
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Like” στην αληθινή ζωή έκαναν οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΞΥΝΗ

Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ και συμμετέχοντες εθελοντές έχοντας «καναπέδες»
και  «πολυθρόνες»  επ’  ώμου  και  με το σύνθημα REAL  LIFE  “LIKE”
πραγματοποίησαν εκστρατεία ευαισθητοποίησης υπέρ  του περιβάλλοντος και της
καθαρής πόλης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Το  πρωί  της  Τετάρτης  5  Ιουνίου,  οι  σπουδαστές  των  ΙΕΚ  ΞΥΝΗ  και
συμμετέχοντες εθελοντές σηκώθηκαν από τον καναπέ τους έκλεισαν το  pc τους
και βγήκαν στους δρόμους της πόλης για να κάνουν «like» στην πραγματική ζωή.
Εξοπλισμένοι με ειδικές σακούλες και γάντια, ξεκίνησαν από την οδό Βαλαωρίτου
όπου βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις των ΙΕΚ ΞΥΝΗ και ακολούθησαν μία
πορεία που περνούσε από την Εγνατία, την Αριστοτέλους και την Λεωφόρο Νίκης,
μαζεύοντας απορρίμματα και βελτιώνοντας την εικόνα της πόλης τους.

Η πρωτότυπη δράση κατέληξε στον Λευκό Πύργο, αφού προηγουμένως μετέδωσε
το μήνυμα του εθελοντισμού και της δραστηριοποίησης υπέρ του περιβάλλοντος
και των καθαρών δημόσιων χώρων. Οι πρωτοπόροι της πορείας κρατούσαν στα
χέρια τους δύο εικονικούς καναπέδες, πάνω στους οποίους ήταν αποτυπωμένο το
μήνυμα της όλης δράσης OFF THE COUCH: «Σήκω από τον καναπέ-κάνε την
διαφορά»,  και  με  αυτό τον  μεταφορικό τρόπο έγινε  σαφές το μήνυμα στους
Θεσσαλονικείς που βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, σε όλα τα σημεία από όπου
περνούσαν οι εθελοντές, ότι η καθαρή πόλη είναι υπόθεση όλων μας.

Την  ίδια  ώρα  οι  σπουδαστές  του  τομέα  Δημοσιογραφίας  των  ΙΕΚ  ΞΥΝΗ
πραγματοποίησαν  δίωρη  ραδιοφωνική  εκπομπή  αφιερωμένη  στο  περιβάλλον,  η
οποία μεταδόθηκε μέσω του XINI WEB radio.

Στην εκπομπή φιλοξενήθηκαν ειδικοί οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα
προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  η  πολιτεία  σχετικά  με  την  καθαριότητα  και  το
περιβάλλον. Μεταξύ άλλων μίλησαν στους σπουδαστές των ΙΕΚ ΞΥΝΗ ο κ. Γιώργος
Τσαμασλής,  Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος,  ο  κ.  Μιχάλης  Τρεμόπουλος,
πρώην Ευρωβουλευτής των Οικολόγων, ο κ. Θεμιστοκλής  Κουιμτζής,  Ομότιμος
Καθηγητής τμήματος Χημείας Α.Π.Θ, ο κ. Φωκίων Βοσνιάκος, Πρόεδρος Επιτροπής
Περιβάλλοντος ΑΤΕΙΘ, ο κ. Γρηγόρης Ουζούνης, πρώην δήμαρχος  Χαλάστρας, ο
κ. Αιναλής Απόστολος, Διευθυντής Δασαρχείου Θεσσαλονίκης κ.α.

Η  οικολογική  δράση  των  ΙΕΚ  ΞΥΝΗ  είχε  και  την  υποστήριξη  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης,  αφού  πραγματοποιήθηκε  υπό  την  αιγίδα  του  θεσμού:
"Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014".

http://iek-xini.edu.gr/webradio


Με την παράκληση να δημοσιευτεί 

Πληροφορίες: 2310552406, Βαλαωρίτου 9, Θεσσαλονίκη, iek  @  xinis  .  net  , www  .  iek  -  
xini  .  edu  .  gr   

http://www.iek-xini.edu.gr/
http://www.iek-xini.edu.gr/
mailto:iek@xinis.net

