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ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ;
Το Εργοστάσιο ανακύκλωσης που πήρε φωτιά στον Ασπρόπυργο, όπως 
αναφέρθηκε, λειτουργούσε χωρίς άδεια. Παράνοµα. 
Ακόµη λένε πως η εταιρεία που είχε το εργοστάσιο, δεν είχε µεριµνήσει για τα 
απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Παράνοµα.
Η Μαργαρίτα Καραβασίλη κατήγγειλε ότι στην συγκεκριµένη επιχείρηση δύο 
φορές (2010 και 2011) οι επιθεωρητές περιβάλλοντος είχαν επιβάλει υψηλά 
πρόστιµα. Όµως το εργοστάσιο συνέχισε να λειτουργεί. 
Κανονικά και παράνοµα.

Παράλογο Θέατρο  
ή Θέατρο παραλόγου…
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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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Στο χώρο, που έχει έκταση 46 στρέµµατα, υπήρχαν δοχεία ορυκτελαίων, 
ελαστικά αυτοκινήτων και συσκευασίες µε φάρµακα, για τα οποία η εταιρεία 
δεν είχε άδεια. Παράνοµα.
Και όλοι αυτοί που κάνουν ελέγχους όλα αυτά τα χρόνια, τι λένε ;
Η φωτιά έκαιγε πολλές ηµέρες.
Χωρίς να ενεργοποιηθεί κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 
Χωρίς να υπάρξει κρατική µέριµνα για τη σοβαρή ρύπανση του αέρα και τα 
αναπνευστικά προβλήµατα σε ευαίσθητες ηλικίες.
Ακούσαµε πως το Κράτος και η Περιφέρεια δεν έχουν χρήµατα για να λύσουν 
το πρόβληµα, που προκάλεσε η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο.
∆εν είχαν τους απαραίτητους πόρους για να προστατεύουν τους πολίτες του 
λεκανοπεδίου από το τοξικό νέφος. 
∆εν είχαν δυνατότητες να αγοράσουν ή να µεταφέρουν το χώµα, που αρκετοί 
πρόσφεραν χωρίς απαίτηση αποζηµίωσης. 
∆εν τους «έκοψε» να ζητηθεί η βοήθεια από τον Στρατό, που συµµετέχει σε 
έκτακτες καταστάσεις κινδύνου.
Απλά, ενηµέρωσαν µε σοβαρότητα ότι το αποτέλεσµα της πυρκαγιάς ήταν να 
προκληθεί σοβαρή υποβάθµιση και ρύπανση του περιβάλλοντος, µε τον 
ανάλογο κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.
Και αµέσως τα Μέσα Ενηµέρωσης τόνισαν πως «η ευθύνη των πράξεων και 
των παραλείψεων έχει ονοµατεπώνυµο ειδικά όταν διακυβεύεται η δηµόσια 
υγεία εκατοµµυρίων πολιτών». Επίσης έγραψαν πως «οι πολίτες είναι αυτοί που 
κρίνουν και αξιολογούν ποιος έκανε σωστά την δουλειά του και ποιος όχι». 
Είναι έτσι ;
Μπορούν οι πολίτες, να κρίνουν ποιος καπηλεύεται τη ψήφο τους ; 
Ποιος ανέχεται την παρανοµία ; Ποιος δεν υπολογίζει τη ∆ηµόσια Υγεία ; Ποιος 
απαξιώνει την ποιότητας ζωής τους ; Ποιος υποβαθµίζει και θάβει το 
πρόβληµα ; Ποιος έχει αδυναµία διαχείρισης κρίσιµων θεµάτων;
Μπορούν οι πολίτες να αντιδράσουν ;
Μπορούν. Εκτός αν όλα είναι χαµένα.
Κάτι που πρέπει να το πούµε στα παιδιά µας.
Αφού ενδιαφερόµαστε για το µέλλον τους.





Σύµφωνα µε άρθρο που δηµοσιεύτηκε στους New York Times στις 4/6, το κοινό είναι πως
όλοι και όλα αυτά κουβαλούν τοξικές ουσίες που ονοµάζεται PFASs, οι οποίες κάνουν
αφενός τη ζωή µας εύκολη και, αφετέρου, αυξάνουν τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου.
Οι επιστήµονες που ρωτήθηκαν λένε πως προσπαθούν να αποφύγουν τις ενώσεις
αυτές στην καθηµερινή ζωή τους αλλά είναι σχεδόν ανέφικτο, αφού βρίσκονται πλέον σε
ζώα σε ολόκληρο τον πλανήτη (ακόµα και στις πολικές αρκούδες και πιθανόν σε όλους
µας).
Τα PFASs χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αντικολλητικών τηγανιών, αδιάβροχου
ρουχισµού, υφασµάτων ανθεκτικών σε λεκέδες, ειδών συκευασίας fast-food, σακούλες
ποπ-κορν κατάλληλες για φούρνο µικροκυµάτων, αφρούς πυρόσβεσης και χιλιάδες
άλλα προϊόντα. Πολλά δεν έχουν ειδική σήµανση, οπότε ακόµα και οι χηµικοί
αισθάνονται αβοήθητοι.
Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει κάποια στιγµή που οι κυβερνήσεις θα πρέπει να
αναλάβουν δράση για να προστατέψουν τους πολίτες. Αλλά όπως και στις περιπτώσεις
της βιοµηχανίας καπνού ή του µολύβδου στις βαφές, η χηµική βιοµηχανία χρησιµοποιεί
δωρεές, συσκότιση και lobbying για να επηρεάσει τη νοµοθεσία, µέχρι οι απώλειες σε
ανθρώπινες ζωές να είναι τόσες πολλές που δεν θα µπορούν να καλυφθούν.
Τα PFASs είναι η επιτοµή όσων πηγαίνουν στραβά µε τη νοµοθεσία των χηµικών στην
Αµερική, λέει ο John Peterson Myers, επικεφαλής Επιστηµών Περιβαλλοντικής Υγείας, µιας
ερευνητικής οµάδας στη Virginia. Τα PFASs πρακτικά δεν καταστρέφονται, µε αποτέλεσµα
στους αιώνες που θα έρθουν θα δηλητηριάζουν το αίµα, τη σκόνη των σπιτιών µας, το
νερό και το µητρικό γάλα που πίνουν τα παιδιά µας.
Οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους των PFASs ξεκίνησαν µισό αιώνα πριν και γίνονται
όλο και περισσότερο δυσοίωνες. Τον Μάιο περισσότεροι από 200 επιστήµονες εξέδωσαν
τη ∆ήλωση της Μαδρίτης (Madrid Statement) προειδοποιώντας για τους σοβαρούς
κινδύνους των PFASs. Οι επιστήµονες συγκέντρωσαν έρευνες που συνδέουν τα PFASs µε
καρκίνο των όρχεων και του ήπατος, υποθυρεοειδισµό, ελκώδη κολίτιδα και άλλα
προβλήµατα υγείας.
Η Arlene Blum είναι µια χηµικός, της οποίας οι προειδοποιήσεις σχετικά µε καρκινογόνες
ουσίες έχουν ααποδειχθεί προφητικές. Τα τελευταία χρόνια ηγήθηκε µιας επιτυχηµένης

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΗΜΙΚΑ 
ΣΤΟ POP CORN ΣΑΣ ;

ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Tι κοινό έχει ουσίες έχουν ααποδειχθεί προφητικές. Τα τελευταία χρόνια ηγήθηκε µιας επιτυχηµένης
καµπάνιας ενάντια στις σύχρονες χηµικές ουσίες που λειτουργούν ως επιβραδυντές
καύσης, εξαιτίας στοιχείων που αποδεικκνύουν πως και αυτές προκαλούν καρκίνους.
Ωστόσο δήλωσε πως τα PFASs “είναι ένα ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα από τους
επιβραδυντές καύσης.” Η χηµική βιοµηχανία αναγνωρίζει πως παλαιότερα, «µακράς
αλυσίδας» PFASs αποτελούν πρόβληµα αλλά ισχυρίζεται πως τα αντικαθιστά µε εκδοχές
«µικρής αλυσίδας», οι οποίες πρέπει να είναι εντάξει. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν
λιγότερες ενδείξεις σχετικά µε τις «µικρής αλυσίδας» ενώσεις, αλλά αυτό πιθανότατα
οφείλεται στο ότι έχουν µελετηθεί λιγότερο.
Οι αµερικανοί πολίτες πιστεύουν πως οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται στα προς
κατανάλωση προϊόντα έχουν ελεχθεί για την ασφάλειά τους, ενώ η αλήθεια δεν είναι
ακριβώς αυτή. Η συντριπτική πλειοψηφία των 80.000 χηµικών που διατίθενται προς
πώληση στις ΗΠΑ δεν έχουν ποτέ εξεταστεί για επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Οποιαδήποτε έρευνα γίνεται πάνω σε όλους εµάς. Εµείς είµαστε τα πειραµατόζωα.
Πολλοί επιστήµονες ήδη παίρνουν προληπτικά µέτρα στην προσωπική τους ζωή. Ο R.
Thomas Zoeller, καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήµιο της Μασαχουσέτης, Amherst,
λέει πως αποφεύγει πια να αγοράζει αντικολλητικά τηγάνια. Ο Rainer Lohmann,
ωκεανογράφος στο Πανεπιστήµιο του Rhode Island, λέει πως αντικαθιστά τα χαλιά και
τις µοκέτες στο σπίτι του µε ξύλινα πατώµατα προκειµένου να µειώσει την έκθεση σε
PFASs. Η Simona Balan, επιστήµονας στο Green Science Policy Institute, αποφεύγει
ποπ-κορν για φούρνο µικροκυµάτων καθώς και ανθεκτικά στους λεκέδες υφάσµατα
επιπλώσεων. Κάποιες εταιρίες, συµπεριλαµβανοµένων της Levi’s, της Benetton και της
Victoria’s Secret, δηλώνουν πως αποφεύγουν τη χρήση PFASs.
Αξιολογήσεις για την ασφάλεια διαφόρων προϊόντων είναι δωρεάν διαθέσιµες στους
δικτυακούς τόπους the GoodGuide και Skin Deep. Το Lobby της χηµικής βιοµηχανίας
ακολουθεί τα ίδιο σενάριο µε αυτό της καπνοβιοµηχανίας και του µολύβδου, όπως το
ζήσαµε µια γενιά πριν, µοιράζοντας δηλαδή δωρεές για διάφορες καµπάνιες και
καθυστερώντας τη νοµοθεσία. Η χηµική βιοµηχανία ξόδεψε στην Αµερική 190
εκατοµµύρια δολάρια για το σχετικό lobby τα τελευταία τρία χρόνια. Μακάρι να αφιέρωνε
µέρος αυτών των κονδυλίων για την ανάπτυξη ασφαλέστερων προϊόντων αντί να
υπερασπίζεται το δικαίωµά της να παράγει ύποπτες καρκινογόνες ουσίες.
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Tι κοινό έχει
ένα κουτί πίτσας, 

µια πολική αρκούδα
και εσείς; 





AVAAZ : ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ G7 ∆ΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Η ανακοίνωση που προωθήθηκε από την οµάδα Avaaz µετέφερε χαρµόσυνο µήνυµα και αξίζει να την δούµε :
«Βρισκόµαστε ένα τεράστιο βήµα πιο κοντά σε µια µεγάλη νίκη στη Σύνοδο Κορυφής στο Παρίσι τον ∆εκέµβριο.
Ας ενθαρρύνουµε ο ένας τον άλλο κι ας µοιραστούµε τη σοφία που κερδίσαµε για τον δρόµο µπροστά µας,
γιορτάζοντας τη νίκη σε αυτή τη µάχη! Καθώς το γιορτάζουµε, ας δούµε πώς φτάσαµε ως εδώ:
Βήµα 1: Για δύο χρόνια το κίνηµά µας ηγήθηκε της παγκόσµιας κινητοποίησης γι’ αυτόν τον σκοπό, και έδωσε νέα
δυναµική στο θέµα, κατεβάζοντας 700.000 πολίτες στους δρόµους, στην πρώτη γραµµή της γιγαντιαίας
Παγκόσµιας ∆ράσης για το Κλίµα, συγκεντρώνοντας 2,7 εκατοµµύρια υπογραφές υπέρ της 100% καθαρής
ενέργειας, στέλνοντας 250.000 µηνύµατα σε υπουργεία περιβάλλοντος πριν τις συνοµιλίες στη Λίµα, και
οργανώνοντας δεκάδες διαµαρτυρίες, συναντήσεις, δηµοσκοπήσεις και ενηµερωτικές καµπάνιες (όλα
χρηµατοδοτούµενα από τα µέλη του κινήµατός µας), για να πιέσουµε για τη µείωση των ορίων εκποµπών ρύπων
παγκοσµίως. ∆ιαδραµατίσαµε κεντρικό ρόλο στην αλλαγή πολιτικών συσχετισµών στο θέµα της κλιµατικής
αλλαγής, µε δύο µήνες συνεχούς πίεσης ώστε οι G7 να πουν αντίο στα ορυκτά καύσιµα.
Βήµα 2: Επικεντρωθήκαµε στους Γάλλους - Ως επικεφαλής της Συνόδου Κορυφής στο Παρίσι, ο ρόλος της

Γαλλικής Κυβέρνησης στη συνάντηση των G7 ήταν ζωτικός. Συναντηθήκαµε πολλές φορές µε τον Γάλλο Πρόεδρο
Holland, την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό περιβάλλοντος Segolene Royal, τον υπουργό εξωτερικών
Laurent Fabius και άλλα µέλη της κυβέρνησης για να παραδώσουµε τις φωνές των µελών του Avaaz και να
υποστηρίξουµε τον µακροπρόθεσµο στόχο µας.
Βήµα 3: Εκατοντάδες µέλη του Avaaz ακολούθησαν τη Μέρκελ σε κάθε βήµα που έκανε τις τελευταίες εβδοµάδες
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Βήµα 3: Εκατοντάδες µέλη του Avaaz ακολούθησαν τη Μέρκελ σε κάθε βήµα που έκανε τις τελευταίες εβδοµάδες
πριν από τη συνάντηση των G7. Από το Αµβούργο στο Βερολίνο µέχρι και στο G7, την παροτρύναµε να γίνει
‘Καγκελάριος για το Κλίµα’. Η Μέρκελ µας αναγνώριζε και χαµογελούσε διαρκώς, τα ΜΜΕ ενθουσιάστηκαν και η
εικόνα µε τους υπερ-ήρωες ταξίδεψε σε όλον τον πλανήτη!
Βήµα 4: Παραδώσαµε προσωπικά το ψήφισµά µας για 100% καθαρή ενέργεια σε όλους τους σχετικούς
υπουργούς της κυβέρνησης της Μέρκελ και το γραφείο της έλαβε το µήνυµά µας: Ότι δεν αστειευόµαστε.
Βήµα 5: Ξεσκεπάσαµε την Ιαπωνία και τον Καναδά που αντιστέκονταν.Το αποτέλεσµα ήταν αναπάντεχο -- λίγους
µήνες πριν, δεν ήταν καν σίγουρο αν οι G7 θα επικεντρώνονταν σε αυτό το θέµα και ο Καναδάς και η Ιαπωνία
έµοιαζαν αποφασισµένοι να εµποδίσουν τη συµφωνία που θέλαµε. Τα µέλη του Avaaz στην Ιαπωνία έστειλαν
άπειρα µηνύµατα στην κυβέρνησή τους, και συγκεντρώσαµε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από µικροδωρεές από
όλο τον κόσµο ώστε να χρηµατοδοτήσουµε µια µεγάλη διαφηµιστική εκστρατεία στους Financial Times,
δηµοσκοπήσεις και µια διαφήµιση που έγινε viral στον Καναδά, αφού την είδαν 450.000 άτοµα µέσα σε λιγότερο
από 2 µέρες στο Facebook και στο YouTube.
Βήµα 6: Μετά από προσωπική πρόσκληση της Μέρκελ, συναντηθήκαµε µε τον σύµβουλό της για το κλίµα
ακριβώς πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Του εξηγήσαµε µε κάθε λεπτοµέρεια τι ακριβώς είναι αυτό που ζητούν τα 2,7
εκατοµµύρια µέλη του Avaaz από την Καγκελάριο. Μάθαµε από πηγές ότι ήξερε πως έχει την υποστήριξη ενός
µαζικού κινήµατος όπως το δικό µας, και αυτό την έκανε να παλέψει για αυτό!
Βήµα 7: ∆εν σταµατήσαµε λεπτό. Συνεργαστήκαµε µε τον Mark Ruffalo και φτάσαµε τις 2,7 εκατοµµύρια
υπογραφές για 100% καθαρή ενέργεια µέσα στις προηγούµενες µέρες, ενηµερώσαµε τους δηµοσιογράφους στη
συνάντηση των G7, καταθέσαµε ερωτήµατα σε συνεντεύξεις Τύπου και µιλήσαµε σε έναν από τους γραµµατείς
της Μέρκελ ώστε να τεθεί αυτό το θέµα ως προτεραιότητα.
Και τώρα, µε τη Μέρκελ και τον Γάλλο Πρόεδρο Hollande µε το µέρος µας, καταφέραµε µια πραγµατική νίκη για το

κλίµα που αξίζει να τη γιορτάσουµε!
Και δεν ήταν µόνο το "αντίο" στα ορυκτά καύσιµα -- οι G7 δήλωσαν ξεκάθαρα ότι οι προθέσεις τους για τη

συµφωνία στο Παρίσι είναι η απεξάρτηση της παγκόσµιας οικονοµίας από τον άνθρακα µέσα σε αυτόν τον
αιώνα, η υπογραφή µιας δεσµευτικής συµφωνίας µε νοµική ισχύ (αυτό είναι τροµερά σηµαντικό!), η
µεταρρύθµιση του τοµέα της ενέργειας µέχρι το 2050, η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 70%
(σε σχέση µε το 2010) µέχρι το 2050, σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των αναπτυσσόµενων χωρών µε 100 δις.
δολάρια, 4 φορές µεγαλύτερη βοήθεια και ασφάλεια για τα 400 εκατοµµύρια των φτωχότερων και πιο ευάλωτων
πληθυσµών που απειλούνται απ’ την κλιµατική αλλαγή !!
Παρίσι, ερχόµαστε! »
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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.



Η Ελλάδα φέρνει στο παγκόσµιο προσκήνιο την ανάγκη για προστασία των νησιωτικών υγροτόπων της Μεσογείου,
µέσα από ένα ψήφισµα που εγκρίθηκε παµψηφεί από την Ολοµέλεια της διεθνούς Σύµβασης Ραµσάρ. Συγκεκριµένα,
στη 12η Σύνοδο των Κρατών Μερών (COP12) για τους υγροτόπους διεθνούς σηµασίας, η οποία διεξάγεται στην
Ουρουγουάη, υπερψηφίστηκε µε επαίνους σχέδιο ψηφίσµατος που υποβλήθηκε πέρυσι από την Ελλάδα.
Το ψήφισµα ξεκινάει µε την αναγνώριση ότι η λεκάνη της Μεσογείου είναι περιοχή παγκόσµιας σηµασίας για τη
βιοποικιλότητα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πολυνησιωτικότητα και στο γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους
πλέον δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς του πλανήτη. Στη συνέχεια, καλεί τα κράτη µέλη από τη Μεσόγειο σε
θέσπιση καθεστώτος και ολοκληρωµένων στρατηγικών προστασίας για τους νησιωτικούς υγροτόπους,
αντιµετωπίζοντας κατεπειγόντως τις σοβαρές ανθρωπογενείς πιέσεις και διασφαλίζοντας τη διατήρηση, τόσο της
βιοποικιλότητας, όσο των υδρολογικών, πολιτιστικών και κοινωνικών τους αξιών. Η σηµαντική αυτή εξέλιξη στηρίζεται
στη δεκαετή συστηµατική δουλειά του WWF Ελλάς, που έχει ως στόχο την προστασία των ιδιαίτερα ευάλωτων στις
ανθρώπινες πιέσεις, µικρών και διάσπαρτων στα νησιά πυρήνων βιοποικιλότητας που θωρακίζουν τις παράκτιες
περιοχές από τη διάβρωση, αλλά εξαφανίζονται µε γοργό ρυθµό.
Όπως αναφέρουν, «η δουλειά της οµάδας του WWF Ελλάς δεν ήταν εύκολη. Στην αρχή αντιµετωπίσαµε την άγνοια.
Το 2004, κανένας δεν ήξερε πόσοι µικροί υγρότοποι υπάρχουν στα νησιά, κενό το οποίο καλύφθηκε µε οργανωµένη
και επίµονη πρωτογενή έρευνα και απογραφή της κατάστασης 806 υγροτόπων σε 75 ελληνικά νησιά. Την πολύτιµη
αυτή γνώση το WWF Ελλάς την έκανε δηµόσιο κτήµα, µέσα από τη βάση δεδοµένων στο Υγροτόπιο. Στη συνέχεια,
αντιµετωπίσαµε το θεσµικό χάσµα, αφού η συντριπτική πλειονότητα αυτών των εξαιρετικά ευάλωτων συστηµάτων
δεν εντασσόταν σε κανένα προστατευτικό πλαίσιο, µε αποτέλεσµα υγρότοποι να χάνονται σε µια νύχτα από
αποξηραντικές παρεµβάσεις ή δόµηση. Το 2011, ο νόµος 3937/2011 για τη βιοποικιλότητα συµπεριέλαβε σαφείς
διατάξεις για την προστασία τους. Επίσης, ως αποτέλεσµα και της δικής µας δουλειάς και πίεσης, τον Ιούνιο του 2012
υπογράφηκε προεδρικό διάταγµα µε συγκεκριµένα µέτρα για την προστασία και οικολογική διαχείρισή τους, το οποίο
θέτει υπό τη σκέπη του νόµου 380 φυσικούς υγροτόπους σε 59 νησιά. Ταυτόχρονα, η οµάδα ανέλαβε τοπική δράση
για δεκάδες περιπτώσεις παρανοµιών που απείλησαν υγροτόπους σε πολλά νησιά, όπως για παράδειγµα το Έλος
Παπά στην Ίο, τον καλαµιώνα Μαλίων και την εκβολή Μορώνη στην Κρήτη, το Έλος Ντίπι της Λέσβου, και πολλούς
άλλους. Μέσα σε αυτήν την προσπάθεια για ολοκλήρωση του καθεστώτος προστασίας, αλλά και για διεθνοποίηση
της ανάγκης για προστασία, το 2011 ξεκίνησε συνεργασία µε το υπουργείο περιβάλλοντος για κατάθεση από την
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της ανάγκης για προστασία, το 2011 ξεκίνησε συνεργασία µε το υπουργείο περιβάλλοντος για κατάθεση από την
Ελλάδα σχεδίου ψηφίσµατος στη Γραµµατεία της Σύµβασης Ραµσάρ. Μέσα από διαρκείς διαβουλεύσεις το ώριµο
πλέον σχέδιο ψηφίσµατος υποβλήθηκε προς ψήφιση στη 12η σύνοδο κρατών-µερών της Σύµβασης Ραµσάρ που
ολοκληρώνεται σήµερα στην Ουρουγουάη. Το WWF Ελλάς οφείλει ιδιαίτερη µνεία στη σηµαντική συµβολή των
υπηρεσιών του υπουργείου και στα στελέχη που αγκάλιασαν µε ενθουσιασµό και πολλή δουλειά την πρωτοβουλία
αυτή, υποστηρίζοντας παράλληλα προς τις διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου την ανάγκη προώθησης
του ψηφίσµατος στη Γραµµατεία της Σύµβασης Ραµσάρ. Ιδιαίτερη µνεία οφείλεται επίσης και στις περιφερειακές
υπηρεσίες για την άµεση ανταπόκριση στις αναφορές µας για περιπτώσεις υποβάθµισης υγροτόπων στα νησιά».
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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



Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στο πλαίσιο
του Προγράµµατος «Το Μήνυµα της Θάλασσας»,
διοργάνωσε Ηµερίδα µε τίτλο «Η Θαλάσσια Ρύπανση
από τα Πλαστικά: Παρόν και Μέλλον», το Σάββατο 6
Ιουνίου, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου.
Στην ηµερίδα συµµετείχαν διακεκριµένοι επιστήµονες
στους τοµείς των θαλάσσιων ερευνών και της
περιβαλλοντικής ρύπανσης, και παρουσίασαν µελέτες
και τρόπους αντιµετώπισης του παγκόσµιου αυτού
προβλήµατος. Οι οµιλητές της ηµερίδας ήταν:
• ο ∆ρ Ευάγγελος Παπαθανασίου, ∆ιευθυντής

Ερευνών Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),
συντονιστής Ερευνητικού Προγράµµατος PERSEUS
(FP7),

• η ∆ρ Χριστίνα Ζέρη, Χηµικός Ωκεανογράφος, κύρια
ερευνήτρια Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),

• ο κ. Μιχαήλ Σκούλλος, Καθηγητής Χηµείας
Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας, Τµήµα
Χηµείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΛΛΕΤ), το Πανεπιστήµιο Αθηνών και η
Έδρα της UNESCO για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, οργανώνουν
το Θερινό Πανεπιστήµιο που απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε
εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόµενους φορέων που
ασχολούνται µε την αειφορία, σε προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε κάθε πολίτη
που επιθυµεί να διευρύνει τους ορίζοντες και τις
γνώσεις του. Το σεµινάριο στηρίζεται στη φιλοσοφία
του εγκεκριµένου από το Υπουργείο Παιδείας
προγράµµατος «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο: Όλοι
νοιαζόµαστε, όλοι συµµετέχουµε»
Το Αειφόρο Σχολείο ενοποιεί και εντάσσει στην
καθηµερινότητά του όλες τις δράσεις του (ευέλικτη
ζώνη, βιωµατικές δράσεις, προγράµµατα στο πλαίσιο
των σχολικών δραστηριοτήτων κ.ά.).
Το πρόγραµµα θα διεξαχθεί από 20-26 Ιουλίου στις
Οινούσσες, που αποτελούν ένα όµορφο µικρό ακριτικό
νησί το οποίο προσφέρει δυνατότητες για τη µελέτη της
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Αθηνών,
• ο ∆ρ Francois Galgani, Βιολόγος –

Ωκεανογράφος, L’Institut Français de Recherche
pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER – Γαλλία),

• o κ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής
Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας, Τµήµα
Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, και

• η κα. Χρυσή Καραπαναγιώτη, επίκουρη
Καθηγήτρια Χηµείας Περιβάλλοντος, Τµήµα
Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών.

Η οργάνωση της ηµερίδας έγινε από το Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το Πανεπιστήµιο
Πατρών – Ερευνητικό Πρόγραµµα PERSEUS (FP7).

νησί το οποίο προσφέρει δυνατότητες για τη µελέτη της
αειφόρου ανάπτυξης και των σχέσεων
αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης στην πράξη.
Η έναρξη θα γίνει το απόγευµα της ∆ευτέρας 20
Ιουλίου. Τα εργαστηριακά µαθήµατα αρχίζουν στις
9.00, ολοκληρώνονται στις 14.00 και συνεχίζονται από
τις 18.30 µέχρι 20.30. Η διάρκεια του σεµιναρίου θα είναι
από 20 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου.
Το κόστος συµµετοχής είναι 100 ευρώ και οι αιτήσεις
εγγραφής µπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά µέχρι 25
Ιουνίου. Οι απαντήσεις για τους συµµετέχοντες θα
βγούν στις 30 Ιουνίου.
Πληροφορίες και Κατερίνα Χουλιαρά στα τηλέφωνα
2103316649 εσωτ. 5 και 3316955 εσωτ.5. Ε-mail:
aeiforosxoleio@gmail.com

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


