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Στον εξαίρετο χώρο της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, που 
βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγγρού στην 
Αθήνα, θα φιλοξενηθεί φέτος η Τελετή της 
Απονομής των Βραβείων Περιβαλλοντικής 
Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012. 

Η Διοίκηση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 
αγκάλιασε τον θεσμό των Βραβείων 

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, που πραγματοποιείται φέτος για 
όγδοη συνεχόμενη χρονιά επιβραβεύοντας 
ενέργειες και έργα που υλοποιήθηκαν κατά 
την διάρκεια του προηγούμενου έτους και 
είχαν προσανατολισμό την προστασία του 
Περιβάλλοντος. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το βράδυ 
της Παγκόσμιας Ημέρας που είναι 
αφιερωμένη στη προστασία του 
Περιβάλλοντος, την Τρίτη 5 Ιουνίου.  
Στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη 
με διακρίσεις και δράσεις από Επιστήμονες 
και Επιστημονικούς Φορείς, από Δήμους, 
Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, που παρουσίασαν  
σημαντικό  έργο στη διάρκεια του έτους 2011 

TH ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΗΝΗ ΣΗ ΣΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΨΝ  ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ 
ΨΝΑΗ, Η ΣΕΛΕΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ  ΣΨΝ ΒΡΑΒΕΙΨΝ ΟΙΚΟΠΟΛΙ 2012 

για την προστασία του Περιβάλλοντος.  

Η εκδήλωση ήδη ξεκίνησε να προετοιμάζεται 
από τον σκηνοθέτη Νίκο Κροντηρά και μια 
αξιόλογη ομάδα εθελοντών, που εξετάζουν 
το πρόγραμμα και τη ροή του. Το φετινό 
αγαλματίδιο των Βραβείων θα επιλεγεί μετά 
από την εξέταση των προτάσεων που θα 
καταθέσουν, μέχρι το τέλος Μαρτίου, 
επιλεγμένες ομάδες από Σχολές Καλών 

Τεχνών. Σκοπός των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 
2012 είναι η επιβράβευση δράσεων για την 
προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η 
καλλιέργεια συνθηκών ευγενούς άμιλλας και 
ευαισθησίας, σε όλους όσους εμπλέκονται 
στην προστασία και την ανάπτυξή του.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν 
υποψηφιότητα στα Βραβεία Περιβαλλοντικής 
Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012, μέχρι την 31η 
Μαρτίου, σε μία ή περισσότερες από τις 
κατηγορίες, διεκδικώντας το μοναδικό 
αντίστοιχο βραβείο στον Τομέα συμμετοχής 

τους. Περισσότερα στοιχεία για τα βραβεία, 
την διαδικασία και τις αιτήσεις υποβολής 
υποψηφιοτήτων είναι διαθέσιμα στον 
διαδικτυακό τόπο των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 
στην ιστοσελίδα www.oikopolisawards.gr 
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Πληρουορίες για προσκλήσεις : ECOCITY τηλ 210 6196757 

www.ecomobility.gr


Στην προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την 

αναμόρφωση του κέντρου της Αθήνας, προχώρησε το 

ίδρυμα Ωνάση, που θα αναλάβει και τη χρηματοδότηση 

του έργου. Σε ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκε το 

πρόγραμμα «Re-think Athens» για την παρέμβαση στο 

κέντρο της Αθήνας, από τη Λ. Αμαλίας έως το τέλος της 

οδού Πατησίων, με κεντρικό άξονα την Πανεπιστημίου 

και κορυφώνεται σε μια αναβαθμισμένη πλατεία 

Ομόνοιας 

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός 

δακτυλίου που θα συνδέσει τον πεζόδρομο της 

Διονυσίου Αρεοπαγίτου και το νέο μουσείο της 

Ακρόπολης με το αρχαιολογικό μουσείο και την πλατεία 

Ομόνοιας με το Μοναστηράκι και το Θησείο. 

Το ίδρυμα θα αναλάβει τη διοργάνωση και το συνολικό 

κόστος του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και 

όλων των απαραίτητων μελετών για την ανάπλαση του 

κέντρου. Ειδικά για το κόστος, η αρχιτεκτονική 

διαμόρφωση του δημόσιου χώρου είναι επιφανειακό 

έργο, με προϋπολογισμό της τάξης των 25 εκατ. ευρώ, 

σύμφωνα με τους επικεφαλείς του ιδρύματος Ωνάση. 

Μεγαλύτερη εκτιμάται να είναι η δαπάνη για τη 

δημιουργία γραμμής τραμ, το κόστος του οποίου 

υπολογίζεται στα 200 εκατ. Ευρώ και σχεδιάζεται να 

διέρχεται ως τα Άνω Πατήσια. 

Ο Πρωθυπουργός στην παρουσίαση του 

προγράμματος ανέφερε «Το ιστορικό και εμπορικό 

κέντρο της πόλης των Αθηνών τα τελευταία χρόνια 

υφίσταται ραγδαίες μεταβολές – κοινωνικές, οικονομικές 

και δημογραφικές – που δυσκολεύεται να αφομοιώσει. 

Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι το ιστορικό κέντρο της 

Αθήνας βρίσκεται σε πορεία ταχείας απαξίωσης. 

Οφείλουμε άμεσα να το προστατεύσουμε, 

ανακόπτοντας αυτή την πτωτική πορεία. Η διάσωση του 

κέντρου είναι επείγουσα ανάγκη και κορυφαία 

προτεραιότητα. χι μόνο διότι η πρωτεύουσα είναι το 

πρόσωπο της Ελλάδας στα μάτια των πολιτών της και 

της διεθνούς κοινότητας». 

Η πρόταση του Ιδρύματος Ωνάση έρχεται σε μια καλή 

στιγμή για το κέντρο της Αθήνας και αγγίζει ιδιαίτερα την 

ανάγκη μέριμνας για την απαξίωση της περιοχής. 

Υπενθυμίζεται πως η μετατροπή της Πανεπιστημίου, σε 

άξονα περιπάτου, ποδηλάτου και Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς παρουσιάστηκε από το ΥΠΕΚΑ, τον Ιούνιο 

του 2010 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑθήνΑττική 

2014» μαζί πολλές ακόμη προτάσεις για αλλαγές στο 

κέντρο της Αθήνας. Έκτοτε το θέμα αδράνησε κάτι που 

φάνηκε στην εσπερίδα που διοργάνωσε το ECOCITY τον 

περσινό Απρίλιο, στην οποία εκφράσθηκαν σημαντικές 

απόψεις από τους εισηγητές. Εκεί, ένα μεγάλο μέρος του 

προσανατολισμού συζητήθηκε με τον συντονισμό του 

Καθηγητή ΕΜΠ Θάνου Βλαστού και παρουσιάστηκαν 

σημαντικές θέσεις από τον Αρχιτέκτονα -Πολεοδόμο Ομ. 

Καθηγητή ΕΜΠ κ. Αραβαντινό,  τον Συγκοινωνιολόγο 

Ομ. Καθηγητή ΕΜΠ  κ. Φραντζεσκάκη και άλλους 

σημαντικούς επιστήμονες . 
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ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΩΝΑΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ 

360 ΣΟΝΟΙ ΣΟΞΙΚΩΝ ΠΔΣΑΞΑΝ  

ΣΟ ΒΑΘΤ ΑΤΛΙΓΑ 

Σε σύλληψη δύο εκπροσώπων εταιρείας ανακύκλωσης, 

προχώρησε η αστυνομία στο Βαθύ Αυλίδας στην Εύβοια, 

για μόλυνση του περιβάλλοντος καθώς και για παραβίαση 

των προσωπικών δεδομένων.  

Η σύλληψη τους πραγματοποιήθηκε έπειτα από 

συντονισμένη επιχείρηση και πολυήμερη έρευνα των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Ειδικότερα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης 

και εντός του περιφραγμένου χώρου της, έκτασης 16 

στρεμμάτων διαπιστώθηκε δραστηριότητα που αφορούσε 

ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών αποβλήτων, 

καθώς επίσης και ανακύκλωση οχημάτων. 

 Στην έκταση αυτή εντοπίστηκαν 4 εδαφοδεξαμενές, οι 

οποίες περιείχαν υγρά και στερεά επικίνδυνα απόβλητα, 

ενώ σε μία από αυτές διαπιστώθηκε ότι τα υγρά απόβλητα 

που περιείχε, μέσω υπογείου αγωγού συνέρρεαν σε 

παρακείμενο αγρόκτημα, μολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 

τον περιβάλλοντα χώρο. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι σε 

κοντινή εδαφική έκταση απόθεσης, ενός στρέμματος 

περίπου, υπήρχαν επικίνδυνα απόβλητα και 

συγκεκριμένα λυματολάσπη, ενώ από πρόχειρες εκσκαφές 

που πραγματοποιήθηκαν σε χώρο έκτασης 2,5 

στρεμμάτων περίπου, βρέθηκαν θαμμένα επικίνδυνα 

στερεά απόβλητα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία της επιχείρησης, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό 

των16.000 ευρώ, καθώς και 4 κάμερες κλειστού και 

ανοιχτού χώρου, ένα σύστημα καταγραφής και τεχνικά 

μέσα τα οποία λειτουργούσαν χωρίς την προβλεπόμενη 

άδεια.  

Από τη λεπτομερέστερη διερεύνηση της υπόθεσης 

προέκυψε ότι το τελευταίο 15νθήμερο είχαν εναποτεθεί και 

ταφεί ποσότητες 360 τόνων περίπου, από λάσπες στο 

συγκεκριμένο χώρο οι οποίες προέρχονταν από μονάδα 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε βιολογικό 

καθαρισμό γνωστής εταιρίας αναψυκτικών. Επίσης 

προέκυψε ότι η εγκατάσταση λειτουργούσε χωρίς να 

διαθέτει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Οι συλληφθέντες 

οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας 

(Nooz.gr. 
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ECOCITY LETTER                           Τρίτη 19 Μαρτίου 2012 

http://eco.auth.gr
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«ΦΨΡΙ ΜΕΑΖΟΝΣΕ»  

ΣΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ 

Για την χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» εντάχθηκε το έργο 

«Εξοπλισμός για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου 

οργανικού και την Προώθηση της ανακύκλωσης στον Δήμο 

Λειψών» μετά από απόφαση που έλαβε η Περιφέρεια του 

Νοτίου Αιγαίου.  

Η πρόταση για την χρηματοδότηση και η ανάλογη αίτηση 

που υποβλήθηκε, προετοιμάστηκε από το Δήμο Λειψών μετά 

τη συνεργασία που είχε με την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε.. Το έργο 

που περιλαμβάνει η πρόταση και το οποί προτάθηκε για 

ένταξη. αποσκοπεί ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη και 

πρότυπη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 

περιοχής του Δήμου Λειψών, σύμφωνα με τις πρόσφατες 

κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 

98/2008, όπου προωθείται η ανακύκλωση σε ποσοστό 50% 

και ενθαρρύνεται η διαδικασία διαλογής των σκουπιδιών 

στην πηγή του οργανικού υλικού.  

Πιο συγκεκριμένα, το έργο που προγραμματίζεται έχει τους 

εξής βασικούς στόχους: 

-Την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα 

εξυοηρετεί τη διαλογή στην πηγή των βιολογικών αποβλήτων 

και την κομποστοποίηση αυτών εντός του χώρου του 

οικοπέδου, όπου βρίσκεται  ο Χ.Υ.Τ.Α. των Λειψών. 

- Τη βελτιστοποίηση του συστήματος που αφορά στη 

συλλογή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, στον 

Δήμο Λειψών 

- Τη βελτιστοποίηση του συστήματος για την 

παρακολούθησης όλων των εισερχόμενων αποβλήτων στο 

Χ.Υ.Τ.Α. Λειψών 

- Την εφαρμογή ενεργειών για την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών και των επισκεπτών του νησιού, που θα 

αναφέρονται στο σύνολο των δράσεων για την διαλογή 

στην πηγή 

Το έργο, εκτός από τα παραπάνω περιλαμβάνει επιπλέον την 

προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης, προμήθεια 

ανάλογου εξοπλισμού για την διαχείρισης ανακυκλώσιμων 

υλικών, καθώς και συντονισμένες δράσεις που θα 

πραγματοποιηθούν για την πληροφόρηση και την  

ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου, και των 

επισκεπτών 
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Ανακοινώθηκε στο Κοινό η έναρξη του κοινωνικού 

δικτύου (Social Network) "Χωρίς Μεσάζοντες"  στον 

σύνδεσμο www.xoris.gr 

Το κοινωνικό δίκτυο Χωρίς Μεσάζοντες, δημιουργήθηκε 

έχοντας τις ρίζες του στην ιδέα πολιτών να προβούν 

στην πώληση προϊόντων, απ' ευθείας από τον 

παραγωγό, στον καταναλωτή, αποφεύγοντας έτσι 

τους μεσάζοντες, τους μεγαλεμπόρους και τα 

υπερβολικά, και χωρίς λόγο κόστη. Μέσα από την 

κοινότητα αυτήν, στοχεύουν να δώσουν σε 

παραγωγούς την ευκαιρία να προωθήσουν τα 

προϊόντα τους, άμεσα, ανέξοδα και απ' ευθείας στον 

καταναλωτή, ο οποίος με την σειρά του αναφέρουν θα 

λαμβάνει προϊόντα τοπικά, αρίστης ποιότητας, και 

πάντα σε τιμές πολύ φθηνότερες από ότι στην αγορά, 

ξέροντας πλέον ότι αγοράζει απ' ευθείας από τον 

παραγωγό.  

Οι βασικοί  στόχοι της κίνησης είναι να βοηθηθούν οι 

έλληνες παραγωγοί να προωθήσουν τα προϊόντα 

τους και ν στηρίξουν τους καταναλωτές, ιδιαίτερα στις 

μεγαλουπόλεις, να βρουν προϊόντα αγνά, που 

συνήθως δεν υπάρχουν στα σουπερ μάρκετ, σε τιμές 

χονδρικής.  

Επίσης σκοπεύουν να γνωριστούν παραγωγοί και 

καταναλωτές, δημιουργώντας έναν δεσμό φιλίας, και 

μέσω αυτού οι αγορές να γίνονται χωρίς άγχος, πάντα 

στην ώρα τους και το βασικότερο, υγιεινά και με 

ασφάλεια. 

Στους ενδιαφερόμενους προτείνουν πριν 

χρησιμοποιήσουν την κοινότητά να μελετήσουν τους 

κανόνες χρήσης και τον Οδηγό Ασφαλής Αγοράς.  

Απευθύνουν, λοιπόν, ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους 

παραγωγούς να προσθέσουν τα προϊόντα τους στο 

κοινωνικό δίκτυο του κινήματος «Χωρις Μεσάζοντες» 

και ελπίζουν οι καταναλωτές να στηρίξουν την 

προσπάθεια, και να μπορέσουν να φτιάξουν μια 

ανεξάρτητη αγορά, μακριά από την αισχροκέρδεια!  

Για το κίνημα «Χωρίς Μεσάζοντες» στοιχεία είναι 

διαθέσιμα στη διεύθυνση  www.xoris.gr 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΘΗΚΕ ΕΡΓΟ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΛΕΙΧΟΤ 

www.xoris.gr
www.thinkglass.gr
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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- 

18:00Πέμπτη 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
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ΧΑΞΕ ΝΑ ΒΡΕΙ ΣΗ ΖΨΗ ΣΟ ΔΑΟ  

Επιλέγοντας  την ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε , με αφορμή τη 

προσπάθεια που καταβάλει στη περιοχή του Νομού 

Αιτωλοακαρνανίας για την ενημέρωση και την  

ευαισθητοποίηση,  ιδιαίτερα των νέων,  σε θέματα 

πολιτισμού και περιβάλλοντος, η ομάδα Future 

Leaders αποτελούμενη από εννέα μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και 3 Managers Εταιριών, βρέθηκε  στη 

Ναύπακτο,  από τις 11 έως τις 18 Μαρτίου, με στόχο 

την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για λογαριασμό 

της οργάνωσης. Ήρθε  σε επαφή με πολίτες, τους 

τοπικούς φορείς και με τις ιδέες της  εκπόνησε πλάνο  

δράσεων,  βοηθώντας  με αυτό τον τρόπο σημαντικά 

την ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε  στη βελτίωση και ανάπτυξη 

του έργου της. H ομάδα παρουσίασε ολοκληρωμένο 

πλάνο δράσεων στον υπεύθυνο της οργάνωσης, 

μέσα από θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία που 

προέκυψαν από έρευνα και ανάλυση που έκαναν όλο  

αυτό το διάστημα. Η ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε ξενάγησε 

τους Future Leaders στη πόλη της Ναυπάκτου και 

στο κάστρο ενημερώνοντας  για την ιστορία και τον 

πολιτισμό της πόλης. Στο έργο προσφέρθηκε 

σημαντική βοήθεια από φορείς, εθελοντές και 

επιχειρήσεις,  από την πόλη της Ναυπάκτου που  με 

τη συμμετοχή τους , βοήθησαν ουσιαστικά.  

Οργανισμοί για τους οποίους έχει εκπονήσει 

επιχειρησιακά σχέδια η Future Leaders είναι η Εταιρεία 

Προστασίας Πρεσπών, η Μέριμνα, το Εθνικό Θέατρο, 

το Χαμόγελο του Παιδιού, η MOm, το Μανιατάκειον 

Ίδρυμα, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, η 

οργάνωση Καλλιστώ και άλλοι. 

 

  FUTURE LEADERS ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΑΙΝΟ+ΜΠΛΕ 
Το Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης του 

Μουσείου  Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διοργανώνει  

για παιδιά 4 – 6 ετών … και τους γονείς τους, κάθε 

Σάββατο, μέχρι τον Ιούνιο, ένα όμορφο πρόγραμμα 

με θέμα το δάσος και τη πανίδα. 

Παιδιά και γονείς θα γίνονται δασοφύλακες και 

ξυλοκόποι, θα αναζητούν τα ζώα στο φυσικό τους 

περιβάλλον, θα παίζουν με τους ήχους και τα 

χρώματα, ενώ θα μάθουν να κατασκευάζουν το δικό 

τους ζωάκι. 

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στα Ελληνικά και 

στα Αγγλικά. Η διάρκεια του εργαστηρίου είναι 

μιάμιση ώρα και η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 

11.00. Το Κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι 

10 ευρώ για κάθε παιδί και 2 ευρώ για τους συνοδούς 

τους. 

Στο πωλητήριο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 

Ιστορίας, είναι διαθέσιμος ο αντίστοιχος εκπαιδευτικός 

φάκελο που κοστίζει 10 ευρώ και περιέχει στοιχεία και 

αυτοκόλλητα για πολλές ώρες δημιουργικής 

απασχόλησης, όταν επιστρέφουν τα παιδιά μετά το 

εργαστήριο στο σπίτι! 

Κάθε Σάββατο λοιπόν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

ζωντανεύουν τα ζώα του δάσους! 

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η κράτηση 

θέσεων (Tηλ 210-8015870 εσωτ. 515 κα Κωσταντίνα 

Διακάκη Τρίτη έως και Παρασκευή 9.00 – 15.00) 

  

e-mail kdiakaki@gnhm.gr 

www.gnhm.gr 
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