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 Πραγματικές λύςέις σε πραγματικά προβλή-
ματα που αφορούν τον δημόσιο χώρο επιδιώκει να 
βρει η αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση ECOWEEK 
μέσω του διεθνούς προγράμματος «Αειφόρες παρεμ-
βάσεις στον δημόσιο χώρο». Η οργάνωση έχει δη-
μιουργήσει το «Θερμοκήπιο», μια πλατφόρμα και-

νοτομίας και επιχειρημα-
τικότητας για την κοινωνία 
και το περιβάλλον, όπου νέ-
οι επιστήμονες, αρχιτέκτο-

νες, αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνοι και σχεδιαστές 
έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις προτά-
σεις τους για τη λειτουργική, αισθητική, οικολογική 
και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, των αύλει-
ων χώρων και των πάρκων, που ανήκουν σε ιδρύ-
ματα, σε σχολεία ή στον δημόσιο χώρο γενικότερα, 
μέσα στην πόλη. Προϋπόθεση των προτάσεων αυ-
τών είναι να μπορούν να υλοποιηθούν σε πολύ χα-
μηλό κόστος με τη χρήση ανακυκλωμένων ή επανα-
χρησιμοποιημένων υλικών.

Το «Θερμοκήπιο» λειτουργεί από το 2011 στην 
Αθήνα και από φέτος και στη Θεσσαλονίκη και στο 

Χολόν, στο Ισραήλ. Το 2013 θα μεταφερθεί και στο 
Βελιγράδι, την Κοπεγχάγη, την Κωνσταντινούπολη 
και τη Ρώμη. Ηδη, το διεθνές δίκτυο της οργάνωσης 
έχει μέλη σε 40 χώρες. 

«Με αφετηρία την κοινωνική προσφορά και την 
αειφορία, δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση 
πολλαπλών οφελών», εξηγεί στη Real planet ο ιδρυ-
τής και πρόεδρος της ECOWEEK, αρχιτέκτονας Ηλίας 
Μεσσίνας. «Το πρόγραμμα βασίζεται σε συνεργα-
σίες win-win μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων φορέ-
ων, προτείνοντας ένα εναλλακτικό σενάριο στη ση-
μερινή κρίση». Τα ιδρύματα-αποδέκτες επωφελού-
νται από τις ιδέες των νέων επιστημόνων που υπο-
στηρίζονται από ειδικούς, ενώ οι ίδιοι οι εμπνευστές 
εκπαιδεύονται στην οικολογική δόμηση, απασχο-
λούνται και δικτυώνονται και τελικά βλέπουν τις ιδέ-
ες τους να υλοποιούνται. 

Οικολογική δόμηση σε 15 χώρες
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK ιδρύ-
θηκε στην Αίγινα το 2005, με σκοπό την ενημέρω-
ση και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και 
την κλιματική αλλαγή, καθώς και την προώθηση των 
αρχών της αειφορίας. Πραγματοποιεί προγράμμα-
τα και σε σχολεία και διοργανώνει διεθνή συνέδρια 
και εργαστήρια οικολογικής δόμησης και αειφόρου 
σχεδιασμού σε 15 χώρες.

 Οι φέτινές γιΟρτές είναι διαφορετικές, 
αφού -εκτός από τον Αϊ-Βασίλη- τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και το πάντα 
των Χριστουγέννων! Στις εκδηλώσεις που δι-
οργανώνει το WWF Ελλάς, αλλά και στο Panda 
Shop που λειτουργεί η περιβαλλοντική οργάνω-
ση έως το τέλος του μήνα σε εμπορικό κέντρο 
στο Μαρούσι, μικροί και μεγάλοι θα ακούσουν 
οικολογικές ιστορίες και θα φτιάξουν παζλ με 
θέμα την προστασία των ζώων. 

Αναλυτικότερα, την ερχόμενη Τρίτη, στις 6 το 
απόγευμα θα διαβαστεί από μέλη της οργάνω-
σης το παραμύθι «Οταν έκλαψε ο Αϊ-Βασίλης». 
Πρόκειται για μια ιστορία στην οποία ο πρω-
ταγωνιστής των εορτών δείχνει την αγάπη του 
για τα παιδιά, αλλά και για το περιβάλλον. Στη 
συνέχεια, την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, την ίδια 
ώρα, μέλη του WWF θα παίξουν με το κοινό 
ένα ξύλινο παιχνίδι σε μορφή παζλ, με τίτλο 
«Παιχνίδι - Είμαστε όλοι ένας κόσμος». Τα παι-
διά θα μάθουν για τα απειλούμενα είδη της 
Ελλάδας αλλά και για το πώς μπορούν να τα 
προστατέψουν.

Ενημέρωση και ψυχαγωγία
Στόχος της οργάνωσης είναι να ευαισθητοποι-
ήσει μικρούς και μεγάλους, αλλά και να ενημε-
ρώσει για τα περιβαλλοντικά θέματα με τον πιο 
διασκεδαστικό τρόπο.

Ακόμη, στο Panda Shop, στον πρώτο όρο-
φο του πολυκαταστήματος, οι ενδιαφερόμε-
νοι θα βρουν πρωτότυπα δώρα από την αυ-
θεντική συλλογή WWF, όπως λούτρινα ζωάκια 
και κούκλες, τσάντες, σακίδια, άλμπουμ, κορνί-
ζες, παζλ και ξύλινα παιχνίδια. Ολα τα προϊόντα 
έχουν κατασκευαστεί από υλικά φιλικά προς το 
περιβάλλον. Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα δι-
ατεθούν για την υποστήριξη των προγραμμά-
των της οργάνωσης που τρέχουν τώρα σε όλη 
την Ελλάδα. Προγράμματα που αφορούν τα 
δάση, τα απειλούμενη είδη, τους νησιωτικούς 
υγρότοπους κ.ά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μικρούς επι-

Εκδηλώσεις της οργάνωσης WWF Ελλάς για την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων σε περιβαλλοντικά θέματα

Νέοι επιστήμονες παρουσιάζουν ιδέες 
για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων
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ECOWEEK: Λύσεις 
για βιώσιμες πόλεις

 Η μαγέια των Χριστουγέννων θα μπει 
στο εργαστήρι του πολυχώρου «Το βρυ-
σάκι», στην Πλάκα, στις 23 Δεκεμβρίου. 
Η εκπαιδευτικός Μαρίνα Ταμπή θα μά-
θει στα παιδιά πώς να κατασκευάζουν 
κούκλες από ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε 
να τις δωρίσουν εν όψει των εορτών στα 
αγαπημένα τους πρόσωπα. 

Τα παιδιά μεταξύ 6 και 10 ετών με μόνο 
δύο υλικά, εφημερίδα και πανί, θα προ-
σπαθήσουν να κατασκευάσουν γαντό-
κουκλες. Στόχος των διοργανωτών των 
φετινών εκδηλώσεων είναι να μυήσουν 
τα παιδιά στη διαδικασία της ανακύκλω-
σης και της επαναχρησιμοποιήσης των 
υλικών. Η είσοδος για τις δραστηριότη-

τες στο «Βρυσάκι» είναι ελεύθερη, ενώ 
για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς 
μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210 
3210179 ή να επισκεφθούν την ιστοσε-
λίδα www.vryssaki.gr.

 ΠΟτέ: 23 Δεκεμβρίου, 14:00-16:00
 ΠΟύ: Βρυσάκι, Βρυσακίου 17, Πλάκα
 INFO: www.vryssaki.gr

Φτιάξτε κούκλες από ανακυκλώσιμα υλικά

ΕνημΕρωθΕΙτΕ 

 για ΠέριςςΟτέρές πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστο-
σελίδες της ECOWEEK, www.ecoweek.org ή επικοινωνή-
στε με e-mail στο ecoweek@ecoweekgreenhouse.org.

σκέπτες θα έχει η παρουσία του πάντα στον 
χώρο του εμπορικού κέντρου, στις 19 και 27 
Δεκεμβρίου. Τα παιδιά θα μιλήσουν μαζί του, 
ενώ το ίδιο θα κρατάει έναν πίνακα για να γρά-
φουν τις ευχές τους για τις γιορτές και το πε-
ριβάλλον.

 ΠΟτέ: Εως τις 31 Δεκεμβρίου 
 ΠΟύ: 1ος όροφος, Panda Shop, Golden Hall, 

Κηφισίας 37Α, Μαρούσι
 INFO: www.wwf.gr
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