
Βουνό τα προβλήματα. 

Κόσμος χαμένος,  

απογοητευμένος και 

κουρασμένος στην αναζήτηση 

λύσεων, που απομονώνει. 

Η κρίση λάβωσε τη διαβίωση και 

γέμισε σκέψεις καταστροφής  

που μεταγγίζουν ανασφάλεια. 

Μαύρα σύννεφα φόβου και 

κανένα στήριγμα 

στη φυλακή του Φειμώνα. 

Νοιώθεις πως έφτασε το τέλος. 

Σέλος εποχής, που στον ορίζοντα 

αναζητούμε μηνύματα ελπίδας.  

Ζωντανεύει η γη  

και χρωματίζεται η εικόνα της 

καθημερινότητας.  

Σα πετούμενα ξεκουρνιάζουν  

και γεμίζουν πινελιές τον αέρα.  

Όλα ξαναζωντανεύουν.  

Φωρίς καμία βοήθεια,  

πέρα από τη Δύναμη της Υύσης. 

Φωρίς ασυμφωνίες  

για ανταλλαγή πόρων. 

Φωρίς σπατάλες και, κυρίως, 

με σεβασμό στο συγκάτοικο.  

Σο οικοσύστημα, σε λίγο,  

θα μας καλέσει στην Άνοιξη. 

Να ρουφήξουμε αισιοδοξία και 

να πιούμε δύναμη, 

για τα βάρη. Σα μεγάλα και 

πολλά, που ζητάνε λύσεις. 

Σοπικές. Ατομικές. Ομαδικές.  

Με κόπο και χωρίς πολλά λόγια. 

Να μας στηρίξει η Άνοιξη 

Να νοιώσουμε την Αρχή! 
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Μουσική κατά της καταπάτησης  
Δημόσιο χώρο διεκδίκησαν ακόμη 

μια φορά στις αρχές Υεβρουαρίου 

στη Θεσσαλονίκη, οι Streetpanthers, 

τον καταπατημένο πεζόδρομο της 

Μελενίκου και στην πλατεία της 

Ροτόντας, μοίρασαν αυτοκόλλητα με 

ξυλοπόδαρους γαϊδάρους, μουσική 

και χορό που θύμισε στη γειτονιά ότι 

ο χώρος ανήκει στους ανθρώπους 

 

τήριξη τοπικών παραγωγών 
Δέσμευση ανέλαβε ο Αντιδήμαρχος 

Σρικκαίων κ. Θεοδ. πανός, μετά τη 

συζήτηση και πρόταση της Τπεύθυ-

νης χολικών Δραστηριοτήτων του 

νομού κας Σζιώτζιου-Μηλιώνη και 

την ώθηση τν εκπροσώπων του 

ECOCITY. ε έξι μήνες, είπε, σε όλα τα 

Super Market των Σρικάλων θα 

υπάρχουν ειδικοί χώροι για την 

πώληση και προώθηση Σρικαλινών 

προϊόντων.  Μακάρι .  

 

Ευεργετικές καλλιέργειες 
το Μουσείο Γουλανδρή Υυσικής 

Ιστορίας εγκαινιάζεται το βράδυ της 

Πέμπτης (19.00) η έκθεση του 

HydroSense. Η έκθεση θα αποτελείται 

από τέσσερις θεματικές ενότητες για 

άρδευση, λίπανση, φυτοφάρμακα 

και δορυφορικές τεχνολογίες, ενώ 

στο κέντρο της αίθουσας θα 

παρουσιάζονται οι αισθητήρες 

τηλεπισκόπησης. Σο πρόγραμμα έχει 

στόχο την εξοικονόμηση νερού και 

τη μείωση χημικών εισροών μέσω 

της χρήσης νέων τεχνολογιών σε 

πιλοτικές καλλιέργειες βάμβακος στο 

Θεσσαλικό κάμπο.  

Ιδού η Ρόδος 
Η Ρόδος δείχνει να είναι έτοιμη να 

ασχοληθεί με το κυκλοφοριακά 

προβλήματα που μαστίζουν την 

πόλη και επηρεάζουν την λειτουργία 

της. Είναι φανερό πως είναι ζήτημα 

ευρύτερης στρατηγικής και όχι 

φαεινής από φερόμενους ειδήμονες.  

Η εφαρμογή κανονισμών θα εόιναι 

εύκολη για το μεγάλο πλήθος των 

ξένων που εισρέουν στο νησί από το 

εξωτερικό. Είναι μυημένοι σε 

ανάλογες συμπεριφορές και μπορεί 

να παρασύρουν και τους κατοίκους 

σε αλλαγή συνηθειών. Αρκεί να 

υπάρξει σχέδιο που να κρατήσει το ΙΦ 

και τις Τπηρεσίες έξω από το κέντρο. 

 

Μας πάγωσε η υπερθέρμανση 
Εμείς δεν το πιστεύαμε και το 

θεωρούσαμε εξωπραγματικό. Όμως 

ήλθε ένα δημοσίευμα στο ΒΗΜΑ και 

μας συμμάζεψε. Σο τσουχτερό κρύο, 

η παγωμένη Ευρώπη και η χιονισμέ-

νη Αφρική είναι συνέπειες της υπερ-

θέρμανσης… Πηγή του κύματος 

ψύχους είναι το λιώσιμο των πάγων 

σε Αρκτική, κάτι που επιβεβαιώνουν 

πλήρως μοντέλα μελετών από 

Ινστιτούτα Ερευνών. Όπως λένε τα 

ακάλυπτα από πάγο νερά απελευθε-

ρώνουν θερμότητα επηρεάζοντας τα 

βαρομετρικά, που οδηγούν πολικούς 

ανέμους στις νότιες και δυτικές 

περιοχές της Ευρώπης. 

 

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2012  
Σο ΤΠΕΚΑ θα διοργανώσει για 2η 

φορά την ελληνικής παρουσίας στη 

13η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής Βενετίας  

Αναγέννηση 
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ΣΡΙΣΗ 21 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 18.00 – ΔΗΜΟ ΒΤΡΨΝΑ 
Θέατρο «Ιάκωβος Καμπανέλης» 
3ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΤΡΩΝΑ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 22 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  

Ψρα 12.00 – ΑΘΗΝΑ : Θέατρο Λεοντείου Λυκείου Πατησίων 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΕΟΝΣΕΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΑΣΗΙΩΝ 

Ψρα 18.00 – ΑΘΗΝΑ : Αμφιθέατρο 2ου Πρότυπου Πειραματικού 

Γυμνασίου Αθήνας  
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΑ 
48ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 29 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ώρα 12.00 – ΚΨ  

Κινηματοθέατρο ΟΡΥΕΑ 

2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΩ 

 
Πληρουορίες και στοιτεία : ECOCITY τηλ 210 6196757 

www.ecomobility.gr


ΠΑΡΑΚΕΤΗ 2 ΜΑΡΣΙΟΤ ώρα 12.00 – ΑΡΓΟ 
Μπουσουλοπούλειο Θέατρο 
1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΓΟΤ 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 2 ΜΑΡΣΙΟΤ ώρα 18.00 – ΓΙΑΝΝΙΣΑ 
Αίθουσα υνεδριάσεων Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Πέλλας 
3ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 
 

ΑΒΒΑΣΟ 3 ΜΑΡΣΙΟΤ ώρα 18.00 – KAΛΑΜΑΣΑ 
Αίθουσα Εκδηλώσεων REX ΗΟΣΕL 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΩΝ ΜΠΟΤΓΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 
 

ΔΕΤΣΕΡΑ 5 ΜΑΡΣΙΟΤ ώρα 18.00 – ΞΤΛΟΚΑΣΡΟ 
Θέατρο Άγγελος ικελιανός 
1ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 7 ΜΑΡΣΙΟΤ ώρα 18.00 – ΛΑΜΙΑ 

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Λαμιέων 
4ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΜΙΑ 
 

Πληρουορίες και στοιτεία : ECOCITY τηλ 210 6196757 

www.ecomobility.gr
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15ος ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΞΤΛΙΝΗ 

ΦΩΛΙΑ ΓΙΑ ΠΟΤΛΙΑ 

Οι περιβαλλοντικές ομάδες του 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου 

με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου και 

της Ορνιθολογικής, προκηρύσσουν τον 15ο Πανελ-

λήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Κατασκευής Ξύλινης 

Υωλιάς για Πουλιά «Μιχάλης Παπαδάκης». Οι 

περιβαλλοντικές ομάδες του 2ου ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου 

καλούν όλους τους μαθητές (Νηπιαγωγείων, 

Δημοτικών, Γυμνασίων, ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ., .Δ.Ε., 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) να συμμετάσχουν στον "15ο Πανελλήνιο 

Μαθητικό Διαγωνισμό Κατασκευής Ξύλινης Υωλιάς 

για Πουλιά 'Μιχάλης Παπαδάκης'" και να δείξουν 

έμπρακτα την αγάπη τους για τα πουλιά.  

Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι : 

- Οι φωλιές πρέπει να είναι ξύλινες, γερές κατασκευές, 

να αντέχουν σε κακές καιρικές συνθήκες και να έχουν 

τη δυνατότητα να αναρτηθούν σε δέντρα 

- το εξωτερικό κάτω μέρος της φωλιάς και στο 

σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του 

κατασκευαστή που θα συνοδεύει αυτή, πρέπει να είναι 

γραμμένα τα αρχικά γράμματα του ονοματεπώνυμου 

του κατασκευαστή και η ημερομηνία κατασκευής της. 

- Οι φωλιές μετά το τέλος του Διαγωνισμού  δεν θα 

επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους, αλλά θα 

αναρτηθούν σε δέντρα του 'Αλσους Βεΐκου του 

Δήμου Γαλατσίου, του Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης "Α. Σρίτσης" και σε άλλα πάρκα 

του νομού Αττικής. 

-ε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν 

τιμητικοί έπαινοι και στις καλύτερες φωλιές θα δοθούν 

αναμνηστικά 

Οι φωλιές θα πρέπει να σταλούν μέχρι την Πέμπτη 24 

Μαΐου 2012 στο 2ο ΕΠΑ.Λ Γαλατσίου (Σαϋγέτου 60 & 

Πασσώβ β, Σ.Κ. 11141, Γαλάτσι, τηλ.: 210 2288340, 

email: mail@2epal-galats.att.sch.gr). Η τελετή λήξης 

και η έκθεση των μαθητικών έργων θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 στο 

Πάρκο "Α. Σρίτσης" στο Ίλιον Αττικής. 
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1ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ 

ΤΝΔΓΡΙΟ 

ΜΑRKETING & 

BRANDING 

TOΠOY   

30/3-1/4  

ΒΟΛΟ 

Σο 1ο Πανελλήνιο υνέδριο Marketing & Branding Σόπου θα 

πραγματοποιηθεί στο Σμήμα Μηχανικών Φωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΜΦΠΠΑ) του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στον Βόλο. Η Επιστημονική 

Επιτροπή, αποτελείται από εκπροσώπους 8 Πανεπιστημίων 

αλλά και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 

marketing και branding τόπου στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Οι σύνεδροι θα παρακολουθήσουν ένα 

διεπιστημονικό πρόγραμμα εισηγήσεων και 

παρουσιάσεων, θα ξεναγηθούν στην πόλη του Βόλου σε 

εκδηλώσεις αστικού πολιτισμού και θα συνεισφέρουν στη 

δικτύωση ατόμων και φορέων για μελλοντικές συνεργασίες 

και ανταλλαγή ιδεών με στόχο την τοπική ανάπτυξη και την 

αστική αναγέννηση. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο 

συνεργασίας ελληνικών φορέων και πρωτοβουλιών 

οργανώνονται περισσότερες από δέκα παράλληλες 

εκδηλώσεις, συνδεδεμένες με το αντικείμενο του υνεδρίου, 

ανοιχτές για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. 

Διαμορφώνουν έτσι μια ‘γιορτή’ αστικού πολιτισμού από 

τα όρια του συνεδριακού χώρου και των συνέδρων, στα 

όρια της πόλης και της Κοινωνίας των πολιτών. Μερικές 

από τις εκδηλώσεις είναι σημεία ενημέρωσης πολιτών, 

θεματική δημόσια συζήτηση από την Intelligence Squared 

Greece, έκθεση γραφιστικής από την Ένωση Γραφιστών 

Ελλάδας, έκθεση «Υαντάσου την Πόλη- Βόλος 2012» με 

αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές προτάσεις ανάπλασης, 

παρουσίαση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για 

την πόλη του μέλλοντος, εκδηλώσεις street performance 

και street art.  

Η υνάντηση, με διακριτικό τίτλο IDEA|TOpos και βασικό 

άξονα το υνέδριο Marketing & Branding Σόπου σε 

συνδυασμό με τις παράλληλες εκδηλώσεις αστικού 

πολιτισμού, στοχεύει τα επόμενα χρόνια να εξελίσσεται 

διαρκώς, ταξιδεύοντας σε διάφορες πόλεις και τόπους της 

χώρας εντοπίζοντας, αναπτύσσοντας και ενδυναμώ-

νοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τόπων. 

Απώτερος σκοπός είναι οι ζυμώσεις που θα γίνουν εντός 

και εκτός συνεδριακού χώρου τον ερχόμενο Μάρτιο να 

είναι αφορμή υπερβάσεων και αξιοποίησης νέων 

δυνατοτήτων. Η υνάντηση βρίσκεται υπό την αιγίδα του 

ΕΟΣ, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου 

και το ΣΕΕ Μαγνησίας, και υποστηρίζεται από το Δημοτικό 

ΙΕΚ Βόλου. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει στην 

ιστοσελίδα www.placemarketing.gr Σο κόστος συμμετοχής 

του υνεδρίου διαμορφώθηκε σε χαμηλά επίπεδα (140 € για 

το τριήμερο – 50 € για φοιτητές/άνεργους) ενθαρρύνοντας 

έτσι τη συμμετοχή νέων επιστημόνων και επαγγελματιών. 

www.placemarketing.gr
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Σο Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS ξεκινά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή 

έρευνα για το νερό και πιο συγκεκριμένα για την οικιακή χρήση του σε μεγάλα αστικά 

κέντρα της χώρας (Αττική, Βόλο, Γιάννενα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, 

Κοζάνη, Λαμία, Ξάνθη, Πάτρα, Ρόδο) με στόχο να καταγράψει τη σχέση των 

νοικοκυριών με το πολυτιμότερο φυσικό πόρο και να προωθήσει με εμπεριστατωμένα 

στοιχεία τα απαιτούμενα βήματα για την ορθολογική χρήση του και τη βιώσιμη 

διαχείρισή του. Όλοι μας γνωρίζουμε πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία μορφή ζωής 

στον πλανήτη χωρίς το νερό. Σις τελευταίες δεκαετίες, στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες η 

δυνατότητα πρόσβασης σε καθαρό νερό βελτιώθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα κάθε 

σπίτι να διαθέτει δική του παροχή και το νερό να ρέει άφθονο από τη βρύση. Από το 

λούσιμο στη σκάφη και το πλύσιμο των ρούχων στις βρύσες των χωριών, περάσαμε, 

χωρίς μεγάλο πλέον κόπο ή κόστος, στα αυτονόητα πλυντήρια, τα υδρομασάζ και τις 

πισίνες. Και μόνο όταν διανύουμε μεγάλες περιόδους ανομβρίας ή όταν τύχει να 

υπάρξει κάποια βλάβη και να έχουμε διακοπή ύδρευσης στο σπίτι μας, φαίνεται να 

θυμόμαστε και να συνειδητοποιούμε τη σημασία του νερού, κι ενδεχομένως την αξία 

του. Ιδιαίτερα στην αγροτική και νησιωτική Ελλάδα. Ωστόσο, η αξία των υδατικών 

πόρων είναι περισσότερο από προφανής. Δεν είναι λίγες οι περιοχές σε ολόκληρη τη 

χώρα, που αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα λειψυδρίας και κακής ποιότητας του 

νερού και υποχρεώνονται εδώ και χρόνια να το μεταφέρουν ή να αγοράζουν 

μπουκάλια για οικιακή χρήση. Σο πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί και να επιδεινωθεί 

λόγω των επιστημονικά αποδεδειγμένων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη 

λεκάνη της Μεσογείου, όπως και της αύξησης του πληθυσμού. κοπός της έρευνάς 

μας λοιπόν, πέραν του να καταγράψει τις συνήθειες μας και τον τρόπο που το 

χρησιμοποιούμε, είναι κυρίως να σκιαγραφήσει τη σχέση μας με το νερό: πώς το 

αντιλαμβανόμαστε, πόσο το γνωρίζουμε, τι σημαίνει για μας, κατά πόσο είμαστε 

διατεθειμένοι να το αποτιμήσουμε στην καθημερινότητά μας, ώστε να αποφασίσουμε 

να συμμετέχουμε ενεργά στη διαχείρισή του, πριν να είναι αργά. Σα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου αναμένεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

Νερού το Μάρτιο του 2012. Βάσει των αποτελεσμάτων, το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS 

σκοπεύει να ξεκινήσει μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης με 

στόχο την καλύτερη δυνατή εξοικείωσή μας με ζητήματα καθημερινής χρήσης και 

διαχείρισης του νερού, εξοικονόμησης, ανακύκλωσης. Επιπλέον, να καταθέσει 

επεξεργασμένες προτάσεις σε θεσμικό επίπεδο για τη διαμόρφωση των κατάλληλων 

εκείνων πολιτικών, που θα ενσωματώσουν τα συμπεράσματα της έρευνας και θα 

συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Όσο καλύτερα το 

κατανοήσουμε και γνωρίσουμε τις δυνατότητες ορθολογικής χρήσης του, τόσο πιο 

αποτελεσματικοί θα είμαστε στην ουσιαστική διαφύλαξη του αναντικατάστατου αυτού 

φυσικού πόρου.  

To ερωτηματολόγιο 

βρίσκεται ανηρτημένο 

στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση 

www.medsos.gr/erev

nanero.  

http://surveys.medsos.gr/index.php?sid=53247
www.medsos.gr/erevnanero


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- 

18:00Πέμπτη 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- 

17:30Παρασκευή Αθήνα Πλατεία Δεξαμενής 09.00-14.00

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 09:00 – 

14:00άββατο Αθήνα Δημοτική Αγορά Κυψέλης 09:00 – 

14:00άββατο Βούλα Νηρέως, μεταξύ Ήρας και Διός 09:00 – 

14:00άββατο Ίλιον Λ. Δημοκρατίας (πλησίον Carrefour) 09:00 – 

14:00

Σρίτη Περαία Ανθέων και Υιλελλήνων 14.30-17.30

Σετάρτη Καλαμαριά Κοντά σε Εκκλησία Αγ. Παντελεήμονα 08:00-13:00

Πέμπτη Νεάπολη Βενιζέλου- δίπλα στο Δημαρχείο 08:00-13:00

Παρασκευή Εύοσμος Ν. Καζαντζάκη 13.30-17.30

άββατο Καλαμαριά Καλλίδου και Παπάγου 08:00-13:00

Σρίτη Πάτρα Γήπεδο Παναχαϊκής 14:00 – 

18.00

ΑΣΣΙΚΗ

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΣΡΑ



Σο ECOCITY LETTER  είναι μια εβδομαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισμού για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, με 
πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέματα. τέλνεται σε μορφή pdf και για να το διαβάσετε, θα πρέπει να έχετε 
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H αποστολή του ECOCITY LETTER γίνεται σε Mέλη και Υίλους 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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NAVARINO ENVIRONMENTAL 

OBSERVATORY  

Ανακοινώθηκε το τρίτο Athens Bike Festival, που θα 

πραγματοποιηθεί και φέτος στον ίδιο χώρο, στην 

"ΣΕΦΝΟΠΟΛΙ" του Δήμου Αθηναίων, από 14 μέχρι 16 

επτεμβρίου. τη προηγούμενη εκδήλωση 

περισσότεροι από 25.000 φίλοι του ποδηλάτου 

επισκέφθηκαν το Υεστιβάλ και έδωσαν δυναμικό 

παρών στη διοργάνωση, όπου είχαν την ευκαιρία να 

δουν και να δοκιμάσουν τα νέα μοντέλα ποδηλάτων 

πόλης, να ανακαλύψουν νέες προτάσεις για 

αναδιπλούμενα ποδήλατα, να δουν τα τελευταία 

μοντέλα ποδήλατου βουνού και να εξερευνήσουν την 

πιο σύγχρονη πρόταση για την μετακίνησης σε 

αστικό περιβάλλον, όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα. 

Πέρσι οι επισκέπτες συζήτησαν με τους ειδικούς της 

αγοράς, συμμετείχαν σε ειδικά σεμινάρια και 

παρακολούθησαν ομιλίες. Επίσης είδαν το ποδήλατο 

να μεταμορφώνεται σε τέχνη, αλλά και θέαμα για 

ανεβασμένη αδρεναλίνη... 

Υέτος οι διοργανωτές γνωστοποίησαν πως θα έχουν 

ακόμη περισσότερες εκπλήξεις στο μεγαλύτερο 

ποδηλατικό event της χρονιάς! Πληροφορίες και 

στοιχεία για την προετοιμασία και εξέλιξη της 

διοργάνωσης μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι  

στο δικτυακό τόπο www.bikefestival.gr 

14-16 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ  

TΟ 3ο ΑΣΗΔNS BIKE FESTIVAL 
Ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων 

στη Μεσσηνία, με συμμετοχή φοιτητών του 

Πανεπιστημίου της τοκχόλμης, του εκπαιδευτικού 

προγράμματος του ΝΕΟ (Navarino Environmental 

Observatory). Σο ΝΕΟ αποτελεί πρότυπο 

συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών φορέων και 

ιδιωτικού τομέα, πάνω στην έρευνα και την 

εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και το 

περιβάλλον στην περιοχήτης Μεσογείου. ε αυτόν τον 

κύκλο μαθημάτων συμμετείχαν 48 προπτυχιακοί 

φοιτητές, οι οποίοι εκτός της Μεσσηνίας, περιέλαβαν 

στο πρόγραμμά τους επισκέψεις στη Λακωνία και την 

Αρκαδία. Σο ΝΕΟ που βρίσκεται στην Costa Navarino 

και δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη του 

Πανεπιστημίου της τοκχόλμης, της Ακαδημίας 

Αθηνών και της TEMES, αποτελεί την πρώτη 

προσπάθεια στην Ελλάδα για τη δημιουργία ενός 

διεθνούς φήμης ερευνητικού κέντρου σε αυτόν τον 

τομέα. ε αυτήν την κοινή προσπάθεια, επιστήμονες 

από όλο τον κόσμο διεξάγουν πρωτοποριακή 

έρευνα, αναπτύσσουν νέα εργαλεία και μεθόδους, 

ανταλλάσσοντας παράλληλα τεχνογνωσία και ιδέες. 

Σο ΝΕΟ στοχεύει επίσης στην ενημέρωση και ενίσχυση 

της ευαισθητοποίησης σε θέματα περιβάλλοντος και 

κλιματικής αλλαγής, ενώ τα αποτελέσματα των 

ερευνών παρουσιάζονται στο Navarino Natura Hall 

by Hellenic Postbank, το δια δραστικό περιβαλλοντικό 

κέντρο που λειτουργεί στην Costa Navarino. 
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www.bikefestival.gr
www.ecocity.gr

