
Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον.  

www.helmepacadets.gr 
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Παγκόσµια Ηµέρα Νερού 2019 

Η 22 Μαρτίου 1993 ήταν η πρώτη Παγκόσμια 

Ημέρα Νερού, μετά τη σχετική απόφαση της 

Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 

και την Ανάπτυξη (UNCED) το 1992. 

 

Από τότε η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού αποτελεί 

μια ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για τα 

πολύτιμο αυτό αγαθό, να ενημερωθούμε, αλλά 

κυρίως να ενεργοποιηθούμε ώστε να βελτιώσουμε 

την πορεία των πραγμάτων προς το καλύτερο. 

 

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2019 είναι 

«Να μη μείνει κανείς πίσω». Πρόκειται για μια 

προσαρμογή της βασικής υπόσχεσης της ατζέντας 

για την αειφόρο ανάπτυξη του 2030, βάσει της 

οποίας «ο καθένας πρέπει να μπορεί να 

επωφεληθεί από την πρόοδο που σημειώνεται στην 

αειφόρο ανάπτυξη».  

 

Ο Στόχος 6 της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG-6), είναι η 

εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στo νερό το 

2030 και η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν πρέπει να 

μείνει  πίσω! 

 

Σήμερα, περίπου 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές 

πόσιμο νερό στο σπίτι ή στην εργασία τους, 

προσπαθώντας να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. 

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι:  

 

• Ένα στα τέσσερα δημοτικά σχολεία παγκοσμίως, 

δεν διαθέτει πόσιμο νερό. 

• Καθημερινά, πάνω από 700 παιδιά κάτω των 5 

ετών, πεθαίνουν από διάρροια που σχετίζεται με 

το μη ασφαλές νερό και τις χαμηλές συνθήκες 

υγιεινής.  

• Περίπου 159 εκατομμύρια άνθρωποι, συλλέγουν 

το νερό που θα πιούν, από συγκεντρώσεις 

επιφανειακών νερών όπως μικρές λίμνες και 

ρυάκια. 
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• Περίπου 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι –τα 2/3 

του παγκόσμιου πληθυσμού– αντιμετωπίζουν 

σοβαρή λειψυδρία για τουλάχιστον 1 μήνα του 

έτους. 

 

Περιθωριοποιημένες ομάδες –γυναίκες, παιδιά, 

πρόσφυγες, άτομα με αναπηρία και πολλοί άλλοι– 

συχνά υπόκεινται σε διακρίσεις όταν προσπαθούν 

να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό. 

 

Προκειμένου κανείς να μην μείνει πίσω πρέπει να 

εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στο να έχουν 

πρόσβαση στο νερό οι ομάδες που υφίστανται 

διακρίσεις, οι υπηρεσίες ύδρευσης να 

ανταποκρίνονται στο ρόλο τους, ενώ το δικαίωμα 

στο νερό πρέπει να αναγνωρίζεται ως καθολικό 

δικαίωμα στα νομικά και κανονιστικά πλαίσια κάθε 

κράτους. Τέλος είναι ζωτικής σημασίας να 

διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι σε εκείνους 

που το χρειάζονται, με δίκαιο και αποτελεσματικό 

τρόπο. 

 

(Συνεχίζεται �) 

 

Πηγές:  
 
http://www.un.org/en/events/waterday/  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/  
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=10  
https://www.sansimera.gr/worldays/9  
http://www.skai.gr/news/nero-stoiheio-zois/article/399665/22-martiou-pagosmia-imera-nerou/  

Προστατεύω τη θάλασσα 

Λέω ΟΧΙ στα πλαστικά µιας χρήσης 

Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του νέου φυλλαδίου 

«τσέπης», στο οποίο η HELMEPA παρουσιάζει 

συνοπτικά το πρόβλημα της 

ρύπανσης από τα πλαστικά 

μιας χρήσης δίνοντας χρήσιμες 

πληροφορίες για την απειλή 

κυρίως στη θαλάσσια ζωή, 

αλλά και σε μας τους ίδιους. 

 

Το φυλλάδιο σχεδίασε η 

HELMEPA στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Καθαρά 

Νησιά» με την υποστήριξη του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη. Το 

πρόγραμμα περιλάμβανε 

καθαρισμούς ακτών και βυθού 

σε Αίγινα, Κέα, Μαρμάρι 

Ευβοίας, Νάξο, Πόρο και Τήνο, σε συνεργασία με 

την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Aegean Rebreath, τους 

Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και τις 

Λιμενικές Αρχές, μεταξύ 

Ιουλίου και Δεκεμβρίου 

2018. Στόχος της 

πρωτοβουλίας αυτής ήταν 

η πρόληψη της ρύπανσης 

και η προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος 

μέσω της ενημέρωσης και 

ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η ς 

αλιέων, τοπικών φορέων 

και ευρύτερου κοινού και 

της προώθησης του 

εθελοντισμού και της 

συνεργασίας. 
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Ενδεικτικά η δράση που πραγματοποιήθηκε στον 

Πόρο αποτέλεσε τη βάση για ντοκυμαντέρ  που 

προετοίμασε ο  κρατικός ισπανικός τηλεοπτικός 

σταθμός TV Espana και προβλήθηκε τον 

Φεβρουάριο. Aν και είναι στα ισπανικά, έχει 

εκτεταμένες συνεντεύξεις στα αγγλικά και ελληνικά 

και μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/

portada-vertedero-nostrum/4988978/ 

 

Το φυλλάδιο της HELMEPA διατίθεται στους 

μαθητές που επισκέπτονται τις μόνιμες Εκθέσεις της 

HELMEPA σε Παλ. Φάληρο και Πειραιά, ενώ θα 

διανέμεται στους επισκέπτες της κινητής 

περιβαλλοντικής Έκθεσης της ένωσης, η οποία θα 

περιοδεύσει σε 6 πόλεις της περιφέρειας μέσα στο 

2019, με ξεκίνημα την Τρίπολη, μεταξύ 19 και 28 

Μαρτίου, όπου την Έκθεση επισκέφθηκαν 780 

μαθητές και 60 εκπαιδευτικοί της πόλης και της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί, τόσο για την 

παγκόσμια παραγωγή πλαστικού, όσο και για την 

ποσότητα των πλαστικών που καταλήγουν στη 

θάλασσα κάθε χρόνο, αλλά ταυτόχρονα και για το 

σχετικά μικρό ποσοστό των πλαστικών που 

ανακυκλώνονται.  
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(Συνεχίζεται �) 

Εκτός όμως από τα πλαστικά απορρίμματα που καταλήγουν στη θάλασσα, υπάρχει και η «αόρατη» απειλή των 

μικροπλαστικών, τα οποία βλάπτουν εξίσου το θαλάσσιο περιβάλλον ή και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, καθώς τα 

θαλάσσια ζώα πολύ εύκολα τα μπερδεύουν με την τροφή τους και τα καταπίνουν. Έτσι, από τις κατώτερες βαθμίδες 

της τροφικής αλυσίδας, οι χημικές ουσίες που βιοσσυσωρεύονται, φτάνουν και μέχρι την κορυφή της τροφικής 

αλυσίδας…δηλαδή τον άνθρωπο! 
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Με σκοπό και την ανάδειξη λύσεων σε ατομικό επίπεδο του προβλήματος των πλαστικών μίας χρήσης, στο φυλλάδιο 

προτείνονται 9 απλά βήματα που μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε ώστε να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά 

και τους εαυτούς μας. 

 

Αν θέλετε κι εσείς να προμηθευτείτε το φυλλάδιο ώστε να το χρησιμοποιήσετε για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής σας ή να το διανείμετε κατά τη διάρκεια εθελοντικών καθαρισμών, 

μπορείτε να μας στείλετε ένα αίτημα για να σας διαθέσουμε κάποια αντίτυπα. 
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(Συνεχίζεται �) 

Η Παγκόσμια Ημέρα Δασών καθιερώθηκε να 

γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου κάθε χρόνο από τα 

Ενωμένα Έθνη το 2012 με σκοπό να 

ευαισθητοποιηθούμε για τη σπουδαιότητα όλων 

των ειδών δένδρων και δασικών εκτάσεων. Η 21 

Μαρτίου ανακηρύχθηκε επίσης ως Παγκόσμια 

Ημέρα Δασοπονίας φέρνοντας τον άνθρωπο πιο 

κοντά στα θέματα της γης, τις απειλές στη 

βιοποικιλότητα και την εκτεταμένη υλοτόμηση των 

τροπικών δασών. Η ημερομηνία συμπίπτει με την 

έναρξη της εαρινής ισημερίας, που θεωρείται 

πρώτη ημέρα της άνοιξης. 

 

Τα δάση καλύπτουν το ένα τρίτο της έκτασης γης 

παγκόσμια και στην καρδιά τους φιλοξενούν 

περισσότερα από τα μισά χερσαία είδη φυτών και 

ζώων. Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας 

Δασών είναι «Δάση και Εκπαίδευση». 

 

Έτσι, μικροί και μεγάλοι, καλούμαστε φέτος να 

σκεφτούμε τα οφέλη των δασών και συγκεκριμένα 

να μάθουμε περισσότερα για: 

 

• το ρόλο των δένδρων στο μετριασμό των 

επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής 

• τις θετικές επιπτώσεις των δέντρων στο τοπικό 

κλίμα 

• τη λειτουργία των δένδρων ως φίλτρα αέρα στον 

αστικό ιστό, που απομακρύνουν τους ρύπους και 

καθιστούν τις πόλεις πιο υγιείς 

• το ρόλο των δένδρων στη μείωση της 

ηχορύπανσης στις αστικές περιοχές 

• τη θετική επίδραση των αστικών χώρων 

πρασίνου 

• τα Δάση, μέσα και γύρω σε αστικές περιοχές, 

που συμβάλλουν στη ρύθμιση και φιλτράρισμα 

του νερού 

• το πώς τα αστικά δάση συμβάλλουν στις τοπικές 

οικονομίες μέσω της ομορφιάς της πόλης και του 

τουρισμού 

• τα Δάση ως πηγή ενέργειας και οικονομικής 

ανάπτυξης, με την ξυλεία, τη βιομάζα, τους 

καρπούς κ.ά. που προσφέρουν 

Μπροστά στην απειλή των ραγδαίων 

κλιματολογικών αλλαγών και για να διασφαλίζεται 

η Αρχή της Αειφορίας των δασών, η διαχείριση και 

εκμετάλλευση τους επιβάλλεται να γίνεται έτσι 

που να καλύπτει μόνο τις πραγματικές ανάγκες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ορθολογικής 

διαχείρισης αποτελεί η χρήση βιομάζας ως πρώτη 

ύλη για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών ως 

πηγή θερμότητας, ψύξης, ηλεκτρισμού κλπ, καθώς 

μπορεί να μετατραπεί σε αέριο, υγρό και στερεό 

καύσιμο με τη χρήση θερμοχημικών ή βιοχημικών 

διεργασιών.  Δηλαδή μέρη του δέντρου, όπως η 

κορυφή ή υπολείμματα ξύλου, τα οποία δεν 

θεωρούνται εμπορεύσιμα και συνήθως έμεναν να 

σαπίσουν κάτω στο χώμα, γίνονται χρήσιμα επειδή 

ενσωματώνονται στην παραγωγή ενέργειας. Η 

παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από 

προϊόντα ξυλείας, κατέχει σήμερα το 40% της 

παγκόσμιας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας -

ποσοστό που αντιστοιχεί στο σύνολο των 

ποσοστών της ηλιακής, υδροηλεκτρικής και από 

ανεμογεννήτριες παροχή ενέργειας. Το ποσοστό 

αναμένεται να εμφανίσει ακόμη μεγαλύτερη 

άνοδο, καθώς η ζήτηση για βιοενέργεια συνεχώς 

αυξάνεται. 

 

Τα δέντρα είναι ένας πνεύμονας οξυγόνου που 

απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα. Οι 

επιστήμονες προτείνουν ότι ένας περιβαλλοντικός 

σχεδιασμός πόλεων, που ευνοεί την ευδοκίμηση 

κατάλληλων ποικιλιών δέντρων, συμβάλλει στη 

βελτίωση του μικροκλίματος των πόλεων και 

συνδράμει στη μείωση της θερμοκρασίας, ενώ 

αναβαθμίζεται το περιβάλλον.  

 

Το ένα τέταρτο της ποσότητας των σύγχρονων 

φαρμάκων προέρχεται από φυτά των τροπικών 

δασών, ανάμεσα τους τα δύο τρίτα όλων των 

φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται κατά του 

καρκίνου. Σε οικονομικά μεγέθη, η συμβολή των 

φαρμακευτικών αυτών φυτών στην υγεία των 

ανθρώπων υπολογίζεται στο καταπληκτικό 

νούμερο των 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 

χρόνο.  

Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασών 

«Μάθετε να αγαπάτε τα ∆άση!»  
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Τα δάση λειτουργούν σαν ένας τεράστιος 

απορροφητήρας άνθρακα, απορροφώντας 

παγκοσμίως, βάσει εκτιμήσεων, 2,1 γιγατόνους 

διοξείδιο του άνθρακα ετησίως, πράγμα που 

σημαίνει ότι μας απαλλάσσουν από 2,1 

δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Τα 

δάση με τη βιώσιμη διαχείριση τους ως φυσικοί 

πόροι, περιλαμβάνουν ευάλωτα οικοσυστήματα κι 

είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της Κλιματικής 

Αλλαγής.  

 

Τα δέντρα στα δάση λειτουργούν ως φυσικές 

δεξαμενές νερού, αναδιανέμοντας το 95% του 

νερού, που απορροφούν, εκεί όπου είναι 

περισσότερο αναγκαίο. Αποτρέπουν τη διάβρωση 

των εδαφών, καθώς συγκρατούν το νερό είτε με το 

ριζικό τους σύστημα, είτε με την υπέργεια 

βλάστηση και μέσω φυσικών διαδικασιών σε 

σύντομο χρόνο, το επαναπροωθούν πίσω στην 

ατμόσφαιρα, δημιουργώντας έτσι φυσικό 

δροσισμό. 

 

Ας μην ξεχνάμε λοιπόν πως όταν πίνουμε ένα ποτήρι 

νερό, όταν γράφουμε ένα σημείωμα, παίρνουμε ένα 

φάρμακο ή χτίζουμε ένα σπίτι, όπως και με πολλές 

άλλες δραστηριότητες της ζωής μας, συνδεόμαστε 

με τα δάση με τον έναν ή άλλον τρόπο.  

 

Το δάσος είναι ένας πολύπλοκος, ενεργός, 

πολυσύνθετος, ζωντανός οργανισμός. Υπάρχουν 

πάρα πολλοί τύποι δασών (αλπικά, τροπικά, 

υποτροπικά κ.λπ.) ανά τον κόσμο και στον τύπο 

κάθε δέντρου αποτυπώνεται η διαφορετικότητα στο 

κλίμα, το υψόμετρο και τη σύσταση του εδάφους 

κάθε περιοχής. 

 

Η οριοθέτηση των δασών, που επιτυγχάνεται με την 

ύπαρξη δασικών χαρτών, βοηθά στην καλύτερη 

διαχείρισή τους, αφού υπάγονται στο 

προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων της δασικής 

νομοθεσίας και η εκμετάλλευσή τους είναι 

ελεγχόμενη.  

 

Στο πώς ωφελούνται τα παιδιά, που η εκπαίδευση 

τους γίνεται εν μέρει στο δάσος, αναφέρεται άρθρο 

της εφημερίδας Guardian όπου ενδεικτικά η Sue 

Stamp, διευθύντρια στο βρετανικό σχολείο Long 

Grendon λέει: «Η επαφή των παιδιών με τη φύση 

ευνοεί τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, ενώ 

ταυτόχρονα βελτιώνει τη συγκέντρωση και τηνι 

αυτοπεποίθηση τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία σε 

εξωτερικό χώρο γίνεται τρόπος ζωής. Όλες οι 

δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται – πάντα 

με την επίβλεψη του δασκάλου – συμπληρώνουν τα 

μαθήματα του σχολείου και δεν αποτελούν σπατάλη 

χρόνου». Μάλιστα η διευθύντρια πιστεύει πως αυτό 

έχει συμβάλει στη διαρκώς επιτυχημένη απόδοση 

των μαθητών στις εξετάσεις. Σχεδόν ως 

αδιαμφισβήτητη καταγράφεται η θετική επίδραση, 

που έχει το μάθημα στο δάσος στην πνευματική 

υγεία των παιδιών και στην ευεξία τους. Σύμφωνα 

με τη διευθύντρια, «σε κάποια παιδιά έχουμε δει 

τεράστιες αλλαγές. Παιδιά που δεν συμμετείχαν 

στην τάξη, μόλις βρεθούν έξω, ενεργοποιούνται κι 

είναι όλο ζωντάνια. Άλλα, με χαμηλές ακαδημαϊκές 

επιδόσεις, έξω αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην 

ομάδα. Σύμφωνα δε με όσα ισχυρίζεται η Juliet 

Robertson, σύμβουλος εκπαίδευσης και ειδικός 

στην εκμάθηση σε εξωτερικό χώρο, «το να δίνεις 

στα παιδιά την ελευθερία να λαμβάνουν αποφάσεις 

για το πώς θα μάθουν, αποτελεί εξαιρετική πηγή 

ενδυνάμωσης για τα ίδια. Ακόμη και αν δεν 

ξετρελαθούν όλα τα παιδιά στην ιδέα να λερώσουν 

τα χέρια τους με λάσπες, είναι σημαντικό να τους 

δοθεί αυτή η επιλογή, να βγουν μπροστά, να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες». 

 

Διαδεδομένη είναι κι η φιλοσοφία του forest 

school, το οποίο ξεκίνησε στη Δανία τη δεκαετία του 

1950 κι αρχικά ονομαζόταν «scog (που σημαίνει 

ξύλο ή δάσος) kindergarten». Σήμερα υπάρχει ένα 

δίκτυο forest schools σε χώρες στη Σκανδιναβία, τον 

Καναδά και την Αγγλία. 

 

Και ένα καλό νέο: σύμφωνα με πρόσφατα 

δορυφορικά δεδομένα της NASA, ο Πλανήτης μας 

διαθέτει περισσότερα δέντρα από ό,τι πριν από 20 

χρόνια κι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

Κίνα και την Ινδία. Η δημοσιευμένη νέα μελέτη 

δείχνει ότι οι δύο χώρες με τους μεγαλύτερους 

πληθυσμούς του κόσμου έχουν επίσης το 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στη βελτίωση της πράσινης 

κάλυψης της Γης. Το αποτέλεσμα προέρχεται 

κυρίως από φιλόδοξα προγράμματα 

δενδροφύτευσης στην Κίνα κι εντατικής γεωργίας 

και στις δύο χώρες. Μάλιστα το 2017, η Ινδία 

έσπασε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ για τη 

φύτευση των περισσότερων δέντρων, όταν 

εθελοντές συγκεντρώθηκαν για να φυτέψουν 66 

εκατομμύρια δενδρύλλια μέσα σε μόλις 12 ώρες. 

 

«Η Κίνα και η Ινδία αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο 

του πράσινου, αλλά διαθέτουν μόνο το 9% της 

έκτασης της γης, που καλύπτεται από  βλάστηση. 

Πρόκειται για μία εκπληκτική διαπίστωση, 

(Συνεχίζεται �) 
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λαμβάνοντας υπόψη τη γενική υποβάθμιση της γης 

στις πολυπληθείς χώρες λόγω υπερεκμετάλλευσης», 

δήλωσε ο Τσι Τσεν του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, 

επικεφαλής της μελέτης. Το φαινόμενο παρατηρήθηκε 

για πρώτη φορά από ερευνητές, που εξέτασαν 

δορυφορικά δεδομένα στα μέσα της δεκαετίας του 

1990, αλλά δεν ήξεραν αν η ανθρώπινη δραστηριότητα 

ήταν μία από τις αιτίες του. Αυτή η θεωρία 

επιβεβαιώθηκε από δεδομένα σχεδόν 20 ετών από 

δύο δορυφόρους της NASA με εντατική δορυφορική 

κάλυψη έως και τέσσερις εικόνες από κάθε μέρος στη 

Γη, κάθε ημέρα. Συνολικά το πράσινο του πλανήτη τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες αυξήθηκε ίσα με την έκταση 

του Αμαζονίου, σε επίπεδο επιφάνειας φύλλων. Τώρα 

υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκατομμύρια 

τετραγωνικά χιλιόμετρα επιπλέον έκτασης φύλλων 

ετησίως, σε σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας του 

2000, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση 5%. 

 

Το πράσινο της Γης δεν ευνοείται μόνο από τη 

θερμοκρασία, το πιο υγρό κλίμα και το αυξημένο 

διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που οδηγεί 

π.χ. σε αύξηση των φύλλων στα βόρεια δάση. Τα 

δεδομένα επέτρεψαν στους ερευνητές να 

κατανοήσουν το φαινόμενο σε πολύ μικρές κλίμακες και 

να ανακαλύψουν ότι συμβάλλουν σ’ αυτό οι άνθρωποι 

με δενδροφυτεύσεις και καλλιέργειες.  

 

Η αειφορία των δασών βασίζεται κατά κύριο λόγο στην 

ευαισθητοποίηση και τη συμβολή των πολιτών. Σήμερα 

όσο ποτέ η ανάγκη για περιβαλλοντική εκπαίδευση 

γίνεται επιτακτική και αποτελεί δείγμα πολιτισμού.   

 

Στο Πρόγραμμα Παιδική HELMEPA βασικός στόχος είναι 

η εκπαίδευση και κινητοποίηση για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Προς τούτο, οι Ομάδες μέλη και οι 

Εκπαιδευτικοί τους διαλέγουν να πραγματοποιήσουν 

όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορούν από τις 32 

προτεινόμενες του Προγράμματος, ανάμεσα τους 

δενδροφυτεύσεις και δημιουργία σχολικών κήπων.  

 

Πολλές χώρες την Παγκόσμια Ημέρα Δασών 

διοργανώνουν δράσεις όπως καμπάνιες 

δενδροφύτευσης και άλλα, τα οποία μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα www.fao.org/international-day-of-

forests ενώ μπορείτε να συμμετέχετε στα κοινωνικά 

δίκτυα χρησιμοποιώντας το hashtag #intlForestDay 

 

Ας μάθουμε λοιπόν «Να αγαπάμε τα Δάση»! 

  

Τα links του µήνα: 

 

Το Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. 

Λασκαρίδη και στο οποίο συμμετέχει η HELMEPA, πραγματοποιεί μια Καμπάνια Επικοινωνίας που στοχεύει στη μείωση των 

πλαστικών μίας χρήσης με κεντρικό μήνυμα «Μπορώ Χωρίς Πλαστικό». Παρακολουθείστε τα σύντομα και εύστοχα σποτάκια για την 

αντικατάσταση των πιο κοινών πλαστικών μιας χρήσης (σακούλα, ποτήρι καλαμάκι), που μπορούν πολύ εύκολα να 

αντικατασταθούν με μια απλή αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες. 

https://diktyogiatithalassa.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%

BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83/ 

 

Αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να καίμε τα ορυκτά καύσιμα, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα προκαλέσει το λιώσιμο μέρους 

των πάγων στους πόλους και στις κορυφές των βουνών. Πώς θα έμοιαζε ο πλανήτης μας αν όλοι οι πάγοι έλιωναν; Ακούγεται σαν 

σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή μήπως σαν ένα κομμάτι του μέλλοντος που μας περιμένει; Στο ακραίο αυτό  σενάριο, η στάθμη 

της θάλασσας θα ανέβει κατά 65 μέτρα. Δείτε πώς θα είναι οι νέες ακτές του πλανήτη μας. 

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/09/rising-seas-ice-melt-new-shoreline-maps/ 

 

� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

https://diktyogiatithalassa.gr/
mailto: info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa

