
Δεσμεύεστε  
ή θα μείνετε στα λόγια ; 

Φούριες. Πολλές φούριες. 

Μα, πρέπει να προλάβουν. 

Πρέπει να πείσουν  

να πουν πως θα κάνουν  

ότι δεν ήθελαν να κάνουν. 

Πως θα φτιάξουν  

ότι δεν μπόρεσαν να φτιάξουν. 

Έτσι, μεταξύ άλλων,  

έφεραν και πάλι στην 

επικαιρότητα το πρόβλημα  

με το Λαθρεμπορίο καυσίμων  

Μίλησαν, βέβαια, μόνο για την 

οικονομική ζημιά και δέχθηκαν 

πως πληρώνουμε 2,0 δις ευρώ 

για να εξυπηρετήσουμε 

φοροφυγάδες και κλέφτες. 

Έντεχνα, δεν έγινε αναφορά  

στη ζημιά που προκαλεί  

το «πειραγμένο» καύσιμο  

στο Περιβάλλον  

και στην Υγεία μας, 

Ζημιά που ανεβάζει  

πολύ πιο ψηλά το κόστος, 

αν υπολογίσουμε τις συνέπειες 

από τον ρυπασμένο αέρα,  

τη περίθαλψη για τις δύσπνοιες 

και τα φάρμακα για τις αλλεργίες 

των μικρών παιδιών, στις πόλεις.  

Μίλησαν και Δεν δεσμεύθηκαν 

Ρωτάμε λοιπόν: 

Δεσμεύονται οι αρχηγοί των 

κομμάτων για την πάταξη του 

λαθρεμπορίου καυσίμων;  

Ή μένουμε στα λόγια ; 

Στα παχιά προεκλογικά λόγια ; 

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Έκδοση  
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ… 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  

ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ECOMOBILITY 2011-12  
 

Ετοιμασίες σε 38 πόλεις της χώρας για το ταξίδι των ομάδων των μαθητών, 

που έρχονται  για γιορτάσουν, όλοι μαζί, το κλείσιμο μιας σημαντικής και 

πολύ επιτυχημένης περιόδου της Εκστρατείας ECOMOBILITY. 

Η Τελετή της ανακοίνωσης και της απονομής των βραβείων, θα 

πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου, 28 Απριλίου 2012 (11:30) στο 

Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την 

παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, των Επιστημονικών Ιδρυμάτων, της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικών, Γονέων και φυσικά των Μαθητών.  

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, θα απονεμηθούν πλακέτες σε όλους τους 

Οργανισμούς και Ιδρύματα που πρόσφεραν εθελοντικό έργο στις επιτροπές 

και στις αξιολογήσεις στην εκστρατεία, ενώ θα βραβευθεί και ο Δήμος με τη 

καλύτερη διοργάνωση για τη παρουσίαση των εργασιών των μαθητών στην 

πόλη του. Η αγωνία θα κορυφωθεί με την ανακοίνωση των δέκα καλύτερων 

εργασιών, που θα οδηγήσει στη παρουσίαση της ομάδας μαθητών με την 

καλύτερη εργασία, η οποία θα ταξιδέψει τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες. Επίσης, 

στη διάρκεια της Τελετής, θα απονεμηθούν τέσσερα βραβεία 

Δημιουργικότητας, σε εργασίες Ηλεκτρονικής Έκφρασης, Εικαστικής 

Έκφρασης, Δραματοποίησης και Τραγουδιού, σε τέσσερις ομάδες μαθητών, 

με τις πιο δημιουργικές προσεγγίσεις στην παρουσίασή τους.  

Οι νικητές θα φιλοξενηθούν στο ECOCAMP, την Περιβαλλοντική 

Κατασκήνωση που διοργανώνει κάθε χρόνο, την πρώτη εβδομάδα του 

Αυγούστου, το ECOCITY. 

Η διοργάνωση της Εκστρατείας υλοποιείται για ένατη συνεχόμενη χρονιά από 

τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY και τελεί 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. 

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι εφημερίδες ΑΞΙΑ και ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, 

καθώς και τα περιοδικά AUTO ΤΡΙΤΗ, ΜOTO ΤΡΙΤΗ και REVIEW CSR.  

Εθνικός Υποστηρικτής είναι η εταιρία καυσίμων JET OIL, ενώ τοπικοί 

Υποστηρικτές είναι οι εταιρίες ΑΧΑ Ασφαλιστική, ΔΕΠΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

και τα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία, και το Meditteranean Palace Hotel. 

Στη Τελετή μπορούν να συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να 

εφοδιαστούν με προσκλήσεις από το ECOCITY.  

Πληροφορίες στο τηλ 210.6196757 και στον δικτυακό τόπο 

www.ecomobility.gr  

www.ecocity.gr 
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ECOCITY LETTER                    Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 

Καθημερινά βλέπουμε περισσότερους συμπολίτες μας σε όλη την χώρα να πηγαίνουν στην δουλειά τους με το 

ποδήλατο. Λίγο η κρίση, λίγο το κόστος μετακίνησης και περισσότερο ένας νέος τρόπος ζωής, μετακίνησης, 

διάθεση για αλλαγή και βέβαια η χαρά που προσφέρει το να πας με το ποδήλατο στη δουλειά. Τον Μάιο 

λοιπόν, για 2η συνεχή χρονιά, οι ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ διοργανώνουν τη δράση «Με Ποδήλατο στη Δουλειά…» 

Η καμπάνια είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να εμπνεύσει εργαζόμενους να ξεκινήσουν να πηγαίνουν 

στη δουλειά με ποδήλατο. Δημιουργεί ποδηλατική κουλτούρα στους χώρους εργασίας και δίνει την ευκαιρία 

στους έμπειρους ποδηλάτες να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές στους συνεργάτες τους. Σε 

ατομικό επίπεδο, κάθε ποδηλάτης που συμμετέχει καταγράφει τις διαδρομές και τα χιλιόμετρα που κάνει για ένα 

μήνα προς και από τη δουλειά στην ιστοσελίδα της καμπάνιας (www.biketowork.gr). 

Η καμπάνια λειτουργεί καλύτερα σαν ομαδική προσπάθεια. Όποιος οργανώσει μια ομάδα, παρακινεί τους 

συνεργάτες του να συμμετέχουν, ενώ όποιος οργανώσει τη συμμετοχή για λογαριασμό της εταιρίας που 

εργάζεται, προβάλει και προωθεί την καμπάνια σε όλους τους συναδέλφους του. Οι ομάδες αποτελούνται από 

1-4 ποδηλάτες και ανήκουν προεραιτικά σε μια εταιρία/οργανισμό. Η εγγραφή ποδηλατών, ομάδων, και 

οργανισμών γίνεται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της καμπάνιας και κάθε μέλος μιας ομάδας κάνει τις 

μετακινήσεις του ατομικά και καταχωρεί τις διαδρομές και τα χιλιόμετρα που έκανε. Αν θέλετε να κάνετε τη 

διαδρομή μαζί με άλλους, δεν σας εμποδίζει κανείς. Μάλιστα είναι καλή πρακτική κάποιος καινούργιος 

ποδηλάτης να κάνει τη διαδρομή μαζί με κάποιον έμπειρο. Τα χιλιόμετρα και οι διαδρομές των μελών της 

ομάδας προστίθενται στην ομάδα. Οι ομάδες συναγωνίζονται μεταξύ τους με κριτήριο τον συνολικό αριθμό 

διαδρομών της ομάδας. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, δοκιμάστε το σιγά σιγά, λάβετε και εσείς μέρος και μαζί με 

άλλους συναδέλφους καταχωρήστε τα χιλιόμετρα ώστε στο τέλος του μήνα να είμαστε όλοι νικητές, με άλλη 

ψυχολογία και διασκέδαση! Για τους εργοδότες και εργαζόμενους όλα θετικά είναι άλλωστε όπως λένε οι 

έρευνες! Καλό πετάλι λοιπόν και για περισσότερες λεπτομέρειες μπείτε στους ιστότοπους www.biketowork.gr 

και www.podilates.gr  

 

Με το ποδήλατο στη δουλειά ; 

www.biketowork.gr
www.podilates.gr
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www.oikopolisawards.gr


Συνεχίζεται η καταστροφή στην περιοχή NATURA στις Θίνες της 

Κυπαρισσίας, του νότιου Κυπαρισσιακού Κόλπου που αποτελεί 

σημαντικό βιότοπο αναπαραγωγής θαλάσσιων χελωνών. Στο 

τέλος Μαρτίου ξαναβγήκαν παράνομα οι μπουλντόζες για να 

αποτελειώσουν το καταστροφικό έργο που άρχισαν πέρυσι. 

Πράγματι τον περασμένο Απρίλιο η εταιρεία ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

άρχισε την κατασκευή πέντε κάθετων προς τη θάλασσα δρόμων 

που ισοπέδωσαν μεγάλο μέρος των αμμόλοφων και της 

αυτοφυούς βλάστησης μέσα στην προστατευόμενη περιοχή 

NATURA.  Επίσης  κόπηκαν  αρκετά  δέντρα από το παράκτιο δάσος  
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ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ H ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 

ECOCITY LETTER                       Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 

της Ελαίας. Σημειώνεται ότι για κάθε έργο μέσα σε περιοχή NATURA απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

πράγμα που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει γίνει.  

Τότε, μετά από την αντίδραση του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ η Περιφέρεια Πελοποννήσου κάλεσε σε απολογία την 

Εταιρεία και το έργο σταμάτησε, λίγο πριν τη διάνοιξη του πέμπτου δρόμου. Ταυτόχρονα ευαισθητοποιημένοι 

κάτοικοι της περιοχής έστειλαν επιστολές διαμαρτυρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, 

που είναι οι θεματοφύλακες των προστατευόμενων ειδών και των βιοτόπων τους στην Ευρώπη. Πράγματι οι δύο 

οργανισμοί κινήθηκαν άμεσα και έκαναν έντονη παρέμβαση προς στην ελληνική κυβέρνηση. Από τις ενέργειες 

της Ελλάδας θα εξαρτηθεί αν θα κληθεί η χώρα – για μια ακόμη φορά - στο διεθνές δικαστήριο. Στο τέλος 

Μαρτίου, λοιπόν, ξαναβγήκαν οι μπουλντόζες και άνοιξαν τον πέμπτο δρόμο, καταστρέφοντας μέρος της 

παραθαλάσσιας ευάλωτης βλάστησης, που είναι σημαντική για τη σταθεροποίηση των αμμολόφων. Επίσης 

μπάζωσαν έναν μικρό υγροβιότοπο πίσω από τις πρώτες θίνες. Οι πέντε δρόμοι ανοίγονται στην περιοχή μεταξύ 

Αγιαννάκη και Ελαίας, μέσα στον πυρήνα του βιοτόπου, προκειμένου να χτιστούν, κατά πληροφορίες του 

ΑΡΧΕΛΩΝ πενήντα (50) παραθεριστικές κατοικίες κατά μήκος της παραλίας. Εξυπακούεται ότι τόσο πυκνή δόμηση 

μπορεί να γίνει αν οι δρόμοι χαρακτηριστούν ως «δημοτικοί», κάτι που προκαλεί την απορία, αν είναι άραγε 

ενήμερος ο Δήμος Τριφυλίας για το θέμα αυτό. Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος είναι η δεύτερη σε αριθμό φωλιών 

παραλία ωοτοκίας της Χελώνας Καρέττα στη Μεσόγειο, και διαθέτει το μεγαλύτερο ίσως σύστημα παράκτιων 

θινών στην Ελλάδα. Το 2002 ολοκληρώθηκε από τον ΑΡΧΕΛΩΝ και υποβλήθηκε στους αρμόδιους φορείς Ειδική 

Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) για την εν λόγω περιοχή στο πλαίσιο κοινοτικού προγράμματος LIFE-Nature. Στη 

μελέτη αυτή προτείνονται μέτρα τα οποία, αν εφαρμοστούν, θα επιτρέψουν την ορθολογική ανάπτυξη της 

περιοχής και ταυτόχρονα την προστασία του παράκτιου οικοσυστήματος και της θαλάσσιας χελώνας.  



ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ ΩΡΑ

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

Δευτέρα Κηφισιά Χ. Τρικούπη (τέλος) 14:30-17:30

Δευτέρα Νέα Σμύρνη Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα (Λ. Συγγρού) 14:30-17:30

Τρίτη Κορυδαλλός Πλατεία Ελευθερίας 14:30-17:30

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

Τρίτη Παλαιό Ψυχικό Πλατεία Αρσακείου 14:30-17:30

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

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

Τετάρτη Γλυφάδα Πλατεία Ξενοφώντος 14:30-17:30

Τετάρτη Χαλάνδρι Τυμφρηστού και Ιωαννίνων 14:00-18:00

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

Πέμπτη Παλαιό Φάληρο Στάδιο Ταε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

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

Πέμπτη Θρακομακεδόνες Πλατεία Αλμπανέλλα 13:30-17:30

Παρασκευή Αθήνα Πλατεία Δεξαμενής 09.00-14.00

Παρασκευή Χολαργός Οδός Σύρου, δίπλα στο Δημαρχείο 14:30-17:30

Παρασκευή Νέα Ιωνία Οδός Φιλελλήνων 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

Σάββατο Αθήνα Πάτμου και Καραβία 09:00-14:00

Σάββατο Αθήνα Δημοτική Αγορά Κυψέλης 09:00-14:00

Σάββατο Βούλα Νηρέως, μεταξύ Ήρας και Διός 09:00-14:00

Σάββατο Ίλιον Λ. Δημοκρατίας (πλησίον Carrefour) 09:00-14:00

Τρίτη Περαία Ανθέων και Φιλελλήνων 14.30-17.30

Τετάρτη 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

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

Τρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00-18.00

ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ
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10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

«ΑΛΚΟΟΛ. ΌΧΙ ΑΠΟΨΕ ΟΔΗΓΩ» 

Ο Δανός αρχιτέκτονας Jan Gehl, θα βρεθεί στην Aθήνα ως 

καλεσμένος  της Πρεσβείας της Δανίας για μία ανοιχτή 

διάλεξη για το κοινό στις 25 Απριλίου, ώρα 19.30 στο 

αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138, Αθήνα. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλάσιο της Δανικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. Το γραφείο Gehl Architects, που 

έχει την έδρα του στην Κοπεγχάγη,  θεωρείται αυτή τη στιγμή 

το κορυφαίο σε θέματα σχετικά με το αστικό περιβάλλον και 

την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι 

περισσότερες από 90 πόλεις παγκοσμίως έχουν ζητήσει τις 

συμβουλές και τη συνδρομή της ομάδας του Jan Gehl για τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων τους. Οι 

αντιλήψεις του Jan Gehl για την “ανθρώπινη κλίμακα” στο 

σχεδιασμό και τη σημασία των δημόσιων χώρων οδήγησαν 

τους πολεοδόμους σε όλον τον κόσμο να αναθεωρήσουν 

τις ισχύουσες πρακτικές. Οι Gehl Architects έχουν συντονίσει 

δεκάδες projects ανά τον κόσμο, π.χ. στη Βραζιλία, την 

Ιρλανδία, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, 

την Αυστραλία την Ινδία, τη Νέα Ζηλανδία, κ.α. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Νέας Υόρκης. Ο 

Δήμαρχος της πόλης, Michael Bloomberg, ανέθεσε στον 

Jan Gehl την προσπάθεια απόδοσης μεγάλου μέρους του 

κεντρικού Μανχάταν στους πεζούς. Έτσι, με βάση τη μελέτη 

που ανέπτυξε το γραφείο του Jan Gehl, η Times Square 

σήμερα ανήκει αποκλειστικά στους πεζούς, ενώ ο 

ποδηλατόδρομος  επεκτάθηκε σημαντικά εντός του 

Μανχάταν. Η ανθρώπινη διάσταση στον αστικό 

σχεδιασμό  είναι το επίκεντρο  της φιλοσοφίας του Jan Gehl, 

που δίνει  προτεραιότητα στον άνθρωπο, το ανθρωπινο 

σώμα και τις ανθρώπινες αισθήσεις. Το αυτοκίνητο και τα 

κτήρια, τα οποία τα τελευταία 50 χρόνια κατέκλυσαν το χώρο 

πρέπει να επιστρέψουν μέρος του χώρου πίσω στις 

ανθρώπινες αισθήσεις. Η “εισβολή των αυτοκινήτων” έχει 

μετατρεψει τις πόλεις, ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά  κέντρα, σε 

αφόρητα άψυχες μετροπόλεις. Ο Jan Gehl είναι εκφραστής 

της επαναφοράς των πόλεων στον άνθρωπο και στην 

καθημερινή ζωή δημιουργώντας υποδομές που προωθούν 

τη συναναστροφή, το περπάτημα, το παιχνίδι και την 

ποδηλασία. Η διάλεξη του Jan Gehl έχει αφετηρία το 

τελευταίο του βιβλίο, Cities for People, το οποίο απέσπασε 

εξαιρετικές κριτικές παγκοσμίως και έχει μεταφραστεί μεταξύ 

άλλων στα Αγγλικά, Γερμανικά και Κινέζικα.  

ECOCITY LETTER                       Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 

Φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια που το Ινστιτούτο 

Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ) ανέλαβε το συντονισμό και την 

υλοποίηση για την Ελλάδα της γνωστής εκστρατείας με 

τίτλο «Αλκοόλ, Όχι Απόψε, Οδηγώ» και κεντρικό μήνυμα 

«Μία παρέα, Ένας οδηγός κάθε φορά», που προτείνει 

την εναλλαγή του οδηγού σε κάθε παρέα, 

διαφορετικού κάθε φορά, που δε θα πίνει και θα την 

πηγαίνει με ασφάλεια στο σπίτι. Το μήνυμα αποτελεί 

προσαρμογή της πανευρωπαϊκής εκστρατείας BOB-

Campaign (designated driver) που έφερε στην Ελλάδα 

ο Διευθυντής Ερευνών του ΙΜΕΤ, Δρ Ευάγγελος 

Μπεκιάρης στα τέλη του 2001. Το ΙΜΕΤ ξεκινά μία σειρά 

επετειακών δράσεων και η εκκίνηση δόθηκε συμβολικά 

από την περιφέρεια. Το Σάββατο 7 Απριλίου, 

εκατοντάδες πολίτες έλαβαν το μήνυμα πηγαίνοντας 

να διασκεδάσουν στα μπαράκια στον πεζόδρομο της 

πόλης του Κιλκίς.  

Ο πρόεδρος του τοπικού Επιμελητηρίου και 

αντιπρόεδρος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ελλάδας (ΚΕΕΕ)  Παύλος Τονικίδης  αφού οδήγησε τον 

προσομοιωτή, πρότεινε πως από αυτόν πρέπει να 

περάσουν όλοι οι οδηγοί. Παραδέχτηκε πως το μήνυμα 

του ΙΜΕΤ έπιασε τόπο επειδή δεν απαγορεύει, αλλά 

προτείνει την υπεύθυνη κατανάλωση με έξυπνο και 

αγαπητό από τους νέους τρόπο και επεσήμανε πως 

θα στηρίξει τις επετειακές δράσεις της δεκαετίας. Ο 

Σάκης Τσιούτρας, συγκοινωνιολόγος και συντονιστής 

της εκστρατείας, επεσήμανε πως το μήνυμα είχε μεγάλη 

απήχηση, κάτι που φαίνεται από τη σημαντική μείωση 

των θετικών αλκοτέστ από τον πρώτο κιόλας χρόνο και 

από τις παρόμοιες δράσεις που ακολούθησαν. Επίσης 

ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της και 

ιδιαίτερα την  Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων 

Ποτών - ΕΝΕΑΠ, αρχικά χορηγό και εν συνεχεία 

συνδιοργανωτή της εκστρατείας, το Γιώργο Τσαλίκη 

που συμμετείχε αφιλοκερδώς σε ορισμένα από τα 

τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots και τον Απόστολο 

Τσαλμπούρη για τη συμβολή του.  

Ο φορητός προσομοιωτής του ΙΜΕΤ ενημερώνει εδώ 

και έξι χρόνια χιλιάδες κόσμου από την 

Αλεξανδρούπολη μέχρι την Ιεράπετρα. Δείχνει τις 

επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση, χωρίς να 

έχουμε πιει, προσομοιώνοντάς την με διαφορετικά 

ποσοστά αλκοόλ. Τα αντανακλαστικά περιορίζονται 

σημαντικά και η περιφερειακή όραση «πάει περίπατο». 

Για τους πιο δύσπιστους, ο συγκεκριμένος 

προσομοιωτής διαθέτει ένα σενάριο που επινοήθηκε 

στο ΙΜΕΤ και είναι μοναδικό στην Ευρώπη: Συγκρίνει τη 

διαφορά στα αντανακλαστικά του ίδιου οδηγού πριν 

και μετά την κατανάλωση αλκοόλ! Η αύξηση του 

χρόνου αντίδρασης μετά την κατανάλωση αλκοόλ 

είναι μεγαλύτερη από όσο θα περίμενε κανείς.  

(Για περισσότερες πληροφορίες και μήνυμα στη 

διευθυνση atsioutr@certh.gr  www.imet.gr] 

ΑΝΘΡΩΠΙΚΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  

ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

www.imet.gr
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MEIΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2  

ΑΠO ΤΟ FIAT GROUP 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι καλό ή κακό?  

Αφού ένα λεωφορείο έχει μεγαλύτερο ανθρακικό 

αποτύπωμα από ένα αυτοκίνητο γιατί είναι 

προτιμότερο να χρησιμοποιούμε το λεωφορείο? 

Πειράζει εάν εξαφανιστούν οι πολικές αρκούδες? Θα 

υπάρξει αύριο για τις Μαλδίβες, τη Βενετία αλλά και τις 

Ελληνικές ακτές ή θα καλυφθούν από νερό όταν 

ανέβει η στάθμη της θάλασσας;  

Και εμείς; Τι κάνουμε για να αποτρέψουμε την 

οικολογική καταστροφή; Ξέρουμε πώς να σώσουμε 

τον πλανήτη μας;  

Η ομάδα SciCo, μετά το "Υγεία εν Γνώσει" και 

ακολουθώντας την επιτυχημένη της συνταγή, 

αναζητά μικρούς, χαμένους οικολόγους και ανεβάζει 

άλλη μια παράσταση επιστημονικού θεάτρου. Από 

τον κύκλο του άνθρακα και του νερού μέχρι την 

ανακύκλωση και την κλιματική αλλαγή, οι SciCos 

παρουσιάζουν την επιστήμη της οικολογίας σε μια 

ξεκαρδιστική, εκπαιδευτική παράσταση... 

Την Κυριακή 29 Απριλίου, ώρα : 12:00 – 13:00 για 

ενδιαφερόμενους από 10 ετών και άνω. Η Τιμή των 

εισιτηρίων είναι 8€ ανά άτομο, για τριμελής οικογένειες 

20€ και για τετραμελής 24€. Δηλώσεις συμμετοχής 

στο τηλ. 2108015870 εσωτ. 515, κ. Κωνσταντίνα 

Διακάκη. Η κράτηση θέσης εξασφαλίζεται με την 

εξόφληση της συμμετοχής με την οποία, παράλληλα, 

υποστηρίζετε το έργο του ΜΓΦΙ.  

Το Fiat Group διακρίθηκε για τις χαμηλότερες 

εκπομπές CO2 στην Ελλάδα για το 2011 

συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του 

περιβάλλοντος στη χώρα μας. Σύμφωνα με 

πρόσφατη μελέτη της JATO Dynamics, ο μέσος όρος 

εκπομπών CO2 των καινούργιων επιβατικών 

αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα το 

2011 μειώθηκε κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος και διαμορφώθηκε σε 132,5 g/km το 2011 αντί 

για τα 142,5 g/km του 2010. Σημαντική ήταν και η 

μείωση για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, που 

έφτασε το 6%, με μέσο όρο τα 197,7 g/km αντί για τα 

210,3 g/km του 2010. Σημαντική ήταν η συμβολή του 

ομίλου Fiat σε αυτή την εξέλιξη, καθώς ο ιταλικός 

όμιλος αυτοκινήτων πέτυχε να μειώσει στην Ελλάδα 

το μέσο όρο εκπομπής CO2 (ισοσταθμισμένος 

μέσος όρος διαθέσιμων δεδομένων). Ειδικότερα το 

Fiat Group κατέκτησε την πρωτιά κατά το 2011 και 

στην Ελλάδα με τα επιβατικά αυτοκίνητά του, με μέσο 

όρο εκπομπών CO2 123,5 g/km αντί για τα 138,5 

g/km που είχε το 2010, μία μείωση της τάξης του 

10,8%. Στα ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα, 

κατέκτησε επίσης την πρώτη θέση μεταξύ όλων των 

κατασκευαστών, με μέσες εκπομπές CO2 139,9 g/km 

αντί για τα 162,0 g/km που είχε το 2010, μία μείωση 

της τάξης του 13,6%. 
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