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Εβδοµαδιαία Ηλεκτρονική  Έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού ΕCOCITY

• ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆Η-
ΛΩΣΕΩΝ ECOMOBILITY

• XAΡΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΡΗΧΗ 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆Η-
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• XAΡΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΡΗΧΗ 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ
Επιστολή προς τον κ. Ιατρού έστειλε το ECOCITY µε την παράκληση να 
ψηφίσει η Επιτροπή''Οχι'' στο αναβαθµιζόµενο prEN TS 62441 σε 
CENELEC ή IEC πρότυπο. 
Στην τεκµηρίωση αναφέρεται :
• Από το 2008, µια σειρά από απαιτήσεις σχετικά µε την εξωτερική 

ανάφλεξη των ηλεκτρονικών έχει απορριφθεί εξαιτίας του ελλειπούς
οφέλους προστασίας από φωτιά και τον ενδεχόµενο κίνδυνο για την 

Ουάου…..

www.ecocity.gr

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 διεύθυνση : info@ecocity.gr
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οφέλους προστασίας από φωτιά και τον ενδεχόµενο κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την προσθήκη 
επιβραδυντών καύσης (flame retardants) στα περιβλήµατα των 
ηλεκτρονικών. Είναι σηµαντικό να σεβαστούµε αυτές τις 
προηγούµενες ψηφοφορίες.

• Αν το TS 62441 γίνει ένα IEC ή CENELEC πρότυπο, θα ανοίξει την 
πόρτα σε απαιτήσεις εξωτερικής ανάφλεξης που καλύπτονται 
πιθανόν από τη χρήση τοξικών χηµικών επιβραδυντών καύσης.

• Πολλές από αυτές τις ενώσεις έχουν αποδεδειγµένες σοβαρές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως γενετικές ανωµαλίες, 
καρκίνο, νευροτοξικότητα, χαµηλό ΙQ, ορµονικές µεταβολές, 
αναπαραγωγικά προβλήµατα, ενώ κάποιες άλλες δεν έχουν ποτέ 
ελεγχθεί για µακροπρόθεσµες επιπτώσεις, µε αποτέλεσµα να 
µετατραπούν οι καταναλωτές ακούσια σε πειραµατόζωα. 

• Τα παιδιά αποτελούν την πιο ευπαθή οµάδα καθώς είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητα σε ενδοκρινικούς διαταράκτες και νευροαναπτυξιακές
τοξίνες.

• Η χρήση επιβραδυντών καύσης κάνει την ανακύκλωση των 
περιβληµάτων των ηλεκτρονικών πιο δύσκολη, δαπανηρή και, σε 
µερικές περιπτώσεις, αδύνατη. Το γεγονός αυτό θα µειώσει την 
οικονοµική βιωσιµότητα ή την ανακύκλωση σε ανεπτυγµένες χώρες 
και θα επιβαρύνει την υγεία των εργαζοµένων σε µονάδες 
ανακύκλωσης στις αναπτυσσόµενες χώρες.

Κλείνοντας την επιστολή το ECOCITY, που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο PAN EUROPE στην Ελλάδα, εκφράζει την ελπίδα ότι θα ληφθουν
υπόψη οι ανησυχίες αυτές. 
Σε υπεράσπιση της δηµόσιας και περιβαλλοντικής υγείας το ECOCITY 
καλεί την Επιτροπή να απορρίψει το TS 62441 ως ένα CENELEC ή IEC 
πρότυπο στην ψηφοφορία που γίνεται µέχρι τις 20 Μαρτίου 2015.



∆ΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ, ΩΡΑ 12.00 : ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Γυµνάσιο Λεόντειου  Λυκείου  - 21ο Γυµνάσιο ΑθήναςΓυµνάσιο Λεόντειου  Λυκείου  - 21 Γυµνάσιο Αθήνας

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΩΡΑ 18.00 : ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΑΪΣ
Γυµνάσιο Εκπαιδευτηρίων ∆ούκα

ΤΡΙΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ώρα 12.00)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ «Οδυσσέας Ελύτης»

Γυµνάσιο Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΩΡΑ 12.00 : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ‘’Μίκης Θεοδωράκης’’

1ο Γυµνάσιο Αργυρούπολης

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΩΡΑ 18.00 : ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Αχαρνών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ώρα 12.00)
Π. ΦΑΛΗΡΟ & ΝΙΚΑΙΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

1ο Γυµνάσιο Π. Φαλήρου – 4ο Γυµνάσιο Π. Φαλήρου – 9ο Γυµνάσιο Νίκαιας

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, ΩΡΑ 11.00 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΩΝ

Γυµνάσιο Φαρών
ΜΑΖΑΡΑΚΙ, ΩΡΑ 13.00 : ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ

Γυµνάσιο Μαζαρακίου

ΤΡΙΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ώρα 12.00)
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΩΝ, ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Γυµνάσιο Εκπαιδευτηρίων Καντά

Πληροφορίες: ECOCITY τηλ 210 6196757 - www.ecomobility.gr



ΠΕΜΠΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΙΛΙΟΝ, ΩΡΑ 12.00 : ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΕΕ ΕΙ∆. ΑΓΩΓΗΣ ΙΛΙΟΥ

1η Οµάδα ΤΕΕ Ιλίου  - 2η Οµάδα ΤΕΕ Ιλίου1η Οµάδα ΤΕΕ Ιλίου  - 2η Οµάδα ΤΕΕ Ιλίου

∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΩΡΑ 18.00 : ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Οµάδα  ΕΕΕΕΚ Αγίου ∆ηµητρίου

∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ώρα 10.30)
ΠΑΤΡΑ: ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΦΩΝ

Οµάδα  ΕΕΕΕΚ Αχαϊας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ώρα 12.00)
ΑΡΓΟΣ : ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ 

Οµάδα ΕΕΕΕΚ Αργολίδας

∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ώρα 18.00)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ : ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ REX HOTEL

Οµάδα ΕΕΕΕΚ Καλαµάτας

ΤΡΙΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ώρα 18.00)
ΤΡΙΠΟΛΗ : ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Οµάδα ΕΕΕΕΚ Μαντινείας

ΤΡΙΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΑΜΦΙΣΣΑ, ΩΡΑ 11.00 : ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΓΤΖΗ

Οµάδα ΕΕΕΕΚ Άµφισσας

ΛΑΜΙΑ, ΩΡΑ 18.00 : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Οµάδα  ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδαε

Πληροφορίες: ECOCITY τηλ 210 6196757 - www.ecomobility.gr



ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: ΤΟ ΕΡΓΟ THERMOMAP 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕ ΤΗ ΡΗΧΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Έργο ‘ThermoMap’ εστίασε το ενδιαφέρον του στη χαρτογράφηση του δυναµικού της πολύ ρηχής
(αβαθούς) γεωθερµικής ενέργειας στην Ευρώπη, στα πρώτα 10 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Η
γνώση της θερµικής αγωγιµότητας των εδαφικών σχηµατισµών παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαστασιολόγηση
των γεωεναλλακτών των συστηµάτων Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (ΓΑΘ). Στόχος του Έργου ήταν η
προώθηση ενός περιβάλλοντος πληροφόρησης για την ανάπτυξη γεωθερµικών συστηµάτων µικρού βάθους
στην Ευρώπη.
Το Έργο ‘ThermoMap’ συνδύασε και ανέλυσε τα ήδη υπάρχοντα δεδοµένα (γεωλογικά, κλιµατικά, τοπογραφικά,
εδαφολογικά, υδρογεωλογικά κλπ) προκειµένου να υπολογισθεί µια τιµή γεωθερµικού δυναµικού, δηλαδή µιας
τιµής θερµικής αγωγιµότητας ή/και θερµοχωρητικότητας των εδαφικών σχηµατισµών, για πολύ µικρά βάθη (0-
10 m), σε µεγάλη και µεσαία κλίµακα. Η ανάλυση των γεωδεδοµένων πραγµατοποιήθηκε σε περιβάλλον G.I.S., µε
τυποποιηµένες µεθόδους, που ίσχυσαν για όλες τις χώρες που συµµετείχαν στο Έργο.
Το Έργο ‘ThermoMap’, µε την ολοκλήρωσή του, έδωσε δύο βασικά εργαλεία εκτίµησης του πολύ ρηχού
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Το Ευρωπαϊκό Έργο ‘ThermoMap’, µε πλήρη τίτλο ‘Area
mapping of superficial geothermic resources by soil and
groundwater data’ («Περιοχική χαρτογράφηση των ρηχών
γεωθερµικών πόρων από δεδοµένα εδάφους και υπόγειων
νερών»), απετέλεσε ένα καινοτόµο συγχρηµατοδοτούµενο
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, που διήρκησε από 1-9-2010 µέχρι 31-8-
2013.
Στο Έργο αυτό συµµετείχαν 12 εταίροι από 9 χώρες (Γερµανία,
Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωµένο Βασίλειο, Ρουµανία, Ουγγαρία,
Ισλανδία, Ελλάδα). Από Ελληνικής πλευράς συµµετείχε το ΙΓΜΕ
(σήµερα E.K.B.A.A. – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.), ενώ συντονιστής του Έργου
ήταν το Πανεπιστήµιο Friedrich-Alexander του Erlangen-
Nürnberg (Γερµανία).

Το Έργο ‘ThermoMap’, µε την ολοκλήρωσή του, έδωσε δύο βασικά εργαλεία εκτίµησης του πολύ ρηχού
γεωθερµικού δυναµικού (θερµικής αγωγιµότητας και θερµοχωρητικότητας των εδαφικών σχηµατισµών), τα
MapViewer και Calculator.
Αναλυτική παρουσίαση του Έργου ‘ΤhermoMap’, στην οποία παρατίθενται οι στόχοι του Έργου, η µεθοδολογία
που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσµατα, ο τρόπος χρήσης των εργαλείων MapViewer και Calculator καθώς και οι
συντελεστές του, υπάρχει στη σελίδα: https://www.facebook.com/Geothermal.Energy.and.CGS.News.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΕΙ∆Η 

ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ 
ΠΑΜΦΩΤΙ∆Α

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Λίµνη Παµβώτιδα των Ιωαννίνων και για
φέτος οι Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ),
ένα πρόγραµµα της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands
International) που υλοποιείται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες παγκοσµίως
το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους.
Σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραµµα συντονίζει η Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία µε τη συµµετοχή εθελοντών ορνιθοπαρατηρητών από όλη την
Ελλάδα και σε συνεργασία µε τους Φορείς ∆ιαχείρισης.
Η µακροχρόνια παρακολούθηση των πληθυσµιακών τάσεων της
υδρόβιας και παρυδάτιας ορνιθοπανίδας σε ηπειρωτική κλίµακα παρέχει
ζωτικής σηµασίας πληροφορίες που υποστηρίζουν τη διατήρηση των
υδρόβιων πτηνών και των ενδιαιτηµάτων τους, καθώς τα ανωτέρω είδη
είναι γνωστά ως δείκτες ποιότητας των υγροτόπων.

Φέτος οι µεσοχειµωνιάτικες καταµετρήσεις στη λίµνη Παµβώτιδα πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου
2015, µε τη συνεργασία του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας και µελών της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Καταγράφηκαν σηµαντικά είδη, όπως οι Λαγγόνες και οι Καλαµόκιρκοι, καθώς και άλλα κοινά είδη όπως ερωδιοί,
Χουλιαρόπαπιες, Γκισάρια, Κιρκίρια, Πρασινοκέφαλες πάπιες, Κορµοράνοι, καθώς και τα τρία είδη γλάρων ο
Καστανοκέφαλος ο Ασηµόγλαρος και για πρώτη φορά το νανογλάρονο. Επίσης καταγράφηκε για πρώτη φορά
το κηλιδοβούτι.
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι παρά την έντονη υποβάθµιση που έχει υποστεί η Λίµνη Παµβώτιδα τις τελευταίες
δεκαετίες εξακολουθεί να φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα.





Η ΜΚΟ Shipbreaking Platform, µια διεθνής συµµαχία οργανώσεων που επιδιώκουν
την παρεµπόδιση των βρώµικων και επικίνδυνων πρακτικών διάλυσης πλοίων που
ακολουθούνται διεθνώς, δηµοσίευσε σήµερα µια πλήρη λίστα των πλοιοκτητών και
των πλοίων τους που πωλήθηκαν για διάλυση την περασµένη χρονιά.
Τα πλοία που πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους περιέχουν τοξικά υλικά
όπως αµίαντο, βαρέα µέταλλα, πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs), κατάλοιπα
πετρελαίου και οργανικά απόβλητα -αυτοί οι ρύποι δεν µπορούν να περιοριστούν
ή να αφαιρεθούν ασφαλώς σε µια παραλία.

ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

Από το σύνολο των 1026 πλοίων που διαλύθηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο το 2014, τα 641 (74% των πλοίων που
τέθηκαν σε αχρηστία) πωλήθηκαν σε εγκαταστάσεις κατώτερης ποιότητας στην Ινδία, το Πακιστάν και το
Μπαγκλαντές όπου τα πλοία διαλύονται απευθείας σε παραλίες. Καµία από τις µονάδες της Νότιας Ασίας δεν
συµµορφώνεται µε τα διεθνή πρότυπα για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση των πλοίων. Η Ε.Ε.
έχει επίσης ιδιαίτερη ευθύνη να αναλάβει δράση αφού το 34% των πλοίων που διαλύθηκαν στη Νότια Ασία το
περασµένο έτος προέρχονταν από την Ευρώπη. Από όσα διαλύθηκαν στο 2014, 285 είτε άνηκαν σε Ευρωπαϊκή
εταιρία είτε έφεραν τη σηµαία ενός κράτους µέλους της ΕΕ. Τα 182 από αυττά, συµπεριλαµβανοµένων πολλών
που ταξίδευαν κατά κύριο λόγο στα Ευρωπαϊκά ύδατα – κατέληξαν στις παραλίες.
Οι µεγάλες Ευρωπαϊκές ναυτιλιακές χώρες όπως η Ελλάδα και η Γερµανία όχι µόνο βρέθηκαν, όπως ήταν
αναµενόµενο, στην κορυφή της λίστας µε τις χειρότερες χώρες για το 2014, πωλώντας αντίστοιχα 70 και 41
µεγάλα πλοία για διάλυση στη Νότια Ασία, αλλά βρίσκονται επίσης στην κορυφή της λίστας των πλοιοκτητριών
χωρών που πωλούν σχεδόν αποκλειστικά στη Νότια Ασία, αντί σε σύγχρονους ανακυκλωτές. Επίσης, αρνητικό
ρεκόρ κατέχουν οι Κυπριακές εταιρείες έχοντας πωλήσει το 92% των παροπλισµένων πλοίων τους σε
υποβαθµισµένα ναυπηγεία στη Νότια Ασία, ενώ αντίστοιχα οι Γερµανοί πλοιοκτήτες πώλησαν το 87% και οι
Έλληνες το 76%. Συγκριτικά, οι Κινέζοι ιδιοκτήτες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που έχουν έδρα στο Χονγκ Κονγκ,
πώλησαν µόνο το 39% των παροπλισµένων πλοίων τους σε εγκαταστάσεις προσάραξης στη Νότια Ασία.
Παρά το νέο κανονισµό της ΕΕ για την ανακύκλωση πλοίων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 30 ∆εκεµβρίου 2013 και
απορρίπτει τη χρήση των εγκαταστάσεων των παραλιών για τη διάλυση σκαφών µε σηµαία της ΕΕ, 41 πλοία που
είναι νηολογηµένα υπό τις σηµαίες κρατών µελών της ΕΕ, της Μάλτα, της Ιταλίας, της Κύπρου, του Ηνωµένου
Βασιλείου και της Ελλάδας κατέληξαν στις παραλίες το 2014. ∆εκαπέντε επιπλέον πλοία άλλαξαν την Ευρωπαϊκή
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Βασιλείου και της Ελλάδας κατέληξαν στις παραλίες το 2014. ∆εκαπέντε επιπλέον πλοία άλλαξαν την Ευρωπαϊκή
σηµαία τους µε µια σηµαία χώρας εκτός ΕΕ µόλις λίγες εβδοµάδες πριν φτάσουν στη Νότια Ασία. Όπως και τα
προηγούµενα χρόνια, «βολικές» σηµαίες όπως των Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις (64 πλοία), Κοµορών (39
πλοία), Τουβαλού (24 πλοία), Τανζανίας (20 πλοία) και Τόγκο (20 πλοία) που είναι λιγότερο ευνοηµένες κατά τη
διάρκεια της επιχειρησιακής χρήσης, ήταν υπερβολικά δηµοφιλείς σηµαίες για τα παροπλισµένα πλοία στη Νότια
Ασία.

(Πηγή:  http://www.econews.gr/2015/01/28/ellada-germania-shipbreaking-120262/)
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TO ΠΕΥΚΟ∆ΑΣΟΣ 
ΣΧΙΝΟΥ-ΠΙΣΙΩΝ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΠΟΨΙΛΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΦΥΡΙZΟΥΝ Α∆ΙΑΦΟΡΑ

Το άρθρο αυτό είναι το πρώτο έρευνας που πραγµατοποιήσαµε στην περιοχή Σχίνου-Πισίων-Περαχώρας του ∆ήµου
Λουτρακίου. Ξεκινήσαµε στις αρχές του περασµένου καλοκαιριού και θα συνεχίσουµε µέχρι να αναγκαστούν οι
δασικές υπηρεσίες να παρέµβουν άµεσα για να βάλουν τέλος στο διαρκές έγκληµα που συντελείται σε βάρος του
δάσους της περιοχής και του περιβάλλοντος. Μέχρι να εκδώσουν αποφάσεις µε τις οποίες θα επιστραφεί όλο αυτό το
δάσος στο δηµόσιο και να µπει µπροστά η απαραίτητη διαδικασία µε σκοπό να αποκατασταθεί η συντελεσθείσα
βλάβη που είναι πολύ µεγάλη. Μέχρι τώρα, οι υπηρεσιακοί παράγοντες σφυρίζουν αδιάφορα, παρά τις
επανειληµµένες «οχλήσεις» µας. Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Κορίνθου δήλωσε αναρµόδιος να ελέγξει
πειθαρχικά τον ∆ασάρχη Κορίνθου και συνέστησε καταγγελία στην Εισαγγελία Κορίνθου. Ο προϊστάµενος της
∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου µας παρέπεµψε στον
προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Κορίνθου, ενώ ο Γενικός ∆ιευθυντής ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
θεώρησε την καταγγελία µας σοβαρή και µας ανέφερε ότι θα επικοινωνήσει και µε τους δύο προϊστάµενους για να
επιληφθούν του θέµατος. Στα λεγόµενά τους δεν κρατάµε ούτε µικρό καλάθι, γιατί τους δύο πρώτους, δηλαδή τους
προϊστάµενους της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Κορίνθου και της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης τους ενοχλήσαµε κατ’ επανάληψη και κάθε φορά ο πρώτος µας απαντούσε ότι έχουν
λίγο προσωπικό και γι’ αυτό δεν µπορούν να ασκήσουν σοβαρό έλεγχο, γιατί µε το προσωπικό που διαθέτουν πρέπει
να κάνουν και άλλες, εξίσου σοβαρές δράσεις. ∆εν κούνησαν ούτε το µικρό τους δαχτυλάκι, ο καθένας για τους

www.ecocity.gr Σελ. 7

να κάνουν και άλλες, εξίσου σοβαρές δράσεις. ∆εν κούνησαν ούτε το µικρό τους δαχτυλάκι, ο καθένας για τους
δικούς του λόγους, που δεν τους γνωρίζουµε και δεν µας ενδιαφέρει να τους ψάξουµε και να τους βρούµε. Οταν
ζητήσαµε από τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου να παραστεί ο ίδιος στην
επιτόπια έρευνα, µας απάντησε ότι βρίσκεται στην Πάτρα και δεν µπορεί να παρευρίσκεται προσωπικά σε κάθε
καταγγελία. Εµείς γνωρίζουµε δύο απ’ αυτούς που ξεπατώνουν παράνοµα το πευκοδάσος. Εχουν φτιάξει µεγάλα
πλατώµατα, κόβοντας ακόµη και νεαρά πεύκα, και θεωρούµε σίγουρο πως κάποια στιγµή οι ιδιοκτήτες του δάσους,
που είναι εκατοντάδων χιλιάδων στρεµµάτων, θα επιχειρήσουν να εµφανίσουν αυτά τα πλατώµατα ως έκταση
καλλιεργούµενη µε ελαιόδενδρα και κάποια άλλη στιγµή να χτίσουν και βίλες.
Κάποτε αυτό το πευκοδάσος ήταν ρητινευόµενο, όπως και πολλά άλλα, σε άλλα µέρη της Ελλάδας, και είχε
παραχωρηθεί για εκµετάλλευση. Το ∆εκέµβρη του 2003, µε το δασοκτόνο νόµο 3208, άρθρο 14, η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ παραχώρησε την κυριότητα όλων των πευκοδασών στους πρώην ρητινοκαλλιεργητές. Εποµένως, και οι
ιδιοκτήτες αυτού του πολύ µεγάλου πευκοδάσους γνωρίζουν για το έγκληµα που συντελείται στην περιοχή. Σιωπούν
όµως, µε το αζηµίωτο, και συµφωνούν, γιατί µε το ξεπάτωµα ανοίγει ο δρόµος για την αλλαγή χρήσης του δάσους.
Σιωπούν και πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής, γιατί προµηθεύονται καυσόξυλα από τους δύο εκχερσωτές του
δάσους σε τιµές χαµηλότερες από τις µάντρες. Επισκεφτήκαµε την περιοχή δύο φορές και είδαµε µεγάλα πλατώµατα
και τις περιοχές αυτές γεµάτες µε κλαδιά πεύκων που αφήνουν οι εκχερσωτές (αυτά δεν µπορούν να πουληθούν ως
καυσόξυλα). Αντιλαµβάνεστε τι θα συµβεί τους καλοκαιρινούς µήνες στις περιοχές αυτές, αν αυξηθεί η θερµοκρασία
και ξεραθεί ο τόπος. Θα προκληθούν πυρκαγιές που θα είναι καταστροφικές για το δάσος. ∆εν βρήκαµε ούτε ένα
κορµό από τα κοµµένα δένδρα µε προσήµανση. Το επισηµαίνουµε γιατί η προσήµανση των δένδρων που πρόκειται
να υλοτοµηθούν, στις περιπτώσεις που έχουν δοθεί άδειες υλοτοµίας και έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα εγκατάστασης,
είναι υποχρεωτική. Υποβάλαµε δύο φορές αιτήσεις στον προϊστάµενο του ∆ασαρχείου Κορίνθου και ζητήσαµε να µας
απαντήσει σε µερικά ζητήµατα που άπτονται των προϋποθέσεων που απαιτούνται προκειµένου οι άδειες υλοτοµίας
που θα δοθούν να συµβάλλουν στην προστασία και στην ανάπτυξη των δασών.
Μετά την αίτησή µας αυτή, τον προϊστάµενο του ∆ασαρχείου τον «έζωσαν τα φίδια», γιατί κατάλαβε ότι γνωρίζουµε
καλά τη διαδικασία και έχουµε αντιληφθεί ότι γίνεται ξεπάτωµα αυτού του πολύτιµου πευκοδάσους. Κατόπιν αυτών,
εκτός των άλλων ενεργειών όφειλε να εισηγηθεί την αποβολή όλων των ιδιοκτητών και την επιστροφή του δάσους στο
δηµόσιο. Αντί όµως, έστω και την τελευταία στιγµή, να πράξει τα δέοντα, προτίµησε «να πετάξει τη µπάλα στην
κερκίδα», απαντώντας µας ότι το αίτηµα είναι γενικό και αόριστο και ζητώντας να το κάνουµε πιο συγκεκριµένο ως
προς τόπο, χρόνο και όνοµα». Ο κύριος αυτός στρουθοκαµηλίζει. Στο επόµενο η συνέχεια.

Γεράσιµος Λιόντος
Πηγή: http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/23090.Το-ξεπατώνουν-για-καυσόξυλα-και-οι-δασικές





ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο∆ΟΣ ΩΡΑ

∆ευτέρα Χαϊδάρι Νέο ∆ηµαρχείο (πίσω) 14:30-17:30

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

∆ευτέρα 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

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

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

Πέµπτη Πετρούπολη Μπουµπουλίνας και ∆ωδεκανήσου 14:30-17:30

Πέµπτη Θρακοµακεδόνες Πλατεία Αλµπανέλλα 13:30- 17:30

Παρασκευή Αθήνα Πλατεία ∆εξαµενής 9:00 – 14:00

Παρασκευή Χολαργός Οδός Σύρου, δίπλα στο ∆ηµαρχείο 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 9:00 – 14:00

Σάββατο Αθήνα ∆ηµοτική Αγορά Κυψέλης 9:00 – 14:00

Σάββατο Βούλα Νηρέως, µεταξύ Ήρας και ∆ιός 9:00 – 14:00

Σάββατο Ίλιον Λ. ∆ηµοκρατίας (πλησίον Carrefour) 9:00 – 14:00

Τρίτη Περαία Ανθέων και Φιλελλήνων 14.30-17.30

Τετάρτη Καλαµαριά Κοντά σε Εκκλησία Αγ. Παντελεήµονα 8:00-13:00

Πέµπτη Νεάπολη Βενιζέλου- δίπλα στο ∆ηµαρχείο 8:00-13:00

Παρασκευή Εύοσµος Ν. Καζαντζάκη 13.30-17.30

Σάββατο Καλαµαριά Καλλίδου και Παπάγου 8:00-13:00

Τρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 18.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ



Η εταιρεία Thrashion µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο
ανακυκλώνει παλιά και σπασµένα σκέιτµπορντ για να
κατασκευάσει κοσµήµατα, αξεσουάρ και οικιακά είδη. Η
παθιασµένη σκέιτερ Nat Rigby ξεκίνησε την εταιρεία το
2007 παρακινούµενη από την επιθυµία να
µεταµορφώσει τα δικά της σκέιτµπορτ σε πολύτιµα
ενθύµια.
Σήµερα, η συλλογή περιλαµβάνει µανικετόκουµπα,
δαχτυλίδια, βραχιόλια, ταυτότητες σκύλων,
κρεµαστάρια για παλτό, πόµολα και στικ USB; το κάθε
κοµµάτι µοναδικό που διατηρεί και την ιδιότητα του
µεταχειρισµένου.
Στην καρδιά της Thrashion βρίσκεται η επιθυµία της
Rigby να έχει µια βιώσιµη δεοντολογική επιχείρηση, και
η δική της συνταγή όπου η ανακυκλωµένη τέχνη
συναντάει το πάνκ σικ αποδεικνύεται νικήτρια:
χονδρέµποροι από το ΗΒ έως τη Νέα Ζηλανδία
εµπορεύονται τα προϊόντα της και το ηλεκτρονικό
κατάστηµα της εταιρείας κάνει πωλήσεις σε όλο τον
κόσµο.
Για να έχει συνεχόµενη ροή πρώτων υλών, η Thrashion

Μια απροσδόκητη χρήση του αλατιού ανέδειξαν οι
αρχιτέκτωνες του Emtiaz Designing Group από το Ιράν
που αξιοποίησαν το ορυκτό αλάτι που παράγεται
στους ορεινούς όγκους της χώρας για να
διαµορφώσουν το εσωτερικό του εστιατορίου Salt
Restaurant.
Οι τοίχοι, τα τραπέζια ακόµα και τα σκαλοπάτια του
εστιατορίου που βρίσκεται στο Σιράζ του νότιου Ιράν
είναι καλυµµένα από µια αλατώδη επικάλυψη.
Εµπνεόµενοι από τα τοπικά ορυχεία αλατιού και την
αλµυρή λίµνη, το Emtiaz δηµιούργησε ένα σχέδιο
αντιπροσωπευτικό αυτών των στοιχείων.
Όπως εξηγούν οι αρχιτέκτωνες “οι τοίχοι, τα δοµικά
σκαλίσµατα και τα ταβάνια είναι κατασκευασµένα από
αλάτι προερχόµενο από τα κοντινά αλατωρυχεία και
την αλµυρή λίµνη του Σιράζ. Το αλάτι αυτό αναµείχθηκε
µε φυσική µαστίχα για να σκληρύνει.
Το αλάτι είναι ένα φυσικό απολυµαντικό και τα ιόντα

THRASHION: 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΛΙΕΣ ΣΑΝΙ∆ΕΣ 
SKATEBOARD
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΑΠΟ ΑΛΑΤΙ 

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟΝ 
ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Για να έχει συνεχόµενη ροή πρώτων υλών, η Thrashion
συλλέγει χρησιµοποιηµένα σκέιτµπορντ από εταιρείες
σκέιτ, διανοµείς, επαγγελµατίες σκέιτερ, τοπικά µαγαζιά
σκέιτ, πάρκα σκέιτ και φίλους. Στο ΗΒ οι σκέιτερ
µπορούν επίσης να δωρίσουν τα παλιά τους σκέιτ
µέσω µιας διεύθυνσης Freepost.
Αυτό το άριστο παράδειγµα της Thrashion, µιας µικρής
επιχείρησης που προσθέτει αξία σε µεταχειρισµένα
αντικείµενα τα οποία διαφορετικά ίσως να κατέληγαν
σε χωµατερή, δραστηριοποιείται σε ένα στούντιο στον
πίσω κήπο ενός κτιρίου, πέντε λεπτά από την παραλία,
στην Κορνουάλη.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.thrashion.com

Το αλάτι είναι ένα φυσικό απολυµαντικό και τα ιόντα
που απελευθερώνει καθαρίζουν και αποστειρώνουν
τον αέρα, ιδιότητες που το καθιστούν ιδανικό δοµικό
υλικό για ένα εστιατόριο”.
Οι φυσικές µαστίχες αποτρέπουν την αποµάκρυνση
του αλατιού από τη βροχή, ενώ σκόνη αλατιού και
πετρώµατα αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για τις
περισσότερες επιφάνειες που έχουν κυρτό σχήµα για να
θυµίσουν τα σπήλαια της περιοχής.
Ένα ακόµα οικολογικό χαρακτηριστικό του εστιατορίου
είναι τα ανακυκλωµένα αλουµινένια κουτάκια
αναψυκτικών από τα οποία φτιάχτηκαν οι περίτεχνες
καρέκλες και τα σκαλοπάτια που οδηγούν στον
δεύτερο όροφο.
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