
 
 

Το ξέρετε το ελληνικό σάντουιτς ; 

Μια απίθανη παγκόσμια  

ελληνική πατέντα ; 

Είδος που εμφανίζεται σε κάθε 

πόλη της χώρα μας; 

Δεν μπορεί να μη το ξέρετε. 

Δύο αφίσες και ανάμεσα τους 

μια κολώνα, να προκαλεί την 

απορία γιατί δεν το λένε hotdog. 

Στη βδομάδα που πέρασε το 

απολαύσαμε. Λες και γιόρταζε. 

Έχωναν παντού αφίσες  

σε κάθε δρόμο και λεωφόρο  

και από τις δύο κατευθύνσεις. 

Σάντουιτς, λοιπόν, είναι  

ο τρόπος που έχουν επιλέξει 

πολιτικοί και οι τραγουδιστές  

για να διαφημίζονται. 

Εντελώς παράνομα  

αξιοποιούν την έλλειψη ελέγχου 

και επιδεικνύουν πλήρη 

αδιαφορία σε αποφάσεις για την 

προστασία του πολίτη 

Αφίσες που στοιχειώνουν σε 

κολώνες και κλειστά μαγαζιά  

θα δείτε πολλές.  

Σημερινά απομεινάρια απουσίας 

ωριμότητας και σεβασμού.  

Παντού αφισο-ρύπανση.  

Και μετά τις εκλογές.  

Βρωμιές που θα μείνουν ή θα 

μαζέψουν άλλοι. Που πρέπει να 

πληρωθούν από τους Δήμους, 

που δεν έχουν διαθέσιμα ποσά.   

Γεμίσαμε με ζώα. 

Και μεις χειρότερα. 

To ελληνικό σάντουιτς 

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Έκδοση  

www.ecocity.gr www.ecocity.gr 

Άξιοι 

Πολυεθνική καταγραφή υφάλων 
Ξεκίνησε στις 14 Ιουνίου στους 

Φούρνους Κορσεών το πρώτο 

Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Workshop 

για την εφαρμογή τεχνικών καταγρα-

φής των υφάλων ασβεστολιθικών 

ροδοφυκών στα θαλάσσια οικοσυ-

στήματα της Ελλάδας. Πολυεθνική 

ομάδα επιστημόνων από Ισπανία, 

Ελλάδα, Αγγλία, Λίβανος, Τουρκία, 

Κροατία, ειδικευμένων σε θαλάσσια 

ενδιαιτήματα προτεραιότητας, βρί-

σκονται ήδη στο νησιωτικό σύμπλεγ-

μα των Φούρνων προσκεκλημένοι 

του Περιφερειακού Κέντρου Δράσης 

για τις Ειδικά Προστατευόμενες 

Περιοχές (RAC/SPA) του Περιβαλλο-

ντικού Προγράμματος του ΟΗΕ και 

του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστα-

σίας, ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 

 

Zακυνθινή ποδηλατάδα 
Τη δυνατότητα να κάνουν τη βόλτα 

τους με ποδήλατα, έναντι κάποιου 

αντιτίμου, θα έχουν οι κάτοικοι και οι 

επισκέπτες της Ζακύνθου. Όπως 

ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό 

Συμβούλιο του νησιού, ο Δήμος 

προχωρά στην προμήθεια 50 

ποδηλάτων και 500 καρτών 

συνδρομητή, καθώς και στη 

δημιουργία 4 σταθμών με 68 θέσεις 

στάθμευσης στην πόλη. Η δράση 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» 

και με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 

τέλος του Οκτωβρίου. Το αντίτιμο 

που θα πληρώνουν οι χρήστες θα 

αποφασιστεί στο μέλλον 

Απέναντι στα συμφέροντα 
Ανοιχτή επιστολή σους Υπουργούς 

Αλιείας της Ε.Ε. από ΜΚΟ, για να 

σωθεί η ευρωπαϊκή αλιεία. Ζητείται η 

απόρριψη του συμβιβασμού που 

ετοιμάζεται να καταθέσει η Δανική 

προεδρία στο επόμενο Συμβούλιο 

Υπουργών Αλιείας, για να γεμίσουν 

οι θάλασσες ζωή και βιώσιμα 

αλιεύματα για τις επόμενες γενιές 

 

Ησυχία Παρακαλώ 
Περίοδος ωοτοκίας θαλάσσιων 

χελωνών, στον κόλπο Ρεθύμνου, 

ξεκίνησε στις 5 Ιουνίου με φωλιές, 

στις παραλίες των περιοχών Σφακάκι 

και Αδελιανού κάμπου. Δυστυχώς 

ξεκίνησαν και τα beach parties εντός 

της περιοχής Natura 2000 του 

κόλπου Ρεθύμνου, που αποτελεί και 

τον σημαντικότερο βιότοπο αναπα-

ραγωγής θαλασσίων χελωνών στη 

Κρήτη, με αποτέλεσμα να αποτραπεί 

η ωοτοκία στην περιοχή. 

Κουζουλάθηκαν μωρέ ; 

 

Όμορφα. Πολύ Όμορφα! 
Παρά το αρνητικό κλίμα και την 

πολιτική αβεβαιότητα που στιγμάτισε 

την κοινωνική ζωή της χώρας, η 

πανελλαδική εκστρατεία καθαρισμών 

ακτών, βυθού και φυσικών περιοχών 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2012 κατά-

φερε, ανάμεσα σε δύο προεκλογικές 

περιόδους, να συγκεντρώσει το 

ενδιαφέρον και τη συμμετοχή πάνω 

από 17.000 συμπολιτών μας, 

φωτίζοντας τον δρόμο της σωστής 

συμπεριφοράς απέναντι στο 

περιβάλλον και το ελληνικό τοπίο. 



www.oikopolisawards.gr
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Η ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΞΥΛΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ 

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μεγάλο πρόβλημα αρχίζει να εντοπίζεται στη ποιότητα 

του αέρα της Θεσσαλονίκης, από τη καύση των ξύλων, 

που φέτος αυξήθηκε ιδιαίτερα λόγω της κρίσης. 

Εξαιρετικά δυσμενείς εμφανίζονται να είναι οι επιπτώσεις 

από την οικονομική κρίση στο περιβάλλον, όπως 

παρουσιάζεται από την εξέταση των στοιχείων, που 

αφορούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση της 

Θεσσαλονίκης. Αν και η μείωση των εισοδημάτων είχε και 

τις θετικές επιπτώσεις, από την μείωση της κυκλοφορίας 

των αυτοκινήτων και γενικότερα των μετακινήσεων στην 

πόλη, όπως όλα δείχνουν η στροφή των καταναλωτών 

στην καύση ξύλων για τη θέρμανσή τους κατά τη 

χειμερινή περίοδο, οδήγησε τις τιμές των αιωρούμενων 

σωματιδίων να έχουν μέση αύξηση της τάξης του 17% για 

το 2011. Σύμφωνα με την εξέταση των στοιχείων η 

ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να 

επιβαρυνθεί περισσότερο από τον Οκτώβριο, με την 

εξομοίωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης με της 

κίνησης, που έχει αναφέρει το Κράτος, οπότε και οι 

καταναλωτές εκτιμάται πω;ς θα στραφούν πλέον μαζικά 

στη χρήση ξύλων για τη θέρμανση. 

Σύμφωνα με τις αναφορές σε συνέντευξη Τύπου από τον 

κ. Μάξιμο Πετρακάκη, Δρ. Χημικό Μηχανικό, που είναι 

προϊστάμενος του τμήματος περιβάλλοντος του Δήμου 

Θεσσαλονίκης «ένα παραδοσιακό τζάκι εκλύει 30 φορές 

περισσότερα μικροσωματίδια από έναν λέβητα κεντρικής 

θέρμανσης που καίει πετρέλαιο». Είναι άξιο να αναφερθεί 

πως το πρόβλημα με την ατμοσφαιρική ρύπανση, στη 

Θεσσαλονίκη, είναι σημαντικό και οι επιπτώσεις στη 

δημόσια υγεία, θα έπρεπε να προκαλούν την ανησυχία 

της Πολιτείας, που όπως όλα δείχνουν δεν υπολογίζει το 

κόστος λανθασμένων επιλογών, όπως η αύξηση της 

τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από το επόμενο 

φθινόπωρο. 

Υπενθυμίζεται πως σε προηγούμενες μελέτες σχετικά με τα 

επίπεδα συγκέντρωσης PM10, στη Θεσσαλονίκη, είναι 

αυξημένα κατά το χειμερινό εξάμηνο ξεπερνώντας κατά 

πολύ το όριο των ημερήσιων υπερβάσεων σε σταθμούς 

μέτρησης όπως Αγίας Σοφίας, Σίνδου και Κορδελιού. Οι 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται τον 

Νοέμβριο, με υψηλότερες τιμές σε εργάσιμες ημέρες αφού 

τα εργοστάσια λειτουργούν και το κυκλοφοριακό είναι 

αυξημένο).  

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ  

ΣΤΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ 

Μεγαλύτερο γίνεται το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου 

χάρη στα εντυπωσιακά νέα ευρήματα απολιθωμένων 

κορμών λεύκας, κανέλας και δάφνης που 

ανακαλύφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας 

Παρασκευής, στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών που 

πραγματοποιεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Όπως επισημαίνεται σε 

σχετική ανακοίνωση, τα νέα ευρήματα δίνουν μια νέα 

διάσταση στην εικαζόμενη έκταση του Απολιθωμένου 

Δάσους Λέσβου, τεκμηριώνοντας την παρουσία 

απολιθωμάτων σε μεγάλη απόσταση από τις γνωστές 

ιστορικά απολιθωματοφόρες θέσεις στην ευρύτερη 

περιοχή της Δυτικής Λέσβου. 

Ειδικότερα έχουν εντοπισθεί κορμοί και μεγάλος αριθμός 

κλαδίσκων καρποφόρων και κωνοφόρων δένδρων που 

παρουσιάζουν πολύ καλή διατήρηση και τα 

χαρακτηριστικά τους θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό 

των φυτών από τα οποία προέρχονται. Τα ευρήματα 

έχουν βρεθεί σε ανάλογη θέση με τα ευρήματα της 

δυτικής Λέσβου και συγκεκριμένα μέσα σε ορίζοντα 

στάχτης και πυροκλαστικών υλικών που ξεπερνά σε 

πάχος τα 3 μέτρα. 

Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, είναι ένα δασικό 

απολιθωμένο οικοσύστημα με εκατοντάδες κορμούς 

απολιθωμένων δένδρων οι οποίοι σκεπάσθηκαν από 

ηφαιστειακά υλικά και απολιθώθηκαν στη θέση τους πριν 

από 20 εκατομμύρια χρόνια. Μέσα σε στρώματα 

ηφαιστειακής στάχτης  αποκαλύπτονται τμήματα κορμών, 

κλαδιά, ρίζες, καρποί και φύλλα δένδρων καθώς και 

απολιθωμένα οστά ζώων. Επίσης, σημαντικές απολιθω-

ματοφόρες περιοχές συναντώνται στην παράκτια ζώνη 

αλλά και στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Λέσβου. Στην 

περιοχή του απολιθωμένου δάσους συναντώνται επίσης 

εντυπωσιακοί ηφαιστειακοί γεώτοποι, που μαρτυρούν την 

έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα κατά το παρελθόν. 

Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί παράθυρο στην 

γεωιστορική εξέλιξη της περιοχής του Αιγαίου τα τελευταία 

20.000.000 χρόνια. Η περιοχή με  Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 

433/1985) ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο της φύσης. 

Το 2004 εντάχθηκε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της 

UNESCO, ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Γεωπάρκων από το 2000. 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

H δημοφιλής ηλεκτρονική agenda deBόp.gr, οι 

Cleanjunkies, η Cambo Industries ο πολυχώρος The Box 

και το θέατρο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ένωσαν τις δυνάμεις τους με 

καλλιτέχνες, designers, διαφημιστές και με σπουδαστές, με 

σκοπό τη δημιουργική ανακύκλωση και την εικαστική 

επεξεργασία παράνομου διαφημιστικού υλικού, ή αλλιώς 

το “Give me a Sign” Project. 

Βασικοί πρωταγωνιστές αυτής της πρωτοβουλίας, είναι οι 

Cleanjunkies. Πρόκειται για μία ομάδα που έχει συσταθεί 

με σκοπό την προάσπιση της αισθητικής των πόλεων και 

την ευαισθησία απέναντι στην υπερβολική έκθεση σε 

διαφημιστικά μηνύματα. 

Στέλνουν πρόσκληση λοιπόν στους Αθηναίους για να 

συμμετέχουν στην προσπάθεια και να γίνουν όλοι  

Cleanjunkies. Τους καλούν αναλάβουν δράση, να βγουν 

στους δρόμους και να κατεβάσουν παράνομες 

διαφημιστικές πινακίδες, από δέντρα, συρματοπλέγματα, 

κολώνες και τοίχους.  

Το υλικό που θα συγκεντρώσουν από αυτή την ενέργεια 

τους καλούν να το παραδώσουν ώστε να χρησιμοποιηθεί 

από τους καλλιτέχνες σαν καμβάς πάνω στον οποίο θα 

δημιουργήσουν. Τα έργα μπορούν να είναι σε 

οποιαδήποτε μορφή (ζωγραφική, φωτογραφία, κολάζ, 

βίντεο, κ.λπ.). 

Οι διαφημιστικές πινακίδες – καμβάδες διανέμονται από 

τον πολυχώρο “The Box” στο Πολιτιστικό Πάρκο 

“Σταύρος Κώτσης”, στη διαστάυρωση των οδών 

Θεμιστοκλέους και Σπάρτης, στην Αγία Παρασκευή 

Τα έσοδα από την έκθεση θα διατεθούν για το Εργαστήρι 

Station Athens, στο οποίο συμμετέχουν νέοι, ηλικίας 15 

έως 30 χρονών, οι οποίοι έχουν έρθει πολύ πρόσφατα 

στην Ελλάδα και έχουν βιώσει ή και συνεχίζουν να 

βιώνουν συνθήκες επιβαρυντικές ή και απαγορευτικές για 

την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβασή 

τους στο κοινωνικό σύνολο.  

Για επικοινωνία και συνεννόηση οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 210 – 6016626 σε  

ώρες γραφείου 

 

JOIΝING GREEN SPIRIT AND MATTER  

ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 

Η VERTICAL COMMUNICATIONS και η MKO ECOWEEK 

απευθύνουν πρόσκληση για συμμετέχετε στην έκθεση 

ʽJoining Green Spirit and Matterʼ που διοργανώνει η ΜΚΟ 

ECOWEEK στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ. Η ECOWEEK 

δραστηριοποιείται στο Ισραήλ από το 2007,  με τρία 

επιτυχή διεθνή συνέδρια για ʽπράσινοʼ σχεδιασμό, σε 

συνεργασία με τους Δήμους Ιεροσολύμων, Χολόν, Ρίσον, 

το πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, την Ακαδημία Βετσαλέλ, το 

Τεχνολογικό Ινστιτούτο Χολόν (ΗΙΤ) και φορείς από το 

Ισραήλ και το εξωτερικό. Η έκθεση πραγματοποιείται από 

τις 15 Σεπτεμβρίου ως τα τέλη Οκτωβρίου 2012 στην 

αρχιτεκτονική γκαλερί ΖΕΖΕΖΕ στο ανακαινισμένο λιμάνι 

του Τελ Αβίβ και αναμένεται υψηλή προσέλευση 

επισκεπτών. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν προτάσεις 

ʽπράσινουʼ σχεδιασμού από τα συνέδρια και διεθνή 

εργαστήρια της ECOWEEK στην Ελλάδα, Ισραήλ, 

Παλαιστίνη, Ιταλία και Πολωνία που περιλαμβάνουν 

πρότζεκτ αστικού σχεδιασμού, διαμόρφωσης του αστικού 

χώρου, νέα κτίρια, ανακαινίσεις κτιρίων και μικρής 

κλίμακας παρεμβάσεις σε πάρκα και σχολεία στα αστικά 

κέντρα. Η έκθεση θα συνδυάζει τις προτάσεις της 

ECOWEEK με ʽπράσιναʼ υλικά ή υλικά και υπηρεσίες που 

αφορούν στην οικολογική δόμηση και θα εκτίθενται υλικά, 

προσπέκτους, δείγματα  και βίντεο των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. Στη διάρκειά της θα διοργανωθούν 

συναντήσεις, εκδήλωση για την προβολή των ελληνικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, διαλέξεις, εταιρικές 

παρουσιάσεις, εργαστήρια σχεδιασμού, και ζωντανή 

μετάδοση μέσω ίlivestreaming του συνεδρίου της 

ECOWEEK στη Ρώμη στις 24/9 και η ομιλία του διεθνούς 

φήμης Ιαπωνέζου αρχιτέκτονα Kengo Kuma, ομιλητή του 

συνεδρίου στις 25/9.   

Η έκθεση αυτή είναι πρωτοβουλία της ECOWEEK και η 

πρώτη στο είδος της. Θα ακολουθήσουν εκθέσεις στο 

Βελιγράδι, στην Κοπεγχάγη και στην Κωνσταντινούπολη. 

Τα προτερήματα της συμμετοχής στην έκθεση είναι : 

- Μακράς διαρκείας σε μια περίοδο εορτών και μεγάλης 

προσέλευσης του κοινού στο χώρο του λιμανιού 

(καταστήματα, εστιατόρια, καφέ, κλπ). 

- Χαμηλό κόστος για τους εκθέτες, αφού δεν απαιτείται 

περίπτερο και προσωπικό, παρά μόνο διάθεση υλικών και 

προσπέκτους – και παρουσία στα εγκαίνια και στην ημέρα 

της ειδικής εκδήλωσης για την Ελλάδα (εκτός και αν οι δύο 

συνδυαστούν). 

- Συνδυασμός κοινού, τόσο αρχιτεκτόνων, φοιτητών, 

επαγγελματιών, αλλά και του ευρύτερου κοινού. 

(δ)Εστιασμένης προβολή της ελληνικής δημιουργικότητας 

και καινοτομίας. 

- Πύλη προς μια (ακόμη) αναπτυσσόμενη αγορά – 

παρόλη τη διεθνή οικονομική κρίση, όπου η οικολογική 

δόμηση κερδίζει έδαφος με σημαντικά βήματα τόσο σε 

επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος, όσο και σε επίπεδο 

Δήμων και κατασκευαστών. 

- Συνεργασία με έναν διεθνή φορέα – την ECOWEEK - που 

φέρνει την Ελληνική δημιουργικότητα και καινοτομία σε 10 

και πλέον χώρες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. 
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Έκθεση έργων με ζωγραφιές, με φωτογραφίες και με  

κατασκευές, που έχουν θέμα την ενέργεια και το 

περιβάλλον διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο των 

αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών μαθητικών διαγωνισμών, 

που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια σχολική χρονιά 

2011 - 2012 και γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στους Έλληνες 

μαθητές. 

Οι διαγωνισμοί αυτοί διοργανώθηκαν για το ευρωπαϊκό 

έργο «10ACTION», που έχει πραγματοποιείται με σκοπό 

την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σε θέματα 

που έχουν σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές και την 

εξοικονόμηση ενέργειας. Στις δράσεις τους συμμετείχαν 

μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων από την 

Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Γερμανία και 

την Αυστρία με ιδιαίτερη επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί 

πως στον διαγωνισμό φωτογραφίας οι Έλληνες μαθητές 

κατάφεραν να κερδίσουν τα δύο πρώτα διεθνή 

βραβεία του διαγωνισμού. 

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν 

εργασίες των μαθητών και να γνωρίσουν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από την οπτική σκοπιά των 

παιδιών και των εφήβων.  

Στη διάρκεια της έκθεσης θα εκτεθούν 2.700 έργα 

ζωγραφικής από μαθητές δημοτικών σχολείων, που 

συμμετείχαν στον διαγωνισμό ζωγραφικής που είχε θέμα 

την Ηλιακή Ενέργεια και 400 έργα φωτογραφίας από 

μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που συμμετείχαν στον 

διαγωνισμό φωτογραφίας που είχε θέμα τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Ακόμη θα εκτεθούν 150 έργα από 

μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, που συμμετείχαν στον 

διαγωνισμό ιδεών και κατασκευών με θέμα την βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στη περίοδο από 25 έως 

και 29 Ιουνίου, στον χώρο Τεχνόπολις του Δήμου 

Αθηναίων, στην αίθουσα Νίκος Γκάτσος, (Κτίριο Δ12), 

Πειραιώς 100, Γκάζι. 

Η είσοδος ελεύθερη για τουυς επισκέπτες. 

EΡΓΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι ζεστές ημέρες στην πόλη απαιτούν όμορφες βραδιές 

και απολαυστικές στιγμές. Μια καλή επιλογή είναι και οι 

θεατρικές παραστάσεις που σφηνώνουν στην πόλη και 

στη καθημερινότητα.  

Με ειδική σκηνογραφική διαμόρφωση σε μια αθηναϊκή 

αυλή εκατό ετών, μετατρέπεται σε φυσικό και 

τρισδιάστατο σκηνικό που θα υποδεχθεί τους ήρωες του 

Κεχαΐδη, τον Φώντα και τον Κόλλια, για να 

δημιουργήσουν μια θεατρική εστία στην καρδιά του 

παραμελημένου κέντρου της πόλης. 

Από τις 20 Ιουνίου και για ένα μήνα, κάθε μέρα στις 21:15, 

εκτός από Κυριακή και Δευτέρα, ο Κωνσταντίνος Κάππας 

και ο Νίκος Ορφανός, θα ξαναρίξουν τις ζαριές τους σε 

μια παράσταση φτιαγμένη με βιολογικά, θεατρικά υλικά! 

Πρόκειται ηια μια παράσταση που το περσινό καλοκαίρι 

ξάφνιασε ευχάριστα και προκάλεσε το ενδιαφέρον. Μια 

παράσταση- έκπληξη στο ελληνικό Θέατρο.  

Πρόκειται για «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη, που 

πρωτοξεκίνησε τον Ιούλιο του 2011 σε μια ιδέα του 

Κωνσταντίνου Κάππα και σε σκηνοθεσία των Νίκου 

Ορφανού και Κωνσταντίνου Κάππα με πρωτοφανή 

επιτυχία και 100% πληρότητα σε μια παλιά Αθηναϊκή αυλή 

στου Ψυρρή. 

Η παράσταση έχει αξιόλογη προϊστορία και περιόδευσε σε 

ειδικούς χώρους που ταίριαζαν στη  οπτική του έργου, 

όπως αυλές, παραδοσιακά καφενεία και εστιατόρια, 

ξενώνες, προαύλια σχολείων, και άλλους χώρους/φθσικά 

σκηνικά όπου είχε απρόσμενα μεγάλη προσέλευση.  

Ο κόσμος αγκάλιασε την παράσταση τόσο πολύ που οι 

λίστες αναμονής και τα εξαντλημένα εισιτήρια ήταν 

καθημερινή πραγματικότητα. 

Από 20 Ιουνίου, λοιπόν και για ένα μήνα, το Τάβλι θα 

ξαναζωντανέψει στην οδό Αριστοφάνους 34 Β και Σαρρή 

στου Ψυρρή, στην αυλή που το «γέννησε». 

Για πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 

να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6977449895 

 

ΤΑΒΛΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟ  

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 



www.bike.prasinomple.gr


Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ, έγινε την 

Παρασκευή 18 Μαΐου η κεντρική εκδήλωση για τον 

εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, με την 

παρουσία της Υπηρεσιακής Υπουργού Πολιτισμού κας 

Τατιάνας Καραπαναγιώτη, της Γ.Γ. ΥΠΠΟ κας Λίνας 

Μενδώνη, του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας κου Βασίλη 

Κουλαϊδή , της Γεν. Διευθύντριας Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ 

κας Μαρίας Βλαζάκη , του Γεν. Διευθυντή Οικονομικών 

ΥΠΠΟ κου Γεώργιου Γρηγορόπουλου του Δημάρχου 

Κηφισιάς κου Νίκου Χιωτάκη, καθώς και Ακαδημαϊκών, 

Πρέσβεων και εκπροσώπων του επιχειρηματικού και 

πνευματικού κόσμου. Η εκδήλωση άρχισε με ρεσιτάλ 

άρπας της Μαρίας Μπιλντέα σε έργα Claude Debussy και 

J.S. Bach. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί της Προέδρου του 

ΜΓΦΙ κας Νίκης Γουλανδρή, της Προέδρου του Ελληνικού 

Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) 

κας Τέτης Χατζηνικολάου, η ομιλία της Επίκ. Καθηγήτριας 

Μουσειολογίας και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

κας Μαρίας Οικονόμου και τελείωσε με την βράβευση των 

παιδιών που είχαν λάβει μέρος στους σχολικούς 

διαγωνισμούς του Μουσείου. Κάθε χρόνο η Διεθνής 

Ημέρα Μουσείων είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο 

θέμα που αφορά στα Μουσεία και στην προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα που έχει επιλεχτεί για το 

2012 είναι: «Το Μουσείο σε έναν κόσμο που αλλάζει. Νέες 

προκλήσεις, νέες εμπνεύσεις». Φέτος το Ελληνικό Τμήμα 

του (ICOM) επέλεξε το ΜΓΦΙ ως τιμώμενο Μουσείο για το 

2012 

Το ECOCITY LETTER  είναι μια εβδομαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισμού για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, με 
πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέματα. Στέλνεται σε μορφή pdf και για να το διαβάσετε, θα πρέπει να έχετε 
εγκατεστημένη κάποια έκδοση του Adobe Acrobat Reader. Στη περίπτωση που δεν την έχετε είναι διαθέσιμη στην διεύθυνση : 
http://www.adobe.com 
H αποστολή του ECOCITY LETTER γίνεται σε Mέλη και Φίλους του ECOCITY, καθώς και σε συνεργαζόμενους εκπροσώπους φορέων 
και οργανισμών. Για πληροφορίες και στοιχεία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 210 6196757 και στην ηλεκτρονική 
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ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Στο τέλος Μαρτίου ιδρύθηκε στην Αθήνα το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, το οποίο έχει ως κύριο 

στόχο να προωθήσει στη χώρα μας, καθώς και στην 

ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου το 

πρότυπο του παθητικού κτηρίου (PassivHaus). 

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των επιστημόνων από το 

χώρο της μηχανικής, της νομικής και της επικοινωνίας 

που απαρτίζουν το Ινστιτούτο, πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τη Βόρεια Ευρώπη στη 

διάρκεια της δεκαετίας του 80, η οποία μπορεί 

αποδεδειγμένα να συμβάλλει στην εξοικονόμηση 

ενέργειας και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των 

κτηρίων στον Ελλαδικό χώρο, βοηθώντας σημαντικά 

στην μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας. 

Το Ινστιτούτο, μετά τη δημιουργία του, όρισε τις βασικές 

και άμεσες προτεραιότητες της δράσης του που 

περιλαμβάνει τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων 

σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας, την υλοποίηση 

σεμιναρίων και εκπαιδευτικών συναντήσεων για 

μηχανικούς που ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με 

το πρότυπο PassivHaus και τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

για την παραγωγή παθητικών συστημάτων στην 

Ελλάδα. Επιπλέον στόχος του Ινστιτούτου είναι, μέσα 

από το έργο του, να υποστηρίξει κάθε προσπάθειας 

υλοποίησης νέου ή υφιστάμενου κτιρίου, σύμφωνα με 

το πρότυπο PassivHaus στον Ελλαδικό χώρο και η 

υποστήριξη της πιστοποίησης του. 

Στο δικτυακό τόπο www.eipak.org είναι διαθέσιμες 

πληροφορίες για το Ινστιτούτο και τον 

προγραμματισμό του, καθώς και τρόπο εγγραφής για 

ενδιαφερόμενους. 
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