
Η εβδοµάδα οικολογίας στην Αίγινα (2005-2006) 
Του Ηλία Μεσσίνα 
 
 
 Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος1 και τη Παγκόσµια Ηµέρα 
κατά της Ερηµοποίησης και της Ξηρασίας2 γίνεται φέτος η Εβδοµάδα Οικολογίας 
στην Αίγινα στις 9 µε 17 Ιουνίου 2006.  
 
 Η Εβδοµάδα Οικολογίας στην Αίγινα είναι ένας θεσµός που 
πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά την 1-8 Οκτωβρίου 2005, µε πρωτοβουλία και 
διοργάνωση του γράφοντα, σε συνεργασία µε φορείς, οργανώσεις και συλλόγους, 
όπως το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας, το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,  
την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Σύλλογο Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και 
Οικολογικής ∆όµησης, κ.α. Οι εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο 
Αίγινας, στην οδό Σπ. Ρόδη, σε κεντρικό σηµείο της Αίγινας, το οποίο ευγενώς 
παραχώρησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου για το 
σκοπό αυτό. 
 

Στόχος της Εβδοµάδας Οικολογίας ήταν και είναι η ενηµέρωση και 
πληροφόρηση του κόσµου, ώστε να γίνουν καθηµερινή πρακτική ορισµένες απλές 
συνήθειες που, συλλογικά, θα έχουν ευεργετικό αποτέλεσµα στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. 
 

To πρόγραµµά περιελάµβανε µεταξύ άλλων: διάλεξη για την Οικολογική 
∆όµηση από τον αρχιτέκτονα Κώστα Τσίπηρα συγγραφέα του βιβλίου «Οικολογική 
Αρχιτεκτονική» (εκδόσεις Κέδρος, 2005) και διάλεξη και επίσκεψη σε βιοκλιµατική 
κατοικία στην Πέρδικα µε τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τοµπάζη.  Προβολή της 
ταινίας του Άγγελου Κοβότσου και Πάνου Κέκα «Τα σπίτια του ήλιου» µε πρόλογο 
της δηµοσιογράφου Βάσως Κανελλοπούλου που συνεργάστηκε στην παραγωγή. Οι 
εκδηλώσεις για τα παιδιά αποτελούσαν ένα σηµαντικό κοµµάτι της Εβδοµάδας 
Οικολογίας και περιελάµβαναν θεατρικό παιχνίδι µε θέµα την ανακύκλωση µε την 
Έλενα Φουντούκη και τον Βασίλη Βασιλάκη, κουκλοθέατρο µε τίτλο «Πριτιλί και 
Ανακύκλωση» του σκηνοθέτη Βασίλη Βασιλάκη, οικολογικό εργαστήρι και 
κατασκευές3 που έφτιαξαν τα παιδιά µαζί µε τον ενεργειολόγο Γρηγόρη Μαλτέζο και 
την αρχιτέκτονα Βάλια Μαλτέζου.  

Κατά την Εβδοµάδα Οικολογίας έγινε επίσης προσπάθεια να ξεκινήσει η 
οικιακή κοµποστοποίηση και στην Αίγινα – όπως γίνεται σε άλλους ∆ήµους της 
Αττικής4. Επίσης, διάλεξη για την οικιακή κοµποστοποίηση των οργανικών 
υπολειµάτων της κουζίνας από τον µηχανικό περιβάλλοντος ∆ηµήτρη Χωµατίδη, 
συνεργάτη της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Για την προώθηση της 
κοµποστοποίησης κληρώθηκαν επίσης 7 γερµανικοί κάδοι κοµποστοποίησης, 
προσφορά του αντιπροσώπου Γιώργου Παππά και της Βελτιωτικής – Γ. Παππάς. 
Επίσης, οι εκδηλώσεις περιελάµβαναν διάλεξη για την υγιεινή διατροφή της ∆ρ. 
Φυσικής Ιατρικής Ματίνας Χρονοπούλου και εργαστήρι για «Ζωή όλο ενέργεια» της 
ψυχολόγου Υβέτ Ναχµία σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γυναικών Αίγινας. Τέλος, η 
δασκάλα Ρουθ Κάρτερ µίλησε για την οικολογική συνείδηση στα µικρά παιδιά, όπως 
εφαρµόζεται στις σχολές Στάινερ-Γουάλντορφ, ενώ ο γράφοντας παρουσίασε 
µερικούς απλούς τρόπους ανακύκλωσης οικιακών απορριµάτων.  

 



Στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου υπήρχαν δύο προβολές: του 
ντοκιµαντέρ «Ο Κύκλος των Χαµένων Υλικών» της Οικολογικής Εταιρείας 
Ανακύκλωσης και της ΕΤ1 για την ανακύκλωση και προβολή για τη βιοκλιµατική 
αρχιτεκτονική της αρχιτέκτονος Έλλης Γεωργιάδου. Στο χώρο του Λαογραφικού 
Μουσείου υπήρχαν επίσης ένας σταθµός Η/Υ (προσφορά Microtech) µε 
πληροφοριακό υλικό του ∆ιεπιστηµονικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών 
για την οικολογική δόµηση και ειδικός υποδοχέας για τη συλλογή µπαταριών 
(προσφορά Γερµανός Αίγινας) και χώρος συλλογής των άδειων µελανιών εκτυπωτών 
(προσφορά Microtech) τα οποία στη συνέχεια ανακυκλώθηκαν.  

 
Εκτός από την κλήρωση των κάδων οικιακής κοµποστοποίησης, κληρώθηκαν 

και ηλιακοί φορτιστές της Vodafone, που χρησιµοποιούν τον ήλιο για να φορτίσουν 
το κινητό τηλέφωνο. Tέλος, τις εκδηλώσεις πλαισίωνε η εγκατάσταση «Πλαστικά 
Μπουκάλια» εµφυαλωµένου νερού, τα οποία συλλέχθησαν και ετοιµάστηκαν µε την 
συµµετοχή των µαθητών του 1ου Γυµνασίου «Καποδίστριας», Αγ. Βαρβάρας, 
Αίγινας5. 

 
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η ΑΝΕ∆ΗΚ Κρητικός, η Βελτιωτική – Γ. 

Παππάς και η Medi-Terra ΕΠΕ, ενώ χορηγοί επικοινωνίας ήταν η εφηµερίδα «Νέα 
του Σαρωνικού» και ο διχτυακός τόπος www.aeginagreece.com.  

 
 Η επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης και η θετική απήχησης που είχε στην 
τοπική κοινωνία6 και τα δρώµενα του νησιού µας οδήγησε στην διοργάνωση της 
δεύτερης Εβδοµάδας Οικολογίας στην Αίγινα στις 9 - 17 Ιουνίου 2006.  
 
 Η ουσιαστική διαφορά µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διοργάνωσης 
αποτελεί το γεγονός ότι στην ∆εύτερη Εβδοµάδα Οικολογίας στην Αίγινα οι 
εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα σε διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης, όπως ο Πύργος 
Μάρκελου, η αυλή και ο περιβάλον χώρος, το Λαογραφικό Μουσείο και η αυλή του, 
το ∆ηµοτικό Θέατρο, η γκαλερί Έγινα Αίγινα και το Θεατράκι. Στόχος είναι η 
αποκέντρωση των εκδηλώσεων και η χωρική εµπειρία και συµµετοχή της πόλης, 
καθώς θα µεταφέρεται το ενδιαφέρον από το ένα σηµείο στο άλλο, µε φόντο τα 
ιστορικά κτίρια του κέντρου της Αίγινας.  
 
 Φέτος στις εκδηλώσεις συµµετέχουν ο ∆ήµος Αίγινας, το Λαογραφικό 
Μουσείο Αίγινας, το Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Αίγινας, η Ελληνική Εταιρεία για 
την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, το Πρόγραµµα 
RECORA, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Eπιµελητήριο Περιβάλλοντος 
και Βιωσιµότητας, η «Ήλιος» ΜΚ Εταιρεία για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, ο Σύλλογος 
Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής ∆όµησης, ο Σύλλογος Γυναικών Αίγινας, 
ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Αίγινας, ο Σύλλογος Φίλων της Αίγινας, το Περιοδικό 
Αιγιναία, το Σινέ ΤΙΤΙΝΑ, η Γκαλερί ΕΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ, Το Θεατράκι του Βασίλη 
Βασιλάκη, τα βιβλιοπωλεία Φλώρα, Λυχνάρι και Πάπυρος, ο Γερµανός Αίγινας, η 
Microtech (Αίγινα), το Σούπερ Μάρκετ Dia, ο Τάσος Ψωµιάδης και η ΤΟΥΟΤΑ 
Ελλάς. 
 

Φέτος οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν διάλεξη του Κώστα Καρρά, Προέδρου 
της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος. ∆ιάλεξη του αρχιτέκτονα 



Κώστα Τσίπηρα συγγραφέα του βιβλίου «Οικολογική Αρχιτεκτονική» (εκδόσεις 
Κέδρος, 2005) για την Οικολογική ∆όµηση και επίσκεψη σε βιοκλιµατική κατοικία 
στην Αίγινα, συνοδεία του αρχιτέκτονα Τσίπηρα. ∆ιάλεξη του Χρήστου Γανδά 
Μηχανολόγου Μηχανικού Περιβάλλοντος για τις επιπτώσεις του αµιάντου στην 
υγεία και οδηγίες για την αποµάκρυνσή του. ∆ιάλεξη του Μιλτιάδη Τσοσκούνογλου 
∆ιευθυντή στον Τοµέα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας της ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς για τη νέα τεχνολογία των υβριδικών αυτοκινήτων 
που είναι πιό φιλικά στο περιβάλλον και πιό οικονοµικά στον καταναλωτή, 
προσφέροντας συγχρόνως την ευκαιρία δοκιµαστικής οδήγησης του νέου υβριδικού 
Prius της ΤΟΥΟΤΑ στους δρόµους της Αίγινας. Η δηµοσιογράφος Βάσω 
Κανελλοπούλου, µε την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου της «Μεταλλαγµένα: 
το παρελθόν, το παρόν και το άγνωστο µέλλον» (εκδόσεις Ευώνυµος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη, 2006) θα µιλήσει για τα µεταλλαγµένα και τις επιπτώσεις που έχουν στο 
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Η ψυχολόγος και θεραπεύτρια Υβέτ Ναχµία 
θα µιλήσει για τη σχέση «Γη-Γυναίκα» σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γυναικών 
Αίγινας. Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών σε συνεργασία µε το Σύλλογο Φίλων της 
Αίγινας και το περιοδικό «Αιγιναία» οργανώνουν ηµερίδα για το γενικό πολεοδοµικό 
σχέδιο (χωροταξικό) της Αίγινας και την ανάγκη ορισµού ζωνών χρήσεως γης για µία 
βιώσιµη και οργανωµένη ανάπτυξη του νησιού. Στην ηµερίδα συµµετέχουν ο καθ. 
∆ηµήτρης Ρόκος, Τοπογράφος Μηχανικός και διευθυντής του ∆ιεπιστηµονικού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στο ΕΜΠ, πρώην Γενικός Γραµµατέας 
του Υπουργείου Παιδείας και πρώην Πρόεδρος της Κτηµατικής Εταιρείας του 
∆ηµοσίου και ο Μιχαήλ ∆εκλερής, Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας 
ε.τ., ιδρυτής και Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιµότητας. 

 
Κατά τη διάρκεια της «Εβδοµάδας Οικολογίας» θα πραγµατοποιηθεί και το 

συνέδριο του Προγράµµατος RECORA για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε τη 
συµµετοχή των ευρωπαίων εταίρων από Αυστρία, Γερµανία, Τσεχία και Ουγγαρία 
και των ∆ήµων Αίγινας, Κυθήρων και Μεγάρων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εφαρµογές κοµποστοποίησης των φυκιών σε άλλες 
χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην Κεφαλονιά, λύσεις που πρόκειται να υιοθετηθούν 
και στην Αίγινα για την επίλυση του προβλήµατος των φυκιών στις ακτές του νησιού, 
εξαιτίας του φαινοµένου του ευτροφισµού7 στον Σαρωνικό. 

 
Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν την προβολή του ντοκιµαντέρ ελληνικής 

παραγωγής «Φωνή Αιγαίου» που βραβεύτηκε µε βραβείο Kαλύτερης Tαινίας για το 
Φυσικό Περιβάλλον στο European Heritage Film Festival. Την προβολή θα 
προλογίσει η σκηνοθέτης Λυδία Καρρά και αφιέρωµα στον Κινηµατογράφο και 
Οικολογία, µε προβολή οικολογικών ταινιών σε συνεργασία του Σινέ Τιτίνα και της 
Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς, που θα προλογίσει ο σκηνοθέτης Σπύρος ∆οµαζάκης. 

 
Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν έκθεση Οικολογικής Τέχνης στη Γκαλερί 

Έγινα Αίγινα της Βάσως Καλουδιώτη, µε τη συνεργασία καλλιτεχνών από την Αίγινα 
και την Αθήνα καθώς επίσης και εργαστήρι ζωγραφικής για τα παιδιά µε έµφαση 
στην Οικολογία και το Περιβάλλον. Οι εκδηλώσεις για τα παιδιά περιλαµβάνουν 
επίσης το 2ο Οικολογικό Εργαστήρι στην Αίγινα µε τον ενεργειολόγο Γρηγόρη 
Μαλτέζο και την αρχιτέκτονα Βάλια Μαλτέζου, θεατρικό παιχνίδι µε την Έλενα 
Φουντούκη και τον Βασίλη Βασιλάκη και Θέατρο Σκιών «Καραγκιόζη» µε τον 
Αντρέα ∆ερµάτη. 



 
Οι χορηγοί της Εβδοµάδας Οικολογίας φέτος η ΑΝΕ∆ΗΚ Κρητικός, η 

Βελτιωτική – Γ. Παππάς, ενώ, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, αναµένεται 
η τελική απάντηση της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας Shielco. Χορηγοί 
επικοινωνίας είναι η εφηµερίδα ΟΙΚΟ της Καθηµερινής, το περιοδικό «Αιγιναία» και 
οι δικτυακοί τόποι www.aeginagreece.com και www.ecoweek.gr.  

 
Φέτος, η κλήρωση της Εβδοµάδας Οικολογίας περιλαµβάνει κάδους οικιακής 

κοµποστοποίησης, προσφορά του αντιπροσώπου Γιώργου Παππά και της 
Βελτιωτικής – Γ. Παππάς και ένα σαββατοκύριακο µε το νέο υβριδικό αυτοκίνητο 
Prius της ΤΟΥΟΤΑ, το οποίο κινείται µε βενζίνη και ηλεκτρισµό, προσφορά της 
ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς ΑΒΕΕ. 

 
Μία έκπληξη που – ελπίζω ότι – θα πλαισιώσει τις εκδηλώσεις φέτος θα είναι, 

µεταξύ άλλων, η έναρξη του προγράµµατος ανακύκλωσης8 στην Αίγινα. Στα πλαίσια 
της Εβδοµάδας Οικολογίας θα υπάρξει εκτενής ενηµέρωση και πληροφόρηση της 
τοπικής κοινωνίας και θα µοιραστούν ειδικές τσάντες για να ξεχωρίζουν οι 
ανακυκλώσιµες συσκευασίες στο σπίτι, µε στόχο τη συµµετοχή όλων στην επιτυχία 
του προγράµµατος. Για την προστασία του περιβάλλοντος και µιά καλύτερη ποιότητα 
ζωής στην Αίγινα. 
 
                                                 
1 Γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου. 
2 Γιορτάζεται στις 17 Ιουνίου. 
3 Οι κατασκευές γίνονται από χαρτί, χαρτόνι, αλουµινόχαρτο και γενικά απλά, καθηµερινά και 
ακίνδυνα υλικά, µε τα οποία τα παιδιά κατασκευάζουν ηλιακούς θερµοσίφωνες για να ζεστάνουν νερό, 
ανεµόµυλους, κ.α. Η επαφή του παιδιού µε τα αποτελέσµατα των απλών αυτών λύσεων, τους δίνει τα 
ερεθίσµατα να είναι πιό παρατηρητικά στα φυσικά φαινόµενα και τις αλληλεπιδράσεις µε τη 
δραστηριότητα του ανθρώπου. 
4 Παραδείγµατος χάριν το πρόγραµµα που υλοποίησε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε 
συνεργασία µε το Πειραµατικό Λύκειο Αναβρύτων και µε την υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας 
Νέας Γενιάς. Το πρόγραµµα είχε τίτλο «Κοµπόστ από σκουπίδια! Μία πρωτοβουλία νέων στο σχολείο 
και στο σπίτι» και υλοποιήθηκε το 2001. Βλ. Περιοδικό Σκουπίδια και Ανακύκλωση, τεύχος 42 
(Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2002), σελ. 3-4. 
5 Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον Γυµνασιάρχη Στέλιο Κρητικό και την καθηγήτρια 
γυµναστικής και περιβαλλοντικών µαθηµάτων Έφη Παπαευσταθίου, καθώς επίσης και όλους τους 
µαθητές που έλαβαν µέρος στην προετοιµασία της εγκατάστασης, για τη συνεργασία στο εγχείρηµα 
των πλαστικών µπουκαλιών. 
6 Η απήχηση του τοπικού τύπου και του κοινού στην Εβδοµάδα Οικολογίας ήταν πολύ θετική, η 
προσέλευση στις εκδηλώσεις µεγάλη και η προσφορά της Εβδοµάδα Οικολογίας στα δρώµενα του 
νησιού ουσιαστική. Με µία µοναδική εξαίρεση, όπου σε «τοπική ελευθερική επιθεώρηση» της 
Αίγινας, ασκήθηκε ανούσια κριτική σε όλους τους παράγοντες της Εβδοµάδας Οικολογίας, 
προσπαθώντας να ερµηνεύσει το περιεχόµενο και να µειώσει την αξία και την προσφορά της 
Εβδοµάδας Οικολογίας στην τοπική κοινωνία. Να τονίσω ότι ο ασκών την κριτική παραδέχτηκε σε 
τηλεφωνική συζήτησή µου µαζί του τον Απρίλιο 2006, ότι δεν παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις της 
Εβδοµάδας Οικολογίας. Εποµένως άσκησε κριτική χωρίς να έχει καν γνώση του αντικειµένου. Βλ. 
Κυριακού, Γ. (2006). «Η ‘ανακύκλωση’ ως ανακύκλωση των κοινωνικών σχέσεων», Σχεδία (χειµώνας 
2006), σελ. 147-149. 
7 Ευτροφισµός είναι ο εµπλουτισµός του νερού σε θρεπτικά στοιχεία, κυρίως συστατικά αζώτου και / ή 
φωσφόρου, που προκαλεί µία επιταχυνόµενη ανάπτυξη την φυκών και είδη µεγαλύτερων φυτών ο 
οποίος επιφέρει µία ανεπιθύµητη διαταραχή της ισορροπίας των υπαρχόντων οργανισµών στο νερό και 
µία πτώση της ποιότητάς του νερού. 
8 Τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές, το πρόγραµµα βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης της 
σύµβασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Αίγινας και της υπογραφής της σύµβασης µε την ΕΕΑΑ 
ΑΕ, συνεπώς δεν γνωρίζω ακόµη το τελικό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του προγράµµατος 
ανακύκλωσης στην Αίγινα και αν τελικά η ενηµέρωση για το πρόγραµµα ανακύκλωσης θα συµπέσει 



                                                                                                                                            
µε τις εκδηλώσεις για την Εβδοµάδα Οικολογίας. Από όσα γνωρίζω µέχρι στιγµής, η έναρξη του 
προγράµµατος είναι προγραµµατισµένη για τους πρώτους µήνες του καλοκαιριού. 


