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Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει πολύπλευρη 
δραστηριότητα στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Μέσω της περιοδικής ενημέρωσης όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών, το CSR Panorama έχει 
ως στόχο την εξωστρέφεια των δράσεων που υλοποιεί 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «360ο Ενέργειες», 
το οποίο αφορά στους 4 κεντρικούς πυλώνες: 
της Κοινωνίας, της Νέας Γενιάς - Εκπαίδευσης, 
του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού - Αθλητισμού.

Ακολουθήσετε τις σελίδες μας στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης, 
για να παρακολουθείτε τις 360ο Ενέργειες σε πραγματικό χρόνο:

Νέα Γενιά

Ενέργειες

Κοινωνία

Ενέργειες Ενέργειες Ενέργειες

Περιβάλλον Πολιτισμός

HELLENIC PETROLEUM 
Group of Companies

@HELPE_Group ΕΛΠΕ Όμιλος 
Εταιρειών 

HELPE Group 
of Companies
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∆υτική
Αττική

3.000.000€

Ενίσχυση 3 νοσοκοµείων ΠΓΝ Αττικόν, ΓΝΕ Θριάσιο, ΓΝ∆Α Αγ. Βαρβάρα

4 συστήµατα διάγνωσης κορωνοϊού προηγµένης τεχνολογίας

56.500 αντιδραστήρια για τη διενέργεια τεστ

20 αναπνευστήρες προηγµένης τεχνολογίας  στις ΜΕΘ

22.000 λίτρα καυσίµων κίνησης για την απολύµανση δηµόσιων χώρων

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός νέας γενιάς - Αναβάθµιση υποδοµών
Έγχρωµος Υπερηχοτοµογράφος, Θάλαµος βιολογικής ασφάλειας, Οικίσκος για βραχεία νοσηλεία

Φάρµακα/υγειονοµικό υλικό για κάλυψη αναγκών όµορων δήµων

Πάνω από

2.000.000€

8.000 τεµάχια υγειονοµικού υλικού στο ΓΝΘ Γ. Παπανικολάου

11.500 λίτρα καυσίµων κίνησης για τις ανάγκες απολύµανσης και
καθαριότητας των δήµων Θεσσαλονίκης και ∆έλτα  

38.000 αντιδραστήρια για µοριακά τεστ στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

2 συστήµατα διάγνωσης κορωνοϊού στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Ενίσχυση  Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου ∆έλτα

Ενίσχυση ΜΕΘ και µετατροπή απλών κλινών σε ΜΑΦΠεριφερειακή
Ενότητα
Θεσσαλονίκης
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Συνέχιση δράσεων του 
Ομίλου για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας 
Συνεχής και σταθερή η αρωγή του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ τόσο 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο και στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες 
δραστηριοποιείται, με την παροχή σημαντικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 
λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που εξακολουθεί να δημιουργεί η 
πανδημία covid-19. 

Στο παραπάνω πλαίσιο ο Όμιλος, ως ενεργός και υπεύθυνος κοινωνικός 
εταίρος, πραγματοποίησε δυο νέες δωρεές:

• Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες ανάγκες στα νοσοκομεία και την ασφυκτική πίεση που ασκείται 
στις ΜΕΘ (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας), προχώρησε σε δωρεά 50 υπερσύγχρονων συσκευών υψηλής 
ροής οξυγόνου, για την ενίσχυση των νοσοκομείων όλης της χώρας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης. 
Σημαντικός αριθμός συσκευών παραδόθηκε στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ και 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.  
 
Ο νέος εξοπλισμός παρέχει τη δυνατότητα μετατροπής απλών κλινών σε κλίνες ΜΑΦ (Μονάδες 
Αυξημένης Φροντίδας), συμβάλλοντας σημαντικά στην αποσυμφόρηση των ΜΕΘ, αφού με τη χρήση 
τους αποφεύγεται -σε μεγάλο βαθμό- η διασωλήνωση των ασθενών. Επιπλέον, οι συσκευές είναι 
φορητές, γεγονός που επιτρέπει τη μεταφορά και χρήση τους ακόμη και σε διαφορετικά νοσοκομεία, εάν 
αυτό απαιτηθεί λόγω των συνθηκών. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύονται οι νοσηλευτικές υποδομές και η 
δυναμικότητα του ΕΣΥ.

• Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες έγκαιρης διάγνωσης και σε συνέχεια προγενέστερων δωρεών που 
ο Όμιλος έχει υλοποιήσει, επιπλέον 5.500 αντιδραστήρια παραδόθηκαν στο ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ, με στόχο τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δοκιμαζόμενους πολίτες και την υποστήριξη της άρτιας 
λειτουργίας του νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συντάσσεται με ενεργό και υπεύθυνο τρόπο στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες 
δραστηριοποιείται. Από το ξεκίνημα της πανδημίας έχει πραγματοποιήσει τις παρακάτω δωρεές:

Μια από τις υπερσύγχρονες 

συσκευές υψηλής ροής 

οξυγόνου που παραδόθηκαν 

σε νοσοκομεία της 

Θεσσαλονίκης, με δωρεά 

του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Διαρκής στήριξη του Ομίλου 
στις τοπικές κοινωνίες
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Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με συνέπεια 
δίπλα στις ευπαθείς ομάδες 
και αυτό το Πάσχα στην Ιερά Μητρόπολη 

Νίκαιας

στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Κορυδαλλού

στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος 
Νίκαιας Κορυδαλλού

στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως 
και Σταυρουπόλεως

στο Συσσίτιο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου 
Ελευσίνας

στο Συσσίτιο Ι.Ν. Αγίας 
Παρασκευής Μεγάρων

στον Ιερό Ναό Αγίας 
Παρασκευής Μάνδρας

σε άπορες οικογένειες και 
δοκιμαζόμενους πολίτες του 
Θριασίου 

Κατά τις άγιες ημέρες του Πάσχα, ο Όμιλος στήριξε εμπράκτως 
- μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
«360° Ενέργειες» - τις προσπάθειες Φορέων και Ιδρυμάτων που 
αγωνίζονται να διατηρήσουν το επίπεδο ποιότητας ζωής των πολιτών 
και να προσφέρουν χαρά σε όσες οικογένειες δοκιμάζονται.

Ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Mεγάρων 

και Σαλαμίνας κ.κ. 

Κωνσταντίνος, με 

τον Αρχιμανδρίτη 

Χρυσόστομο Πήλιο 

και τον Αρχιμανδρίτη 

Βλάσιο Κάρδαρη, στο 

χώρο του Συσσιτίου 

Αγ. Γεωργίου Ελευσίνας 

μαζί με τα στελέχη της 

Διεύθυνσης Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης 

του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κα Γ. 

Δημητροπούλου και 

κα Κ. Γεωργίου, πριν τη 

διανομή τροφίμων για 

το Πάσχα.

Πρόσφερε οικονομική ενίσχυση στους φορείς που θα υλοποιούσαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
το καθιερωμένο φιλανθρωπικό bazaar, καθώς δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίησή του και πιο 
συγκεκριμένα στους παρακάτω συλλόγους:

Παράλληλα, προσφέρει διατακτικές για αγορά τροφίμων 

Επιπρόσθετα, ενισχύει τη δράση της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεχίζει την υλοποίηση του ευρύτατου Προγράμματος Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, με επίκεντρο τον Άνθρωπο και την Κοινωνία.

ΑΜΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ-Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας

Μέλισσα-Ορφανοτροφείο 
Θηλέων Θεσσαλονίκης

Παιδικό Χωριά SOS 
Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

Ευρυνόμη-Κέντρο Ημερήσιας 
Φροντίδας Ατόμων με 
Νοητική Υστέρηση

Όλοι Εμείς- 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
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ΣΥΔ ΑΜΕΑ Ελευσίνας:
Μαζί στο ξεκίνημα της πρώτης Στέγης Υποστηριζόμενης 
Διαβίωσης «ΔΗΜΗΤΡΑ», στην Ελευσίνα, από την 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ»

Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η προαγωγή 
της αυτονομίας και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων 
αυτοεξυπηρέτησης. Ήδη τα πρώτα προγράμματα 
μαγειρικής ξεκίνησαν με επιτυχία.  

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης αποτελούν ένα 
σύγχρονο πλαίσιο προστατευμένης ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης. Η συγκεκριμένη στέγη αποτελεί την 
πρώτη πρωτοβουλία στην πόλη της Ελευσίνας, που 
θα προσφέρει εφ’ όρου ζωής σε 3 συμπολίτες μας, 
άνω των 18 ετών με νοητική υστέρηση, αυτόνομη και 
αξιοπρεπή διαβίωση σε κατοικία, παρέχοντάς τους 

παράλληλα ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεραπευτικής 
παρέμβασης. 

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ στέκεται αρωγός σε προσπάθειες που 
στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην 
διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους. 

Ευχόμαστε στη ΣΥΔ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και σε όλους 
τους συντελεστές της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας 
«ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.), «καλορίζικο το 
καινούργιο σας σπιτικό!»

Ο Όμιλος στήριξε έμπρακτα τη νεοσύστατη Σ.Υ.Δ – ΑμεΑ, στην Ελευσίνα, με 
τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΑ», προσφέροντας τον απαραίτητο οικιακό 
και τεχνολογικό εξοπλισμό, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις καθημερινές 
ανάγκες διαβίωσης και να βοηθήσει στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών και 
λοιπών προγραμμάτων της Στέγης. 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 
ΑΜΕΑ Μεγάρων 
Ο Όμιλος υποστήριξε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας «Ηλίανθος» του Συλλόγου 
Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές Κακώσεις και ΑΜΕΑ στα Μέγαρα, σε 
μια καινούργια προσπάθεια να διευρύνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κοινωνική 
συμμετοχή των ωφελούμενών του, μέσω ενός πρωτότυπου προγράμματος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης με βιωματικό τρόπο.

Οι ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι, μεταξύ 
άλλων: θάλασσα και θαλάσσιοι οργανισμοί, μόλυνση 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, κύκλος νερού, ορεινό 
περιβάλλον, δημιουργήματα της φύσης και έργα του 
ανθρώπου, ζώα και φυτά των Μεγάρων, διαδρομές γύρης, 
ρύπανση αέρα, μόλυνση νερού, οργανώσεις που βοηθούν το 
περιβάλλον κ.λπ.

Στον α’και β’ κύκλο του προγράμματος που ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχία, εφαρμόστηκαν οι αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων σε συνδυασμό με πολλές εξωτερικές 
δραστηριότητες, ώστε οι ωφελούμενοι να κατακτήσουν 
τη γνώση εμπειρικά και με εξωστρέφεια. Οι επισκέψεις 

πραγματοποιήθηκαν στην παραλία της Βαρέας, στην Πάχη, 
στο Βουρκάρι, στις πηγές στον Άγιο Ιερόθεο, στο αρχαίο 
υδραγωγείο, στο Horse Riding Club, στον αύλειο χώρο του 
Κέντρου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν περιπατητικές 
διαδρομές στη φύση και καταγραφές-παρατήρηση 
περιβάλλοντος και ανθρώπινων παρεμβάσεων.

Τα οφέλη ήταν πολλαπλά για τους συμμετέχοντες σε 
επίπεδο κοινωνικοποίησης, ενσυναίσθησης, ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, που 
οδήγησαν σε αλλαγή συνηθειών, αποδεικνύοντας ότι η 
προστασία του περιβάλλοντος μας αγγίζει και μας αφορά 
όλους.

Ώρες 
εκπαίδευσης116

Μήνες8

Εκπαιδευτές2

Ωφελούμενοι10

Επισκέψεις12

Εκπαιδευτικές 
ενότητες15
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Διαχρονική συνεισφορά στην 
εκπαίδευση για τους νέους

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ενίσχυσε οικονομικά τη διοργάνωση 
του TEDxUniversityofMacedonia. H εκδήλωση 
με θέμα «Crescento» πραγματοποιήθηκε 
στις 8 Μαίου 2021, στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης και προσαρμόστηκε στα νέα 
δεδομένα με την μορφή «εικονικής εμπειρίας». 
Το TEDxUniversityofMacedonia είναι ένα από 
τα μεγαλύτερα νεανικά δρώμενα της Βόρειας 
Ελλάδας, με κοινό που ξεπερνά τα 600 άτομα 
ετησίως και στόχο την διάδοση ιδεών και το 
έναυσμα για αλλαγή και δράση.

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης από τις Θυγατρικές του 
Εξωτερικού: 

Συνεχίζει να υποστηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την 
καταπολέμιση της πανδημίας COVID-19, αποδεικνύοντας 
έμπρακτα για ακόμα μια φορά την Εταιρική της 
Υπευθυνότητα. Πιο συγκεκριμένα, η ΟΚΤΑ AD Skopje:

• Δώρισε 1.300 rapid tests για την ανίχνευση του Covid-19. 

• Συμμετείχε ενεργά στη πρώτη από τις τρεις αιμοδοσίες που 
πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Ερυθρός  Σταυρός, με μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων της, δείχνοντας για ακόμα μια φορά 
κοινωνική ευαισθησία.

Στηρίζει το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
ανέγερση στέγης για τους γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά 
τους, τα οποία πάσχουν από καρκίνο και λευχαιμία, κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η HELLENIC PETROLEUM Cyprus τα 
τελευταία 5 χρόνια, σε συνεργασία με τα πρατήρια της, 
διοργανώνει μία φιλανθρωπική εβδομάδα, από την οποία 
μέρος των εσόδων διατίθεται για την υποστήριξη του Ιδρύματος 
ΕΛΠΙΔΑ. 

ΟΚΤΑ AD Skopje HELLENIC PETROLEUM Cyprus
Συνέδριο TEDx

13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
Την τελευταία δεκαετία υποστηρίζει το θεσμό του 
Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορικής Κεντρικής 
Μακεδονίας, που φέτος συμπλήρωσε 13 χρόνια 
ζωής. Ενίσχυσε την πραγματοποίηση της 2ης 
διαδικτυακής διοργάνωσης στις 20-23 Απριλίου 
2021 στο NOESIS με την χορηγία όλου του 
απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την 
διεξαγωγή του. Στο συνέδριο, που αποτελεί τη 
μεγαλύτερη μαθητική διοργάνωση για τη Βόρεια 
Ελλάδα, συμμετείχαν 900 μαθητές και 180 
εκπαιδευτικοί από σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσιάστηκαν 
καινοτόμες ερευνητικές εργασίες των μαθητών με 
θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για Υπολογιστές, 
Έξυπνες Συσκευές και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική 
Ρομποτική.



Αφιέρωμα 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Η ενέργεια για ζωή 
ταξιδεύει», που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει σκοπό 
να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Sustainable Development Goals-SDGs) με ένα διαδραστικό τρόπο που προσφέρεται μέσα 
από τη Βαλίτσα «ΓΗ 2030».

Η Βαλίτσα έχει επισκεφθεί ήδη 7 νησιά και συνεχίζει το ταξίδι της στους υπόλοιπους 
προγραμματισμένους προορισμούς της. 

Δείτε αξιοσημείωτες πληροφορίες που ίσως να μην γνωρίζατε για τους 17 προορισμούς της Βαλίτσας!

Αστυπάλαια Ανάφη

Κατά την ελληνιστική εποχή υπήρξε λιμάνι 
– σταθμός των Πτολεμαίων της Αιγύπτου 
και κατά τη Ρωμαϊκή εποχή παρουσίασε 
σημαντική ανάπτυξη χάρη στα πολλά λιμάνια 
της, τα οποία αποτελούσαν ορμητήριο κατά 
των πειρατών!

Το 2019, η Τήλος έγινε το πρώτο ελληνικό νησί 
στο οποίο εγκαταστάθηκε ηλιακός σταθμός 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Με την ολο-
κλήρωση της εγκατάστασης και μέσα από τη 
διαδικασία του συμψηφισμού (net metering) 
η αναμενόμενη παραγωγή του Φ/Β σταθμού 
αναμένεται να καλύψει αφενός τις ενεργειακές 
ανάγκες δύο ηλεκτρικών οχημάτων, αφετέρου 
να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών ηλε-
κτροφωτισμού του παραλιακού πεζόδρομου 
«Τάσος Αλιφέρης» του οικισμού αλλά και των 
ενεργειακών καταναλώσεων του συγκεκριμέ-
νου δημοτικού κτηρίου.

137 μαθητές
έκταση 96,9km2

πληθυσμός 1.344

12 μαθητές
έκταση 38,64km2

πληθυσμός 271

54 μαθητές
έκταση 41,263km2

πληθυσμός 987

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, 
μια νύχτα, οι Αργοναύτες, επιστρέφοντας 
στη πατρίδα τους από την Κολχίδα έπεσαν 
σε καταιγίδα. Ζήτησαν βοήθεια από τον 
θεό Απόλλωνα προκειμένου να τους σώσει 
και αυτός τους έριξε φως υπό μορφή 
κεραυνού και μπροστά τους ξεπρόβαλε ένα 
νησί το οποίο και τελικά προσέγγισαν. Εκεί οι 
Αργοναύτες ανήγειραν ένα βωμό προς τιμή 
του Απόλλωνα του «Αιγλήτη» (= αυτού που 
λάμπει) και το ονόμασαν Ανάφη.

Η οικονομική ευημερία της Σύμης κατά τον 
19ο αιώνα στηριζόταν κυρίως σε τρεις τομείς: 
στην αλιεία, στην κατεργασία και εμπορία του 
σπόγγου, καθώς και στην ναυπηγική / ναυτιλία. 
Η σπογγαλιεία ήκμασε από το 1865 έως 
το 1930, με τις νέες τεχνικές (σκάφανδρο).
Η Σύμη πρωτοστάτησε τόσο στην αλιεία του 
σπόγγου στην επιλεγόμενη Μπαρμπαριά 
(Barbary Coast), στα βόρεια παράλια της 
Αφρικής, όσο και στην επεξεργασία και 
εμπορία του.

Νίσυρος

Το πανηγύρι της Παναγιάς της Σπηλιανής 
το Δεκαπενταύγουστο είναι το πιο γνωστό 
έθιμο του νησιού. Μετά την ακολουθία του 
Εσπερινού προσφέρεται νηστήσιμο δείπνο 
και παραδοσιακοί λουκουμάδες. Κατά την 
ακολουθία του Όρθρου γίνεται το κόλλυβο της 
Παναγίας, με τη συνοδεία μοιρολογιών από τις 
εννιαμερίτισσες. Οι εννιαμερίτισσες είναι γυναίκες 
που έχουν κάνει τάμα να περάσουν 9 μερόνυχτα 
προσευχής στα κελιά της μονής, προσφέροντας 
διάφορες εργασίες για την καθαριότητα και την 
προετοιμασία του μοναστηριού κατά τη διάρκεια 
του πανηγυριού.

Αποτελεί πλούσιο βιότοπο και γι' αυτόν τον 
λόγο διαθέτει προστατευόμενες περιοχές, όπου 
επιζούν πληθυσμοί διαφόρων ειδών πανίδας που 
απειλούνται με εξαφάνιση. Το βόρειο τμήμα της 
Καρπάθου, η Σαρία και η παράκτια θαλάσσια 
ζώνη τους είναι προστατευόμενοι βιότοποι 
του Natura 2000, με κωδικό GR4210003, κατά μία 
συνολική έκταση 112,92 τ.χλμ.

Τήλος

39 μαθητές
έκταση 61,487km2

πληθυσμός 780

91 μαθητές
έκταση 57,865km2

πληθυσμός 2.690

54 μαθητές
έκταση 302,152km2

πληθυσμός 6.226 

Σύμη Κάρπαθος

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική 
οργάνωση Άγονη Γραμμή Γόνιμη, «ταξίδεψαν» την Εκπαιδευτική Βαλίτσα 
«ΓΗ 2030» σε νησιά του Αιγαίου Πελάγους, με στόχο οι μαθητές να 
ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα, 
ανακαλύπτοντας τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
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Ίμβρος

Ηρακλειά

Δονούσα

Λήμνος

Το όνομά της το πήρε από τον Καρικό θεό της 
γονιμότητας Ίμβραμο ή Ίμβρασο. Ο Όμηρος 
μας πληροφορεί ότι σε αυτή τη νευραλγικής 
σημασίας γωνιά του Αιγαίου, ανάμεσα στην 
Τένεδο και την Ίμβρο, είχε τους στάβλους 
των αλόγων του ο Ποσειδώνας, ο θεός της 
θάλασσας. Αλλά και η θεά Θέτιδα, μητέρα του 
ηρωικού Αχιλλέα, είχε τα παλάτια της στο βυθό 
ανάμεσα στην Ίμβρο και τη Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με την παράδοση, γύρω στα τέλη 
του 19ου αιώνα, ένας βοσκός είχε ξαπλώσει 
κάτω από έναν θάμνο για να προφυλαχτεί 
από τη βροχή. Όταν επέστρεψε στο χωριό, 
οι συγχωριανοί του είδαν αποτυπωμένη στο 
πουκάμισό του τη μορφή του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου. Ζήτησαν από τον βοσκό να 
τους πάει εκεί όπου είχε ξαπλώσει και όταν 
πήγαν, ανακάλυψαν την είσοδο του σπηλαίου. 
Μπαίνοντας μέσα βρήκαν την εικόνα του Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου και έτσι πήρε το όνομά 
του το σπήλαιο.

59 μαθητές
έκταση 279km2

πληθυσμός 10.106

18 μαθητές
έκταση 13,65km2

πληθυσμός 167

2 μαθητές
έκταση 18,08km2

πληθυσμός 151

105 μαθητές
έκταση 476km2

πληθυσμός 17.000

7 μαθητές
έκταση 13,41km2

πληθυσμός 185

Σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική Μυθολογία 
το νησί πήρε το όνομα του από τον θεό Διόνυσο, 
ο οποίος έζησε σ’ αυτό το νησί. Ο Θησέας και 
η Αριάδνη σταμάτησαν στη Δονούσα, η οποία 
τότε ονομαζόταν "Δία", όταν επέστρεφαν από 
την Κρήτη. Ο Διόνυσος είδε την Αριάδνη και την 
ερωτεύτηκε τρελά. Γι’ αυτό η θεά Αθηνά διέταξε 
τον ήρωα Θησέα να υπακούσει στον Διόνυσο 
και να αφήσει την Αριάδνη στο νησί. Έτσι η 
μοίρα της Αριάδνης ήταν να γίνει η αχώριστη 
σύζυγος του Διονύσου.

QR Code:
Σκανάρετε εδώ για να διαβάσετε περισσότερες 
πληροφορίες για το ταξίδι της Εκπαιδευτικής 
Βαλίτσας «ΓΗ 2030».

Η Λήμνος έχει μεγάλη παράδοση σε τοπικά 
προϊόντα, όπως τα γαλακτοκομικά, κυρίως 
τυριά (μελίχλωρο, κασκαβάλι, καλαθάκι), μέλι 
και σιτηρά (τα παξιμάδια, το σταρένιο αλεύρι 
καθώς και τα φλομάρια είναι ξακουστά) καθώς 
επίσης και μεγάλη ποικιλία κρασιών, λευκών 
και κόκκινων με ιδιαίτερη γεύση λόγω του 
ηφαιστειογενούς εδάφους της. Η πιο γνωστή 
ποικιλία κόκκινου κρασιού είναι το καλαμπάκι.

Αγαθονήσι

Το όνομά του, κατά την πιθανότερη εκδοχή, 
σημαίνει νησί με αγκάθια (Αγκαθονήσι). Το 
σχήμα του μοιάζει με γάιδαρο γι’ αυτό και 
μια από τις παλαιότερες ονομασίες του ήταν 
Γαϊδουρονήσι. Η σημερινή ονομασία του 
χρησιμοποιείται τα τελευταία πενήντα περίπου 
χρόνια και το κείμενο της μετονομασίας του 
νησιού το υπέγραψαν όλοι οι κάτοικοι. 

Φούρνοι Οινούσσες

Το νησί συμπεριλαμβάνεται στις 196 
σημαντικές για τα πουλιά περιοχές της Ελλάδας 
(Σ.Π.Π.Ε.), καθώς είναι τόπος αναπαραγωγής 
πουλιών όπως ο μαυροπετρίτης (είδος 
γερακιού), ο σπιζαετός και η νησιωτική 
πέρδικα. Αποτελεί επίσης περιοχή ιδιαίτερης 
σημασίας για τα μεταναστευτικά είδη, ιδιαίτερα 
τους ερωδιούς.

34 μαθητές
έκταση 30,50km2

πληθυσμός 1.313

52 μαθητές
έκταση 17,43km2

πληθυσμός 826

17 μαθητές
έκταση 8,144km2

πληθυσμός 211

Οι Οινούσσες είναι ένας χώρος πανάρχαιας 
ναυτοσύνης, συνδεδεμένης με την μοίρα και 
την ιστορία της γειτονικής Χίου. Οι ναύτες των 
Οινουσσών μνημονεύονται από τον Όμηρο 
και ξέρουμε ότι διαδραμάτισαν σπουδαίο 
ρόλο στις μάχες με τους Πέρσες. Στο νησί 
υπάρχει ναυτικό Λύκειο, Ναυτικό Μουσείο 
και Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού, ενώ 
είναι τόπος καταγωγής πολλών επιφανών 
εφοπλιστών.

Σχοινούσα

Το νησί  φημίζεται για τη φάβα του 
(1ο  βραβείο στο Φεστιβάλ Κυκλαδικής 
Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμεντές – Σίφνος 
2012) καθώς και τα εξαιρετικά κτηνοτροφικά 
και γεωργικά προϊόντα του (μοσχάρι, χοιρινό, 
κατσίκι, λαδοτύρι, ξινομυζήθρα, κοπανιστή 
και αμπελοφάσουλα) τα οποία μπορεί να 
βρει κανείς στα τοπικά μαγαζιά και τους 
παραγωγούς τους. 

Ιδιαίτερα γνωστός είναι ο Ικαριώτικος 
χορός που χορεύεται στα τοπικά πανηγύρια, 
από τα οποία ευρέως γνωστό είναι αυτό της 
Αγίας Μαρίνας στο χωριό Αρέθουσα στις 
17 Ιουλίου, την ημέρα που γιορτάζεται η 
απελευθέρωση του νησιού. Στα Ικαριώτικα 
πανηγύρια, οι διοργανωτές είναι όλοι 
εθελοντές του χωριού που μαγειρεύουν 
(βραστό και ψητό κατσίκι, πατάτες, σαλάτες, 
κλπ.), σερβίρουν, ενώ στην ορχήστρα 
κυριαρχεί το βιολί που δίνει και την ιδιαίτερη 
νότα του Ικαριώτικου χορού.

95 μαθητές
έκταση 277,746km2

πληθυσμός 3.973

254 μαθητές
έκταση 842km2

πληθυσμός 51.320

532 μαθητές
έκταση 255km2

πληθυσμός 8.423

Οι πειρατές λεηλατούσαν συνεχώς στις ακτές 
της Μεσογείου τα πλοία, τις παραλίες και τα 
νησιά και τα Κύθηρα ήταν ο μεγαλύτερος 
πειρατικός στόχος στην Μεσόγειο. Η 
Παληοχώρα των Κυθήρων, εγκαταλείπεται 
οριστικά μετά την επιδρομή και την λεηλασία 
της από τον Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα  το 
1537, ο οποίος αφού έκαψε την Παληοχώρα 
και σκότωσε πολλούς αμάχους, πούλησε και 
πολλούς αιχμαλώτους ως σκλάβους. 

Ο ρουκετοπόλεμος του Βροντάδου: Το έθιμο 
του ρουκετοπόλεμου προέρχεται από την 
τουρκική κατοχή. Πρόκειται για μια ανταλλαγή 
πυρών ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες ενορίες 
της πόλης, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας 
της Ερυθιανής. Στα Μεστά, το Μεγάλο 
Σάββατο, οι πιστοί, κυρίως οι νέοι, παίρνουν 
φως από τον ιερέα με το «δεύτε λάβετε φως» 
και ανάβουν το μεγάλο φανό στην πλατεία του 
χωριού (που έχουν ήδη ετοιμάσει) και καίνε το 
ομοίωμα του Ιούδα.

Κύθηρα Χίος Ικαρία
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