
… Εδώ και μήνες δίδεται για την 

Ελλάδα η εικόνα μιας χώρας 

όπου βασιλεύει η διαφθορά, όπου 

η φοροδιαφυγή είναι εθνικό 

άθλημα κι όπου τα σκάνδαλα 

ξεσπούν και αλληλοδιαδέχονται το 

ένα το άλλο με πυρετώδη ρυθμό. 

Σίποτα από όλα τα παραπάνω δεν 

είναι εντελώς ψέμα...  

Όμως, γνωρίζω πως : 

πρώτον εμείς, οι υπόλοιποι 

Ευρωπαίοι, δεν είμαστε δα και 

παράδειγμα αρετής και δε 

δικαιούμαστε να δίνουμε 

μαθήματα σε άλλους· 

δεύτερον, δεν κερδίζουμε τίποτα 

με το να εξευτελίζουμε έναν  

εταίρο μας που είναι ήδη 

αποδυναμωμένος, πόσο μάλλον 

όταν πρόκειται για έναν λαό· 

τρίτον, μου φαίνεται πως τριάντα 

χρόνια συμβίωσης δεν αρκούσαν 

για να γνωρίσουμε πραγματικά 

και να κατανοήσουμε τους 

Έλληνες «εξαδέλφους» μας, που 

δεν είναι ταυτόσημοι με εμάς. 

Πρόκειται για κάτι αυτονόητο, που 

όμως συχνά το λησμονούμε:  

οι Έλληνες δεν είναι 

δυτικοευρωπαίοι και με τη χάρη 
του Θεού δε θα γίνουν ποτέ. 

Απέναντι στη νομοθεσία δεν 

έχουν τα ίδια αντανακλαστικά με 

εμάς. Δεν διαθέτουν αυτήν την 

προδιάθεση προς τη νομιμοφρο-

σύνη, που δίχως άλλο μας έχει 

κληροδοτηθεί από τη Ρώμη και 

χαρακτηρίζει τη δύση. την 

Ελλάδα ο κανόνας δεν είναι 
υποχρεωτικός· τα πράγματα δεν 
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ΦΡΩΜΑ ΕΛΠΙΔΑ ; 

τα πράγματα δεν εξελίσσονται 

σύμφωνα με το νόμο, που εδώ έχει 

μάλλον ενδεικτικό ρόλο. Θυμάμαι 

συχνά τι μας είχε πει ο καθηγητής μας 

των ελληνικών στο πρώτο μάθημα :  

η μεγαλοφυΐα της λατινικής γλώσσας 

είναι η λογική της αυστηρότητας·  

η μεγαλοφυΐα των ελληνικών όμως 

έγκειται στην ευελιξία τους, στην τέχνη 

των αποχρώσεων. Τπάρχουν σαφώς 

γραμματικοί κανόνες, αλλά οι 

εξαιρέσεις, οι αποχρώσεις, οι 

διαφοροποιήσεις, οι ανώμαλες κλίσεις 

είναι τόσο πολυάριθμες!  

Μετά από τόσο καιρό που ζω εδώ, 

τείνω να πιστέψω πως ό,τι ισχύει στη 

γλώσσα ισχύει και στις νοοτροπίες των 

ανθρώπων. Σο πρωτεύον εδώ είναι οι 

οικογενειακοί και κοινωνικοί δεσμοί. Δεν 

αρνούμαστε ποτέ μια χάρη σε έναν 

φίλο και συγγενή, έστω κι αν η χάρη 

αυτή επισύρει κάποιο βαθμό 

παραβίασης του νόμου. Βοηθούμε τον 

πλησίον, το φίλο, νοιαζόμαστε για τις 

ανάγκες των ανθρώπων, χωρίς κατ' 

ανάγκη να κατανοούμε πάρα πολύ 

καλά την έννοια του «γενικού 

συμφέροντος». Ο νόμος παρακάμπτε-

ται χωρίς συνειδησιακά προβλήματα. 

Οι Έλληνες εξάλλου παραδέχονται πως 

προσπαθούν «να κάνουν τη δουλειά 

τους» χωρίς να νοιάζονται για το νόμο: 

«δεν είναι καλό μεν, αλλά έτσι είμαστε οι 

Έλληνες, και ποτέ μας δε θα αλλάξου-

με!»…. 

Για να αξίζει την ονομασία της η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χρειάζεται όσοι 

τη συναποτελούν να γνωρίζονται 

πραγματικά, και όχι μόνο επιφανειακά, 

στη βάση στερεοτύπων. 

Για να αξίζει την ονομασία της η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χρειάζεται όσοι 

τη συναποτελούν να γνωρίζονται 

πραγματικά, και όχι μόνο επιφανειακά, 

στη βάση στερεοτύπων. 

Πριν τελειώσω, θα ήθελα απλά να 

σημειώσω κάτι σχετικά με μια έκφραση 

που στα αυτιά μου ακούγεται 

παράξενα: μιλάμε για «χρέος της 

Ελλάδας προς την Ευρώπη».   

Πάντοτε συναισθανόμουν το αντίθετο: 

πως είναι η Ευρώπη που χρωστάει στην 

Ελλάδα…. Αν απλά όλοι οι ελληνιστές 

της Ευρώπης, αλλά κι όλοι οι 

φιλόσοφοι, οι αρχιτέκτονες, οι γλύπτες, 

οι άνθρωποι του θεάτρου, αλλά και 

όλοι, δε θα ήμαστε ακριβώς ό,τι είμαστε 

αν δεν είχαμε συναντηθεί στην πορεία 

μας με τον Οδυσσέα, τον Αχιλλέα, τον 

Οιδίποδα, την Αντιγόνη, τον Προμηθέα, 

αν δεν είχαμε ακούσει για τον ωκράτη, 

τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, αν δεν 

είχαμε μελετήσει τη χάρη του Ερμή και 

της Αφροδίτης, την χαμογελαστή 

γαλήνη στις κόρες, την λαμπερή, 

επιβλητική ωραιότητα του Παρθενώνα, 

αν όλοι οι ιατροί θυμούνταν τον 

Ιπποκράτη κι όλοι οι δημοκράτες την 

Αθήνα, το λίκνο της δημοκρατίας. Αν 

όλοι κάναμε σωστά τους 

λογαριασμούς μας, ίσως θα 

αναγνωρίζαμε το γεγονός πως εμείς 

χρωστάμε στην Ελλάδα και πως τα 

δισεκατομμύρια ευρώ του ελληνικού 

χρέους δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με 

το δικό μας χρέος, που κανείς δε μας 

ζητά ποτέ να αποπληρώσουμε… 
 

Μέρος άρθρου της Catherine Martin 

Ρωμαιοκαθολικής μοναχής  
που δημοσιεύθηκε στη γαλλική εφημερίδα La Croix  
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ΓΤΜΝΑΘΑ ΑΠO 38 ΠΟΛΕΘ ΓΘΑ ΣΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΕΖΩΝ 

ΚΑΘ ΣΗΝ ΕΛΕΤΘΕΡΘΑ ΜΕΣΑΚΘΝΗΗ ΣΘ ΠΟΛΕΘ 

ECOCITY LETTER                  Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012 

Με αμηόινγν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επέλδπζε πνπ γίλεηαη ζηε 

λέα γεληά, παξνπζηάζηεθε ε Δθζηξαηεία ECOMOBILITY 

2011-12, ζηε δηάξθεηα εθδήισζεο πνπ έγηλε ηελ Σεηάξηε 18 

Ιαλνπαξίνπ ην κεζεκέξη, ζηελ αίζνπζα Golden ηνπ 

Ξελνδνρείνπ Μεγάιε Βξεηαλία. ηελ εθδήισζε 

παξεπξέζεζαλ εθπξόζσπνη ηεο Πνιηηείαο, ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Κνηλόηεηαο, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ 

Φνξέσλ ηεο Δθπαηδεπηηθήο Κνηλόηεηαο θαζώο θαη ησλ Με 

Κπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ. Φέηνο, ζπκπιεξώλνληαη ελλέα 

ζπλερόκελεο ρξνληέο πνπ πινπνηείηαη ην πξόγξακκα θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ είλαη θαλεξά πιένλ ζηελ δηακόξθσζε 

αληίιεςεο ησλ λέσλ αιιά θαη ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο πνπ 

βνεζά ζηελ αλάπηπμε κίαο βηώζηκεο πόιεο. Με ην ζύλζεκα 

«Οη Μαζεηέο εξεπλνύλ, νη Πόιεηο ελεκεξώλνληαη, ε Κνηλσλία 

επαηζζεηνπνηείηαη», νκάδεο καζεηώλ από ηξηάληα νθηώ 

πόιεηο ηεο ρώξαο κειέηεζαλ, εξεύλεζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύλ νη ζπλήζεηεο θαη νη ζπλζήθεο 

κεηαθίλεζεο ζηελ πόιε ηνπο θαη από ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 

έσο θαη ην ηέινο Μαξηίνπ ζα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

γηα ηελ Πξάζηλε Μεηαθίλεζε ζηηο 38 πόιεηο κε ζθνπό ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δθδήισζε μεθίλεζε κε ηελ ππνδνρή από ηνλ Γεληθό 

Γξακκαηέα ηνπ Γ.. ηνπ ECOCITY, πγθνηλσληνιόγν θ. 

Πάνο Παπαδάκο που κίιεζε γηα ην ζθνπό ηεο εθζηξαηείαο 

θαη αλαθέξζεθε ζηα  θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο κεγάιεο πόιεηο καο. Αθνινύζεζε ε  

αλάγλσζε ησλ κελπκάησλ ηνπ Δπηηξόπνπ Πεξηβάιινληνο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θ. Σδαλέδ Πνηόηζληθ, ηεο 

Δπξσβνπιεπηνύ θαο Μαξηέηηαο Γηαλλάθνπ θαη ηνπ Γεληθνύ 

Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο θ. Άξε Αιεμόπνπινπ, ελώ ραηξέηεζαλ ηελ έλαξμε 

ηεο εθζηξαηείαο ν θ. Αλαζη. Νεξάληδεο Βνπιεπηήο ΝΓ Β’ 

Πεηξαηά θαη ν θ. Αληώλεο Κατιήο από ην Γξαθείν 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα. Σν κέινο ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Καζεγεηήο ηνπ ΔΜΠ θ. Βλαζηός 

Θάνος ηόληζε ην όξακα πνπ ππεξεηεί ε Δθζηξαηεία θαη ηελ 

επέλδπζε πνπ γίλεηαη ζηνπο έθεβνπο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο αιόγηζηεο κεηαθίλεζεο ζηηο πόιεηο θαη ηελ 

απνπζία πεξηβαιινληηθήο θαιιηέξγεηαο, ελώ ηόληζε πόζν 

ζεκαληηθό είλαη νη λένη καο λα παίξλνπλ ζέζε ζε ζέκαηα πνπ 

ηνπο αθνξνύλ. ηε ζπλέρεηα ν Καζεγεηήο ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θ. Γιώργος Πανηγσράκης, παξνπ- 

ζίαζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί 

θάζε ρξόλν ην Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα 

πνπδώλ ΜΒΑ OΓΔ & ΜΔ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ, ζρεηηθά κε δηακόξθσζε ηεο αληίιεςεο ησλ 

καζεηώλ ζηελ κεηαθίλεζε θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

ζπκπεξηθνξά. Ο Πξόεδξνο ηνπ ECOCITY θ. Θάνος 

Ζαθειρόποσλος νινθιήξσζε ηελ παξνπζίαζε αλαιύνληαο 

ην πεξηερόκελν ηεο θεηηλήο εθζηξαηείαο θαη αλαθνίλσζε ηηο 

πόιεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηηο νκάδεο Γπκλαζίσλ πνπ ζα 

θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο. Αλαθέξζεθε ζηε δηαδηθαζία θαη ηα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ, ελώ αλέθεξε ην 

ζεκαληηθό ζθέινο πνπ αθνξά ηελ ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ηνπο Γήκνπο, ηνλίδνληαο ηελ ζεξκή 

αληαπόθξηζε πνπ ππήξμε από ηνπο Γεκάξρνπο ζην θάιεζκα 

γηα ζπλεξγαζία. Σόληζε δε πσο ε 9ε πεξίνδνο ηεο 

Δθζηξαηείαο είλαη αθηεξσκέλε ζηα Γηθαηώκαηα ησλ Πεδώλ 

θαη ζην ζεβαζκό ηεο ειεπζεξίαο κεηαθίλεζεο. ηε δηάξθεηα 

ησλ εθδειώζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζηηο 38 πόιεηο, νη νκάδεο 

ησλ καζεηώλ ζα θαηαζέζνπλ ιύζεηο γηα ηελ πεξηνρή ηνπο, 

κέζα από δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηδέεο πνπ είλαη 

ειεύζεξνη λα επηιέμνπλ. Η νκάδα κε ηελ θαιύηεξε εξγαζία 

ζα ζπκκεηέρεη ζηελ απνζηνιή ηνπ ECOCITY, ζηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Ινύλην θαη ζα θηινμελεζεί ζηηο 

Βξπμέιιεο από ηελ Δπξσβνπιεπηή θαη πξώελ Τπνπξγό 

Παηδείαο θα Μαξηέηηα Γηαλλάθνπ, ελώ νη ληθεηέο ησλ 

δεκηνπξγηθώλ βξαβείσλ ζα θηινμελεζνύλ ζην ECOCAMP 

ζηα Καιάβξπηα. Η Δθζηξαηεία δηνξγαλώλεηαη θάζε ρξόλν 

από ην ECOCITY θαη είλαη ππό ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ Δπηηξόπνπ Πεξηβάιινληνο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σελ Δθζηξαηεία, θέηνο, ζηεξίδεη 

ζε εζληθό επίπεδν ε JET OIL θαη ηνπηθά ε ΑΥΑ Αζθαιηζηηθή, 

ην Ξελνδνρείν Μεγάιε Βξεηαλλία, ε ΓΔΠΑ, ε Διιεληθή 

Σξάπεδα, ην Mediterranean Palace Hotel θαη ην REX 

HOTEL. Υνξεγνί Δπηθνηλσλίαο είλαη νη εθεκεξίδεο ΑΞΙΑ θαη 

ΑΓΔΜΔΤΣΟ ΣΤΠΟ, ηα πεξηνδηθά AUTO ΣΡΙΣΗ, ΜOTO 

ΣΡΙΣΗ θαη REVIEW CSR. Αξσγνί ηεο Δθζηξαηείαο είλαη ε 

NAIL ADVERTISING θαη ε PARTNERS PR. 
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Ο Σομέας Βορείου Ελλάδος του ECOCITY διοργανώνει μια σημαντική εσπερίδα, με θέμα «Ο ΡΤΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ-

Περιβαλλοντική Ζημιά» που είναι αφιερωμένη στην εφαρμογή της αρχής ο Ρυπαίνων Πληρώνει στη χώρα μας και 

στις απαιτήσεις για τη μέριμνα προστασίας του οικοσυστήματος, από την βιομηχανική και βιοτεχνική ρύπανση. Η 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Σετάρτη 25 Ιανουαρίου, το απόγευμα (17:30) στην αίθουσα Dock Six του 

Ξενοδοχείου Porto Palace, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 65, με στόχο την παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης 

στην εξέλιξη εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος και στις υποχρεώσεις κάλυψης για τυχόν ζημιές που 

επηρεάζουν το περιβάλλον. Θέμα σοβαρό, επίσης, που θα εξεταστεί στην εσπερίδα είναι η υποχρέωση πρόληψης 

και εφαρμογής μέτρων προστασίας στις βιομηχανικές μονάδες, καθώς και η δύναμη που αποκτά πλέον η 

καταγγελία του πολίτη για τις περιπτώσεις ρύπανσης που θα προκαλούνται στο έδαφος και στο νερό. Σο ECOCITY 

κάλεσε και ανταποκρίθηκαν να συμμετέχουν με εισηγήσεις η Ειδική Γραμματέας του ΤΠΕΚΑ Μαργαρίτα Καραβασίλη, 

η Ειδική ύμβουλος ΤΠΕΚΑ ταυρούλα Πουλή, ο Νομικός ύμβουλος ΒΒΕ Κωνσταντίνος Φατζηγιαννάκης, ο 

Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας της Ε.Α.Ε.Ε. για τα θέματα της Περιβαλλοντικής Ευθύνης Φρήστος Φασιώτης, ο 

Ειδικός υνεργάτης του Δημάρχου Δήμου Δέλτα Νικόλαος Μυλώσης, ο Καθηγητής ΑΠΘ και Αντιπρόεδρος του 

ΔΙΠΑΕ Νικόλαος Μουσιόπουλος και ο Τπεύθυνος της Επιτροπής Νομικών Τποθέσεων του ECOCITY, Ειδικός 

Εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. σε περιβαλλοντικά έργα Γιώργος Κωνσταντινόπουλος. Μετά την ολοκλήρωση των 

ομιλιών προβλέπεται να ακολουθήσει Ανοιχτή υζήτηση με τους συμμετέχοντες και τους Ομιλητές. Σην έναρξη και τον 

συντονισμό της εσπερίδας θα κάνει η Δρ. Αγγελική Καλλία, Τπεύθυνη του Σομέα Βορείου του ECOCITY, Δικηγόρος 

παρ’ Αρείω Πάγω και Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος. την Εσπερίδα θα εξεταστούν, το ισχύον 

νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, το θέμα της Οδηγίας 2004/35/Κ για την Περιβαλλοντική 

Ευθύνη και την μεταφορά της στο Εθνικό Δίκαιο, η εφαρμογή της αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» στην Ελλάδα, οι 

διοικητικές υποδομές και διαδικασίες, ο ρόλος της Σοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής 

επιβάρυνσης στο Οικοσύστημα και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων εστιάζοντας στις τεχνολογικές 

παραμέτρους και στο θεσμικό πλαίσιο. Από το ECOCITY απευθύνεται ανοικτή πρόσκληση, προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους Υορείς και Επιστήμονες, τους Εκπροσώπους Δήμων της Θεσσαλονίκης, Περιβαλλοντικούς 

Οργανισμούς, εκπροσώπους βιομηχανιών, καθώς και σε πολίτες της Θεσσαλονίκης, να συμμετέχουν στον 

προβληματισμό, αλλά και στη αναζήτηση λύσεων και κατάθεση προτάσεων για την προστασία του 

οικοσυστήματος και του επιπέδου ζωής στη περιοχή. Η Εσπερίδα, που διοργανώνεται από το ECOCITY, γίνεται με την 

στήριξη του Δήμου Δέλτα, και τη συνεργασία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του 

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

Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών Διεργασιών ΑΠΘ και του Πανελληνίου υλλόγου Φημικών Μηχανικών.  

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη κι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στον δικτυακό 

τόπο www.ecocity.gr. 
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Σις θέσεις και τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής για την 

προστασία του Κορινθιακού κόλπου παρουσίασε ο 

Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης γουρός, στην Ειδική 

Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και 

επεσήμανε ότι σήμερα, ο Κορινθιακός αντιμετωπίζει 

πολλά προβλήματα. Η άναρχη, χωρίς σχέδιο και πολλές 

φορές αυθαίρετη οικοδόμηση των ακτών, η 

εγκατάσταση βαριάς βιομηχανίας στην παράκτια ζώνη 

του με την επαγόμενη μόλυνση και ρύπανση, η χρόνια 

υπεραλίευση των υδάτων του και η θεσμική αδιαφορία 

της Πολιτείας απειλούν να υποβαθμίσουν τον 

Κορινθιακό σε υγρό σκουπίδι, για να χρησιμοποιήσω 

όρο του συρμού», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Αττικής. 

«Κοινός μας σκοπός», πρόσθεσε, «είναι η προστασία και 

βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος του 

Κορινθιακού κόλπου και η πρόοδος των πολιτών που 

ζουν και δραστηριοποιούνται στο χερσαίο και θαλάσσιο 

τμήμα του κόλπου. Όπως επεσήμανε, πρόθεση είναι να 

συζητηθεί το θέμα που αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη του 

Κορινθιακού κόλπου και του χερσαίου τμήματος που 

ανήκει στην Αττική στο Περιφερειακό υμβούλιο Αττικής 

αλλά και η συμμετοχή σε κοινές δράσεις και 

συνεδριάσεις με άλλους φορείς και όργανα για το 

σκοπό αυτό». τη συνέχεια της ομιλίας του ο 

Περιφερειάρχης δήλωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής 

συμφωνεί με τις προτάσεις για την προστασία του 

Κορινθιακού, που έχουν διατυπωθεί από φορείς όπως 

το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΛΚΕΘΕ, ο ΠΟΑΚ, 

οικολογικές οργανώσεις, όπως η Αλκυών, το Ινστιτούτο 

Πέλαγος και η Greenpeace καθώς και με την ιδέα της 

υποβολής πρότασης να χαρακτηριστεί ο Κορινθιακός 

κόλπος Μνημείο της UNESCO. Όσον αφορά τα βασικά 

σημεία της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθούν για 

τη βιώσιμη ανάπτυξη του Κορινθιακού, ο Γιάννης 

γουρός υπογράμμισε : 

-Να εφαρμοστεί ο νόμος 3983 του 2011. 

-Να καταρτιστεί διαχειριστικό σχέδιο για τον Κορινθιακό. 

-Να καθοριστούν θαλάσσια καταφύγια στην περιοχή. 

-Να εφαρμοστεί η αρχή της Προφύλαξης για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της κόκκινης λάσπης 

πριν έχουμε κάποια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. 

-Να εφαρμοστεί ο Κανονισμός 1967 του 2006. 

Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι η Περιφέρεια 

Αττικής είναι έτοιμη να υποστηρίξει την πολιτική αυτή 

συμβάλλοντας και οικονομικά αν χρειαστεί για την 

προώθηση των στόχων της προστασίας και βιώσιμης 

ανάπτυξης της περιοχή. 

Ο Ε.Υ.Ε.Σ., στο πλαίσιο του Επισήμου Ελέγχου 

Ασφάλειας και Ποιότητας των τροφίμων έτους 2011, 

σε συνεργασία με το Γενικό Φημείο  του Κράτους, 

διενήργησε εργαστηριακούς ελέγχους που 

αφορούσαν σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες 

κινδύνου σε εμφιαλωμένα νερά. Ελέγχθηκε σχεδόν το 

σύνολο των εμπορικών σημάτων της εγχώριας 

παραγωγής, καθώς και εμπορικά σήματα 

προέλευσης άλλων χωρών που διακινούνται στην 

ελληνική αγορά. Οι χημικές παράμετροι που 

εξετάστηκαν αφορούν στην παρουσία μολύβδου, 

καδμίου, νικελίου, χρωμίου, μαγγανίου, αρσενικού και 

βρωμικών ιόντων, ενώ οι μικροβιολογικές στην 

παρουσία κολοβακτηριδίων, Escherichia colii, 

εντεροκόκκων, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium 

Perfingens καθώς και στην απαρίθμηση 

καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22οC και 

στους 37οC. Όλα τα εμπορικά σήματα που 

ελέχθησαν βρέθηκαν συμμορφούμενα με την 

ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία όσον 

αφορά στους μικροβιολογικούς παράγοντες 

κινδύνου. Όσον αφορά δε στους χημικούς 

παράγοντες, μόνο σε δύο εμπορικά σήματα (ένα 

εγχώριας και ένα μη εγχώριας παραγωγής) 

παρατηρήθηκε υπέρβαση των ισχυόντων 

νομοθετικών ορίων και μόνο για την περίπτωση της 

παρουσίας βρωμικών ιόντων. ημειώνεται ότι για το 

έτος 2012, ο ΕΥΕΣ έχει ήδη προγραμματίσει τη 

συνέχιση σχετικών επισήμων ελέγχων, για τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης τυχόν αναδυόμενων 

κινδύνων, έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση 

αντίστοιχων διερευνητικών προγραμμάτων για 

παραμέτρους για τις οποίες δεν υφίστανται 

νομοθετικά όρια. υγκεκριμένα, όσον αφορά στο 

εξασθενές χρώμιο μελετάται η ανάγκη θέσπισης 

εθνικού ορίου. Ο Πρόεδρος του ΕΥΕΣ, Γιάννης Μίχας, 

δήλωσε : «Ο ΕΥΕΣ διενεργεί ανελλιπώς ελέγχους με 

βάση το ισχύον εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό 

πλαίσιο, διασφαλίζοντας έτσι την προστασία της 

υγείας του καταναλωτή. Επιπρόσθετα, ο ΕΥΕΣ σε 

συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Σροφίμων (EFSA) όσο και με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβαίνει επίσης σε 

διερευνητικούς ελέγχους με στόχο τη συλλογή 

στοιχείων για την παρακολούθηση χημικών και 

μικροβιολογικών παραμέτρων για τις οποίες δεν 

υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη». 

ΘΕΠΙΗ ΟΡΙΟΤ ΣΑ 

ΕΜΥΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΓΙΑ 

ΕΞΑΘΕΝΕ ΦΡΩΜΙΟ  
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ΣΗ JET OIL 

AΠΟ ΣΗΝ ΙΩΑΝΝΑ 

www.jetoil.gr
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Σην Σετάρτη 18 Ιανουαρίου στη συνάντηση των εταίρων του ECOCITY και των μελών των 

Επιτροπών του ECOCITY, κόπηκε η πίτα για τη νέα χρονιά. Η τύχη φέτος ευνόησε την Επιστημονική 

Επιτροπή του Οργανισμού, που πήρε το κομμάτι της πίτας με το τυχερό νόμισμα. 

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής παρέλαβε με ενθουσιασμό το φλουρί της χρονιά και 

καλωσόρισε τα νέα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του ECOCITΤ, και τους νέους επιστήμονες, 

που εντάχθηκαν στις επιστημονικές ομάδες των Σομέων.  

Η θητεία της Επιστημονικής Επιτροπής είναι μονοετής, όπως ορίζει το καταστατικό του 

Οργανισμού και αφορά στη περίοδο του έτους 2012.  

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι ο Γιάννης Κουμαντάκης, Ομότιμος  Καθηγητής του 

Εθνικού Μετσόβειου του Σομέα Τδρογεωλογίας και Σεχνικής Γεωλογίας  

Μέλη της είναι ο Θάνος Βλαστός Καθηγητής της χολής Αγρονόμων και Σοπογράφων 

Μηχανικών του ΕΜΠ, η Άννα Καρακατσάνη Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής χολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Κωστής Γκάρτζος Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, η 

Αγγελική. Μουτσάτσου Καθηγήτρια χολής Φημικών Μηχανικών ΕΜΠ και ο Γρηγόρης Αράπης 

Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Επίσης ανακοινώθηκαν οι Επιστημονικές Επιτροπές των Σομέων του ECOCITY που είναι :  

• της Βορείου Ελλάδος, που αποτελείται από τους επιστήμονες Κωνσταντίνο Υυτιάνο, 

Καθηγητή Σμήματος Φημείας ΑΠΘ, Παύλο μύρη Καθηγητή Σμήματος Δασολογίας ΑΠΘ, 

Μάρκο Ασσαέλ Καθηγητή Πολυτεχνικής χολής Σμ. Φημικών Μηχανικών ΑΠΘ και Αγγελική 

Καλλία-Αντωνίου Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω Καθηγήτρια Εθνικής χολής Δημόσιας 

Διοίκησης  

• της Δυτικής Ελλάδος, που αποτελείται από τους επιστήμονες Νίκο Λαμπράκη Καθηγητής 

Τδρογεωλογίας  Πανεπιστημίου Πάτρών, Βαγγέλη Μαραζιώτη αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου 

Πατρών και Νίκο Μηλιώνη, υγκοινωνιολόγο. 

τα  μέλη  ης Επιστημονικής Επιτροπής ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο τους, ο Πρόεδρος  

του Δ.. Θάνος Ζαφειρόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Δ. Μιχάλης Πετράκης 

www.adobe.com
www.ecocity.gr
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