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• ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015

• Η ΛΙΜΝΗ ∆ΥΣΤΟΥ 
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OI NIKHTEΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015
Με µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 5 
Ιουνίου 2015, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, η τελετή απονοµής των 
Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015, που διοργάνωσε 
για ενδέκατη συνεχή χρονιά το ECOCITY.
Στον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, στην Αθήνα, ο 
αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης, απηύθυνε 
χαιρετισµό και εξέφρασε την εκτίµησή του για τον θεσµό των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, σε 
µια γιορτή που ήταν αφιερωµένη στο έργο για την προστασία του 

ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!

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

ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 

• Η ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΩΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

• ΤΟ ΣτΕ ∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΩΠΟ 
ΚΑΙ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

• ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ : 
ΑΘΗΝΑ

• GREEN PROJECT STH 
NOTIA AMEΡΙΚΗ

ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ 

• Η ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΩΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

• ΤΟ ΣτΕ ∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΩΠΟ 
ΚΑΙ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

• ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ : 
ΑΘΗΝΑ

• GREEN PROJECT STH 
NOTIA AMEΡΙΚΗ

Περιβάλλοντος και την οποία παρακολούθησαν διακεκριµένοι επιστήµονες, 
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέλη των παραγωγικών φορέων της 
χώρας, καθώς και πολυάριθµοι φίλοι και µέλη του ECOCITY.
Συνολικά απονεµήθηκαν 23 βραβεία και ένας έπαινος, που συνοδεύθηκαν από 
το φετινό αγαλµατίδιο «Σπόρος», που συµβολίζει την αναγέννηση και την 
ελπίδα που φέρνει η νέα γενιά, ενώ τονίζει το δικαίωµα κάθε ανθρώπου στην 
ελεύθερη καλλιέργεια.
Οι φετινοί βραβευθέντες ανά κατηγορία βράβευσης είναι:
OIKOΠOΛIΣ 2015- ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ευτυχία-Νίκη Ευθυµιάτου-Κατσούνη για το συνολικό της έργο.
OIKOΠOΛIΣ 2015 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ : Αγγελική Μπίρµπα, για την εργασία: «Ανάπτυξη 
µη θερµικών τεχνολογιών για την απολύµανση τροφίµων έτοιµων προς 
κατανάλωση», Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Πανεπιστήµιο 
Πατρών, Ιατρική Σχολή.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Εργαστήριο Λιµενικών Έργων, Κ.Ι. 
Μουτζούρης, Καθηγητής ΕΜΠ, για το έργο «Σχηµατισµός Κυµατοθραύστη µε 
αναβαθµό».
ΜΕΛΕΤΗΣ ή ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ: Καθηγητής Ματθαίος Σανταµούρης για το 
συνολικό του έργο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τµήµα 
Φυσικής - Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας.
OIKOΠOΛIΣ 2015 - ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (προπτυχιακή): Κλεοπάτρα Τζίµα, 
«∆ιαχείριση Κινδύνου Πληµµύρας µε Σκοπό την Προσαρµογή στην Κλιµατική 
Αλλαγή Μέσω Υδραυλικών Μεθόδων και Τεχνολογιών GIS», Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο - Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. Επιβλέπουσα: 
καθηγήτρια Μαρία Π. Παπαδοπούλου.
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ (µεταπτυχιακή): Λαγιόπουλος Ιωάννης, 
«Εργαστηριακή µελέτη επεξεργασίας ρυπασµένου µε εξασθενές χρώµιο 
νερού», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών. 
Επιβλέπων: Επίκουρος καθηγητής ∆. ∆ερµατάς.

Συνεχεια στην σελ 2



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Στεφανία
Μπανάκα, «Πολυκριτηριακή αξιολόγηση εργαλείων
πολιτικής προώθησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον κτηριακό τοµέα
στην Ελλάδα», ΕΜΠ, & Πανεπιστήµιο Πειραιά.
Επιβλέπων: Καθηγητής Αλέξανδρος Φλάµος.
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ: Αθηνά
Τσολάκη, «Ανάλυση προτιµήσεων για τη χρήση
συστήµατος κοινόχρηστων ποδηλάτων στην Αθήνα»,
ΕΜΠ. Επιβλέπων: Καθηγητής Γιώργος Γιάννης.
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Ρεβέκκα Σολοµώντος, «Κλιµατική
Αλλαγή και Περιφερειακές Στρατηγικές Προσαρµογής:
Η περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
ΑΠΘ. Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Θωίδου ∆έσποινα.

OI NIKHTEΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015
Συνέχεια από σελ 1
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Ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος κ.Τσιρώνης παραδίδει το 
βραβείο για το έργο Ζωής στην κα Νίκη Κατσαούνη

OIKOΠOΛIΣ 2015-ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ: ΚΑΤΕΚ ΕΠΑΣ ΟΑΕ∆
Κατερίνης για το έργο «Θέρµανση από τον Ήλιο».
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΜΕΣ ΑΕ - Φορέας
∆ιαχείρισης Costa Navarino - Navarino Environmental
Observatory (NEO) για το έργο Μελέτη της κλιµατικής
αλλαγής και των επιπτώσεών της στην ευρύτερη περιοχή
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αλλαγής και των επιπτώσεών της στην ευρύτερη περιοχή
της Μεσογείου.
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού
(ΕΞΑΑΑ) για την εκστρατεία εξοικονόµησης ενέργειας σε
ξενοδοχειακές µονάδες µελών και µη.
OIKOΠOΛIΣ 2015 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ: ∆ήµος Πέλλας για το έργο
«Αλλάζω εγώ-αλλάζει ο τόπος µου».
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ: ∆ήµος Ορεστιάδας για την
ανάπλαση της πλατείας και του εµπορικού κέντρου της
πόλης.

Ο κ. Σανταµούρης παραλαµβάνει το βραβείο από τον 
κ.  Ασηµακόπουλο

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ∆ήµος Αχαρνών, για το
Επιδαπέδιο παιχνίδι "Οι πλανητοφύλακες".
OIKOΠOΛIΣ 2015 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΜΕ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Natura NRG,
εφηµερίδα free press.
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ: ∆ικτυακός τόπος http://www.ecozen.gr
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ: Εκποµπή «Νόστιµη Γη», του
δηµοσιογράφου Βασίλη Καλλίδη στον Alpha.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σιαµέλης Κώστας
OIKOΠOΛIΣ 2015 - ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: MEGA DISPOSALS για το
πρόγραµµα «∆ιαχείρηση στερεών αποβλήτων -
∆ιαχωρισµός στερεών Αποβλήτων από απορροές
µηχανών».
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΒΑΤ (
British American Tobacco) για τη συνέχιση και τον
εµπλουτισµό του ετήσιου προγράµµατος «ΩΠΑ!
ΓΟΠΑ».
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ: SUNLIGHT Recycling ΑΕ
για την πιο σύγχρονη µονάδα ανακύκλωσης
µπαταριών µολύβδου της Ευρώπης, στην Κοµοτηνή.

Ο Αντιπρόεδρος του ECOCITY κ. Κουµαντάκης και η κα 
Τζίµα – Βραβείο ∆ιπλωµατικής Εργασίας για το Νερό.



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
OI NIKHTEΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015
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Ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος 
κ.Τσιρώνης µε τον Πρόεδρο του 
ECOCITY και τους συντελεστές της 
οργάνωσης των Βραβείων 
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ για το
πρόγραµµα µείωσης τηε κατανάλωσης νερού «Κάθε
σταγόνα µετράει».
Έπαινος: Μαθητές της Α' Λυκείου του Γενικού
Επαγγελµατικού Λυκείου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης,
για το έργο Junior energy inspectors in action
Ενεργειακοί επιθεωρητές Junior σε δράση. \

Τους βραβευµένους και τα έργα τους παρουσίασε για ακόµη µια χρονιά η Κατερίνα Λάσπα ενώ την τελετή
πλαισίωσε µουσικά η Καλλιτεχνική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Πολύµνια» µε δύο µαγικές φωνές (soprano,
mezzosoprano) και συνοδεία πιάνου. Όλη η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία υπό τον συντονισµό και την
επιµέλεια του έµπειρου σκηνοθέτη Νίκου Κροντηρά.
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν οι ΕΡΤ, οι Εφηµερίδες Χρηµατιστήριο και Εφηµερίδα των Συντακτών, τα περιοδικά Auto
Τρίτη και Re:CSR, καθώς και οι δικτυακοί τόποι Prasinizo.gr, Oloi gia Olous, NewsBomb, ΣοφοκλέουςIn. Αρωγοί
ήταν οι εταιρίες Τιτάν και Action Global Communications.

ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 8 Ιουνίου 2015
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ήταν οι εταιρίες Τιτάν και Action Global Communications.
Η Επιτροπή Οργάνωσης του ECOCITY, ευχαριστεί θερµά όλους όσοι συνέβαλαν και φέτος στη διοργάνωση των
Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ στηρίζοντας µε την εθελοντική τους δράση για µια ακόµη χρονιά τη µεγάλη προσπάθεια για
την προαγωγή της περιβαλλοντικής ευαισθησίας στη χώρα µας.



ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Το ECOCITY ευχαριστεί
το ∆.Σ.του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για την φιλοξενία της εκδήλωσης 
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το ∆.Σ.του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου για την φιλοξενία της εκδήλωσης 
απονοµής των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015.

Επίσης, ευχαριστεί τον Νίκο Κροντηρά για τη σκηνοθεσία, την Κατερίνα Λάσπα για την 
παρουσίαση , τον Κωστή Παπαϊωάννου για την Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση, τους λυρικούς 

τραγουδιστές Αντωνία Καλογήρου (soprano) και Βάγια Κωφού (mezzosorpano), τον 
µαέστρο Γιώργο ∆αραβέλη. Την Χριστίνα Νικολοπούλου για τον συντονισµό της Οµάδας 

Εθελοντών στην οποία συµµετείχαν ο ∆ηµήτρης Γωνιοτάκης, ο Στεφανος Γεώργας, η 
Χριστίνα Σιαµανδούρα, ο Άγγελος Σιαµανδούρας, η Στέλλα Λαµπέρη, η ∆ήµητρα ∆ούκα, 

η Άννα Κυριαζάκου, και ο Αντώνης Κούρκουλος. Τέλος, ευχαριστεί όλους όσοι 
πρόσφεραν µε το εθελοντικό τους έργο στο θεσµό των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, είναι ένας Θεσµός που καθιέρωσε το έτος 2005 ο
Εθελοντικός Οργανισµός για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY. Σκοπός των Βραβείων είναι η αναγνώριση και
επιβράβευση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και της συνεισφοράς Επιστηµόνων, Οργανισµών, Φορέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεων και Μέσων Ενηµέρωσης. Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015 απονέµονται σε
εργασίες και ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν στη διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς, ενώ για τις
διπλωµατικές εργασίες στη διάρκεια των δύο προηγούµενων ετών. Οι υποψηφιότητες προήλθαν από
προτάσεις Ειδικών Επιτροπών, ανά κατηγορία. Οι υποψηφιότητες, σε κάθε κατηγορία, αξιολογήθηκαν από
Ειδικές Επιτροπές Κριτών.
Το ECOCITY πιστεύει και τονίζει πως η προστασία του Οικοσυστήµατος κάθε περιοχής της χώρας µας, αποτελεί
επένδυση στη ∆ηµόσια Υγεία και ουσιαστικό µοχλό ανάπτυξης, µε προσανατολισµό στην Ποιότητα Ζωής για
κάθε άνθρωπο που επέλεξε να ζει στη προικισµένη από τη Φύση Ελλάδα µας.



ΛΙΜΝΗ ∆ΥΣΤΟΥ 

Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ

ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Τη µεγαλύτερη απειλή που αντιµετωπίζει η λίµνη του ∆ύστου στην Εύβοια, την επέκταση δηλαδή των καλλιεργειών
εις βάρος του υγρού στοιχείου, αποκάλυψαν οι φετινές Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδροβίων, που
πραγµατοποιήθηκαν στον πολύ σηµαντικό αυτό υγρότοπο τον περασµένο Ιανουάριο, από εθελοντές της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Τον Οκτώβριο του 2014 ξέσπασε φωτιά στον καλαµώνα της λίµνης που κατέκαψε πάνω από το 70% της
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Τον Οκτώβριο του 2014 ξέσπασε φωτιά στον καλαµώνα της λίµνης που κατέκαψε πάνω από το 70% της
συνολικής του έκτασης. Στη συνέχεια, περιοχές που άλλοτε καλύπτονταν από καλάµια και εφάπτονταν µε
καλλιέργειες, οργώθηκαν και αποδόθηκαν στη γεωργία. Αυτός ο φαύλος κύκλος αποτελεί πάγια τακτική
ορισµένων αγροτών της περιοχής. ∆εν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, που ξεσπάει φωτιά, αυτή την φορά όµως,
οι διαστάσεις που πήρε ήταν πολύ µεγάλες. Το ευτύχηµα είναι ότι η αναπαραγωγική περίοδος των πουλιών που
φωλιάζουν εντός του καλαµώνα, όπως ο σπάνιος και απειλούµενος Ήταυρος (Botaurus stellaris) είχε
ολοκληρωθεί. Παρόλα αυτά, µειώθηκε σηµαντικά ο διαθέσιµος χώρος φωλεοποίησης αφού παρά την άµεση
φυσική αναγέννηση, θα χρειαστεί αρκετό διάστηµα ώστε τα καλάµια να αποκτήσουν το ύψος που θα προσφέρει
την κατάλληλη κάλυψη για να φτιάξουν τις φωλιές τους τα πουλιά.
Ο υγρότοπος της λίµνης ∆ύστου αποτελεί έναν «ξεχασµένο» θησαυρό της Εύβοιας, αφού φιλοξενεί πολύ µεγάλη
ποικιλία πουλιών (πάνω από 180 είδη), ενώ στα νερά της βρίσκουµε και την πολύ σπάνια Βίδρα (Lutra lutra).
Αξιοσηµείωτη, ανάµεσα στα άλλα, είναι η ύπαρξη του µοναδικού γνωστού ζευγαριού Λευκών Πελαργών (Ciconia
ciconia) της Εύβοιας, καθώς και πλήθος αρπακτικών πουλιών (όπως η Αετογερακίνα Buteo rufinus, ο Φιδαετός
Circaetus gallicus και το Κιρκινέζι Falco naumanni) που εκµεταλλεύονται την ύπαρξη πληθώρας τροφής (µεγάλα
έντοµα, µικρά θηλαστικά και ερπετά) τόσο εντός της λίµνης, όσο και στις όµορες αγροτικές εκτάσεις και τους
παρακείµενους λόφους.
Παρά το γεγονός, όµως, ότι ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας, λόγω ακριβώς της
µεγάλης σηµασίας που έχει για τα πουλιά, µέχρι και σήµερα δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την Πολιτεία για
την ουσιαστική προστασία της.
Επιπλέον, αν και είχε προκηρυχθεί στο παρελθόν διαγωνισµός για Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη από την τότε
Νοµαρχία Εύβοιας, ποτέ δεν ολοκληρώθηκε µε αποτέλεσµα αυτή η πολύ σηµαντική περιοχή για την Εύβοια να
παραµένει «ξέφραγο αµπέλι» στις ορέξεις ορισµένων που επιζητούν την πλήρη αποξήρανσή της και την απόδοση
της έκτασής της στην εντατική καλλιέργεια. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι παραδοσιακές ξηρικές καλλιέργειες
(σιτάρι) που επικρατούσαν άλλοτε στην περιοχή έχουν δώσει τη θέση τους στις υδροβόρες καλλιέργειες την
ντοµάτας και του καρπουζιού που στερούν από τη λίµνη το πολύτιµο νερό και την έχουν µεταµορφώσει σε έναν
απέραντο καλαµώνα µε ελάχιστα ανοίγµατα.
Η λίµνη του ∆ύστου κινδυνεύει µε αφανισµό, ενώ θα µπορούσε να αποτελέσει ιδανικό οικοτουριστικό προορισµό
µε σηµαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, αφού συνδυάζει ένα όµορφο φυσικό περιβάλλον µε µια πλούσια
βιοποικιλότητα. Η Ορνιθολογική καλεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να λάβει άµεσα µέτρα αποκατάστασης και
προστασίας του σηµαντικού αυτού υγροτόπου της Εύβοιας. Είναι καιρός να µπει φρένο στις κοντόφθαλµες
πρακτικές που βλάπτουν άµεσα τη φύση αλλά και, µακροπρόθεσµα, τον άνθρωπο.





Ο Σύνδεσµος Ανταποκριτών ∆ιεθνών Μ.Μ.Ε. Ελλάδος, µε την υποστήριξη του Γραφείου Ενηµέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε
συνεργασία µε το Ιστορικό Φωτογραφικό Αρχείο Νεώτερης Ελλάδας, προσκαλούν στην Ηµερίδα που
διοργανώνουν µε Θέµα «Η Ευπρέπεια, ως στοιχείο της Ενηµέρωσης, στον ευρωπαϊκό και παγκόσµιο
∆ηµοσιογραφικό Χάρτη µέχρι τη Μεταπολίτευση». Η εκδήλωση θα γίνει στις 10/6, από 10:30 µέχρι 13:30 στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γραφείου Ενηµέρωσης της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λεωφ. Αµαλίας 8). Την Ηµερίδα
συντονίζει ο κ. Ν. Πετινιώτης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών. Στο πρώτο µέρος θα γίνουν χαιρετισµοί από τον Ε. Μουτσόπουλος, Ακαδηµαϊκός, Καθηγητής
Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, κ. Λ. Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου Ενηµέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Ελλάδα, κ. Α. Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ελλάδα και θα ακολουθήσουν οµιλίες των :
• Α. Αρνάκης (∆ηµοσιογράφος σε Γερµανικά Μ.Μ.Ε.)
• Ε. Γιαννακόπουλος (Ανταποκριτής Ξένου Τύπου ∆ιεθνών Μ.Μ.Ε.)
• ∆ρ. S. Yang (Ανταποκριτής Ξένου Τύπου σε Κινέζικα Μ.Μ.Ε.)
• ∆ρ. Ε. Γύζη (Θεατρολόγος, συνεργάτης ADAC Reisemagazin)
• Φ. ∆όπουλος, (Ανταποκριτής Ξένου Τύπου, π. ∆/ντης Associated Press στην Ελλάδα)
• ∆ρ. Θ. Καλλιάνος (π. στέλεχος Ε.Ε.,Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Βόννη για θέµατα Ευρωπαϊκής

Ολοκλήρωσης, ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών και Εσωτερικής Αγοράς)
• Χ. Μαλασπίνας, (∆ηµοσιογράφος, εκδότης Panhellenic Post)
• M. Mansour (Ανταποκριτής Ξένου Τύπου σε Γαλλικά και Αραβικά Μ.Μ.Ε.)
• Π. Ναθαναήλ (∆ηµοσιογράφος, π. ∆/ντης BBC Προγραµµάτων Νοτίου Ευρώπης)
• Ι. Ρήγος (Ανταποκριτής Ξένου Τύπου σε Αγγλόφωνα Μ.Μ.Ε.)
• Ε. Τσικνής (Ανταποκριτής Ξένου Τύπου ∆ιεθνών Μ.Μ.Ε.)
• Γ. Φαράντος (Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών).
Στο δεύτερο µέρος θα γίνουν παρεµβάσεις, ερωτήσεις και συζήτηση από τους συµµετέχοντες.

Η ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
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Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο 6944550172
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Το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως η Πολιτεία έπρεπε να είχε λάβει τα αναγκαία µέτρα για την µεγάλης
έκτασης ρύπανση του ποταµού και της περιοχής του ∆ήµου Οι αιτήσεις των επίµαχων ∆ήµων είχαν κατατεθεί στο
ΣτΕ το 2011 και οι σχετικές αποφάσεις του Ε΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας (975 και 976/2015)
εκδόθηκαν τώρα. Όµως, στο µεσοδιάστηµα των τεσσάρων ετών ελήφθησαν ορισµένα µέτρα και επιβλήθηκαν
χρηµατικά πρόστιµα σε επιχειρήσεις οι οποίες ρύπαιναν τις περιοχές. Οι ∆ήµοι ζήτησαν από Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλ-λοντος (ΕΥΕΠ) του υπουργείου Περιβάλλοντος να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την
προστασία των περιοχών (εδάφους, υπεδάφους, ποταµού, κ.λπ.) χωρίς όµως ανταπόκριση, µε αποτέλεσµα να
καταφύγουν στην ∆ικαιοσύνη για προστασία κατά του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Πάντως, στις δύο δικαστικές αποφάσεις
αναφέρεται η τραγική πραγµατική περιβαλλοντική κατάσταση που επικρατεί στους επίµαχους ∆ήµους που κάθε
περιγραφή δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην πραγµατικότητα.
Ως προς τον Ασωπό ποταµό, ο ∆ήµος Οινοφύτων και ήδη ∆ήµος Τανάγρας Βοιωτίας ζήτησε από την ΕΥΕΠ να
αναλάβει -σύµφωνα µε την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία- δράση πρόληψης και αποκατάστασης του
εδάφους και των υδάτων της περιοχής του Ασωπού ποταµού. Στη λεκάνη απορροής του Ασωπού
δραστηριοποιείται πάνω 300 µε άδεια λειτουργίας βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, αγροτοκτηνοτροφικές και άλλων
κατηγοριών επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα λειτουργεί µεγάλος αριθµός παράνοµων επιχειρήσεων οι οποίες
απορρίπτουν τα απόβλητα τους (υγρά και στερεά) στην περιοχή του Ασωπού. Μάλιστα, σύµφωνα µε τις κρατικές
υπηρεσίες «η ρύπανση και η επακόλουθη περιβαλλοντική ζηµία στην περιοχή είναι αποτέλεσµα διάχυτης
ρύπανσης µε µεγάλη διασπορά στην ποσότητα και στο είδος των ρυπαντικών φορτίων και µε προσθετική και
συνεργιστική δράση αυτών στο χρόνο». Ο επίµαχος ∆ήµος υποστήριξε ότι οι αρµόδιες κρατικές αρχές δεν
προέβησαν «στις οφειλόµενες νόµιµες ενέργειες για τη λήψη µέτρων πρόληψης και αποκατάστασης του εδάφους
και των υδάτων της περιοχής του Ασωπού ποταµού, στην οποία έχει διαπιστωθεί σωρεία παραβιάσεων της
κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης». Οι σύµβουλοι Επικρατείας αναγνώρισαν ότι πράγµατι δεν υπήρξε από την Πολιτεία η αναγκαία
κινητοποίηση για την λήψη των αναγκαίων µέτρων και διατάσσουν την λήψη των πρόσφορων µέτρων πρόληψης
και αποκατάστασης της ζηµιάς που έχει προκληθεί.
Σε ανάλογο αίτηµα προς τις αρµόδιες κρατικές αρχές είχε προβεί και ο ∆ήµος Μεσσιών Ψαχνών. Συγκεκριµένα, ο
∆ήµος ζητούσε από το κράτος µέτρα για την πρόληψη και αποκατάσταση του εδάφους και των υδάτων από τη

ΤΟ ΣτΕ ∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΩΠΟ ΚΑΙ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
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∆ήµος ζητούσε από το κράτος µέτρα για την πρόληψη και αποκατάσταση του εδάφους και των υδάτων από τη
ρύπανση των επίγειων και υπόγειων υδάτων και του εδάφους της περιοχής του από εξασθενές χρώµιο και νικέλιο.
Σύµφωνα µε τις εκθέσεις των αρµοδίων κρατικών φορέων εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα εξασθενούς χρωµίου και
βαρέων µετάλλων στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής του ∆ήµου Μεσσαπίων. Η ύπαρξη των µετάλλων
αυτών στο νερό οφείλεται στην ανεξέλεγκτη διάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων διαφόρων
εγκαταστάσεων της περιοχής (µεταξύ των οποίων - και µε το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης - είναι της ΛΑΡΚΟ)
προσθέτουν οι εκθέσεις. Υπογραµµίζεται στις εκθέσεις ότι στην επίµαχη περιοχή «δραστηριοποιούνται εξορυκτικές,
βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, αγροτοκτηνοτροφικές και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδεχοµένως να έχουν
συνεισφέρει στη ζηµιά, οι επιχειρήσεις δε αυτές είναι: πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, αδρανοποίηση ζωικών
υποπροϊόντων, επεξεργασία - διάθεση υγρών αποβλήτων, συγκέντρωση κόπρου, βιοµηχανίες ελαίων-λίπων,
βιοµηχανίες τροφίµων, επιµεταλλωτήρια, ιχθυογεννητικοί σταθµοί, ελαιοτριβεία, µονάδες συσκευασίες αγροτικών
προϊόντων, λοιπές βιοµηχανίες, ενεργά και ανενεργά µεταλλεία ΛΑΡΚΟ, σπαστηροτριβείο - συνεργείο ΛΑΡΚΟ,
µονάδα εµπλουτισµού - λιµένας φόρτωσης ΛΑΡΚΟ, σπαστηροτριβείο ΛΑΡΚΟ, απόρριψη αστικού τύπου
αποβλήτων σε διάφορες θέσεις».
Ακόµη, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις παράνοµης µεταφοράς αποβλήτων, επικίνδυνων και µη, από επιχειρήσεις,
που έχουν την έδρα τους σε άλλες περιοχές.
Σε άλλο σηµείο αναφέρεται ότι «µεγάλες ποσότητες υποπροϊόντων επεξεργασίας αλουµινίου µεταφέρονται από τα
Οινόφυτα και την ∆υτική Αττική σε εργοστάσια της Κεντρικής Εύβοιας προς δευτερογενή επεξεργασία για την
ανάκτηση του περιεχόµενου αλουµινίου, χωρίς συστηµατικό και ουσιαστικό έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε
αποτέλεσµα τα απόβλητά τους να απορρίπτονται παράνοµα σε γειτονικές αγροτοδασικές εκτάσεις, όπως
αποκαλύπτεται κατ’ επανάληψη από τους περιβαλλοντικούς συλλόγους του ∆ήµου Μεσσαπίων».
Επίσης, αναφέρεται ότι «µεγάλες χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες, που είναι εγκατεστηµένες κυρίως
µεταξύ των ποταµών Λήλαντα και Μεσσάπιου, ευθύνονται για τη µόλυνση των υδάτων, τόσο λόγω των στερεών
και υγρών αποβλήτων τους (λυµάτων) όσο και λόγω της χρήσης και ανεξέλεγκτης διάθεσης µεγάλων ποσοτήτων
χηµικών ουσιών (κοπριές, στρωµνές, λύµατα, αντιβιοτικά, φάρµακα, νεκρά ζώα κ.ά.)».
Οι σύµβουλοι Επικρατείας αφού ερµήνευσαν το Σύνταγµα, την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νοµοθεσία κατέληξαν ότι

η προστασία στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσµατική, ενώ από τους ίδιους
νοµοθετικούς κανόνες καθίσταται υποχρεωτική για την Πολιτεία (αρµόδια υπουργεία) η λήψη των αναγκαίων
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων, είτε γενικών είτε ατοµικών. Και πάλι το ΣτΕ διέταξε την Πολιτεία να λάβει τα
αναγκαία µέτρα.

Αντιγραφή από δηµοσίευµα του CISD



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- 

18:00Πέµπτη Γέρακας Εθνικής Αντιστάσεως (στο µέσο) 14:30-17:30

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

ΑΤΤΙΚΗ

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

Πέµπτη Θρακοµακεδόνες Πλατεία Αλµπανέλλα 13:30- 

17:30Παρασκευή Αθήνα Πλατεία ∆εξαµενής 09.00-14.00

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 09:00 – 

14:00Σάββατο Αθήνα ∆ηµοτική Αγορά Κυψέλης 09:00 – 

14:00Σάββατο Βούλα Νηρέως, µεταξύ Ήρας και ∆ιός 09:00 – 

14:00Σάββατο Ίλιον Λ. ∆ηµοκρατίας (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 ∆ηµαρχείο 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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ



Τα τελευταία χρόνια το ποδήλατο έχει αναδειχθεί σε ένα
από τα πιο αγαπηµένα µέσα µεταφοράς. Έτσι, η
Ποδηλατική Εβδοµάδα (10-16 Ιουνίου) δεν θα
µπορούσε να λείψει από το πρόγραµµα των
παράλληλων δράσεων της έκθεσης «Παράξενες
Πόλεις: Αθήνα» (Strange Cities: Athens) που
παρουσιάζεται στη ∆ιπλάρειο Σχολή από το Ίδρυµα
Ωνάση και τη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών.
Η δράση έχει τίτλο «Bike Cities» και πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε το περιοδικό MBike. Οι ποδηλατικές
βόλτες ξεκινούν από τον πεζόδροµο της ∆ιονυσίου
Αρεοπαγίτου, και οδηγούν τους συµµετέχοντες στη
∆ιπλάρειο, µέσα από σοκάκια της Αθήνας και τρεις
διαφορετικές θεµατικές διαδροµές.
∆ιασχίζοντας αγαπηµένα σηµεία της πόλης, όπως ο

πεζόδροµος της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, η Πλάκα, το
ιστορικό κέντρο και η συνοικία του Ψυρρή, οι
συµµετέχοντες καταλήγουν στην Πλατεία Θεάτρου για
να περιηγηθούν στα έργα της έκθεσης «Strange
Cities» αλλά και της έκθεσης «Παράξενα Ποδήλατα», η
οποία φιλοξενείται στον ισόγειο χώρο του κτηρίου.
Στην έκθεση, vintage ποδήλατα δίνουν το στίγµα µιας
άλλης εποχής, όταν το ποδήλατο αποτελούσε
σηµαντικό µέσο µετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Η
έκθεση ανοίγει τις πόρτες της την Τετάρτη 10 Ιουνίου και
εκτός των ποδηλάτων, θα φιλοξενήσει και αντίστοιχο
αρχειακό φωτογραφικό υλικό. Στον ίδιο χώρο, τρία
ποδηλατικά εργαστήρια θα φιλοξενηθούν για να

Την Παρασκευή εγκαινιάστηκε στο Ίδρυµα Μιχάλης
Κακογιάννης η έκθεση περιβαλλοντικής φωτογραφίας
"Green Project στη Νότια Αµερική: Ένα οδοιπορικό”,
από την Αντιπρόεδρο του Ιδρύµατος κα Ξένια Καλδάρα
και την Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για
την UNESCO κα Αικατερίνη Τζιτζικώστα.
Στην Έκθεση συµµετέχουν οι 13 οδοιπόροι της Green
Project, Τηλέµαχος Ανδριανόπουλος, Γιώργος
Ασηµακόπουλος, Αθανασία Βαράκη, Κωστής Βάρδας,
Σοφία ∆ασύρα, Σιµόνη Ζαφειροπούλου, ∆ήµητρα
Ζήρου, Βασιλική Κασούµη, Άγγελος Κατσάγγελος,
∆ηµήτρης Κουλέτσης, Ιωάννα Λεµονή, Γιάννης
Τζώρτζης και Κατερίνα Χαρτερού. Την επιµέλεια έχει ο
Γιώργος Ασηµακόπουλος.
Οι 33 φωτογραφίες που εκτίθενται, αφορούν το
περιβάλλον στην ευρεία του έννοια (αστικό και φυσικό)
και διακρίνονται για την αφτιασίδοτη και καθαρή µατιά
των ταξιδιωτών της Green Project, που πιστεύουν στη
δύναµη της φωτογραφίας να αλλάξει τον κόσµο µας.
Αποτελούν προσωπικές καταγραφές κατά τη διάρκεια
ενός οδοιπορικού από την Μπογκοτά µέχρι τη Γη του
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ποδηλατικά εργαστήρια θα φιλοξενηθούν για να
δώσουν στους παρευρισκόµενους χρήσιµες
πληροφορίες και τεχνικές συµβουλές για την ασφαλή
χρήση του ποδηλάτου στην πόλη.
Πληροφορίες Bike Cities: Από τις 10 έως τις 16 Ιουνίου
2015 (Καθηµερινές µία διαδροµή στις 18:00,
Σαββατοκύριακα δύο διαδροµές στις 11:30 και στις
18:00). ∆ιάρκεια διαδροµής: 1 ώρα περίπου
Σηµείο συνάντησης: Αρχή ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου
Προορισµός: Πλατεία Θεάτρου 3, ∆ιπλάρειος Σχολή
∆ηλώσεις συµµετοχής: bikecities@onassis.gr,
αναφέροντας ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο και την
επιθυµητή ηµέρα και ώρα συµµετοχής.

ενός οδοιπορικού από την Μπογκοτά µέχρι τη Γη του
Πυρός, 17.135 χλµ, 52 ηµερών και 8 χωρών (Κολοµβία,
Ισηµερινός, Περού, Βολιβία, Βραζιλία, Ουρουγουάη,
Αργεντινή και Χιλή).
Από τις 19 Ιουλίου µέχρι τις 7 Σεπτεµβρίου 2014
αποτυπώθηκαν φωτογραφικά 51 πράσινα σηµεία
ενδιαφέροντος σε σχέση µε τη γεωποικιλότητα, τη
βιοποικιλότητα, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα
Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της
UNESCO, αλλά και την απλή καθηµερινότητα. Η έκθεση
περιβαλλοντικής φωτογραφίας θα φιλοξενηθεί στο
Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης από 5 µέχρι 30 Ιουνίου
2015 και η είσοδος είναι ελεύθερη.
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