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Οι Υποτροφίες της HELMEPA για το 2020 - 2021  

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – 
HELMEPA, τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Ι-
δρυτή της και Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, Επίτιμο 
Πρόεδρο της, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
δύο Υποτροφίες ύψους €15.000 η κάθε μία, διάρκειας ενός 
έτους, πλήρους φοίτησης (full time) και παρακολούθησης με 
φυσική παρουσία, για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
επιπέδου Master’s στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους: 
 

• Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους/νέες, 

τέκνα Ελλήνων ναυτικών. 
 

• Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου. Προτεραιότητα 

θα δοθεί σε νέους/νέες, που έχουν υπάρξει μέλη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική 
HELMEPA» και «Ναυτίλοι». 

  
Για περισσότερες πληροφορίες:  
 
https://bit.ly/3bb2jZP 
https://www.helmepa.gr/pdf/AITHSH-YPOTROFIAS.pdf  

https://bit.ly/3bb2jZP
https://www.helmepa.gr/pdf/AITHSH-YPOTROFIAS.pdf
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(Συνεχίζεται ➢) 

θετο δρομολόγιο και επιστρέφουν πάλι πίσω στο 
σπίτι τους.  
 
Ανάλογα με την απόσταση που διανύουν, τα απο-
δημητικά πτηνά χωρίζονται στις 3 παρακάτω κατη-
γορίες: 

• Μετανάστες μικρών αποστάσεων: 

μετακινούνται σε πολύ κοντινές περιοχές, 
για παράδειγμα από την κορυφή του 
βουνού στους πρόποδες. 

• Μετανάστες μεσαίων αποστάσεων: 

μετακινούνται σε περιοχές όχι πολύ 
μακρινές, για παράδειγμα από μια χώρα 
στη διπλανή. 

• Μετανάστες μεγάλων αποστάσεων: 

μετακινούνται σε περιοχές αρκετά μακρινές, 
με τελείως διαφορετικό κλίμα και 
θερμοκρασία. 

 
Πρωταθλητής στις μετακινήσεις 
μεγάλων αποστάσεων είναι το χιο-
νογλάρονο, που μπορεί να καλύ-
ψει 20.000 χλμ διαδρομής από τις 
περιοχές αναπαραγωγής του στην 
Αρκτική μέχρι τη διαχείμασή του 
στα εδάφη της Ανταρκτικής και πάλι πίσω κάθε 
χρόνο. Τα πουλιά επιβιώνουν από το απέραντο 
ταξίδι, βουτώντας στη θάλασσα για να αλιεύσουν 
ψάρια καθώς ταξιδεύουν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους (25-30 χρόνια), τα χιονογλάρονα μπο-
ρούν να ταξιδέψουν πάνω από 3.000.000 χλμ, ένα 
ιδιαίτερα εντυπωσιακό επίτευγμα για ένα πουλί 
που ζυγίζει μόλις 100 γρ.! 
 
Πώς ξέρουν πού πάνε; 
 
Τα αποδημητικά πουλιά έχουν διάφορους τρόπους 
για να μη χάνουν ποτέ τον προσανατολισμό τους. 
Βασίζονται στο ένστικτό τους, το οποίο τους οδηγεί 
στο σωστό προορισμό, στην όσφρησή τους, αλλά 
και στην ικανότητά τους να «διαβάζουν» το χάρτη 
του ουρανού σαν τους παλιούς ναυτικούς, ακολου-
θώντας τα αστέρια, τον ήλιο και τη σελήνη. Ανα-
γνωρίζουν επίσης τα σημεία από τα οποία περ-
νούν, βάζοντας χαρακτηριστικά «σημάδια» στο 
μυαλό τους, όπως για παράδειγμα το σχήμα κά-
ποιας λίμνης ή βουνοκορφής. Επιπλέον, πολλοί 
επιστήμονες πιστεύουν ότι τα πουλιά έχουν μια 
μαγνητική αίσθηση και χρησιμοποιούν ως οδηγό 
το μαγνητικό πεδίο της Γης. 
 
Ο λόγος που δεν βλέπουμε συχνά αυτά τα πουλιά 
να πετάνε, είναι γιατί συνήθως πραγματοποιούν το 
ταξίδι τους σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο από 150 
έως και 600 μέτρα. Μερικά είδη πτηνών πετάνε 
ακόμα πιο πάνω και μπορούν να φτάσουν μέχρι 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Αποδημητικών Πτηνών γιορτά-
ζεται από το 2006 και αποτελεί μια πρωτοβουλία 
του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών (UNEP) με σκοπό να ενημερώσει και να ευαι-
σθητοποιήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη σχετικά 
με την προστασία των αποδημητικών πτηνών και 
των οικοτόπων τους. 
 
Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Αποδημητι-
κών Πτηνών είναι «Τα πουλιά συνδέουν τον κόσμο 
μας» και επιλέχθηκε για να τονίσει την οικολογική 
σημασία των πουλιών που ταξιδεύουν σε όλο τον 
πλανήτη και την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για 
τη διατήρηση και προστασία των μεταναστευτικών 
τους διαδρομών και των βιοτόπων όπου σταθμεύ-
ουν για να τραφούν και να ξεκουραστούν, ώστε να 
συνεχίσουν το μακρύ και δύσκολο ταξίδι τους. 
 
Η μετανάστευση των πουλιών εντυπωσίαζε τον 
άνθρωπο από την αρχαιότητα και έχει καταγραφεί 
ακόμη και πριν από 3.000 χρόνια στα έργα αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων του 
Ομήρου και του Αριστοτέλη. Παρόλο που η επιστή-
μη έχει προχωρήσει και γνωρίζουμε ήδη πολλά για 
το φαινόμενο αυτό, συνεχίζει να μας προκαλεί θαυ-
μασμό ακόμα και σήμερα. 
 
Δύο φορές το 
χρόνο, την 
άνοιξη και το 
φθινόπωρο, δι-
σεκατομμύρια 
πουλιά μετακι-
νούνται σε τερά-
στιες αποστά-
σεις σε ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Τα μεταναστευτικά πουλιά χρησιμο-
ποιούν τρεις κύριες διαδρομές: την αφρικανική-
ευαρασιατική, την ανατολική ασιανοαυστραλιανή 
και την αμερικανική.  
 
Γιατί μεταναστεύουν τα πουλιά; 
 
Με τον ερχομό του χειμώνα, η εύρεση τροφής 
(σπόροι, έντομα κ.α.) γίνεται πολύ δύσκολη και για 
το λόγο αυτό ορισμένα είδη πουλιών αναγκάζονται 
να ταξιδέψουν σε πιο θερμά κλίματα όπου η τροφή 
είναι άφθονη. Την άνοιξη πραγματοποιούν το αντί-
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και το ύψος του Έβερεστ, που είναι το πιο ψηλό 
βουνό στον κόσμο. Υπάρχουν όμως και κάποια που 
δεν μπορούν να πετάξουν και έτσι μεταναστεύουν 
κολυμπώντας, όπως οι πιγκουίνοι.  
 
Τα αποδημητικά πουλιά συνήθως ταξιδεύουν το 
πρωί και το βράδυ σταματούν για να φάνε και να 
ξεκουραστούν. Υπάρχουν όμως και πτηνά που ταξι-
δεύουν ασταμάτητα όλη μέρα και νύχτα. Αυτά 
έχουν την ικανότητα να τρώνε και να κοιμούνται 
στον αέρα. Κατά την θερινή περίοδο τρώνε αρκετά, 
με σκοπό να αποθηκεύσουν λίπος κάτω από τα 
φτερά τους, για να μπορέσουν το χειμώνα να κά-
νουν το μεγάλο ταξίδι που χρειάζεται αρκετή ενέρ-
γεια.  
 
Πολλά αποδημητικά πουλιά προτιμούν την Ελλάδα 
για το μεταναστευτικό τους ταξίδι, καθώς η χώρα 
μας είναι πλούσια σε χλωρίδα και πανίδα. Υπάρ-
χουν 455 είδη πτηνών στην Ελλάδα, μερικά από τα 
οποία πολύ σπάνια. Τα περισσότερα από αυτά κα-
τοικούν μόνιμα εδώ, υπάρχουν όμως και κάποια 
είδη που περνάνε πάνω από τη χώρα μας ή σταθ-
μεύουν εδώ, άλλα έρχονται για να ξεχειμωνιάσουν 
και άλλα για να ξεκαλοκαιριάσουν. Τα πουλιά αυτά 
έρχονται στην πατρίδα μας από τις χώρες του Βορ-
ρά, αλλά και από την Αφρική.   
 
Μερικά από τα πιο γνωστά αποδημητικά πτηνά 
είναι: 
 
Τα χελιδόνια, που τα έχουμε συν-
δυάσει με τον ερχομό της άνοιξης, 
διανύουν έως και 10.000 χλμ για να 
φτάσουν στη χώρα μας. Ξεκινούν σε 
μεγάλα σμήνη από την υποσαχάρια 
Αφρική, για να έρθουν εδώ την 
άνοιξη. Το ίδιο μεγάλο ταξίδι κά-
νουν και το φθινόπωρο όταν φεύγουν από την Ελ-
λάδα. 

 
Ο πελεκάνος, που είναι μεγα-
λόσωμο υδρόβιο πουλί και 
χαρακτηρίζεται από τον μακρύ 
του λαιμό και το μεγάλο ράμ-
φος που χρησιμοποιεί για να 
πιάνει τη λεία του και να 

στραγγίζει το νερό πριν το πιει. Ζει σε υγρούς τό-
πους, όπως παραθαλάσσια μέρη, ποτάμια και λί-
μνες. Στην Ελλάδα απαντώνται δύο είδη, ο παγκο-
σμίως απειλούμενος Αργυροπελεκάνος και ο Ροδο-
πελεκάνος που έρχονται τον Μάιο από την ανατο-

λική υποσαχάρια Αφρική και διατηρούν αποικίες 
κυρίως στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. 
 
Ο πελαργός, που φτάνει στην 
Ελλάδα τον Μάρτιο και φεύγει 
τον Αύγουστο για την Αφρική. 
Τρέφεται με σκουλήκια, φίδια, 
σαύρες, βατράχια, αρουραί-
ους, ποντίκια, αλλά και έντομα, όπως ακρίδες και 
γρύλους. Οι πελαργοί είναι πολύ στοργικοί γονείς 
και στέκουν μέσα στη φωλιά συνήθως στο ένα πόδι, 
προστατεύοντας τα μικρά τους από τη βροχή ή το 
δυνατό ήλιο με τις φτερούγες τους. 

 
Ο μαυροπετρίτης της φωτογραφίας, 
έρχεται τέτοια 
περίοδο κάθε 
χρόνο από τη 
Μαδαγασκάρη 
στα Αντικύθηρα, 

διανύοντας 8.000 χλμ σε περί-
που 26 ημέρες.  
 
Τα φλαμίνγκο ή φοινικόπτερα είναι πουλιά με το 
χαρακτηριστικό ροζ φτέρωμα, 
έχουν λεπτά πόδια και γαμψή 
μύτη. Αναπαράγονται στην 
Τουρκία, τη Γαλλία, την Ισπανί-
α και Ιταλία και έρχονται να 
ξεχειμωνιάσουν στην Ελλάδα 
σε μεγάλους πληθυσμούς, κυ-
ρίως στη λίμνη Κερκίνη. 
 
Άλλα αποδημητικά πουλιά που μεταναστεύουν στη 
χώρα μας είναι ο ερωδιός, η αγριόπαπια, η αγριό-
χηνα, ο κύκνος, ο σταχτοτσικνιάς, ο λευκοτσικνι-
κάς,  ο τσίφτης, η κιτρινοσουσουράδα, το τρυγόνι 
και  ο κατσανολαίμης. 
 
Για τη διατήρηση και προστασία των άγριων αποδη-
μητικών και αυτόχθονων πτηνών, που παρουσιά-
ζουν μείωση του πληθυσμού τους, υπάρχουν σχετι-
κές νομοθεσίες όπως η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα 
Πουλιά (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) και οι Διεθνείς Συμ-
βάσεις της Βέρνης και της Βόννης, που απαγορεύ-
ουν μεταξύ άλλων το κυνήγι και την εμπορία τους.  
 
Ας αποτελέσει ο εορτασμός αυτής της μέρας εφαλ-
τήριο για την απαγόρευση της θήρευσής τους και ας 
γίνουμε όλοι οι καλύτεροι οικοδεσπότες σε αυτά τα 
πανέμορφα πλάσματα! 

Πηγές: 
 

https://www.worldmigratorybirdday.org/  
https://birdwatchireland.ie/arctic-tern-chicks-take-flight-from-the-main-island-of-dalkey-for-the-first-time-ever/  
http://www.ornithologiki.gr/page_list.php?lID=3&sp=yes&st=no&sf=yes&ss=yes  
http://www.env-edu.gr/packs/StrofiliaForrest/theoria.htm  
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2659&aID=1113  

https://www.worldmigratorybirdday.org/
https://birdwatchireland.ie/arctic-tern-chicks-take-flight-from-the-main-island-of-dalkey-for-the-first-time-ever/
http://www.ornithologiki.gr/page_list.php?lID=3&sp=yes&st=no&sf=yes&ss=yes
http://www.env-edu.gr/packs/StrofiliaForrest/theoria.htm
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2659&aID=1113
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• Στην Ευρώπη μόνο, πάνω από 4.000 είδη 
φρούτων και λαχανικών μεγαλώνουν χάρη στις 
μέλισσες! 
• Από περίπου 20.000 είδη μελισσών, μόνο 7 
παράγουν μέλι. 1,6 τόνους μελιού ετησίως 
παράγουν οι μέλισσες στη Δύση!  
• Η μέλισσα ζει στη Γη τουλάχιστον εδώ και 15 
εκατομμύρια χρόνια και θεωρείται από τους πιο 
παλαιούς κατοίκους της που εξακολουθεί να 
υπάρχει ακόμη και σήμερα! 
• Ένα κιλό κηρήθρας μπορεί να περιέχει έως 22 
κιλά μέλι! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Συνεχίζεται ➢) 

 

Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας - 20 Μαΐου  
 
Γιορτάζουμε το θαυμαστό κόσμο των μελισσών! 

«Αν κάποτε οι μέλισσες εκλείψουν, η 
ανθρωπότητα θα έχει ακόμα 4 χρόνια ζωής.» 

 
Η παραπάνω απειλητική φράση λέγεται ότι ανήκει 
στον Αϊνστάιν και, παρόλο που ακούγεται υπερβο-
λική, δεν παύει να είναι μια πιθανότητα εάν ανα-
λογιστούμε ότι οι μέλισσες είναι «υπεύθυνες» για 
την επικονίαση μεγάλου μέρους των φυτών του 
πλανήτη! 
 
Πέρα από τη συμβολή τους στη γονιμοποίηση των 
φυτών, τα προϊόντα που παράγουν οι μέλισσες 
χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην πρακτική 
θεραπευτική. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρι-
κής, συνιστούσε το μέλι για πολλές παθήσεις (πχ. 
αντιμετώπιση πυρετού, κόπωση) ενώ η μέλισσα 
ήταν ιερή και αποτελούσε σύμβολο της ευφρά-
δειας.  
 
Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι περιγράφουν το Δία να 
έχει τροφούς τις Νύμφες Μέλισσα και Αμάλθεια 
που τον έτρεφαν με μέλι και γάλα και για αυτό ο 
Δίας ονομαζόταν και Μελισσεύς ή Μελισσαίος. Ο 
δε Απόλλωνας, τρεφόταν αποκλειστικά με νέκταρ 
και αμβροσία (τροφή με βάση το μέλι). Επίσης, 
σύμφωνα με τη μυθολογία, στην είσοδο του Κάτω 
Κόσμου, ο νεκρός έπρεπε να έχει μαζί του μια με-
λόπιτα για να εξευμενίσει τον τρομερό Κέρβερο, 
φύλακα του Άδη. Ιδιαίτερα εμφανής είναι και η 
χρήση της μέλισσας ως λατρευτικού συμβόλου 
στον Μινωικό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, όπου 
τάφοι και σιταποθήκες έχουν βρεθεί σε σχήμα θο-
λωτής κυψέλης.  
 
Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ειδικός 
κλάδος, γνωστός ως μελισσοθεραπεία 
(Apitherapy), κατά την οποία χρησιμοποιούνται τα 
προϊόντα των μελισσών με σκοπό την ευεξία και τη 
βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του 
ανθρώπου.  
 
Τα πιο γνωστά προϊόντα που παράγουν οι μέλισ-
σες, πέρα από το μέλι, είναι ο βασιλικός πολτός 
και η γύρη. Ακόμα, ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται 
και την πρόπολη, μια κολλώδη ουσία που χρησιμο-
ποιείται για τον καθαρισμό και την απολύμανση 
της κυψέλης και αποτελεί φυσικό «αντιβιοτικό» 
για εμάς και τις μέλισσες. Ακόμη, το δηλητήριο που 
εξάγει η βασίλισσα από το κεντρί της χρησιμοποιεί-
ται για τη θεραπεία νευρολογικών παθήσεων. 
 
Οι μέλισσες σε αριθμούς: 
• Τα 2/3 της παγκόσμιας παραγωγής τροφής 
εξαρτάται από τις μέλισσες! 



Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
Δ 
Α  

5 

Στις 20 Μαΐου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα 
Μέλισσας και το θαυμαστό τους κόσμο, μαζί με όλα 
τα οφέλη που μας έχουν προσφέρει ανά τους αιώνες.  
 
Ας τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας υιο-
θετώντας 3 απλές συνήθειες που βοηθούν το δύσκο-
λο έργο αυτών των πλασμάτων: 
 
1. Αφήστε τα αγριόχορτα να ανθίσουν. Αποτελούν 
τροφή για τις πεινασμένες μέλισσες την άνοιξη. 
 
2. Φυτέψτε μελισσοκομικά φυτά πλούσια σε νέκταρ 
και γύρη, όπως ρίγανη, μάραθο, θυμάρι, λεβάντα και 
άλλα. 
 
3. Περιορίστε το κούρεμα του γκαζόν. Τo τριφύλλι 
θρέφει τις μέλισσες και τους άλλους επικονιαστές. 
 

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών 
 
Οι μέλισσες ζουν μέσα σε μια απόλυτα οργανωμένη 
κοινωνία και κάθε μέλος έχει ξεχωριστά καθήκοντα 
μέσα στην κυψέλη. Κάθε κοινωνία αποτελείται από 
μία βασίλισσα, μερικές εκατοντάδες κηφήνες και 
χιλιάδες εργάτριες.  
 
Η βασίλισσα γεννά συνεχώς, ως και 1.500 αυγά την 
ημέρα. Όταν η βασίλισσα γεννάει, τοποθετεί πρώτα 
το κεφάλι της σε κάθε κελί (πιθανόν για να το εξετά-
σει) και, αν το κελί είναι άδειο, γυρίζει τοποθετεί 
την κοιλιά της μέσα και εναποθέτει ένα αυγό, το 
οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε κηφήνα ή σε εργάτρια 
μέλισσα, ανάλογα με το αν έχει γονιμοποιηθεί ή όχι. 
Αν είναι να εξελιχθεί σε εργάτρια οι υπόλοιπες θα 
του δώσουν μέλι για να μεγαλώσει. Αν όμως ταϊστεί 
με άφθονο βασιλικό πολτό, θα γίνει βασίλισσα. 

Πηγές: 
 

https://thebeecamp.com/ 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191129STO67758/pou-ofeiletai-i
-meiosi-tou-plithusmou-ton-melisson-kai-ton-allon-epikoniaston  
http://melissokomia.com/pollination/index.html  

Τα τελευταία χρόνια, όροι όπως βιωσιμότητα, αειφόρος ανάπτυξη, βιοποικιλότητα, κλιματική αλλαγή, κυκλι-
κή οικονομία  χρησιμοποιούνται καθημερινά γύρω μας.  
 
Φαντάστηκες ποτέ πως υπάρχει επάγγελμα που να ασχολείται με αυτά τα θέματα; Μήπως πρόκειται για 
έναν κλάδο που αναπτύσσεται και αν ναι, σε ποιον απευθύνεται; 
 
Θα ξεκινήσω αναλύοντας τον όρο «αειφόρος ανάπτυξη» για να καταλάβουμε καλύτερα  τι περιλαμβάνει. 
Συνήθως ο όρος  είναι συνυφασμένος με την έννοια της περιβαλλοντικής προστασίας, το οποίο είναι εν μέρη 
αλλά όχι απόλυτα σωστό. Η αειφόρος  ανάπτυξη, στα αγγλικά “sustainability”, αποτελείται από 3 πυλώνες: το 
περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Οι επιμέρους πυλώνες εκπροσωπούνται στους αντίστοιχους 
επιστημονικούς κλάδους των οικονομικών, της κοινωνιολογίας και της περιβαλλοντολογίας, σε επαγγέλματα 
που καλύπτουν ποικίλους τομείς επιχειρήσεων. Η αειφόρος ή αλλιώς βιώσιμη ανάπτυξη επιτυγχάνεται όταν 
οι 3 πυλώνες συνυπάρχουν -  δηλαδή εκεί που οι αποφάσεις για οικονομική ευημερία οδηγούν συγχρόνως 
σε έναν υγιή πλανήτη και μια αλληλέγγυα κοινωνία. 
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί κοιτάνε το περιβαλλοντι-
κό τους αποτύπωμα και πώς αυτό συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο. Οι λόγοι ποικίλουν από πιέσεις νομο-
θετικές, κοινωνικές αλλά και επιχειρηματικό ανταγωνισμό. Ορισμένα παραδείγματα διεθνών εταιρειών πα-
ρακάτω δείχνουν αυτούς τους λόγους.  
 
Η Unilever το 2010 δημιούργησε μια ομάδα προϊόντων που ονόμασε “Sustainable Living Plan”. Τα προϊόντα 
αυτά εστίασαν τόσο στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσο και στο κοινωνικό αντίκτυπο, με καμπάνιες σε θέ-
ματα ισότητας και ρατσισμού. Η εταιρεία δήλωσε αργότερα πως το 2014, περίπου το 50% της ανάπτυξης της 
εταιρείας προήλθε από τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, τα οποία αναπτύχθηκαν σε διπλάσιο ρυθμό συ-

Αειφόρος Ανάπτυξη - ο τομέας του μέλλοντος στην Ελλάδα; 

(Συνεχίζεται ➢) 

https://thebeecamp.com/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191129STO67758/pou-ofeiletai-i-meiosi-tou-plithusmou-ton-melisson-kai-ton-allon-epikoniaston
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20191129STO67758/pou-ofeiletai-i-meiosi-tou-plithusmou-ton-melisson-kai-ton-allon-epikoniaston
http://melissokomia.com/pollination/index.html
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ποιεί 96% λιγότερο νερό για την παραγωγή.  Η μείω-
ση του νερού δεν έχει μόνο περιβαλλοντικό όφελος 
αλλά και οικονομικό καθώς η εταιρεία πληρώνει για 
λιγότερο νερό.  
 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί το παράδειγμα της Δανέ-
ζικης εταιρείας ενέργειας Orsted, η οποία άλλαξε το 
επιχειρηματικό της μοντέλο μέσα σε μια δεκαετία, 
απομακρυνόμενη από τα ορυκτά καύσιμα και εστιά-
ζοντας στην αιολική ενέργεια. Η στροφή αυτή σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα 
τη μείωση εκπομπών άνθρακα κατά 83% και την κα-
τοχύρωσε στην πρώτη θέση των πιο βιώσιμων επι-
χειρήσεων του περιοδικού Forbes για το 2020.  
 

Από τα παραδείγματα αυτά είναι εμφανές πως πε-
ρισσότερα από ένα τμήμα ενός οργανισμού/
εταιρείας ασχολείται με θέματα αειφόρου ανάπτυ-
ξης. Για το λόγο αυτό, άτομα που απασχολούνται 
στον τομέα μπορεί να ανήκουν στο τμήμα διαφήμι-
σης, περιβάλλοντος, ανθρώπινου δυναμικού, οικονο-
μικών, ποιότητας, έρευνας, τεχνικό κλπ. Ένα από τα 
θετικά λοιπόν της συγκεκριμένης ειδικότητας αποτε-
λεί το εύρος των διαφορετικών επιστημών που μπο-
ρεί να οδηγήσουν στον κλάδο της αειφόρου ανάπτυ-
ξης αλλά και ο συνδυασμός των διαφορετικών γνώ-
σεων που ένα άτομο μπορεί να κατέχει.   
 
Σε χώρες που ηγούνται της αειφόρου ανάπτυξης, 
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία υπάρ-
χουν τα τελευταία χρόνια ανάλογες ομάδες σε αρκε-
τές εταιρείες. Συνάδελφοι μου κατέχουν διαφορετι-
κές σπουδές στη διαφήμιση, περιβαλλοντικές επι-
στήμες (π.χ. γεωλογία), μηχανική, oικονομικά, χημεί-
α, διοίκηση επιχειρήσεων. Η συνεργασία και ο συν-
δυασμός αυτών των διαφορετικών γνώσεων και ε-
μπειριών συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην επι-
τυχία της ομάδας.   
 
Με την αυξανόμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία, κοινωνι-
κή πίεση και πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο σύντομα 
πολλές Ελληνικές εταιρείες θα ακολουθήσουν το ίδιο 
παράδειγμα. Η αρχή ήδη έχει γίνει σε πολυεθνικές 
εταιρείες  που ακολουθούν κοινή πολιτική. 
 

 

γκριτικά με τα υπόλοιπα. Επιπλέον, εκπρόσωπος της 
Unilever είχε δηλώσει πως πέραν του οικονομικού 
κέρδους ένα επιπλέον όφελος προέκυψε για την 
εταιρεία: υποστήριξε πως σύμφωνα με το LinkedIn, 
η Unilever βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αναζήτησης 
εργασίας επιθυμητών εργοδοτών, καθώς επίσης πως 
οι πρόσφατοι απόφοιτοι πανεπιστημίων που ψά-
χνουν την πρώ 
τη τους εργασία, δηλώνουν σε ποσοστό 50% την 
πρόοδο στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης ως τον 
κύριο λόγο που επιθυμούν να δουλέψουν στην εται-
ρεία. Η ηθική και οι αρχές της εταιρείας μπορούν 
λοιπόν τόσο να αυξήσουν τη δημοτικότητα ενός ερ-
γοδότη, όσο και τις πωλήσεις από ευαισθητοποιημέ-
νους πελάτες καταναλωτές. 
 
Στον αντίποδα, η νομοθεσία μέσω της επιβολής προ-
στίμων μπορεί να πιέσει μια εταιρεία να εστιάσει 
περισσότερο στη δημιουργία στρατηγικής για πρό-

βλεψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων και αποφυγή 
ρύπανσης. Το 2018, η BP συμφώνησε να πληρώσει 
το υψηλότερο στην ιστορία της Αμερικής πρόστιμο - 
$18.7δις -  για να διευθετήσει τις νομικές διώξεις 
από διάφορες Πολιτείες της Αμερικής ως επακόλου-
θο της έκρηξης το 2010 του Deepwater Horizon. Η 
έκρηξη της εξέδρας εξόρυξης πετρελαίου στον κόλπο 
του Μεξικού στοίχισε τη ζωή 11 ατόμων και είχε ως 
αποτέλεσμα 4.2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου 
να διαχυθούν στον κόλπο του Μεξικού για πάνω από 
87 ημέρες προκαλώντας περιβαλλοντική καταστρο-
φή στον υδάτινο και όχι μόνο χώρο.  
 
Πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν την αειφόρο ανά-
πτυξη ως ευκαιρία για καινοτομία και αποτελεί αντι-
κείμενο έρευνας, που μπορεί να οδηγήσει σε εξοικο-
νόμηση τόσο φυσικών όσο και οικονομικών πόρων. 
Για την παραγωγή ενός ζευγαριού τζιν παντελονιού, 
χρειάζονται πάνω από 9.000 λίτρα νερό, συμπερι-
λαμβανομένης της παραγωγής βαμβακιού και το 
βάψιμο του χρώματος. H εταιρεία Levis - εστιάζο-
ντας στο τέλος της διαδικασίας παραγωγής -  δη-
μιούργησε τη σειρά «Water<Less», η οποία χρησιμο-

(Συνεχίζεται ➢) 
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Καθώς λοιπόν η προσοχή σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης αυξάνεται, θα αυξάνεται και η ζήτηση σε άτομα 
που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, άτομα που θα θέλουν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη μιας 
εταιρείας ή οργανισμού, σεβόμενοι το περιβάλλον και την κοινωνία.  
 
* Η Τζωρτζίνα Γραφάκου εργάζεται στο Λονδίνο ως Sustainability Manager στην κατασκευαστική εταιρεία 
Multiplex Construction Europe Ltd. Μετά την αποφοίτηση της από το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πά-
τρας, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Environmental Systems Engineering του University 
College London (UCL) και έκτοτε μένει και εργάζεται στο Λονδίνο. 

Πηγές: 
 

https://www.environmentalleader.com/2016/01/how-unilever-ge-ikea-turn-a-profit-from-
sustainability/ 
https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/02/bp-will-pay-largest-environmental-
fine-in-us-history-for-gulf-oil-spill 
https://www.forbes.com/sites/samanthatodd/2020/01/21/who-are-the-100-most-sustainable-
companies-of-2020/#23cf4fb714a4  

 

Τα links του μήνα: 
 

• Πλαστικά απορρίμματα στους Ωκεανούς https://www.youtube.com/watch?v=cPa0aU9DEDU  

 

• Περιηγηθείτε εικονικά στο Μουσείο Ακρόπολης https://bit.ly/2zXBLOJ και ανακαλύψτε τις 

ψηφιακές εφαρμογές του για μικρούς και μεγάλους: https://bit.ly/3dfKQAC 
 

• 100 βιολιά μας χαρίζουν την υπέροχη μελωδία του Μπάλου μας, του παραδοσιακού μας σκοπού 

από τις Κυκλάδες  
            https://bit.ly/35GiiOh 
  

 

 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 & 

Τζωρτζίνα Γραφάκου  
Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε μας τα σχόλιά σας για 
την προσπάθεια αυτή καθώς και 
προτάσεις για θέματα τα οποία 
θα θέλατε να συμπεριλάβουμε! 
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