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ΕΝΟΧΗ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο στη Βρετανία αποφάνθηκε.
Το κράτος πρέπει να ενεργήσει άµεσα για τη µείωση του ΝΟx. 
Η απόφαση του Ανώτατου ∆ικαστηρίου απεικονίζει σε µεγάλο βαθµό το 
πρόβληµα µε τις εκποµπές των κινητήρων ντίζελ, κάτι που θα οδηγήσει 
σε αυστηρούς ελέγχους στα πετρελαιοκίνητα οχήµατα στις µεγαλύτερες 
πόλεις της Βρετανίας.
Η οµάδα της εκστρατείας ClientEarth υποστήριξε ότι το Λονδίνο, το 
Μπέρµιγχαµ, το Leeds και άλλες πόλεις δεν θα πληρούν τα όρια 

Μάη, χρυσοµάη γιατί άργησες ;;
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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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Μπέρµιγχαµ, το Leeds και άλλες πόλεις δεν θα πληρούν τα όρια 
ρύπανσης της ΕΕ µέχρι το 2030, δηλαδή 20 χρόνια µετά την προθεσµία 
του 2010. Έτσι οι δικαστές έκριναν οµόφωνα ότι η κυβέρνηση οφείλει να 
υποβάλει νέο σχέδιο για την ποιότητα του αέρα στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή µέχρι το τέλος του έτους.
H ClientEarth ανέφερε πως η ατµοσφαιρική ρύπανση στη Βρετανία 
προκαλεί 29.000 πρόωρους θανάτους το χρόνο, δηλαδή 
περισσότερους από όσους η παχυσαρκία και το αλκοόλ µαζί.
Όπως τονίσθηκε σε 16 περιοχές παραβιάζονται τα όρια NO2 και η 
κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει προτεραιότητά της τη µείωση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης,. Επίσης θα πρέπει να καταλήξει σε ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο για την αντιµετώπιση της ρύπανσης από τις 
οδικές µεταφορές και ιδιαίτερα τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα.
Στην Βρετανία ετοιµάζονται για ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αντιµετώπισης 
της ρύπανσης που προκαλούν τα οχήµατα ντίζελ. 
Ένα εθνικό δίκτυο µε ζώνες χαµηλής εκποµπής ρύπων, για να 
αποµονωθούν τα επικίνδυνα και ρυπογόνα πετρελαιοκίνητα οχήµατα 
έξω από τις πόλεις της Βρετανίας, φαίνεται θα είναι η καλύτερη και πιο 
αποτελεσµατική επιλογή.
Στην Ελλάδα, που έχουµε Οικολόγο Υπουργό, θα δωθούν λύσεις ή θα 
πρέπει να πάµε στα δικαστήρια ;;
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ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ : ΚΑΘΕ ΠΕΡΣΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Ιδιαίτερα απογοητευτικά είναι και φέτος τα στοιχεία από τις µετρήσεις της ρύπανση του
αέρα, κατά τη διάρκεια του χειµώνα που πέρασε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
σύµφωνα µε τις εξειδικευµένες µετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Και φέτος καταγράφηκαν στις δύο πόλεις ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις
µικροσωµατιδίων και άλλων αέριων τοξικών ρύπων, που ξεπέρασαν τα όρια
επιφυλακής και κινδύνου για τη ∆ηµόσια Υγεία.
Τα νέα αποτελέσµατα των µετρήσεων θα παρουσιάσει το ECOCITY, σε συνεργασία µε
τους παραπάνω δύο Φορείς, την Πέµπτη 7 Μαΐου το µεσηµέρι (12.00), σε ειδική
εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Κτήριο Κωστής Παλαµάς του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στη γωνία των οδών Ακαδηµίας και Σίνα,
στην Αθήνα.

Στην Αθήνα, σε έναν ψυχρότερο χειµώνα κατά 1-2° C περίπου, σε σύγκριση µε πέρυσι,
αλλά και ταυτόχρονα αρκετά πιο υγρό µε τουλάχιστον 30% περισσότερη βροχή, είναι
σηµαντική η ανάλυση και κατανόηση του πως διακυµάνθηκε το φαινόµενο της
αιθαλοµίχλης. Η νέα µελέτη του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντο και Βιώσιµης
Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η οποία παρουσιάζει τις
εξειδικευµένες µετρήσεις αιθαλοµίχλης στο κέντρο της Αθήνας από τον σταθµό
παρατηρήσεων του Θησείου, συγκρίνει τα επίπεδα και τη συχνότητα των επεισοδίων
αιθαλοµίχλης µε τις προηγούµενες χρονιές. Παράλληλα, θα αναλυθεί και θα
παρουσιαστεί συγκριτικά η διακύµανση για τους κύριους αέριους ρύπους, διαχρονικά
για τα τελευταία 15 χρόνια και θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσµατα, από τα
οποία αναδεικνύεται η συνεισφορά του φαινοµένου στα επίπεδα της αστικής
ρύπανσης.

Αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη η καύση βιοµάζας και ξύλου συνεχίζει να οδηγεί σε
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Αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη η καύση βιοµάζας και ξύλου συνεχίζει να οδηγεί σε
αυξηµένες συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων κατά τη χειµερινή περίοδο,
ειδικότερα τις απογευµατινές και βραδινές ώρες. Ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, οι τιµές
της χειµερινής περιόδου 2014-15 παρουσιάζονται αυξηµένες σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη περίοδο 2013-14. Παρά το γεγονός ότι η τελική τιµή του πετρελαίου
κατέβηκε στα επίπεδα του 2011, η καύση ξύλου και βιοµάζας ως πρώτης ύλης για
θέρµανση συνεχίστηκε. Αυτό ήταν το κύριο συµπέρασµα συντονισµένου
προγράµµατος µετρήσεων και µαθηµατικών προσοµοιώσεων που συνεχίζει να
διεξάγει στη Θεσσαλονίκη το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και
Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της
Ελλάδος. Η ποιότητα του αστικού αέρα στη Θεσσαλονίκη δεν βελτιώθηκε στον
αναµενόµενο βαθµό αναλογικά µε την αντίστοιχη µείωση της τιµής του πετρελαίου
θέρµανσης. Αναµφίβολα, το πρόβληµα ανάγεται στην παγίωση του ξύλου και των
καυστήρων βιοµάζας στο ενεργειακό µείγµα της περιοχής λόγω και της οικονοµικής
κρίσης.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η ανάγκη εφαρµογής αποτελεσµατικών στρατηγικών για τον
έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της λήψης ουσιαστικών µέτρων από την
Κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές είναι πλέον ουσιαστική ανάγκη.
Το ECOCITY, θα επανακαταθέσει προτάσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
µε σκοπό την επίτευξη λύσεων. Πρέπει να δοθεί έµφαση στο υπάρχον πρόβληµα της
αιθαλοµίχλης και στη ζηµιά που προκαλεί η ανεξέλεγκτη καύση βιοµάζας σε
συνδυασµό µε την έλλειψη εθνικής στρατηγικής στο θέµα.

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και την εξέλιξη των περσινών προτάσεων που
κατατέθηκαν, το ECOCITY προγραµµατίζει για την Πέµπτη 7 Μαίου στις 12.00,
συνάντηση για την πληροφόρηση των εκπροσώπων των Μέσων Ενηµέρωσης, για τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων µικροσωµατιδίων, καθώς και την ανάγκη να
υπάρξουν πολιτικές αποφάσεις για µέτρα αντιµετώπισης του προβλήµατος της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις µας.
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Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να συµµετάσχουν στον «18ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Κατασκευής Ξύλινης
Φωλιάς για Πουλιά», που διοργανώνει η περιβαλλοντική οµάδα του 2ου ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, µε την υποστήριξη του
δήµου Γαλατσίου, της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Σκοπός της
δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών και των πολιτών για την προστασία των άγριων πουλιών στο
αστικό περιβάλλον, αλλά και της ανάδειξης της σηµαντικότητας της παρουσίας των πουλιών ως δείκτης ποιότητας
του περιβάλλοντος.
Οι τεχνητές φωλιές χρησιµοποιούνται για να ενισχύσουν την αναπαραγωγική επιτυχία άγριων πουλιών σε περιοχές
όπου οι φυσικές φωλιές δεν είναι διαθέσιµες, κυρίως µέσα στις πόλεις, στις οποίες και δεν υπάρχουν πολλά ώριµα
δέντρα µε κουφάλες ώστε να µπορούν να φωλιάσουν τα πουλιά.
Οι φωλιές που θα κατασκευαστούν θα πρέπει να σταλούν µέχρι την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 στο 2ο ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου
(Ταϋγέτου 60 & Πασσώβ 8, Τ.Κ. 111 41, Γαλάτσι, τηλ.: 210 2288340 & 210 2288341, Fax: 210 2288340, e-mail:
mail@2epal-galats.att.sch.gr). Η Τελετή Βράβευσης θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρες 18:30 -
21:30 στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. Τρίτσης» (Αίθουσα Οινοποιείο) µε παράλληλη έκθεση
όλων των φωλιών. Μετά το τέλος του διαγωνισµού οι φωλιές θα αναρτηθούν σε δέντρα στο Άλσος Βεΐκου (δήµος
Γαλατσίου), στο Πάρκο «Α. Τρίτσης» (δήµος Ιλίου) και σε άλλα πάρκα του νοµού Αττικής. Επίσης υπάρχει
δυνατότητα επιστροφής των φωλιών, εφόσον ζητηθεί, προκειµένου να αναρτηθούν σε σχολικές αυλές, σε αστικά
άλση ή σε άλλους σχετικούς χώρους. Σε όλους τους συµµετέχοντες θα απονεµηθούν τιµητικοί έπαινοι.
Στο εξωτερικό κάτω µέρος κάθε φωλιάς και στον σφραγισµένο φάκελο µε τα στοιχεία του κατασκευαστή που θα
την συνοδεύει, πρέπει να είναι γραµµένα τα αρχικά γράµµατα του ονοµατεπώνυµου του κατασκευαστή (οµάδα
µαθητών ή όνοµα Σχολείου) και η ηµεροµηνία κατασκευής της. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τους
συµµετέχοντες.
Οι µαθητές δεν είναι υποχρεωµένοι να ακολουθήσουν υφιστάµενα σχέδια φωλιών, αλλά µπορούν να εφαρµόσουν
πρωτότυπες και δηµιουργικές ιδέες, µε δεδοµένο ότι κάθε είδος φτιάχνει διαφορετικά τη φωλιά του.

ΞΥΛΙΝΗ ΦΩΛΙΑ ΓΙΑ ΠΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
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Αν οι θάλασσές µας «µεταφράζονταν» σε µια εθνική οικονοµία, τότε θα ήταν η έβδοµη µεγαλύτερη
παγκοσµίως, µε «εθνικό ακαθάριστο προϊόν» που ξεπερνάει τα 2,5 τρις δολάρια ετησίως και συνολική
αξία που αγγίζει τα 24 τρις δολάρια. Αυτό αποδεικνύει η έκθεση «∆ίνοντας ζωή στην οικονοµία των
θαλασσών», την οποία δηµοσιεύει σήµερα η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση WWF.
Το WWF, µέσα από τη συγκεκριµένη έκθεση που επεξεργάστηκε σε συνεργασία µε το Global Change
Institute του Πανεπιστηµίου του Κουίνσλαντ και την “The Boston Consulting Group” (BCG), αναδεικνύει την
αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει η θάλασσα στην παγκόσµια οικονοµία.
Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διαρκή υποβάθµισή της, κυρίως λόγω της
υπερεκµετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων και της κλιµατικής αλλαγής. Στην ίδια έκθεση, η
περιβαλλοντική οργάνωση προτείνει ένα πακέτο οκτώ συγκεκριµένων δράσεων για τη σωτηρία αυτού του
τόσο πολύτιµου για την ανθρωπότητα φυσικού κεφαλαίου.
«Οι θάλασσές µας ανταγωνίζονται σε πλούτο τις µεγαλύτερες οικονοµίες του κόσµου, αλλά τις αφήνουµε
να «βυθίζονται» υπό το βάρος ενός αποτυχηµένου οικονοµικού συστήµατος», δήλωσε ο ∆ιευθυντής του
∆ιεθνούς WWF, Μάρκο Λαµπερτίνι, συµπληρώνοντας: «Οφείλουµε να επενδύσουµε στο µέλλον αυτού
του πολύτιµου θαλάσσιου κεφαλαίου και όχι να συνεχίσουµε την απερίσκεπτη εκµετάλλευσή του».
«Έχοντας υπολογίσει τόσο την ετήσια όσο και τη συνολική αξία των θαλασσών, είναι πλέον ξεκάθαρο τι
διακυβεύεται σε ‘καθαρά νούµερα’, τόσο οικονοµικά όσο και περιβαλλοντικά. Ελπίζουµε ότι αυτή η έκθεση
θα αποτελέσει ένα κίνητρο για επιχειρήσεις και πολιτικούς, προκειµένου να λάβουν σοφότερες και πιο
τεκµηριωµένες αποφάσεις ως προς το µέλλον της κοινής παγκόσµιας οικονοµίας των θαλασσών»,
δήλωσε o Ντάγκλας Μπηλ (Douglas Beal), Εταίρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της BCG.
«Ο ρόλος της Μεσογείου είναι κρίσιµος σε παγκόσµιο επίπεδο», σηµειώνει ο Τζουζέπε Ντι Κάρλο,
∆ιευθυντής της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF για να συµπληρώσει: «Μόνο ο
θαλάσσιος και παράκτιος τουρισµός της Μεσογείου, που αποτελεί το 1/3 της µεσογειακής θαλάσσιας
οικονοµίας, παράγει µια αξία 100 δισεκατοµµυρίων και παρέχει 1,7 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας».
Η Θαλάσσια Μεσογειακή Πρωτοβουλία, είναι µια κοινή προσπάθεια συστράτευσης που φέρνει κοντά όλα
τα γραφεία του WWF στη Μεσόγειο αλλά και πολλούς άλλους φορείς, µε στόχο την προστασία του

24 ΤΡΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΑΣ
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τα γραφεία του WWF στη Μεσόγειο αλλά και πολλούς άλλους φορείς, µε στόχο την προστασία του
κοινού µας θαλάσσιου πλούτου, των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και των τοπικών κοινωνιών που
εξαρτώνται άµεσα από αυτές. Το WWF Ελλάς, συµµετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια αυτή, έχει
αναπτύξει συγκεκριµένες δράσεις που ταυτίζονται µε αυτές που προτείνονται σε παγκόσµιο επίπεδο από
την έκθεση «∆ίνοντας ζωή στην οικονοµία των θαλασσών».
Ο διεθνής στόχος για την αποτελεσµατική προστασία και διαχείριση τουλάχιστον του 30% των ακτών και
θαλασσών µέχρι το 2030 είναι µια προτεραιότητα ως προς την οποία η χώρα µας βρίσκεται πολύ πίσω.
Για του λόγου το αληθές, σήµερα µόλις το 1,48% των θαλασσών µας καλύπτεται από θαλάσσιες
προστατευόµενες περιοχές. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, το WWF Ελλάς, µαζί µε µια σειρά από εταίρους
και σε συνεργασία µε τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου, φιλοδοξεί στη δηµιουργία ενός
πρωτοποριακού µοντέλου θαλάσσιας προστατευόµενης περιοχής, µέσα από το πρόγραµµα ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
LIFE. Στόχος του προγράµµατος είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Γυάρου που φιλοξενεί
τον πιο σηµαντικό πληθυσµό της απειλούµενης µε εξαφάνιση Μεσογειακής φώκιας Monachus
monachus στη Μεσόγειο και η στήριξη ενός βιώσιµου µοντέλου ανάπτυξης στην περιοχή.
Η δεύτερη δράση που προτείνεται σε παγκόσµιο επίπεδο αφορά στην ανάπτυξη πρωτοπόρων µοντέλων
συνεργασίας που να εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα τοπικών κοινοτήτων, οικοσυστηµάτων και
επιχειρήσεων. Αυτός ακριβώς είναι και ο πυρήνας της δράσης του WWF Ελλάς σε συνεργασία µε την ΑΒ
Βασιλόπουλος και το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών που υλοποιείται από το 2013 στην Καβάλα και έχει
ως στόχο τη βελτίωση βιωσιµότητας του τοπικού στόλου γρι γρι που αλιεύει γαύρο και σαρδέλα. Ήδη
µέσα από ένα στρογγυλό τραπέζι όλων των εµπλεκοµένων, έχουν γίνει βήµατα προς λύσεις που θα
εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα του εισοδήµατος των αλιέων γρι γρι της Καβάλας, την ανάκαµψη των
ιχθυαποθεµάτων και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος.
«Πέρα από την προφανή και σηµαντική αυταξία της, η θάλασσα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και σε ολόκληρη
τη Μεσόγειο, µας δίνει τροφή, εργασία, ευηµερία και προστασία από ακραία καιρικά φαινόµενα. Η
αποτίµηση των θαλασσών σε ‘καθαρά οικονοµικά µεγέθη’ είναι µία ακόµη υπενθύµιση για αυτό που ήδη
θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι: µια υγιής θάλασσα είναι πηγή ζωής και ανάπτυξης για κάθε κοινωνία»,
δήλωσε ο ∆ηµήτρης Καραβέλλας, ∆ιευθυντής του WWF Ελλάς.
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Ο ∆ιεθνής Σύλλογος για τη Θαλάσσια Χελώνα (ISTS) απένειµε το βραβείο επιτεύγµατος ζωής
(Lifetime Achievement Award) στην Πρόεδρο και Ιδρυτή του MEDASSET, Λίλη Βενιζέλου, ως
αναγνώριση επιτευγµάτων για τη µελέτη και την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.
Η βράβευση έγινε στη διάρκεια του 35ου ∆ιεθνούς Συµποσίου για τις Θαλάσσιες Χελώνες στην
Τουρκία (Ντάλαµαν, 18-25 Απριλίου 2015).
Το βραβείο έρχεται ως επιστέγασµα των προσπαθειών 32 ετών για την προστασία των
θαλάσσιων χελωνών σε όλη τη Μεσόγειο. Αποτελεί τη σηµαντικότερη διάκριση στον τοµέα της
προστασίας της θαλάσσιας χελώνας και απονέµεται από επιτροπή που εκπροσωπεί την
παγκόσµια κοινότητα ειδικών στη βιολογία και τη διατήρηση των ευάλωτων αυτών ειδών.
«Σαν Ελληνίδα µε τιµά ιδιαίτερα αυτή η αναγνώριση καθώς όλα αυτά τα χρόνια το MEDASSET και
εγώ δώσαµε σηµαντικές µάχες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη τη Μεσόγειο για την επιβίωση
του απειλούµενου αυτού είδους σε ένα περιβάλλον όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα και
απληστία αγνοεί το δικαίωµα ύπαρξης των υπολοίπων µορφών ζωής» δήλωσε η Λίλη Βενιζέλου
και πρόσθεσε: «Το βραβείο αυτό µας γεµίζει µε αίσθηµα ευθύνης, να συνεχίσουµε το έργο που
ξεκινήσαµε πριν από τόσα χρόνια και να προστατεύσουµε τα θαλάσσια οικοσυστήµατα και τη
βιοποικιλότητα».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΛΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ

ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 4 Μαίου 2015

βιοποικιλότητα».



Έπειτα από αγώνα αρκετών ετών οι προσπάθειες του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και της κοινωνίας των πολιτών που µε
30.000 υπογραφές απαίτησε την αποµάκρυνση των
λύκων και των αρκούδων από το Ζωολογικό Κήπο
Θεσσαλονίκης, δικαιώθηκαν!
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης µε απόφασή
του στη συνεδρίαση της Παρασκευής 24 Απριλίου
έκανε δεκτή την εισήγηση του Αντιδήµαρχου Τεχνικών
Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας για τη
µετατροπή του Ζωολογικού Κήπου σε πάρκο µε
οικόσιτα ζώα και τη µεταφορά των δύο λύκων και των
δύο αρκούδων στα πρότυπα Καταφύγια του
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στις Αγραπιδιές και το Νυµφαίο,
αντίστοιχα.
Τα τέσσερα άγρια ζώα έπειτα από αρκετά χρόνια
αιχµαλωσίας στο Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης θα
µετακοµίσουν στα Καταφύγια του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ όπου
και θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σε χώρο

Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισµού διοργανώνει για 13η

συνεχή χρονιά ανοιχτή ηµερίδα ενηµέρωσης και
προώθησης της ιδέας του εθελοντισµού.
Η 13η συνεχής ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί το
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015, στο Θησείο, στο πεζόδροµο
της Αποστόλου Παύλου (έναντι του Ηλεκτρικού
Σταθµού ΗΣΑΠ)
Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισµού, η οποία είναι το
αποτέλεσµα µιας συνεργασίας 60 εθελοντικών
οργανώσεων, είναι ανοικτή σε επιπλέον συµµετοχές
εθελοντικών οργανώσεων προκειµένου για την
διάδοση της ιδέας του εθελοντισµού στο ευρύ κοινό.
Σε κάθε ηµερίδα πραγµατοποιείται έκθεση δράσεων των
συµµετεχόντων φορέων, ενηµερωτικές παρουσιάσεις,
δραστηριότητες για παιδιά, µουσικά δρώµενα.
Η ποικιλία των δραστηριοτήτων, ο κατάλληλα
επιλεγµένος χώρος, και η συµµετοχή των οργανώσεων
µε διάφορους σκοπούς – αλλά µε κοινό στόχο τη

ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΚΑΙ 
ΟΙ ΑΡΚΟΥ∆ΕΣ 
ΦΕΥΓΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΗΠΟ
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και θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σε χώρο
που αποτελεί φυσικό βιότοπο λύκων και αρκούδων.
Η µεταφορά των ζώων θα γίνει σε συνεργασία µε την
Κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ηµέρα που
έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα για το
Περιβάλλον.
Με την πεποίθηση ότι τα άγρια ζώα ανήκουν στο
φυσικό τους περιβάλλον και όχι σε ανθρώπινες
εγκαταστάσεις, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ εργάζεται εντατικά για
Ελλάδα µε ελεύθερα ζώα και αληθινή άγρια ζωή.
Για περισσότερες πληροφορίες: Πάνος Στεφάνου,
6946001618

µε διάφορους σκοπούς – αλλά µε κοινό στόχο τη
διάδοση του εθελοντισµού- φέρνει όσους µας
επισκέπτονται σε άµεση επαφή µαζί µας, γνωρίζοντάς
τους το έργο µας, τις ιδέες µας, την αγάπη για τον
εθελοντισµό.
Λόγω της µακρόχρονης εµπειρίας που όλοι οι Φορείς
έχουν, εφαρµόζοντας το ιδεώδες του Εθελοντισµού µε
καθηµερινή δράση, η προώθηση της ιδέας του
Εθελοντισµού θα είναι κυρίαρχο στοιχείο των δράσεων.
Για την συµµετοχή εθελοντικών οργανισµών στην
ηµερίδα θα πρέπει να γίνει επικοινωνία και να
συµπληρωθεί η ανάλογη φόρµα συµµετοχής.
Πληροφορίες τηλ. 210-8677872 , info@simetexo.gr

Το ECOCITY LETTER είναι µια εβδοµαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού για το Αστικό
Περιβάλλον ECOCITY, µε πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέµατα.
Προκειµένου να διατηρήσει την πολυφωνία και την ανεξαρτησία του, συντηρείται από τις εισφορές και τις
συνδροµές των µελών και των φίλων του, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βιωσιµότητά του. Η ετήσια συνδροµή
ανέρχεται στο ποσό των 20€ για τα µέλη και 10€ για τους φίλους. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό αυτό στο
λογαριασµό της ALPHA BANK GR96 0140 1710 0232 0001 248 ή να επικοινωνήσετε µαζί µας ώστε να µεριµνήσουµε
για την είσπραξή του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ecocity.gr


