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ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 

της Ευρωπαϊκής Ηµέρας του Ανέµου.  

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 

Μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της αιολικής ενέργειας.  

Σε λιγότερο από ένα µήνα αρχίζει ο εορτασµός της Ηµέρας του Ανέµου. Η ΕΛΕΤΑΕΝ διοργανώνει πολλές 

και ποικίλες εκδηλώσεις και καλεί τους πολίτες να πάρουν µέρος και να διατρανώσουν την υποστήριξη τους 

σε µια πηγή ενέργειας, που µπορεί να µας βγάλει από το αδιέξοδο της ενεργειακής και κλιµατικής κρίσης 

που αντιµετωπίζουµε. 

Στις 15 Ιουνίου, καλούνται οι πολίτες να συµµετάσχουν στην δεύτερη πανευρωπαϊκή εκστρατεία 

για την προώθηση της αιολικής ενέργειας και να ενηµερωθούν για τα πολλαπλά οφέλη και 

πλεονεκτήµατα της. Το φετινό σύνθηµα είναι «ανακαλύψτε την ανεξάντλητη ενέργεια» (discover 

unlimited power), και εστιάζει στην πληροφόρηση που είναι ο στόχος της εκστρατείας του 2008. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ 2008 
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  
Προκηρύσσονται οι εξής 8 διαγωνισµοί: Έκθεσης ιδεών για εφήβους, Ζωγραφικής για παιδιά, 

Σλόγκαν – Λογοτύπων – Αφισών και Φωτογραφίας για όλους, καθώς και κατασκευής µικρής α/γ και 

ανεµοκινούµενου τροχοφόρου για τους λάτρεις του είδους. Τελική Ηµεροµηνία υποβολής έργων 

16/5/2008. Λεπτοµέρειες στο www.eletaen.gr/wind-day.html 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ Α/Π 
Προγραµµατίζονται επισκέψεις για τις ακόλουθες ηµεροµηνίες: 1, 8 και 15 Ιουνίου, στα αιολικά 

πάρκα της Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ στην Εύβοια, της ENDESA HELLAS στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, της 

ACCIONA / ENTEKA στο Παναχαϊκό Αχαΐας και στο εκπαιδευτικό πάρκο του ΚΑΠΕ στο Λαύριο 

στις 12 και 13 Ιουνίου. Το τελικό πρόγραµµα θα διαµορφωθεί αναλόγως της ζήτησης. Οι επισκέψεις 

είναι φυσικά δωρεάν και µε τη συνοδεία υπεύθυνου. 

 

9 - 15 Ιουνίου ΕΚΘΕΣΗ στο Πολιτιστικό Κέντρο ΜΕΛΙΝΑ. 
Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα"  Ηρακλειδών 66 και Θεσσαλονίκης, Θησείο  Τηλ.: 210 3452150, 210 3414466 

Παρουσίαση έντυπου και φωτογραφικού υλικού - Έκθεση φωτογραφιών του διαγωνισµού 

Φωτογραφίας της EWEA 2007 - Παρουσίαση καλύτερων Σλόγκαν, Λογότυπων και Αφισών - Έκθεση 

έργων διαγωνισµών ζωγραφικής - Έκθεση διαγωνισµού φωτογραφίας -  ∆ιάθεση έντυπου 

ενηµερωτικού υλικού και δώρων - Περίπτερα χορηγών µε ενηµερωτικό και προωθητικό υλικό - 

Προβολή σχετικών dvd σε γιγαντό-οθόνες. Επίσης κάθε µέρα (9 – 14 Ιουνίου) θα βραβεύονται και οι 

νικητές ενός από τους διαγωνισµούς, ενώ θα υπάρχει και εναλλάξ προβολή της ταινίας «Η 11
η
 ώρα» 

του Ντι Κάπριο και «Μια άβολη αλήθεια» του Αλ Γκορ.  

Οι δωροθέτες και τα βραβεία θα ανακοινωθούν αργότερα. 

15-Ιουν-08 Παρουσίαση, ∆οκιµές & Βράβευση των πιο πρωτότυπων κατασκευών ανεµογεννήτριας και 

ανεµοκινούµενου τροχοφόρου, καθώς και Κορύφωση Έκπληξη.  

Ο χώρος και λοιπές λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.  



ΕΛΕΤΑΕΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Μέλος  της  European Wind Energy Association 

 

ΕΛΕΤΑΕΝ 2/2 

Έδρα: 19
ο
 χλµ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι 190 09 - ∆/νση Επικοινωνίας: Σίνα 42, Αθήνα 106 72 

ΑΦΜ 090063056  -  ∆ΟΥ Παλλήνης 

e-mail  tsipred@hol.gr, eletaen@eletaen.gr / web:  www.eletaen.gr 

Επικοινωνία:  
Ηλεκτρονική  tsipred@hol.gr eletaen@eletaen.gr  

Ταχυδροµική  Αχαρνών 1, Κηφισιά 145 61 

Τηλεφωνική  210 8081755 

Λεπτοµέρειες στο  www.eletaen.gr/wind-day.html 

Η ΕΛΕΤΑΕΝ διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα.  

 

Ελάτε να τιµήσουµε τον Αίολο,  

Ελάτε να γιορτάσουµε µαζί, το ανεκτίµητο δώρο του, την ανεξάντλητη, ανανεώσιµη, καθαρή 

αιολική ενέργεια.  

Με εκτίµηση,  

  

---------------------------------------------------------------------- 

∆ρ. Τσιπουρίδης Ιωάννης 

Πρόεδρος Ελληνικής Επιστηµονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας - ΕΛΕΤΑΕΝ 

Εκδότης "ΑΝΕΜΟλόγια"     

  

 

 


