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30 χρόνια Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών στην Ελλάδα
Συμμετέχουμε και φέτος, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Φέτος η ΗELMEPA συμπληρώνει 30 χρόνια διοργάνωσης του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών
στην Ελλάδα, και παρόλο που θα θέλαμε να γιορτάσουμε την επέτειο αυτή με συντονισμένες μεγάλες δράσεις, οι περιστάσεις δεν μας το επιτρέπουν.
Ωστόσο, η πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί με έμφαση στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ των εθελοντών, τους οποίους προσκαλούμε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020, να οργανωθούν σε μικρές ομάδες και να καθαρίσουν συμβολικά μία
ακτή ή τμήμα του βυθού από τα σκουπίδια, χρησιμοποιώντας οπωσδήποτε γάντια και μάσκες και κρατώντας
αποστάσεις. Η εθελοντική αυτή δράση είναι η παλαιότερη προσπάθεια ευαισθητοποίησης των ανθρώπων
για τα απορρίμματα σε ακτές και θάλασσα και είναι μια πρωτοβουλία του μη-κυβερνητικού οργανισμού
Ocean Conservancy στην Αμερική.
(Συνεχίζεται ➢)
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6 Βήματα για Ασφαλή Καθαρισμό Ακτής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επιλέξτε μια ασφαλή τοποθεσία για καθαρισμό, αποφεύγοντας την πολυκοσμία. Βάλτε σε προτεραιότητα τη δική σας υγεία και των άλλων εθελοντών.
Φορέστε γάντια και μάσκες και έχετε μαζί σας απολυμαντικό χεριών, κουτί πρώτων βοηθειών και
παγούρι νερού. Τηρήστε αποστάσεις!
Συλλέξτε τα απορρίμματα διαχωρίζοντας τα ανακυκλώσιμα και αποφεύγοντας τα επικίνδυνα υλικά. Τραβήξτε φωτογραφίες από τη δράση σας.
Καταγράψτε τα απορρίμματα που συλλέξατε χρησιμοποιώντας το ειδικό Δελτίο Καταγραφής της
HELMEPA ή την εφαρμογή “Clean Swell” για κινητά και tablet.
Αφού ολοκληρώσετε τη συλλογή αντικειμένων, αφαιρέστε προσεκτικά τα γάντια και απολυμάνετε
τα χέρια σας.
Τοποθετήστε τα ανακυκλώσιμα υλικά στους Μπλε Κάδους και τα κοινά απορρίμματα (επίσης μάσκες και γάντια) στους απλούς κάδους.

Αφού πραγματοποιήσετε τον καθαρισμό, στείλτε μας το συμπληρωμένο Δελτίο Καταγραφής και φωτογραφίες για να προβάλουμε τη δράση σας στη σελίδα μας στο Facebook με το κοινό μας μήνυμα «Όχι Σκουπίδια, Όχι Πλαστικά σε Θάλασσες και Ακτές»!

Τι έγινε το 2019, με μια ματιά
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε o οργανισμός “Ocean Conservancy” για το 2019, οι περίπου
943.000 εθελοντές σε 116 χώρες πραγματοποίησαν 7.000 καθαρισμούς και συνέλλεξαν 9.500 τόνους
απορριμμάτων. Από την επεξεργασία των δελτίων καταγραφής απορριμμάτων προέκυψε ότι:

•
•
•
•

το συνολικό βάρος των απορριμμάτων ισούται με το βάρος 100 περίπου γαλάζιων φαλαινών. Οι
γαλάζιες φάλαινες είναι τα μεγαλύτερα ζώα που έχουν ζήσει στη Γη και το βάρος των ενηλίκων κυμαίνεται από 50 ως 150 τόνους. Η γλώσσα τους μόνο ζυγίζει όσο ένας ελέφαντας!
με την πετονιά που μάζεψαν οι εθελοντές, ένα θαλασσοπούλι θα μπορούσε να ψαρέψει από ύψος
89 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας!
τα καλαμάκια που καταγράφηκαν φτάνουν για να πίνουν 8 αναψυκτικά 117.500 παιδιά! Κάντε τον
πολλαπλασιασμό για να δείτε πόσα καλαμάκια μάζεψαν οι εθελοντές, ενώ
τα πλαστικά μαχαιροπήρουνα φτάνουν για να σερβίρουμε 198.000 γεύματα!

Καλή Επιτυχία!
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Γνωρίζουμε τα πιο όμορφα ψάρια του βυθού!
Από τον Ατλαντικό, ως τον Ειρηνικό Ωκεανό αλλά
και τους υφάλους, συγκεντρώσαμε μερικά από τα
πιο όμορφα ψάρια του βυθού μας, κάποια από τα
οποία είναι ευρέως γνωστά αλλά και κάποια που
έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια!

3. Yellow Tang

Καλή απόλαυση και καλή βουτιά στους ωκεανούς
μας!
1. Clownfish

Αυτά τα πανέμορφα ψάρια μεγαλώνουν έως και 20
εκατοστά και μπορούν να ζήσουν έως και 30 χρόνια! Στις ρηχές τροπικές θάλασσες, τα Yellow Tang
επωφελούνται από το ηλιακό φως. Παρόλο που το
χρώμα τους είναι θαμπό το βράδυ, μόλις ο ήλιος
ανατέλλει, η κίτρινη λάμψη γίνεται έντονη καθώς
φωτίζονται.
4. Betta
Ανάλογα με το είδος τους τα ‘ψάρια-κλόουν’ είναι
κίτρινα, πορτοκαλί, κόκκινα ή μαυριδερά και πολλά
έχουν λευκές γραμμές ή κηλίδες. Το μεγαλύτερο
μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 18 εκατοστά, ενώ
μερικά μόλις και μετά βίας φτάνουν τα 10 εκατοστά. Τα συναντάμε στα θερμότερα νερά του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού, στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο, στην βορειοανατολική Αυστραλία και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ζουν στο βυθό της
θάλασσας σε προστατευόμενους ύφαλους ή σε
ρηχές λιμνοθάλασσες, συνήθως σε ζευγάρια.

Γνωστά ως ψάρια μάχης,
είναι από τα πιο δημοφιλή
ψάρια ενυδρείων. Έχουν
φωτεινά χρώματα και
μοναδικές ουρές, και λόγω της επιθετικής τους
φύσης δεν είναι για πολλές παρέες…

2. Lionfish

5. Moorish Idol

Με τα μεγάλα, δηλητηριώδη πτερύγια, τα Lionfish
είναι εντυπωσιακά (και όμορφα!). Ζουν κυρίως
στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό, και τη Νότια Αφρική
αλλά και στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 2015 το είδος εμφανίστηκε και στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στη Ρόδο, όπου πέρασε μέσω
της Διώρυγας του Σουέζ. Ο πληθυσμός εξαπλώνεται αρκετά γρήγορα, με τους επιστήμονες να μιλούν για ένα χωρο-κατακτητικό εισβολέα.

Είναι από τα πιο αγαπημένα και πολυφωτογραφημένα ψάρια που βρίσκεται σε κάθε συλλογή φωτογραφιών. Το ψάρι αυτό συναντάται σε υφάλους
από 3 μέχρι και 180 μέτρα και θεωρείται ότι φέρνει
την ευτυχία!
(Συνεχίζεται ➢)
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6. Boxfish

των ακτών της Ιαπωνίας, έως τα ζεστά νερά της
Αυστραλίας. Έχει μικροσκοπικά αγκάθια με μια
τοξική βλέννα που το προστατεύει από όποιον προσπαθήσει να το αγγίξει!
9. Blue Discus

Αυτά τα χαριτωμένα ‘τετράγωνα’ ψάρια έχουν δηλητήριο στο δέρμα τους που λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας, μιας και αποτελούν λεία για μεγαλύτερα ψάρια, λόγω των χρωμάτων τους και της αργής τους κολύμβησης. Είναι μοναχικά και στην Ινδονησία αποτελούν γευστικό έδεσμα!
7. Juvenile Emperor Angelfish

Τροπικό μικρό ψάρι από τη νότια Αμερική, το Blue
Discus έχει εννέα κάθετες λωρίδες, οι οποίες ξεθωριάζουν ανάλογα με την ηλικία. Το χρώμα του σώματος είναι υποκίτρινο – καφέ έως μπλε τυρκουάζ.
Τα ραχιαία πτερύγια έχουν χρώμα βαθύ μπλε με
κόκκινους ιριδισμούς.
10. Blue Tang

Τα Juvenile Emperor Angelfish έχουν σκούρο ή
πολύ ανοιχτό μπλε και λευκούς κύκλους, ενώ τα
ενήλικα ψάρια έχουν κίτρινες και μπλε ρίγες.
Χρειάζεται περίπου 24 έως 30 μήνες για να αποκτήσει το ενήλικο ψάρι το τελικό του χρώμα, που
είναι πράγματι εντυπωσιακό!
8. Mandarinfish

Το πανέμορφο αυτό ψάρι είναι δημοφιλές για τα
έντονα χρώματα, με αρκετές διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε, κίτρινου και λευκού. Ένα φωτεινό
κίτρινο χρώμα αναδεικνύει τα ραχιαία και θωρακικά πτερύγια, ενώ εντυπωσιακά μπλε-μαύρα σημάδια σκιαγραφούν το πρόσωπο και την ουρά. Ζει
στον ειρηνικό Ωκεανό και φτάνει τα 32 εκατοστά σε
μήκος όταν ενηλικιωθεί!

Πηγές:

Ίσως το πιο εντυπωσιακό ψάρι της λίστα μας, ζει σε
προστατευμένους παράκτιους υφάλους του Ειρηνικού Ωκεανού, από τα νησιά Ryukyu στα ανοικτά

https://bit.ly/30zqRcy
https://bit.ly/3jsodwq
https://bit.ly/3jKIOwl
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10 απλοί τρόποι να κάνεις καλό στο περιβάλλον!

Θέλεις να συνδράμεις και εσύ στο να κάνουμε τον Πλανήτη μας ένα καλύτερο μέρος για μας και τις επόμενες
γενιές;
Τότε, δεν έχεις παρά να θυμηθείς μερικούς απλούς τρόπους που μπορούμε όλοι να υιοθετήσουμε στην καθημερινότητα μας και να προστατεύουμε τη φύση!

1. Ξεχώρισε τα σκουπίδια από τα ανακυκλώσιμα
Ανακυκλώσιμα στον κάδο της ανακύκλωσης, όλα τα άλλα
στον κανονικό.

2. Χρησιμοποίησε υφασμάτινη τσάντα για τα ψώνια
Είναι πολύ εύκολο να έχουμε μαζί μας υφασμάτινη τσάντα, που μπορούμε να χρησιμοποιούμε καθημερινά
για τις αγορές μας.

3. Χρησιμοποίησε οικολογικά ποτήρια…
…καλαμάκια, παγούρια και θερμός! Οι επιλογές που μπορείς να βρεις σε διάφορα σχέδια και χρώματα είναι
πλέον άπειρες. Διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει καλύτερα και δώσε το καλό παράδειγμα στους γύρω σου.
4. Μη σπαταλάς ρεύμα αλόγιστα
Βάλε το πλυντήριο σε λειτουργία μόνο όταν ο κάδος είναι γεμάτος. Μην ξεχνάς τις συσκευές σου αναμμένες.
Βγάλε από την πρίζα τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείς. Για παράδειγμα, η τηλεόραση καταναλώνει ρεύμα
ακόμα και όταν η οθόνη είναι κλειστή. Τέλος, προτίμησε τις συσκευές που έχουν χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας, ειδικά όταν πρόκειται για κλιματιστικό και ψυγείο.

5. Μην αφήνεις τη βρύση ανοιχτή
Αποτελεί ένα από τα βασικότερα και ευκολότερα βήματα
που όλοι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη χρήση νερού. Ελάττωσε τη διάρκεια χρήσης του νερού στο
ντους και μείωσε την ροή/πίεση του τηλεφώνου της ντουσιέρας.

6. Αντικατάστησε τους απλούς λαμπτήρες με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνεις λιγότερη ενέργεια και λιγότερα χρήματα. Συγκεκριμένα, οι λαμπτήρες
αυτοί καταναλώνουν τέσσερις με πέντε φορές λιγότερη ενέργεια και διαρκούν οκτώ έως δεκαπέντε φορές
περισσότερο!
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(Συνεχίζεται ➢)

7. Φύτεψε κάτι στο μπαλκόνι, τη βεράντα ή τον κήπο σου
Από λαχανικά, μυρωδικά (π.χ. βασιλικό και δυόσμο) που χρησιμοποιείς στο φαγητό ως απλά ένα πανέμορφο λουλούδι. Η αισθητική του χώρου θα αλλάξει εντελώς ενώ θα προσφέρεις μια ανάσα στην ανήμπορη να
αναπνεύσει πόλη.
8. Χρησιμοποίησε λιγότερο χαρτί
Ο μέσος εργαζόμενος πετάει 80 κιλά χαρτί το χρόνο. Αυτό το ποσό μπορεί να μειωθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για να κρατάς σημειώσεις.
Μην ξεχνάς επίσης να εκτυπώνεις και στις δυο πλευρές του χαρτιού!
9. Χρησιμοποίησε ποδήλατο
Το ποδήλατο ένας πολύ εύκολος τρόπος να γυμναστείς αλλά και να εξοικονομήσεις ενέργεια και καύσιμα.
10. Δήλωσε συμμετοχή σε μια περιβαλλοντική εθελοντική δράση!
Όταν συμμετέχεις σε εθελοντικές δραστηριότητες, νοιώθεις μια ξεχωριστή ικανοποίηση και ευεξία γιατί
συμβάλλεις σε ένα γενικό καλό χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση. Γνωρίζεις ότι συμβάλλεις σε μια καλύτερη
κοινωνία, τοπική ή και ευρύτερη, εκφράζεις τις ανησυχίες σου στην πράξη και γίνεσαι παράδειγμα για τους
γύρω σου, μικρούς και μεγάλους. Σαν ενεργός πολίτης, σκορπάς αισιόδοξα μηνύματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

Και θυμήσου…δεν υπάρχουν «μικρές» εθελοντικές πράξεις!

Πηγές:
https://bit.ly/3d0Py6t
https://bit.ly/34rcY0R
https://bit.ly/3l6TZzA
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Τα links του μήνα:
• Εκπληκτική η ταινία μικρού μήκους Selfish που θίγει το ζήτημα της πλαστικής ρύπανσης:
https://bit.ly/2GueAit
• Πώς η ανακύκλωση μπορεί να σώσει τη Γη; https://bit.ly/33wpkWz
• «Οι άνθρωποι καταντήσαμε να είμαστε ο Νο1 κίνδυνος για τη Γη. Η κατάρρευση του πολιτισμού είναι
προ των πυλών. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος να συμμαζέψουμε το χάος που έχουμε
δημιουργήσει. Αρκεί να αρχίσουμε να δρούμε τώρα αμέσως»
Διαβάστε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για τη ζωή του φυσιολάτρη Ντέιβιντ Ατένμπορο
https://bit.ly/3j56JWK

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






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:
Εκδότης:
Διεύθυνση Σύνταξης:
Κείμενα Τεύχους:
Σχεδιασμός:

HELMEPA
Δημήτρης Κ. Μητσάτσος
Κριστιάνα Πρεκεζέ
Περιβαλλοντικός Τομέας
Ευδοκία Γερασίμου
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