
 

 

 

Πρό γραμμα Εκδηλώ σεών 

 

Κυριακι 01 Σεπτεμβρίου 2019 

Κυριακι 08 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

Πρόγραμμα Εκδθλϊςεων 

 

Με τθν υποςτιριξθ και τθν 

χρθματοδότθςθ του Υ.ΜΑ.Θ.   

 

 Συμμετε χώ 

Μαθαί νώ 

Δημίόυργώ   

Περιβάλλον-Σζχνθ-Πολιτιςμόσ  

 

ΟΦΦΑ 

«ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΑΣ – ΝΕΟΚΑΙΣΑΕΙΑ» 

Πμιλοσ  Όμιλοσ Υίλων τησ Υύςησ & του Ανθρώπου 

«ΜΑΣΟΔΟΝΣΑ – ΝΕΟΚΑΙΑΡΕΙΑ» 
www.mastodontas.gr   E-mail: mastodontas2014@gmail.com  

mastodontas.blogspot.com  
Facebook :Μαςτόδοντασ – Νεοκαιςάρεια   



 

 

 

Ρρόγραμμα Εκδθλϊςεων 

 

Στθν πρϊτθ θμερίδα που ζγινε ςτισ 01 Σεπτεμβρίου 2019 αςχολθκικαμε με τθν 

Ρεριβαλλοντικι Υποβάκμιςθ, Αυτοψία ςτουσ χϊρουσ, Βιωματικι Εμπειρία, 

Ρολυκεματικι - Διαδραςτικι ςυμμετοχι των παρευριςκομζνων, απόδοςθ των 

βιωματικϊν εμπειριϊν και τθσ επίδραςισ τουσ μζςω τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ.  

 Η πρϊτθ εκδιλωςθ ζγινε ςτο Ρλατανόδαςοσ Νεοκαιςάρειασ (ςχετικό Δελτίο Τφπου 

τθσ 02/09/2019). Κακϊσ ςε αυτιν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ μζςω των δράςεων, τθσ 

ηωγραφικισ, των παιχνιδιϊν, των τραγουδιϊν και τθσ επίδραςθσ τθσ φφςθσ είχαν τθν 

ευκαιρία να ηιςουν, να δουν, να βιϊςουν τα οφζλθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, τθσ 

επίδραςθσ προσ τον άνκρωπο αλλά 

και του ανκρϊπου ςε αυτά 

(περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ).  

ΚΤΡΙΑΚΗ  01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2019  

Ο τουριςμόσ μπορεί να καταςτρζψει τον  τουριςμό!!!! 

 Εναλλακτικι πρόταςθ για τον τουριςμό  αποτελοφν οι τουριςτικζσ πολιτιςτικζσ διαδρομζσ.  

 Ο κοσ Luis Minguel Fenrandez Barrios μασ μφθςε ςτο παράδειγμα μιασ μικρισ και οικονομικά «άγονθσ» περιοχισ τθσ 

Ιςπανίασ τθν Cuenca . Η ςυγκεκριμζνθ πόλθ των 50.000 κατοίκων βρίςκεται ςτθν επαρχία Castilla-La Mancha περίπου 

60km από τθν Μαδρίτθ. 

 Στισ 20 Μαρτίου 2015, το Μουςείο Ραλαιοντολογίασ τθσ Καςτίλλθσ-Λα Μάντςα δθμιουργικθκε (με αφορμι ενόσ 

ευριματοσ μαςτόδοντα)  με διάταγμα, του οποίου θ κφρια λειτουργία ςυνδζεται με μια δυναμικι προοπτικι τθσ 

παλαιοντολογικισ κλθρονομιάσ, τόςο ςε περιφερειακό όςο και ςε εκνικό επίπεδο. 

 Για να επιτευχκεί αυτό, θ MUPA (ο Οργανιςμόσ του Μουςείου) ανζλαβε  τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: 

 Η διατιρθςθ, προςταςία, τεκμθρίωςθ και ομαλι ζκκεςθ των ςυλλογϊν τθσ 

 Να διευκολφνει  τθν πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ των πολιτϊν, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ φοιτθτζσ από τθν 

Castilla-La Mancha. 

 Τθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν και εκπαιδευτικϊν προϊόντων. 

 Τθν Ζρευνα ςτον τομζα τθσ ςυλλογισ, τθσ παλαιοντολογίασ και τθσ επιςτιμθσ. 

 Τθν  οργάνωςθ προςωρινϊν εκκζςεων. 

 Τθν  προετοιμαςία, θ διάδοςθ και θ δθμοςίευςθ μελετϊν ςχετικά με τα κεφάλαιά μασ και ςυναφι κζματα. 

 Τθν ενδυνάμωςθ τθσ  κοινωνικισ και πολιτιςμικισ δυναμικισ τθσ κοινωνίασ Cuenca και Castilian-La Mancha. 

ΙΔΕΕ – ΠΡΟΣΑΕΙ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 



 

 

Ρρόγραμμα Εκδθλϊςεων 

 

 Ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ 11:00 π.μ. 

 Τόποσ Συνάντθςθσ των ςυμμετεχόντων «Ρλατανόδαςοσ Νεοκαιςάρειασ» 

 Επεξιγθςθ προσ όλουσ τουσ μετζχοντεσ του προγράμματοσ τθσ θμερίδασ αναλυτικά.  

 Διανεμικθκε υλικό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Α) μπλουηάκια, γάντια νιτριλίου, 

χαρτοςακοφλεσ με το λογότυπο τθσ εκδιλωςθσ για τθν ςυλλογι απορριμμάτων, κ.τ.λ.  

διαχωριςμόσ των μετεχόντων παιδιϊν ςε ομάδεσ (θλικιακά και κάκε ομάδα με 

διαφορετικό χρϊμα μπλοφηασ), κάκε εκπαιδευτικόσ (4 εκελοντζσ) ανανζλαβε μία 

ομάδα, ςε κάκε ομάδα υπιρχε αντίςτοιχοσ υπεφκυνοσ μζλοσ του Δ.Σ. του Ομίλου. 

 11:30π.μ. όλα τα παιδιά με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν ςυμμετείχαν ςε 

άςκθςθ αυτοςυγκζντρωςθσ, προκειμζνου μζςα από αυτιν τθν να αφουγκραςτοφν 

τουσ ιχουσ, τον αζρα και το περιβάλλον τθσ περιοχισ. Ακολοφκθςε θ ζναρξθ τθσ 

διαδρομισ – περιιγθςθσ ςτο Ρλατανόδαςοσ με υπεφκυνο ξενάγθςθσ τθν εκπρόςωπο 

του Δαςαρχείου Ριερίασ και Δαςολόγο Σθμζλα Ελευκεριάδου. Κατά τθν περιιγθςθ – 

ξενάγθςθ ςυλλζχκθκαν  και διάφορα  απορρίμματα ταυτόχρονα. Ραράλλθλα 

εκελοντζσ του Ομίλου παρουςιάςαν ςτουσ μετζχοντεσ ζνα κεατρικό δρϊμενο με κζμα 

το περιβάλλον «Συνζντευξθ με ζναν Ρλάτανο». 

 13:30μ.μ Επιςτροφι ςτο ςθμείο εκκίνθςθσ  όπου οι μετζχοντεσ απιλαυςαν  ζνα μικρό 

γεφμα κακϊσ και δροςιςτικοφσ χυμοφσ, νερό κ.τ.λ. 

 Ακολοφκθςαν διάφορα διαδραςτικά παιχνίδια, ηωγραφικι, χειροτεχνίεσ τραγοφδι, 

κ.τ.λ. όπου ςε όλθ αυτιν τθν διάρκεια τα παιδιά είχαν τθν δυνατότθτα να μάκουν για 

το περιβάλλον τθν ρφπανςθ, το δάςοσ και να μπορζςουν τθν βιωματικι αυτι εμπειρία  

να τθν εξωτερικεφςουν μζςα από τθν τζχνθ. 

 15:00 λιξθ τθσ εκδιλωςθσ και χαιρετιςμόσ των ςυμμετεχόντων. Ανανζωςθ τθσ 

επόμενθσ ςυνάντθςθσ για τθν Κυριακι 08 Σεπτεμβρίου 2019 ϊρα 11:00π.μ.ςτθν 

κεντρικι Ρλατεία τθσ Νεοκαιςάρειασ. 

Πρόγραμμα Εκδηλώςεων 

01/09/2019 

 Ο τουριςμόσ, ωσ ςφγχρονο παγκόςμιο οικονομικό φαινόμενο, μζςο οικονομικισ ανάπτυξθσ πολλϊν χωρϊν, δεν μζνει 

ανεπθρζαςτοσ από τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλιματα, αφοφ το φυςικό περιβάλλον αποτελεί το κφριο 

κεφάλαιό, του ςτο οποίο ςτθρίηεται αναπτυξιακά.  

 Ο οικοτουριςμόσ ωσ εναλλακτικι τουριςτικι μορφι  το ταξίδι είναι ςε φυςικζσ περιοχζσ  

 με υπευκυνότθτα απζναντι ςτθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ  

 αλλά και τθ διατιρθςθ τθσ ευθμερίασ των τοπικϊν πλθκυςμϊν ( Διεκνισ εταιρία για τον Οικοτουριςμό 1992, 

Ραγκόςμιο Ταμείο για τθ Φφςθ, 1994).  

 Ο οικοτουριςμόσ είναι πράγματι  εξειδικευμζνθ Τουρ. Μορφι ςε μια αγορά υψθλϊν απαιτιςεων  

 για ποιοτικά προϊόντα  

 και υπθρεςίεσ,  

 διατεκειμζνθ και ικανι να δαπανιςει υψθλά ποςά, αρκεί να πλθροφνται οι προδιαγραφζσ του Οικοτουριςμοφ. 

ΙΔΕΕ – ΠΡΟΣΑΕΙ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 



 

 

Ρρόγραμμα Εκδθλϊςεων 

 

Στθν Δεφτερθ Ημερίδα  ςτθν πλατεία τθσ Νεοκαιςάρειασ όπου βρίςκετε και το Εκκετιριο του 

Μαςτόδοντα, μικροί και μεγάλοι δϊςανε το παρόν με ενκουςιαςμό. Με τθν ςυμπαράςταςθ των 

εκπαιδευτικϊν και του καλλιτζχνθ Ιορδάνθ Ροιμενίδθ (ειδικοφ ςε δθμιουργίεσ από ανακυκλϊςιμα υλικά, 

καταςκεφαςαν ζνα φφλλο αντίγραφο των φφλλων τθσ λεμονιάσ.  

Το όνομα αλλά και το μινυμα του γλυπτοφ είναι: «Φτιάχνω ζνα Φφλλο και Αποκτϊ ζνα Φίλο». 

Απαςχολικθκαν με δράςεισ και παιχνίδια, διαβάςανε ιςτοριοφλεσ ςχετικά με το Ρεριβάλλον και τθν 

Ανακφκλωςθ.  

 

ΚΤΡΙΑΚΗ  08 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2019  

 Είναι άμεςα αναγκαίο να προχωριςουμε ςε ςυνολικι διαχείριςθ όλων των ειδϊν των 

απορριμμάτων. Αυτό κα δϊςει μια νζα δυναμικι ςτθν εκνικι μασ οικονομία αλλά και 

κα αποδϊςει ςτθν κοινωνία ζνα κακαρότερο περιβάλλον. 

 Εάν ο φυςικόσ μασ πλοφτοσ διαφυλαχκεί κα προςδϊςει μεγαλφτερθ αξία ςτθν 

ποιότθτα ηωισ, ςτθν ευρφτερθ περιοχι (αξίεσ γθσ, κ.τ.λ.) και κα αναβακμίςει  τθν αξία 

του όποιου τουριςτικοφ προϊόντοσ. 

 Μετάβαςθ από τθν Γραμμικι ςτθν Κυκλικι Οικονομία. 

 Ρολιτιςτικι Κλθρονομιά –Διεκνισ & Εκνικι Ρροςταςία τθσ 

 Ρολιτιςμικόσ Τουρίςτασ - «Ρολιτιςτικόσ» Τουρίςτασ 

 Αναγκαιότθτα & Ρροοπτικζσ Συνζργειασ Τουριςμοφ - Ρολιτιςμοφ 

 Αναγκαιότθτα & Ρροοπτικζσ Συνζργειασ Ρεριφερειακϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ – 

Ρολιτιςμοφ – Τουριςμοφ. 

 Ρρόταςθ για Ανάδειξθ και Ρροβολι Ευρθμάτων Ραλαιοντολογικισ Σθμαςίασ . 

Αναφορά ςτο μοντζλο ‘’SYCULTOUR’’ 

 Τουριςμόσ-Ρολιτιςτικζσ ενότθτεσ – Οικοτουριςμόσ 

 

 

Ιδέεσ – Προτάςεισ – υμπεράςματα 



 

 

Ρρόγραμμα Εκδθλϊςεων 

 

 Ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ  11:00π.μ.   

 Τόποσ ςυνάντθςθσ των ςυμμετεχόντων θ κεντρικι πλατεία τθσ Νεοκαιςάρειασ  μπροςτά  ςτο 

Εκκετιριο του Μαςτόδοντα.. 

 Διανομι υλικοφ και διαχωριςμόσ των παιδιϊν ςε ομάδεσ εργαςίασ. Α) ηωγραφικι, β) 

καταςκευζσ με ανακυκλϊςιμα υλικά, γ) ανάγνωςθ μικρϊν ιςτοριϊν με κζμα τθν ανακφκλωςθ 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Εντόσ τθσ αίκουςασ του Εκκετθρίου παρουςιάςτθκαν ταυτόχρονα οι ειςθγιςεισ των 

προςκεκλθμζνων ομιλθτϊν ςτουσ μετζχοντεσ με τθν ακόλουκθ ςειρά: 

1. οφία Αςλανίδου Διευκφντρια  Τομζα Κακαριότθτασ του Διμου Κατερίνθσ. 

2. Ευαγγελία Σρικαλοποφλου ωσ  Εκπρόςωποσ τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Ριερίασ. 

3. Ιωάννα Βαςτάηου ωσ Εκπρόςωποσ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Ριερίασ 

4. θμζλα Ελευκεριάδου Δαςολόγοσ ωσ εκπρόςωποσ του Δαςαρχείου Ριερίασ. 

5. Δθμιτριοσ Οςιπίδθσ, Ιδιοκτιτθσ τθσ εταιρείασ ανακφκλωςθσ Ecosip. 

6. τζφανοσ Καλαϊτηίδθσ Νομικόσ. 

7. Δαμιανόσ  Καλπακίδθσ  Ρεριβαλλοντολόγοσ - Μθχ.Ρεριβάλλοντοσ MSc. 

8. Ευάγγελοσ Καραβαγγζλθσ Συν/χοσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Διεκνζσ Ρανεπιςτιμιο Ελλάδοσ 

ειδικόσ ςε κζματα τουριςμοφ και ςτρατθγικοφ μάρκετινγκ, Δθμοςιογράφοσ/Συγγραφζασ - Μζλοσ 

Ε.Δ.Σ.Τ.Ε. – FIJET. 

9. τζφανοσ Καραγιάννθσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Ραντείου «Οικονομικισ Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ», Δρ Οικονομικϊν & Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν.  

10. Luis Minguel Fernandez Barrios Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ALTERNATURA και Διαπιςτευμζνοσ 

Σφμβουλοσ Αειφόρου Τοπικισ Ανάπτυξθσ. 

. 

Πρόγραμμα Εκδηλώςεων 

08/09/2019 

 Ο ενεργόσ πολίτθσ να  ςυμμετζχει αυτοβοφλωσ ςε προγράμματα προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ. 

 Ρεριβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ από τθν οικογζνεια και το ςχολείο.  

 Αλλαγι των κακθμερινϊν  ςυνθκειϊν και των πρακτικϊν μασ. 

 Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι θ εφαρμογι τθσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, ζτςι 

ϊςτε εκτόσ των διάφορων ωφελειϊν τθσ εφαρμογισ τθσ (μειωμζνθ ειςροι 

φυτοφαρμάκων, αποφυγι ανάπτυξθσ ανκεκτικότθτασ ςτα φυτοπροςτατευτικά 

προϊόντα, παραγωγι αςφαλζςτερων γεωργικϊν προϊόντων κλπ), να επιτυγχάνεται και 

μείωςθ τθσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και ςυνεπϊσ μείωςθ τθσ 

παραγωγισ κενϊν ςυςκευαςιϊν που πρζπει να διαχειριςτοφν.  

 Εφαρμογι του εκνικοφ Σχζδιου Δράςθσ για τθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν 

φαρμάκων Άρκρο 32, Νόμοσ 4036/2012- Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων χριςθσ φυτοπροςτατευτικϊν  προϊόντων 

 Απαγόρευςθ ι περιοριςμόσ χριςθσ ςε περιοχζσ Natura 2000, άλςθ,παιδικζσ χαρζσ, 

ςχολεία, νοςοκομεία 

 Διαπιςτϊκθκε ζλλειψθ γνϊςεων για βαςικά  ηθτιματα τθσ προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ. 

 Οι υπθρεςίεσ, οι φορείσ και οι πολίτεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να αναπτφξουν ακόμθ 

καλφτερεσ προχποκζςεισ ςυνεργαςίασ.  

 

Ιδέεσ – Προτάςεισ – υμπεράςματα 



 

 

Ρρόγραμμα Εκδθλϊςεων 

 

Οι ειςθγιςεισ των Επιςτθμόνων: 

τζφανοσ Καλαϊτηίδθσ Νομικόσ. Αναφζρκθκε ςτισ ζννοιεσ (Ρεριβάλλον, Αιγιαλόσ, Ροτάμια, 

ζματα, Δάςοσ, φπανςθ)   όπωσ αυτζσ ορίηονται από τον νομοκζτθ. Ρεριβαλλοντικι 

υποβάκμιςθ και πωσ μπορεί να προςτατευκεί ο πολίτθσ  νομικά από αυτιν (δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ). 

 Δαμιανόσ  Καλπακίδθσ  Ρεριβαλλοντολόγοσ – Μθχ.Ρεριβάλλοντοσ MSc. Ειςθγικθκε  με 

κζμα το Ρεριβάλλον, τθν Ρεριβαλλοντικι Υποβάκμιςθ και τθν Κυκλικι  Οικονομία.  

 Ευάγγελοσ Καραβαγγζλθσ Συν/χοσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Διεκνζσ Ρανεπιςτιμιο 

Ελλάδοσ ειδικόσ ςε κζματα τουριςμοφ και ςτρατθγικοφ μάρκετινγκ, Δθμοςιογράφοσ/

Συγγραφζασ – Μζλοσ Ε.Δ.Σ.Τ.Ε. – FIJET ειςθγικθκε με κζμα: α) Συνζργεια μεταξφ Τουριςμοφ

-Πολιτισμού & Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης 

β) Πρόταςθ για ανάδειξθ και προβολι ευρθμάτων παλαιοντολογικισ ςθμαςίασ. 

Αναφορά ςτο Μοντζλο «SYCULTOUR”. 

 τζφανοσ Καραγιάννθσ Επίκουροσ Κακθγθτισ Ραντείου «Οικονομικισ Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ», Δρ Οικονομικϊν & Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. Θα ειςθγθκεί με κζμα: Ρολιτιςτικόσ 

Τουριςμόσ και οι Ρολιτιςτικζσ Ενότθτεσ «Οικοτουριςμόσ». 

 Luis Minguel Fernandez Barrios Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ ALTERNATURA και 

Διαπιςτευμζνοσ Σφμβουλοσ Αειφόρου Τοπικισ Ανάπτυξθσ. Ειςθγικθκε με κζμα: «MUPA» 

Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha : AN EDUCATIONAL ALTERNATIVE WITH A 

TOURIST PASSPORT 

 

Αποτελέςματα 

Δίπλα τουσ ωσ ςυμπαραςτάτεσ και βοθκοί ςτζκονταν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ςυνζβαλλαν ςχεδιάηοντασ 

και ςυμμετζχοντασ ςε αυτζσ τισ δράςεισ.  

Ζνα κερμότατο ευχαριςτϊ ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικοφσ:  Ραρκζνα Σακόγλου,  Ελζνθ Ξενίδου,  Ραναγιϊτα 

Τςεντίδου,  Ακθνά Κανιοφρα και  ςτθν δαςκάλα κεατρικισ αγωγισ Σταυροφλα Ηλιοποφλου κακϊσ και ςτον 

καλλιτζχνθ Ιορδάνθ Ροιμενίδθ.   

Οι μικροί μασ φίλοι προςπάκθςαν  να αποδϊςουν τθν βιωματικι τουσ εμπειρία μζςα από τθν ηωγραφικι, 

τθν καταςκευι αντικειμζνων από ανακυκλϊςιμα υλικά κακϊσ επίςθσ και να παίξουν με αυτά. Κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ θ κίνθςθ των παιδιϊν ςτο χϊρο και ςτθν εναλλαγι των δράςεων ιταν ελεφκερθ. 

Με αυτόν τρόπο θ ζκφραςθ και θ διάκεςθ των παιδιϊν εκφραηόταν με απλότθτα και αμεςότθτα, 



 

 

Ρρόγραμμα Εκδθλϊςεων 

 

Β) Ειςθγιςεισ των Ομιλθτϊν ανά κεματικι ενότθτα 

Οι ειςθγιςεισ των φορζων: 

 οφία Αςλανίδου Διευκφντρια  Τομζα Κακαριότθτασ του Διμου Κατερίνθσ.  

 Ευαγγελία Σρικαλοποφλου ωσ  Εκπρόςωποσ τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Ριερίασ. 

 Ιωάννα Βαςτάηου ωσ Εκπρόςωποσ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Ριερίασ. 

 θμζλα Ελευκεριάδου Δαςολόγοσ ωσ εκπρόςωποσ του Δαςαρχείου Ριερίασ. 

Ρεριζγραψαν με τρόπο ςαφι, τισ δυνατότθτεσ που ζχουν οι πολίτεσ  μζςω τθσ νομοκεςίασ 

να προςτατευκοφν αλλά και να προςτατζψουν το περιβάλλον. 

Τθν αμεςότθτα με τθν οποία μποροφν να ςυνεργαςτοφν με τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ 

Ροια είναι τα ηθτιματα που μποροφν να βελτιϊςουν τθν ςχζςθ Υπθρεςιϊν και Ρολιτϊν για 

να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ αγαςτοφσ ςυνεργαςίασ. 

 

Οι ειςθγιςεισ των επαγγελματιϊν: 

 

Δθμιτριοσ Οςιπίδθσ, Ιδιοκτιτθσ τθσ εταιρείασ ανακφκλωςθσ Ecosip. 

 Αναφζρκθκε ςτα ηθτιματα που αντιμετωπίηει ο κλάδοσ του με τουσ αντίςτοιχουσ 

φορείσ.  

 Τθν ςχζςθ τθσ εταιρείασ του με τουσ πολίτεσ. 

 Οι τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί να επιτευχκεί βελτίωςθ ςτθν ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν από τουσ πολίτεσ και τουσ Διμουσ. 

 Τα απορρζοντα οφζλθ για το περιβάλλον και τθν Εκνικι Οικονομία. 

 

Αποτελέςματα 

1. Η ςυμμετοχι των κατοίκων του οικιςμοφ αλλά και ςυνολικά των δθμοτϊν τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ ςτθν δράςθ. Η ολοκλθρωμζνθ ενθμζρωςθ τουσ μζςω τθσ 

διάδραςθσ και τθσ ςυμμετοχικότθτασ ςτθν καταγραφι, τθν κατανόθςθ, τθν αναηιτθςθ 

λφςεων και τθν λιψθ αποφάςεων. 

2. Τα οφζλθ που απορρζουν από τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αποβλιτων – 

απορριμμάτων όλων των κατθγοριϊν. Τόςο για τθν τοπικι κοινωνία αλλά και για τθν 

περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ  χϊρου ςτον οποίο διαβιοφν. Πςο και 

ςτθν ςυνολικι τουσ ςυμμετοχι ςτθν αποτροπι των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ. 

3. Η θκικι ευκφνθ των κατοίκων κακϊσ και θ μεκοδολογία τθσ διαχείριςθσ των 

ςυγκεκριμζνων ηθτθμάτων. 

4. Ενθμζρωςθ για το  πωσ μπορεί να διεκδικιςει ζνασ απλόσ πολίτθσ μζςω των κεςμϊν 

τθν τιρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ. Ρροκειμζνου να προςτατζψει το 

περιβάλλον από τισ επιπτϊςεισ περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ, κ.τ.λ. 

5. Μζςω τθσ διάδραςθσ και τθσ ςυμμετοχικότθτασ ςτθν κατανόθςθ των περιβαλλοντικϊν 

προβλθμάτων, τθσ μεκοδολογίασ καταγραφισ τουσ, τθσ διαβάκμιςθσ τουσ. Κακϊσ 

επίςθσ και των προτεινόμενων λφςεων να αναπτυχκεί μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθν 

αξία των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν, τθσ ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν μεταξφ των 

πολιτϊν. Των μεκόδων βάςθ των οποίων μπορεί να ςυμμετζχει ενεργά ςτθν υποβολι 

προτάςεων ςτουσ αντίςτοιχουσ κεςμικοφσ φορείσ, είτε ςε πρωτοβάκμιο επίπεδο 

τοπικά , είτε ςε δευτεροβάκμιο επίπεδο προσ τισ κεντροποιθμζνεσ διοικιςεισ των  

Δθμόςιων Οργανιςμϊν και Φορζων. 

 

 

 

 

Οι τόχοι τησ Εκδήλωςησ 



 

 

Ρρόγραμμα Εκδθλϊςεων 

 

Β) υμμετοχι ςε καταςκευι αντικειμζνων από ανακυκλϊςιμα υλικά 

 Το ςφνκθμα Συμμετζχω – Μακαίνω – Δθμιουργϊ / Ρεριβάλλον – Τζχνθ – Ρολιτιςμόσ,  το 

ζλαβαν οι  μικρότεροι και οι μεγαλφτεροι μασ φίλοι. Με τθν ςυμπαράςταςθ των 

εκπαιδευτικϊν και του καλλιτζχνθ Ιορδάνθ Ροιμενίδθ (ειδικοφ ςε δθμιουργίεσ από 

ανακυκλϊςιμα υλικά, καταςκεφαςαν ζνα φφλλο αντίγραφο των φφλλων τθσ λεμονιάσ. Το 

όνομα αλλά και το μινυμα  του γλυπτοφ είναι: «Φτιάχνω ζνα Φφλλο και Αποκτϊ ζνα 

Φίλο». Απαςχολικθκαν με δράςεισ και παιχνίδια, διαβάςανε ιςτοριοφλεσ ςχετικά με το 

Ρεριβάλλον και τθν Ανακφκλωςθ. Οι μικροί μασ φίλοι προςπάκθςαν  να αποδϊςουν τθν 

βιωματικι τουσ εμπειρία, μζςα από τθν ηωγραφικι, τθν καταςκευι αντικειμζνων από 

ανακυκλϊςιμα υλικά κακϊσ επίςθσ και να παίξουν με αυτά. Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ,  θ κίνθςθ των παιδιϊν ςτο χϊρο και ςτθν εναλλαγι των δράςεων ιταν 

ελεφκερθ. Με αυτόν τρόπο θ ζκφραςθ και θ διάκεςθ των παιδιϊν αποδόκθκε με απλότθτα, 

αμεςότθτα και ελεφκερα!!! Δίπλα τουσ ωσ ςυμπαραςτάτεσ και βοθκοί ςτζκονταν οι 

εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ςυνζβαλλαν ςχεδιάηοντασ και ςυμμετζχοντασ ςε αυτζσ τισ δράςεισ 

εκελοντικά. Παρκζνα ακόγλου,  Ελζνθ Ξενίδου,  Παναγιϊτα Σςεντίδου,  Ακθνά Κανιοφρα 

και  θ δαςκάλα κεατρικισ αγωγισ ταυροφλα Ηλιοποφλου κακϊσ και ο καλλιτζχνθσ  

Ιορδάνθσ Ποιμενίδθσ.   

Στον ευρφτερο χϊρο ιταν και ςτακμευμζνα ποδιλατα με υποβοικθςθ θλεκτροκίνθςθσ τθσ 

εταιρείασ του κου Αλαγκοηλι Ραραςκευά. Στόχοσ είναι οι παρευριςκόμενοι να αποκτιςουν 

βιωματικι εμπειρία του οφζλουσ τθσ ποδθλατοκίνθςθσ.  

 

Αποτελέςματα 

Η εκδιλωςθ ςχεδιάςτθκε με βάςθ μία γραμμικι ακολουκία. 

 

Θεματικζσ Ενότθτεσ 

Α) Αυτοψία και καταγραφι ςτισ περιοχζσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ 

Αυτοψία ςτουσ χϊρουσ, Βιωματικι Εμπειρία, Ρολυκεματικι - Διαδραςτικι ςυμμετοχι των 

παρευριςκομζνων, απόδοςθ των βιωματικϊν εμπειριϊν και τθσ επίδραςισ τουσ μζςω τθσ 

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. 

Η πρϊτθ εκδιλωςθ ζγινε ςτο Ρλατανόδαςοσ Νεοκαιςάρειασ 01 Σεπτεμβρίου 2019. Κακϊσ ςε 

αυτιν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ μζςω των δράςεων, τθσ ηωγραφικισ, των παιχνιδιϊν, των 

τραγουδιϊν και τθσ επίδραςθσ τθσ φφςθσ είχαν τθν ευκαιρία να ηιςουν, να δουν, να 

βιϊςουν τα οφζλθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων, τθσ επίδραςθσ τουσ  προσ τον άνκρωπο 

αλλά και του ανκρϊπου ςε αυτά (περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ). 

Στθν εκδιλωςθ ςυμμετείχε το  Δαςαρχείο Ριερίασ το οποίο εκπροςωπικθκε  τθσ Δαςολόγου 

Σθμζλασ Ελευκεριάδου. Τουσ εκπαιδευτικοφσ, Ραρκζνα Σακόγλου, Ελζνθ Ξενίδου, 

Ραναγιϊτα Τςεντίδου, τθν δαςκάλα κεατρικισ αγωγισ  Σταυροφλα Ηλιοποφλου, τισ 

επιχειριςεισ που υποςτιριξαν αυτι τθν προςπάκεια, Δθμιτριοσ  Οςιπίδθσ «Ecosip», 

Χριςτοσ Βροντινόσ «Εταιρεία Βροντινόσ μθχανιματα, εργαλεία, κ.τ.λ.», ςτθν εκδιλωςθ 

τραγοφδθςε ο Κωνςταντίνοσ Καρυπίδθσ, ο Θωμάσ Θεοχάρθσ, ςτο κεατρικό δρϊμενο ςχετικό 

με το περιβάλλον ζπαιξαν, ο Νικόλαοσ Ξενίδθσ, θ Μαγδαλθνι Καρυπίδου, θ Ραρκζνα 

Καρυπίδου. Η εκελοντικι ομάδα φωτογραφίασ " Κριδα"  απακανάτιςε με τον φωτογραφικό 

τθσ φακό τισ ςτιγμζσ τθσ εκδιλωςθσ. 

 

 

 

 

Αποτελέςματα 


