Ρόδος, 07 Ιουνίου 2021
Δελτίο Τύπου
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021: Ο κύκλος της ζωής δοσμένος μέσα από το φετινό
σύνθημα – επανασχεδιασμός, αναβίωση, αποκατάσταση.
Με ιδιαίτερη επιτυχία και με περίσσιο ζήλο από τους συμμετέχοντες έφηβους, ηλικίας 11 έως 17
ετών, όλοι πρόσκοποι των Συστημάτων της Ρόδου, γιορτάστηκε και φέτος η Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος. Την πρωτοβουλία για την οργάνωσή της είχαν, το EUROPE DIRECT Νοτίου Αιγαίου
της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ Α.Ε), το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Πεταλούδων, το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου, η Εφορεία Προσκόπων Δωδεκανήσου και η
κοινωνική επιχείρηση «Για τη φύση Κοιν.Σ.Επ». Στόχος της δράσης που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 05 Ιουνίου 2021, ήταν το σύνθημα της ημέρας να δοθεί στους παρευρισκόμενους με
τρόπο βιωματικό. Άλλωστε, ακόμα και αν ο σύγχρονος τρόπος ζωής πολλές φορές δεν επιτρέπει τη
συνειδητοποίηση του αδιαμφησβήτητου γεγονότος , η ζωή βρίσκεται παντού. Κρυμμένη ολόγυρα,
σε κάθε ορατό και αόρατο σημείο, με τους ίδιους κανόνες για όλα τα πλάσματα αυτού του πλανήτη
και το μόνο που διαφοροποιείται από οργανισμό σε οργανισμό είναι ο χρόνος του κύκλου της.
Αυτό ήταν το «μάθημα» που διδάχτηκαν οι έφηβοι που συμμετείχαν στην προαναφερόμενη
περιβαλλοντική δράση, που πραγματοποιήθηκε το στο υπό διαμόρφωση Ροδιακό Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης του άλσους των πηγών Καλλιθέας.
Απαραίτητη προϋπόθεση σε πρώτο στάδιο, ήταν να επιστρατευτούν τα κατάλληλα
επιστημονικά όργανα. Με τη βοήθεια ενός μικροσκόπιου παρατήρησαν την ανατομία που
βρίσκεται κρυμμένη βαθιά μέσα στα φύλλα των δέντρων και διαπίστωσαν ότι εκείνο που έβλεπαν
ως εικόνα ήταν ίδιο με την ανατομία του δικού τους σώματος. Νευρώνες, φλέβες, κυτταρική δομή
η οποία λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο σε ανθρώπους, ζώα και φυτά. Τηλεσκόπια,
ηχοσκόπια, μετρητές της υγρασίας του εδάφους χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο κατάλληλο ώστε να
δώσουν στα προσκεκλημένα παιδιά μια καλή αίσθηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η ζωή.
Επικεφαλής οδηγός σ’ αυτό το ταξίδι της γνώσης ήταν ο διευθυντής του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων κ. Χάρης Συργιάννης, που δίδαξε και απάντησε στους
εφήβους όλα όσα αφορούν στο υπέροχο ταξίδι της ζωής. Ο ίδιος, τους παρουσίασε στοιχεία που
αποτυπώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διατροφής. «Κάθε άνθρωπος του σύγχρονου
δυτικού κόσμου, στη διάρκεια της ημέρας χρειάζεται 304 μεγάλα, μπουκάλια νερό. Αυτές είναι οι
ανάγκες του για να ξεδιψάσει, να καθαρίσει το σώμα του, να κινηθεί, να παράξει την τροφή και
την ένδυσή του. Άρα, οφείλουμε όλοι να βρούμε τρόπους ώστε να περιορίσουμε την τεράστια
σπατάλη σε νερό και η βελτίωση της διατροφής μας είναι η πρώτη ενέργεια που μπορούμε να
κάνουμε. Επιλέγουμε, τοπικά προϊόντα, φρέσκα, που δεν απαίτησαν τη λειτουργία καταψυκτών
για να συντηρηθούν και δεν ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο για να καταλήξουν στο πιάτο μας».
Συνοδοιπόρος στο ταξίδι της διδασκαλίας ήταν ο υπεύθυνος λειτουργίας του Περιφερειακού
Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου κ. Νίκος Ρένεσης, που με τη σειρά του έδειξε στους μαθητές –
προσκόπους όλα όσα αφορούν το φύτεμα φυτών και δέντρων. Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της

διδασκαλίας, οι έφηβοι προχώρησαν στη συμβολική φύτευση μιας σειράς βοτάνων και ανέλαβαν
τη δέσμευση να τα υιοθετήσουν και να τα ποτίζουν μέχρι να είναι σίγουρο ότι θα έχουν ριζώσει.
Χαιρετισμούς και μηνύματα για το Περιβάλλον, στη διάρκεια της εκδήλωσης, απηύθυναν ο
πρόεδρος της ΑΝΔΩ και δήμαρχος Χάλκης κ. Άγγελος Φραγκάκης, ο πρόεδρος του περιφερειακού
Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου κ. Ιωάννης Φλεβάρης, ο Περιφερειακός Έφορος των Προσκόπων
Δωδεκανήσου κ. Κυριάκος Μητρόπουλος και ο επικεφαλής της κοινωνικής επιχείρησης «Για τη
φύση» κ. Νεκτάριος Καλογήρου.
Συνδιοργανωτές και πολύτιμοι υποστηρικτές ήταν η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Ρόδου, η Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου και η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, καθώς
και μια πλειάδα βαθμοφόρων και νεαρών προσκόπων που με την ζωντάνια τους έδωσαν
περιεχόμενο στη δράση. Ο συντονισμός της δράσης έγινε από την υπεύθυνη του Europe Direct
Νοτίου Αιγαίου κ. Φιλία Παπασάββα και τον Διευθυντή της ΑΝΔΩ κ. Κώστα Ζήφο.
Τέλος, μερικά χρήσιμα στοιχεία:
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί την αφετηρία της καμπάνιας του ΟΗΕ
“Δεκαετία για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων (2021-2030)”.
Ο ΟΗΕ μας υπενθυμίζει τα εξής:
• Κάθε τρία δευτερόλεπτα, ο πλανήτης χάνει δασική έκταση που αντιστοιχεί σε ένα γήπεδο
ποδοσφαίρου.
• Πάνω από 47 εκατομμύρια στρέμματα δάσους – περιοχή μεγαλύτερη από τη Δανία – χάνονται
κάθε χρόνο.
• Σχεδόν το 80% των παγκόσμιων λυμάτων απορρίπτεται στους ωκεανούς και τα ποτάμια χωρίς
επεξεργασία.
• Οι υγρότοποι, που αποστραγγίζονται προς όφελος της γεωργίας, παρουσιάζουν μείωση κατά
50% από τον περασμένο αιώνα και περίπου 87% τα τελευταία 300 χρόνια.
• Οι τυρφώνες είναι ζωτικής σημασίας οικοσυστήματα. Αν και καλύπτουν μόνο το 3% της γης
αποθηκεύουν σχεδόν το 30% του άνθρακα.
• Το 50% των κοραλλιογενών υφάλων έχει ήδη χαθεί και έως το 2050 ενδέχεται να χαθεί το 90%,
ακόμη και αν η υπερθέρμανση του πλανήτη περιοριστεί σε αύξηση 1,5 ° C.
Μη ξεχνάμε: Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να κάνουμε τη διαφορά για το περιβάλλον.
Με την υποστήριξη:
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