
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 14.8.05 
 

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ       
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ    

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗΣΗ: 
οικονοµία στους πόρους   &   οικονοµία στην ενέργεια 

 
1 – 8 Οκτωβρίου 2005, Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας 

 
 
Η έκθεση / «ενηµερωτικό περίπτερο» στην αίθουσα του Λαογραφικού 

Μουσείου έχει στόχο την ενηµέρωση, την πληροφόρηση, την καθοδήγηση και την 
ενεργοποίησή όλων, κατοίκων της Αίγινας και όχι µόνο, ώστε να γίνουν πράξη και 
καθηµερινή συνήθεια ορισµένες απλές µέχρι και σύνθετες λύσεις, από την 
ανακύκλωση στο σπίτι και τη κοµποστοποίηση των οικιακών απορριµάτων, µέχρι πιό 
εξειδικευµένες λύσεις, όπως η εξοικονόµηση νερού, η ανακύκλωση στην οικοδοµή, 
τα οικολογικά υλικά,  κ.α. 

 
Στην αίθουσα του Μουσείου φιλοξενούνται µεταξύ άλλων: 
Η περιοδεύουσα έκθεση «Αρχές και Οδηγίες Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού» 

που επιµελήθηκε η αρχιτέκτονας Έλλη Γεωργιάδου (πρωτοπαρουσιάστηκε στη 
∆ΕΘ). 

Η ταινία ντοκυµαντέρ «Ο Κύκλος των Χαµένων Υλικών» της Οικολογικής 
Εταιρείας Ανακύκλωσης.  

Σταθµοί υπολογιστών µε πληροφοριακό υλικό σε µορφή CD ROM του 
∆ΙΠΕ, ΚΑΠΕ και του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Πληροφορίες, προσπέκτους και βιβλία µε πρακτικές λύσεις και προτάσεις για 
την επεξεργασία οικιακών λυµάτων, κοµποστοποιητές, οικολογικά υλικά, οικολογικές 
πάνες, κ.α. 
 

Η οργάνωση της εκδήλωσης έγινε από τον αρχιτέκτονα Ηλία  Μεσσίνα, 
συνεργάτη σε θέµατα περιβάλλοντος της εφηµερίδας «Νέα του Σαρωνικού», σε 
συνεργασία µε το Σύλλογο Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής ∆όµησης, 
το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
Στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου εκτός των (*). 
 
Σάββατο 1/10 
7µµ «Οικολογική ∆όµηση» διάλεξη του µηχανικού Κώστα Τσίπηρα, συγγραφέα 

του βιβλίου «Οικολογική Αρχιτεκτονική» εκδόσεις Κέδρος. 
9µµ Εγκαίνια της εκδήλωσης 
Κυριακή 2/10 
11πµ «Κοµποστοποίηση στο σπίτι» διάλεξη από τον µηχανικό  

περιβάλλοντος ∆ηµήτρη Χωµατίδη, συνεργάτη της Οικολογικής Εταιρείας 
Ανακύκλωσης.  

12 µµ Επίσκεψη σε βιοκλιµατική κατοικία στην Αίγινα (*). 
7 µµ «Ο Καραγκιόζης Αρχιτέκτονας» παράσταση θεάτρου σκιών για µικρούς και 

µεγάλους µε τον Κώστα Τσίπηρα. 
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∆ευτέρα 3/10 
7 µµ «∆ιατροφή, Υγεία και Ενέργεια» διάλεξη της ∆ρ. Φυσικής Ιατρικής Ματίνας 

Χρονοπούλου – στο κατάστηµα βιολογικών προϊόντων «Ευεξία» Λ. 
Αφαίας (*). 

Τρίτη 4/10 
6 µµ Θεατρικό Παιχνίδι «Ανακύκλωση» για τα παιδιά µε την Έλενα Φουντούκη. 
7 µµ «Ο Πριτιλί και η Ανακύκλωση» κουκλοθέατρο για τα παιδιά µε τον σκηνοθέτη 

Βασίλη Βασιλάκη. 
Τετάρτη 5/10 
7 µµ «Ανακύκλωση στο σπίτι και στην οικοδοµή» διάλεξη του αρχιτέκτονα Ηλία 

Μεσσίνα, συνεργάτη σε θέµατα περιβάλλοντος της εφηµερίδας «Νέα του 
Σαρωνικού». 

8 µµ «Ζωή όλο Ενέργεια» εργαστήρι της ψυχολόγου-εναλλακτικής θεραπεύτριας 
Υβέτ Ναχµία – σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Γυναικών Αίγινας. 

Πέµπτη 6/10 
7 µµ «Οικολογική Συνείδηση στα µικρά παιδιά: η µέθοδος Στάινερ-Γουάλντορφ» 

διάλεξη της Ματίνας Αγιοργίτη συγγραφέα του βιβλίου «Το σπίτι της 
αρµονίας» εκδόσεις Κέδρος και ιδρυτικό µέλος της πρώτης σχολής Στάινερ 
στην Ελλάδα. 

Παρασκευή 7/10 
7 µµ Προβολή της ταινίας «Τα σπίτια του Ήλιου» σε σκηνοθεσία Άγγελου 

Κοβότσου, κείµενα Βάσως Κάνελλοπούλου, επιµέλεια αρχιτέκτονος Ηρώ 
Μπενεσαγιά και εκτέλεση παραγωγής Πάνου Κέκα. Την προβολή θα 
εισηγηθεί η δηµοσιογράφος Βάσω Κανελλοπούλου. 

Σάββατο 8/10 
11 πµ «Οικολογικό Εργαστήρι» για τα παιδιά µε τον ενεργειολόγο µηχανικό Γρηγόρη 

Μαλτέζο. 
1 µµ Επίσκεψη σε βιοκλιµατική κατοικία στην Αίγινα (*). 
5 µµ Παραλαβή επάθλων κλήρωσης. 
7 µµ «Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική, έργα Γραφείου Μελετών Α. Ν. Τοµπάζη» 

διάλεξη του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Τοµπάζη. 
 
 

 

 
ΚΛΗΡΩΣΗ 

 
Κάθε µέρα της εκδήλωσης κληρώνεται  
κάδος οικιακής κοµποστοποίησης 

προσφορά της «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ» Γ. Παππάς 
(πληροφορίες στην έκθεση) 

 
 

Ευχαριστούµε θερµά τους χορηγούς της εκδήλωσης: 
 
 
 
 

Χορηγός Επικοινωνίας: 
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Λίγα λόγια για την εκδήλωση 
 
 Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος έχει γίνει ένα θέµα που µας αγγίζει 
πιά όλους σε όποιο σηµείο της Ελλάδας και αν ζούµε. Η Αίγινα δεν αποτελεί 
εξαίρεση.  ∆ύο πτυχές του προβλήµατος αφορούν τον τρόπο που 
διαχειριζόµαστε τα απορρίµατά µας και τον τρόπο που χτίζουµε και 
διαχειριζόµαστε τους φυσικούς πόρους στον τοµέα της οικοδοµής.  

Το παράδειγµα της Αθήνας και ο ενθουσιασµός µε τον οποίο οι 
Αθηναίοι αγκάλιασαν το πιλοτικό πρόγραµµα ανακύκλωσης στην 
πρωτεύουσα, δείχνει ότι ο πολίτης είναι έτοιµος να συµβάλει στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής του. Επίσης, 
δείχνει ότι όποια προσπάθεια και αν καταβάλει ο ∆ήµος, το πρόγραµµα θα 
πετύχει µόνο µε την ενεργή συµµετοχή του πολίτη και αν ο πολίτης είναι 
ενηµερωµένος και έχει κίνητρα.  

Η επιτυχία του προγράµµατος κοµποστοποίησης (οργανικού 
λιπάσµατος) που εφαρµόζεται στα Χανιά Κρήτης στο νέο εργοστάσιο που 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα, όχι µόνο αντικατέστησε τη χωµατερή του 
Κουρουπητού – για την οποία η Ελλάδα πλήρωσε πρόστιµο στην ΕΕ, αλλά 
και παράγεται άριστο οργανικό λίπασµα το οποίο στο µέλλον µπορεί να 
αποφέρει και έσοδα στο ∆ήµο. 

Όσον αφορά στην οικοδοµή, πρόκειται για µία από τις πλέον 
ενεργοβόρες δραστηριότητες του ανθρώπου. Το Πρωτόκολλο του Κιότο που 
τέθηκε σε ισχύ φέτος, η εφαρµογή από το 2006 της Κοινοτικής Οδηγίας 
2002/91 που αφορά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και το αυξανόµενο 
ενδιαφέρον του κόσµου για λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον (επεξεργασία 
λυµάτων και εξοικονόµηση νερού, οικολογικές µπογιές, µονώσεις, 
βιοκλιµατικός σχεδιασµός, κλπ.) δείχνουν ότι το έδαφος είναι έτοιµο για 
αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση που θα οδηγήσουν εν τέλει στην αειφόρο 
ανάπτυξη και στην Ελλάδα. 
 
 
Λίγα λόγια για τον οργανωτή 
 

Ο Ηλίας Μεσσίνας είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του ΕΜΠ και του 
πανεπιστηµίου Γέηλ (ΗΠΑ) και συνεργάτης της εφηµερίδας «Νέα του 
Σαρωνικού» σε θέµατα περιβάλλοντος και οικολογίας. Έχει οργανώσει 
εκθέσεις, έχει δώσει διαλέξεις και έχει δηµοσιεύσει τη δουλειά και έρευνά του 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
 
 
Για πληροφορίες: 

 
Ηλίας Μεσσίνας, Αρχιτέκτονας 
Τηλ. (22970) 23-702 και (694) 466-4242 
ama@yvelia.com 

 
 

  3


