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Η πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζεται η Ευώνυμος, πριν και μετά τις επισκευές 

 
 
Η "Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη" ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1994 

Είναι μια «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» (ΜΚΟ) και έχει την νομική μορφή της 
"Aστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας". Τα ιδρυτικά μέλη της είναι 170 και ήδη 
230. Εποπτεύεται από 16μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Την επιστημονική της 
υποστήριξη έχει 40μελής Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από 
πανεπιστημιακούς, συγγραφείς οικολογικών και άλλων συγγραμμάτων, μελετητές, 
ιστορικούς, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, κλπ. Την οργανωτική και διαχειριστική 
της υποστήριξη έχει 25μελές Συμβούλιο Βιβλιοθήκης, ενώ υπάρχουν και 40 τακτικοί 
συνεργάτες της. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή σε νέα μέλη και συνεργάτες. 

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθημερινά, 
4-8 κάθε απόγευμα. 

 
Οι σκοποί της Βιβλιοθήκης είναι κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικοί. 
 



Σκοποί και Διοικητικό Συμβούλιο της Ευωνύμου  
 
Οι σκοποί της Ευωνύμου είναι κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικοί και είναι οι 

ακόλουθοι (άρθρο 2 του καταστατικού της): 
A. - Η συγκέντρωση βιβλίων που αναφέρονται στην οικολογία, το περιβάλλον, τη 
φυσιολατρεία, την παραδοσιακή και την οικολογική γεωργία, την ορειβασία, την 
οικογεωγραφία, τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις και τη λαογραφία, την προστασία των 
καταναλωτών, την πολεοδομία και τη χωροταξία, το εργασιακό περιβάλλον, την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, το πολιτισμικό περιβάλλον και την αρχαιολογία, την 
περιβαλλοντική τεχνολογία, τους απειλούμενους πολιτισμούς, τη σοφία των λαών, τα 
κοινωνικά κινήματα και κάθε άλλο βιβλίο που πραγματεύεται συναφή θέματα με την 
πολιτική οικολογία, τη φύση και τον περιβαλλοντισμό, στην Ελλάδα και την 
αλλοδαπή, ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα.  
- Η συγκέντρωση περιοδικών, αφισών, φωτογραφιών, καρτ - ποστάλ, διαφανειών, 
δισκετών, CD-ROM και οποιοδήποτε άλλο μέσο διάδοσης πληροφοριών, ταινιών και 
βιντεοταινιών, με συναφές αντικείμενο. 
- Η δημιουργία αρχείου μελετών που εκπονήθηκαν από ΑΕΙ, Δήμους, Δημόσιες 
Υπηρεσίες, ιδιώτες, Επιμελητήρια, Συλλόγους, εταιρείες και άλλους, που 
αναφέρονται στα παραπάνω θέματα. 
- Η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου - τράπεζας πληροφοριών και η δημιουργία 
ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, με σχετική θεματολογία. 
- Η συγκέντρωση της ελληνικής, ευρωπαϊκής και της υπόλοιπης διεθνούς νομοθεσίας, 
των διεθνών συμβάσεων και των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών, με αντίστοιχο 
περιεχόμενο. 
- Η συγκέντρωση σχολικών και πανεπιστημιακών εκδόσεων με σχετική θεματολογία. 
- Η συγκέντρωση εκδόσεων που αφορούν την κλασσική ελληνική και ξένη 
φιλοσοφική σκέψη, που πραγματεύονται τα θέματα των σχέσεων κοινωνίας - φύσης.  
- Η συγκέντρωση διαφόρων σειρών, λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και βιβλίων με 
ευρύτερη θεματολογία, που αναφέρονται, έστω και αποσπασματικά, σε συναφή 
θέματα. 
- Η αναζήτηση, συγκέντρωση και συντήρηση παλαιών και σπάνιων συγγραμμάτων 
(βιβλίων και περιοδικών) που αναφέρονται στις πηγές της οικολογικής σκέψης. 
- Η συστηματική παρακολούθηση και συγκέντρωση όλων των νέων σχετικών 
εκδόσεων. 
  
B. - Η ταξινόμηση, θεματική, χρονολογική και γεωγραφική, όλου του υλικού. 
- Η σύνδεση και επικοινωνία με ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες και τράπεζες 
πληροφοριών με στόχο την δημιουργία δικτύου βιβλιοθηκών. 
  
Γ1. - Η έκδοση βιβλιογραφικών οδηγών με νέες εκδόσεις, με ειδικά θεματικά, 
γεωγραφικά, ή χρονολογικά αφιερώματα. 
- Η ανατύπωση παλαιών και σπάνιων εκδόσεων. 
- Η παραγωγή σειρών με ταινίες, διαφάνειες ή φωτογραφίες, δισκετών, CD-ROM, σε 
συνεργασία με μελετητές, κινηματογραφιστές, φωτογράφους και άλλους κατά 
περίπτωση ειδικούς. 
- Η έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων, δελτίων, αφισών και άλλων υλικών, σχετικών με 
τους σκοπούς της Εταιρείας. 
- Η μετάφραση και έκδοση στην Ελλάδα ξενόγλωσσων, σχετικών με τους σκοπούς 
της Εταιρείας, βιβλίων ή άλλων εντύπων, όπως και η μετάφραση και έκδοση στο 
εξωτερικό ελληνόγλωσσων εντύπων. 



  
Γ2. - Η Ευώνυμος αποβλέπει ιδιαίτερα στη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και 
αλληλοβοήθειας, με ανάλογες προσπάθειες σε διάφορες χώρες του κόσμου, για την 
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σε σχέση με πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, 
περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, οικονομικά και επισιτιστικά θέματα, προσφέροντας 
κάθε είδους βοήθεια, τακτική ή έκτακτη - επείγουσα, ειδικά προς τους πληθυσμούς 
αναπτυσσόμενων ή υπό μετάβαση χωρών, προκειμένου να συμβάλλει στην κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη και ανακούφισή τους, με έμφαση στα θέματα της φτώχειας. 
Ανάλογες συνεργασίες θα επιδιωχθούν και με αξιόπιστους φορείς, όπως, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, ΟΤΑ, Αγροτικούς 
και άλλους Συνεταιρισμούς, τοπικούς και αναπτυξιακούς φορείς, εταιρείες και 
υπηρεσίες, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, 
προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί τη Βιβλιοθήκης σε αμοιβαία βάση με τους 
συνεργαζόμενους φορείς.  
- Η Ευώνυμος, ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση, συμμετέχει σε πρωτοβουλίες και 
στηρίζει κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην υλοποίηση δράσεων για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική φροντίδα και πρόνοια, την 
εκπαίδευση, την ισότητα των δύο φύλλων, την αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του 
ρατσισμού, ως αυτονόητη προέκταση της προσπάθειας για την προστασία του 
περιβάλλοντος, με αναφορά στις οικολογικές αξίες, τις αρχές της αειφορίας και τις 
άλλες κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Ως μη κερδοσκοπική οργάνωση, 
επιδιώκει την υλοποίηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, σε συνεργασία, κατά 
προτεραιότητα, με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών, 
οργανώσεις που επιδιώκουν την στήριξη μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού, 
τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που αποφέρουν οφέλη στις τοπικές κοινωνίες, με 
την ισότιμη πρόσβαση σε γυναίκες και άνδρες.  
   
Δ. - Η αποδελτίωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων και η ηλεκτρονική τους 
καταχώριση. 
- Η ανάληψη, συμμετοχή και υποστήριξη επιστημονικών μελετών, ερευνών και 
προγραμμάτων, σε συνεργασία μα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, εταιρείες, 
ομάδες ή μεμονωμένους μελετητές, για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του υλικού 
της βιβλιοθήκης και την επίτευξη των σκοπών της. 
- Η έρευνα και η μελέτη θεμάτων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος 
που θα στηρίζεται στο υλικό της βιβλιοθήκης. 
- Η δημιουργία υποδομής για να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης 
του υλικού από μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, ερευνητές και άλλους 
ενδιαφερόμενους, με ποικίλους τρόπους, όπως είναι η διενέργεια εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, η διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία, το συστηματικό 
άνοιγμα της βιβλιοθήκης στο κοινό, κλπ. 
- Η διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων -μόνιμων, περιοδικών ή κινητών-, 
συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπομπών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, 
σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς. 
- Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση βιβλίων, από τους συγγραφείς τους 
ή από άλλους συντελεστές του έργου. 
  
Ε. -Ειδικότερη μνεία γίνεται στην ενίσχυση προγραμμάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με σχετικούς 
φορείς μαθητών, φοιτητών, γονιών και διδασκόντων. 



- Η συμμετοχή, η υποστήριξη και η ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για 
οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα, αποτελεί αυτονόητη προέκταση των 
επιδιώξεων της Εταιρείας. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης, αποτελείται 

από τους: 
 
1. ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗ ΜΩΫΣΗ (δρ. σεισμολόγο) ως ΠΡΟΕΔΡΟ 
2. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΣΠΗΛΙΟ (οικονομολόγο - συγγραφέα) ως 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ 
3. ΤΟΛΟΥΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ (μηχανικό) ως ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
4. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ (βιολόγο, υπεύθυνη γραφείου «Οργάνωση 
Μέσων Ερμηνείας Περιβάλλοντος») ως ΜΕΛΟΣ 
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (βιολόγο, τ. Διευθυντή της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας) ως ΜΕΛΟΣ 
6. ΖΕΒΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (γεωπόνο – συλλέκτη περιοδικών) ως ΜΕΛΟΣ 
7. ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΙΩΑΝΝΗ (δρ. σεισμολόγο) ως ΜΕΛΟΣ 
8. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (αρχιτέκτονα – τ. Γενική Επιθεωρήτρια 
Περιβάλλοντος)  ως ΜΕΛΟΣ 
9. ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (οδοντίατρο – επιμελήτρια εκδόσεων) ως ΜΕΛΟΣ 
10. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (μαθηματικό) ως ΜΕΛΟΣ 
11. ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ (αντιπρύτανη Γεωπονικού Πανεπιστημίου) ως ΜΕΛΟΣ 
12. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου) ως ΜΕΛΟΣ 
13. ΠΛΕΣΣΑ ΣΠΥΡΟ (γεωλόγο ΥΠΕΧΩΔΕ) ως ΜΕΛΟΣ 
14. ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης) ως ΜΕΛΟΣ 
15. ΤΟΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (καθ. Ιονίου Πανεπιστημίου, μηχανικό – υπεύθυνη 
Βιβλιοθήκης Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας) ως ΜΕΛΟΣ 
16. ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (δρ. βιολόγο, τ. Πρόεδρο Πανελλήνιας Ένωσης 
Βιολόγων) ως ΜΕΛΟΣ 
 

  
 

Ευώνυμος... δηλαδή; 
(πώς προέκυψε το όνομά μας…) 

 
Κατ’ αρχήν, δεν συμπαθούμε τα ονόματα φορέων που προκύπτουν από τα αρχικά 
των λέξεων που τους περιγράφουν. Αναζητήσαμε ένα όνομα που να καλύπτει αυτό 
που θα επιδίωκε η υπό ίδρυση οικολογική βιβλιοθήκη. Καταλήξαμε στο 
«Ευώνυμος» γιατί έχει πολλαπλές αναφορές και πολλούς συμβολισμούς. Μια 
γρήγορη αναζήτηση σε λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και μυθολογίες, εμφανίζει την 
παρακάτω εικόνα:    
 
 
Ευώνυμος (ο Euonymus L.): Γένος φυτών της οικογενείας των κηλαστροειδών, 
περιλαμβάνουν 100 είδη των βορείων εύκρατων χωρών και της ΝΑ. Ασίας, φυτά 
θαμνώδη ή δένδρα φυλλοβόλα ή αειθαλή. 
Εγκυκλ. – Το κυριώτερον είδος ευωνύμου είναι ο ευρωπαϊκός (κν. ασπρόξυλο), 
απαντών και εν Ελλάδι. Πάντα τα μέρη αυτού είναι δηλητηριώδη, τα δε σπέρματά 
του ελαιούχα. Το υπό του Θεοφράστου αναφερόμενον ευώνυμον είνε πιθανώς 



ευώνυμος ο πλατύφυλλος. Ευώνυμον το ευρωπαϊκόν ωνόμαζεν ο Θεόφραστος 
τετραγωνίαν. Εκ των εξωτικών ειδών αξιόλογα είνε ευώνυμος ο ιαπωνικός, θάμνος 
αειθαλής, δενδρώδης, καλλιεργούμενος προς καλλωπισμόν, και ευώνυμος ο 
μελανοπόρφυρος, ιθαγενής της Β. Αμερικής, εκ του φλοιού του οποίου λαμβάνεται η 
ευωνυμίνη, φάρμακον καθαρτικόν και χολαγωγόν. Οι κλάδοι μερικών ευωνύμων 
χρησιμοποιούνται, απανθρακούμενοι, διά την ιχνογραφίαν. 
 

Λεξικόν Ελευθερουδάκη, 1929 
 

*  *  * 
 
Ευώνυμος (ο, η), [εύ, όνομα]. Ο έχων καλόν (εύφημον, αίσιον) όνομα, περίφημος, 
περιώνυμος. («Λιπαράν ευωνύμων απ’ Αθανάν» Πίνδ.) (κατ’ ευφημ.) = Αριστερός. 
Εξ ευωνύμων, Γρφ. Από τα αριστερά (μέρη)· (ους.) ειδ. θάμνου φαρμακερού δια τα 
ζώα, (κατά τινας το Γαλλ. fusain) 
 

Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης Σκαρλάτου Δ. Του Βυζαντίου Αθήναι, 1852 
 

*  *  * 
 
ευώνυμος -ος, -ον. (Κυρίως ο έχων καλόν όνομα, συνήθως δε κατ’ ευφημισμόν) ο 
Αριστερός· Εξ ευωνύμων, αριστερόθεν· Ευώνυμος χορός, μία των υποδιαιρέσεων 
των εκκλησιαστικών αξιωμάτων ή αρχοντικίων (βλ. χορός) 
 

Λεξικόν Ελευθερουδάκη, 1929 
 

*  *  * 
 
Ευωνύμη. Κοσμητικόν επίθετον της Γης, ως υποδεχομένης τα σώματα των 
ανθρώπων, κατ’ ευφημισμόν ονομαζομένης. Αναφέρεται και ως αυτοτελής θεότης, 
σχετική προς την Γην, και μήτηρ των Ερινύων εκ του σκότους. Επίσης αναφέρεται 
και Ευώνυμος ως υιός της γης και του Ουρανού, το άρρεν αντίστοιχον της Ευωνύμης.  
 

Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, 1929 
 

*  *  * 
 
Ευωνύμεια ή Ευώνυμον: Δήμος της αρχαίας Αττικής ανήκων εις την Ερεχθηΐδα 
φυλήν, κείμενος δε περί το χωρίον Τράχωνες από της θέσεως «Καρά» μέχρι της 
θέσεως «Γυρισμός» του Υμηττού και Αγίας Παρασκευής «Χασάνι». Κατά τινα 
γνώμην το νυν κτήμα Γερουλάνου εις Τράχωνες περιλαμβάνει την ακρόπολιν των 
Ευωνυμέων, εξ ής σώζονται ίχνη τειχών του 8ου-7ου π.Χ. αιώνος. Γειτονικοί προς τους 
Ευωνυμείς δήμοι ήσαν ο Αλιμούς και Αιξωνή. 
 

Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ήλιος» 
 

*  *  * 
 



Ευωνυμίνη (Evonymine): Είναι ρητινώδες προϊόν του καλλωπιστικού φυτού της Β. 
Αμερικής Evonymus atropurpureus. Υπάρχουν τρία είδη ευωνυμίνης: η 
καστανόχρους, η πράσινη και η ρευστή, εξ ών εύχρηστος είναι η πρώτη. Η 
καστανόχρους ευωνυμίνη (η οποία δεν πρέπει να συγχέεται προς το γλυκωματοειδές 
«ευωνυμίνη»), είναι κόνις πικρά, λεπτοτάτη, βαρύοσμος, διαλυτή εις ύδωρ, 
οινόπνευμα και σιρόπιον. Εις μικράν δόσιν (0,05-0,10 εκ.) έχει ελαφράν καθαρτικήν 
ενέργειαν και ισχυράν χολαγωγόν επίδρασιν. Επί μεγαλυτέρα δόσει (0,20 εκ.) 
προκαλεί ισχυρούς κολικούς. Χορηγείται ως υπακτικόν επί χρονίας δυσκοιλιότητος 
και ως χολαγωγόν, μετά ή άνευ ελαττώσεως της χολικής εκκρίσεως. Δόσεις: 0,05-
0,15 εκ. εις καταπότια εκ 0,05 εκ. έκαστον. 
Εύχρηστος ως χολαγωγός η κάτωθι συσκευασία: 
Evonymine brune… 0,05 cent. 
Extrait de jusquiame: 0,01 
Savon amigdalin q. w. Pour nue pilune 
Εν ή δύο καταπότια το εσπέρας προ της κατακλίσεως. 
 

Μέγα Λεξικόν της Ιατρικής Εκδ. Κ. Οικονομίδης, Αθήνα - 1929 
 

*  *  * 
 
Ευωνυμίνη. Ουσία ρητινώδης φαιόχρους, διαλυτή εν ύδατι, δυσδιάλυτος εν οινοπν. 
και αιθέρι, εξαγομένη εκ του Euonymus atropurpureus, δενδρυλλίου καλλωπισμού. 
Χολαγωγόν δραστήριον, χορηγούμενον ως και η ποδοφυλλίνη κατά των ηπατικών 
νοσημάτων, είτα και ως καθάρσιον. 

 
Λεξικόν Εγκυκλοπαιδείας, επιμέλεια Ν. Γ. Πολίτου 
ΜΠΑΡΤ ΚΑΙ ΧΗΡΣΤ ΕΚΔΟΤΑΙ  Αθήνησι 1902 

 
*  *  * 

 
Ευώνυμος, κατ’ ευφημισμόν αριστερός (της εξ αριστερών προελεύσεως των οιωνών 
θεωρουμένης ως αποτροπαίας) ειδικώς επί οιωνών, ο εξ αριστερών ερχόμενος, ο εξ 
ευωνύμων ο εν ήττονι μοίρα, ο εξ αμαρτιών υπέχων ευθύνην, τιμωρίαν. 
 

Λεξικόν Δημητράκου 
*  *  * 

  
 
 

Το υλικό της Ευωνύμου   
  

Στα 14 χρόνια λειτουργίας της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται 
στο αρχείο της: 

• (15.000) βιβλία,  
• (20.000 τεύχη από) περιοδικά (που αντιπροσωπεύουν περίπου 1.300 

διαφορετικούς τίτλους), 
• δεκάδες χιλιάδες φυλλάδια, αποκόμματα τύπου, υλικά συνεδρίων, εργασίες 

ομάδων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκδόσεις Οικολογικών Κινήσεων, Συλλόγων, 
Δήμων, Επιχειρήσεων, Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, Νομοθετικά κείμενα, 



Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνικές εκθέσεις, ειδικά Λεξικά και 
Εγκυκλοπαίδειες, πανεπιστημιακές και σχολικές εκδόσεις, ημερολόγια, αφίσες, 
σλάιντς, βιντεοταινίες, CD-ROM,  

• (1.000 περίπου) χάρτες, 
• (περισσότερες από 800) γκραβούρες, 
• (συνολικά περισσότερες από 40.000) φωτογραφίες και καρτ ποστάλ,  
• (200 περίπου) παλαιά ημερολόγια (το παλαιότερο του 1863), 
• εκατοντάδες θεματικά ντοσιέ με αποκόμματα τύπου, φυλλάδια, εισηγήσεις 

συνεδρίων, ημερίδων ή άλλων εκδηλώσεων.  
Το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω υλικών, είναι ελληνόγλωσσα. Υπάρχει όμως και 
ένας αριθμός ξενόγλωσσων εκδόσεων και ένα αρκετά μεγάλο δείγμα από 
ξενόγλωσσα οικολογικά περιοδικά (περισσότερα από 3.000 τεύχη, από 200 
διαφορετικά έντυπα, από 50 χώρες). 
Το υλικό της Βιβλιοθήκης καλύπτει εκδόσεις των δύο τελευταίων αιώνων (το 
παλαιότερο, μέχρι στιγμής, ελληνόγλωσσο βιβλίο είναι του 1815 και ξενόγλωσσο του 
1787, ενώ το παλαιότερο περιοδικό είναι του 1840). 

 
Το υλικό αυτό συγκροτεί μια συλλογή μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα.  
Με το υλικό αυτό έχει στηρίξει ομάδες μαθητών, φοιτητών, ερευνητών, 
δημοσιογραφικές έρευνες, πρωτοβουλίες πολιτών και εκδοτικές προσπάθειες.  
Έχει οργανώσει το υλικό της με όλες τις σύγχρονες μεθόδους για να είναι προσιτό 
στο κοινό (πλήρης οργάνωση και ταξινόμηση του υλικού στη φυσική του μορφή, 
καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων, ψηφιοποίηση μέρους του υλικού –αναφέρεται ως 
μία από τις γνωστότερες ψηφιακές βιβλιοθήκες της χώρας-, τετράγλωσση –και 
σύντομα οκτάγλωσση- ιστοσελίδα με μεγάλη επισκεψιμότητα -12 έως 15.000 
επισκέπτες το μήνα, από 50 διαφορετικές χώρες). Η ιστοσελίδα της Ευωνύμου 
προτείνεται από εκατοντάδες ιστοσελίδες διαφόρων χωρών ως μία από τις 
αντιπροσωπευτικότερες ιστοσελίδες για το περιβάλλον στον κόσμο. Η ίδια η 
υπόσταση της Ευωνύμου ως θεματικής βιβλιοθήκης με αποκλειστικά οικολογικά 
περιεχόμενο, αποτελεί μία παγκόσμια μοναδικότητα.   

  
 

 
Βάσεις Δεδομένων 

 
 Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού της Ευωνύμου έχει καταχωρηθεί σε 

Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων και οι εγγραφές σε αυτήν ανέρχονται σε 16.500. 
Στο πλαίσιο προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, έγινε αποδελτίωση 
περιοδικών (6.000 τεύχη από 1.000 περίπου διαφορετικούς τίτλους), από όπου έχουν 
παραχθεί 78.000 καταγραφές άρθρων (από το 1840 έως σήμερα). Για κάθε ένα από 
τα 78.000 άρθρα υπάρχει η βιβλιογραφική καταγραφή, ενώ παρουσιάζονται οι 
«ταυτότητες» (ελληνικά και αγγλικά) όλων των τίτλων των περιοδικών από όπου 
αντλήθηκαν τα άρθρα αυτά, ενώ από κάθε τίτλο περιοδικού παρουσιάζεται ένα 
πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf.  

 
Στη Ευώνυμο υπάρχουν ακόμη:  

 



• Βάση Δεδομένων με το σύνολο των (20.000) περιοδικών που υπάρχουν 
στην Ευώνυμο (1.300 τίτλοι περιοδικών με τα συγκεκριμένα τεύχη που 
υπάρχουν από κάθε τίτλο στο αρχείο της Ευωνύμου). 

• Βάση Δεδομένων με φωτογραφίες, γκραβούρες, εικόνες, καρτ ποστάλ, 
χάρτες, κλπ.  

• Βάση Δεδομένων στην οποία έχουν καταχωρηθεί διακοσμητικά μοτίβα 
βιβλίων και άλλων εκδόσεων. Η Βάση ξεκίνησε ως πτυχιακή εργασία 2 
σπουδαστών της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας, που 
πραγματοποιήθηκε με υλικό του αρχείου της Ευωνύμου και τη συνεχίζει η 
Βιβλιοθήκη. Μέχρι τώρα έχουν καταχωρηθεί 800, περίπου, διακοσμητικά 
μοτίβα.  

• Βάση δεδομένων (τετράγλωσση) με επιλεγμένες και αξιολογημένες 500 
ιστοσελίδες σε θέματα περιβάλλοντος.  

• Βάση δεδομένων με εικονογραφικό υλικό από την «Χλωρίδα» και την 
«Πανίδα» (εργασία σε εξέλιξη) 

• Το σύνολο του εικονογραφικού υλικού που έχει σκαναριστεί και υπάρχει σε 
ηλεκτρονικά αρχεία, ανέρχεται σε 30.000 εικόνες   

• Από το υλικό αυτό ολοκληρώνονται, σε πρώτη φάση, δύο βάσεις 
δεδομένων: η μία με τραμ (6.000 εικόνες –γκραβούρες, φωτογραφίες, καρτ 
ποστάλ, χάρτες, πίνακες- με όλη την ιστορία των μέσων σταθερής τροχιάς, το 
τραμ στην Ελλάδα παλιότερα και το τραμ σε όλο τον κόσμο) και η δεύτερη με 
εικόνες από τον Όλυμπο (1.200 εικόνες, φωτογραφίες, γκραβούρες, καρτ 
ποστάλ, χάρτες, πίνακες, κλπ) η οποία θα ενταχθεί στην ειδική σελίδα για τον 
Όλυμπο. 

  
 
 

Η Ευώνυμος προσιτή στα άτομα με προβλήματα όρασης 
 
Στην Ευώνυμο απασχολήθηκε, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ, από τον 

Δεκέμβριο του 2000, και για τρία χρόνια, άτομο με προβλήματα όρασης. Η εργασία 
που προσέφερε ήταν βιβλιοθηκονομική (τεκμηρίωση άρθρων περιοδικών). Για την 
εργασία της αυτή η Κατερίνα Μάντεση βραβεύτηκε από την Ένωση Βιβλιοθηκαρίων 
Ελλάδας, γιατί άνοιξε νέους δρόμους στη βιβλιοθηκονομία.  

Τα τελευταία χρόνια που η τεχνολογία έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου 
στον τομέα αυτό, μπορούν να δοθούν λύσεις σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν ήταν 
εφικτό. Έναν τέτοιο τομέα αποτελούν τα άτομα με προβλήματα όρασης, στα οποία 
προσφέρεται πλέον η δυνατότητα ανάγνωσης βιβλίων, περιοδικών και άλλων 
εντύπων. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός 
σαρωτή (scanner) και κάποιων ειδικών προγραμμάτων ομιλίας. Τα προγράμματα 
ομιλίας (τα πιο γνωστά είναι το hal και το jaws) σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα 
scanner, για τη αναγνώριση των χαρακτήρων, και τη συνεργασία ενός συνθέτη φωνής 
(Apollo), παρέχουν την δυνατότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης, να έχουν 
πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και αρχεία. Έτσι μπορούν να αναζητήσουν και να 
διαβάσουν έντυπα οποιασδήποτε μορφής. 

Για να διαβάσει κάποιος ένα κείμενο πρέπει να περάσει κάθε σελίδα ξεχωριστά 
στο scanner, προκειμένου να τη σαρώσει και να την αναγνωρίσει. Κατόπιν μέσω ενός 



κειμενογράφου, του προγράμματος ομιλίας και του συνθέτη φωνής, θα είναι σε θέση 
να ακούσει το κείμενο που επέλεξε. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης στο ειδικό σύστημα γραφής "braille". 
Στην Ευώνυμο υπάρχει ένας τέτοιος εκτυπωτής 

Ο εξοπλισμός αυτός, μηχανήματα και πρόγραμμα, δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο 
κόστος ώστε να είναι αποτρεπτικό να τον προμηθευτεί μία βιβλιοθήκη. 

Παρόλα αυτά οι βιβλιοθήκες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία στους τυφλούς 
αναγνώστες είναι ελάχιστες. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου "Μακεδονία" στη 
Θεσσαλονίκη και η " Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη" στην Αθήνα ήταν οι δύο 
πρώτες βιβλιοθήκες που διέθεταν το σχετικό εξοπλισμό.   

Η Ευώνυμος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης, σε 
κάθε ενδιαφερόμενο, σεβόμενη αφενός το δικαίωμα του στη μάθηση και αφετέρου 
την όποια ιδιαιτερότητα του στην απόκτησή της. 

Όλο το προσωπικό της Ευωνύμου εκπαιδεύεται σταδιακά στη σχετική 
τεχνολογία καθώς και στον τρόπο εξυπηρέτησης των τυφλών αναγνωστών.  

 Η Ευώνυμος προσφέρει στα άτομα με προβλήματα όρασης τη δυνατότητα 
"ανάγνωσης" όλων των βιβλίων και περιοδικών που βρίσκονται στο αρχείο της. 
  
 
 

  Δραστηριότητες  
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις σημαντικότερες δραστηριότητες της Ευωνύμου στο 
διάστημα της λειτουργίας της:  

 
Οργανωτικά λειτουργικά 

 
• Επί 14 συνεχή χρόνια ανοίγει καθημερινά 4 - 8 κάθε απόγευμα για τους 

επισκέπτες-αναγνώστες. 
• Τη Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν, στο διάστημα αυτό, δεκάδες ομάδες μαθητών 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από σχολεία της Αττικής, με τους καθηγητές 
τους, φοιτητές, σπουδαστές, μελετητές, ξένες αντιπροσωπείες, μέλη 
οικολογικών οργανώσεων, κλπ.  

• Στην Ευώνυμο πραγματοποίησαν πτυχιακές και άλλες εργασίες τους στα 
πλαίσια εκπαιδευτικών εργαστηρίων, φοιτητές από την Πάντειο και το Τμήμα 
Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ, αποδελτιώνοντας εκατοντάδες περιοδικά.  

• Στην αποδελτίωση, όπως και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, μετέχουν κατά 
καιρούς και πολλοί εθελοντές 

 
Διοργάνωση - συμμετοχή σε εκδηλώσεις 

 
α. Έκθεση της συλλογής περιοδικών οικολογικού περιεχομένου της Ευωνύμου έχει 
γίνει/οργανωθεί 6 φορές μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο ισάριθμων εκδηλώσεων για το 
κοινό. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

• Ιούνιος του 1995, για 4 ημέρες, στο Κατράκειο Θέατρο, σε συνεργασία με το 
ΥΠΕΧΩΔΕ., στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα του 
περιβάλλοντος.  

• Ιούλιος του 1995, για 10 ημέρες, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της 
Αθήνας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 



των τμημάτων ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου 
της Αθήνας, στα πλαίσια συνεδρίου με θέμα: "ΜΜΕ και περιβάλλον".  

• Ιανουάριος του 1996, για 7 ημέρες, στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο του 6ου 
Συνεδρίου των Ελληνικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.  

β. «Βραδιά Λόγου και Μουσικής», με θέμα: «Τοπία και Ουτοπία», 19/11/2001, στο 
Αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ, του Μουσείου Γουλανδρή, σε συνεργασία με τους 
«Φίλους του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας». Ποιήματα διάβασαν οι 
Γιάννης Φέρτης και Κώστας Καστανάς, τραγούδησαν ο Κώστας Θωμαΐδης και το 
οκταμελές Χορωδιακό Εργαστήρι Αθηνών.    
γ. Έκθεση για το τραμ στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα (31/3-6/4 2003), με 
χορηγία της ΤΡΑΜ ΑΕ. Η ίδια έκθεση στη Νέα Σμύρνη σε συνεργασία με το Δήμο 
Ν. Σμύρνης (8-15/5/2003), στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στο πλαίσιο διεθνούς 
συνεδρίου για το τραμ (19&20/5/2003) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος), 
στο πλαίσιο συνεδρίου για το τραμ (23 & 24 /6 / 2005). 
δ.  Διοργάνωση εκδηλώσεων για παρουσιάσεις βιβλίων  

• Βιβλίο: Εξώφυλλα περιοδικών (1995) 
• Βιβλίο: Περί της Χρησιμότητος των Πτηνών (1995) 
• Βιβλίο: Εξώφυλλα Βιβλίων (1996) 
• Συνολικό έργο συγγραφέα Γιώργου Σφήκα (1998)  
• Βιβλίο: Κτίρια για έναν πράσινο κόσμο (2000)  
• Βιβλίο: Η κατάσταση του κόσμου 2005 (2005) 
• Βιβλίο: Η παράνομη διακίνηση των κατοικίδιων ζώων(2005) 
• Βιβλίο: Τα μεταλλαγμένα: το παρελθόν, το παρόν και το άγνωστο μέλλον (4 

εκδηλώσεις, 2006-2007) 
• Βιβλίο: Η κατάσταση του κόσμου 2007 (4 εκδηλώσεις, 2007) 
• Βιβλίο: Ο Νταβέλης στο Σικάγο (2 εκδηλώσεις, 2007-2008) 

ε.  Κύκλος εκδηλώσεων σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Πλατείας 
εγκώμιον» (Μάιος-Ιούνιος 2006) 
στ. Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των ναρκωτικών) στο πλαίσιο 
σεμιναρίων που οργάνωσε για την επιμόρφωση νέων επιστημόνων (γιατρών, 
κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κλπ.) στον τομέα της πρόληψης 
κατά των ναρκωτικών. Στα γραφεία της Ευωνύμου έγιναν ορισμένα από τα μαθήματα 
οικολογικού περιεχομένου που περιλαμβάνονταν στα σεμινάρια, στα οποία δίδαξαν 
και μέλη της Βιβλιοθήκης. 
 
 
 

Η Ευώνυμος στα ΜΜΕ 
 

Τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες συνεργάστηκε η Ευώνυμος: 
 

• Αθήνα – Πάρνηθα (ημίωρη εκπομπή στη ΝΕΤ, 1998) 
• Τραμ (ημίωρη εκπομπή στη ΝΕΤ, 2003) 
• Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, 2002 (ωριαία εκπομπή στη ΝΕΤ, 

συμμετοχή) 
• Τα βότανα στην ιατρική (εκπομπή Παρασκήνιο, ΝΕΤ, 1999) 
• Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος της Αθήνας (υλικό για δύο παραγωγές σχετικά με 

τα εγκαίνια του Σταθμού του Μοναστηρακίου και τις άλλες ανακαινίσεις 
σταθμών, 2003) 



• Όλυμπος (υλικό για ημίωρη παραγωγή της ΝΕΤ, 2000 και σειρά εκπομπών 
στο ΣΚΑΙ, 2007) 

• Πόλεμος και Πυρηνικά (ΜΕΓΑ, 1996) 
• Σεισμοί και Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Πυρηνικά (Σκάι, 1999) 
• Τεχνολογία για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (εκπομπή στο Business Channel 

(NOVA) &TV Magic, 2003) 
• Εκπομπή Green team ΕΤ1 (Ιανουάριος 2008) 
• Παρουσίαση της Ευωνύμου (περίπου 15 φορές σε διάφορους τηλεοπτικούς 

σταθμούς, 1995-2008)   
 
Ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες συνεργάστηκε η Ευώνυμος: 
 

• Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της Ευωνύμου με τίτλο 
«Εξώφυλλα Περιοδικών» (2 συνεχόμενες εκπομπές στο 3ο πρόγραμμα με όλες 
τις ομιλίες, 1995)  

• Εκπομπή με θέμα «Βιβλία και περιοδικά με φυσιολατρικό περιεχόμενο στην 
περίοδο της κατοχής» (Σκάι, 1996) 

• Η σχέση Οικολογίας και Εκκλησίας (Σκάι, 2ο πρόγραμμα, 1996) 
• Τραμ (Ράδιο Παρατηρητής-Θεσσαλονίκη, Άλφα, 9.84, 2003) 
• Για το βιβλίο που εξέδωσε η Ευώνυμος με τίτλο «Όλυμπος, κείμενα και 

εικόνες δύο αιώνων» (9.84, Σκάι, Φλας, 2002) 
• Για τα βιβλία που εξέδωσε η Ευώνυμος με τίτλο «Η Κατάσταση του Κόσμου 

2005, 2006, 2007» (σε πολλούς ραδιοσταθμούς, 2005-2007) 
• Για τα βιβλία που εξέδωσε η Ευώνυμος με τίτλο «Ο Νταβέλης στο Σικάγο: Το 

Γουέστερν της Ανάπτυξης» (σε πολλούς ραδιοσταθμούς 2007-2008) 
• Συμμετοχή σε δεκάδες ακόμη εκπομπές σε ραδιοσταθμούς από όλη την 

Ελλάδα 
  

Κείμενα για την Ευώνυμο έχουν φιλοξενηθεί σε δεκάδες έντυπα (ημερήσιος και 
περιοδικός τύπος, οικολογικά, πολιτιστικά, τοπικά έντυπα κ.ά. (μικρή ανθολόγηση 
στην ιστοσελίδα μας: http://www.evonymos.org/greek/eidikathemata.asp?parentid=335) 

  
 

 
Επισκέπτες στην Ευώνυμο 

 

Επισκέπτες στην Ευώνυμο στα χρόνια λειτουργίας της (1994 έως σήμερα): 
Ομαδικές επισκέψεις: 65 σχολεία από όλη την Ελλάδα (κυρίως Αττική), ομάδες από 
Ορειβατικούς Συλλόγους, μεταπτυχιακούς φοιτητές: 2.800 άτομα συνολικά.  
Μεμονωμένοι επισκέπτες: 9.500 άτομα 
 
Ορισμένα από τα σχολεία που επισκέφθηκαν την Ευώνυμο 
3ο  Λύκειο Αγίας Παρασκευής, 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών, 4ο Λύκειο Αιγάλεω, 15ο 
Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, 5ο Λύκειο Νίκαιας, 3ο 
Λύκειο Αχαρνών, 2ο (Ομήρειο) Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης (9 επισκέψεις), 2ο Λύκειο 
Άνω Λιοσίων.  
(17 σχολεία από όλη την Ελλάδα επισκέφθηκαν την έκθεση για το τραμ στο Σταθμό 
του Μετρό στο Σύνταγμα και στη Νέα Σμύρνη, Απρίλιος – Μάιος 2003)  
 



Κατανομή επισκεπτών:  
• Φοιτητές, 3.300 
• Μαθητές, 2.500 
• Μεταπτυχιακοί, 1.600 
• Ερευνητές – μελετητές, 900 
• Δημοσιογράφοι, 400 
• Μέλη Οικολογικών Οργανώσεων, 1.300 
• Εκπαιδευτικοί, 800 
• Διάφοροι, 1.500 
 
Ειδικότητες – ιδιότητες επισκεπτών στην Ευώνυμο που έχουν καταχωρηθεί στο 
Βιβλίο Επισκεπτών: 
 
Φοιτητής, Μαθητής, Μεταπτυχιακός, Περιβαλλοντολόγος, Αρχιτέκτων – 
Χωροτάκτης, Φιλόλογος, Ζωγράφος, Γιατρός, Βιολόγος, Δημοσιογράφος, Ιστορικός, 
Φυσικός, Θεολόγος, Γυμναστής, Καθηγητής ΑΕΙ, Καθηγητής ΤΕΙ, Καθηγητής ΜΕ, 
Χημικός Μηχανικός, Δικηγόρος, Συγκοινωνιολόγος, Δάσκαλος, Πολιτικός 
Μηχανικός, Κινηματογραφιστής, Εισαγωγέας φωτοβολταϊκών, Γεωλόγος, 
Βιοκαλλιεργητής, Ποιητής, Οικονομολόγος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γεωπόνος, 
Ερευνητής, Ναυπηγός, Τραπεζικός, Χημικός, Βιβλιοθηκονόμος, Γραφίστας, 
Σκηνοθέτης, Λογοτέχνης, Συνταξιούχος, Μελισσοκόμος, Υδρογεωλόγος, Αρχιτέκτων 
– Πολεοδόμος, Τεχνολόγος τροφίμων, Φωτογράφος... 
(μια ειδική κατηγορία χρηστών του αρχείου της Ευωνύμου είναι οι δημοσιογράφοι. 
Πολύ συχνά τα αιτήματα για παροχή βιβλιογραφικής συνδρομής γίνονται τηλεφωνικά ή 
ηλεκτρονικά και έτσι δεν καταγράφονται στο βιβλίο επισκεπτών της Βιβλιοθήκης) 
 

 
Εργασίες για την Ευώνυμο 

 
1. Πτυχιακή εργασία στο ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, με θέμα: ΕΥΩΝΥΜΟΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Υπεύθυνος 
Καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης Ομαδική εργασία: Υπεύθυνοι φοιτητές: Μόλτσα 
Αθηνά, Παπαγιάννη Ανδρονίκη, Έτος 2006 
(http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=3057) 
  
2. Εργασία στο μάθημα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ «Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις 
νέες τεχνολογίες». Θέμα εργασίας: Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, Arc 
Ecology Library, Everglades Digital Library, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Μελέτες περίπτωσης, Νατάσσα Τσουμπρακάκου, 2005 
(http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=3056)   

  
3. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της 
Πληροφορίας, "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας". Μεταπτυχιακή εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: κ. 
Τοράκη, Τίτλος Εργασίας: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες για Άτομα με Αναπηρίες 



(ΑμεΑ), Άννα Κουλικούρδη,  Αθήνα 2004 – 2005 (Παρουσίαση του συστήματος που 
διαθέτει η Ευώνυμος για τα άτομα με προβλήματα όρασης)  
(http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=4254)  
 
 
 

Συμμετοχή σε προγράμματα  
 

Η Ευώνυμος ήταν υπεύθυνη ή συμμετείχε σε πολλά προγράμματα, εθνικά ή 
διακρατικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημαντικότερα. 

• Συμμετείχε στο πρόγραμμα κινητικότητας που αφορούσε την "Καταγραφή 
των ομαδικών παιδικών παιχνιδιών που παίζονται στο χώρο" και στο 
οποίο μετείχαν 14 σχολεία από όλη την Ελλάδα με ισάριθμες ομάδες Π.Ε., η 
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, το 
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, κλπ. (υπεβλήθη από το 3ο Λύκειο 
Αχαρνών, για τα έτη 1998-2000-ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την έκδοση ενός 
τόμου)  

• Συμμετείχε στο πρόγραμμα που υπέβαλε το Πάντειο Πανεπιστήμιο και 
αφορούσε τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων με θέματα περιβάλλοντος, το 
υλικό του οποίου συγκεντρώθηκε από δεκάδες φοιτητές του Παντείου που 
αποδελτίωσαν οικολογικά, φυσιολατρικά και άλλα περιοδικά και εφημερίδες 
στην Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε 
κατά τα έτη 1998-2000 (ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη δημιουργία βάσης 
δεδομένων με 12.000 εγγραφές).  

• Συμμετείχε στο πρόγραμμα που υπέβαλε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και αφορούσε την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, με θέμα το "Σχολικό Κήπο". Το πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1999-2000 (ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την 
συγγραφή 11 βιβλίων και φυλλαδίων, 600 συνολικά σελίδων).  

• Υπεύθυνη ενός διακρατικού προγράμματος (συμμετείχαν επίσης μία 
οικολογική οργάνωση από τη Ρουμανία και μία από την Τουρκία, όπως και το 
ΕΚΚΕ), με τίτλο: "Σχήμα επικοινωνίας για την οικολογική πληροφόρηση 
και την περιβαλλοντική εκπαίδευση", και σκοπό είχε τη δημιουργία 
ηλεκτρονικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο που περιλαμβάνει αξιολογημένα και 
ταξινομημένα θέματα για το σύνολο της οικολογικής ύλης από όλο τον κόσμο. 
Το πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2002).  

• Υπεύθυνη ενός διακρατικού προγράμματος με τίτλο «Αίμος» με συμμετοχή 
φορέων από τη Ρουμανία και τη Σερβία (και το ΕΚΚΕ) και με αντικείμενο τον 
Οικοτουρισμό, τον Αγροτουρισμό και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις 
συμμετέχουσες χώρες. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εξωτερικών, διάρκεια 
2002-2004. 

• Υπεύθυνη ενός προγράμματος για την εκπόνηση δράσεων σε 
προστατευόμενες περιοχές με τίτλο «Αειφόρος Όλυμπος», το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (2003-2004) και στο οποίο συμμετείχαν 
ο Δήμος Λιτοχώρου και Η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ. Από το πρόγραμμα έχει 
παραχθεί μία ιστοσελίδα για τον Όλυμπο, εξοπλίστηκε ένα Οικολογικό 
Σχολείο στο Λιτόχωρο που θα ενημερώνει του επισκέπτες του Όλυμπο και 
τυπώθηκε ένα φυλλάδιο για τον λογική της ήπιας ανάπτυξης σε 
προστατευόμενες περιοχές και ειδικά στον Όλυμπο.   



• Υπεύθυνη του προγράμματος «Φύση και Νεοελληνικός Πολιτισμός», στο 
πλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», Σεπτέμβριος 2004-Ιούλιος 2006. 
Αφορά την αποδελτίωση 6.000 τευχών περιοδικών από όπου θα προκύψουν 
60.000 άρθρα, τα οποία θα καταχωρηθούν στη βιβλιογραφική βάση 
δεδομένων.  

• Υπεύθυνη  του προγράμματος (στο οποίο συνεργάζεται το Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο και το Μελετητικό Γραφείο «EUDITI») «Εφαρμογή της 
Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό Δημοσίων 
Κτιρίων - “Bringing Retrofit Innovation to Application in Public 
Buildings-BRITA in Pubs»), με προτάσεις για την ενσωμάτωση καινοτόμων 
τεχνολογιών οικολογικής δόμησης στο κτίριο της Ευωνύμου Οικολογικής 
Βιβλιοθήκης. Συνολικά, στην κοινή πρόταση που κατατέθηκε, συμμετείχαν 
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και άλλοι εξειδικευμένοι στο θέμα φορείς, 
από εννέα χώρες (Γερμανία, Βρετανία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Ιταλία, 
Ελλάδα, Τσεχία και Λιθουανία) με συντονιστή το φημισμένο Fraunhofer 
Institute of Building Physics από τη Γερμανία. 

  
 
 

Η Ιστοσελίδα της Ευωνύμου στα ελληνικά 
(www.evonymos.org) 

  
(Η βασική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ευωνύμου παρέχεται σε τέσσερις 
γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και ρουμανικά, όπως προέκυψε από ένα 
διακρατικό πρόγραμμα με οικολογικές οργανώσεις από την Τουρκία, τη Ρουμανία και 
την Ευώνυμο. Πολύ σύντομα η πληροφόρηση αυτή θα επεκταθεί και στις εξής γλώσσες: 
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ιαπωνικά.)  
 
Η ιστοσελίδα της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης έχει ανανεωθεί! Στο πλαίσιο 
αυτό θα βρείτε ειδικές -αυτόνομες- ιστοσελίδες, εντός της ιστοσελίδας της 
Ευωνύμου, για τα παρακάτω θέματα: 

Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Α’ βάση, κυρίως με βιβλία -16.500 εγγραφές-, 
Β’ βάση με άρθρα περιοδικών- 76.000 εγγραφές) 
Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις (ένα πλήρες site για την οικολογική 

δόμηση) 
Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης (τα πλήρη κείμενα από 130 

περίπου αρθρογράφους χωρισμένα σε θεματικές κατηγορίες –εργασία σε εξέλιξη, ήδη 
με περισσότερα από 1.000 άρθρα σε πλήρη μορφή) 

Εμείς με Τραμ (τα πάντα για το τραμ, το παλιό, το σύγχρονο, στον κόσμο, στην  
Ελλάδα) 

Όλυμπος (ένα πλήρες site για το μυθικό βουνό, σε εξέλιξη: κείμενα, χάρτες, 
φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία...) 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  (υπό διαμόρφωση) 
 Ζώα συντροφιάς (κείμενα, νομοθεσία, φωτογραφικό άλμπουμ, οδηγίες, βιβλία...) 

Βιογραφίες (βιογραφίες διανοητών που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των 
ιδεών στο χώρο της οικολογίας και των φυσικών επιστημών ευρύτερα) 

Μεταλλαγμένα (υπό  διαμόρφωση) 
Βότανα - Μαντζούνια - Συνταγές (εκατοντάδες φυσικές συνταγές, που προέκυψαν 

μέσα από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση) 



Περιοδικό ‘Δαίμων της Οικολογίας’ (Όλα τα –πλήρη- κείμενα καταχωρούνται 
προοδευτικά στην παρούσα σελίδα. 

Χλωρίδα (άλμπουμ) (τα βασικότερα είδη που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σε 
έναν κήπο και ιδιαίτερα σε ένα σχολικό κήπο, με οδηγίες για τις καλλιεργητικές 
πρακτικές, όπως και εικόνες από πολλά άλλα είδη χλωρίδας) 

Πανίδα (άλμπουμ) (ειδικό εικονογραφικό υλικό με αισθητικό ενδιαφέρον) 
Μουσεία - Κέντρα Πληροφόρησης για το Περιβάλλον (υπό διαμόρφωση)  
Στατιστικές περιβάλλοντος (πίνακες, χάρτες, διαγράμματα που αποτυπώνουν την 

εικόνα του περιβάλλοντος) 
 Περιβαλλοντική Νομοθεσία (τα σημαντικότερα κείμενα νομοθετημάτων για το 
περιβάλλον)  

Ανακύκλωση - διαχείριση απορριμμάτων (παρουσίαση του θέματος, οδηγίες, 
στοιχεία...) 

Επικαιρότητα (Επίκαιρα θέματα, Ανακοινώσεις – Εκδηλώσεις, Μόλις 
κυκλοφόρησε, Οικολογικός τύπος, Προτεινόμενα άρθρα, Η ιδέα του μήνα, Η 
φωτογραφία της εβδομάδας) 

Φυσικοί ...αφορισμοί (φιλοσοφούμεν μετ’ ευτελείας...) 
Γεωλογική - γεωμορφολογική κληρονομιά (η νέα κατηγορία προστασίας)  
Αντρέ Γκορτζ  
Διακοσμητικά μοτίβα 
Παγκόσμια Κληρονομιά 
Ηλεκτρονικές πωλήσεις των εκδόσεων της Ευωνύμου 

 
Επίσης, 
• «Βάση Δεδομένων Περιβάλλοντος». Αξιολογημένες και ταξινομημένες 500 

ιστοσελίδες από όλο το διαδίκτυο σε ειδική βάση δεδομένων, στα ελληνικά, 
αγγλικά, τουρκικά και ρουμανικά. Θεματικά, έχουν δημιουργηθεί 13 βασικές 
κατηγορίες και περίπου 300 υποκατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της 
οικολογικής – περιβαλλοντικής ύλης. Επίσης, γίνεται κατηγοριοποίηση των Site 
κατά πηγή προέλευσης (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες, Εκδοτικοί 
Οίκοι, Οικολογικές Οργανώσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Κυβερνήσεις, ιδιώτες, 
κλπ), κατηγοριοποίηση του υλικού με βάση το είδος της πληροφορίας (άρθρο, 
εικόνα, λογισμικό, μαγνητικά μέσα, διδακτορική διατριβή, βίντεο, δελτίο 
οικολογικής οργάνωσης, νομοθετικό κείμενο, επίσημο κείμενο Ε.Ε., κλπ), 
καταγράφεται η γλώσσα/ες στην οποία είναι γραμμένο το Site, η διαθεσιμότητα 
του υλικού (αν το διαθέσιμο υλικό είναι μόνο για μέλη, αν κυκλοφορεί στο 
εμπόριο, αν χρειάζεται ειδική παραγγελία, συνδρομή, αν υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση, αν είναι Demo, κλπ) και, τέλος, αξιολογείται η ποιότητα του Site 
που θα καταχωρείται στη Βάση Δεδομένων (Βαθμολόγηση από 1 έως 5, με βάση 
τα εξής κριτήρια: Ευκολία πλοήγησης στο Site, πληρότητα σε σχέση με αυτό που 
δηλώνεται και ποιότητα – αισθητική του Site). Για κάθε Site καταχωρείται, 
επίσης, εκτός από τον τίτλο του και μια περιγραφή του, όπως τη δηλώνει ο 
δημιουργός του ή μια σύντομη φράση από εμάς, εφ’ όσον δεν υπάρχει. 

• Στήλη: «Κίνηση ιδεών». Βιβλιοπαρουσίαση (νέες κυκλοφορίες, σύντομη 
παρουσίαση εκατοντάδων βιβλίων, παλαιότερων και νέων), Περιοδικά (νέες 
κυκλοφορίες, εξώφυλλο και περιεχόμενα όλων των τευχών από 48 οικολογικά 
έντυπα που φτάνουν τακτικά στην Ευώνυμο), Πρόσφατα δημοσιεύματα 
(επιλογή δημοσιευμάτων από εφημερίδες και περιοδικά και εμφάνιση 
ολόκληρων των κειμένων), Βιβλιοθήκες (κατάλογος βιβλιοθηκών που έχουν 
υλικό οικολογικού ενδιαφέροντος, σε μορφή link), Ex libris (αναπαραγωγή 



κειμένων και εικόνων από παλιά βιβλία και περιοδικά που διατηρούν και σήμερα 
την αξία τους). 

• Στήλη: «Φορείς Περιβάλλοντος». Παρουσιάζονται όλες οι Οικολογικές 
Οργανώσεις της χώρας, οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και οι  Ορειβατικοί 
Σύλλογοι.   

• Στήλη: «Ρώτα τον ειδικό», μέσω της οποίας εκατοντάδες επισκέπτες της 
ιστοσελίδας απευθύνονται στην Ευώνυμο για διάφορες πληροφορίες, 
βιβλιογραφία κλπ. 

 
Αναζητώντας «οικολογική βιβλιοθήκη» στο Google, τα αποτελέσματα είναι... 

 
 

Αναζητώντας «ecological library» στο Google, τα αποτελέσματα είναι... 

 
 



Προτάσεις (μικρό απάνθισμα από εκατοντάδες προτάσεις της ιστοσελίδας της 
Ευωνύμου  από ιστοσελίδες από όλο τον κόσμο: 

 
 

 



 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 

 
 

 
 
 



Το κτίριο της Ευωνύμου - Ένα οικολογικό κτίριο  
 

Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα παλιό νεοκλασικό 
κτίριο, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, από το 1994, έτος της ίδρυσής 
της. Το κτίριο έχει κατασκευαστεί μεταξύ 1895 και 1905, περίπου και έχει αρχίσει να 
επισκευάζεται με βάση τις αρχές της οικολογικής δόμησης με σκοπό να λειτουργεί 
και ως ένα κτίριο επίδειξης των κανόνων και των τεχνικών αυτών. Έχει εκπονηθεί η 
"Προκαταρκτική Αρχιτεκτονική, Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Μελέτη" του 
κτιρίου, στην οποία αναπτύσσονται "όλες οι επιθυμητές παρεμβάσεις, με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, την 
εγκατάσταση συστημάτων βελτίωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και την 
λειτουργική διάρθρωση των χώρων του κτιρίου". Ήδη, έχει αποκατασταθεί η 
πρόσοψη του κτιρίου, έχει μονωθεί όλη η εξωτερική όψη, έχει επισκευαστεί το δώμα 
και έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά πανέλα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι εργασίες συνεχίζονται (στο Παράρτημα 2 το ιστορικό της επισκευής). 
  
 
 
 
 
Ακολουθούν: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1,  Εκδόσεις της Ευωνύμου 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2,  Το ιστορικό της προσπάθειας ανακαίνισης του 
κτιρίου της οδού Αγ. Ασωμάτων 9 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, Επισκέπτες στην ιστοσελίδα της Ευωνύμου 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
  

Εκδόσεις της Ευωνύμου  
 

Βιβλία 

1. Μεταλλαγμένα: το παρελθόν, το παρόν και το άγνωστο μέλλον  

 
Κανελλοπούλου Βάσω,  

έκδοση  
Ευώνυμος Οικολογική 

Βιβλιοθήκη,  
2006, 218 σελ.  

 Μια έρευνα για τα τρόφιμα που περιέχουν, 
αποτελούνται ή παράγονται 

από  γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 
 
Μια έρευνα που ανιχνεύει τις απαντήσεις μέσα στην 
πρόσφατη διεθνή εμπειρία.  
Η τεκμηριωμένη αλλά και απολύτως προσιτή για το ευρύ 
κοινό παρουσίαση της έρευνας καλύπτει την ακόλουθη 
θεματολογία:  - Πώς μπήκαν στη ζωή μας, ένα μικρό 
ιστορικό - Δημόσιες σχέσεις και υποσχέσεις που δεν 
επαληθεύθηκαν - Επιπτώσεις σε χώρες που τα 
μεταλλαγμένα έχουν κάπως επεκταθεί: HΠΑ και Αργεντινή 
- Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στην Ευρώπη - 
Συγκέντρωση διατροφικής εξουσίας - Καθημερινά γεύματα 
με φαρμακευτικές ουσίες - Οι έρευνες για την υγεία - Κενά 
στην επιστημονική γνώση - Η σύγχρονη βιολογική σκέψη - 
Πως εγκρίνονται οι μεταλλαγμένες τροφές - Η κατάσταση 
στην Ελλάδα σήμερα 
 
Περιλαμβάνονται επίσης:   
Οι θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κείμενα 
των, Τάσου Κουράκη καθηγητή γενετικής,  και  Γιώργου 
Μπάλια δικηγόρου, καθώς και συνεντεύξεις των Δημήτρη 
Κουρέτα, καθηγητή βιοτεχνολογίας και Μυρτώς Πισπίνη 
για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, όπως αυτή 
καταγράφεται  στις έρευνες της Greenpeace. 
 
Τέλος στο παράρτημα υπάρχει η σχετική Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, το διεθνές πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη 
Βιοασφάλεια και οι απόψεις των επιτροπών του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τη δυνατότητα 
«συνύπαρξης» γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών με 
τις συμβατικές και τις βιολογικές. Εκδίδεται από την 
Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη σε εκδοτική επιμέλεια 
Σάκη Κουρουζίδη.                                                           

2. Η Παράνομη Διακίνηση των Κατοικίδιων Ζώων 

 
  Μπάκα Πόπη  

έκδοση  

            Μια πρωτογενής έρευνα για ένα νοσηρό 
φαινόμενο που εξαπλώνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια 
σε ολόκληρο τον κόσμο.  



Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη, 

2005, 192 σελ.  

 Η έρευνα της Πόπης Μπάκα γύρω από την 
παράνομη διακίνηση των αδέσποτων, ανεπιθύμητων και 
κλεμμένων κατοικίδιων ζώων στην Αμερική, την Ευρώπη 
και την Ελλάδα ανοίγει μια συζήτηση που προβλέπεται 
ότι θα συνεχιστεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
Ελλάδα προχώρησαν, με δειλά βήματα, στη νομοθετική 
κατοχύρωση της προστασίας και των μετακινήσεων 
αυτών των ζώων.  
 Τα στοιχεία της έρευνας συνθέτουν μιαν 
ανάγλυφη εικόνα για τη «χρησιμότητα» των κατοικίδιων 
που ταξιδεύουν στο άγνωστο. Ταξιδεύουν υπό το 
πρόσχημα της υιοθεσίας τους από «καλές οικογένειες», 
συχνά όμως καταλήγουν να εξυπηρετούν ποικίλες 
κερδοφόρες επιχειρήσεις. 
            Πειραματόζωα, γούνες, μεταφορείς ναρκωτικών, 
λουκάνικα, αντικείμενα λαθρεμπορίου, δοκιμαστές 
όπλων… ένα trafficking που εξυπηρετεί. Ο «άνθρωπος» 
εκμεταλλεύεται με το χειρότερο τρόπο τα κατοικίδια που 
απλώς διεκδικούν μια θέση κοντά του.  
 Η εξαιρετικά τεκμηριωμένη αυτή έρευνα, 
ανατρέπει μύθους και εισάγει καινά δαιμόνια. Στον κόσμο 
της ζωοφιλίας και της προστασίας των ζώων συντροφιάς 
δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα. 
           Η έκδοση θα κυκλοφορήσει σύντομα στα ιταλικά 
και στη συνέχεια στα αγγλικά και τα γαλλικά.  

3. Η Κατάσταση του Κόσμου 2005 

 
   έκδοση Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη, 2005, 320 σελ.  

 Το 2005, επανερχόμαστε με την ανά χείρας 
έκδοση και με τη φιλοδοξία η παρουσίαση 
του σπουδαίου αυτού εργαλείου δουλειάς για 
ειδικούς και μη να σταθεροποιηθεί σε μόνιμη 
ετήσια βάση. Η επιβεβαίωση της αξίας της 
ετήσιας έκδοσης του Ινστιτούτου 
Worldwatch, που ήρθε πρόσφατα από τον 
ΟΟΣΑ, μέσα από τα πορίσματα της έκθεσης 
GlobeScan Survey of Sustainability Experts 
2004, και η οποία καταδεικνύει ότι η 
Κατάσταση του Κόσμου είναι ένα από τα τρία 
περισσότερο διαβασμένα βιβλία διεθνώς στη 
θεματογραφία των τίτλων για την αειφόρο 
ανάπτυξη.  

4.  «Η Κατάσταση του Κόσμου 2006», Κίνα, Ινδία και Παγκόσμια Οικολογική 
Κρίση 

WORLDWATCH INSTITUTE,  
έκδ. Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη,  
2007, 359 σελίδες 

Η έκθεση του Ινστιτούτου Worldwatch για το 
2006 εστιάζει στο παγκόσμιο οικολογικό 
πρόβλημα που προκαλεί η ραγδαία ανάπτυξη της 
Κίνας και της Ινδίας. Οι συγγραφείς του τόμου 



 
 
 

 

αναφέρονται στην  επιτακτική ανάγκη να 
ξεπεράσουν οι δύο αυτές χώρες τις 
καταστροφικές για την παγκόσμια βιωσιότητα 
τεχνολογίες, τις πολιτικές και τις πρακτικές που 
ακολουθεί η Δύση και παράλληλα εξετάζουν 
ορισμένες από τις ελάχιστες θετικές 
περιβαλλοντικές στρατηγικές που εφαρμόζουν η 
Κίνα και η Ινδία, οι οποίες θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν το καλό παράδειγμα και να 
διευρυνθούν. 

Πέρα από την Κίνα και την Ινδία, η γη 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλα και 
δύσκολα περιβαλλοντικά προβλήματα. Στην 
«Κατάσταση του Κόσμου 2006» εξετάζονται και 
προτείνονται λύσεις σε ορισμένους νευραλγικής 
σημασίας τομείς της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις: 
¨        Δράσεις που οφείλουν να αναλάβουν οι 

πολυεθνικές εταιρείες για να γίνουν 
περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνες. 

¨        Δυνητικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της 
νανοτεχνολογίας στην κοινωνία, την 
οικονομία, τον περιβάλλον και την υγεία. 

¨        Επιπτώσεις της ευρείας ανάπτυξης των 
βιοκαυσίμων στη γεωργία και το περιβάλλον. 

¨        Πηγές του υδραργύρου, τις βιομηχανικές 
του χρήσεις και τους κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. 

¨        Δυνατότητες διασφάλισης των 
οικοσυστημάτων γλυκού νερού, με 
παραδείγματα από εφαρμογές σε πόλεις, 
χωριά και αγροτικές περιοχές σε ολόκληρο 
τον κόσμο.   

 

5.  «Η Κατάσταση του Κόσμου 2007», Το Αστικό μας Μέλλον 

WORLDWATCH INSTITUTE, έκδ. 
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, 

2007, Αριθμός σελίδων, 334  
 
Συντονίστρια αμερικανικής έκδοσης: 

Molly O’Meara Sheenan 
 
Γράφουν: Zoë Chafe, Danielle 
Nierenberg, Christopher Flavin, 
Janice Perlman, Brian Halweil, Mark 
Roseland, Kristen Hughes, David 
Satterthwaite, Jeff Kenworthy, Janet 

 Η Κατάσταση του Κόσμου 2007 του 
Ινστιτούτου Worldwatch ασχολείται με το 
παγκόσμιο πρόβλημα της εντεινόμενης 
αστικοποίησης και έχει τίτλο «Το αστικό μας 
μέλλον». Πρόκειται για μια διαδικασία με 
αλλεπάλληλες και αλληλοσυνδεόμενες 
επιπλοκές και επιπτώσεις επάνω στην 
ανθρώπινη υγεία, τη σταθερότητα της φύσης, 
την υγεία των αγροτικών οικοσυστημάτων, 
την επάρκεια των ζωτικής σημασίας πόρων 
όπως το νερό και τα δάση, τη συλλογική 
ευημερία την κατοίκων των πόλεων, τη 



Sawin, Kai Lee, Lena Soots, Lisa 
Mastny, Peter Stair, Gordon 
McGranahan, Carolyn Stephens, 
Peter Newman και Linda Starke 
(επιμέλεια) 
 
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση: 

Γιάννης Σχίζας, Επιμέλεια ελληνικής 
έκδοσης: Μιχάλης Προμπονάς, 
Συντονισμός ελληνικής έκδοσης: 

Γιάννης Σακιώτης 
 

    

σταθερότητα των τοπικών οικονομιών (που 
απειλείται εξαιτίας της αποδημίας των 
νεότερων προς τις πόλεις) και στην παγκόσμια 
ενεργειακή οικονομία, ένα τεράστιας 
σημασίας ζήτημα για την κλιματική αλλαγή, η 
οποία διογκώνεται δραματικά από τις νέες 
αστικοποιημένες μάζες. 
Ενώ το 1950 η Νέα Υόρκη και το Τόκυο ήταν 
οι μόνες πόλεις με πάνω από δέκα 
εκατομμύρια κατοίκους, σήμερα υπάρχουν 20 
μεγαλουπόλεις, οι περισσότερες εκ των 
οποίων βρίσκονται στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο. Καθώς οι πόλεις εξαπλώνονται και 
μεταμορφώνονται σε δύσκολα κυβερνούμενες 
μεγαλουπόλεις, μπορεί κανείς εύκολα να δει 
από το διάστημα το αποτύπωμα της επέκτασής 
τους. Πρόκειται για εστίες ρύπανσης και έναν 
από τους σημαντικότερους συντελεστές της 
κλιματικής αλλαγής.  
 
Αν και η αστικοποίηση έχει σταθεροποιηθεί 
στην αμερικανική και την ευρωπαϊκή ήπειρο, 
με περίπου το 75% του πληθυσμού να ζει σε 
αστικές περιοχές, η Αφρική και η Ασία 
ετοιμάζονται για μεγάλες δημογραφικές 
αλλαγές. Εκεί, μόνο το 35% περίπου του 
πληθυσμού ζει σε πόλεις, ωστόσο προβλέπεται 
ότι αυτό το μέγεθος θα σκαρφαλώσει στο 50% 
μέχρι το 2030. Το αποτέλεσμα είναι ήδη 
εμφανές: χαοτικές αστικές επιφάνειες γεμάτες 
από παραγκουπόλεις και νεόπτωχους. Επίσης, 
από τα 3 δισεκατομμύρια κατοίκους που ζουν 
σήμερα σε αστικές περιοχές, υπολογίζεται ότι 
1 δισεκατομμύριο είναι κάτοικοι 
παραγκουπόλεων. Το χειρότερο είναι ότι, αν 
συνεχίσουμε σαν να μην τρέχει τίποτα, ο 
αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί έως το 2030. 
 
Υπάρχουν λύσεις; Οι ερευνητές του 
Ινστιτούτου Worldwatch, το οποίο εκδίδει τις 
ετήσιες εκθέσεις του ανελλιπώς από το 1984, 
έχοντας επιτύχει το State of the World να είναι 
η περισσότερο αναγνώσιμη έκδοση στο χώρο 
της περιβαλλοντικής βιβλιοπαραγωγής 
διεθνώς, με την ανά χείρας έκδοση θέτει επί 
της τράπεζας της δημόσιας συζήτησης 
ορισμένα από τα μεγάλα και επείγοντα θέματα 
του κόσμου μας. Και παρά τις αρνητικές 
εξελίξεις ή στην καλύτερη περίπτωση την 



ακινησία, σε μια σειρά κρίσιμων δεικτών που 
αφορούν στην υγεία των φυσικών πόρων, τα 
δεδομένα του επιπέδου διαβίωσης και των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και τα 
ζητήματα της ασφάλειας, οι συγγραφείς του 
τόμου καταθέτουν βιώσιμες και ρεαλιστικές 
προτάσεις για πολιτικές σε μεγάλη και μικρή 
κλίμακα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η 
υπόθεση της αντιστροφής της πορείας στην 
οποία βαδίζει σήμερα ο κόσμος βρίσκεται στα 
χέρια των ενεργών πολιτών. Εκείνων που 
κατανοούν ότι το μεγαλύτερο διακύβευμα της 
ανθρωπότητας τον 21ο αιώνα δεν είναι άλλο 
από το μεγάλο κίνδυνο μιας μη  αναστρέψιμης 
παγκόσμιας οικολογικής αποσταθεροποίησης. 
 

6.  Η πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα 

(συλλογικό) 
Έκδοση: Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη, Έτος Έκδοσης: 2006, 
Αρ. Σελίδων: 220 

 
     

 Ένας συλλογικός τόμος αφιερωμένος στη 
μνήμη του Νίκου Καίσαρη, ο οποίος 
προετοιμάσθηκε από την Οικοτοπία και το 
Δαίμονα της Οικολογίας.  
 
Τα κείμενα που συμπεριλαμβάνονται στον 
εκδοθέντα τόμο παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο 
των Σεμιναρίων της Ερμούπολης τον Ιούλιο 
του 2005, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στη 
μνήμη του Νίκου Καίσαρη, με θέμα: «Η 
Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα». Το 
σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από τα 
οικολογικά περιοδικά «Οικοτοπία» & 
«Δαίμων της Οικολογίας» και τις εργασίες 
προετοίμασαν και συντόνισαν οι Σάκης 
Κουρουζίδης, Λεωνίδας Λουλούδης, Γιάννης 
Σακιώτης και Γιάννης Σχίζας.   
 
Γράφουν: O Γιάννης Σχίζας «Διαδρομές  και 
σκέψεις  για την πολιτική οικολογία», ο 
Ευθύμης Παπαδημητρίου «Σχετικά με τη 
θεωρητική οικολογική συζήτηση στην 
Ελλάδα», ο Αλέκος Γεωργόπουλος 
«Οικολογία και Αυτονομία: Μπορεί το 
πράσινο κίνημα να συγκροτήσει μια διακριτή 
και ρεαλιστική πολιτική εναλλακτική λύση;», 
ο Γιάννης Μυλόπουλος «Αναζητώντας τον 
Τρίτο Δρόμο: Δημοκρατικός σοσιαλισμός και 
περιβάλλον», ο Γιώργος Στάμου «Πώς 
μπορούμε να μιλάμε για την οικολογία με 



τρόπο συγκεκριμένο και συνεκτικό», ο 
Κώστας Σκορδούλης «Οικοσοσιαλισμός: 
φιλοσοφία και πολιτική», ο Ιωσήφ 
Μποτετζάγιας «Η κοινωνική απήχηση της 
πολιτικής οικολογίας στην Ελλάδα», ο 
Γιάννης Σακιώτης «Ο προβληματικός 
δημόσιος λόγος της «λαϊκής» οικολογίας», ο 
Κίμων Χατζημπίρος «Μια υπόθεση εργασίας 
για το ελληνικό οικολογικό κίνημα: η 
περίπτωση του Σχινιά», ο Γιώργος Μπάλιας 
«Η συνύπαρξη ΓΤΟ με συμβατικές ή 
βιολογικές καλλιέργειες και η προστασία του 
πολίτη», ο Μιχάλης Κουλουρούδης «Το 
ελληνικό κίνημα της βιολογικής γεωργίας», η 
Βάσω Κανελλοπούλου «Το ελληνικό 
κοινωνικό κίνημα  ενάντια στην είσοδο των 
ΓΤΟ στην τροφική αλυσίδα», ο Νίκος Ράπτης 
«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εποχή 
του επείγοντος: αναπροσαρμογή και ένταξη 
στον κυρίαρχο κώδικα», ο Σάκης 
Κουρουζίδης «Η έντυπη διακίνηση των 
οικολογικών ιδεών», ο Λεωνίδας Λουλούδης 
«Η Ευρώπη, οι Αγρότες, το Περιβάλλον και η 
Αριστερά», η Μαργαρίτα Χονδρού - 
Καραβασίλη «Προστασία του περιβάλλοντος: 
Μοχλός για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, 
μηχανισμοί και εργαλεία», ο Μιχάλης 
Προμπονάς «Πράσινη ενέργεια», η Θεοδότα 
Νάντσου «Διεκδικώντας την ελληνική φύση. 
Οι επιτυχίες και τα μεγάλα διλήμματα των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων», και η Έλια 
Αποστολοπούλου & Γιάννης Παντής 
«Πολιτική οικολογία και προστατευόμενες 
περιοχές».  
Επίσης, περιλαμβάνονται και 7 
αντιπροσωπευτικά κείμενα από τη μαχητική 
και ταυτόχρονα διεισδυτική αρθρογραφία του 
Νίκου Καίσαρη των τελευταίων χρόνων, με 
προσφιλές του θέμα την πολιτική οικολογία, 
μία υπόθεση στην οποία αφιέρωσε μεγάλο 
μέρος της ζωής του.  
 

7.  Ο Νταβέλης στο Σικάγο: Το Γουέστερν της Ανάπτυξης 

Δημήτρη Κωστόπουλου, έκδ. 
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, 

2007, 305 σελίδες  
 

 Από την εισαγωγή του συγγραφέα: 
«Η πρώτη παράνομη πράξη της ζωής μου 
έγινε όταν έφερα μια Κυριακή πρωί από ένα 
μακρινό περίπτερο την «Αυγή» τυλιγμένη με 



   την «Ακρόπολη». Εκεί γνώρισα και τον πρώτο 
μου ληστή, τον Τσακιτζή. Δεκαετία του ‘60 
όλα αυτά, γειτονιές με βασιλικούς,  ανοικτές 
αυλόπορτες και σκόρπιες συζητήσεις των 
μεγάλων για κάτι τεντιμπόηδες. Γρήγορα όμως 
όλα άλλαξαν και αλλάζουν. Η Καλιφόρνια του 
‘50 του Τζέημς Ελρόυ όπως ξεπηδάει μέσα 
από τις σελίδες των βιβλίων του -ένας 
δαίδαλος διαφθοράς, βίας, ανασφάλειας και 
ψευδαισθήσεων ευημερίας- μοιάζει όλο και 
περισσότερο με την Ελλάδα του σήμερα. Το 
γουέστερν της ανάπτυξης είναι εδώ. 
Αυτό το βιβλίο που ξεκίνησε το 1994 ως ένα 
τρισέλιδο άρθρο στις «Επτά Ημέρες» της 
«Καθημερινής», έγινε μια βασανιστική 
διαδρομή δέκα χρόνων πνιγμένη σε ένα 
τεράστιο όγκο εφημερίδων και περιοδικών, σε 
τηλεοπτικά δελτία και συζητήσεις, μαζί με 
ατέλειωτες ώρες μελέτης για την κατανόηση 
του καταγεγραμμένου παρελθόντος της βίας 
και της παρανομίας. 
Μια διαδρομή από την εποχή του Προκρούστη 
μέχρι σήμερα στον καιρό των νονών που 
δείχνουν τον τρόπο να ζεις σαν βασιλιάς 
σχοινοβατώντας στο κενό. Από τα άνυδρα 
τοπία του Φαρ - Γουέστ στα ελληνικά βουνά 
της Ληστοκρατίας, γιατί ο Τζέσε Τζέημς έζησε 
την ίδια εποχή με το Νταβέλη. Από την 
Σικελία, γενέθλια γη της Μαφίας και της ιδέας 
ενός κράτους μέσα στο κράτος, στο Σικάγο της 
γενικευμένης διαφθοράς του βασιλιά Καπόνε.  
Στην ερώτηση «με ποιον είσαι; Με το έγκλημα 
ή με τις αρχές και την θεσμοθετημένη 
κοινωνία;» θα απαντούσα με τις αρχές χωρίς 
κανένα δισταγμό, αν μέσα μου κάτι όπως σε 
όλους σας φαντάζομαι που μεταλλάσσεται σε 
νοσταλγία για την χαμένη περιπέτεια, μας 
κάνει που και που να είμαστε με τους 
κυνηγημένους».        

8. Και περνούσανε τα τραμ… 

 
   έκδοση Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη, 2003, 200 σελ.  

Συλλογή υλικού – επιμέλεια: Σάκης 
Κουρουζίδης  

Οδηγός της Έκθεσης που διοργανώθηκε από 
31 Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου στον 
εκθεσιακό χώρο του Σταθμού Συντάγματος 
του Μετρό. Εκατοντάδες εικόνες από την 
ιστορία του τραμ σε ολόκληρο τον κόσμο και 
την Ελλάδα. Από την πρώτη εποχή των μέσων 
σταθερής τροχιάς, στις αρχές του 19ου αιώνα, 



έως το σύγχρονο τραμ των ημερών μας. Από 
το παλιό τραμ της Αθήνας, του Πειραιά, της 
Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Πάτρας, της 
Καλαμάτας και της Σάμου έως το νέο τραμ της 
Αθήνας. 

9. Όλυμπος: κείμενα και εικόνες δύο αιώνων 

 

Έτος Έκδοσης: 2001 
Αρ. Σελίδων: 412 

Επιμέλεια: 
Σ.Κουρουζίδης, 

Ευώνυμος 
Οικολογική 
Βιβλιοθήκη 

Κατερίνη: Πιερική 
Αναπτυξιακή ΑΕ 

Στο βιβλίο παρατίθενται κείμενα που έχουν 
αντληθεί από εκδόσεις των δύο τελευταίων 
αιώνων. Επίσης ορισμένα κείμενα έχουν γραφτεί 
ειδικά για την έκδοση αυτή, ενώ ορισμένα άλλα 
έχουν ειδικά μεταφραστεί επίσης για την 
παρούσα έκδοση. Το εικονογραφικό υλικό 
εκτείνεται σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου. 
Τα κεφάλαια του βιβλίου: 1. Από το μύθο και 
την αρχαία σκέψη στις πρώτες ανιχνεύσεις των 
περιηγητών: Κείμενα και μελετήματα. 2. Ο 
Όλυμπος κατά τον εικοστό αιώνα: Πρώτες 
αναβάσεις, άνθρωποι, γεγονότα και εικόνες. 3. Ο 
Όλυμπος ως σύγχρονη μυθολογία: Λόγιες 
αναφορές νεοελλήνων διανοητών. 4. Ο εθνικός 
δρυμός του Ολύμπου και οι σύγχρονες 
αναζητήσεις: Φυσικός πλούτος, οικολογικά 
χαρακτηριστικά και χαρτογράφηση της 
περιοχής. 5. Ο Όλυμπος των εκδόσεων: 
Εξώφυλλα βιβλίων και περιοδικών. 6. 
Βιβλιογραφικά του Ολύμπου: Βασικές 
αυτοτελείς εκδόσεις, μελέτες, φυλλάδια και 
χάρτες. 7. Ευρετήριο κυριότερων τόπων και 
ονομάτων.  
Το εικονογραφικό μέρος του βιβλίου 
αποτελείται από 51 γκραβούρες, 60 καρτ 
ποστάλ, 53 χάρτες και 321 φωτογραφίες και 
εικόνες. Παρατίθενται επίσης τα εξώφυλλα από 
το μεγαλύτερο μέρος των εκδόσεων που 
αναφέρονται στον Όλυμπο. 

10. Εξώφυλλα Περιοδικών για την οικολογία, το περιβάλλον, 
τη φυσιολατρεία και τη γεωργία. 

Βιβλιογραφική καταγραφή 530 εκδόσεων (1885-1995) 

 

Έτος Έκδοσης: 1995 
Αρ. Σελίδων: 472 

Επιμέλεια: 
Σ.Κουρουζίδης 

Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται 530 
εξώφυλλα περιοδικών για την οικολογία, το 
περιβάλλον, τη φυσιολατρεία και τη γεωργία, 
από το 1885 μέχρι σήμερα. 
Για κάθε περιοδικό δίνονται πλήρη στοιχεία 
(τίτλος, εκδότης, χρονολογία έκδοσης του 
πρώτου τεύχους καθώς και η διεύθυνσή του αν 



πρόκειται για περιοδικό που κυκλοφορεί ακόμα). 
Το υλικό είναι χωρισμένο σε 2 ενότητες: στην 
πρώτη παρουσιάζονται όλα τα περιοδικά που 
εντάσσονται στις παραπάνω θεματικές 
κατηγορίες, με την χρονολογική σειρά της 
έκδοσής τους, από το παλαιότερο προς το 
νεώτερο, και στη δεύτερη, παρουσιάζονται 
διάφορα άλλα έντυπα "μη οικολογικά", που 
έχουν κάποιο ειδικό αφιέρωμα σε οικολογικό 
θέμα, απ΄ όπου και προκύπτει, το μεγάλο εύρος 
του περιοδικού τύπου που ασχολείται με την 
οικολογία. 

11. Εξώφυλλα Βιβλίων 
Εγκόλπιο για: την οικολογία, τη φύση, το περιβάλλον. 
Βιβλιογραφική παρουσίαση 2.800 τίτλων (1819-1995) 

 

Έτος Έκδοσης: 1996 
Αρ. Σελίδων: 768 

Επιμέλεια: 
Σ.Κουρουζίδης 

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει απεικόνιση των 
εξώφυλλων 2.800 βιβλίων οικολογικού 
περιεχομένου, από το 1819 μέχρι σήμερα, καθώς 
επίσης και βιβλιογραφική παρουσίαση ενός 
εκάστου. Το υλικό είναι χωρισμένο σε 32 
θεματικές ενότητες και καλύπτει ολόκληρο το 
φάσμα των διαπλοκών της οικολογίας με την 
κοινωνία, την επιστήμη, την οικονομία, τον 
πολιτισμό, κλπ. Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 
3.000 αντίτυπα και τα μισά περίπου από αυτά 
έχουν ήδη αποσταλεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Εκδόσεως 
Σχολικών Βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας, σε 
σχολεία όλης της χώρας όπου γίνονται 
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Επίσης και τα δύο αυτά βιβλία έχουν αποσταλεί 
στο σύνολο των οικολογικών οργανώσεων στην 
Ελλάδα και την Κύπρο, σε πανεπιστημιακούς, 
Βιβλιοθήκες, δημοσιογράφους, κλπ. (500 
συνολικά αντίτυπα από το καθένα). 

12. "Περί της χρησιμότητος των πτηνών" 

Υπό Κωνσταντίνου 
Ιω. Μαρούδη  
Έτος Έκδοσης: 1995 
(1η έκδοση: Αθήνα, 
1880, εκδόσεις "Ελλ. 
Ανεξαρτησίας") 
Αρ. Σελίδων: 225 

Πρόκειται για επανέκδοση, με τη μέθοδο της 
φωτογραφικής ανατύπωσης, ενός βιβλίου που 
γράφτηκε το 1879, πρωτοεκδόθηκε το 1880 (1η 
έκδοση: Αθήνα, 1880, εκδόσεις "Ελλ. 
Ανεξαρτησίας") και περιέχει απόψεις 
πρωτοποριακές για την εποχή εκείνη. Η 
εικονογράφηση περιλαμβάνει 90 ξυλογραφίες. 
Το βιβλίο εκδόθηκε σε συνεργασία με την 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με την 
ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. 



Κωστόπουλου. 

13. "Βιβλιογραφικός Οδηγός για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" 

Ι.Ηλιοπούλου, 
Σ.Κουρουζίδης, 
Θ.Παπαπαύλου 

Έτος Έκδοσης: 1997 
Αρ. Σελίδων: 128 

Περισσότερα από 1.000 βιβλία, θεματικά και 
ηλικιακά, ταξινομημένα και 1.200 άρθρα 
περιοδικών, συγκροτούν τον οδηγό αυτόν που 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που 
επιθυμούν ή ασχολούνται ήδη με την 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Βιβλία και άρθρα 
θεωρητικά, ιστορικά, κείμενα που αναφέρονται 
στη διεθνή εμπειρία του θεσμού, βιβλία και 
άρθρα για την Π.Ε. πριν αυτή θεσμοθετηθεί από 
την πολιτεία, αλλά και για τη νεώτερη φάση που 
διανύει ο θεσμός, κλπ. 

14. Κτίρια για έναν Πράσινο Κόσμο 
Οικολογική Δόμηση, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 

Μαρ.Καραβασίλη 
Έτος Έκδοσης: 1999 

Αρ. Σελίδων: 283 
Έκδοση: 

Π-SYSTEMS, 
Ευώνυμος 

Οικ. Βιβλιοθήκη 

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επαναφορά 
της τέχνης του οικοδομείν στην αφετηρία της, 
δηλ. στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Μια 
διαρκής εναλλαγή του παλιού, του 
παραδοσιακού, του κλασικού, με το νέο, το 
σύγχρονο, το καινοτόμο, με κοινή βάση το 
φυσικό. Τα κεφάλαια: Τοπογραφία - 
Οικοδόμηση, Περιβάλλον - Κλιματική 
Μεταβολή - Κλίμα, Αστική Οικολογία και 
Σχεδιασμός, Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης, 
Αστικό Περιβάλλον και Ενέργεια, Ενεργειακή - 
Περιβαλλοντική Απόδοση Κτιρίων και 
Πολεοδομικών Συνόλων και δύο παραρτήματα 
με πίνακες, διαγράμματα και πλήρη 
βιβλιογραφικό οδηγό. Το βιβλίο υποστηρίζεται 
από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βοηθάει 
τον κατασκευαστή του "οίκου" να καταστρώνει 
ενδιαθέτως, δηλαδή κατά νουν, εν σκέψει 
ευρισκόμενος. 

15. Οικολογία - Περιβάλλον: Βιβλιογραφία 

Έκδοση: Τεχνικό 
Επιμελητήριο 

Ελλάδας 
(Μονάδα 

Τεκμηρίωσης και 
Πληροφόρησης)- 

Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη. 

Έτος Έκδοσης: 1999 

Πρόκειται για την "ογκωδέστερη" -τουλάχιστον- 
βιβλιογραφία σε θέματα οικολογίας και 
περιβάλλοντος, που έχει κυκλοφορήσει στη 
χώρα μας. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο 
πρώτο καταχωρείται το υλικό που αναφέρεται 
στο επιστημονικό έργο του ΤΕΕ (υλικά 
συνεδρίων, αυτοτελείς εκδόσεις, κλπ.), 
χωρισμένο σε επιμέρους θεματικές ενότητες, στη 
συνέχεια το υλικό των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ ( 



Αρ. Σελίδων: 1006 με την αντίστοιχη βιβλιοθήκη στην οποία 
βρίσκεται), ακόμη ο κατάλογος των περιοδικών 
που υπάρχουν στο ΤΕΕ, το υλικό του αρχείου 
τυποποίησης (πρότυπα) και τα πρότυπα ISO. Στο 
δεύτερο μέρος καταχωρείται το υλικό που 
υπάρχει στην Ευώνυμο: βιβλία, φυλλάδια, 
άρθρα, κλπ., χωρισμένα σε 32 θεματικές 
ενότητες (περίπου τα 2/3 του υλικού της). Στο 
τέλος του βιβλίου υπάρχει ευρετήριο θεματικών 
όρων και ενιαίο ευρετήριο συγγραφέων. 

16. Οικολογία και Εκκλησία: Κείμενα και Βιβλιογραφία 

 

Θεοδότα Νάντσου, 
Μ.Κουρουζίδης 

(επιμέλεια) 
Έκδoση:. Ηλίβατον - 

Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη. 

Έτος Έκδοσης: 1999 
Αρ. Σελίδων: 181 

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην 
πρώτη υπάρχουν κείμενα των Μ. Κουρουζίδη 
(Οικολογία - Εκκλησία: από τη σύγκρουση στο 
διάλογο;), Μ. Μπέγζου (Δημιουργία ή / και 
Εξέλιξη), Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη (Το 
οικολογικό πρόβλημα και η ευθύνη της 
θεολογίας), Ν. Ματσούκα (Οι οικολογικές 
διαστάσεις στις ομιλίες της Εξαημέρου του Μ. 
Βασιλείου), Σ. Αγουρίδη (Η έννοια της 
καταστροφικής διαδικασίας στην Αποκάλυψη 
του Ιωάννη), Μοναχής Θεοξένης (Η έννοια της 
προστασίας του περιβάλλοντος στην ορθόδοξη 
παράδοση & Βιολογική γεωργία και οικολογική 
διαχείριση του φυσικού χώρου στην Ιερά Μονή 
Χρυσοπηγής), Μοναχού Σπυρίδωνος 
(Ασκητισμός και περιβάλλον), Οικουμενικού 
πατριάρχη Βαρθολομαίου (Ειρήνη και 
περιβάλλον) και Θ. Νάντσου (Η σημασία της 
οικολογικής δραστηριοποίησης της Εκκλησίας). 
Στη δεύτερη ενότητα παρατίθεται σχολιασμένη 
όλη η διαθέσιμη βιβλιογραφία επί του θέματος. 
Ένας διάλογος επί ουσιαστικών θεμάτων που 
δίχασαν θεολόγους και οικολόγους. Μια 
νηφάλια προσέγγιση από τις δύο όχθες του 
προβλήματος.  

17. Ομαδικά Παιδικά Παιχνίδια 
Tο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού των παιχνιδιών 

έκδοση: 3ο Λύκειο 
Αχαρνών- 

Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη 

Σάκης Κουρουζίδης, 
Μίνα Πολέμη - 

Τοδούλου, 
Παύλος Κοσμίδης 

Το υλικό του βιβλίου προέρχεται από ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο μετείχαν 14 
σχολεία από όλη την Ελλάδα με ισάριθμες 
ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η 
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο 
Μπενάκη, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό 
Ίδρυμα, κλπ. Στο βιβλίο καταχωρούνται κείμενα 
για το ρόλο του ομαδικού παιδικού παιχνιδιού, 



(επιμέλεια)  

Έτος Έκδοσης: 2000 
Αρ. Σελίδων: 400 

περιγραφές παιχνιδιών που συγκεντρώθηκαν 
από τις ομάδες των μαθητών με ερωτηματολόγια 
που συμπλήρωσαν συμμαθητές, γονείς και 
παππούδες και από βιβλιογραφική έρευνα. Από 
την επιστημονική ομάδα του προγράμματος 
συγκεντρώθηκε και αναλυτική βιβλιογραφία για 
το θέμα και συγκεντρωτικοί κατάλογοι 
παιχνιδιών από τα ερωτηματολόγια και από την 
βιβλιογραφική έρευνα. 

18. Σχολικός Κήπος 

Με το γενικό τίτλο "Σχολικός κήπος" ολοκληρώθηκε η προετοιμασία - 
συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 
σειράς 11 βιβλίων και φυλλαδίων 600 σελίδων συνολικά. Το πρόγραμμα 
εκπονήθηκε από κοινού από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την 
Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη και την Οργάνωση Μέσων Ερμηνείας 
Περιβάλλοντος. Το υλικό αυτό θα τυπωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, 
από το οποίο και χρηματοδοτήθηκε, και θα διανεμηθεί στα σχολεία που 
εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

Φυλλάδια 

1. "Ελληνικοί Βιότοποι" 
προτείνει η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη 

 Η Ευώνυμος επελέγη από το Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου να συμμετάσχει στην έκδοση της 
πρώτης σειράς Βιβλιογραφικών Προτάσεων, που 
το Ε.ΚΕ.ΒΙ. καθιέρωσε με στόχο να ενημερώσει 
και να διευκολύνει ερευνητές, σπουδαστές, 
εκδότες, βιβλιοπώλες καθώς και τον απλό 
αναγνώστη ώστε να προσεγγίσουν ειδικότερα 
θέματα. Οι βιβλιογραφικές προτάσεις που έκανε 
η Ευώνυμος αφορούσαν τους ελληνικούς 
βιότοπους. 

2. Οδηγός για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες 

 

Κ. Μπαλαράς με την 
συνεργασία του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών 
Έτος Έκδοσης: 2001 

Αρ. Σελίδων: 32 

Με το παρόν έντυπο παρέχονται πρακτικές 
οδηγίες και συμβουλές για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας των 
υφιστάμενων κτιρίων κατοικίας και 
περιλαμβάνει: 

• Γενικές πληροφορίες για την υπάρχουσα 
κατάσταση (κτίρια, κατανάλωση 
ενέργειας, ρύπανση) και τις δυνατότητες 
επέμβασης.  

• Ενημέρωση για τις ισχύουσες ρυθμίσεις.  
• Οδηγίες για χρήση τεχνικών και 



συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 
στη θέρμανση, δροσισμό, φωτισμό κλπ. 
Και βελτίωση των συνθηκών άνεσης.  

• Πρακτικές οδηγίες για τον εντοπισμό των 
προβλημάτων.  

• Χρήσιμες διευθύνσεις.  
 

3. Εμείς με τραμ! 

Έτος Έκδοσης: 2003 
Αρ. Σελίδων: 16 
• Ευώνυμος 

Οικολογική 
Βιβλιοθήκη, 

• Ελληνικό Γραφείο της 
Greenpeace 

• Σύλλογος Φίλων 
Σιδηροδρόμου 

 Φυλλάδιο που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά 
του τραμ, δίνοντας ταυτόχρονα πλήθος στοιχείων 
και φωτογραφικού υλικού. 
• Κάποτε η Αθήνα και ο Πειραιάς είχαν 

τραμ... (και η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η 
Καλαμάτα, ο Βόλος, η Σάμος) 1992-
1960/1977 

• Το σύγχρονο τραμ 
- φιλικό και ευέλικτο 

- Αθόρυβο 
- Οικολογικό 
- Ασφαλές 
- Γρήγορο και αξιόπιστο 
- Άνετο, προσβάσιμο και 

αναγνωρίσιμο 
- Οικονομικό 
- Εργαλείο για αστική ανάπλαση 

και ανάπτυξη 
- Μέσο υψηλής αισθητικής και 

ανθρώπινο 
• Διάφορα πεδία εφαρμογής του τραμ 

(ευελιξία και προσαρμοστικότητα) 
• Το νέο τραμ της Αθήνας 
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Το ιστορικό της προσπάθειας ανακαίνισης, 
οι στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος, οι κυριότερες  τεχνικές 

επιλογές, οι προβλεπόμενες χρήσεις του κτιρίου 
 

Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε ένα παλιό νεοκλασικό 
κτίριο, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί για χρήση 
στην Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος, μέσω της οποίας 
εγκαταστάθηκε και η βιβλιοθήκη στο κτίριο αυτό από το 1994, έτος της ίδρυσής της. 

 Το κτίριο έχει κατασκευαστεί μεταξύ 1895 και 1905, περίπου και πρόκειται να 
επισκευαστεί, με βάση τις αρχές της οικολογικής δόμησης με σκοπό να λειτουργεί και 
ως ένα κτίριο επίδειξης των κανόνων και των τεχνικών αυτών. Έχει εκπονηθεί, με 
χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ και με την ευθύνη του ΔΙΠΕ, η "Προκαταρκτική 
Αρχιτεκτονική, Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Μελέτη" του κτιρίου, στην οποία 
αναπτύσσονται "όλες οι επιθυμητές παρεμβάσεις, με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, την εγκατάσταση 
συστημάτων βελτίωσης του εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και την λειτουργική 
διάρθρωση των χώρων του κτιρίου". 

 
Οι κυριότερες  τεχνικές επιλογές 
Οι κυριότερες επιλογές, όπως περιγράφονται στην προαναφερθείσα μελέτη, 

είναι οι παρακάτω: 
• Τα οικοδομικά υλικά θα έχουν τις λιγότερες δυνατές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (χαμηλές βλαβερές εκπομπές, χαμηλή τοξικότητα, κλπ.) καθώς και 
την μεγαλύτερη δυνατή ανακυκλωσιμότητα. Τα μονωτικά υλικά θα είναι με 
βάση φυτικές ουσίες (φελλός, κυτταρίνη, ίνες ξύλου, κλπ), οι κόλλες 
μαρμάρων και πλακιδίων δεν θα περιέχουν οργανικούς διαλύτες, δεν θα 
χρησιμοποιηθεί PVC. Τα μέταλλα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατά 
σειρά προτεραιότητας: ορείχαλκος, κοινός χάλυβας με υδατοδιαλυτή 
αντισκωριακή βαφή, ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός. Δεν θα 
χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένος χάλυβας. Δεν θα χρησιμοποιηθεί τροπική 
ξυλεία, αλλά ξυλεία από δάση που υφίστανται οικολογική διαχείριση και είναι 
πιστοποιημένη, δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνα κατά την 
επεξεργασία του, αλλά άλατα βόρακα. Θα χρησιμοποιηθούν χρώματα 
υδατοδιαλυτά που θα έχουν οικολογική πιστοποίηση, βερνίκια επίσης 
υδατοδιαλυτά με χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες. Απαγορεύονται 
οι ακρυλικές βαφές που περιέχουν βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο, 
κλπ) και τοξικές ουσίες.  

• Το κτίριο θα δροσίζεται, μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, με χρήση 
νυκτερινού δροσισμού -με δίκτυο αεραγωγών, μεταξύ 9μμ και 6πμ- με σκοπό 
να επιτευχθεί μείωση του ψυκτικού φορτίου μέχρι 60%. Με παράλληλη 
εξωτερική μόνωση θα μειωθεί και το θερμικό φορτίο κατά 87%. Οι 
επιδιώξεις αυτές θα υποστηριχθούν και με τις κατάλληλες μονώσεις τοίχων, 
ανοιγμάτων και δωμάτων, με την σκίαση του κτιρίου (κατά τη διάρκεια του 
θέρους η σκίαση είναι 100%). Φυσικά δεν θα λειτουργούν κλιματιστικά 
μηχανήματα, παρά μόνον ανεμιστήρες οροφής. Στο κτίριο θα προστεθεί ένα 
υπαίθριο αναγνωστήριο, με κατακόρυφα σκίαστρα και ανοιγόμενα γαλλικά 



παντζούρια, που θα λειτουργεί, το χειμώνα, και ως παθητικό ηλιακό σύστημα 
θέρμανσης.  

• Για την θέρμανση του κτιρίου θα εγκατασταθεί λέβητας διπλού καυσίμου που 
θα λειτουργεί με φυσικό αέριο και επικουρικά με πετρέλαιο.  

• Για τον φωτισμό ασφαλείας του κτιρίου και την κάλυψη βοηθητικών 
ηλεκτρικών αναγκών θα τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό πανέλλο. Θα υπάρχει 
ακόμα Boiler τριπλής ενέργειας και θα τοποθετηθούν ηλιακοί συλλέκτες στην 
οροφή.  

• Θα υπάρχει μονάδα BMS (Building Management System) η οποία θα 
εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, 
αερισμό, νυκτερινό δροσισμό και φωτισμό:  

o Κλιματισμός - αερισμός: Το κτίριο θα χωριστεί σε πέντε ζώνες 
κλιματισμού, μία για κάθε όροφο, συν μία για το χώρο του εκθετηρίου 
και αίθουσας εκδηλώσεων. Το BMS θα ελέγχει τη μη παρουσία 
χρηστών σε κάθε μία από τις ζώνες αυτές ή τη θερμοκρασία τους και 
με κατάλληλους ηλεκτρομηχανικούς φράχτες (dumpers) στους 
αεραγωγούς θα σταματάει την παροχή θερμού (ή ψυχρού) αέρα στην 
αντίστοιχη ζώνη. Ακόμη το BMS θα μετράει τα επίπεδα του CO2 σε 
κάθε ζώνη και με τη χρήση πάλι των dumpers θα ελέγχει την παροχή 
του αέρα μέσα στις αντίστοιχες ζώνες.  

o Νυχτερινός δροσισμός: Το BMS θα ελέγχει συνεχώς την εσωτερική 
και εξωτερική θερμοκρασία. Αν η εξωτερική είναι χαμηλότερη της 
εσωτερικής κατά 3οC, το ελάχιστο, κατά τις ώρες 21:00 μέχρι 06:00 
την άλλη μέρα το πρωί, τότε και μόνο τότε θα ενεργοποιεί τον 
ανεμιστήρα του συστήματος αερισμού ώστε μόνο νωπός αέρας να 
εισέρχεται στο κτίριο. Ο αέρας αυτός θα διανέμεται μέσω των 
αεραγωγών στο εσωτερικό του κτιρίου και θα απορρίπτεται από ένα 
παράθυρο στα γραφεία του 2ου ορόφου. Το άνοιγμα του παραθύρου 
θα ελέγχεται είτε από το BMS είτε κατ' ευθείαν από το σύστημα του 
νυχτερινού δροσισμού.  

o Φωτισμός: Το κτίριο θα χωριστεί σε πέντε επίσης ζώνες φωτισμού, 
τις οποίες θα ελέγχει το BMS και όταν διαπιστώνει την μη παρουσία 
χρηστών σε κάθε μία από τις ζώνες αυτές θα ενεργοποιεί το σβήσιμο 
των φώτων στη συγκεκριμένη ζώνη. Ακόμη θα ελέγχει σε κλιμακωτή 
βαθμίδα την ένταση του φωτισμού.  

• Θα συλλέγεται το νερό της βροχής από την σκεπή και θα τροφοδοτούνται τα 
καζανάκια.  

• Θα λειτουργούν συστήματα ανακύκλωσης όλων των ανακυκλώσιμων 
υλικών και μικρή μονάδα κομποστοποίησης, από την οποία θα λιπαίνεται η 
φυτεμένη ταράτσα.  

 
 

Προβλεπόμενες χρήσεις του κτιρίου 
 

Στο ισόγειο του κτιρίου θα υπάρχει ένας εκθεσιακός χώρος - αίθουσα 
εκδηλώσεων και χώρος ειδικών προβολών, ένας χώρος επίδειξης συστημάτων και 
προσομοιώσεων (τα συστήματα ανακύκλωσης και καθαρισμού του νερού, τα 
συστήματα συλλογής και ανάκτησης απορριμμάτων, τα συστήματα παραγωγής 
ενέργειας, κλπ). Θα υπάρχουν επίσης οπτικοακουστικά μέσα με πληροφορίες για τις 
επεμβάσεις στο κτίριο, ορισμένα λειτουργικά του χαρακτηριστικά καθώς και στοιχεία 



που αφορούν στις ενεργειακές του καταναλώσεις. Θα υπάρχει, τέλος ένας χώρος 
internet cafe -κυλικείο, στον οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να αναζητά ειδικές 
πληροφορίες για την οικολογία, την οικολογική δόμηση, τις οικολογικές οργανώσεις, 
τη περιβαλλοντική εκπαίδευση, κλπ.  

Στον ημιόροφο θα υπάρχουν εργαστήριο ανακύκλωσης και παρασκευής χαρτιού 
από τους ίδιους τους επισκέπτες, οι οποίο θα φέρνουν χρησιμοποιημένα χαρτιά και θα 
φεύγουν με το δικό τους ανακυκλωμένο, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για χρήση από τους 
ίδιους τους επισκέπτες, εργαστήριο φωτογραφίας, εργαστήριο βιβλίου (παραδοσιακή 
βιβλιοδεσία, ηλεκτρονική σελιδοποίηση, εκτυπώσεις διάφορες, κλπ.), βιβλιοστάσια 
και αναγνωστήριο.  

Στον 1ο όροφο θα είναι ο κυρίως χώρος της βιβλιοθήκης, με τα βιβλιοστάσια 
και τα αναγνωστήρια (υπαίθριο και στεγασμένο). 

Ο 2ος όροφος θα χρησιμοποιείται ως γραφείο εξυπηρέτησης του προγράμματος 
"αειφορική δόμηση" και ως γραφείο διοίκησης της βιβλιοθήκης.  

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου θα φτάσει τα 660 τ.μ. 
 
 
Το ιστορικό της προσπάθειας αναπαλαίωσης 
 
 Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αειφορία και Οικολογική Δόμηση», που 
πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής & Κατοικίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εντάχθηκε η σύνταξη προμελέτης για την επιδεικτική εφαρμογή των αρχών της 
οικολογικής δόμησης σε υφιστάμενο νεοκλασικό κτίριο, όπου στεγάζεται η 
Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη (κτίριο ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ, στη οδό Ασωμάτων 9, 
στο Θησείο.               
 Εκδόθηκε επίσης σχετικό Βιβλίο – Οδηγός, όπου παρουσιάζονται οι στόχοι 
και οι προτάσεις για την εν λόγω επιδεικτική εφαρμογή στο κτίριο της Ευωνύμου, 
ενώ μακέτα της προμελέτης παρουσιάστηκε σε σχετική Έκθεση, που διοργανώθηκε 
στις αρχές Ιουνίου 2000, την οποία εγκαινίασε ο τότε πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, 
με βασικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερομένων για τις αρχές 
της οικολογικής δόμησης και τις νέες καθαρές τεχνολογίες. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανέλαβε το κόστος κατασκευής του εν λόγω 
κτιρίου (το έτος 2000 – 2001) ύστερα από συμφωνία με το ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ.Ο.Π.Κ.), 
το οποίο ανέλαβε να παραδώσει τα σχέδια της οριστικής μελέτης και τα τεύχη 
δημοπράτησης, καλύπτοντας και το σχετικό κόστος. Το Υπουργείο Πολιτισμού 
ενέταξε στο 3ο Κ.Π.Σ. το κόστος κατασκευής.  

Κατά το διάστημα, που μεσολάβησε, η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη 
κινήθηκε δραστήρια, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του σημαντικού αυτού 
προγράμματος, το οποίο –όπως έχει σημειωθεί τόσο από το ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και από 
το ΥΠΠΟ– θα αποτελέσει ένα επιδεικτικό πρόγραμμα αναπαλαίωσης ενός 
νεοκλασικού κτιρίου με χρήση καινοτόμων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, 
νερού, ανακύκλωσης και υλικών φιλικών στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα θα έχει και 
εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού. 

Στο πλαίσιο αυτό συνέπραξε με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το 
Μελετητικό Γραφείο «Euditi» και συμμετείχε (το 2003) σε ανοιχτό διαγωνισμό, που 
προκηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ όλων των κρατών-μελών της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το πρόγραμμα «Εφαρμογή της Τεχνολογικής Καινοτομίας 
στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό Δημοσίων Κτιρίων», με προτάσεις για την 
ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών οικολογικής δόμησης στο κτίριο της 
Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης.    



Το πρόγραμμα «Εφαρμογή της Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό 
Ανασχεδιασμό Δημοσίων Κτιρίων» (“Bringing Retrofit Innovation to Application in 
Public Buildings-BRITA in Pubs”) εντάσσεται στο 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κεφάλαιο «Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αποδοτική 
Χρήση Ενέργειας - Οικολογικά Κτίρια».   

Μετά από διαδικασία αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε στις αρχές 
του 2004 την πρόταση της προαναφερόμενης ελληνικής ομάδας, για χρηματοδότηση. 

Μετά από διαδικασία αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε στις αρχές 
του 2004 την πρόταση της προαναφερόμενης ελληνικής ομάδας, για χρηματοδότηση. 
Συνολικά, στην κοινή πρόταση που κατατέθηκε, συμμετείχαν Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικά Κέντρα και άλλοι εξειδικευμένοι στο θέμα φορείς, από εννέα χώρες 
(Γερμανία, Βρετανία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Τσεχία και 
Λιθουανία) με συντονιστή το φημισμένο Fraunhofer Institute of Building Physics 
από τη Γερμανία. 

Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, με τη συμμετοχή της στο 
προαναφερόμενο πρόγραμμα, φιλοδοξεί να εμπλουτίσει, με την εμπειρία που θα 
αποκτηθεί, τους στόχους του προγράμματος του ΥΠΕΧΩΔΕ, τόσο με ειδικές 
καινοτόμες τεχνικές, που θα μελετήσει και θα αξιολογήσει, κατά τη μελέτη, όσο και 
με συγκεκριμένες προτάσεις που θα αναπτυχθούν για εξειδικευμένες δράσεις 
διάχυσης της πληροφορίας και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Μετά την επιλογή της πρότασης της Ευωνύμου κρίνουμε απολύτως αναγκαίο 
να σας ενημερώσουμε σχετικά, δεδομένου ότι απαιτείται η έγκαιρη και 
αποτελεσματική συνεργασία, μεταξύ των συντελεστών της ομάδας, που συμμετέχει 
στο πρόγραμμα «Εφαρμογή της Τεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό 
Ανασχεδιασμό Δημοσίων Κτιρίων», του αναδόχου, που θα αναλάβει την εκπόνηση 
της οριστικής μελέτης αναπαλαίωσης του κτιρίου της Ευωνύμου και της Διεύθυνσης 
Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, ώστε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό οι 
βέλτιστες προτάσεις, που θα προκύψουν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που θα 
προσφέρουν βέλτιστα αποτελέσματα και θα εγγυηθούν την μέγιστη δυνατή 
οικολογική αποδοτικότητα των επεμβάσεων, που θα επιλεγούν.   

  
Οι στόχοι του ευρωπαϊκού προγράμματος 

 
Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος «Εφαρμογή της Τεχνολογικής 

Καινοτομίας στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό Δημοσίων Κτιρίων», είναι ο 
σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση καινοτομικών και αποδοτικών συστημάτων  
ενεργειακού ανασχεδιασμού σε κτίρια του δημόσιου τομέα.  

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία τμήματα:  
1) Τα επιδεικτικά έργα ενεργειακού ανασχεδιασμού δημοσίων κτιρίων. 

Πρόκειται για εφαρμογές παραδειγματικού χαρακτήρα σε εννέα επιλεγμένα 
κτίρια  του δημόσιου Τομέα που αντιστοιχούν στις συμμετέχουσες χώρες και 
περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα διαφορετικών κτιριακών τύπων, 
όπως εκπαιδευτικά κτίρια, πολιτιστικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς, 
φοιτητικές εστίες και τόπους λατρείας. Η επιλογή έγινε με στόχο την 
ευρύτερη δυνατή πρόσβαση του κοινού επειδή πιστεύεται ότι τα δημόσια 
κτίρια μπορούν να  χρησιμοποιηθούν σαν μέσα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στους τομείς της εξοικονόμησης φυσικών 
πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος. 



2) Το καθαρό ερευνητικό τμήμα του προγράμματος περιλαμβάνει, πέρα από 
τον σχεδιασμό και την πειραματική παρακολούθηση  των επιδεικτικών έργων, 
τα παρακάτω «πακέτα εργασίας»: 

• Κοινωνικοοικονομική έρευνα με στόχο τον καθορισμό των πραγματικών 
αναγκών και εμποδίων στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων στο δημόσιο 
τομέα και τις στρατηγικές ένταξης των έργων στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς του δημοσίου. 

• Οδηγίες και εργαλεία για την επιλογή σωστών στρατηγικών σχεδιασμού με 
στόχο τον ολοκληρωμένο ενεργειακό ανασχεδιασμό των κτιρίων του 
δημοσίου, στον οποίο περιλαμβάνονται ενεργειακά, τεχνολογικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. 

• Ανάπτυξη ενός υπολογιστικού εργαλείου συσχετισμού των στρατηγικών 
ανασχεδιασμού με την ανάλυση της εφαρμογής τους στα επιδεικτικά έργα 
που θα διατίθεται μέσω internet. 
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Επισκέπτες στην ιστοσελίδα της Ευωνύμου 
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Report for evonymos : General  

 Generated on 22/5/2007 10:22:58 ðì  

 
 

General 
This report shows the summary statistics of the requested report period. 

General 

Time   

Report generated on 22/5/2007 10:22:58 ðì 

Log span a period of 22 day(s) 

First hit 30/4/2007 9:02:51 ìì 

Last hit 22/5/2007 7:21:32 ðì 

Access   

Total hits 111229 

Total visiting users 8563 

Total bandwidth 833,91 MB 

Hits on pages 35668 

Hits on files 7363 

Hits on images 68198 

Hits cached by client 17625 (15,85%) 

Incomplete downloads 238 (0,21%) 

Failed requests 15365 (13,81%) 

Average   

Data Transfer per Day 37,91 MB 

Data Transfer per Hit 7,68 kB 

Data Transfer per User 99,72 kB 

Hits per Day 5055,86 

Hits per User 12,99 

Users per Day 389,23 
 
 
 
 



 
Επισκέπτες κατά χώρα 

 

Countries 

Country Hits Hits % Visits Visits % Bandwidth Bandwidth % 

Unknown 23564 21,19% 2754 32,16% 
205,10 

MB 
24,60% 

United States 9856 8,86% 2753 32,15% 98,42 MB 11,80% 

Greece 49520 44,52% 1490 17,40% 
311,76 

MB 
37,38% 

Germany 17177 15,44% 594 6,94% 
134,67 

MB 
16,15% 

United Kingdom 1301 1,17% 92 1,07% 8,12 MB 0,97% 

China 173 0,16% 92 1,07% 2,01 MB 0,24% 

Sweden 290 0,26% 88 1,03% 1,84 MB 0,22% 

Romania 928 0,83% 75 0,88% 4,65 MB 0,56% 

Estonia 134 0,12% 68 0,79% 2,92 MB 0,35% 

Netherlands 497 0,45% 51 0,60% 3,29 MB 0,39% 

Czech Republic 2582 2,32% 39 0,46% 27,49 MB 3,30% 

Turkey 939 0,84% 38 0,44% 5,26 MB 0,63% 

Cyprus 228 0,20% 28 0,33% 1,63 MB 0,20% 

Switzerland 306 0,28% 27 0,32% 1,75 MB 0,21% 

Italy 457 0,41% 27 0,32% 3,28 MB 0,39% 

Brazil 37 0,03% 24 0,28% 305,27 kB 0,04% 

South Korea, 
Republic of 

20 0,02% 20 0,23% 76,51 kB 0,01% 

France 101 0,09% 20 0,23% 482,46 kB 0,06% 

Denmark 554 0,50% 20 0,23% 3,46 MB 0,41% 

Belgium 272 0,24% 20 0,23% 1,92 MB 0,23% 

Australia 342 0,31% 19 0,22% 2,40 MB 0,29% 

Canada 322 0,29% 17 0,20% 1,40 MB 0,17% 

Poland 80 0,07% 17 0,20% 471,68 kB 0,06% 

Spain 63 0,06% 16 0,19% 740,91 kB 0,09% 

Austria 147 0,13% 14 0,16% 1,49 MB 0,18% 

Finland 230 0,21% 13 0,15% 1,19 MB 0,14% 

South Africa 44 0,04% 12 0,14% 472,36 kB 0,06% 

India 50 0,04% 9 0,11% 449,06 kB 0,05% 

Yugoslavia 30 0,03% 9 0,11% 165,48 kB 0,02% 

Norway 31 0,03% 7 0,08% 190,96 kB 0,02% 



Japan 12 0,01% 7 0,08% 30,46 kB 0,00% 

Thailand 51 0,05% 6 0,07% 500,97 kB 0,06% 

Russian 
Federation 

38 0,03% 6 0,07% 152,53 kB 0,02% 

Egypt 53 0,05% 6 0,07% 358,85 kB 0,04% 

Israel 19 0,02% 6 0,07% 227,28 kB 0,03% 

Slovak Republic 48 0,04% 5 0,06% 471,52 kB 0,06% 

Slovenia 124 0,11% 5 0,06% 594,74 kB 0,07% 

Mexico 10 0,01% 4 0,05% 47,25 kB 0,01% 

Pakistan 99 0,09% 4 0,05% 620,86 kB 0,07% 

Ireland 49 0,04% 4 0,05% 375,47 kB 0,04% 

Bulgaria 27 0,02% 4 0,05% 368,34 kB 0,04% 

Ukraine 5 0,00% 3 0,04% 16,82 kB 0,00% 

Jordan 9 0,01% 3 0,04% 51,60 kB 0,01% 

Dominican 
Republic 

8 0,01% 3 0,04% 60,28 kB 0,01% 

Moldova, 
Republic of 

36 0,03% 3 0,04% 212,09 kB 0,02% 

Vietnam 25 0,02% 2 0,02% 151,44 kB 0,02% 

Peru 7 0,01% 2 0,02% 23,32 kB 0,00% 

Iran (Islamic 
Republic of) 

6 0,01% 2 0,02% 34,53 kB 0,00% 

Venezuela 5 0,00% 2 0,02% 44,74 kB 0,01% 

Singapore 4 0,00% 2 0,02% 14,86 kB 0,00% 

 
 


