
Αμηχανία. Μουρμούρα. 

Φραστικές επιθέσεις και 

γκρίνια, Πολύ γκρίνια. 

Διάχυτη αγανάκτηση 

 με φόντο τις εκλογές. 

Προβληματισμός  

για τη ψήφο. 

Προβληματισμός για την 

απουσία προσωπικοτήτων 

που θα μπορούσαν  

να ανατρέψουν το κλίμα. 

Όλα δείχνουν  

πως θα αναμένουμε  

την απόφαση των άλλων. 

Αυτών που θα λένε  

σε αυτούς που θα εκλεγούν  

τι να κάνουν για να 

συμμαζευτεί τάχα το χρέος. 

Αλλά ποιος έχει τα «κότσια» 

και την ικανότητα  

να οραματιστεί  

μια νέα διαδρομή; 

Μια νέα ημέρα  

που θα οδηγήσει  

στην ανάταση; 

Με τόσο φυσικό πλούτο 

και θεία προικιά είναι άξιο 

απορίας πως πετυχαίνουμε 

κακοδιοικητές των κοινών. 

Με έλειμα στο όραμα. 

Κοιτάξτε τους καλύτερα   

και δειτε πως μας κοιτάνε  

με μισογυρισμένη τη πλάτη, 

με μεγαλύτερη μύτη κάτω 

από το φοβισμένο βλέμμα 

  

Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Έκδοση  
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MΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΤHΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ECOMOBILITY 2011-12 
Κυρίες και Κύριοι. Αγαπητοί Μαθητές, 

Είναι χαρά μου που σας καλωσορίζω στην Τελετή Απονομής των Βραβείων του 

Ecomobility. Είναι τιμή μου να είμαι μέρος αυτού του σημαντικού γεγονότος. Λυπάμαι 

που δεν μπορώ να είμαι εκεί μαζί σας. 

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας τους νέους νικητές για την εξαιρετική 

δουλειά και, ιδιαίτερα, για την δημιουργικότητα τους. Πάνω από το 70% των 

Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε αστικές περιοχές. Οι πόλεις είναι το κέντρο της 

καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και του πλούτου. Προσφέρουν μεγάλα 

οφέλη αλλά –ταυτόχρονα- είναι επίσης και εκεί που δημιουργούνται τα περισσότερα 

περιβαλλοντικά  προβλήματα και προβλήματα υγείας. Αυτός είναι ο λόγος–οι αστικές 

περιοχές-όπου εκεί οι περιβαλλοντικές αποφάσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία. Αλλά, 

όταν πρόκειται για το περιβάλλον, οι πιο σημαντικές αποφάσεις, οι πιο 

αποτελεσματικές, δεν είναι απαραιτήτως εκείνες που γίνονται σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό ή 

περιφερειακό. Πολύ συχνά, οι πιο σημαντικές και αποτελεσματικές αποφάσεις είναι 

εκείνες που καταβάλλονται σε τοπικό επίπεδο, στα σπίτια μας, στις υπεραγορές μας 

και στους δρόμους μας. Είναι οι καθημερινές επιλογές μας, που κάνουν την 

πραγματική διαφορά: πόσο νερό χρησιμοποιούμε ή πόσα απόβλητα παράγουμε, το 

είδος των τροφίμων που αγοράζουμε και τρώμε ή πετάμε, και το είδος της μεταφοράς 

που χρησιμοποιούμε ή δεν χρησιμοποιούμε. Μικρές καθημερινές αποφάσεις που 

έχουν μεγάλη επίδραση στο παρόν μας και το μέλλον μας! Οι μεταφορές - ειδικότερα 

της οδικής κυκλοφορίας - για παράδειγμα, είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις αστικές περιοχές. Η εύρεση περισσότερων φιλικών 

τρόπων προς το περιβάλλον για να κινηθούμε γύρω, όπως η ποδηλασία, το 

περπάτημα και η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, είναι ένας απλός τρόπος για 

να κάνουμε μια τεράστια συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, ενώ 

ταυτόχρονα μειώνουμε την επιβάρυνση στο περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος που 

πρωτοβουλίες όπως η Εκστρατεία Ecomobility είναι τόσο σημαντικές. Συμβάλλουν 

στην ευαισθητοποίηση, υπενθυμίζουν στους ανθρώπους την δύναμη που έχουν, και 

βοηθούν να μοιράζουν και να εφαρμόζουν καλές ιδέες και πρακτικές. Οι νεότερες 

γενιές έχετε να παίξετε σε όλα αυτά έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Θα καθορίσετε - με 

τον τρόπο που ζείτε- πώς ο κόσμος θα διαμορφωθεί στο μέλλον. Μέσα από τις 

επιλογές σας έχετε τη δύναμη να σχεδιάσετε και να εφεύρετε ένα υγιέστερο και 

καθαρότερο μέλλον. Και αυτό το βραβείο αποδεικνύει, πως μπορείτε ήδη να αρχίσετε 

να το κάνετε αυτό από σήμερα. 

Έτσι, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, όχι μόνο σε όλους τους νικητές αλλά και σε 

όλους τους άλλους συμμετέχοντες, για το εξαιρετικό έργο τους. Αυτό είναι ακριβώς το 

είδος της ενέργειας και της καινοτόμου σκέψης που χρειαζόμαστε, αν θέλουμε οι 

πόλεις μας να αλλάξουν προς το καλύτερο. 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι μια εξαιρετική τελετή.  

JANEZ  POTOCNIK Commissioner for Environment EC  

www.ecocity.gr 

Προικισμένη χώρα με 
ανώριμες επιλογές 

Ουάου !! 



1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΑΤΡΑΣ 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι    Ε Π Α Ι Ν Ο Ι   ECOMOBILITY 2011-12  
 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ : ΠΟΙΗΜΑ «ΑΤΙΤΛΟ»        

16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ : ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΡΩΜΕΝΟΥ  

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECOMOBILITY 2011-12 

www.ecomobility.gr
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Με τη ζωντάνια και τον ενθουσιασμό των εφήβων, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Απριλίου, στο Αμφιθέατρο του 

Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, η Τελετή για την Απονομή των Βραβείων της Εκστρατείας 

ECOMOBILITY 2011-12. με τη παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών, που ταξίδεψαν από όλη την Ελλάδα. 

Το Βραβείο καλύτερης εργασίας για την Οικολογική Μετακίνηση, απονεμήθηκε στην ομάδα μαθητών του Γυμνασίου 

Αιαντείου Σαλαμίνας, που θα συμμετέχουν στην αποστολή του ECOCITY στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο, όπου θα 

επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Τη 

δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα του 1ου Γυμνασίου Τριανδρίας από την Θεσσαλονίκη, ενώ την τρίτη θέση η ομάδα 

του 4ου Γυμνασίου Λαμίας.  

ΑΠΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΣΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Στο ECOCAMP οι ομάδες από το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, το 9ο 

Γυμνάσιο Πάτρας, το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης και το 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής  

Επίσης πραγματοποιήθηκε η απονομή των Βραβείων 

Δημιουργικότητας, στις παρακάτω ομάδες μαθητών, κατά 

σειρά και κατηγορία : 

Βραβείο Μουσικής Σύνθεσης  

1ο Βραβείο : 2ο Πρότυπο-Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας 

2ο Βραβείο : Εκπαιδευτήρια Μπουγά 

3ο Βραβείο : Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 

Βραβείο Εικαστικής Έκφρασης  

1ο Βραβείο : Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης 

2ο Βραβείο : Ελληνογαλλική Σχολή «Ο Άγιος Παύλος» 

3ο Βραβείο : Γυμνάσιο Φαρών 

Βραβείο Δραματουργικής Έκφρασης 

1ο Βραβείο : 9ο Γυμνάσιο Πάτρας 

2ο Βραβείο : 1ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς 

3ο Βραβείο : Ελληνογαλλική Σχολή «Ο Άγιος Παύλος» 

Βραβείο Ηλεκτρονικής Έκφρασης  

1ο Βραβείο : 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής 

2ο Βραβείο : Γυμνάσιο Λεοντείου Λυκείου Πατησίων 

3ο Βραβείο : Ελληνογαλλική Σχολή «Ο Άγιος Παύλος» 

Οι ομάδες των μαθητών που κέρδισαν το πρώτο βραβείο, σε 

κάθε κατηγορία Δημιουργικού θα φιλοξενηθούν στο 

ECOCAMP, που διοργανώνει κάθε χρόνο το ECOCITY, την 

πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στα Καλάβρυτα. 

Το Βραβείο για την καλύτερη Διοργάνωση Εκδήλωσης της 

Εκστρατείας ECOMOBILITY 2011-12, απονεμήθηκε στον Δήμο 

Δέλτα για την υποδομή, συνδιοργάνωση και αξιοποίηση της 

εκστρατείας στη περιοχή του. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν, επίσης οι ειδικοί 

Έπαινοι για πρωτότυπες ή ποιοτικές δημιουργίες στο 2ο Γυμνά-

σιο Σταυρούπολης για την μετατροπή ποδηλάτου σε ηλεκτρικό, 

στο 1ο  Γυμνάσιο  του Άργους  για τη δημιουργία ποιήματος και 
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ΑΠΌ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΣΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Στο ECOCAMP οι ομάδες από το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, το 9ο 

Γυμνάσιο Πάτρας, το Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης και το 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής 

(συνέχεια από σελ.3)   

στο 16ο Γυμνάσιο Λάρισας για το σενάριο του 

θεατρικού δρώμενου που παρουσίασαν.  

Την απονομή του 1ου Βραβείου καλύτερης εργασίας 

της εκστρατείας ECOMOBILITY 2011-12, έκανε η 

επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ και πρώην 

Υπουργός Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία 

ανέλαβε τη φιλοξενία της νικήτριας ομάδας στην 

επίσκεψη που θα κάνει η αποστολή, στις Βρυξέλλες 

τον Ιούνιο του 2012. 

Τους μαθητές χαιρέτησαν ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

του ECOCITY κ. Μιχάλης Πετράκης, Διευθυντής του 

Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το 

μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Θάνος 

Βλαστός, καθηγητής στη Σχολή Αγρονόμων και 

Τοπογράφων του ΕΜΠ και ο Αν. Επικεφαλής της 

Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα κ. Αντώνης Καϊλής. Την Κυβέρνηση 

εκπροσώπησε ο ΓΓ του ΥΠΥΜΕΔΙ κ. Αρ. 

Μπουρδάρας, ενώ διαβάστηκε μήνυμα του 

Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων και προβλήθηκε βίντεο με χαιρετισμό 

που έστειλε ο Επίτροπός Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Janez Potočnik. Την Τελετή 

απονομής των βραβείων παρακολούθησαν 

εκπρόσωποι της πολιτείας, Επιστημονικών Φορέων, 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικοί και μαθητές 

από πολλές πόλεις της χώρας, που ταξίδεψαν για να 

γιορτάσουν όλοι μαζί τη κορύφωση της εκστρατείας 

ECOMOBILITY 2011-12. 

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για ένατη 

συνεχόμενη περίοδο από το ECOCITY και ήταν υπό 

την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 

του Υπουργείου Εσωτερικών και του Επιτρόπου 

Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Την Εκστρατεία, φέτος, στηρίζουν η JET OIL Α.Ε. σε 

εθνικό επίπεδο και σε τοπικά η ΑΧΑ Ασφαλιστική, το 

Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, η ΔΕΠΑ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ, το MEDITERRANEAN PALACE HOTEL και το 

REX HOTEL Kαλαμάτας.  

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι εφημερίδες ΑΞΙΑ, 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ και ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

καθώς και τα περιοδικά AUTO ΤΡΙΤΗ, ΜOTO ΤΡΙΤΗ και 

REVIEW CSR. 

 

 

1 ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ    189,1 

2   1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 183,5 

3   4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ  181,3 

4  3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΥΡΩΝΑ  169,4 

5 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 169,0 

6 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ  165,2 

7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠ. ΔΟΥΚΑ  158,1 

8 2Ο ΠΕΙΡΑΜ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 154,2 

9 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  151,3 

10 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ  132,3 
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O ΣΕΠΕ και η Microsoft Ελλάς διοργανώνουν το Διαγωνισμό 

Δημιουργίας Παιγνιδιού με θέμα “Προστασία του Περιβάλλοντος”, 

ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές. Βασικός στόχος του 

διαγωνισμού είναι η εξοικείωση των νέων με βασικές 

προγραμματιστικές έννοιες, καθώς αυτοί καλούνται να 

χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εργαλείο ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών Kodu, το οποίο διατίθεται δωρεάν και η 

χρήση του δεν απαιτεί προηγούμενη ενασχόληση με τον 

προγραμματισμό. Ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ο 

διαγωνισμός  υλοποιείται στο π λαίσιο του  “e-Skills Week 2012”  της   
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ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 
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της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας των ψηφιακών 

δεξιοτήτων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, δράση η οποία τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Επισημαίνεται ότι η Microsoft είναι επίσημος υποστηρικτής του 

eSkills Week 2012, ενώ η διοργάνωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού εντάσσεται και στην ευρύτερη 

πρωτοβουλία της εταιρίας «Συνεργάτες στη Μάθηση», η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση της χρήσης της 

τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σημειώνεται επίσης ότι ως το Εθνικό Σημείο 

Επαφής για το “e-Skills Week 2012” για την Ελλάδα έχει οριστεί ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών Ελλάδας), αναλαμβάνοντας το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών. Στο διαγωνισμό αυτό 

μπορούν να συμμετέχουν, ατομικά ή σε ομάδες έως τριών ατόμων, μαθητές της Β’ ή Γ’ Γυμνασίου, ή μαθητές της 

Α’ ή Β’ Λυκείου. Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό βοηθάει τους νέους να εξοικειωθούν με τις βασικές 

έννοιες του προγραμματισμού, να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τη 

δημιουργικότητά τους και τις ικανότητές τους σε επίπεδο επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας. Για 

περισσότερες πληροφορίες και για τη δήλωση Συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού 

http://www.sepe.gr/gr/eSkillsKoduCompetition. Συμμετοχές έως  4/5 στην διεύθυνση Mathisi@microsoft.com και 

στη συνέχεια θα πρέπει να σταλεί το παιχνίδι που έχουν αναπτύξει με το εργαλείο Kodu μέχρι τις 21 Μαΐου. Οι 

προτάσεις θα αξιολογηθούν από 22 έως 25 Μαΐου από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ενώ τα 

βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι η συνάφεια του παιχνιδιού με το θέμα του διαγωνισμού, η δημιουργικότητα, η 

καινοτομία, να γίνεται εύκολα κατανοητός ο τρόπος του παιχνιδιού, καθώς και να διαθέτει τουλάχιστον μία 

ολοκληρωμένη πίστα.  

www.sepe.gr/gr/eSkillsKoduCompetition


www.ecocity.gr 

ECOCITY LETTER                       Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011 

Σελ.  7 

www.jetoil.gr


www.ecocity.gr Σελ.  8 

ECOCITY LETTER                       Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ – ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

Συνεργασία του ECOCITY με τον Δήμο ΔΕΛΤΑ για την Πιλοτική Φάση 

 

Το απόγευμα της Τρίτης 24 Απριλίου, ο Δήμος Δέλτα και 

ο Τομέας Βόρειας Ελλάδος του ECOCITY, στα πλαίσια 

των δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 

θέματα προστασίας των ποταμών και του 

οικοσυστήματος της περιοχής, διοργάνωσε ενημερωτική 

συνάντηση με θέμα Καθαρά Ποτάμια-Ζωντανές Πόλεις. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, όπου έγινε η 

παρουσίαση του προγράμματος του ECOCITY για την 

υιοθεσία και ανάπτυξη των ποταμών της χώρας.  

Για το επόμενο εξάμηνο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί 

η πιλοτική φάση του προγράμματος στη περιοχή του 

Δέλτα, όπου διέρχονται τρεις κύριοι ποταμοί της χώρας.  

Στην παρουσίαση, που έγινε σε εκπροσώπους του 

Δήμου, της Εκπαιδευτικής Κοινότητας της περιοχής και 

σε Ενεργούς Πολίτες, η υπεύθυνη του πιλοτικού 

προγράμματος από το ECOCITY, Μαρία Παπανικολάου 

MSc Περιβαλλοντολόγος, παρουσίασε την υπάρχουσα 

κατάσταση στη περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού 

προγράμματος, που περιλαμβάνει το ευρύτερο Δελταϊκό 

Οικοσύστημα των Αξιού- Λουδία – Αλιάκμονα, που 

περιλαμβάνει τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού  τη 

λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, τον υγρότοπο της Νέας 

Αγαθούπολης  και την Αλυκή Κίτρους. Ανέφερε το πόσο 

σημαντικλη είναιν η οικολογική αξία της περιοχής 

αναλύοντας την προσφορά των ποταμών στην πανίδα 

που λειτουργεί ως καταφύγιο, τόπο φωλεασμού, τόπο 

διαμονής κατά τις μεταναστεύσεις των πτηνών και 

δεξαμενή άντλησης τροφής. Επίσης βοηθούν στον 

εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα  και 

προστατεύουν το έδαφος από την διάβρωση, ενώ 

διατηρούν την υγρασία σε υψηλά επίπεδα. Η περιοχή 

είναι παγκόσμιας ορνιθολογικής σημασίας γιατί 

βρίσκουν καταφύγιο περισσότερα από 270 είδη που-

λιών, ενώ σταθμεύει κατά τη μετανάστευση τουλάχιστον 

το 1% του ευρωπαϊκού πληθυσμού του αργυρο-

πελεκάνου, της αβοκέττας, της λιμόζας, Επίσης έχει 

καταγραφεί η λεπτομύτα το σπανιότερο είδος της 

Ευρώπης, Β. Αφρικής, Δ. Ασίας και διαχειμάζει ένα 

σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού της 

λαγγόνας. Στη προστατευόμενη περιοχή έχει καταγραφεί 

σημαντικός αριθμός θηλαστικών, ερπετών και αμφιβίων,  

ενώ η ιχθυοπανίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το Φυσικό 

περιβάλλον δέχεται  μεγάλες πιέσεις από παράνομη 

δόμηση, εντατική Κτηνοτροφία  και Υπερβόσκηση, 

παράνομες Αμμοληψίες, Υπεράντληση υδάτων/ 

Υφαλμύρωση Υπόγειων Υδροφορέων  και μεγάλη 

ρύπανση των υδατικών πόρων, με όλες τις συνέπειες και 

επιπτώσεις στη περιοχή.   

Στη συνέχεια η Υπεύθυνη του Τομέα Βορείου Ελλάδος 

του ECOCITY, Αγγελική Καλλία Δικηγόρος παρ΄Αρείω 

Πάγω, παρουσίασε το νομικό καθεστώς για την 

προστασία των υδατικών πόρων και το πλαίσιο 

προσανατολισμού στη Διαχείριση των Υδάτψν στην 

Ευρώπη. Οι Καθηγητές του ΑΠΘ Κώστας Φυτιάνος και 

Παύλος Σμύρης, Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του 

ECOCITY, αναφέρθηκαν ο πρώτος για το πρόβλημα της 

ρύπανσης των ποταμών και την ανάγκη της λήψης 

μέτρων για την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και ο 

δεύτερος για τον επηρεασμό του φυτικού πλούτου της 

περιοχής και την ανάγκη ειδικής φύτευσης ιθαγενών 

δένδρων και θάμνων που χάνονται. 

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του 

Προγράμματος ποτυ έκανε ο Θάνος Ζαφειρόπουλος 

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ECOCITY που ανέλυσε τις φάσεις 

και τόνισε τα οφέλη της περιοχής από την προστασία 

των ποταμών και ένα νέο αναπτυξιακό προσανατολισμό 

με την ανάδειξη του Φυσικού Πλούτου. Το πρόγραμμα 

περλαμβάνει την περίοδο υποδομής μέχρι το τέλος 

Αυγούστου και στη συνέχεια την εφαρμογη΄των 

Δράσεων μέχρι τον Δεκέμβριο που θα γίνει η 

Αξιολόγηση.  

Την εκδήλωση χαιρέτησε από τον Δήμο Δέλτα ο 

Σύμβουλος του Δημάρχου Νίκος Μυλώσης. 

Το ECOCITY για την υλοποίηση της πιλοτικής περιόδου 

θα υπογράψει Μνημόνιοο Συνεργασίας με τον Δήμο 

Δέλτα. 
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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 : 
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Οι εταιρίες ΕΠΤΑ & PLANET ανέλαβαν την παροχή 

συμβου-λευτικών υπηρεσιών από την Επιχείρηση 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών - 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ) για την 

προώθηση του έργου: «Υλοποίηση Μονάδας 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» μέσω 

Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Το 

έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού 

Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει ως 

αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, 

Συντήρηση και Λειτουργία των υποδομών «Μονάδας 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών». Η 

Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα έχει 

συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 90.000 τόνων, 

ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και 

από δημόσια δαπάνη. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών 

έχουν υλοποιηθεί οι ενέργειες συγκριτική 

τεχνικοοικονομική αξιολόγηση εναλλα-κτικών 

τεχολογικών λύσεων, η υποβολή πρότασης υπαγωγής 

του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 και η 

σύνταξη Τευχών Προκήρυξης Α Φάσης Διαγωνισμού. 

Η ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ με το συγκεκριμένο έργο προχωράει 

δυναμικά στην επίλυση του προβλήματος διαχείρισης 

απορριμμάτων του Νομού Σερρών, δημιουργώντας 

νέες προοπτικές για επενδύσεις και θέσεις 

απασχόλησης. 

ΕΠΤΑ ΚΑΙ PLANET ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ 

Το Athens Fringe Live 2012 είναι η πρώτη ανοιχτή 

διοργάνωση του Athens Fringe Network, που έχει ως 

στόχο την παρουσίαση των δημιουργικών έργων των 

μελών του δικτύου. Το γνωστό από τις προηγούμενες 

διοργανώσεις Athens Fringe Festival, συνεχίζει, ως 

“Live” πλέον, να αποτελεί ανοιχτό βήμα για νέους 

δημιουργούς να δείξουν τη δουλειά τους, να 

συναντηθούν με το κοινό, με άλλες καλλιτεχνικές και 

ακτιβιστικές κοινότητες, να συνεργαστούν με φορείς, 

να δικτυωθούν με επαγγελματίες του χώρου, να 

συνομιλήσουν με την πόλη. Φέτος, το Athens Fringe 

Live διεξάγεται 15-30 Ιουνίου σε διάφορους χώρους 

στο κέντρο της Αθήνας. Το Athens Fringe 

Live επιστρέφει το 2012 δυναμικότερο και με στόχο να 

διευρύνει την παρέμβασή του στην πόλη.  Η φιλοσοφία 

του είναι κατεξοχήν πολιτική με την έννοια ότι επιδιώκει 

την εμπλοκή όλο και περισσότερων ενεργών πολιτών 

και ειδικά αυτών που δραστηριοποιούνται μέσα από τη 

δομή και τους σκοπούς των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τέχνη είναι 

το κατεξοχήν προνομιακό πεδίο πολιτικής συζήτησης 

αλλά και ειρηνικού ακτιβισμού. Παράλληλα με το 

καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, η φετινή διοργάνωση του 

Fringe θα περιλαμβάνει όπως και κάθε χρόνο, 

κοινωνικές δράσεις, στις οποίες θα λάβουν μέρος και 

θα επανδρώσουν τα μέλη μας, καλλιτέχνες, ΜΚΟ, 

εθελοντές και κοινό. Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν 

συμμετοχή, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα 

συμμετοχής στο Fringe Community στην κατηγορία 

"Δράσεις".  

15-30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΑΤΗΕΝS FRINGE LIVE 

http://www.fringenet.gr/community/policy
http://www.fringenet.gr/community/policy
www.ecocity.gr
www.adobe.com

