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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ 2012 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  

 

Τι είναι η αιολική ενέργεια; Ποια η χρησιµότητά της; Ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη από την 

παραγωγή ενέργειας από τον άνεµο; Πόσο συµβάλει στη µείωση του διοξειδίου του άνθρακα;  

Ο άνεµος αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής µας. Πόσο καλά όµως γνωρίζουµε  τη σηµασία της 

αιολικής ενέργειας; 

Η παγκόσµια ηµέρα του ανέµου στις 15 Ιουνίου αποτελεί µία ευκαιρία να γνωρίσουµε καλύτερα τις 

ευκαιρίες και τις δυνατότητες που µας δίνονται από το στοιχείο του ανέµου.  

Υπό την οµπρέλα του Παγκόσµιου Οργανισµού Αιολικής Ενέργειας (GWEC) και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA) διοργανώνονται σε περισσότερες από 75 χώρες στον κόσµο 

δράσεις και εκδηλώσεις ενηµέρωσης του κοινού, καθώς και διαγωνισµοί µε βασικό µήνυµα την 

προώθηση και προβολή της καθαρής ενέργειας από τον άνεµο.  

Η Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) που είναι εθνικός εκπρόσωπος της 

EWEA και αρµόδια για την ελληνική ηµέρα του ανέµου διοργανώνει, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µία σειρά από δρώµενα, όπως 

διαγωνισµό φωτογραφίας, ζωγραφικής, διαγωνισµό καλύτερου λογοτύπου για την ελληνική ηµέρα 

του ανέµου, τουρνουά ποδοσφαίρου, καθώς και πολλά «ανεµοπαιχνίδια» για µικρούς και µεγάλους.  

Βασική επιδίωξη είναι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σηµασία και τα οφέλη 

της αιολικής ενέργειας για ένα µέλλον µε καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας.   

 



 

Υπό την Αιγίδα 

  

 

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων η ΕΛΕΤΑΕΝ διοργανώνει έναν διαγωνισµό Ζωγραφικής,  

για τον οποίο µπορείτε να βρείτε στοιχεία ακολούθως: 

 

1. ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

Περιγραφή: ∆ιαγωνισµός Ζωγραφικής για παιδιά µε τίτλο «Ο άνεµος στη ζωή µας» 

Ποιοι µπορούν να συµµετάσχουν: 

Τρεις  κατηγορίες διαγωνισµού: α) για παιδιά Νηπιαγωγείων   

β)  για παιδιά ∆ηµοτικών Α, Β και Γ τάξεις 

γ)  για παιδιά ∆ηµοτικών ∆, Ε και ΣΤ τάξεις 

Παρουσίαση έργου: 

Σε λευκό πλαίσιο µεγέθους Α3. Στο πίσω µέρος να αναγράφεται το όνοµα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας (οπωσδήποτε τηλέφωνο ή/και email) του δηµιουργού. 

 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΩΝ 

Το ∆.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ θα ορίσει κριτική επιτροπή για την επιλογή και ανάδειξη των καλύτερων 

ζωγραφιών. Σε κάθε κατηγορία θα βραβευθούν οι τρείς καλύτερες ζωγραφιές.   

 

Ηµεροµηνία υποβολής 

Τελευταία ηµεροµηνία παραλαβής έργων είναι η  Πέµπτη, 31 Μαΐου 2012. 

 

∆/νση αποστολής έργων 

ΕΛΕΤΑΕΝ 

Υπόψη: Παναγιώτη Παπασταµατίου - Ελένη Ντζάθα 

Tύχης 2, Χαλάνδρι 152 33 (2ος όροφος) 

τηλ. 2106816803 

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

Όνοµα: Ελένη Ντζάθα 

Email: eletaen@otenet.gr & info@eletaen.gr 

Τηλ.: 2108081755 / 2106816803 - Ιστοσελίδα: www.eletaen.gr 
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