Αναλυτικό Πρόγραμμα των Δράσεων
με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος
Κυριακή 9 Ιουνίου από τις 18:00 μέχρι τις 21:30:
Σε διαφορετικά σημεία της πλατείας Συντάγματος θα υπάρχουν:
 Επιδαπέδια περιβαλλοντικά παιχνίδια
 Εργαστήριο σποράς
 Εργαστήριο ανακύκλωσης χαρτιού
 Εργαστήριo οικιακής κομποστοποίησης
 Εργαστήριο Origami με την κοινωνική ανθρωπολόγο, συγγραφέα, εικαστικό και
εκπαιδευτή «οριγκάμι», Μυρτώ Δημητρίου
 Φουσκωτό πάρκο ανακύκλωσης
 Διαδραστικό παιχνίδι ανακύκλωσης
 Η μασκότ της Ανακύκλωσης
 Στις 19:00 η φιλαρμονική του Δήμου θα μας προσφέρει μουσικό πρόγραμμα
 Στις 20:00 ο Αθλητικός Σύλλογος Θρακομακεδόνων «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» θα εκτελέσει
χορογραφία ρυθμικής γυμναστικής στο τραγούδι της ανακύκλωσης
 Παράλληλα, θα διεξάγεται στο κέντρο της Αθήνας παιχνίδι – κυνήγι θησαυρού – με
στόχο την καλύτερη γνωριμία των συμμετεχόντων με την πόλη και το αστικό
περιβάλλον. Τόπος εκκίνησης είναι η πλατεία Συντάγματος στις 18:00.
 Ταυτόχρονα, επιδαπέδια παιχνίδια θα βρίσκονται και στην πλατεία Μοναστηρακίου και
στο Θησείο, έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού.
 Τη μέρα θα κλείσει η προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ HOME σε γιγαντοοθόνη στην
πλατεία Συντάγματος στις 21:30.
Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται με την πολύτιμη βοήθεια του Πανεπιστημίου Αθηνών,
του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, του Περιβαλλοντικού και Ποδηλατικού Συλλόγου
Καλλιθέας Περί_Ποδηλάτου, του Συλλόγου Αποφοίτων του προγράμματος «Πλοίο για τους
Νέους του Κόσμου και του Συλλόγου Συνεχιστές Εθελοντές Αθήνα 2004.
Δευτέρα 10 Ιουνίου από τις 19:00
Εγκαίνια του Eco Art Festival «Tra(n)shformation – Περιττά Περίτεχνα» στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (Βασ. Γεωργίου Β 17 ‐ 19 Ρηγίλλης, Αθήνα, 10675 | 2109242111‐3) το
οποίο περιλαμβάνει:
 Διεθνή Έκθεση Φωτογραφίας
 Έκθεση Έργων τέχνης φοιτητών Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας και μαθητών
 Κινηματογραφικές ταινίες ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ ECOFILMS στη μνήμη της Ιδρύτριας
και Καλλιτεχνικής του διεύθυντριας Λουκίας Ρικάκη.
Το φεστιβάλ και η έκθεση θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή 16 Ιουνίου κατά τις ώρες Τρίτη
έως Κυριακή: 11.00 ‐ 19.00, Πέμπτη: 11.00 ‐ 22.00.
Την εβδομάδα 3‐9 Ιουνίου θα γίνεται προβολή μηνυμάτων περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης στις οθόνες του Μετρό και του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).
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