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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  

 

Με πρωτότυπες δράσεις, στις οποίες τον πρώτο λόγο θα έχουν τα 
παιδιά ηλικίας 11-12 ετών, θα γιορτάσει φέτος την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο εκδηλώσεων, που 
διοργανώνονται σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης, τον σύλλογο 
“Φίλοι του δάσους” και την ομάδα «Students for Sustainability», η 
οποία αποτελείται από φοιτητές του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (και 
συγκεκριμένα του “MSc in Environmental Management and 
Sustainability”).  

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 5 Ιουνίου είναι δύο: η πρώτη, 
με τίτλο «Το περιβάλλον σε βάζει στο παιχνίδι», απευθύνεται σε 
μαθητές δημοτικού. Η δεύτερη, το «Green Wave Concert», θα βάλει στο 
παιχνίδι και τα ...μεγάλα παιδιά. 

 

Τα παιδιά δημιουργούν ανακυκλωμένο χαρτί και παίζουν “πράσινο” 
τζένγκα 

 

Αναλυτικότερα, ανήμερα της 5ης Ιουνίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 
μιάμιση μετά το μεσημέρι, στον Κήπο των Εποχών στη Νέα Παραλία, 94 
μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης του 87ου δημοτικού σχολείου 
Θεσσαλονίκης, θα έχουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι, που “ενορχηστρώνει” ο 
σύλλογος «Φίλοι του ∆άσους» (πρόκειται για περιβαλλοντικό σύλλογο, που 
μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων επικεντρώνει την προσοχή του στην 
"ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης στις μικρές ηλικίες". Μέλη του 
είναι ενεργοί πολίτες, δραστήριοι γονείς, παλιοί και εν ενεργεία 
πρόσκοποι).  

Θα υπάρχουν πέντε διαφορετικοί “σταθμοί εργασίας”, όπου τα 
πιτσιρίκια θα μπορούν να δημιουργήσουν τα ίδια ανακυκλωμένα 
χαρτί, να παίξουν ένα ιδιαίτερο τζένγκα, στο πλαίσιο του οποίου κάθε 
φορά που θα τραβούν έναν κύβο θα πρέπει να απαντούν σε μια ερώτηση 
σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση, την ανακύκλωση κλπ. 
ώστε να γίνεται συζήτηση, να δοκιμάσουν τη δεξιοτεχνία τους πάνω 
σε ένα σχοινί ισορροπίας, να γράψουν το δικό τους μήνυμα για το 
περιβάλλον σε ένα τεράστιο πανό και να κάνουν μια μικρή 
παρουσίαση! 



Στήριξη του Συλλόγου Συνδρόμου Down μετά μουσικής 

Παράλληλα, στις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα ξεκινήσει το 
πολιτιστικό δίπτυχο «“Green wave Concert”– “Έκθεση 
φωτογραφίας Εcothess: Περιβάλλον και άνθρωπος”», που θα ολοκληρωθεί 
στις 11 το βράδυ. Στη διάρκεια αυτής της δράσης θα γίνουν εγκαίνια 
έκθεσης φωτογραφίας με έμπνευση τα περιβαλλοντικά προβλήματα της 
Θεσσαλονίκης, που διοργανώνουν ο εθελοντικός οργανισμός Ecocity και η 
ομάδα Students for Sustainability (ακολούθως τα εκθέματα θα 
μεταφερθούν στους χώρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ για δύο εβδομάδες). Παράλληλα, 
θα βραβευτούν οι καλύτερες φωτογραφίες (υπάρχει δυνατότητα 
ψηφοφορίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες:https://www.facebook.com/events/1045807065449261/). 

Θα ακολουθήσει συναυλία με γνωστά συγκροτήματα για καλό 
σκοπό (αντί εισιτηρίου, οι προσερχόμενοι στη συναυλία θα μπορούν να 
καταθέτουν ένα ποσό της επιλογής τους σε κλειστό “κουμπαρά” και τα 
χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα ενισχύσουν τους σκοπούς του 
Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος). 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές πρόγραμμα της εκδήλωσης, τους 
χορηγούς και τις δράσεις θα ανακοινωθούν σε επόμενο δελτίο Τύπου. 
Συνεργαζόμενοι φορείς: ∆ήμος Θεσσαλονίκης, ΦΟ∆ΣΑ, ∆ιεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, “Students for Sustainability”, Φίλοι του 
∆άσους._ 
 


