
Άραγε τι γεύση θα είχε 

η αφύπνιση των πολιτών  

μέσα από ένα Περιβαλλοντικό 

και Καταναλωτικό Κίνημα. 

Πόσο θα μπορούσε να μπλοκάρει 

πισώπλατες ενέργειες  

που φανερώθηκε πλέον  

πως είναι σε βάρος  

της ποιότητας στη ζωή μας  

και της εύρυθμης  

καθημερινότητας. 

Ενέργειες που προχώρησαν  

αφού δεν βρήκαν  

την παραμικρή αντίσταση,  

από ένα ναρκωμένο και 

μπουκωμένο στο lifestyle 

ελληνικό πληθυσμό. 

Άραγε, κάποτε, θα καταφέρουμε 

να ξεπεράσουμε τη σύγχυση  

κaι να κaτaνοήσουμε  
πως τα τρέχοντα ρεύματα  

δεν μπορούν να πλάσουν  

κοινωνικά οράματα  

και το Κοινό συμφέρον. 

Υανερά πλέον,  

οι μέρες μας ξεδιπλώνουν  

την πραγματικότητα 

που φέρνει η ανώριμη κοινωνία,  

επιβεβαιώνοντας πως έτσι  

δεν μπορεί να ανθίσει  

Δεν μπορεί να βγάλει καρπό.  

Όσο και να τη ποτίζουμε,  
αφού το παιχνίδι της απαξίωσης  

και η σαπίλα της δημοσιότητας 

φοβίζει τους λίγους. 

Έτσι, καταλήξαμε απαθείς  

στο τσαλάκωμα της περηφάνιας 

να ψάχνουμε ομπρέλα  

για το συνεχόμενο φτύσιμο. 

Αμνοί στην αναμονή…. 
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Παρατηρητήρια Πριβάλλοντος 
Μια σημαντική πρωτοβουλία είναι 

στα σκαριά για τη συσπείρωση ΜΚΟ 

με περιβαλλοντικό προσανατολισμό. 

Σο ECOCITY ξεκίνησε την πρώτη 

συνάντηση στην Θεσσαλονίκη και 

θα ακολουθήσουν ανάλογες σε 

άλλες πόλεις.  
Ένα οργανωμένο δίκτυο ενεργών 

πολιτών είναι απαραίτητο. 

 

Κοινωνικό Υαρμακείο ! 
Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του 

Δήμου Πάτρας σε συνεργασία με 

τον Υαρμακευτικό ύλλογο Αχαΐας 

ξεκίνησαν το Κοινωνικό Υαρμακείο. 

Οι δημότες θα δίνουν τα φάρμακα 

που δεν χρειάζονται και δεν έχουν 

λήξει, στο φαρμακείο της γειτονιάς 

τους. τη συνέχεια αυτά θα 
ελέγχονται από εθελοντές φαρμακο-

ποιούς και, μετά, θα προσφέρονται 

από το Κοινωνικό Υαρμακείο σε 

δημότες ανασφάλιστους, δωρεάν.  

Άρχισαν τα θαύματα ; 

 

Καθαρά Ποτάμια – Ζωντανές 

Πόλεις 
Ένα σημαντικό πιλοτικό πρόγραμμα 

είναι στην αφετηρία για τα ποτάμια 

μας. Σο πλάνο είναι απίθανο. Σάξεις 

Δημοτικών χολείων θα υιοθετούν 
όχθες ποταμών μας. Μαθητές 

Γυμνασίων θα καταγράφουν την 

τοπική χλωρίδα και πανίδα. Ομάδες 

από τα Λύκεια θα ελέγχουν την 

ποιότητα των νερών.  

Όλοι οι νέοι μας θα προστατέψουν 

και θα αγαπήσουν τα ποτάμια μας. 

Όνειρο είναι !  

  

Προσοχή κύριε κυλακάκη 
Σην Σρίτη 31/1 ψηφίζεται η έκθεση της 

Satu Hassi για την αναθεώρηση της 

οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την 

περιεκτικότητα των καυσίμων ναυτι-

λίας σε θείο. Θέμα που ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα τη χώρα μας, με δραματικές 

επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση και στην δημόσια υγεία. Η 

ανάγκη ψήφισης για αυστηρότερες 

προδιαγραφές είναι δεδομένη αφού 

στη ναυτιλία χρησιμοποιούνται κατά-

λοιπα καυσίμων που περιέχουν θείο 

2.700 φορές περισσότερο από το 

diesel κίνησης. 

 

Υυτά δεμένα με την ιστορία μας 
Υύτευση δενδρυλλίων και ιθαγενών 

φυτών που έχουν εξαφανιστεί και 

συνδέονται με ιστορικές περιόδους 
μας, όπως η Υράξη από την οποία 

έκαναν τις σάρισες στο στρατό του 

Μεγ. Αλεξάνδρου, ετοιμάζει ο Σομέας 

Βορ. Ελλάδος του ECOCITY. Ήδη 

επεξεργάζεται πρόταση που θα 

αφορά στον Αρχαιολογικό χώρο της 

Πέλλας. 

 

Ρυπασμένα Λιμάνια ; 
Πόσο επηρεάζεται η ποιότητα του 

αέρα των μεγάλων πόλεων με 

λιμάνια, από τις εκπομπές των 
ρύπων των πλοίων;   

Πόσο δυσκολεύεται στις πόλεις 

αυτές, η ροή κυκλοφορίας από τα 

τεράστια και βαριά οχήματα που 

μπαίνουν και βγαίνουν στα πλοία; 

Πόσο οικολογικά και περιβαλλοντικά 

άρτια λιμάνια έχουμε ; 

Δεν είναι σοβαρό θέμα;  

Να ετοιμαζόμαστε ; 
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ε μια κατάμεστη αίθουσα από εκπροσώπους 

επιχειρήσεων, της επιστημονικής και νομικής κοινότητας, 

ενεργούς πολίτες και εκπροσώπους Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη η 

εσπερίδα του ECOCITY για την εφαρμογή της οδηγίας ο 

Ρυπαίνων Πληρώνει. Με περισσότερους από 280 

συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, την 

οποία διοργάνωε ο Σομέας Βορείου Ελλάδος του 

ECOCITY, με τη συνεργασία του Γραφείου Ενημέρωσης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του 

Πανελληνίου υλλόγου Φημικών Μηχανικών, του 

Εργαστηρίου Δασοκομίας του ΑΠΘ, του Εργαστηρίου 
Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και του 

Εργαστηρίου Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και 

Περιβαλλοντικών Διεργασιών του ΑΠΘ και με την 

στήριξη του Δήμου Δέλτα. Σους συμμετέχοντες 

υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Δ του ECOCITY Θάνος 

Ζαφειρόπουλος, η Τπεύθυνη του Σομέα Β. Ελλάδος 

Αγγελική Καλλία – Αντωνίου, Δικηγόρο παρ’ Αρείω 

Πάγω, Καθηγήτρια στην Εθνική χολή Δημόσιας 

Διοίκησης και οι Καθηγητές του ΑΠΘ και μέλη της 

Επιστημονικής Επιτροπής Κώστας Υυτιάνος, Πάυλος 

μύρης και Μάρκος Ασσαέλ. Ακολούθησαν χαιρετισμοί 

από τον Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Γιάννη 
Μυλόπουλο, τον Δήμαρχο του Δήμου Δέλτα Γιώργος 

Γλώσση, τον Προέδρο του Περιφερειακού τμήματος 

Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του ΠΦΜ Νίκο 

Κάρναβο και τον Εκπρόσωπο του Γραφείου της 

Αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα 

Αντώνη Καϊλή. το πρώτο μέρος της Εσπερίδας η  

Τπεύθυνης του Σομέα Βορείου Ελλάδος του ECOCITY 

Αγγελική Καλλία, παρουσίασε το ισχύον νομικό πλαίσιο 

για την προστασία του περιβάλλοντος και παρουσίασε 

τις βασικές διατάξεις στους τομείς προστασίας των 

υδάτων, του εδάφους, της διαχείρισης αποβλήτων και 

της προστασίας της βιοποικιλότητας. Επισήμανε πως 

στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων παραπέμπει η 

οδηγία «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» 2004/25. Παρουσίασε 

επίσης τις βασικές διατάξεις του νέου ελεγκτικού 

μηχανισμού που θα δημιουργηθεί ενώ τόνισε πως ο 

νέος Ν. 4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

αλλάζει και επιταχύνει την διαδικασία. Ακολούθησε ο 

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Τπεύθυνος της 

Επιτροπής Νομικών Τποθέσεων του ECOCITY, 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Ειδικός 

Εμπειρογνώμονας της Ε.Ε., ο οποίος ανέλυσε το 

περιεχόμενο της οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την εφαρμογή 

της βασικής αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει», και την 

ενσωμάτωση της οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο με το ΠΔ 
148/2005 και τόνισε πως η νέα νομοθεσία υποχρεώνει 

τον ρυπαίνοντα να αποκαταστήσει την περιβαλλοντική 

ζημία που προκαλεί, ενώ δίνει ευρύτατο δικαίωμα στους 

πολίτες ή τις ΜΚΟ για καταγγελία. τη συνέχεια η 

ταυρούλα Πουλή, Ειδική ύμβουλος ΤΠΕΚΑ, 

παρουσίασε τη Διοικητική οργάνωση σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο για την εφαρμογή της οδηγίας για 

την περιβαλλοντική ευθύνη τον καθορισμό των θεμάτων 

χρηματοοικονομικής ασφάλειας των φορέων 

εκμετάλλευσης για τη κάλυψη του κινδύνου 

περιβαλλοντικής ζημιάς και επισήμανε την ανάγκη 

συνεργασίας με τους επιστημονικούς φορείς. Ο  

Κωνσταντίνος Φατζηγιαννάκης, Νομικός ύμβουλος 

ΒΒΕ, τόνισε πως ο ΒΒΕ εξυπηρετεί τον στόχο της 

αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης της 
βιοποικιλότητας με την πράσινη επιχειρηματικότητα, την 

διαχείριση βιολογικών προϊόντων και την ομάδα 

εργασίας για το περιβάλλον και ζήτησε η βιομηχανία να 

βοηθηθεί από την πολιτεία σε θέματα εναπόθεσης των 

στερεών βιομηχανικών αποβλήτων επικίνδυνων. τη 

συνέχεια ο Φρήστος Φασιώτης, επικεφαλής της ομάδας 

εργασίας της Ε.Α.Ε.Ε. για τα θέματα περιβαλλοντικής 

ευθύνης, παρουσίασε τις προκλήσεις στην ασφαλιστική 

αγορά με προϊόντα που θα παρέχουν κάλυψη των 

απαιτήσεων, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις 

επιχειρήσεις. Αμέσως μετά ο Νίκος Μυλώσης, Ειδικός 

υνεργάτης του Δημάρχου του Δήμου Δέλτα, 

παρουσίασε τον ρόλο της Σοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο 

οικοσύστημα. Σόνισε πως η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει 

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών 

για την προστασία του περιβάλλοντος, με δράσεις 

ευαισθητοποίησης για ενεργό συμμετοχή των πολιτών, 

αλλά και για αποτελεσματικό και έγκαιρο εντοπισμό των 

ρυπογόνων παραγόντων και την επιβολή κυρώσεων. Ο 

Καθηγητής Νίκος Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος του 

ΔΙΠΑΕ και τ. Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής χολής ΑΠΘ 

εστίασε στις τεχνολογικές παραμέτρους και το θεσμικό 

πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 

και τόνισε πως θεσμικό πλαίσιο υπάρχει όμως δεν 
εφαρμόζεται, λόγω έλλειψης κατάλληλων ελεγκτικών 

μηχανισμών, ενώ ανέφερε ότι η τεχνολογία παρέχει 

δυνατότητες για την ορθολογική διαχείριση των 

επικίνδυνων αποβλήτων. Η Εσπερίδα έκλεισε με 

σημαντικό διάλογο για επιμέρους προβλήματα και 

ανάγκες επαγρύπνησης για την προστασία των 

οικοτόπων, των υδάτων και της βιοποικιλότητας. Οι 

ομιλίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του ECΟCITY 

(www.eocity.gr) στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να μελετήσουν τις τοποθετήσεις στη διεύθυνση   



ΔΕΤΣΕΡΑ 6 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ελληνογαλλικής χολής Άγιος Παύλος 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΦΟΛΗ ΑΓΙΟ ΠΑΤΛΟ  

3Ο  ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΣΡΙΣΗ 7 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 12.00 – ΒΡΙΛΛΗΙΑ 
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Βριλησσίων 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΚΑΝΣΑ 

 

ΣΡΙΣΗ 7 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΜΑΡΟΤΙ 
Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου ΔΑΩ 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΟΛΗ  

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ  

ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΔΟΤΚΑ 

 

ΣΕΣΑΡΣΗ 8 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 12.00 – ΧΤΦΙΚΟ 
Αμφιθέατρο Κολεγίου Αθηνών 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΟΛΗ ΜΩΡΑΪΣΗ  

ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΛΕΓΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

Πληρουορίες και στοιτεία : ECOCITY τηλ 210 6196757 

www.ecomobility.gr


ΠΕΜΠΣΗ 9 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 12.00 – ΠΕΡΙΣΕΡΙ 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Εκπαιδευτηρίων  "Οδυσσέας Ελύτης"   

ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΑΤΓΟΤΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΣΟΤ 

 

ΠΕΜΠΣΗ 9 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΑΛΑΜΙΝΑ 
Αίθουσα εκδηλώσεων «Δημήτρης Μπόγρης»  

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΙΑΝΣΕΙΟΤ 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 10 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΔΗΜΟ ΑΦΑΡΝΨΝ 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Αχαρνών 

ΓΤΜΝΑΙΟ Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ 

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΦΑΡΝΩΝ 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 13 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 12.00 – ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
Νέα κηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας  

6ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 

 

ΔΕΤΣΕΡΑ 13 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 
υνεδριακό Κέντρο Πέρδικας 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ 

Πληρουορίες και στοιτεία : ECOCITY τηλ 210 6196757 

www.ecomobility.gr


τη διάρκεια μιας απλής και λιτής εκδήλωσης 

πραγματοποιήθηκε η παράδοση και απελευθέρωση του 

θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας. Η συμφωνία για την 

παραχώρηση της έκτασης, υπογράφηκε στο Δημαρχείο της 

πόλης, μεταξύ του δημάρχου Πατρέων Γιάννη Δημαρά και του 

προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Κώστα 

Πλατυκώστα. Παρόντες ήταν επίσης, οι επικεφαλής των 

παρατάξεων της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι φορέων της 

πόλης. Ο Γιάννης Δημαράς έχοντας στο πλευρό του τους 

πρώην δημάρχους Πατρέων Ανδρέα Καράβολα και Ευάγγελο 

Υλωράτο, για να συμβολίσει τη συνέχεια, υπέγραψε τη 

σύμβαση παραχώρησης με το ίδιο στυλό με την οποία είχε 

υπογράψει, ως πρόεδρος του Λιμενικού Σαμείου, τη σύμβαση 
κατασκευής του νέου λιμανιού της Πάτρας, πριν από 15 χρόνια. 

Ο  Δήμαρχος  της  Πάτρας  ιδιαίτερα  ικανοποιημένος  από  την 
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το βιβλίο αναφέρονται φυτά που φυτρώνουν μόνο αυτοφυή και δεν 

καλλιεργούνται. Υυτά των οποίων οι ήμερες ποικιλίες καλλιεργούνται, ενώ οι 

άγριες φυτρώνουν αυτοφυείς, όπως το ραδίκι, το αγριοκαρότο, η άγρια 
μέντα κ.α. Περιλαμβάνονται επίσης δένδρα ή θάμνοι που φυτρώνουν 

αυτοφυείς και τρώγονται οι καρποί τους ή γίνονται μαρμελάδες, κομπόστες, 

λικέρ κτλ., όπως τα κράνα, τα αγριοδαμάσκηνα κ.α. Δέντρα ή φυτά που 

καλλιεργούνταν παλαιότερα, όπως η μουριά και σήμερα τα βρίσκουμε ως 

απομεινάρια σε κήπους, χωράφια κ.α. Υυτά που φυτεύουμε στους κήπους 

μας ως διακοσμητικά, αλλά δε γνωρίζουμε ότι τρώγονται, όπως ο 

καπουτσίνος, ο αγριοπανσές, η καλεντούλα κ.α. Υυτά που φυτρώνουν στον 

κήπο μας και τα θεωρούμε ζιζάνια, όπως η γλιστρίδα.  

 Για το κάθε φυτό θα βρείτε:  

• Μικρή εισαγωγή με πληροφορίες για το που φυτρώνει το φυτό. 

• Ιστορικά στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του φυτού.  

• Περιγραφή του φυτού που θα σας βοηθήσει στην αναγνώριση του.  
• Πληροφορίες για τα μέρη κάθε φυτού που τρώγονται και πώς 

μαγειρεύονται.  

• Πληροφορίες για τα κυριότερα συστατικά τους και τις κυριότερες ιδιότητες 

και επιδράσεις τους στον οργανισμό, κυρίως όταν τρώγονται και όχι 

όταν χρησιμοποιούνται ως φάρμακα, σε αφεψήματα κτλ.  

• Άλλες χρήσεις των φυτών που είναι καλό και χρήσιμο να γνωρίζουμε 

  

υγγραφέας: ΓKOΛIOY POYΛA 

Εκδότης: MAΛΛIAPH ΠAIΔEIA 

Έτος έκδοσης: 2011 

ΔΠΗΣΔΛΟΤ Ζ ΠΑΣΡΑ ΜΔ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΘΑΛΑΗΟ ΜΔΣΩΠΟ 

εξέλιξη ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στη προσπάθεια της πόλης για την απελευθέρωση του 

θαλάσσιου μετώπου και δεσμεύτηκε ότι η δημοτική Αρχή θα κάνει πράξη τις προσδοκίες της πόλης, παρά τις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύουμε. Σόνισε πως τώρα αρχίζει μια δύσκολη περίοδος αναφερόμενος στην 

επιθυμία της πόλης για οριστική παραχώρηση της λιμενικής ζώνης στο Δήμο Πατρέων, ενώ εξέφρασε την ευχή 

σύντομα να γίνει πράξη και η οριστική παραχώρηση του θαλασσίου μετώπου, με την υπογραφή του Τπουργού 

Οικονομίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ Κώστας Πλατυκώστας, υπογράμμισε ότι πρωταρχικός 

στόχος της παρούσας διοίκησης ήταν εξ’ αρχής η μεταφορά του νέου λιμανιού και η απελευθέρωση του παλιού 

λιμανιού. Μάλιστα, ο κ. Πλατυκώστας εξέφρασε την ευχή ο Δήμος να διαχειριστεί την έκταση που του παραχωρήθηκε 

«τουλάχιστον όπως ο ΟΛΠΑ και καλύτερα». ε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος κινήθηκε η τοποθέτηση του πρώην 

προέδρου του ΟΛΠΑ Γιώργου Ζεππάτου, ο οποίος ως πολίτης όπως χαρακτηριστικά είπε, εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την εξέλιξη, υπενθυμίζοντας πως τόσο ως πρόεδρος του ΣΕΕ και ως πρόεδρος του ΟΛΠΑ τάχθηκε υπέρ της 

παραχώρησης του θαλάσσιου μετώπου. Σην ικανοποίησή τους εξέφρασαν και οι δυο πρώην δήμαρχοι Ανδρέας 

Καράβολας και Ευάγγελος Υλωράτος, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προσπάθειες που προηγήθηκαν και τόνισαν την 

αναγκαιότητα άμεσων ενεργειών για την οριστική παραχώρηση της παράκτιας έκτασης. Σο παρών έδωσαν επίσης οι 

επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Κώστας Φριστόπουλος, Ανδρέας Σζουραμάνης, Φρήστος Πατούχας και 

Δημήτρης Αϊβαλής. Οι δυο τελευταίοι μάλιστα, αποτελούν και ενεργά μέλη της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την 

απόδοση του θαλασσίου μετώπου.  



ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΦΗ ΟΔΟ ΨΡΑ

Δευτέρα Φαϊδάρι Νέο Δημαρχείο (πίσω) 14:30-17:30

Δευτέρα Κηφισιά Φ. Σρικούπη (τέλος) 14:30-17:30

Δευτέρα Νέα μύρνη Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα (Λ. υγγρού) 14:30-17:30

Σρίτη Κορυδαλλός Πλατεία Ελευθερίας 14:30-17:30

Σρίτη Νέο Ηράκλειο Ελ. Βενιζέλου 14:30-17:30

Σρίτη Παλαιό Χυχικό Πλατεία Αρσακείου 14:30-17:30

Σετάρτη Ηλιούπολη Μ.Αντύπα 14:30-17:30

Σετάρτη Πειραιάς Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα) 14:30-17:30

Σετάρτη Γλυφάδα Πλατεία Ξενοφώντος 14:30-17:30

Σετάρτη Φαλάνδρι Συμφρηστού και Ιωαννίνων 14:00- 

18:00Πέμπτη Γέρακας Εθνικής Αντιστάσεως (στο μέσο) 14:30-17:30

Πέμπτη Παλαιό Υάληρο τάδιο Σαε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

Πέμπτη Πετρούπολη Μπουμπουλίνας και Δωδεκανήσου 14:30-17:30

Πέμπτη Θρακομακεδόνες Πλατεία Αλμπανέλλα 13:30- 

17:30Παρασκευή Αθήνα Πλατεία Δεξαμενής 09.00-14.00

Παρασκευή Φολαργός Οδός ύρου, δίπλα στο Δημαρχείο 14:30-17:30

Παρασκευή Νέα Ιωνία Οδός Υιλελλήνων 14:30-17:30

Παρασκευή Καισαριανή Άλσος, όπισθεν γηπέδου Νήαρ Ηστ 14:30-17:30

Παρασκευή Αγία Βαρβάρα Κουντουριώτη και Ελ.Βενιζέλου 14:30-17:30

άββατο Αθήνα Πάτμου και Καραβία 09:00 – 

14:00άββατο Αθήνα Δημοτική Αγορά Κυψέλης 09:00 – 

14:00άββατο Βούλα Νηρέως, μεταξύ Ήρας και Διός 09:00 – 

14:00άββατο Ίλιον Λ. Δημοκρατίας (πλησίον Carrefour) 09:00 – 

14:00

Σρίτη Περαία Ανθέων και Υιλελλήνων 14.30-17.30

Σετάρτη Καλαμαριά Κοντά σε Εκκλησία Αγ. Παντελεήμονα 08:00-13:00

Πέμπτη Νεάπολη Βενιζέλου- δίπλα στο Δημαρχείο 08:00-13:00

Παρασκευή Εύοσμος Ν. Καζαντζάκη 13.30-17.30

άββατο Καλαμαριά Καλλίδου και Παπάγου 08:00-13:00

Σρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 

18.00

ΑΣΣΙΚΗ

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΣΡΑ



ΔUROVELO – TO ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΗΚΣΤΟ 

ΠΟΓΖΛΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑΓΡΟΜΩΝ 
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H Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης ανέλαβε την 

λειτουργία του Εθνικού υντονιστικού Κέντρο για το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδρομών - Eurovelo 

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF). την 

αίτηση που υποστήριξε η ΓΓ Σουρισμού συμμετείχαν 

επίσης η ΜΚΟ «Υίλοι του Ποδηλάτου – Αθηνών», η 

Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού 

Μετσόβειου Πολυτεχνείου και ο Σομέας υγκοινωνιακών 

και Τδραυλικών Έργων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Η ECF συντονίζει την υλοποίηση, τη 

λειτουργία και τη διασφάλιση της ποιότητας των 

EuroVelo σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρέχει επίσης 

συμβουλές και υποστήριξη για τα Εθνικά υντονιστικά 
Κέντρα EuroVelo και διαχειρίζεται την ανταλλαγή 

δεξιοτήτων και εμπειριών μεταξύ τους. Σο Εθνικό 

υντονιστικό Κέντρο Eurovelo συντονίζει και διασφαλίζει 

την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη διασφάλιση της 

ποιότητας EuroVelo σε εθνικό επίπεδο και είναι υπεύθυνο 

για θέματα όπως  ο συντονισμός των διαδρομών, η 

αξιολόγηση των κρίσιμων τμημάτων, η άσκηση πίεσης 

για τις απαραίτητες βελτιώσεις και η παρακολούθηση 

της κατάστασης των διαδρομών, ο συντονισμός και η 

άσκηση πιέσεων για εθνικά πρότυπα, εάν είναι 

απαραίτητο) προκειμένου να ενσωματωθούν  στους 

πίνακες πληροφοριών για τις διαδρομές Eurovelo 
(σύμφωνα με το εγχειρίδιο σήμανσης Eurovelo). Σο 

δίκτυο  των ευρωπαϊκών ποδηλατικών διαδρομών 

Eurovelo αποτελείται πλέον από 14 διαδρομές. Σην 

Ελλάδα διασχίζουν 3 θεωρητικές ποδηλατικές διαδρομές 

Eurovelo. Aπό τα aνατολικά στα δυτικά, η Μεσογειακή 

Οδός EV8, (5,388 χλμ.) που ξεκινά από το Καντίζ της 

Ανδαλουσίας στην Ισπανία και καταλήγει μέσω 

Ηγουμενίτσας στην Αθήνα. Aπό τον Βορά στον Νότο, η 

διαδρομή EV 11 (5,964 χλμ) που ξεκινά από το Βόρειο 

Ακρωτήριο της Νορβηγίας και καταλήγει μέσω 

Θεσσαλονίκης στην Αθήνα και η νέα διαδρομή EV 13 

(6,800 χλμ) που ξεκινά από τη θάλασσα του Μπάρεντς 

στα σύνορα Νορβηγίας και Ρωσίας και καταλήγει στην 

Μαύρη Θάλασσα διασχίζοντας την Ελλάδα στην 

περιοχή του Έβρου στην αρχική της σχεδίαση καθώς 

ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η τελική διαδρομή. 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα : 

http://www.eurovelo.org/euroveloorganisation/coordin

ation-centres/centres/ 

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε συνεχίζοντας την 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μαθητών της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα οικολογίας, 

υλοποίει για δεύτερη συνεχή χρονιά, σειρά Θεατρικών 

παραστάσεων για μαθητές των Δημοτικών σχολείων 

της Ναυπάκτου με τίτλο «ΟΙΚΟθέατρο 2012». 

Πρόκειται για θεατρικά έργα, που θα ανεβάσουν οι 

μαθητές και θα έχουν θέμα το Περιβάλλον και τη 

Διατροφή. Οι μικροί μαθητές με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών τους και την καθοδήγηση της 

θεατρολόγου και ηθοποιού Ειρήνης Ευαγγελάτου, 

προετοίμασαν τις δικές τους μικρές παραστάσεις, 

που είναι εμπνευσμένες από οικολογικά παραμύθια. 

Οι παραστάσεις των μαθητών θα παρουσιαστούν 

στη Παπαχαραλάμπειο Αίθουσα της Ναυπάκτου.  

Η είσοδος στις θεατρικές παραστάσεις των μαθητών 

είναι ελεύθερη για το Κοινό και σύμφωνα με το 

πρόγραμμα την Κυριακή 29 Ιανουαρίου, έγιναν οι 

παραστάσεις :  

«Ο κόκκινος γίγαντας» από το 1Ο Δημοτικό χολείο 

Δαύνης Ναυπάκτου και,  

«Η μοναχική φώκια και το παλτό της κυρίας 

προέδρου»  από το Δημοτικό χολείο των 

Εκπαιδευτηρίων Πάνου 

Σην Κυριακή 5 Υεβρουαρίου, το απόγευμα (18.00) 

έχουν προγραμματιστεί οι παραστάσεις :   
«Ο ωραίος Δαρείος» , από το Δημοτικό χολείο Λυγιά 

Ναυπάκτου και, 

 «Οι τρεις δροσοσταλίδες», από το 3ο Δημοτικό 

χολείο Ναυπάκτου 

Σέλος την Κυριακή 12 Υεβρουαρίου, το απόγευμα 

(18.00) θα γίνουν  οι παραστάσεις :  

Δ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΣ ΝΑΣΠΑΚΟΣ  

«Οι φαταούλες» από το Δημοτικό χολείο 

Ξηροπηγάδου Ναυπάκτου και, 

«Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί», από το 6ο 

Δημοτικό χολείο Ναυπάκτου  

ΟΙΚΟΘΕΑΣΡΟ ΣΗ ΝΑΤΠΑΚΣΟ 

ΑΠ ΣΗΝ ΜΚΟ ΠΡΑΙΝΟ+ΜΠΛΕ 

http://www.eurovelo.org/euroveloorganisation/coordination-centres/centres/
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ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ  

ΣΗ JET OIL 

AΠΟ ΣΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 

www.jetoil.gr


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

ΔΣΟΗΜΑΕΔΣΑΗ Ζ 5η EKΘΔΖ ECOTEC 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και ανοίγει το 
«Αλληλέγγυον» το φιλόδοξο σχέδιο για το 

Ανταλλακτήριο Αγροτικών και Ελληνικών Προϊόντων, 

που είναι μια πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα 

προσπάθεια, με στόχο να έλθει ο Έλληνας αγρότης 

αλλά και η ελληνική βιοτεχνία, σε άμεση επαφή, χωρίς 

μεσάζοντες και χρέωση «ραφιού», με τον καταναλωτή 

των αστικών κέντρων. Αυτό σημαίνει πως ο 

καταναλωτής, θα προμηθεύεται ελληνικά αγροτικά 

προϊόντα σαν να τα αγοράζει κατ’ ευθείαν από το 

χωράφι του αγρότη και από την βιοτεχνία του Έλληνα 

βιοτέχνη. Ο χώρος του «Αλληλέγγυον», βρίσκεται 

στην Αγίας οφίας 50 στον Κολωνό, πίσω από τον 

ταθμό Λαρίσης και είναι στην τελική διαμόρφωση, 

έτοιμος να φιλοξενήσει τα προϊόντα της ελληνική γης, 

και των Ελλήνων βιοτεχνών. Οι αγρότες και βιοτέχνες 

που παράγουν αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα, 

μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με τον 

υνεταιρισμό (2105141443 ή 6975646728 κ. Γιάννη 

Γαλανόπουλο) για τις λεπτομέρειες φιλοξενίας και 

πώλησης των προϊόντων τους. Σα ράφια του 

υνεταιρισμού, θα διατεθούν δωρεάν και τα προϊόντα 

θα πρέπει να πωλούνται στις τιμές παραγωγής χωρίς 

κανένα απολύτως κέρδος μεσιτείας. το κάλεσμα του 

«Αλληλέγγυον» ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί 

αγρότες, ενώ είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί 
πως από διάφορα σημεία της Αθήνας αλλά και της 

περιφέρειας, ιδιοκτήτες χώρων, προσφέρουν δωρεάν 

και χωρίς καμία χρέωση τους χώρους τους, για την 

εγκατάσταση παραρτημάτων του «Αλληλέγγυον». 

Όλα δείχνουν πως με την πρωτοβουλία αυτή, ανοίγει 

έναν νέο κεφάλαιο στην άμεση ανάγκη που έχουμε 

σήμερα ως λαός, για επιστροφή στην Κοινωνία της 

Αλληλεγγύης και της Αξιοπρέπειας.  

ΣΟ  ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΟΝ ! 
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ε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με 

τη χειρότερη οικονομική κρίση της σύγχρονης 

ιστορίας της, υπάρχει μια αγορά που συνεχίζει να 

αναπτύσσεται και για την οποία οφείλουμε και πρέπει 

να είμαστε υπερήφανοι. Πρόκειται για αυτή της 

«Πράσινης Ανάπτυξης» που παρουσιάζει σημαντική 

εξέλιξη και άνοδο.  

Η 5η διεθνής έκθεση «ECOTEC–Σεχνολογίες 

Περιβάλλοντος & Υωτοβολταϊκά συστήματα» θα 

παρουσιάσει μεγάλο μέρος της αναπτυσσόμενης 

Πράσινης Αγοράς και θα πραγματοποιηθεί, όπως 
πάντα, στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens στην 

Ανθούσα Αττικής από την Πέμπτη 15 μέχρι και την 

Κυριακή 18 Μαρτίου 2012. 

Η φετινή εκδήλωση και θα έχει ως κυρίαρχο μήνυμα 

την προτροπή για ανάληψη μιας μεγάλης εθνικής 

προσπάθειας ώστε η Ελλάδα να καταστεί το ταχύτερο 

δυνατόν ένας σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας 

«καθαρής» ενέργειας, κάτι που θα βελτιώσει την 

ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές της.  

χεδόν ένα μήνα πριν την έναρξη της Έκθεσης και η 

ενημέρωση είναι πως οι περισσότερες εταιρίες 

προετοιμάζονται για δυναμική παρουσία των 

προϊόντων και υπηρεσιών τους στους επισκέπτες της 

5ης ECOTEC. Παράλληλα όπως αναφέρει η 

διοργανώτρια εταιρία είναι αρκετές οι νέες εταιρίες, 

από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που συνεχίζουν 

να  εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την έκθεση. 

www.ecocity.gr

