
 

 

EcoFest 2021 στις 4, 5 και 6 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού 

Αυτές είναι οι δράσεις που θα σε βοηθήσουν να «ζήσεις τη ζωή σου στο πράσινο» 

Μέρος Β’ 

 

Το EcoFest μέσα από πολλές, ξεχωριστές και διασκεδαστικές δράσεις, φιλοδοξεί να δείξει σε 

μικρούς και μεγάλους πώς μπορούν να «ζήσουν τη ζωή τους στο πράσινο», σε κάθε στιγμή της 

καθημερινότητας τους. 

 

EcoFun: Δείτε τον κόσμο «με άλλο μάτι»  και κάντε ένα μοναδικό εικονικό ταξίδι διασκέδασης 

και μάθησης με την εταιρεία VR Planet! Σκαρφαλώστε στην κορυφή του τοίχου αναρρίχησης και 

κάντε πετάλι με τα μοναδικά Pedal Go Karts της Ecomagination. Εισπνεύστε πράσινο και 

εκπνεύστε αισιοδοξία κάνοντας Yoga και ενημερωθείτε για την προστασία της άγριας ζωής, 

παίζοντας διαδραστικά παιχνίδια παρέα με «αρκούδες και λύκους» με την ομάδα του Αρκτούρου!  

 

Ενημερωθείτε για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσα από το πιο διασκεδαστικό Digital 

Quiz Game των ΕΛΠΕ. Γίνετε φίλοι με το ΝΑΟ, το πιο έξυπνο ρομποτάκι του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, που ξέρει τα πάντα για το περιβάλλον!  

 

 



 

 

 

 

Aνακαλύψτε τι κρύβεται ανάμεσα στα δέντρα, στη χώρα των φυτών με τη βοήθεια της 

Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών και ακολουθήστε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι με τους 

εκπαιδευτές του Ecologico. Μαγειρέψτε τη μυστική συνταγή του καλύτερου οικολογικού πιάτου 

με την καθοδήγηση του σεφ Κυριάκου Μελά και του Kids Cooking Club. Διασκεδάστε παρέα 

με το Infokids.gr, με πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους «μικρούς»! Μην ξεχάσετε 

να προσθέσετε έξτρα πράσινο στις ζωγραφιές σας παρέα με την Arty Kids, να δημιουργήσετε στο 

πλάι της Trash Art από το ECOCITY, να εξερευνήσετε το θαλάσσιο περιβάλλον παρέα με τους 

Ναυτοπροσκόπους του Δήμου Καλλιθέας, όπως και να καταευχαριστηθείτε την πιο 

συναρπαστική εμπειρία μπάσκετ γνωρίζοντας από κοντά τον Euroleague Legend Θοδωρή 

Παπαλουκά και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Δήμο Ντικούδη. Στο διασκεδαστικό αυτό 

ταξίδι συντροφιά θα σας κρατήσουν μελωδίες από DJ Sets και Unplugged sessions με 

καλεσμένους το Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Γιώργο Σαμπάνη και τη Josephine από το Δρόμο 

89.8. 

 

Eco Fashion: Είστε έτοιμοι για άφθονο αέρα ανανέωσης και οικολογικής μόδας; Περάστε στο 

μαγικό κόσμο της δημιουργίας κατασκευάζοντας βιώσιμα οικολογικά ρούχα με την καθοδήγη 

φοιτητών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ και πειραματιστείτε με ανακυκλώσιμα υφάσματα της ομάδας του 

Fabric Republic, αφού σας χαρίσουν έξυπνα και δημιουργικά tips και σας αποκαλύψουν όλα τα 

μυστικά για το σχεδιασμό και την παραγωγή upcycled δημιουργιών. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε 

ένα λαμπερό Fashion Show βιώσιμης και ηθικής μόδας Ελλήνων Σχεδιαστών από το Andydote 

Fashion Fair. Κάντε μια «βουτιά» στη μόδα παρέα με το FASMA magazine και γίνετε fashion 

experts μέσα από workshops για τη βιώσιμη μόδα. 

 

Όλοι μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο, πράσινο τρόπο ζωής και να αναδείξουμε τη 

σημασία του περιβαλλοντικού πολιτισμού. Ας γίνουμε όλοι #Εcoists και ας ζήσουμε τη ζωή μας 

στο... πράσινο στις 4, 5 και 6 Ιουνίου στην πλατεία Νερού στην Καλλιθέα. 

 

Η ΔΕΗ θα συμμετέχει στο EcoFest 2021 με πολλές δράσεις και εγγυάται πως όση ενέργεια 

καταναλωθεί στη διάρκεια του τριημέρου, τόση θα παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

και θα δεσμευθεί μέσω της υπηρεσίας GreenPass. 

https://www.dei.gr/el/oikiakoi-pelates/greenpass


 

 

 

Το EcoFest 2021 διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας, την 

Περιφέρεια Αττικής και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής, Νέα 

Μητροπολιτική Αττική. 

Τελεί υπό τις αιγίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της 

Ε.Ν.ΠΕ., της ΚΕΔΕ και της Ε.Ο.Κ. 

 

Στρατηγικοί Εταίροι: Δήμος Καλλιθέας, Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής 

Αλλαγής του EPLO, ΙΕΚ AKMH 

Ακαδημαϊκός Εταίρος: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Μέγας Χορηγός της Διοργάνωσης: Όμιλος Συγγελίδη – Επίσημος Εισαγωγέας των μαρκών 

Peugeot, Citroën και DS Automobiles 

Χρυσοί Χορηγοί: ΔΕΗ, Ελληνικά Πετρέλαια 

Ασημένιος Χορηγός: Εθνική Τράπεζα 

Υποστηρικτές: ΑΒ Βασιλόπουλος, Αφής, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΥΔΑΠ, ΖΑΓΟΡΙ, ΟΑΣΑ, 

Σπυρόπουλος ΑΕ, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, Akuo Energy Greece, COCO-

MAT, Electric Moto, Orient Bikes, Passaggio, Systems S.Α., Vinci Energies 

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΔΡΟΜΟΣ 89.8, insider.gr 

Μέσα Προβολής: e-daily.gr, infokids.gr, naturanrg.gr, transportationgr.gr 

 

www.eco-fest.org 

 

 

 


