
PR.A.S.I.NO  
Park(ing) day + Ghost Bike + eco happenings 

 
Οικολογική δράση στο Μαρούσι! Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, πλ. Κασταλίας 

 
 

 
 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας Ecomobility 2011-12, Οικολογική Μετακίνηση, η 

Γερµανική Σχολή Αθηνών και η µη Κερδοσκοπική εταιρεία, Very Young 

Contemporary Art , υπό την αιγίδα του Δήµου Αµαρουσίου, γεµίζουν µε pr.a.s.ino το 

Μαρούσι (προβληµατίσου, άλλαξε στάση, ιδέες, νοοτροπία). 

 

  
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου γίνεται µαθητική ηµέρα Park(ing) day! Μπροστά από την 

κεντρική πλατεία του Αµαρουσίου οι µαθητές µετατρέπουν για λίγες ώρες µια θέση 

στάθµευσης σε ένα µικρό πάρκο!  

Θέλουν, όµως, βοήθεια: φέρτε κι εσείς από το σπίτι ή τον κήπο σας λουλούδια, γλάστρες ή 

ό,τι άλλο θέλετε, για να γεµίσουµε το «πάρκο» όλοι µαζί!  

 

 
Στις 12 το µεσηµέρι οι µαθητές κλειδώνουν ένα "Ghost Bike" σε κεντρικό σηµείο της 

πλατείας. Το ghost bike των µαθητών αφιερώνεται στη µνήµη των θυµάτων τροχαίων 

εγκληµάτων, του Πανελλαδικού Συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήµατα» (www.soste.gr). 

 

Οι δύο αυτές ακτιβιστικές δράσεις πραγµατοποιούνται σε διάφορες πόλεις του κόσµου µε 

σκοπό την ενεργοποίηση των πολιτών σε ζητήµατα που αφορούν στη ζωή στις σύγχρονες 

πόλεις, την επαναοικειοποίηση του δηµόσιου χώρου και την ενηµέρωση για τα δικαιώµατα 

των πεζών και των ποδηλατών.  



 

Παράλληλα Εργαστήρια για παιδιά 

ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ - street painting 

Κατά τη διάρκεια της θεµατικής αυτής ηµέρας, νέοι, έφηβοι, παιδιά αφήνουν το δικό τους 

ζωγραφικό αποτύπωµα στο δάπεδο της πλατείας. Ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί τους ιδανικούς 

δρόµους της πόλης µας. Οι ζογκλέρ θα βρίσκονται εκεί, για να µας εµψυχώνουν! 

POST-IT car ΟR tree 

Αφήστε σε post-it  το µήνυµά σας ή κρεµάστε στο δέντρο το δικό σας «φύλλο»!  

Γεµίζουµε ένα αυτοκίνητο µε «πράσινα µηνύµατα» σε post-it  και γράφουµε πάνω σε χάρτινα 

φύλλα οικολογικά συνθήµατα. 

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

Φτιάχνω τη δική µου µικρογραφία ενός φανταστικού ποδηλάτου σε χάρτινα πιάτα, 

χρησιµοποιώντας κορδέλες και αλουµινόχαρτο. 

ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ 

Πήραµε ένα τιµόνι και µια εξάτµιση και φτιάξαµε ένα γαϊτανάκι! Τι λέτε; Θα έρθετε να 

στήσουµε χορό; 

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

ΠΟΥ : πλ. Κασταλίας - κεντρική πλατεία Αµαρουσίου 

ΠΟΤΕ : Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

Park(ing)day: 10πµ-2µµ 

Παιδικά εργαστήρια: 10πµ-2µµ 

Τοποθέτηση µνηµείου Ghost Bike: 12µµ 

Ελεύθερη συµµετοχή σε όλα τα εργαστήρια 

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

Λίγα Λόγια 

To Park(ing) day* είναι µια ετήσια δηµόσια δράση-παρέµβαση που πραγµατοποιείται κάθε 

τρίτη Παρασκευή του Σεπτεµβρίου. Eκτάκτως διοργανώνεται το Φεβρουάριο στο πλαίσιο της 

συµµετοχής των µαθητών στην εκστρατεία ecomobility 2012. Πολίτες, καλλιτέχνες και 

ακτιβιστές από όλον τον κόσµο, συνεργάζονται κάθε χρόνο προκειµένου να µετατρέψουν 

θέσεις στάθµευσης σε µικρά θεµατικά πάρκα πρασίνου. Επίσηµη ιστοσελίδα: parkingday.org/ 

*Original PARK(ing) Day concept by Rebar. www.rebargroup.org 
 

Tο ‘‘Ghost bike’’ είναι µια διεθνής πρωτοβουλία µε ακτιβιστικό χαρακτήρα. Τα ghost bikes 

είναι µικρά, µελαγχολικά µνηµεία αφιερωµένα στους ποδηλάτες που έχασαν τη ζωή τους ή 

τραυµατίστηκαν στον δρόµο. Ένα ποδήλατο βάφεται λευκό και κλειδώνεται σε µία κολόνα 

(οδικής σήµανσης ή φωτισµού) κοντά στο σηµείο του ατυχήµατος, συνοδευόµενο από µία 

µικρή πλακέτα. Επίσηµη ιστοσελίδα: ghostbikes.org/



 

Το πρόγραµµα ECOMOBILITY (www.ecomobility.gr) είναι µία περιβαλλοντική εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης των εφήβων µαθητών για εξεύρεση λύσεων στα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα των µεγάλων πόλεων της χώρας µε κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των 

πολιτών. Το πρόγραµµα δηµιουργήθηκε µετά από µελέτη του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 

Σπουδών (MBA) του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και εκπονείται από τη µη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία, Ecocity. H εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων 

Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη και του 

Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
Η δράση πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Δήµου Αµαρουσίου 
www.maroussi.gr 
 
Περισσότερες πληροφορίες : 
http://prasino2012dsa.weebly.com/ 
www.vyca.gr/ 
 
 
 

Επιµέλεια-Συντονισµός Δράσης 
 
Γερµανική Σχολή Αθηνών 
(www.dsathen.gr) 

Very Young Contemporary Art (www.vyca.gr) 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
 

Μαρία Θεοχαροπούλου, Φιλόλογος 
Σοφία Μαστροκούκου, Φιλόλογος  
email : so.mastr@gmail.com 
τηλ. :   6955 066206 
Υπεύθυνες καθηγήτριες Οικολογικών 
Δράσεων της ΓΣΑ.  
 

Διευθύντρια, Χάρριετ Μητράκου  
email : info@vyca.gr 
κ.τ.: 6948 378803 
τηλ/φαξ : 210 6712486 

 
 
 
Υπό την αιγίδα Διοργάνωση Στο πλαίσιο του προγράµµατος 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
	  


