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Πεζοπορία στους Ελαιώνες
Η 6η Συνάντηση Οικογενειακής Πεζ
οπορίας «Ελαιώνες 5Κ» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου, στις
11 το πρωί, στους Ελαιώνες Πυλαίας
.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οικογένε
ιες, παιδιά αλλά και ενήλικες θα μπο
ρέσουν να περπατήσουν, να κάνουν
ποδήλατο στα μονοπάτια της περιοχή
ς
ή ακόμη και να πάρουν μέρος σε μια
σειρά από πρωτότυπα «αγωνίσματα
»
που θα διεξαχθούν. Φέτος θα συμμετά
σχουν πολλοί μαθητές δημοτικού και
γυμνασίου από τα σχολεία της περιοχή
ς και θα υπάρχουν παιχνίδια συνεργα
σίας, αναρρίχηση σε κινητό τοίχο, τοξο
βολία, ποδήλατο, διάσχιση με συρματόσχοινα, κατασκευές για παιδιά,
αγώνες τρεξίματος για μικρά παιδιά
(χωρίς χρονομέτρηση ή απονομή επά
θλων) και πολλά άλλα.
Το συνολικό μήκος της διαδρομής
είναι 5 χιλιόμετρα (5Κ), σε μεγάλο
φαρδύ χωμάτινο δασικό δρόμο, κατά
λληλο για μικρά και μεγάλα παιδιά,
για ποδήλατο, για καροτσάκια, για αμα
ξίδια ΑΜΕΑ και άτομα κάθε ηλικίας. Η πρώτη δραστηριότητα για παιδ
ιά και μεγάλους θα βρίσκεται σε
απόσταση 500 μέτρων από την αφε
τηρία. Η τελευταία στα 2 χλμ. από
την αφετηρία.

Νέα ζωή σε επτά πάρκα
Η ανάπλαση επτά πάρκων στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και
σε περιφερειακές γειτονιές, που
εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του δήμου Θεσσαλονίκης και
της αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος,
Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων για τους εορτασμούς των 100
χρόνων από την απελευθέρωση της
πόλης, μπαίνει στο επίκεντρο της
συνεργασίας του δήμου με τη μη
κυβερνητική οργάνωση «EcoWeek».

Σ

ε συνεργασία με το δήμο
Θεσσαλονίκης, τα εργαστήρια EcoWeek 2012 ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα και ολοκληρώνονται σήμερα με
στόχο την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των πολιτών και
την αναδιαμόρφωση υφιστάμενων
πάρκων σε γειτονιές της πόλης. Στο
πλαίσιο αυτό, θα γίνουν και προτάσεις για οικολογικές παρεμβάσεις σε
σχολεία της Θεσσαλονίκης. Με χρήση
ανακυκλωμένων και εναλλακτικών
υλικών, η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει
γωνιές ανακύκλωσης, παιδικές χαρές
και εικαστικές παρεμβάσεις που θα
σχεδιαστούν από τα εργαστήρια της
EcoWeek 2012 και θα υλοποιηθούν
σε συνεργασία με το δήμο.
Ο σχεδιασμός του δήμου Θεσσαλονίκης και της αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων για τις δράσεις στο
πλαίσιο των εορτασμών για τα 100

Οι επιστήμονες και τα μέλη του ECOWEEK θα βοηθήσουν στην αναμόρφωση των πάρκων

χρόνια από την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει συνολικά 20 πάρκα σε όλη την πόλη.
«Το 2012 η πόλη της Θεσσαλονίκης
πρέπει να το γιορτάσει και με τη δημιουργία ή ανάπλαση χώρων πρασίνου.
Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην
πόλη. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται
και η συνεργασία με την EcoWeek.
Στο σύνολο των 20 περίπου πάρκων
που θα αναπλασθούν στο πλαίσιο των

εορτασμών για το 2012, τα εργαστήριά του αναλαμβάνουν την εθελοντική μελέτη και κατασκευή επτά εξ
αυτών. Χαιρόμαστε για τη συμμετοχή
νέων επιστημόνων και εθελοντών που
έρχονται στο δήμο μας προκειμένου
να συμμετάσχουν στην προσπάθεια
αναβάθμισης του μικρού χώρου και
του περιβάλλοντός του», επισήμανε
ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων,
Κωνσταντίνος Ζέρβας.
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Την απαγόρευση της
αλιείας στα εσωτερικά ύδατα
της Ημαθίας ανακοίνωσε το
Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από τις 14 Απριλίου
έως και τις 31 Μαΐου απαγορεύεται η αλιεία, ερασιτεχνική
ή επαγγελματική, με κάθε μέσο
και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια, τα ρέματα, τα κανάλια, τις
λιμνοδεξαμενές, τις φραγμαλίμνες, τις τεχνητές λίμνες και
γενικώς σε όλα τα γλυκά ρέοντα
ύδατα του νομού Ημαθίας.
Περισσότεροι από 1.000
εθελοντές πήραν πέρυσι μέρος
στον καθαρισμό του Εθνικού
Πάρκου Δέλτα Αξιού-ΛουδίαΑλιάκμονα. Φέτος το πρόγραμμα
ξεκίνησε και πάλι την 1η Απριλίου από τις εκβολές του Λουδία.
Οι εθελοντές καθάρισαν το παράκτιο κομμάτι από την ανατολική
εκβολή του Λουδία σχεδόν έως
και το σημείο όπου παλαιότερα
βρισκόταν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Η δράση συνεχίζεται
σήμερα στις Αλυκές Κίτρους και θα
ολοκληρωθεί στις 29 Απριλίου στο
Φράγμα της Ελλης στον Αξιό. Στην
προσπάθεια αυτή συμμετέχουν τοπικοί φορείς, σχολεία και οργανώσεις, καθώς και αρκετοί εθελοντές
από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Οι
συγκεντρώσεις ξεκινούν στις 10 το
πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2310 794
811 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.axiosdelta.gr.
Στον Εβρο έχει δημιουργηθεί τα
τελευταία δύο χρόνια ένα πρότυπο
«πάρκο πελαργών», με ευθύνη και
έξοδα της ΔΕΗ. Αυτό βρίσκεται σε
παρέβριο λιβάδι στο Πραγγί του Διδυμοτείχου και αποτελείται από 20 - 25
«ορφανούς» στύλους (χωρίς καλώδια
ηλεκτροδότησης), οι οποίοι φέρουν
τεχνητές φωλιές στις κορυφές τους και
τοποθετήθηκαν μόνο για να φιλοξενήσουν πελαργούς. Οι τεχνητές φωλιές που
τοποθετεί σταδιακά η ΔΕΗ είναι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες
και αποτελούνται από μια κυκλική βάση
πολυουρεθάνης και ένα μεταλλικό πλέγμα περιμετρικά, ύψους 25-30 εκατοστών.
Πάνω σε αυτά οι πελαργοί χτίζουν τοποθετώντας τα κλαδιά.

