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ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ; Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ;
Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Ιουνίου 
η Ελλάδα παραπέµπεται στο δικαστήριο της ΕΕ για τη µη τήρηση της 
υποχρέωσης µεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία, για την 
ενεργειακή απόδοση (Energy Efficiency Directive).  
Σύµφωνα µε την οδηγία αυτή, τα κράτη µέλη της Ε.Ε. οφείλουν να επιτύχουν 
ορισµένους στόχους εξοικονόµησης ενέργειας, από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020. 
Αυτό πρέπει να γίνει µέσω συγκεκριµένων υποχρεώσεων ενεργειακής 

Βρυξέλλες ξαναρχόµαστε...
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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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απόδοσης ή άλλων στοχευµένων µέτρων πολιτικής ώστε να βελτιωθεί η 
ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών, των κτιρίων, της βιοµηχανίας και των 
µεταφορών. 
Σύµφωνα µε τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, 
οι επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας σε επίπεδο 
τελικού πελάτη, όπως για παράδειγµα παρέχοντας συµβουλές για 
εγκατάσταση καλύτερης µόνωσης ή οικονοµικά κίνητρα για την 
αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων κουφωµάτων. 
Όλα τα κράτη/µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέχρι την 5η Ιουνίου 2014, έπρεπε 
να µεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που προβλέπει η οδηγία, 
που είναι :
• Ενεργειακούς ελέγχους για µεγάλες επιχειρήσεις κάθε τέσσερα χρόνια 
• Αυξηµένα δικαιώµατα για τους καταναλωτές όσον αφορά τις µετρήσεις 

και την τιµολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσής τους
• Ανακαίνιση τουλάχιστον του 3% των κτιρίων της κεντρικής δηµόσιας 

διοίκησης κάθε χρόνο. 
• Προµήθειες του δηµοσίου µε γνώµονα την ενεργειακή απόδοση.
Tον Φεβρουάριο που πέρασε, η Επιτροπή έστειλε αιτιολογηµένη γνώµη στην 
Ελλάδα καλώντας την να της κοινοποιήσει όλα τα ληφθέντα µέτρα µεταφοράς 
της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. 
Μέχρι σήµερα, δεν έχει εγκριθεί ούτε έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καµία 
νοµοθετική πράξη µεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία. 
Έτσι, η Επιτροπή, παραπέµποντας την Ελλάδα στο ∆ικαστήριο, προτείνει 
ηµερήσιο πρόστιµο ύψους 29.145,60 ευρώ. Το ύψος του προστίµου αυτού 
λαµβάνει υπόψη τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης. 
Στην περίπτωση που η µεταφορά δεν έχει ολοκληρωθεί και το ∆ικαστήριο 
επιβεβαιώσει τη γνώµη της Επιτροπής, το ηµερήσιο πρόστιµο θα πρέπει να 
αρχίσει να καταβάλλεται από την ηµεροµηνία της απόφασης ή από 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία που θα ορίσει το ∆ικαστήριο, µέχρις ότου 
ολοκληρωθεί η µεταφορά της οδηγίας. 
Το τελικό ποσό του ηµερήσιου προστίµου θα αποφασιστεί από το ∆ικαστήριο, 
αλλά δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πρότεινε η Επιτροπή.





To ECOCITY ως µέλος του ∆ικτύου NGOs Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)
για την κατάργηση των χηµικών φυτοφαρµάκων, συµµετείχε στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση των Μελών, καθώς και στο διεθνές Συνέδριο για πόλεις χωρίς φυτοφάρµακα.
Που διοργανώθηκαν στο διήµερο 8 και 9 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες.
Την πρώτη ηµέρα πραγµατοποιήθηκε το Συνέδριο, στη διάρκεια του οποίου
πραγµατοποιήθηκαν οµιλίες από εκπροσώπους τοπικών αυτοδιοικήσεων, ερευνητές και
στελέχη µη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που ασχολούνται µε την εφαρµογή εναλλακτικών
πρακτικών στη διαχείριση της Αστικής Γεωργίας. Οι οµιλητές, που εκπροσώπησαν
περιοχές και πόλεις από την Γαλλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, επικεντρώθηκαν στην
παρουσίαση: παραδειγµάτων από πόλεις που κατάφεραν την απαγόρευση της χρήσης
φυτοφαρµάκων στην αστική γεωργία, σε ζητήµατα που προκύπτουν στο
τον σχεδιασµό ενός εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης αστικών χώρων πρασίνου, σε
νοµικά θέµατα εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου για την απαγόρευση της χρήσης
φυτοφαρµάκων, καθώς και στο ρόλο των µη κυβερνητικών οργανώσεων στην επίτευξη
της κατάργησης της χρήσης φυτοφαρµάκων στην αστική γεωργία και εναλλακτικών
τρόπων διαχείρισης παρασίτων στους δηµόσιους πράσινους χώρους. Το ζήτηµα της
ενηµέρωσης τόσο των τοπικών Αρχών, αλλά και των πολιτών, για τις συνέπειες της
χρήσης των φυτοφαρµάκων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας νέας αντίληψης για την Αστική
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χρήσης των φυτοφαρµάκων µε σκοπό τη δηµιουργία µιας νέας αντίληψης για την Αστική
φύση ήταν το κεντρικό σηµείο το οποίο τονίσθηκε σε όλες τις οµιλίες.
Την εποµένη πραγµατοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του ∆ικτύου, στα γραφεία του
στις Βρυξέλλες, όπου συµµετείχε σηµαντικός αριθµός εκπροσώπων ΜΚΟ από διάφορες
Ευρωπαϊκές χώρες. Τα θέµατα τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση και ψήφιση ήταν :
• Ετήσιος προϋπολογισµός και σχέδιο διαχείρισης των οικονοµικών πόρων του ∆ικτύου
• Συζήτηση περί των πηγών χρηµατοδότησης.
• Επαναπροσδιορισµός των ποσών συνδροµής των Οργανώσεωνµελών του ∆ικτύου.
• Ψήφιση νέου µέλους του Συµβουλίου του ∆ικτύου (παµψηφεί).
Ένα σηµαντικό θέµα που απασχόλησε τη Γενική Συνέλευση ήταν η ίδρυση δύο ΜΚΟ, που
χρησιµοποίησαν το όνοµα του ∆ικτύου (PAN), χωρίς την απαραίτητη έγκριση. Πρόκειται
για τις PAN GREECE και PAN POLAND, οι οποίες φέρονται ως συνδεδεµένες µε το µέλος
PAN SWISS. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη δηµοσίευση δήλωση καταγγελίας του
συµβάντος, αφενός για την προστασία του ονόµατος και της φήµης του ∆ικτύου και,
αφετέρου, υπάρχει ήδη εκπροσώπηση στην Ελλάδα από το ECOCITY.
Ακολούθησε σύντοµη παρουσίαση από την Οργάνωση/µέλος PAN GERMANY, για το
Γερµανικό νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τη ρύθµιση της πώλησης χηµικών φυτοφαρµάκων σε
ιδιώτες και µη ειδικούς (µη γεωργούς) και παρουσιάστηκαν οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε
τις οποίες οι αρµόδιες αρχές εγκρίνουν την πώληση χηµικών φυτοφαρµάκων σε ιδιώτες.
Το διήµερο ολοκληρώθηκε µε την επίσκεψη όλων των συµµετεχόντων, σε µεγάλο πάρκο
των
Βρυξελλών, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση του ∆ήµου και στο οποίο δεν γίνεται
καµία χρήση
χηµικού φυτοφαρµάκου.
Στο πλαίσιο της συνάντηση συζητήθηκαν µε τους εκπροσώπους του µέλους του PAN
Europe από την Βουλγαρία πιθανές κοινές δράσεις σε ζητήµατα φυτοφαρµάκων, καθώς
και µε τον εκπρόσωπο της PAN ITALIA για στοιχεία δηµοσιεύσεων τους, που βοήθησαν
στην οριστική απαγόρευση της χρήσης χηµικών φυτοφαρµάκων σε χωριό της Βόρειας
Ιταλίας, µετά από δηµοψήφισµα.
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Η χηµική ένωση Bisphenol – A (ΒΡΑ) βρίσκεται σε πάρα πολλά
και διαφορετικά υλικά συσκευασίας και είδη κοινής χρήσης,
όπως είναι τα πλαστικά µπουκάλια και τα παιχνίδια, οι
κονσέρβες, το θερµικό χαρτί των αποδείξεων ταµειακών
µηχανών κ.ά. Το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών και Πρόληψης των
ΗΠΑ έχει εκτιµήσει πως περισσότερο από το 96% των
Αµερικανών πολιτών έχουν υπολείµµατα BPA στο σώµα τους.
Η ΒΡΑ ανήκει στην κατηγορία των ενδοκρινικών διαταρακτών
(EDCs). Είναι δηλαδή µια ένωση που προσοµοιάζει, µπλοκάρει
και επεµβαίνει στην ορµονική λειτουργία του ανθρώπινου
οργανισµού. Μόνο την προηγούµενη χρονιά, έχουν
δηµοσιευθεί περίπου 100 επιδηµιολογικές µελέτες, οι οποίες
εντοπίζουν µια συσχέτιση µεταξύ της ΒΡΑ και επιδράσεις στην
ανθρώπινη υγεία, συµπεριλαµβανοµένων αναπαραγωγικών
και µεταβολικών διαταραχών.
Μία νέα έρευνα που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό
Endocrinology της Endocrine Society, παρουσιάζει ευρήµατα
που αποδεικνύουν πως η έκθεση ποντικιών στη ΒΡΑ, κατά τη
διάρκεια της εγκυµοσύνης, µπορεί να επιδεινώσει την τάση για
αύξηση του βάρους της µητέρας καθώς και την πιθανότητα
εµφάνισης διαβήτη αργότερα στην πορεία της ζωής. Ήδη η
ΒΡΑ έχει απαγορευτεί για χρήση σε µπουκάλια για βρέφη.
Η ΕΕ, στις επόµενες ηµέρες, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα
κάνει αποδεκτή πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης για
απαγόρευση της ΒΡΑ στο θερµικό χαρτί. Παράλληλα, αυτή τη

ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2015

BISPHEΝOL-A : ΤΟΣΟ ∆ΙΑ∆Ε∆ΟΜΕΝΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ
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απαγόρευση της ΒΡΑ στο θερµικό χαρτί. Παράλληλα, αυτή τη
περίοδο, η Ε.Ε. επεξεργάζεται τον καθορισµό των κριτηρίων για
τον ορισµό των ορµονικών διαταρακτών (EDCs), τα οποία
έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ από το αρχικό χρονοδιάγραµµα.
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνου (RAC) του European
Chemical Agency (EChA), υποστηρίζει τη γαλλική πρόταση για
απαγόρευση θερµικού χαρτιού που περιέχει BPA. Η επιτροπή
υποστηρίζει πως ο κίνδυνος δεν µπορεί να ελεγχθεί, για τους
εργαζόµενους που χειρίζονται το θερµικό χαρτί, όπως οι
υπάλληλοι στα ταµεία. Παρόλα αυτά υποστηρίζει πως δεν
υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές από την ίδια πηγή.
Η άποψη της επιτροπής, η οποία συµφωνήθηκε στη
συνάντησή της στο Ελσίνκι την προηγούµενη εβδοµάδα,
βρίσκεται υπό επεξεργασία και θα εκδοθεί το συντοµότερο
δυνατό.
Το µέτρο αυτό θα προστατεύσει χιλιάδες άτοµα που εργάζονται
σε ταµεία, τα αγέννητα παιδία τους και όλο τον ευρωπαϊκό
πληθυσµό, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, όπως είναι οι νέες
γυναίκες σε εγκυµοσύνη, που έρχονται σε επαφή µε ταµειακές
αποδείξεις.
Θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει πρόβλεψη, όταν η απόφαση
αυτή µετατραπεί σε νόµο, να µην επιτρέψει την αντικατάσταση
της ΒΡΑ στο θερµικό χαρτί µε κάποια άλλη χηµική ουσία, η
οποία θα έχει παρόµοια επίδραση στο ορµονικό σύστηµα
όπως είναι η Βiοphenol S ή F. Η προτεινόµενη απαγόρευση θα
συζητηθεί και από την Επιτροπή κοινωνικο-οικονοµικής
ανάλυσης (SEAC) του EChA, πριν την ανακοίνωση της τελικής
γνωµοδότησης το ∆εκέµβριο, η οποία και στη συνέχεια θα
εξεταστεί από την Κοµισιόν.





Στο Βατικανό δηµοσιεύθηκε ένα ιστορικής σηµασίας κείµενο, η νέα παπική εγκύκλιος του Πάπα Φραγκίσκου
για την προστασία του περιβάλλοντος και τη σχέση της καθολικής εκκλησίας µε την αειφόρα ανάπτυξη.
Σύµφωνα µε κύκλους του Βατικανού η εγκύκλιος ρίχνει το βάρος της στην κλιµατική αλλαγή, τη διασύνδεση
της προστασίας του περιβάλλοντος µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την αντιµετώπιση τη ανέχειας αλλά και
την ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων. Σύµφωνα µε πολλούς αναλυτές η στάση του Βατικανού αναµένεται να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις παγκόσµιες προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού
ο δηµοφιλής πάπας Φραγκίσκος θεωρείται από πολλούς «σούπερ σταρ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Ο πρώτος µη ευρωπαίος Πάπας στο Βατικανό
µετά από µία χιλιετία, δεν διστάζει να πει τη
γνώµη του δηµόσια και να πάρει θέση
απέναντι στο θέµα της φτώχειας και της
προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που του
καταλογίζουν ότι υπερβαίνει τα όρια των
θρησκευτικών και ποιµαντικών του
αρµοδιοτήτων, ασκώντας πολιτική.
Η νέα παπική εγκύκλιος, αν και όντως θίγει ένα
θέµα µε βαθιά πολιτικές προεκτάσεις, έχει ως
βασικό στόχο να θέσει το ζήτηµα της
προστασίας του περιβάλλοντος στην καρδιά
της θρησκευτικής πράξης.

∆ίνοντας µια πρόγευση για τις παπικές θέσεις, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε πει πρόσφατα από τη Νέα Υόρκη
ότι η αποµύζηση του περιβάλλοντος συνιστά αµάρτηµα.
H νέα παπική εγκύκλιος αποτυπώνει µια νέα τάση που διαγράφεται στους κόλπους της καθολικής
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εκκλησίας. «Ολοένα περισσότερες εκκλησίες εγκαθιστούν πάνελ ηλιακής ενέργειας στις οροφές τους»,
ανέφερε στη DW o Τζέφρι Όντελ Κόργκεν, ιερωµένος και µέλος της καθολικής ΜΚΟ Green Faith.
Για την Τερέζα Μπέργκερ, καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Υale, η παπική εγκύκλιος είναι
άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη χριστιανική διδασκαλία για τη δηµιουργία του κόσµου, και ως τούτου η σύνδεσή
της µε το σύγχρονο ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σηµαντική, διότι αναµένεται
να επηρεάσει τη στάση πολλών πιστών.
Σε κάθε περίπτωση, εκτιµά η Μπέργκερ, αποτελεί ένα θετικό βήµα της καθολικής εκκλησίας,
υπογραµµίζοντας µε αυτόν τον πανηγυρική τρόπο τη σηµασία του προβλήµατος.
Κι ενώ για τον δυτικό κόσµο µια κίνηση σαν αυτή του Βατικανού µπορεί να θεωρείται αυτονόητη, για χώρες
της Λατινικής Αµερικής, όπως η Αργεντινή, αποτελεί σηµείο τοµής.
Σύµφωνα µε τον αργεντίνο κλιµατολόγο Πάµπλο Κανζιάνι η αλόγιστη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων
στη Λατινική Αµερική ένεκα της ανάπτυξης ξεπερνά κάθε όριο, µε αποτέλεσµα µια τέτοια κίνηση από τη µεριά
του καθολικού θρησκευτικού ηγέτη να αποκτά ξεχωριστό ειδικό βάρος. Αντίστοιχα και στην Ασία.
Η παπική εγκύκλιος δίνει ελπίδα σε ανθρώπους που πλήττονται από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών,
εκτιµά ο Κανζιάνι, αφού τρόπον τινά η εκκλησία συσχετίζει την προστασία του περιβάλλοντος µε την
προστασία των ανθρώπων που πλήττονται από την καταστροφή του. Άλλωστε συνήθως αυτοί που
πλήττονται είναι και οι κοινωνικά ασθενέστεροι.
Εντούτοις δεν βλέπουν όλοι µέσα στην καθολική εκκλησία θετικά την κίνηση του πάπα. Συντηρητικοί κύκλοι
του προσάπτουν ότι µαθήµατα περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας απαιτούν και µια στοιχειώδη τεχνική γνώση,
την οποία ούτε ο πάπας αλλά ούτε και το Βατικανό διαθέτει.
Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Ρικ Σαντόρουµ, καθολικού ρεπουµπλικάνου υποψηφίου για τις
αµερικανικές προεδρικές εκλογές, ότι «η εκκλησία θα πρέπει να αφήσει την επιστήµη στους επιστήµονες και
να ασχολείται µόνο µε θέµατα θεολογίας και ηθικής».
Ο Πάπας Φραγκίσκος φαίνεται πάντως να έχει διαφορετική άποψη, όπως έχει δείξει πολλάκις τα τελευταία
δύο χρόνια µε άλλες αφορµές, µε κύρια την επίθεση που είχε εξαπολύσει κατά της άκρατης οικονοµίας της
αγοράς.

Ρούµπι Ράσελ / ∆ήµητρα Κυρανούδη
www.dw.de



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



Ξεκίνησε η περίοδος ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας
στην Ελλάδα και ο ΑΡΧΕΛΩΝ τις υποδέχεται µε
προγράµµατα προστασίας των φωλιών τους σε 70
χιλιόµετρα παραλιών σε Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και
Κρήτη.
Μαζί συµµετέχουν πάνω από 400 εθελοντές που έως
τον Οκτώβριο θα µείνουν στην Ελλάδα για να
προστατεύουν τις παραλίες και για να ενηµερώνουν
τους επισκέπτες.
Οι εθελοντές, στην πλειονότητα νέοι επιστήµονες,
έρχονται µε δικά τους έξοδα, µένουν σε σκηνές και
ζούνε κοινοτική ζωή.
Στο 2015 ο ΑΡΧΕΛΩΝ έλαβε 16% περισσότερες αιτήσεις
για τα προγράµµατά και από τα µέσα Ιουλίου έως τα
µέσα Αυγούστου έχουν υπερκαλυφθεί οι ανάγκες σε
εθελοντές.
Σηµαντική επίσης είναι η παρουσία των εθελοντών που
κάνουν πρακτικές στο πλαίσιο των απαιτήσεων των
Πανεπιστηµίων τους. Ενδεικτικά αναφέρεται σχεδόν
διπλασιασµός των φοιτητών από ξένα Πανεπιστήµια
που κάνουν πρακτική στον ΑΡΧΕΛΩΝ σε σύγκριση µε
πέρυσι.

Το Arkki (School of Architecture for children and
Youth), το αγαπηµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
αρχιτεκτονικής, έρχεται στο Ίδρυµα Θεοχαράκη, για
δεύτερο συνεχόµενο καλοκαίρι και µετά από µια πολύ
επιτυχηµένη χρονιά, για να µάθει στα παιδιά µέσα από
το παιχνίδι και τις κατασκευές, να αναπτύσσουν τη
φαντασία, τα ταλέντα, τη δηµιουργικότητα και την
αυτοπεποίθησή τους.
Έτσι, από τις 22 Ιουνίου ως και τις 15 Ιουλίου, ξεκινούν
οι νέοι καλοκαιρινοί κύκλοι µε εργαστήρια που θα
ενθουσιάσουν τα παιδιά για µία ακόµη φορά.
Κάθε κύκλος ολοκληρώνεται σε 4 διδακτικές ώρες, δύο

φορές την εβδοµάδα, κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη στις
11:00.
Αναλυτικά, το πρόγραµµα των εργαστηρίων είναι :
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ∆ευτέρα 22/6 Πελώριοι Πύργοι και Τετάρτη
24/06 Πήλινα Φαναράκια
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ ∆ευτέρα 29/6 Σκοτεινό δωµάτιο 1 και Τετάρτη
1/07: Σκοτεινό δωµάτιο 2
Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ∆ευτέρα 6/7 Γλυκιά Αρχιτεκτονική και Τετάρτη
8/7 Φωλιές Ζώων
∆΄ ΚΥΚΛΟΣ ∆ευτέρα 13/7 Το σπίτι των συναισθηµάτων

KAΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
ΟΙ ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ 
ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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πέρυσι.
Αυτό σηµαίνει ότι όλο και περισσότεροι φοιτητές και
εκπαιδευτικά ιδρύµατα από το εξωτερικό εµπιστεύονται
το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ το οποίο ακολουθεί διεθνώς
αποδεδειγµένες πρακτικές έρευνας και προστασίας για
τις θαλάσσιες χελώνες.
Όπως τόνισε ο ∆/ντής του ΑΡΧΕΛΩΝ «το
σηµαντικότερο από όλα, κάτι που µας γεµίζει
αισιοδοξία για το µέλλον, είναι ότι όλο και περισσότεροι
νέοι άνθρωποι επιθυµούν να αφιερώσουν τον
πολύτιµο χρόνο τους στην προστασία ενός
απειλούµενου είδους και να προσφέρουν στον
πλανήτη µας, που τόσο µας χρειάζεται αλλά και τόσο
τον χρειαζόµαστε!»

∆΄ ΚΥΚΛΟΣ ∆ευτέρα 13/7 Το σπίτι των συναισθηµάτων
και Τετάρτη 15/7 Λαβύρινθος
Είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσης, καθώς υπάρχει
µέγιστος αριθµός παιδιών ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα της διαδικασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
απευθύνεστε στο Ίδρυµα Θεοχαράκη (210.3611206), ή
στην κα Γεωργία Φούντα (210.5230130).
Το κόστος συµµετοχής του κύκλου είναι 40 ευρώ και
για να εξασφαλισθεί η συµµετοχή πρέπει
να συµπληρωθεί η σχετική αίτηση και να αποσταλεί µε
email lpapaevangelou@thf.gr η µε fax 210-3611380
καθώς και να έχει γίνει προπληρωµή.
Πληροφορίες 210-3611206.

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


