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ECOMOBILITY KAI FREE MOBILITY Ε 40 ΠΟΛΕΙ 

ε μια όμορφη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη

Σετάρτη, στο Κτήριο «Κωστής Παλαμάς» του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάστηκε η

Εκστρατεία ECOMOBILITY 20014-15 και το πρόγραμμα των

εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε 40 πόλεις της χώρας

στo δίμηνο Υεβρουαρίου και Μαρτίου.

Επίσης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα FREE MOBILITY, που θα

«τρέξει» ως παράλληλη εκστρατεία, στην οποία θα συμμετέχουν

ομάδες μαθητών από τα Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής μεγάλων πόλεων

της χώρας.

Υέτος, είναι η δωδέκατη χρονιά που υλοποιείται το πρόγραμμα, με

φανερά τα αποτελέσματά στην εικόνα των πόλεων, αλλά και στην

αλλαγές επιλογών μετακίνησης των πολιτών. Παράλληλα είναι

σημαντική η καλλιέργεια αντίληψης των νέων, αλλά και οι

προσανατολισμός σε αλλαγή συνθηκών που αναμένεται να

οδηγήσει σε βιώσιμες και ανθρώπινες πόλεις.

Η πεταλούδα και το σύνθημα «Οι Μαθητές ερευνούν, οι Πόλεις

ενημερώνονται, η Κοινωνία ευαισθητοποιείται» θα κυριαρχήσουν σε

σαράντα πόλεις, όπου οι ομάδες των μαθητών θα παρουσιάσουν τα

προβλήματα που προκαλούν οι συνήθειες και οι συνθήκες

μετακίνησης και θα καταθέσουν προτάσεις και λύσεις.

Η Εκδήλωση ξεκίνησε με την υποδοχή και την αναφορά στο ρόλο του

ECOCITY για την πορεία και τη σημασία που έχει η υλοποίηση της

Εκστρατείας ECOMOBILITY, καθώς μέσα από την εργασία των νέων

εντοπίζονται προβλήματα και προτείνονται αποτελεσματικές λύσεις.

Ο υντονιστής του Σομέα Κεντρικής Ελλάδας, Πολιτικός Μηχανικός

MSc, κ. Πέτρος Κρητικός αναφέρθηκε στην οργάνωση της

εκστρατείας, στους στόχους της και στους συμμετέχοντες. Ανέφερε

επίσης τους Δήμος που συνεργάζονται τα Γυμνάσια που θα

παρουσιάσουν εργασίες, τους συνεργαζόμενους Υορείς και τα

βραβεία. Έκλεισε γνωστοποιώντας πως η Σελετή Απονομής των

Βραβείων φέτος θα γίνει το πρωί του αββάτου, 25 Απριλίου.

Σο μέλος του Δ και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της

Εκστρατείας, Καθηγητής του ΕΜΠ κ. Βλαστός Θάνος ανέφερε ότι το

Συνέχεια στη σελ. 2
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ECOCITY με την υλοποίηση της εκστρατείας ECOMOBILITY, αλλά και με το FREE MOBILITY από φέτος, προωθεί τη

συμμετοχή των πολιτών στους σχεδιασμούς των πόλεων. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που καλλιεργεί στους

νέους, μέσα από την αυτενέργεια, τις παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης του FREE MOBILITY, κα Μαριέττα Γιαννάκου, αναφέρθηκε στην φετινή

πρωτοβουλία να προσκληθούν Ειδικά Γυμνάσια, ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και ΕΕΕΕΚ για να παρουσιάσουν τις δυσκολίες

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και πολίτες με δυσκολία προσβασιμότητας, στη καθημερινή μετακίνησή τους στην

πόλη. Σόνισε πως αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα για τη στάση στις τοπικές κοινωνίες και την υποχρέωση

σεβασμού της ανάγκης των συνανθρώπων μας να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα στις ελληνικές πόλεις.

τη συνέχεια ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσίασε τα

αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος σε σχέση με τις διαδικασίες, τα μέσα που χρησιμοποιούνται στο

συγκεκριμένο πρόγραμμα, τη συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών – δημόσιων φορέων, τον τρόπο

επικοινωνίας του προγράμματος καθώς και τη διερεύνηση της οικολογικής ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων
μαθητών. τόχος της εργασίας του Πανεπιστημίου είναι η συνεχής βελτίωση του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ο υντονιστής της Εκστρατείας κ. Θάνος Ζαφειρόπουλος έκλεισε την εκδήλωση ανακοινώνοντας τις πόλεις που

συμμετέχουν, ενώ ανέφερε το σημαντικό σκέλος που αφορά την συνδιοργάνωση του προγράμματος με τους

Δήμους. Μετέφερε τη χαρά της Επιτροπής στην θερμή υποδοχή που υπήρξε στο κάλεσμα για το πρόγραμμα FREE

MOBILITY και την ελπίδα που γέννησε η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών των ειδικών σχολείων, αλλά και η ανάδειξη

καθημερινών προβλημάτων με στόχο τη λύση. Σόνισε το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μια δύσκολη

εποχή, όπου η μόνη ελπίδα είναι η ευαισθητοποιημένη νέα γενιά, ως μοχλός αλλαγής στο αστικό περιβάλλον, κάτι

που είναι κύριος στόχος του ECOCITY.

τη διάρκεια της αναγγελίας της εκστρατείας, παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Επιστημονικής

Κοινότητας, της Σοπικής Αυτοδιοίκησης, των Υορέων της Εκπαιδευτικής Κοινότητας καθώς και των Μη Κυβερνητικών

Οργανισμών. Οι εκδηλώσεις της Εκστρατείας θα γίνουν σε 40 πόλεις, από τις αρχές Υεβρουαρίου έως και τα μέσα

Μαρτίου, όπου οι ομάδες των μαθητών θα καταθέσουν προτάσεις και λύσεις, μέσα από δημιουργικές προσεγγίσεις

και ιδέες που είναι ελεύθεροι να επιλέξουν (θεατρικά δρώμενα, video, τραγούδια, κατασκευές, ζωγραφική, χορό κ.ά.).
Οι νικητές θα φιλοξενηθούν τον Αύγουστο, στο ECOCAMP στα Καλάβρυτα.

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY 2013-14 διοργανώνεται κάθε χρόνο από το ECOCITY και είναι υπό την Αιγίδα του

Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Τπουργείου Τποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Τπουργείου

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Τπουργείου Εσωτερικών και του Τπουργείου Ναυτιλίας και

Αιγαίου. υνεργάζονται σημαντικά Επιστημονικά Ιδρύματα και Οργανισμοί.

την Εκστρατεία, φέτος, Φορηγοί Επικοινωνίας είναι η εφημερίδες ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ και ΑΞΙΑ, τα περιοδικά ΠΡΑΙΝΟ,

AUTO ΣΡΙΣΗ, ΜOTO ΣΡΙΣΗ και REVIEW CSR και οι εταιρείες Webolution και Πολυτεχνικά Νέα.

Σοπικοί Τποστηρικτές είναι η INTERAMERICAN, η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΗ, η JET OIL, το CAPSIS HOTEL Thessaloniki, η STEFI, το

Ξενοδοχείο XENIA VOLOS, το REX HOTEL KALAMATA, το ΑRITI GRAND HOTEL ΚΕΡΚΤΡΑ, το Ξενοδοχείο Divani Trikala, το

ELPIDA RESORT HOTEL SERRES, το ESPEROS PALACE KASTORIA και το Ξενοδοχείο Εσπερίδες Νάουσα.
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(Συνέχει α από την σελ 1)





τα 5.019 Μεγαβάτ αυξήθηκε η εγκατεστημένη ισχύς μονάδων ΑΠΕ στο σύνολο της

ελληνικής επικράτειας τον Νοέμβριο έναντι 4.996 τον Οκτώβριο. Σα αιολικά

διαμορφώθηκαν στα 1.933 MW έναντι 1.910 MW, τα φωτοβολταϊκά διατηρήθηκαν

αμετάβλητα στα 2.215 MW, τα φωτοβολταϊκά σε στέγες αυξήθηκαν μόλις κατά 1

MW, φτάνοντας τα 375 MW τον Νοέμβριο έναντι 374 MW ένα μήνα νωρίτερα.

Επίσης, στα ίδια επίπεδα παρέμεινε η ισχύς στα μικρά υδροηλεκτρικά στα 220 MW,

στις μονάδες βιομάζας-βιοαερίου στα 47 MW, καθώς και στη υμπαραγωγή στα

229 MW.

Ωστόσο, μεταβολές παρατηρήθηκαν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τα
αιολικά να φτάνουν τις 305 GWh (από 397 GWh), τα φωτοβολταϊκά τις 1.695 GWh

(από 287 GWh), τα φωτοβολταϊκά στέγης τις 44 GWh (από 50 GWh), τα μικρά

υδροηλεκτρικά τις 47 GWh (από 36 GWh), οι μονάδες βιομάζας-βιοαερίου τις 16

GWh (από 17 GWh) και η συμπαραγωγή τις 111 GWh (από 110 GWh).

Εντωμεταξύ, με πλεόνασμα ύψους 5,98 εκ. ευρώ προβλέπεται να κλείσει το 2015 ο

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΛΑΓΗΕ. Αναλυτικότερα,

βάσει των πρόσφατων εκτιμήσεων του Λειτουργού της αγοράς, οι οποίες

περιλαμβάνονται στο Δελτίο ΑΠΕ Δεκεμβρίου, αν και το 2015 δεν θα ξεκινήσει

θετικά, εν τέλει ο λογαριασμός συνολικά θα «κλείσει» τη χρονιά με πλεόνασμα.

Αντίστοιχα, για το 2016, ο ΛΑΓΗΕ προβλέπει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά με πλεόνασμα

34,14 εκατ., τον Υεβρουάριο θα αυξηθεί στα 59,35 ευρώ και τον Μάρτιο στα 65,63

εκατ. ευρώ. Ωστόσο, για το σύνολο του έτους ο λογαριασμός θα είναι και πάλι

ελλειμματικός στα 36,19 εκατ. Αναφορικά με την παρούσα κατάσταση του

λογαριασμού, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, τον Νοέμβριο του 2014 το

έλλειμμα μειώθηκε στα 190,10 εκατ. ευρώ, έναντι 219,99 εκατ. τον Οκτώβριο.
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ΑΠΕ : 

ΠΛΕΟΝΑΜΑΣΙΚΟ 

Ο ΕΙΔΙΚΟ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ –

«ΠΑΓΨΜΕΝΗ» Η ΙΦΤ

Εξελέγη η νέα Επιστημονική Επιτροπή του ECOCITY για τη νέα περίοδο που αφορά στη χρονιά 2015. Πρόεδρος

της Επιτροπής είναι η Εταίρος του ECOCITY Κλέα Κατσουγιάννη Καθηγήτρια της Ιατρικής χολής του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ta μέλη της Επιτροπής είναι Άννα Καρακατσάνη Εταίρος του ECOCITY

και Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής χολής του ΕΚΠΑ, Δημοσθένης Ασημακόπουλος, Μέλος του ECOCITY και

Καθηγητής Υυσικής Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ, τέφανος Σσιτομενέας Εταίρος του ECOCITY, Αντιπρόεδρος της

Ένωσης Ελλήνων Υυσικών και Ομ. Καθηγητής ΣΕΙ Πειραιά, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Εταίρος ECOCITY,
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και Κωνσταντίνος ερράος, Αν Καθηγητής χ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Σομέα Βορείου Ελλάδος αποτελείται από την Αγγελική Καλλία Εταίρος ECOCITY,

Δικηγόρο στον Άρειο Πάγο και Καθηγήτρια στην Εθνική χολή Δημόσιας Διοίκησης, Κωνσταντίνο Υυτιάνο

Εταίρο του ECOCITY και Καθηγητή Σμ. Φημείας του ΑΠΘ, Παύλο μύρη Εταίρο του ECOCITY και Καθηγητή Σμ.

Δασοκομίας του ΑΠΘ, Νίκο Μουσιόπουλο Εταίρο του ECOCITY, Καθηγητή Σµ. Μηχανολόγων Μηχανικών του

ΑΠΘ και Αντιπρόεδρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Μαρία Λαζαρίδου Καθηγήτρια Σμ. Βιολογίας ΑΠΘ.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Σομέα Δυτικής Ελλάδος αποτελείται από τον Δημήτρη Υοίτο Εταίρο του ECOCITY

και Ομ. Καθηγητή Σμ. Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Πάτρας, Γεωργία Καμάρη Εταίρο του ECOCITY, Ομ.

Καθηγήτρια Σμ Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Πάτρας και Πρόεδρο Δ.. Υορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού

Αίνου Κεφαλονιάς, Βαγγέλη Μαραζιώτη Μέλος του ECOCITY και Ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πάτρας και

Νίκο Λαμπράκη Καθηγητή Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πάτρας.

Όπως είναι γνωστό ο ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ECOCITY είναι συμβουλευτικός και έχει αξιόλογο
έργο σε σημαντικά θέματα Αστικού Περιβάλλοντος, αλλά και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
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Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ECOCITY

ΓΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015



 

 
 

Ζ  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ  ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ 2
οσ

  ΔΠΑ.Λ ΓΑΛΑΣΗΟΤ 
 

ΜΔ ΣΖΝ ΔΤΓΔΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΑΛΑΣΗΟΤ 
ΣΖ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΡΝΗΘΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

ΚΑΗ ΣΖ «ΓΡΑΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ  ΚΟΗΝΩΝΗΑ, ΣΟΝ  ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΣΖΝ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΩΖ» 
 

  ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ  ΣΟΝ 
 

«18
ο
  ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ  ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ  

ΚΑΣΑΚΔΤΖ   ΞΤΛΗΝΖ  ΦΩΛΗΑ  ΓΗΑ  ΠΟΤΛΗΑ»  
«ΜΗΥΑΛΖ   ΠΑΠΑΓΑΚΖ» 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29  MAΗΟΤ  2015 
 ΠΑΡΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ   

«ΑΝΣΩΝΖ ΣΡΗΣΖ» ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΗΛΗΟΤ 

 
Η πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ 2νπ ΔΠΑ.Λ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ θαιεί όινπο ηνπο καζεηέο  

(Νεπηαγωγείωλ, Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίωλ, ΓΔ.Λ., ΔΠΑ.Λ., Σ.Γ.Δ., Δ.Δ.Δ.Δ.Κ) λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηνλ 

«18ο Πανελλήνιο Μαθητικό Γιαγωνισμό Κατασκεσής Ξύλινης Φωλιάς για Ποσλιά» 
θαη λα δείμνπλ έκπξαθηα ηελ αγάπε ηνπο γηα ηα πνπιηά. 

Οη θωιηέο πξέπεη λα ζηαινύλ κέρξη ηελ Σρίτη  26 Μαΐοσ 2015  ζην 2ν ΔΠΑ.Λ  Γαιαηζίνπ  
(Ταϋγέηνπ  60  &  Παζζώβ 8,  η.θ 111 41,   Γαιάηζη,  ηει.:  210 2288340   &   210 2288341 

Fax: 210 2288340, e-mail: mail@2epal-galats.att.sch.gr). 
Οη θωιηέο κεηά ην ηέινο ηνπ δηαγωληζκνύ δελ ζα επηζηξαθνύλ ζηνπο δηαγωληδόκελνπο, 

αιιά ζα αλαξηεζνύλ ζε δέληξα ηνπ Άιζνπο Βεΐθνπ ηνπ Γήκνπ  Γαιαηζίνπ, ηνπ Πάξθνπ 
Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο «Αληώλε Τξίηζε»  

ηνπ Γήκνπ Ιιίνπ θαη ζε άιια πάξθα ηνπ λνκνύ Αηηηθήο. 
Σε  όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα απνλεκεζνύλ ηηκεηηθνί έπαηλνη. 

ΟΡΟΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 Οη θωιηέο πξέπεη λα είλαη μύιηλεο, γεξέο θαηαζθεπέο, λα αληέρνπλ ζε θαθέο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλαξηεζνύλ ζε δέλδξα.  

 Σην εμωηεξηθό θάηω κέξνο ηεο θωιηάο θαη ζην ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
θαηαζθεπαζηή πνπ ζα ζπλνδεύεη απηή, πξέπεη λα είλαη γξακκέλα ηα αξρηθά γξάκκαηα ηνπ 

νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη  ε  εκεξνκελία  θαηαζθεπήο ηεο. 
 



Η Tetra Pak® ανακοινώνει την κυκλοφορία της πρώτης χάρτινης συσκευασίας στη

βιομηχανία υγρών τροφίμων που κατασκευάζεται πλήρως από ανανεώσιμα υλικά

φυτικής προέλευσης.

Η νέα χάρτινη συσκευασία TETRA REX® θα είναι η πρώτη στην αγορά με φιλμ από

πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) βιολογικής προέλευσης και καπάκια

από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) βιολογικής προέλευσης, τα οποία

προέρχονται και τα δύο από ζαχαροκάλαμο, καθώς και χαρτόνι πιστοποιημένο

κατά FSC®.

«Η περιβαλλοντική υπεροχή είναι μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Tetra

Pak και αποτελεί κινητήριο παράγοντα των δραστηριοτήτων μας για την ανάπτυξη
προϊόντων», δήλωσε ο Charles Brand, VP Marketing & Product Management της

Tetra Pak.

«Μαζί με τους προμηθευτές μας, τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους,

οδηγούμε τις εξελίξεις στο χώρο προς τις 100% ανανεώσιμες συσκευασίες.

Πιστεύουμε ότι η αύξηση της περιεκτικότητας των συσκευασιών μας σε

ανανεώσιμα υλικά δεν είναι μόνο καλή για το περιβάλλον, αλλά προσφέρει και

στους πελάτες μας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο συνολικό περιβαλλοντικό

προφίλ των προϊόντων τους».
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TO ΥΘΗΝΟ ΚΡΕΑ, ΣΑ ΦΑΡΟΤΜΕΝΑ ΖΨΑ ΚΑΙ ΣΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ

TETRA-PAK: ΟΙ ΠΡΨΣΕ ΥΤΣΙΚΕ ΑΝΑΝΕΨΙΜΕ ΤΚΕΤΑΙΕ ΤΓΡΨΝ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

τη Γερμανία τα πράγματα έχουν αλλιώς. Μια “συμμαχία” κτηνοτρόφων, εταιρειών συσκευασίας κρέατος και

κρεοπωλείων ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει περίπου 255 εκατομμύρια Ευρώ την επόμενη τριετία προς τους

κτηνοτρόφους ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες εκτροφής χοίρων και πουλερικών (γάλων και κοτόπουλων).

Η Πρωτοβουλία Ευημερίας των Ζώων (“Initiative Tierwohl” στα γερμανικά) αποτελεί την απάντηση του κλάδου στην
επιθυμία του 60% των γερμανών καταναλωτών για “ανθρώπινες” συνθήκες εκτροφής των ζώων κτηνοτροφίας

που δεν θα προσβάλλουν τη φύση τους, όπως έδειξε σχετική δημοσκόπηση. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο

διευθύνων σύμβουλος της πρωτοβουλίας Αλεξάντερ Φίνριχς “μόνο το 30% των ερωτηθέντων ήταν διατεθειμένοι να

πληρώσουν περισσότερα για το κρέας που καταναλώνουν”.

Οι κτηνοτρόφοι που θα συμμετάσχουν εθελοντικά στην πρωτοβουλία θα επιλεγούν για χρηματοδότηση υπό την

προϋπόθεση ότι θα καλύψουν ορισμένα βασικά κριτήρια “ευζωίας” των ζώων όπως η υπεύθυνη χρήση

αντιβιοτικών και θα κληθούν να προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους διεύρυνσης αυτών των κριτηρίων.

Για παράδειγμα, οι χοιροτρόφοι θα δεσμευθούν να παράσχουν στα γουρούνια διαφορετικούς χώρους για την

τροφή, το παιχνίδι και την ξεκούραση. Ή οι πτηνοτρόφοι ίσως κληθούν να χρησιμοποιήσουν λιγότερο επώδυνες

μεθόδους όταν κόβουν τα νύχια και τα ράμφη γάλων και κοτόπουλων αντίστοιχα αντί για τις καυτές λεπίδες που

χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως οι υπέρυθρες ακτίνες υψηλής ισχύος.

Σο φθηνό κρέας προέρχεται από την εκτροφή ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού ζώων σε δυσανάλογα μικρό χώρο.
Όπως δηλώνει σε γερμανικά μέσα ο επικεφαλής του υνδέσμου για το Περιβάλλον και την Προστασία της Υύσης

(BUND), Φούμπερτ Βάιγκερ, σε αυτές τις μονάδες επιβάλλεται συχνά η χρήση μεγάλων ποσοτήτων αντιβιοτικών,

ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση και διάδοση ασθενειών.

Μάλιστα, πολλές φορές τα μικρόβια που φέρουν τα “βιομηχανικά” πουλερικά αποδεικνύονται ανθεκτικά στα

αντιβιοτικά. Γι΄ αυτό το λόγο περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν να υιοθετηθεί ένα αυστηρότερο πλαίσιο όσον

αφορά τη χρήση αντιβιοτικών αλλά και τις συνθήκες εκτροφής των ζώων. Η γερμανική κυβέρνηση από την πλευρά

της βάζει ήδη φρένο στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών: οποιαδήποτε ουσία χρησιμοποιείται στα ζώα, θα πρέπει να

καταγράφεται πλέον σε μια παγγερμανική βάση δεδομένων. Κάθε έξι μήνες οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να δηλώνουν

ποιες ακριβώς ουσίες χρησιμοποιούν, την ποσότητα και τον αριθμό των ζώων στα οποία χορηγούνται.

Σέλος, όταν μια μονάδα παραγωγής παραβιάζει τα επιτρεπτά όρια, θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα.

την Ελλάδα της κρίσης, το φθηνό, κυρίως χοιρινό, κρέας από “έκτακτη”

απόλαυση έχει αναχθεί σε βασική διατροφική επιλογή, η οποία δείχνει πολλά

για το δρόμο που έχουμε πάρει ως κοινωνία τόσο στο σκέλος της

παραγωγής όσο και της κατανάλωσης. Σα σουβλατζίδικα και τα

ψητοπωλεία -συχνά γεμάτα- που ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνιά πόλεων και

χωριών μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Κανείς δεν γνωρίζει την

προέλευση των ζωικών προϊόντων ούτε βέβαια τις συνθήκες εκτροφής

τους.



Ένας ενήλικος αργυροπελεκάνος Pelecanus crispus βρέθηκε νεκρός την

προηγούμενη βδομάδα σε νησίδα κοντά στις εκβολές του Έβρου. Πρόκειται για

ένα παγκοσμίως απειλούμενο με εξαφάνιση είδος, ένα είδος διεθνούς

ενδιαφέροντος για το οποίο η Ελλάδα φέρει μεγάλη ευθύνη, καθώς φιλοξενεί

πάνω από το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο Αχίλλειος έφερε πομπό στη ράχη του μέσω του οποίου παρακολουθούνταν οι
μετακινήσεις του εδώ και μερικούς μήνες στο πλαίσιο προγράμματος τηλεμετρίας

που εκπονεί η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών από το 2012. Παγιδεύτηκε στη Μικρή

Πρέσπα το καλοκαίρι όπου και του τοποθετήθηκε ο πομπός και μετά από

ΛΑΘΡΟΚΤΝΗΓΟΙ ΚΟΣΨΑΝ ΠΕΛΕΚΑΝΟ ΣΟ ΔΕΛΣΑ ΣΟΤ ΕΒΡΟΤ

περιπλάνηση μερικών εβδομάδων σε διάφορους υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας επέλεξε το Δέλτα του Έβρου

για να διαχειμάσει όπως και πολλά άλλα άτομα του είδους του.

Εργαζόμενοι του Υορέα Διαχείρισης του Δέλτα Έβρου κατευθύνθηκαν με βάρκα στο σημείο από το οποίο

λαμβάνονταν τα τελευταία στίγματα του πομπού του που έδειχναν πλήρη ακινησία, συνέλλεξαν το νεκρό

πελεκάνο και τον μετέφεραν σε κτηνίατρο της Αλεξανδρούπολης.

Οι ακτινογραφίες έδειξαν πληθώρα ψιλών σκαγιών στο θώρακα και την αριστερή φτερούγα, ένδειξη ότι ο
πελεκάνος ήταν στόχος των λαθροκυνηγών.

Σο περιστατικό θεωρείται ιδιαιτέρως σοβαρό και για το γεγονός ότι πέρσι την ίδια εποχή και άλλος ένας

αργυροπελεκάνος με πομπό πυροβολήθηκε στην ίδια περιοχή. Ο Υορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και η Εταιρία

Προστασίας Πρεσπών καταδικάζουν για άλλη μια φορά τη λαθροθηρία και καλούν όλους τους πολίτες να

συμβάλλουν με τις ενέργειές τους στην αποτροπή της υποβάθμισης της προστασίας του είδους.
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ΕΚΠΡΟΨΠΟΙ ΑΛΙΕΨΝ ΑΠΟ ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟ ΑΡΦΙΠΕΛΑΓΟ, ΣΟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

τις εκλογές το υπουργείο επιλέγει για μία ακόμα φορά να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της βιομηχανικής αλιείας.

Η απορία όλων ήταν το γιατί το υπουργείο επιλέγει να αγνοεί τις πολυάριθμες εκκλήσεις και προτάσεις από τους

αλιείς ανά την Ελλάδα για τη λήψη μέτρων που θα αναστρέψουν τη συνεχιζόμενη μείωση των αλιευτικών

αποθεμάτων.

Η νέα πρόταση του υπουργείου για την επαναφορά της αλιείας στο ένα ναυτικό μίλι από τη στεριά, εξυπηρετεί

ουσιαστικά τους 300 πλοιοκτήτες της βιομηχανικής αλιείας. Βασίζεται δε σε ένα άκρως αμφιλεγόμενο

διαχειριστικό σχέδιο για την αλιεία με μηχανότρατα, το οποίο ουσιαστικά επιχειρεί να καταργήσει την ευρωπαϊκή

και την ελληνική νομοθεσία.
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Ανάστατοι οι εκπρόσωποι των παράκτιων αλιευτικών φορέων από κάθε

γωνιά της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν νωρίς εχθές το πρωί στη Γενική

Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αφήνοντας τα καΐκια και τις δουλειές τους, ταξίδεψαν με κάθε μέσο για

να παρευρεθούν στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του

Τπουργείου και τη Διεύθυνση Αλιείας. Η συνάντηση είχε θέμα την

πρόταση του υπουργείου για την επαναφορά της δυνατότητας αλιείας

με μηχανότρατα σε ελάχιστη απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από τη

στεριά, ενάντια στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Η συζήτηση ήταν έντονη και φορτισμένη, καθώς λίγες μέρες πριν από

ΓΙΓΑΝΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΙ 

ΑΚΣΕ ΣΗ ΗΛΕΙΑ 

Πριν από μερικές μέρες χειμερινοί περιπατητές στην παραλία του

Κατακόλου στην Ηλεία, στο ύψος της περιοχής Παναγίτσα, διαπίστωσαν

την ύπαρξη ενός γιγαντιαίου καλαμαριού στην ακροθαλασσιά, το οποίο
ξεπερνούσε σε μήκος το ένα μέτρο και σε πάχος τα δέκα-δεκαπέντε

εκατοστά.

Σις επόμενες ώρες καταγράφηκαν τουλάχιστον τρεις αναφορές από

πολίτες για γιγάντια καλαμάρια που είχαν εκβραστεί στην ακτή.

Κάτοικοι του Κατακόλου και της γειτονικής πιάντζας δήλωσαν στο

ilialive.gr, ότι ήταν η πρώτη φορά είδαν καλαμάρια τέτοιου μεγέθους να

ξεβράζονται στην ακτή.

Η είδηση για τα καλαμάρια προσέλκυσε το ενδιαφέρον επιστημόνων του

τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι παρέλαβαν το

ένα από αυτά και το μετέφεραν στην Πάτρα για να το υποβάλλουν σε

εργαστηριακές αναλύσεις.
Σο γιγάντιο καλαμάρι είναι κεφαλόποδο μεγάλων διαστάσεων που ζει σε μεγάλα βάθη στους ωκεανούς. Σο γένος
μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και οχτώ είδη. Τπολογίζεται ότι το μήκος των θηλυκών φτάνει μαζί με τα πλοκάμια

τα 13 μέτρα και των αρσενικών τα δέκα. Μόνο το κολοσσιαίο καλαμάρι, το οποίο μπορεί να φτάσει σε μήκος 14

μέτρων είναι μεγαλύτερο. Ο μανδύας του έχει μήκος περίπου δύο μέτρα. Παρά το μεγάλο μέγεθός του, το γιγάντιο

καλαμάρι είναι από τα μεγάλα ζώα που έχουν παρατηρηθεί λιγότερο.

Όπως ανέφεραν στο ilialive.gr στελέχη του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών αυτά τα είδη

εμφανίζονται συνήθως στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ στις ακτές παρασύρονται από τα ρεύματα συνήθως θηλυκά,

τα οποία μετά την αναπαραγωγή εξασθενούν και πεθαίνουν.

Δείτε το video και τις φωτογραφίες από το www.ilialive.gr.

Ο Διευθυντής του Αρχιπελάγους, Θοδωρής Σσιμπίδης, παρευρέθηκε

στη συνάντηση εκπροσωπώντας τους αλιευτικούς συλλόγους Λειψών

και Λέρου, δεδομένου ότι το υπουργείο είχε φροντίσει επιμελώς η

συνάντηση να αφορά μόνο αλιευτικούς συλλόγους. Οι εκπρόσωποι

των ψαράδων από όλη την Ελλάδα, δήλωσαν ότι η σκόπιμη
υποβάθμιση της ελληνικής αλιείας δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απορίες

επίσης εκφράστηκαν για τα πεπραγμένα του υπουργείου, αλλά και για

τις πραγματικές προθέσεις της απερχόμενης πολιτικής ηγεσίας σχετικά

με την αλιεία. Για πολλοστή φορά, τα μόνα θέματα που προσπαθούν

να διευθετήσουν, είναι οι υποθέσεις της βιομηχανικής αλιείας, η οποία

φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αφαίμαξη των αλιευτικών μας

πόρων και την καταστροφή των παραγωγικών θαλάσσιων

οικοσυστημάτων.
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ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΦΗ ΟΔΟ ΨΡΑ

Δευτέρα Φαϊδάρι Νέο Δημαρχείο (πίσω) 14:30-17:30

Δευτέρα Κηφισιά Φ. Σρικούπη (τέλος) 14:30-17:30

Δευτέρα Νέα μύρνη Ιωσηφόγλειο Ίδρυμα (Λ. υγγρού) 14:30-17:30

Σρίτη Κορυδαλλός Πλατεία Ελευθερίας 14:30-17:30

Σρίτη Νέο Ηράκλειο Ελ. Βενιζέλου 14:30-17:30

Σρίτη Παλαιό Χυχικό Πλατεία Αρσακείου 14:30-17:30

Σετάρτη Ηλιούπολη Μ.Αντύπα 14:30-17:30

Σετάρτη Πειραιάς Πλατεία Καλαβρύτων (Πηγάδα) 14:30-17:30

Σετάρτη Γλυφάδα Πλατεία Ξενοφώντος 14:30-17:30

Σετάρτη Φαλάνδρι Συμφρηστού και Ιωαννίνων 14:00- 18:00

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

Πέμπτη Παλαιό Υάληρο τάδιο Σαε Κβο Ντο (Parking) 14:30-17:30

Πέμπτη Πετρούπολη Μπουμπουλίνας και Δωδεκανήσου 14:30-17:30

Πέμπτη Θρακομακεδόνες Πλατεία Αλμπανέλλα 13:30- 17:30

Παρασκευή Αθήνα Πλατεία Δεξαμενής 9:00 – 14:00

Παρασκευή Φολαργός Οδός ύρου, δίπλα στο Δημαρχείο 14:30-17:30

Παρασκευή Νέα Ιωνία Οδός Υιλελλήνων 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

άββατο Αθήνα Πάτμου και Καραβία 9:00 – 14:00

άββατο Αθήνα Δημοτική Αγορά Κυψέλης 9:00 – 14:00

άββατο Βούλα Νηρέως, μεταξύ Ήρας και Διός 9:00 – 14:00

άββατο Ίλιον Λ. Δημοκρατίας (πλησίον Carrefour) 9:00 – 14:00

Σρίτη Περαία Ανθέων και Υιλελλήνων 14.30-17.30

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

Πέμπτη Νεάπολη Βενιζέλου- δίπλα στο Δημαρχείο 8:00-13:00

Παρασκευή Εύοσμος Ν. Καζαντζάκη 13.30-17.30

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

Σρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 18.00

ΑΣΣΙΚΗ

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΣΡΑ

ΛΑΩΚΕ ΑΓΟΡΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΨΝ



Όταν ανακαλύφθηκαν τα τυλιγμένα χειρόγραφα που

φτάνουν σε μήκος ακόμα και τα 15 μέτρα βρίσκονταν

σε κατάσταση τέτοια που η ανάγνωση των

περιεχομένων τους ήταν αδύνατη. Πλέον όμως,

επιστήμονες του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής και

Μικροσυστημάτων του Εθνικού υμβουλίου Ερευνών
στη Νάπολη κατόρθωσαν να διαβάσουν ένα μέρος

από το περιεχόμενο των κατεστραμμένων παπύρων

δίχως να τους ξεδιπλώσουν.

Σο κατάφεραν αξιοποιώντας μια νέα τεχνολογία

τομογραφίας ακτίνων-Φ, η οποία διαχωρίζει το καμένο

υπόστρωμα του παπύρου από τα γράμματα με μαύρο

μελάνι, χάρη στην ανεπαίσθητη διαφορά διάθλασης

των ακτίνων-Φ από τα δύο υλικά, τον πάπυρο και το

χαρτί. Γι’ αυτό το σκοπό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν

το Ευρωπαϊκό ύγχροτρο, που βρίσκεται στη

Γκρενόμπλ. Σα γράμματα βρίσκονται μόλις 0,1 χιλιοστά

πάνω από την επιφάνεια του παπύρου, όμως είναι
δυνατό να διαβαστούν Η νέα τεχνική έφερε στο φως

μεμονωμένα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου,

καθώς και μερικές ολοκληρωμένες ελληνικές λέξεις, σε

δύο χειρόγραφα, εκ των οποίων το ένα είχε καταστεί

δυνατό να ξετυλιχτεί προηγουμένως.

υγκρίνοντάς τους με έναν άλλο σωζόμενο πάπυρο

από το Ηράκλειο, που είχε γραφεί από τον επικούρειο

φιλόσοφο και ποιητή Υιλόδημο του 1ου αιώνα π.Φ., οι

ερευνητές δεν αποκλείουν αυτός να είναι ο

συγγραφέας και του ενός καμένου παπύρου.

Προς το παρόν, οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει να

αναδείξουν το πλήρες περιεχόμενο των παπύρων,

αλλά πιστεύουν ότι θα το πετύχουν, αν προσφύγουν

σε ένα ακόμη ισχυρότερο μηχάνημα εκπομπής

ακτίνων-Φ. Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση

Nature Communications.

Σο Solar Impulse 2 θα απογειωθεί από αεροδρόμιο του

Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και

θα πραγματοποιήσει διαδοχικές στάσεις στην Ινδία, τη

Μιανμάρ και την Κίνα, προτού διασχίσει τον Ειρηνικό

Ωκεανό, πετάξει πάνω από τις ΗΠΑ και τη Νότια
Ευρώπη, για να προσγειωθεί ξανά εκεί από όπου

ξεκίνησε σε μια επιχείρηση να κάνει το γύρο του

κόσμου χρησιμοποιώντας μόνο την αειφόρο ενέργεια

του ήλιου.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, το ηλιακό

αεροσκάφος θα διανύσει 35.000 χιλιόμετρα εντός

χρονικού διαστήματος πέντε μηνών, από το

Υεβρουάριο ως τον Ιούλιο.

Οι δύο ελβετικοί πιλότοι θα αναλάβουν εκ περιτροπής

τα χειριστήρια για πέντε συνεχόμενες μέρες και νύχτες

πτήσης και προσπαθήσουν να βολευτούν στη μικρή

καμπίνα του αεροπλάνου. Σο αεροπλάνο ζυγίζει σχεδόν

όσο ένα αυτοκίνητο (2,3 τόνους) και το άνοιγμα των

φτερών του είναι μεγάλο όσο των μεγαλύτερων

επιβατικών αεροπλάνων. Η πτήση θα γίνει με χαμηλή

ταχύτητα 50 έως 100 χιλιομέτρων την ώρα, γι’ αυτό και

η μεγάλη διάρκεια των πτήσεων.

Ο σχεδιασμός και οι δοκιμές του πρωτοποριακού

αεροπλάνου έχουν πάρει μια ολόκληρη δωδεκαετία.

«Δεν είναι το πρώτο ηλιακό αεροπλάνο, όμως είναι το

πρώτο που είναι ικανό να διασχίσει ωκεανούς και

ηπείρους», δήλωσε ο δεύτερος πιλότος Αντρέ

Μπορσμπέργκ. Όπως είπαν και οι δύο πιλότοι, που

είχαν και την ιδέα του εγχειρήματος, ακόμη κι αν κάτι

πάει στραβά, εκείνοι θα φτιάξουν ένα άλλο
αεροσκάφος και θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους.

την υλοποίηση του σχεδίου έχουν συνεισφέρει πολλές

γνωστές εταιρείες, όπως οι Bayer, Solvay, ABB,

Schindler, Omega και άλλες.
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