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ECOMOBILITY : ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ !!

Με τη ζωντάνια, το γέλιο και τις χαρούµενες φωνές των µαθητών, 
πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 5 Απριλίου η Τελετή Απονοµής των 
Βραβείων της Εκστρατείας ECOMOBILITY 2014-15, στο 
πληµµυρισµένο από τον ενθουσιασµό των εφήβων Αµφιθέατρο του 
Πολιτιστικού Κέντρου ∆αϊς στο Μαρούσι. 
Το κορυφαίο βραβείο για τις προτάσεις Οικολογικής Μετακίνησης 
της περιόδου 2014-15 απονεµήθηκε στην οµάδα µαθητών του 
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της περιόδου 2014-15 απονεµήθηκε στην οµάδα µαθητών του 
Πρότυπου Πειραµατικό Γυµνασίου της Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων. 
Οι µαθητές και ο καθηγητής τους θα συµµετέχουν στην αποστολή 
του ECOCITY στις Βρυξέλλες, στο τέλος Ιουνίου. 
Στην Εκστρατεία FREE Mobility το κορυφαίο Βραβείο έλαβε η εργασία 
του 1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.
Στους µαθητές και συντελεστές της Εκστρατείας έστειλε µήνυµα η 
Ευρωβουλευτής Ελισσάβετ Βόζενµπεργκ, που θα φιλοξενήσει τη 
νικήτρια οµάδα του ECOMOBILITY στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο. Το 
µήνυµα ανέφερε "Στα παιδιά της εκστρατείας ECOMOBILITY, αξίζουν 
πραγµατικά θερµά συγχαρητήρια. Έχουν αποδείξει στη πράξη τι θα 
πει εθελοντισµός, τι θα πει αγάπη για τον πολίτη, αγάπη για ένα 
υγιές περιβάλλον µέσα στην πόλη, έχουν αποδείξει τι θα πει να 
προσπαθείς µε σύστηµα, µε συνέπεια, µε ψυχή και να φέρνεις 
αποτελέσµατα. Είναι µεγάλη χαρά µας να σας φιλοξενήσουµε στο 
Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, για να γνωρίσετε από κοντά πως γίνονται 
εδώ οι εργασίες της Ευρώπης, που αφορούν στην πατρίδα µας για 
να καταλάβετε και εσείς πόσο έχετε συµβάλλει στην ποιότητα και την 
αναβάθµιση της ζωής. Να συνεχίσετε µε το ίδιο θάρρος. Μπράβο 
σας."
Τα Βραβεία, κατά σειρά και κατηγορία για την Εκστρατεία 
ECOMOBILITY είναι :
Βραβεία Εργασίας για την Οικολογική Μετακίνηση : 1ο Βραβείο στο 
Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων, 2ο

Βραβείο: Εκπαιδευτήρια ∆ούκα, 3ο Βραβείο: 1ο Γυµνάσιο 
Θεσσαλονίκης. 
Βραβείο Μουσικής Σύνθεσης : 1ο Βραβείο: Νέο Σχολείο Άργους, 2ο

Βραβείο: 1ο Γυµνάσιο Γιαννιτσών, 3ο Βραβείο: Μουσικό Σχολείο 
Κατερίνης.

(Συνέχεια στην σελ 2)



ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΕ ECOMOBILITY ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ !
(Συνέχεια από την σελ 1)
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Βραβείο Εικαστικής Έκφρασης : 1ο Βραβείο: Γυµνάσιο Μαζαρακίου,
2ο Βραβείο: 1ο Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, 3ο Βραβείο: Εκπαιδευτήρια
Γένεσις Ιωαννίνων
Βραβείο ∆ραµατουργικής Έκφρασης : 1ο Βραβείο: Εκπαιδευτήρια
∆ούκα, 2ο Βραβείο: Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, 3ο Βραβείο:
Εκπαιδευτήρια Λιναρδάτου-Αυγουλέα
Βραβείο Ηλεκτρονικής Έκφρασης : 1ο Βραβείο: 1ο Γυµνάσιο
Αργυρούπολης, 2ο Βραβείο: Εκπαιδευτήρια Μπουγά Καλαµάτας, 3ο

Βραβείο: Εκπαιδευτήρια Γένεσις Ιωαννίνων.
Οι οµάδες των µαθητών που κέρδισαν το πρώτο βραβείο, σε κάθε
κατηγορία ∆ηµιουργικού θα φιλοξενηθούν στο ECOCAMP, που
διοργανώνει κάθε χρόνο το ECOCITY, την πρώτη εβδοµάδα του
Αυγούστου στα Καλάβρυτα.
Τα Βραβεία για την Εκστρατεία FREE MOBILITY είναι :
Βραβείο Εργασίας για την Ανεµπόδιστη και Ελεύθερη Μετακίνηση :
1ο Βραβείο: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, 2ο Βραβείο:
ΕΕΕΕΚ Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής, 3ο Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Νάουσας
Βραβείο Μουσικής Σύνθεσης : 1ο Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Αχαϊας, 2ο

Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Αλµυρού, 3ο Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Φλώρινας
Βραβείο Εικαστικής Έκφρασης : 1ο Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Αµφισσας, 2ο

Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Σερρών, 3ο Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Θέρµης Θεσσαλονίκης
Βραβείο ∆ραµατουργικής Έκφρασης : 1ο Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Τρικάλων,
2ο Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Φλώρινας, 3ο Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Καλαµάτας
Βραβείο Ηλεκτρονικής Έκφρασης : 1ο Βραβείο: ΕΠΑΛ ΕιδικήςΒραβείο Ηλεκτρονικής Έκφρασης : 1 Βραβείο: ΕΠΑΛ Ειδικής
Αγωγής Ηρακλείου Κρήτης, 2ο Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Καβάλας, 3ο

Βραβείο: ΕΕΕΕΚ Θέρµης
Το Βραβείο για την καλύτερη ∆ιοργάνωση Εκδήλωσης της
Εκστρατείας, απονεµήθηκε στον ∆ήµο Τρικκαίων για τη
συνδιοργάνωση της εκστρατείας στη περιοχή του. Επίσης
απονεµήθηκαν ειδικοί Έπαινοι στα ΕΕΕΕΚ Μαντινείας, Κέρκυρας,
Καστοριάς, Άργους, Έδεσσας, καθώς και στα ΤΕΕ Ιλίου και ΤΕΕ
Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Την Τελετή απονοµής των βραβείων παρακολούθησαν
εκπρόσωποι της πολιτείας, Επιστηµονικών Φορέων, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικοί και µαθητές από πολλές πόλεις της
χώρας, που ταξίδεψαν για να γιορτάσουν όλοι µαζί στην Τελετή
που φιλοξενήθηκε από τα Εκπαιδευτήρια ∆ούκα στο Αµφιθέατρο
του Πολιτιστικού Κέντρου ∆αϊς.
Στην Εκστρατεία, φέτος, Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η εφηµερίδες
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και ΑΞΙΑ, τα περιοδικά ΠΡΑΣΙΝΟ, AUTO ΤΡΙΤΗ,
ΜOTO ΤΡΙΤΗ και REVIEW CSR και οι εταιρείες Webolution και
Πολυτεχνικά Νέα.
Τοπικοί Υποστηρικτές είναι η INTERAMERICAN, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ,
η JET OIL, το CAPSIS HOTEL Thessaloniki, η STEFI, το Ξενοδοχείο
XENIA VOLOS, το REX HOTEL KALAMATA, το ΑRITI GRAND HOTEL, το
Ξενοδοχείο Divani Trikala, το ELPIDA RESORT HOTEL SERRES, το
ESPEROS PALACE KASTORIA και το Ξενοδοχείο Εσπερίδες Νάουσα.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φωτογραφικό υλικό από
την Τελετή Απονοµής των Βραβείων της Εκστρατείας ECOMOBILITY
2014-15, είναι διαθέσιµες στη σελίδα facebook της Εκστρατείας
που έχει δηµιουργήσει το ECOCITY στη διεύθυνση
https://www.facebook.com/EcomobilityGR



Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, αφιερωµένο στη µελέτη και προστασία της Ελληνικής Φύσης,
ασχολείται µε τα καίρια θέµατα που αφορούν το αποτύπωµα που αφήνει ο άνθρωπος στο φυσικό
περιβάλλον. Φέτος, το Μουσείο επέλεξε το θέµα της ρύπανσης της θάλασσας από πλαστικά αντικείµενα, θέµα
που απασχολεί έντονα την παγκόσµια κοινότητα, ως µία από τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές απειλές του
21ου αιώνα. Tα πλαστικά είναι ανθεκτικά υλικά και η διάσπασή τους είναι εξαιρετικά αργή. Ορισµένα αντέχουν
στο θαλάσσιο περιβάλλον για δεκαετίες, εκατοντάδες ή ακόµα και χιλιάδες χρόνια.
Το 2014 οµάδα ερευνητών υπολόγισε ότι περίπου 5,25 τρισεκατοµµύρια κοµµάτια πλαστικού που ζυγίζουν
268.940 τόνους επιπλέουν στις θάλασσες του κόσµου. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος
έχει τεράστια σηµασία, καθώς η επιβάρυνση έχει άµεση επίπτωση στα οικοσυστήµατα, στους οργανισµούς,
αλλά και στη ζωή και την ευηµερία του ανθρώπου.
Η ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος είναι άµεση. Για το σκοπό αυτό το Μουσείο δηµιούργησε το
Πρόγραµµα «Το Μήνυµα της Θάλασσας» σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ,
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Πρόγραµµα «Το Μήνυµα της Θάλασσας» σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ,
το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό και την Αειφόρο Ανάπτυξη MIO-
ECSDE, καθώς και την οργάνωση Plastic Pollution Coalition και το Drifters Project των ΗΠΑ. Στόχος του
προγράµµατος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και των µαθητών, µέσα από την ενηµέρωση και την
εκπαίδευση στο κρίσιµο αυτό ζήτηµα.
Τα τρία τέταρτα της επιφάνειας του πλανήτη µας καλύπτονται µε νερό. Υπολογίζεται ότι το 97,3% του νερού της
υδρόσφαιρας κατανέµεται στους ωκεανούς και τις θάλασσες και το 2,7% στις ηπείρους. Οι υδάτινες µάζες
συνδέονται και αλληλοεξαρτώνται, δεν χωρίζονται µε φράγµατα, είτε είναι στην ξηρά είτε στους ωκεανούς. Ένα
πλαστικό σκουπίδι που αφήνει κάποιος σε µια πηγή στη κορυφή ενός βουνού, µπορεί να ταξιδέψει σε όλο τον
κόσµο. Βέβαια η λύση δεν µπορεί να είναι η κατάργηση των πλαστικών. Στην εποχή µας µε τις νέες τεχνολογίες
και δυνατότητες τα πλαστικά µπαίνουν όλο και πιο πολύ στη ζωή µας. Ο κύριος στόχος µας θα πρέπει να
είναι: "Κανένα πλαστικό να µην καταλήγει ανεξέλεγκτα στο φυσικό περιβάλλον". Όλοι µαζί, άτοµα, οµάδες και
κράτη οφείλουν να αντιµετωπίσουν το σύνθετο πρόβληµα της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλαστικά.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει σειρά εκδηλώσεων, επιστηµονικών και εκπαιδευτικών δράσεων, στους χώρους και
στον κήπο του Μουσείου. Στις 9 Μαΐου, θα είναι τα εγκαίνια Εικαστικής και Επιστηµονικής Έκθεσης, την εποµένη
εκπαιδευτικά/ψυχαγωγικά προγράµµατα, στις 17 Μαΐου, ο Εορτασµός ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων µε
δωρεάν είσοδο και ποικίλα εκπαιδευτικά/ψυχαγωγικά προγράµµατα. Την Κυριακή 24 Μαΐου
εκπαιδευτικά/ψυχαγωγικά προγράµµατα, στις 5 Ιουνίου, ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας
Περιβάλλοντος, µε δωρεάν είσοδο και στις 6 Ιουνίου, Σάββατο, Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα «Η ρύπανση της
θάλασσας από πλαστικά απορρίµµατα: Παρόν και Μέλλον» µε τη συµµετοχή των ειδικών επιστηµόνων:
• Francois Galgani, ο διεθνούς φήµης Γάλλος Βιολόγος Ωκεανογράφος, ειδικός για τη ρύπανση των

θαλασσών από µικροπλαστικά
• ∆ρ. Ευάγγελος Παπαθανασίου, ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ
• Καθηγητής Μιχάλης Σκούλλος , Πανεπιστήµιο Αθηνώ
• Καθηγητής Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Πανεπιστήµιο Πατρών
• Επικ. Καθ. Χρυσή Καραπαναγιώτη, Πανεπιστήµιο Πατρών
• ∆ρ. Χριστίνα Ζέρη, ΕΛΚΕΘΕ
Επίσης στις 7 και στις 14 Ιουνίου θα συνεχιστούν τα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράµµατα
Η καλοκαιρινή βραδια στον κήπο του Μουσείου., που θα περιλαµβάνει προβολές, καθιστό δείπνο, µουσική και
σύντοµες παρουσιάσεις. (η ηµεροµηνία θα ανακοινωθεί αργότερα)
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Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, αναπτύσσει δεύτερο ρεύµα συλλογής συσκευασιών (για το γυαλί)
σε πανελλαδική κλίµακα. Η ΕΕΑΑ, προκειµένου να µεγιστοποιήσει τα αποτελέσµατα της ανακύκλωσης γυαλιού,
ενισχύει το πρόγραµµα που είχε ξεκινήσει πιλοτικά το προηγούµενο έτος, µε την τοποθέτηση σε συνεργασία µε τους
∆ήµους, ειδικών µπλε κωδώνων για τη συλλογή των γυάλινων συσκευασιών. Η τοποθέτηση των µπλε κωδώνων
γίνεται σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκεντρωµένες επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, εστιατόρια, µπαρ κτλ),
παράλληλα µε την τοποθέτηση µεταλλικών κωδώνων σε ιδιωτικούς χώρους όπου συγκεντρώνεται µεγάλη
ποσότητα γυάλινων συσκευασιών (π.χ. ξενοδοχεία). Πάνω από 3.000 ειδικοί κώδωνες για την ανακύκλωση
γυάλινων συσκευασιών έχουν τοποθετηθεί ήδη. Οι 1.900 µπλε κώδωνες τοποθετήθηκαν σε δηµόσιο χώρο σε
περισσότερους από 100 ∆ήµους σε όλη την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια για τη συλλογή από 6.500
επιχειρήσεις, ενώ οι 1.100 είναι µεταλλικοί κώδωνες (βιοµηχανικού τύπου) και τοποθετήθηκαν σε ιδιωτικό χώρο (π.χ.
ξενοδοχεία). Το πρόγραµµα θα συνεχίσει να υλοποιείται κατά τη διάρκεια της χρονιάς µε την τοποθέτηση ακόµη
περισσότερων κωδώνων σε σηµεία των ∆ήµων. Έως το τέλος του χρόνου, σύµφωνα µε το σχεδιασµό και κατόπιν
σύµφωνης γνώµης των ∆ήµων, προβλέπεται να έχουν τοποθετηθεί συνολικά σε ιδιωτικό και δηµόσιο χώρο 5.000
µπλε κώδωνες προς εξυπηρέτηση συνολικά 13.000 επιχειρήσεων σε 200 ∆ήµους σε όλη την Ελλάδα. Η αποκοµιδή
και η µεταφορά του υλικού γίνεται µε ευθύνη της ΕΕΑΑ και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από τις
αρµόδιες αρχές. Παράλληλα, η ΕΕΑΑ υλοποιεί πρόγραµµα εντατικής και επαναλαµβανόµενης ενηµέρωσης, τόσο
για τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από το συγκεκριµένο πρόγραµµα, όσο και για τους πολίτες, σχετικά µε την
ορθή χρήση του εξοπλισµού και το σωστό τρόπο ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών. Η προσπάθεια της ΕΕΑΑ
για επέκταση του προγράµµατος ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών σε περισσότερους ∆ήµους, αποτελεί
δέσµευση που θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί το επόµενο διάστηµα. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα φιλοδοξεί
να αποτελέσει ένα ακόµα πεδίο αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ της ΕΕΑΑ και των συνεργαζόµενων ∆ήµων
για την επίτευξη των στόχων της Ανακύκλωσης. Ανάµεσα στα οφέλη του προγράµµατος αυτού, πέραν της
προσπάθειας για επίτευξη των εθνικών στόχων της Ανακύκλωσης Συσκευασιών, είναι και η ενίσχυση της
περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και η συνδροµή στις προσπάθειες
των ∆ήµων για ευαισθητοποίηση των δηµοτών σε θέµατα περιβάλλοντος.
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Πάνω από το 50% της θαλάσσιας περιοχής της Γυάρου καλύπτεται από προστατευόµενους οικότοπους, όπως
λιβάδια Ποσειδωνίας – οι γνωστές σε όλους µας φυκιάδες - και πυκνούς κοραλλιογενείς σχηµατισµούς (τραγάνες).
Η πολύ σηµαντική αυτή ανακάλυψη τεκµηριώνει και επιστηµονικά τη µοναδική σηµασία της θαλάσσιας «Natura
2000» περιοχής της Γυάρου αλλά και την άµεση ανάγκη για τη θεσµοθέτηση µέτρων προστασίας της. Αυτός είναι και
ο στόχος του προγράµµατος ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ LIFE, στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιήθηκε η σχετική έρευνα: η
δηµιουργία ενός πρωτοποριακού µοντέλου θαλάσσιας προστατευόµενης περιοχής, στην περιοχή της Γυάρου, από
κοινού µε τις κοινωνίες της Σύρου και της Άνδρου, που θα λειτουργεί µε σεβασµό προς το περιβάλλον και τους
ανθρώπους. Πρόκειται για δύο οικοτόπους που µαρτυρούν την υγεία του παράκτιου περιβάλλοντος, παρέχουν
καταφύγιο σε πολλά είδη ψαριών, ενώ η µεγάλη οικολογική τους αξία και η ανάγκη προστασίας τους αναγνωρίζεται
από τον Μεσογειακό Κανονισµό για την αλιεία ΕΚ/1967/2006. Η P. oceanica, γνωστή και ως φυκιάδα, το µοναδικό
φυτό της θάλασσας που απαντάται µόνο στη Μεσόγειο δεσµεύει διοξείδιο του άνθρακα, απελευθερώνει οξυγόνο και
προστατεύει τον βυθό και την ακτή από τη διάβρωση. Οι τραγάνες, είναι πολύ σηµαντικά αλιευτικά πεδία, αποτελούν
πυρήνες βιοποικιλότητας και θεωρούνται δεξαµενές ατµοσφαιρικού CO2. Με λίγα λόγια, ο βυθός της Γυάρου
φιλοξενεί δύο οικοτόπους που παρότι βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, εξασφαλίζουν ψάρια για
αλιείς και καταναλωτές, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στην προστασία των ακτών µας αλλά και εµπλουτίζουν τα
νερά και την ατµόσφαιρα µε οξυγόνο.
Τα δεδοµένα αυτά ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι
του 2014, από την οµάδα του εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του τµήµατος
Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, στο πλαίσιο του προγράµµατος ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ LIFE, του οποίου συντονιστής
είναι το WWF Ελλάς.
«Στη χώρα µας, παρότι τα λιβάδια Ποσειδωνίας έχουν µελετηθεί σε κάποιο βαθµό, το µεγαλύτερο µέρος τους
παραµένει αχαρτογράφητο και η ακριβής έκταση και κατανοµή τους παραµένει άγνωστη», σηµειώνει ο Καθηγητής
Ωκεανογραφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών και υπεύθυνος της έρευνας, Γιώργος Παπαθεοδώρου και συµπληρώνει:
«Σε ό, τι αφορά τις τραγάνες, γνωρίζουµε ότι στο Αιγαίο φιλοξενούνται οι µεγαλύτεροι σχηµατισµοί στη Μεσόγειο,
αλλά ένα πολύ µικρό τους τµήµα έχει χαρτογραφηθεί».
Ειδικότερα, χαρτογραφήθηκε µια περιοχή συνολικού εµβαδού 57,3 χµ², αναδεικνύοντας τη θαλάσσια «Natura 2000»
περιοχή της Γυάρου ως την καλύτερα χαρτογραφηµένη θαλάσσια «Natura 2000» στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της έρευνας, οι θαλάσσιοι οικότοποι του νησιού παρουσιάζουν έντονη ποικιλοµορφία και µεγάλη

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ ΤΗΣ ΓΥΑΡΟΥ

ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 27 Απριλίου 2015

αποτελέσµατα της έρευνας, οι θαλάσσιοι οικότοποι του νησιού παρουσιάζουν έντονη ποικιλοµορφία και µεγάλη
οικολογική αξία, αφού πάνω από 24 χµ², καλύπτονται από λιβάδια Ποσειδωνίας και πυκνούς κοραλλιογενείς
σχηµατισµούς.. Για περισσότερα: www.cycladeslife.gr



Στο «Κλικ, προστάτευσέ το!» οι µαθητές επέλεξαν ένα θέµα που θεώρησαν ότι απειλείται στο περιβάλλον τους, το 
φωτογράφισαν και ανέλαβαν δράση για την προστασία του. Οι φωτογραφίες των µαθητών και των 
εκπαιδευτικών του δικτύου θα εκτεθούν στο Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο (5ο όροφο) από τις 6 έως 13 Μαΐου 
2015. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 6 Μαΐου, 19.00 σε εκδήλωση ανοιχτή για γονείς και φίλους των 
µαθητών. Οι δράσεις προστασίας και ανάδειξης των διαφορετικών και «απειλούµενων» στοιχείων του 
περιβάλλοντος των µαθητών θα παρουσιαστούν από τα παρακάτω σχολεία: 
Α) µε ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ στις 12 Μαΐου (4ος όροφος): 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
9.00-9.10 Προσέλευση 
9.10 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, «Το φυσικό περιβάλλον του σχολείου µας» 
9.20 31ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, «Το θερινό σινεµά» 
9.30 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Ο αέρας, η ατµόσφαιρα, ο ουρανός» 
9.40 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Τα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο: αδέσποτα, κακοποιηµένα,» 
9.50 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ «Το πράσινο στην πόλη» 
10.00 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ευτυχία» 
10.10 7ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η αυλή του σχολείου µας» 
10.20 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Το ρέµα της Σοφούλη» 
10.30 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Η πλαζ της Αρετσούς» 
10.40 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Our Rights, our Responsibilities» 
10.50-11.20 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΣΤΕΡ 
(5ος όροφος) 
11.20 28ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η τούµπα της Τούµπας» 
11.30 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ «Τα φυτά της περιοχής µας» 

ΚΛΙΚ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ, 2014-15
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11.30 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ «Τα φυτά της περιοχής µας» 
11.40 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ «Η φιλία» 
11.50 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ «Η τέχνη» 
12.00 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ «Το παλιό µεταξουργείο Μπενεζόλιο στην Πυλαία» 
12.10 1ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ «Η Άνω Πόλη» 
12.20 7ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Οι κήποι του Πασά» 
12.30 15ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Το κόκκινο κτίριο στην Αγίας Σοφίας» 
12.40 7ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Το διατηρητέο της Γοργούς 11» 
12.50 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η περιοχή των Εξοχών» 
12.50-13.00 ΚΛΕΙΣΙΜΟ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ 
Β) µε POSTERS (5ος όροφος Βαφοπουλείου): 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ, «Η καθαριότητα στη γειτονιά του σχολείου µας» 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Οι Πύργοι της Βασ. Όλγας» 
14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η πλατεία Ελευθερίας» 
15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, «Τα λουτρά της πόλης» 
26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Το σχολείο µας» 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ, «Το σχολείο µας» 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ «Οι γνώσεις των παλιών» 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ «Eco-reporters on the look-out» 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Our Rights, our Responsibilities» 
1ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΗΣ «Η Αλευροποιία Αλλατίνη, τα λουτρά και ο Άγιος Νικόλαος Θέρµης» 
5ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Το κτίριο του 5ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης» 
14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Το ρέµα στη Σοφούλη» 
1ο ΓΕΛ ΠΥΛΑΙΑΣ «Η Άνω Πόλη» 
ΕΠΑΛ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ «Το δασάκι της Αγίας Παρασκευής Βασιλικών» 
1ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Το περιαστικό δάσος του Σέιχ Σου» 
8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η παραλία της Θεσσαλονίκης» 
8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η γειτονιά του σχολείου µου» 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πόστερ (70 x 100 cm) θα αναρτηθούν στις 5 Μαΐου, θα παραµείνουν στον 5ο όροφο του Βαφοπουλείου για όλη 
τη διάρκεια της έκθεσης (6-13/5) και θα παρουσιαστούν από τους µαθητές την Τρίτη 12 Μαΐου κατά τη διάρκεια του 
διαλείµµατος των προφορικών παρουσιάσεων.)

www.ecocity.gr Σελ. 6



ECOCITY LETTER ∆ευτέρα 27 Απριλίου 2015

www.ecocity.gr Σελ. 7



Το συνέδριο «Καινοτοµία και περιβαλλοντική
εκπαίδευση: ICT και διαγενεακή µάθηση», που θα
διεξαχθεί στην πανέµορφη πόλη της Φλωρεντίας στην
Ιταλία, στις 24 και 25 Σεπτεµβρίου 2015. Στοχεύει στην
προώθηση του διαλόγου σε κύρια θέµατα που
συνδέονται µε τη δια βίου µάθηση: διαγενεακή µάθηση,
για την προώθηση της µετάδοσης γνώσης και
ικανοτήτων µεταξύ διαφορετικών γενεών σε σχέση µε
τη διατήρηση της φύσης και της τοπικής κληρονοµιάς,
αλλά και για την προώθηση νέων τεχνολογιών, καθώς
επίσης και τον περιβαλλοντικό εθελοντισµό για την
ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ενεργού συµµετοχής
των πολιτών.
Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράµµατος INVOLEN, ένα
πρωτοποριακό πρόγραµµα που προωθεί τη
διαγενεακή µάθηση και την εκπαίδευση µέσα από το
παιχνίδι, χρησιµοποιώντας εργαλεία και µεθόδους των

Το τριετές πρόγραµµα «ΒΙΟτοπος – Η Φύση στην Αυλή
µας», που σχεδίασε και υλοποιεί ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ µε την
αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος
Νιάρχος και την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ, πλησιάζει στην
ολοκλήρωσή του. Το πρόγραµµα, που αφορά σε
δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
βιωµατικής εκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους, µέσω
της δηµιουργίας πρότυπων Βοτανικών Κήπων. Τον
Μάρτιο ολοκληρώθηκε ο 19ος ΒΙΟτοπος στην Αυλή του
Οικοτροφείου Θηλέων «Η Μέλισσα» στο Πανόραµα
Θεσσαλονίκης µε θέµα «∆ένδρα που προτιµούν το
νερό». Για την ολοκλήρωσή του καθοριστική ήταν η
συµβολή του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη για την
προετοιµασία του χώρου και την µεταφορά των
απαραίτητων υλικών.
Οι βιότοποι, έκτασης περίπου 100 τ.µ. ο καθένας, µε
φυτά χαρακτηριστικών βιοτόπων της ελληνικής φύσης
και εικαστικές παρεµβάσεις στις αυλές των σχολείων και

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο 19ος ΒΙΟτοπος
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παιχνίδι, χρησιµοποιώντας εργαλεία και µεθόδους των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), µε
σκοπό την επιµόρφωση εθελοντών για την προστασία
της φύσης σε 5 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελλάδα,
Γαλλία, Ουγγαρία, και Σλοβενία). Για να µένετε
ενηµερωµένοι για τις δραστηριότητες του INVOLEN και
να µάθετε σχετικά προγράµµατα, ανακοινώσεις
εκδηλώσεων και πρωτοβουλίες που λαµβάνουν χώρα
στην Ευρώπη συµπληρωµατικά µε τις δραστηριότητες
και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος, µπορείτε
µέσα από τα newsletter που αναρτωνται κάθε εξάµηνο
στα ελληνικά στη διεύθυνση :http://ornithologiki.us7.list-
manage1.com/track/click?u=9b3a3a0844aa29fca4d
40bc8f&id=6815b9e0e9&e=336d587428
.

και εικαστικές παρεµβάσεις στις αυλές των σχολείων και
των ιδρυµάτων ευπαθών κοινωνικών οµάδων,
προετοιµάζονται κατάλληλα µε τη συµβολή των
τοπικών ∆ήµων και άλλων φορέων, ενώ ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
και το συνεργείο του µε την συνεργασία των παιδιών,
των καθηγητών και των υπευθύνων αναλαµβάνουν να
αναµορφώσουν τους υπαίθριους χώρους µε στόχο το
ιδιαίτερο πρασίνισµά τους. Στη συνέχεια η φυσιολογία
των αυλών αλλάζει ριζικά αφού πλέον φιλοξενούν και
συγκατοικούν µε έναν ΒΙΟτοπο, ενώ αποκτούν µία νέα
καθηµερινότητα και τα παιδιά, καθότι µετά την
ολοκλήρωση των φυτεύσεων έχουν πλέον υιοθετήσει
και δεσµευτεί για τη φροντίδα των φυτών του κήπου!
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση
http://bit.ly/BIOtopos

Το ECOCITY LETTER είναι µια εβδοµαδιαία ηλεκτρονική έκδοση του Εθελοντικού Οργανισµού για το Αστικό
Περιβάλλον ECOCITY, µε πληροφορίες και ειδήσεις για περιβαλλοντικά θέµατα.
Προκειµένου να διατηρήσει την πολυφωνία και την ανεξαρτησία του, συντηρείται από τις εισφορές και τις
συνδροµές των µελών και των φίλων του, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βιωσιµότητά του. Η ετήσια συνδροµή
ανέρχεται στο ποσό των 20€ για τα µέλη και 10€ για τους φίλους. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό αυτό στο
λογαριασµό της ALPHA BANK GR96 0140 1710 0232 0001 248 ή να επικοινωνήσετε µαζί µας ώστε να µεριµνήσουµε
για την είσπραξή του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@ecocity.gr


