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Προσοχή στο φυτίλι… 

Επελέγη  το  αγαλματίδιο των Βραβείων 

Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟ-

ΛΙΣ γα τις απονομές του 2012, μετά την 

αξιολόγηση που έγινε στη διάρκεια του 

Απριλίου από προτάσεις που κατέθε-

σαν δημιουργοί από όλη τη χώρα, 

αφού φέτος η Επιτροπή έκρινε 

ουσιώδες να απευθυνθεί στα Ιδρύματα 

Εκπαίδευσης Καλών Τεχνών, ώστε το 

αγαλματίδιο να είναι δημιουργία  

σπουδαστών. Η επιλογή, που θα 

παρουσιαστεί σε ειδική συνάντηση  στα   

μέσα Μαίου, ήταν αποτέλεσμα της 

πρόσκλησης από την Επιτροπή  

Οργάνωσης των Βραβείων, προς 

δημιουργούς για να  εμπνευστούν  το 

Αγαλματίδιο από ανακυκλούμενα υλικά. 

Το καινούργιο αγαλματίδιο έχει τίτλο: 

“Eco way: The right way” θα είναι από   

ανακυκλωμένο αλουμίνιο και εκφράζει 

την ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη στην 

εποχή μας, που γίνεται πιο επιτακτική 

από ποτέ. Η πρόταση για το Αγαλματι- 

διο  των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 είναι της 

ομάδας Τμήματος  Βιομηχανικού   

Σχεδιασμού ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 

που αποτελείται  από  τον  Δρ.  

Παναγιώτη Κυράτση, Επιστημονικός 

υπεύθυ-νος του Εργαστηρίου 

CAD/CAM/CAE, Τμήμα Βιομηχανικού 

Σχεδιασμού, ΤΕΙ Δυτικής   Μακεδονίας,   

τον  Νικόλαο Ευκολίδη, Msc 

(Βιομηχανικός Σχεδιαστής   και  βασικό 

στέλεχος του Εργαστηρίου 

CAD/CAM/CAE) και ομάδα  

τελειόφοιτων   φοιτητών   του Τμήματος 

Βιομηχανικού Σχεδιασμού Κωνσταντίνο 

Σιργκάνη, Γεώργιο Καλέα, Γεωργία 

Ψυχογιού, Ειρήνη Κοψαλή, Γεωργία   

Φόνσου,   Ειρήνη  -  Σελάνα Κροντηρά, 

Κατερίνα Παρτώνα, Ελένη  Αγγελάκη,  

Ελευθερία  Μέξη Σύμφωνα με τους 

δημιουργούς, πάνω στην σημασία της 

λέξης Ανάπτυξη είναι δομημένος ο 

σχεδιασμός της πρότασης για το   α-

γαλματίδιο,  που είναι εμπνευσμένο από 

το βλαστό των φυτών. Όπως ο βλαστός του φυτού, στα πρώτα στάδια της ζωής του, αναπτύσσεται σιγά-σιγά και αρχίζει 

να βγάζει τα πρώτα φυλλαράκια του, έτσι και η οικολογία σήμερα, αρχίζει ολοένα και περισσότερο να αποκτά νόημα και 

να γίνεται κομμάτι της ζωής όλων των πολιτών αυτού του πλανήτη. Το κυκλικό πάνω μέρος του βραβείου, συμβολίζει το 

καρπό που θα φέρει το φυτό και παραλληλίζει το Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ σαν τον καρπό των προσπαθειών των ανθρώπων, 

για την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης, τοποθετώντας σε εκείνο ακριβώς το σημείο το σήμα του. Ενδιάμεσα του 

σχεδίου υπάρχει μια καμπύλη γραμμή που με τη βοήθεια της δημιουργείται σχηματικά το σύμβολο του σωστού (Τικ-right), 

δείχνοντας πως ο μόνος σωστός δρόμος είναι αυτός της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 

όπως αυτή του ECOCITY με τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ. 

Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι ένας θεσμός που επιβραβεύει ενέργειες και έργα που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους με προσανατολισμό στην προστασία του Περιβάλλοντος σε πέντε τομείς. 

Φέτος η Τελετή απονομής των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012, θα πραγματοποιηθεί στη Κεντρική Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων 

και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, το βράδυ της την Τρίτη 5 Ιουνίου. 
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10 μέρες για το ποδήλατο στο 

κέντρο της Αθήνας! 
 

Ελάτε Δελφών και Γριβαίων στο Κολωνάκι  
από τις 3 ως τις 13 Μαΐου για να συμμετέχετε 

σε μια σειρά εκδηλώσεων για το ποδήλατο.  
Στο βιβλιοπωλείο free thinking zone,  

θα παρακολουθήσετε παρουσίαση  
δύο βιβλίων στις 3 Μαΐου.  

Όλες τις ημέρες θα μπορείτε να δείτε έκθεση 
φωτογραφίας του Πολυδεύκη Σταθόπουλου  

με θέμα το ποδήλατο και να θαυμάσετε 
εκπληκτικές προτάσεις για ποδήλατα πόλης  

που περιμένουν να σας δελεάσουν!  
Η γιορτή κορυφώνεται με τα Καλλιστεία 

Ποδηλάτων στις 12 Μαΐου  
και τον Αγώνα Δεξιοτεχνίας  

"Εσύ πόσο αργά μπορείς να πας;"  
στις 13 Μαΐου 

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Tetra Pak Hellas S.A. 

πραγματοποίησαν σε συνεργασία πρόγραμμα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τίτλο 

«Η δική μου χάρτινη ιστορία για τη γη», πάνω σε θέματα σχετικά με 

την ανακύκλωση και την αξία της για το αστικό και φυσικό 

περιβάλλον. H συνεργασία προέκυψε στο πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής πολιτικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της 

Tetra Pak, που στοχεύει στην κινητοποίηση των καταναλωτών, και 

στην προστασία του περιβάλλοντος αναλαμβάνοντας δράσεις 

συστηματικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης με προτεραιότητα την 

προώθηση της ανακύκλωσης καθώς και την ενημέρωση και 

εκπαίδευση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα.  

Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΧΑΡΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ 

Δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος και με στόχο την επέκταση του ξεκινούν παραστάσεις 

κουκλοθέατρου-παρόμοιας θεματολογίας-σε νηπιαγωγεία της Αττικής. Το κουκλοθέατρο, ως μέσο ενημέρωσης 

παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ανακύκλωση, επιλέχθηκε καθώς εκπαιδεύονται τα παιδιά μέσα από το 

παιχνίδι, ταυτίζονται με την κούκλα και συμμετέχουν στις περιπέτειές της, παραδειγματίζονται και ταυτόχρονα 

διασκεδάζουν, ενημερώνονται χωρίς να κουράζονται και αποτελεί εύκαμπτο και ανεξάντλητο μέσο διδασκαλίας 

που μπορεί να συμβάλει επιτυχώς στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά. Οι στόχοι του 

προγράμματος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και της Tetra Pak είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας με την έννοια της ανακύκλωσης και να αναγνωρίσουν το σκουπίδι ως πρόβλημα για το 

αστικό και φυσικό περιβάλλον, να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το τρίπτυχο: Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση, 

Ανακύκλωση και να αντιληφθούν την αναγκαιότητα να γίνει η ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια όλων μας Στο 

πλαίσιο του προγράμματος, θα υλοποιηθούν 80 παραστάσεις με στόχο να ψυχαγωγηθούν και ενημερωθούν 

τουλάχιστον 3.000 μαθητές προσχολικής ηλικίας. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν το Μάρτιο και θα ολοκληρωθούν 

με τη λήξη του σχολικού έτους, τον Ιούνιο του 2012. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να προγραμματίσουν 

παραστάσεις στο σχολείο τους μπορούν να επικοινωνήσουν με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, e - mail: 

schools @ ecorec.gr, Τηλ.: 210 - 8224481. Οι παραστάσεις δεν έχουν κόστος για το σχολείο. 

http://www.econews.gr/wp-content/uploads/2012/04/anakyklosi-tetra-pak.jpg


1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΑΤΡΑΣ 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι    Ε Π Α Ι Ν Ο Ι   ECOMOBILITY 2011-12  
 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ : ΠΟΙΗΜΑ «ΑΤΙΤΛΟ»        

16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ : ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΔΡΩΜΕΝΟΥ  

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECOMOBILITY 2011-12 

www.ecomobility.gr
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“ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ” - 17η ΧΡΟΝΙΑ 

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε η συλλογικότητα 

και η αφύπνιση της κοινωνικής μας συνείδησης είναι 

σημαντικότερες από ποτέ. Σε πείσμα των καιρών, η 

εκστρατεία καθαρισμού ακτών, βυθού και άλλων 

φυσικών περιοχών «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», έρχεται και 

πάλι πιστή στο ετήσιο ραντεβού της, για να συμβάλει 

στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

όλων μας. Παράλληλα έρχεται για να «συστρατεύσει» 

πολίτες, θεσμικούς και άλλους φορείς για τη διαφύλαξη 

του πολύτιμου φυσικού μας πλούτου.  

Φέτος η πανελλαδική εκστρατεία, που πραγματοποιείται 

από 1 έως 31 Μαΐου 2012 και συντονίζεται από το Δίκτυο 

ΜΕΣΟΓΕΙOΣ SOS για 17η συνεχή χρονιά και δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στο θέμα της βιώσιμης αλιείας. Στόχος της 

εκστρατείας είναι να αναδείξει τη σημασία της 

διατήρησης και της ορθολογικής διαχείρισης των 

αλιευτικών πόρων και να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

μιας περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης 

καταναλωτικής συμπεριφοράς, που αποτελεί καίριο 

παράγοντα στην προσπάθεια να προστατευθούν είδη 

αλιευμάτων, τα οποία είτε απειλούνται, είτε δεν έχουν 

αλιευθεί με βιώσιμο τρόπο.  

Στη διάρκεια της περσινής εκστρατείας, σημειώθηκε 

ρεκόρ συμμετοχών, καθώς περισσότεροι από 21.000 

εθελοντές, καθάρισαν 236 φυσικές περιοχές (ακτές, 

βυθούς, όχθες ποταμών/λιμνών, πάρκα, άλση κ.α.) σε 

όλη την Ελλάδα, ενώ οι καθαρισμοί συνεχίστηκαν μέχρι 

και το φθινόπωρο.  

Στην εκστρατεία συμμετείχαν 285 φορείς σε 37 νομούς 

της Ελλάδας, από τους οποίους 102 ήταν Σχολεία, 69 

Δήμοι, 10 Ξενοδοχεία και 7 άλλες Επιχειρήσεις, 5 

Ιστιοπλοϊκοί και Καταδυτικοί φορείς, 1 Λιμεναρχείο, 12 

ΜΚΟ, 33 άλλοι Σύλλογοι, 3 ατομικές συμμετοχές και 43 

άλλοι φορείς. Πρόσκληση συμμετοχής σε όλους, να 

έλθουν στη παρέα της εκστρατείας «Καθαρίστε τη 

Μεσόγειο» για να καθαρίσουν ακόμη περισσότερες 

φυσικές περιοχές της χώρας μας και να τονίσουν ότι η 

προστασία του περιβάλλοντος είναι μια προσωπικά 

υπεύθυνη στάση, που ενδυναμώνει το ρόλο και τα 

δικαιώματά των πολιτών. Η εκστρατεία τελεί υπό την 

αιγίδα του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης του 

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 

Περιβάλλον (UNEP/ MAP) και υλοποιείται με την 

επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Θαλάσσιας 

Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος 

Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα μέσα 

Απριλίου από τους Έλληνες Εταίρους η εναρκτήρια 

συνάντηση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου 

έργου Ευφυούς Ενέργειας (Intelligent Energy) SEAP-

PLUS. Στόχος του έργου είναι η δυναμική προώθηση της 

πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων σε 11 

Ευρωπαϊκές χώρες μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

τεχνικής υποστήριξης από έμπειρους φορείς ανά την 

Ευρώπη. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλοι 

Δημόσιοι Φορείς από Ρουμανία και Λετονία, θα 

επωφεληθούν από την εκτεταμένη και πολυετή εμπειρία 

φορέων από τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, 

στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο 

Ενέργεια (ΣΔΑΕ) με αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα και 

στον εμπλουτισμό αυτών με επιπλέον ενεργειακούς 

τομείς. Απώτερος σκοπός είναι οι συμμετέχοντες φορείς 

να μπορέσουν να πιστοποιηθούν ως Συντονιστές του 

Συμφώνου των Δημάρχων και να παρέχουν στη 

συνέχεια πλήρη τεχνική υποστήριξη στα μέλη τους και εν 

γένει στους Δήμους της χώρας τους.  

Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 3.843 πόλεις εκ των οποίων 

86 Ελληνικές. Το ΣΔΑΕ αποτελεί το εργαλείο ενεργειακού 

σχεδιασμού του Συμφώνου, που περιγράφει το 

σχεδιασμό κάθε πόλης για υλοποίηση δράσεων που 

αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση 

των ΑΠΕ, των πράσινων προμηθειών και της βελτίωσης 

της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών με στόχο τη 

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στο έργο 

Επικεφαλής  

Συντονιστής Εταίρος είναι το ΤΕΕ, και συμμετέχουν επίσης 

η εταιρεία ΕΠΤΑ η Περιφέρεια Λιγουρίας και η Επαρχία 

Κονσέντσας από την Ιταλία, ο Διεθνής Οργανισμός 

ICLEI, το Διεθνές Δίκτυο για την Προστασία του Κλίματος 

Climate Alliance (τοπικό γραφείο Αυστρίας), η 

Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της Βαρκελώνης, η Ένωση 

Δήμων Ρουμανίας, το Ενεργειακό Γραφείο Δήμων της 

Μαύρης Θάλασσας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος της 

Λετονίας, το Ενεργειακό Γραφείο της Περιφέρειας 

Pomurje της Σλοβενίας, ο Δήμος Jokkmokk σε 

συνεργασία με το Περιφερειακό Ενεργειακό Nenet στη 

Σουηδία και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου.  

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΕ 11 ΧΩΡΕΣ 
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Πάνω από τη μαγευτική πεδιάδα του Φενεού, γνωστή 

και σαν «Κορινθιακή Ελβετία», υψώνεται ο Σαϊτάς, ένα 

σχετικά άγνωστο βουνό που όμως αποκαλύφθηκε 

πως φιλοξενεί μερικούς από τους σπανιότερους 

βοτανικούς θησαυρούς της χώρας μας. Εδώ το 1992 

ανακαλύφθηκε ξανά ένα σπάνιο και μυστηριώδες φυτό 

η Biebersteinia orphanidis, που θεωρείτο εξαφανισμένη 

για σχεδόν 150 χρόνια. Εδώ το 2008 ο Διονύσης 

Μέρμυγκας από το βοτανικό εργαστήριο του 

Μουσείου Γουλανδρή ανακάλυψε μια ίριδα που ήταν 

νέο είδος για τον κόσμο και ονομάστηκε Iris hellenica.  

Μέσα στα ελατοδάση, τα οροπέδιά, τις βραχώδεις 

πλαγιές του ο Σαϊτάς φανερώνει μια μοναδική παλέτα 

από πανέμορφα αγριολούλουδα, πάρα πολλά από τα 

οποία είναι σπάνια και ενδημικά.  

O Δ. Μέρμυγκας είναι σίγουρα ο καταλληλότερος για 

να μας ξεναγήσει στο φυτικό πλούτο της περιοχής 

καθώς η χλωρίδα του βουνού αποτελεί το θέμα της 

διδακτορικής του εργασίας. Η εκδρομή περιλαμβάνει 

ανάβαση και πεζοπορία μέτριας δυσκολίας, διάρκειας 

30 λεπτών στο βουνό. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

φορούν υποδήματα κατάλληλα για περπάτημα στη 

φύση και να έχουν μαζί τους ένα ελαφρύ αδιάβροχο, 

νερό και κάτι για ελαφρύ γεύμα. Το κόστος συμμετοχής 

είναι 30 €/άτομο και δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα 

για το φαγητό Επικοινωνία και κρατήσεις θέσεων : Κα 

Κωνσταντίνα Διακάκη, Τρίτη-Παρασκευή 9:00-15:00,τηλ 

210 8015870 εσωτερικό 515, email: kdiak@gnhm.gr 

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΣΑΪΤΑΣ  

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Σε μια εποχή πρωτόγνωρη για όλους και ειδικά στον 

τομέα της υγείας, μια ομάδα 8 φαρμακείων της 

Σαλαμίνας μια προσπάθεια-προετοιμασία 2 ετών και 

δημιουργούν τα "Συνεργαζόμενα Φαρμακεία Σαλα-

μίνας", κάτω απο τη φράση "Η Υγεία Σας… Αποστολή 

μας«. Σκοπός τους μέσα απο το δίκτυο των 8 

φαρμακείων της ομάδας, να έρθουν πιο κοντά στους 

ανθρώπους του νησιού, να προσφέρουν όσο 

περισσότερο μπορούν και να βοηθήσουν, για την όσο 

το δυνατόν καλύτερη υγεία & φροντίδα των 

συμπολιτών τους. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, 

πρόκειται να γίνουν για μια σειρά ενημερωτικές ομιλίες 

σχετικά με την υγεία, υπό τον γενικό τίτλο "Διάλογοι 

Υγείας - Κύκλος 1ος". Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια 

και επόμενοι κύκλοι ομιλιών με περισσότερα θέματα. 

Το κοινό, που θα συμμετέχει, θα μπορεί να κάνει 

ερωτήσεις και να πάρει απαντήσεις, σχετικά με τα υπο 

συζήτηση θέματα, μέσα από ένα ανοιχτό διάλογο. 

Η διοργάνωση γίνεται από τα Συνεργαζόμενα 

Φαρμακεία Σαλαμίνας και η δράση είναι υπό την αιγίδα 

του Δήμου Σαλαμίνας. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν Μάϊο - 

Ιούνιο - Αύγουστο - Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2012 και τον 

Φεβρουάριο 2013, στην Αίθουσα Μπόγρη στο 

Δημαρχείο Σαλαμίνας από 18.00 έως 21.00 και η 

είσοδος είναι ελεύθερη για το Κοινό. Η πρώτη 

εκδήλωση θα γίνει την 26/5 με θέμα : «Θεραπείες της 

φύσης: Ομοιοπαθητική - "η ήπια μορφή ιατρικής» και 

θα συμμετέχουν η Δρ. Λέλα Βαβουράκη MD/PhD 

ομοιοπαθητικός ιατρός, ο  Δρ. Θανάσης Δούλαλας - 

Καρδιολόγος/Διαδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου 

Αθηνώνκαι ο Μιχάλης Διγενάκης – φαρμακοποιός 
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