
Διήμερη Οικοσυνάντηση 18 & 19 Μαΐου 2013 

Με αισιόδοξα μηνύματα έκλεισε η  2η Διήμερη Οικοσυνάντηση με θέμα : «Οι Σπόροι της 

Ζωής» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Μαΐου 2013 στο Αποστολοπούλειο 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης και την Κυριακή 19 Μαΐου στο Πράσινο 

Νηπιαγωγείο του Μερκοβουνίου.  

Καταρχάς πρέπει να τονιστεί το γεγονός συμμετείχαν, πλην του ΣΑΟΟ το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αρκαδίας, το 

Παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών Αρκαδίας και ο Δήμος Τρίπολης. Η συνεργασία 

των Φορεών υπήρξε αρμονική, και ο καθένας από τη πλευρά του συνεισέφερε στην άψογη 

διοργάνωση του διημέρου.  Η αγαστή συνεργασία είναι προϋπόθεση για την επιτυχία 

τέτοιων εκδηλώσεων. 

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την ενδιαφέρουσα ομιλία της κυρίας Κανελλοπούλου Βάσως, 

εκπρόσωπου του Πελίτι, η οποία αναφέρθηκε σε πτυχές του Νομικού Πλαισίου που διέπει 

τη διαφύλαξη και διανομή παραδοσιακών σπόρων.  

Στη συνέχεια ο οµοιοπαθητικός ιατρός Όθωνος Άθως, µας ενηµέρωσε για το 

περιεχόµενο της οµοιοπαθητικής µεθόδου στην ιατρική. Στη συνέχεια οι ∆ηµητρίου 

∆ηµήτριος και Χριστοπούλου Αφροδίτη από το ΠΕΚΠΕ Πελοποννήσου, µας 

µίλησαν για τους σχολικούς κήπους επενδύοντας την εισήγησή τους µε µουσική και 

εικόνες. Ακολούθησε µια άκρως ενδιαφέρουσα οµιλία του Καλαχάνη Κωνσταντίνου 

(∆ρ Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών), για την αρµονία και τη γεωµετρία του 

ανθρώπινου σώµατος και του σύµπαντος. Η βραδιά έκλεισε µε µια παραστατική 

αφήγηση δύο παραµυθιών από την Μοσχούτη Μαριλένα, σχετικά µε την καρυδιά και 

την αξία της. 

Την επόµενη ηµέρα στο Πράσινο Νηπιαγωγείο του Μερκοβουνίου τις εισηγήσεις 

ξεκίνησε η κυρία Καραλέκα Χριστίνα, που µε παραστατικό τρόπο αναφέρθηκε στην 

αξιοποίηση κάθε δυνητικού «απορρίµµατος». Ακολούθησε η διαδραστική οµιλία της 

Ανδρεουλάκη Μαρίας µε θέµα «Σεβασµός στη Γη, σεβασµός στη Γέννα». Τη 

σκυτάλη των οµιλιών πήρε ο εκπαιδευτικός Αθανασόπουλος Ανδρέας, µιλώντας µας 

για την περιβαλλοντική εκπαίδευση σε µικρές ηλικίες. Στη συνέχεια οι Φοίφα 

Μυρτώ,  ο ∆ηµητρόπουλος Κώστας και άλλα παιδιά από την κοινότητα Rethink 

παρουσίασαν την κατασκευή ενός κοµποστοποιητή! Οι εισηγήσεις έκλεισαν πάλι µε 

την Καραλέκα Χριστίνα µε ένα εργαστήριο µε θέµα την παρασκευή βαµµάτων, 

οικιακών απορρυπαντικών και καλλυντικών.  

Τέλος η εκδήλωση έκλεισε µε διανοµή παραδοσιακών σπόρων, προσφορά του 

Βιοκαλλιεργητή Νίκου Καρρά, της Χριστίνας Καραλέκα η κοινότητα Πελίτι  και 

άλλοι. Επίσης παρασχέθηκε γεύµα µε ψυχανθή! 

Ευχαριστούµε πολύ όλους τους συµµετέχοντες για το ενδιαφέρων που επέδειξαν. 

Επίσης ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον Πέτρο Καλτεζιώτη για την πολύτιµη αρωγή του 

πριν και κατά τη διάρκεια της Οικοσυνάντησης.   



 

 

 

 



 

 

 


