
1% από εμάς

100% για τον Πλανήτη

Η νέα δέσμευση της APIVITA





Η Μέλισσα στο Όνομα και το Λογότυπό μας

➢ Το όνομα APIVITA προέρχεται από τις λατινικές λέξεις APIS (Μέλισσα) και VITA (Ζωή), που σημαίνει «η ζωή της 

μέλισσας»

➢ Το λογότυπό μας είναι εμπνευσμένο από τις «Μέλισσες των Μαλίων», το μοναδικό μινωικό κόσμημα της 

Μέσης Εποχής του Χαλκού (περίπου 1.700 π.Χ.), που αντικατοπτρίζει τη γονιμότητα και τη συμμετρία.

Η λύρα του Απόλλωνα, η οποία περικλείει τις μέλισσες, συμβολίζει την αρμονία, τον ρυθμό και το διηνεκές της 

αειφόρου ανάπτυξης.







APIVITA & The Bee Camp!

• Η Οργάνωση «The Bee Camp» αποτελείται από καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, γεωπόνους και

επιστήμονες περιβάλλοντος και μέσω της εκπαιδευτικής εμπειρίας εισάγει τα παιδιά στον

κόσμο των μελισσών

• Με σύνθημα “Σώστε τις Μέλισσες”, δεκάδες χιλιάδες παιδιά έχουν «γνωρίσει» τη μέλισσα,

έχουν ενημερωθεί για την επικονίαση και πως αυτή λειτουργεί μέσα από τα πρωτότυπα και

διαδραστικά εργαστήρια

• Στην APIVITA πιστεύουμε πως μόνο με τη διαπαιδαγώγηση της επόμενης γενιάς, εμπνέοντάς

της σεβασμό και αγάπη για τη φύση, θα είμαστε σε θέση να ελπίζουμε σε ένα πιο βιώσιμο

μέλλον για όλους μας







Plant these for the Bees!

Πάνω από 30,000 φακελάκια μελισσοκομικών φυτών

μοιράστηκαν το 2021 σε συνεργάτες, εργαζομένους,

προμηθευτές, δημοσιογράφους και το ευρύ κοινό σε 22 χώρες

του κόσμου!

Με μία απλή κίνηση βοηθάμε τις μέλισσες στο καθημερινό τους

ταξίδι στον αστικό ιστό!

VACIA SATIVA PISUM SATIVUM TRIFOLIUM 

ALEXANDRINUM

BRASSICA NAPUS







Σε συνεργασία με την Aegean Rebreath, 

μέλους του 1% for the Planet, 

και την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) 

έχουν προγραμματιστεί πέντε μεγάλες δράσεις το 2021 σε:

1. Σαντορίνη, 5-6 Ιουνίου

2. Ανάφη, 17-18 Ιουλίου

3. Τήνος, 4-5 Σεπτεμβρίου

4. Σύρος, 18-19 Σεπτεμβρίου

5. Πάρος, 16-17 Οκτωβρίου

Οι δράσεις περιλαμβάνουν παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς, 

προγράμματα διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, ερευνητικές και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.α. 

// Μαζί για το μέλλον των θαλασσών μας!

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΝΕΡΟ, ΑΜΜΟ, ΙΔΡΩΤΑ





Σας ευχαριστούμε!

Σωτήρης Πάστρας
pastras-s@apivita.com

+30 6946124429

mailto:Pastras-s@apivita.com

