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Εβδοµαδιαία Ηλεκτρονική  Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού ΕCOCITY

Λάθος; Γυρίζουµε σελίδα …
Η γκρίνια των οικολογικών οµάδων στην Ευρώπη, για την υπερβολική αύξηση της
τιµής των ειδών διατροφής λόγω της ενεργειακής τους αξιοποίησης, έχει
προκαλέσει έντονες συζητήσεις και όλα δείχνουν πως έφερε αποτέλεσµα.
Η Κοµισιόν αντέδρασε στις έντονη κριτική που δέχεται για το γεγονός ότι
χρησιµοποιούνται µέσα διατροφής για την παραγωγή ενέργειας, κάτι που είχε ως
αποτέλεσµα να ακριβαίνουν πολύ τα είδη διατροφής, µε τη µείωση εκτάσεων και
περιορισµό ποσοτήτων που οδήγησαν σε αύξηση τιµών. Επιπλέον σε πολλές
περιοχές στις αναπτυσσόµενες χώρες εµφανίστηκε το φαινόµενο να
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περιοχές στις αναπτυσσόµενες χώρες εµφανίστηκε το φαινόµενο να
αποψιλώνονται µεγάλες δασικές εκτάσεις, µε σκοπό να απλωθούν καλλιέργειες
που εξυπηρετούν την ενεργειακή βιοµηχανία.
Τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά, αφού διακρίνεται καθαρά µια σηµαντική
αποτυχία σε προβλέψεις που αυτή τη στιγµή γίνεται προσπάθεια να «ντυθεί»
κοµψά όταν θα παρουσιαστεί ευρύτερα.
Για να πιάσουµε το θέµα από την αρχή, το 2009 ο στόχος της Ε.Ε. ήταν να
αυξήσει µέχρι το 2020 το ποσοστό πρόσµιξης των βιοκαυσίµων στις µεταφορές
στο 10% µε σκοπό να µειώσει την εξάρτηση των µεταφορών από τις ορυκτές
µορφές ενέργειας και να περιορίσει δραστικά την εκποµπή των αερίων που
προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Σωστή πρόβλεψη σε µια περίοδο που
η οικονοµική κρίση δεν είχε κάνει έντονη την παρουσία της.
Έτσι άνοιξε η κάνουλα των επιδοτήσεων για ανάλογες επενδύσεις και καλλιέργειες
που θα πρόσφεραν στην επίτευξη του στόχου. Όµως η αύξηση των τιµών, σε
βασικά διατροφικά είδη, προκάλεσε ένταση ειδικά όταν εντοπίσθηκε το πρόβληµα.
Σήµερα, ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Γκίντερ Έτινγκερ, εκτιµά ότι η κατάσταση
αυτή πρέπει να αντιµετωπιστεί και παραδέχεται λέγοντας «µετά τα συµπεράσµατα
προτείνουµε το πάγωµα στο σηµερινό επίπεδο του 5% των πρωτογενών
βιοκαυσίµων, δηλαδή αυτών από σίτο, αραβόσιτο και άλλες καλλιέργειες».
Ταυτόχρονα η επίτροπος για την Προστασία του Κλίµατος τονίζει «Εµείς στην
πλούσια Ευρώπη θα πρέπει να αναρωτηθούµε αν θέλουµε να χρησιµοποιούµε τα
είδη διατροφής που δεν περισσεύουν, προκειµένου να παράγουµε καύσιµα ή είναι
καλύτερα να χρησιµοποιούµε άλλα µέσα, προκειµένου να παράγουµε τα
εναλλακτικά καύσιµα που χρειαζόµαστε».
Όπως λένε και οι δύο ο στόχος της Κοµισιόν δεν έχει αλλάξει στις βασικές του
γραµµές. Απλά προωθούνται σηµαντικές τροποποιήσεις για την επίτευξή του, µε
προοπτική τα βιοκαύσιµα να µην προέρχονται από καλλιέργειες αλλά από
υπολείµµατα. Όµως ήδη µπήκαµε στη κόντρα.
Οι εταιρείες που έχουν κάνει επενδύσεις και παράγουν βιοκαύσιµα προσπαθούν
να διασφαλίσουν για όσο πιο πολύ χρόνο γίνεται τις επιδοτήσεις. Αντίθετα οι
Οικολογικές Οργανώσεις επιδιώκουν και σωστά, την άµεση κατάργησή τους.
ΕΕ συγνώµη λάθος…

Γίνε Μέλος ή Φίλος του ECOCITY και
στήριξε το έργο και τις δράσεις του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για
στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε
µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
info@ecocity.gr
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Με την παρουσία εκπροσώπων από την Ε.Ε, επιχειρήσεις,
περιβαλλοντικές οργανώσεις και πανεπιστήµια έγινε η
αναγγελία της πανευρωπαϊκής Εκστρατείας DG CLIMA
στις 8 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, για την προώθηση
λύσεων για το κλίµα.
Η Connie Hedegaard, Ευρωπαία Επίτροπος για την
Κλιµατική ∆ράση, παρουσίασε την πανευρωπαϊκή
εκστρατεία ενηµέρωσης, που υλοποιείται σε συνεργασία
µε περισσότερους από 70 οργανισµούς από όλη την
Ευρώπη. Με το σύνθηµα «Ένας κόσµος που σας αρέσει.
Με το κλίµα που σας αρέσει" η εκστρατεία επιδιώκει να
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Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για τα 20 χρόνια δράσης θα υλοποιηθεί
πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα παιδιά
∆ηµοτικού στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, όπου θα
φιλοξενείται και αντίστοιχη έκθεσης φωτογραφίας. Τα
παιδιά θα ενηµερωθούν, θα διασκεδάσουν και θα
φωτογραφηθούν αφού µεταµορφωθούν σε άγρια ζώα
για να λύσουν µυστήρια κουίζ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται
στο πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραµµα που
υλοποιούν από το 2008 ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ και η Vodafone για
την παρακολούθηση και προστασία της καφέ αρκούδας,
µέσω του δικτύου κινητής επικοινωνίας. Αναλυτικά το
πρόγραµµα περιλαµβάνει:
Α) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - 20 χρόνια ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ!!!
Τα παιδιά πληροφορούνται για τα 20 χρόνια δράσης του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον,
τις αρκούδες, τους λύκους και τα δάση µέσα από µια
σύντοµη διαδραστική παρουσίαση.
Β) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ∆ΩΡΑ -
Βρες τη φωτογραφία και κέρδισε αναµνηστικά δώρα
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
Αρχίζει το παιχνίδι και η περίηγηση των παιδιών στην
έκθεση φωτογραφίας. Το κάθε τµήµα καλείται να
συµπληρώσει ένα διασκεδαστικό και γεµάτο γρίφους
κουίζ. Πίσω από κάθε γρίφο κρύβεται µια φωτογραφία,
µια δράση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και δεκάδες προσπάθειες για
την προστασία της ελληνικής φύσης. Όσους πιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ ΓΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με το κλίµα που σας αρέσει" η εκστρατεία επιδιώκει να
θέσει πρακτικές λύσεις µε επίκεντρο την αλλαγή του
κλίµατος και να δείξει πώς η δράση για το κλίµα µπορεί να
αυξήσει την ευηµερία και να αποφέρει οικονοµικά οφέλη
για τους ευρωπαίους πολίτες.
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν άφθονα παραδείγµατα
από ευφυείς και καινοτόµες λύσεις που µειώνουν την
ρύπανση από ∆ιοξείδιο Άνθρακα µε παράλληλη βελτίωση
της ποιότητας ζωής στους ευρωπαίους πολίτες.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναφέρθηκαν για τον
κεντρικό σιδηροδροµικό σταθµό της Στοκχόλµης που
µετατρέπει τη θερµότητα του σώµατος των
µετακινουµένων σε θέρµανση για ένα κοντινό του κτίριο
γραφείων, µειώνοντας όχι µόνο τις εκποµπές αλλά και την
κατανάλωση της ενέργειας του κτιρίου κατά 20-25%,
Ακόµη, στη ∆ανία, σχολείο εξοικονοµεί € 30.000 ετησίως
για ενέργεια χάρη στην αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας.
To ECOCITY είναι ένας από τους 70 partners της
πανευρωπαϊκής εκστρατείας και στην εκδήλωση για την
επίσηµη έναρξη της πανευρωπαϊκής εκστρατείας στο
Λονδίνο, εκπροσωπήθηκε από τον Μιχάλη Πετράκη,
Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του Οργανισµού.
Η εκστρατεία έχει πυρήνα ένα δικτυακό τόπο, ο οποίος θα
αναπτυχθεί σύντοµα σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Ο ιστότοπος σχεδιάστηκε ως βάση για
συµµετοχική περιοχή, όπου οι ενδιαφερόµενοι θα
µπορούν να παρουσιάσουν και να προωθήσουν λύσεις
που θα προτείνουν για µείωση εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα, ενώ θα µπορούν παράλληλα να λάβουν µέρος
στον πανευρωπαϊκό διαγωνισµό της καλύτερης και πλέον
πρωτότυπης λύσης.

την προστασία της ελληνικής φύσης. Όσους πιο
πολλούς γρίφους λύσει η κάθε τάξη τόσο αυξάνει τις
πιθανότητες να κερδίσει αναµνηστικά σχολικά είδη
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.
Γ) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ -
Βγες φωτογραφία µε τον λύκο και την αρκούδα
Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε µια φωτογράφιση-
έκπληξη των παιδιών µε την αρκούδα και τον λύκο. Στην
έξοδό τους, θα συναντούν τα άγρια ζώα και θα
φωτογραφίζονται µε αυτά, για να απαθανατίσουν το
ευχάριστο ραντεβού τους µε την άγρια φύση
Για ραντεβού κα Χαρούλα Κροµυάδου, 2310555920,
hkromiadou@arcturos.gr
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Η Εκστρατεία ECOMOBILITY διοργανώνεται για δέκατη συνεχόµενη χρονιά 
µε στόχο τη βιωµατική προσέγγιση των εφήβων, µε τα προβλήµατα που προκαλούν 

10 χρόνια επένδυσης στους έφηβους 
µε στόχο τη βιωµατική προσέγγιση των εφήβων, µε τα προβλήµατα που προκαλούν 

οι συνθήκες στους ∆ήµους και οι συνήθειες µετακίνησης των πολιτών. 
Με την ενεργοποίηση των µαθητών της Γ΄τάξης Γυµνασίων, 

επενδύουµε στην αλλαγή συµπεριφορών, στην ελευθερία µετακίνησης 
και στην προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις µας.

Α Ι Γ Ι ∆ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ EΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστήριο Ανάπτυξης και Προώθησης Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων και Υπηρεσιών.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τµήµα Χηµείας Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Mηχανολόγων Μηχανικών
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Θερµο-
δυναµικής, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Θερµοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιατρική Σχολή Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Τµήµα Χηµείας Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλ-
λοντος. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου Μονάδα
Βιώσιµης Κινητικότητας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Ιατρική Σχολή Εργαστήριο Υγιεινής. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Εναλλακτικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Σχολή
Οικονοµίας & ∆ιοίκησης. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής. AΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος. ΑΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Τµήµα
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης & Περιβαλλοντικής Φυσικής (ΕΑΡ-ΠΕΦΥ). ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΙΜΕΤ). ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (MIO-ECSDE). ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. UNICEF. ARTREETEAM.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
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KANOYN TOYΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εντύπωση έχει προκαλέσει το ότι στη διάρκεια των δύο debates δεν αναφέρθηκαν καθόλου στα
περιβαλλοντικά προβλήµατα και στα οικολογικά ζητήµατα. Τον περασµένο Ιανουάριο το 43% των
ερωτηθέντων ψηφοφόρων θεωρούσε ότι τα περιβαλλοντικά θέµατα αποτελούσαν προτεραιότητα για τον
πρόεδρο και το Κογκρέσο.
Σήµερα τη θέση αυτή έχουν πάρει τα ζητήµατα οικονοµίας, εργασίας και δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Μόνο
σε συνάρτηση µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την ενεργειακή αυτονοµία των Ηνωµένων Πολιτειών,
γίνεται αναφορά στο περιβάλλον από τους Οµπάµα και Ρόµνεϊ. ∆ώδεκα εκατοµµύρια θέσεις εργασίας θέλει
να δηµιουργήσει ο υποψήφιος των Ρεπουµπλικάνων, ενώ στοχεύει στην απεξάρτηση της Βόρειας Αµερικής
από εισαγωγές ενέργειας µέχρι το 2020. Τον Αύγουστο εξήγησε στο Κογκρέσο ότι αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µέσω της εκµετάλλευσης αποθεµάτων πετρελαίου, άνθρακα, φυσικού αερίου καθώς και των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας στις ΗΠΑ.
Ένα ακόµη σηµείο, στο οποίο συµφωνούν οι υποψήφιοι στο θέµα του περιβάλλοντος, είναι η εφαρµογή της
τεχνικής Fracking. Κατά την αµφιλεγόµενη αυτή µέθοδο διοχετεύεται µε µεγάλη πίεση ένα µείγµα νερού,
χηµικών και άµµου µέσα στο έδαφος, ούτως ώστε να διασπαστούν τα πετρώµατα που εγκλωβισµένα
αποθέµατα φυσικού αέριου. Αντίθετοι µε αυτή τη διαδικασία είναι οικολογικές οµάδες, οι οποίες
επισηµαίνουν τις τεράστιες ποσότητες νερού που απαιτούνται κάθε φορά, ενώ ανησυχούν για τη µόλυνση
των υδάτων, αλλά και τους σεισµούς, που θα µπορούσαν να προκληθούν.
Σε µια πρόσφατη συνέντευξη του ο Μπάρακ Οµπάµα υπεραµύνθηκε της τεχνικής Fracking, λέγοντας ότι
θεωρεί το φυσικό αέριο «ευκαιρία για απεξάρτηση της χώρας από εισαγωγές ενέργειας και τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας», αρκεί να εφαρµόζεται µε ασφάλεια. Τη θέση του αυτή χαιρετίζουν και τα συνδικάτα στις
Πολιτείες όπου το Fracking ενισχύει σηµαντικά την τοπική οικονοµία, όπως στο Οχάιο.
Όµως η µέχρι σήµερα πολιτική για το περιβάλλον του Αµερικανού προέδρου δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχηµένη,
υποστηρίζει ο πολιτικός επιστήµονας του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ Ντάνιελ Κάµεν, που
θεωρεί πως η πρόταση νόµου 2009 που προέβλεπε τη µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου απέτυχε
παταγωδώς. Σε συνέντευξη του στη Ντόιτσε Βέλε ο Τζιµ ΝτιΠέσο, διευθυντής της ρεπουµπλικανικής
περιβαλλοντικής οργάνωσης ConservAmerica, εξηγεί ότι ένας τέτοιος νόµος θα έπρεπε να είναι πιο απλός,
λιγότερο γραφειοκρατικός και να αξιοποιεί τις δυνάµεις της αγοράς.λιγότερο γραφειοκρατικός και να αξιοποιεί τις δυνάµεις της αγοράς.

Σε αναµονή λοιπόν του τρίτου debate για να δούµε αν θα αγγίξουν την καυτή πατάτα για την Αµερική.
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Οι αµµοληψίες είναι πλήγµα στη διαχείριση των υδάτων του Σπερχειού και στη δηµόσια περιουσία µας. Έχουµε πολλές
φορές τονίσει πως οι ανεξέλεγκτες, χωρίς µελέτη και χωρίς διαχειριστικό σχέδιο αµµοληψίες απ' τα ποτάµια,
καταστρέφουν το οικοσύστηµα, νεκρώνουν τη ζωή στο ποτάµι και απωθούν τον φυσιολάτρη από τις δηµόσιες
παραποτάµιες διαδροµές και εκτάσεις. Για την εξεύρεση και την εξασφάλιση πρώτων υλών για έργα µεγάλης ή
µικρότερης κλίµακας, υπάρχει η λύση, σε ένα βαθµό, της ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
οικοδοµών, που µπορεί να θεωρηθεί ως µια βιώσιµη λύση. Επειδή πιστεύουµε ότι οι φυσικοί πόροι, το φυσικό
περιβάλλον, αποτελούν κεφάλαιο για την ευηµερία και την πρόοδο του τόπου µας, ιδιαίτερα στη περίοδο οικονοµικής
κρίσης που περνάµε, ζητάµε από κάθε αρµόδιο απάντηση :
• Τί εξυπηρετεί η ισοπέδωση της κοίτης του ποταµού;
• Υπάρχει Μελέτη και ∆ιαχειριστικό Σχέδιο και ποια αρµόδια Υπηρεσία επόπτευε στις 3.30 το απόγευµα στις 4/10 αυτές

τις εργασίες;
Στέφανος Σταµέλλος – 14/10/2012

Τί εξυπηρετεί η ισοπέδωση της κοίτης του Σπερχειού;
Περνώντας από τη Γέφυρα των Λουτρών Υπάτης, πριν λίγες µέρες,
αντικρίσαµε τις εικόνες που φαίνονται στις συνηµµένες φωτογραφίες*.
Μια µπουλντόζα ισοπέδωνε την κοίτη του Σπερχειού ανατολικά της
Γέφυρας, σε µια περιοχή που το ποτάµι έχει αρκετά νερά. Το πρώτο
που µπορεί να υποθέσει κανείς είναι ότι γίνονταν εργασίες για
οργανωµένη αµµοληψία. Επειδή έχουµε πια συνηθίσει στις παράνοµες
εργασίες στο ποτάµι και στην έλλειψη σεβασµού και λογικής στη
διαχείριση του ποτάµιου και παραποτάµιου οικοσυστήµατος – υπόψη
αναφερόµαστε σε προστατευόµενη περιοχή του ∆ίκτυο NATURA 2000 -
είµαστε υποχρεωµένοι να καταγγείλουµε το γεγονός ως µια ακόµα
αυθαιρεσία.



ΡΥΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το κάπνισµα µέσα σε ένα αυτοκίνητο, ακόµα και αν τα
παράθυρα ή ο κλιµατισµός είναι ανοιχτά, δηµιουργεί
ρύπανση του αέρα, που υπερβαίνει τα επίσηµα όρια
ασφαλείας του ΠΟΥ, σύµφωνα µε µια νέα βρετανική
επιστηµονική έρευνα. Σύµφωνα µε τη µελέτη τα παιδιά που
κάθονται στο πίσω κάπνισµα, όταν κάποιος καπνίζει στις
µπροστινές θέσεις, εκτίθενται σε αυτή τη ρύπανση της
ατµόσφαιρας. Όπως είπαν οι Βρετανοί επιστήµονες, τα
παιδιά είναι πιο ευαίσθητα επειδή αναπνέουν µε ταχύτερο
ρυθµό, έχουν λιγότερο ανεπτυγµένο ανοσοποιητικό
σύστηµα και δεν µπορούν να αποφύγουν το παθητικό
κάπνισµα. Έτσι, κινδυνεύουν από δύσπνοια, άσθµα,
ωτίτιδες και άλλες ασθένειες. Οι ερευνητές από τη Σκωτία
µε επικεφαλής τον ∆ρ Σον Σεµπλ του πανεπιστηµίου του
Αµπερντίν, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο ιατρικό
περιοδικό "Tobacco Control", σύµφωνα µε το BBC,
έκαναν µετρήσεις επί ένα τριήµερο στη διάρκεια 85
διαδροµών µε αυτοκίνητο, διάρκειας δέκα λεπτών έως
µίας ώρας. Στις µισές περίπου διαδροµές ο οδηγός
κάπνισε έως τέσσερα τσιγάρα. Οι επιστήµονες
κατέγραφαν µε ειδική συσκευή στο πίσω κάθισµα το
επίπεδο της ποιότητας του αέρα. Όπως διαπιστώθηκε, τα
µικροσωµατίδια µέσα στο αυτοκίνητο ήσαν κατά µέσο
όρο 85 µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο, ποσότητα
υπερτριπλάσια του µέγιστου επιπέδου των 25
µg/κυβ.µέτρο που συστήνει ο Παγκόσµιος Οργανισµός
Υγείας. Ανάλογα µε τον αριθµό των τσιγάρων που
κάπνιζε ο οδηγός, αυξανόταν και το επίπεδο των
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Οµάδα επιστηµόνων µετά από πιλοτική προοπτική έρευνα
ανακοίνωσε, στο 14ο Συνέδριο της ΕΕΜΥΥ που έγινε στην
Αθήνα, από 10-12 Οκτωβρίου, την άµεση σχέση µείωσης
του µικροβιακού φορτίου σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας µε µείωση της κατανάλωσης αντιµικροβιακών
σκευασµάτων (δόσεις) ανά ασθενή και ανά ηµέρα, µετά
την εφαρµογή αντιµικροβιακού χαλκού σε αυτήν. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι υπό τις σηµερινές συνθήκες λιτότητας και
οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη
παρόµοιες ανακοινώσεις βοηθούν σε µέτρα περιορισµού
δαπανών στον Τοµέα Υγείας, ανέφερε ο ∆ιοικητής του

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΧΑΛΚΟ

κάπνιζε ο οδηγός, αυξανόταν και το επίπεδο των
σωµατιδίων, που έφθαναν κατά µέσο όρο έως τα 385
µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο, ενώ σε µια περίπτωση
µάλιστα άγγιξαν τα 880 µg/κυβ.µ. Ακόµα και όταν ο
οδηγός κάπνιζε µόνο ένα τσιγάρο και µάλιστα µε ανοιχτό
το παράθυρο, τα επίπεδα των µικροσωµατιδίων, που
εισχωρούν στους πνεύµονες, ήσαν πάλι πάνω από το
όριο ασφαλείας. Αντίθετα, στις διαδροµές που ο οδηγός
δεν κάπνιζε, τα σωµατίδια δεν ξεπερνούσαν κατά µέσο
όρο τα 7,4 µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα,
δηλαδή ήσαν πολύ κάτω από το όριο ασφαλείας. Οι
ερευνητές επισηµαίνουν ότι, σύµφωνα µε τα ευρήµατά
τους, το παθητικό κάπνισµα, στο οποίο υποβάλλονται οι
επιβάτες µέσα στο αυτοκίνητο, θέλοντας και µη, είναι
πιθανό ότι αποβαίνει επιβλαβές για την υγεία τους, ιδίως
για τα παιδιά. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχει σαφής
ανάγκη να απαγορευθεί το κάπνισµα στα αυτοκίνητα,
όταν υπάρχουν παιδιά, κάτι µε το οποίο έχει δηλώσει, πως
συµφωνεί και ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος, ακόµα
µάλιστα κι αν δεν επιβαίνουν παιδιά µέσα στο αυτοκίνητο.

δαπανών στον Τοµέα Υγείας, ανέφερε ο ∆ιοικητής του
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Η έρευνα
βραβεύθηκε µε το 2ο βραβείο επιστηµονικής εργασίας
στο συνέδριο της ΕΕΜΥΥ.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ), είναι
ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός και µέλος του
European Copper Institute (E.C.I.), που πρωταρχικό
σκοπό έχει το σχεδιασµό, το συντονισµό και τη διαχείριση
των πόρων για την προώθηση του χαλκού στις
Ευρωπαϊκές αγορές.
To E.I.A.X. χρηµατοδοτείται και υποστηρίζεται από τον
∆ιεθνή Οργανισµό Χαλκού (International Copper
Association – I.C.A.), ένα παγκόσµιο δίκτυο από 27 Κέντρα
Χαλκού, το οποίο ιδρύθηκε µε σκοπό την προώθηση της
χρήσης του χαλκού. Οι δραστηριότητες του I.C.A.
υλοποιούνται από περιφερειακά κέντρα χαλκού στην
Ευρώπη, τη Βόρεια και Λατινική Αµερική και την Ασία.
Η προώθηση των τελευταίων εξελίξεων, που
αποδεικνύουν το ζωτικό ρόλο του χαλκού στο περιβάλλον
και στην υγεία, αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.
Οι δραστηριότητες αυτές, επεκτείνονται σε έρευνες και
µελέτες, µε σκοπό τη δηµιουργία µιας επιστηµονικής
πλατφόρµας πληροφοριών και δεδοµένων, σε τοµείς
κρίσιµους για την κοινωνία και τη βιοµηχανία και οι οποίες
θα βοηθήσουν ώστε, οι αποφάσεις που λαµβάνονται να
έχουν την απαραίτητη επιστηµονική υποστήριξη. Για τον
λόγο αυτό, έχει δηµιουργηθεί τεχνική βιβλιοθήκη και
ιστοσελίδα, http://www.copper.org.gr όπου ο κάθε
ενδιαφερόµενος µπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για
το χαλκό και τις εφαρµογές του.
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ΠΙΕΖΕΙ Η ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΤΤΑ-ΚΑΡΕΤΤΑ

Αιτιολογηµένη γνώµη έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην Ελλάδα µε περιθώριο να απαντήσει µέχρι το τέλος
Νοεµβρίου για τη δόµηση σε παραλίες ωοτοκίας
θαλάσσιας χελώνας. Οι συνεχείς και άµεσες ενέργειες
τόσο των περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως του
MEDASSET#, όσο και ευαισθητοποιηµένων πολιτών
απέδωσαν καρπούς και η δόµηση των 50 πολυτελών
κατοικιών κατά µήκος των παραλιών ωοτοκίας στο
Νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο που ξεκίνησε µε τη διάνοιξη
5 κάθετων προς την παραλία δρόµων, έχει προς το
παρόν ανασταλεί. Τον Απρίλιο του 2012, η Γραµµατεία
της Σύµβασης της Βέρνης ανακοίνωσε ότι εξαιτίας της
σηµαντικότητας της περιοχής θα πρέπει να διενεργηθεί
επιτόπου αυτοψία από ειδικό κλιµάκιο του Συµβουλίου
της Ευρώπης. Μέχρι τώρα εκκρεµεί η απάντηση από
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2ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ∆ΗΩ
Ο Οργανισµός ∆ΗΩ, στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών
Προγραµµάτων, τα οποία έχει πλέον εισάγει µε επιτυχία
στις δραστηριότητές του, προγραµµατίζει δεύτερο κύκλο
Σεµιναρίων. Στόχος των σεµιναρίων είναι να παρέχουν
υπηρεσίες σε νέους αλλά και εν ενεργεία αγρότες και
επιχειρηµατίες από τον χώρο των τροφίµων, για να
ανταποκριθούν στις µεγάλες και συνεχώς αυξανόµενες
ανάγκες της αγοράς κάτω από τις ιδιαίτερα αντίξοες
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες. Τα Θέµατα των
σεµιναρίων είναι :
• Πώς θα Ιδρύσω µια Επιχείρηση Πρωτογενούς Τοµέα

& Μεταποίησης» την 19 Οκτωβρίου
• Πώς θα Οργανώσω την Αγροτική µου Επιχείρηση

Πρωτογενούς Τοµέα & Μεταποίησης» την 20η

Οκτωβρίου.
Τα σεµινάρια θα γίνουν από έµπειρους στο αντικείµενο
εισηγητές και παρέχουν παράλληλα επικαιροποιηµένο
και πλούσιο ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό σε όλους τους
καταρτιζόµενους. Τα Σεµινάρια, θα πραγµατοποιηθούν
στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕ∆Ε στα Πατήσια και
αιτήσεις Συµµετοχής, καθώς και αναλυτική Παρουσίαση
των παραπάνω είναι διαθέσιµα στο site του
Οργανισµού www.dionet.gr. Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνήσουν µε τον Οργανισµό ∆ΗΩ στα
τηλέφωνα 210 8224384 και 6932034951

Το ECOCITY LETTER είναι µια εβδοµαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, µε
πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέµατα. Στέλνεται σε µορφή pdf και για να το διαβάσετε, θα πρέπει να έχετε
εγκατεστηµένη κάποια έκδοση του Adobe Acrobat Reader. Στη περίπτωση που δεν την έχετε είναι διαθέσιµη στην διεύθυνση :
http://www.adobe.com
H αποστολή του ECOCITY LETTER γίνεται σε µέλη και φίλους του ECOCITY, καθώς και σε συνεργαζόµενους εκπροσώπους φορέων
και οργανισµών.
Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : info@ecocity.gr

της Ευρώπης. Μέχρι τώρα εκκρεµεί η απάντηση από
το ΥΠΕΚΑ για το συντονισµό της αυτοψίας, η οποία
ενδέχεται να διενεργηθεί εντός του µηνός. Η Επιτροπή
είχε κινήσει διαδικασία παράβασης για το συγκεκριµένο
θέµα από τον Οκτώβριο του 2011 όµως παρ’ όλα
αυτά η Ελλάδα εξακολουθεί να ανέχεται την ύπαρξη
σηµαντικού αριθµού έργων και δραστηριοτήτων, που
δεν έχουν αξιολογηθεί, όπως αρµόζει σε
προστατευόµενη Περιοχή NATURA 2000. Επιπλέον, η
Ελλάδα δεν έχει εκδώσει τα απαιτούµενα µέτρα για την
ανάπτυξη και εφαρµογή ενός συστήµατος αυστηρής
προστασίας για τις θαλάσσιες χελώνες στην
Κυπαρισσία κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους,
από οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα µπορούσε
να υποβαθµίσει ή να καταστρέψει τους χώρους
αναπαραγωγής τους.

.


