
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. Η πρωτοβουλία αυτή είναι υπό την αιγίδα της Γενικής Γραµµατείας Νέας 
Γενιάς. 

www.helmepacadets.gr 
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Ενέργεια από τους ωκεανούς – Β. Θερµική Ενέργεια 

Η θάλασσα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Γης 

και είναι μια τεράστια αποθήκη ενέργειας καθώς οι 

ωκεανοί ως φυσικοί αποταμιευτήρες μπορούν να 

μας προσφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας. Σε 

συνέχεια του προηγούμενου τεύχους του 

Περισκοπίου, όπου ξεκινήσαμε ένα αφιέρωμα για 

την ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε από τους 

ωκεανούς, σε αυτό το 2ο μέρος θα μιλήσουμε για 

τη θερμική ενέργεια που προέρχεται από τη 

θερμοκρασιακή διαφορά του νερού μεταξύ της 

επιφάνειας της θάλασσας και των βαθύτερων 

στρωμάτων του ωκεανού. 

 

Οι ωκεανοί απορροφούν ένα τεράστιο ποσό 

ενέργειας από τον ήλιο κάθε μέρα. Το νερό κοντά 

στην επιφάνεια της θάλασσας θερμαίνεται από τον 

ήλιο, ενώ το νερό στο βάθος μπορεί να είναι πολύ 

πιο κρύο. Η θερμική ενέργεια των ωκεανών μπορεί 

να αξιοποιηθεί με την εκμετάλλευση αυτής της 

διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του θερμότερου 

επιφανειακού νερού και του ψυχρότερου νερού των 

βαθύτερων στρωμάτων. Όταν η διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ του ανώτερου, θερμού 

στρώματος και του κατώτερου κρύου στρώματος 

είναι περίπου 20°C, τότε οι συνθήκες είναι ευνοϊκές 

για τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε 

ηλεκτρισμό. Οι συνθήκες αυτές υπάρχουν κυρίως 

στις παράκτιες περιοχές που βρίσκονται κοντά στον 

Ισημερινό. Στον παρακάτω χάρτη φαίνονται οι 

περιοχές με το υψηλότερο δυναμικό για την 

εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας. 

Με ποιον τρόπο η ωκεάνια θερμική ενέργεια 

παράγει ηλεκτρισμό; 

 

Η τεχνολογία μετατροπής της ωκεάνιας θερμικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική, χρησιμοποιεί σε πρώτη 

φάση το θερμό νερό για να ζεστάνει σε ειδικό 

θάλαμο μια ποσότητα υγρού που έχει χαμηλό 

σημείο βρασμού, όπως η αμμωνία ή ένα μείγμα 

Υπό την αιγίδα της 
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αμμωνίας και νερού. Όταν το μείγμα αυτό βράσει, 

το αέριο που απελευθερώνεται δημιουργεί αρκετή 

πίεση ώστε να οδηγήσει μια τουρμπίνα που 

παράγει την ενέργεια. Στη συνέχεια το αέριο αυτό 

παγώνει καθώς διέρχεται μέσα από το ψυχρό νερό 

που βρίσκεται στα βαθιά νερά και ο κύκλος 

επαναλαμβάνεται. 

 

Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι σταθμών Μετατροπής 

Ωκεάνιας Θερμικής Ενέργειας - Ocean Thermal 

Energy Conversion (OTEC): κλειστού κύκλου, 

ανοικτού κύκλου και διάφοροι συνδυασμοί αυτών 

των δύο. Και οι τρεις τύποι δυνητικά μπορούν να 

δομηθούν στη Γη, σε υπεράκτιες πλατφόρμες 

προσαρμοσμένες στον πυθμένα της θάλασσας, σε 

πλωτές εξέδρες αγκυροβολημένες στον πυθμένα 

της θάλασσας ή σε εν κινήσει πλοία. Οι υπεράκτιες 

κατασκευές OTEC είναι τεχνικά δύσκολες λόγω της 

ανάγκης άντλησης μεγάλων ποσοτήτων νερού από 

το βυθό της θάλασσας, ενώ επίσης απαιτείται πολύ 

μεγάλος χώρος για τον εναλλάκτη θερμότητας. Παρ’ 

όλα αυτά, οι σταθμοί που κατασκευάζονται πάνω ή 

κοντά στη γη δεν απαιτούν την εκτεταμένη 

συντήρηση που χρειάζονται οι σταθμοί που 

εγκαθίστανται στη θάλασσα, καθώς βρίσκονται σε 

στεγασμένους χώρους και είναι προστατευμένοι 

από τις ακραίες καιρικές συνθήκες. 

 

Ένα πρόσφατο παράδειγμα μονάδας Μετατροπής 

Θερμικής Ωκεάνιας Ενέργειας κλειστού κύκλου, μας 

έρχεται από τη Χαβάη, όπου το σύστημα με ισχύ 

105 Κιλοβάτ, είναι η πρώτη μονάδα OTEC που 

μπορεί να ηλεκτροδοτήσει 120 τοπικά νοικοκυριά 

κάθε χρόνο. Μπορεί οι επιδόσεις να φαίνονται 

μικρές, αλλά πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα 

αυτής της τεχνολογίας στον κόσμο. Επίσης θα 

χρησιμοποιηθεί από το Ερευνητικό Κέντρο Ωκεάνιας 

Ενέργειας (Center for Ocean Energy Research 

Maynooth) ως εργαλείο δοκιμών και πειραμάτων 

που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε υιοθέτηση 

αυτής της εναλλακτικής ΑΠΕ σε περιοχές όπως η 

Οκινάουα της Ιαπωνίας και το ηφαιστειακό νησί 

Γκουάμ στην Ωκεανία. Περισσότερα νέα για τις 

εφαρμογές και τις τεχνολογίες OTEC δείτε 

παρακάτω: http://www.otecnews.org/ 

Η ωκεάνια θερμική ενέργεια μπορεί να έχει και 

άλλες χρήσεις εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως: 

 

���� Αφαλάτωση 

Παραγωγή αφαλατωμένου νερού, χρησιμοποιώντας 

επιφανειακούς συμπυκνωτές που μετατρέπουν το 

θαλασσινό νερό που εξατμίζεται σε πόσιμο νερό. 

 

���� Κλιματισμός 

Το κρύο νερό από τα βάθη της θάλασσας (5°C) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για εφαρμογές 

ψύξης σε βιομηχανίες και σπίτια κοντά στο 

εργοστάσιο. 

 

���� Υδατοκαλλιέργειες 

Με την άντληση μεγάλων ποσοτήτων νερού από το 

βαθύ ωκεανό, ανέρχονται στην επιφάνεια ψυχρά 

ύδατα από τα βαθύτερα στρώματα τα οποία είναι 

πλούσια σε άζωτο και άλλα θρεπτικά συστατικά που 

ήταν περιορισμένα και αποκλεισμένα από την 

τροφική αλυσίδα της επιφάνειας. Αυτή η «τεχνητή 

ανάβλυση» μιμείται τις φυσικές αναβλύσεις 

“upwellings” που είναι υπεύθυνες για την 

υποστήριξη πολλών θαλάσσιων οικοσυστημάτων 

του πλανήτη και μπορεί να βελτιώσει τις 

υδατοκαλλιέργειες. 

 

(Συνεχίζεται �) 
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Νερό, Πηγή Ζωής 

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού καθιερώθηκε το 1992, 

στην παγκόσμια συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το 

περιβάλλον και την ανάπτυξη, στο Ρίο της 

Βραζιλίας, με στόχο να ευαισθητοποιηθούν οι 

πολίτες για τους κινδύνους που απειλούν το νερό, 

επονομαζόμενο και «λευκός χρυσός». 

 

Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού 

αναδεικνύει ένα συγκεκριμένο θέμα που 

αντιστοιχεί σε μια σημερινή ή μελλοντική πρόκληση 

που σχετίζεται με το νερό. Με το φετινό θέμα 

«Νερό και Απασχόληση» (Water and Jobs) δίνεται 

έμφαση στη δύναμη που έχουν το νερό και η 

δουλειά να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων. Το 

μισό του συνόλου των εργαζομένων στη Γη (1,5 δις 

άνθρωποι) απασχολούνται σε τομείς που 

σχετίζονται με το νερό, ενώ σχεδόν όλες οι δουλειές 

εξαρτώνται από το νερό. Αλλά πολλές είναι και οι 

δουλειές που εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά 

του στους τόπους που το νερό τελικά 

χρησιμοποιείται (εργοστάσια, πόλεις, αγροκτήματα 

κλπ). 

 

Όμως, σήμερα η εργασία εκατομμυρίων ανθρώπων 

που απασχολούνται στον τομέα του νερού δεν 

αναγνωρίζεται ή δεν προστατεύεται από τα βασικά 

εργασιακά δικαιώματα. Δείτε στο animation trailer 

της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2016 επαγγέλματα ή 

και καθημερινές εργασίες που σχετίζονται με το νερό: 

www.unwater.org/worldwaterday/about/wwd-trailer/en/.  

 

Το φετινό θέμα επικεντρώνεται στο πώς η επαρκής 

ποσότητα και η ποιότητα του νερού μπορεί να 

αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητα των 

εργαζομένων και ακόμα να μετασχηματίσει την 

κοινωνία και την οικονομία. Περισσότερες 

πληροφορίες στην ιστοσελίδα της UNEP: 

http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/ 

Ας δούμε όμως γιατί το νερό είναι απαραίτητο 

συστατικό για τη ζωή των ανθρώπων και είναι 

εξαιρετικά σημαντικό για την ίδια την ύπαρξη της 

ζωής πάνω στη Γη: 

 

• Αποτελεί το κύριο συστατικό των ζωντανών 

οργανισμών. Όλα τα ζώα και τα φυτά 

αποτελούνται από νερό σε ποσοστό μέχρι και 

95%. Είναι απαραίτητο για τους οργανισμούς, 

διότι συμμετέχει στις βιολογικές λειτουργίες τους. 

Πηγές: 
 

• http://www.maritimejournal.com/news101/industry-news/ocean-thermal-energy-conversion-demo-progresses 

• http://www.americanenergyindependence.com/oceanenergy.aspx 

• http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2169/hlg_201400932_a.pdf?sequence=2 

• Συνδυασμένη Διαχείριση Νερού και Ενέργειας 

 http://users.itia.ntua.gr/dk/courses/wrm/more/student_assignments/2013/WRM2013_WaterEnergy_alexiou_stamouli.pdf 

• Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας - National Renewable Energy Laboratory  

 http://www.nrel.gov/ 

���� Παραγωγή υδρογόνου 

Δυνατότητα παραγωγής υδρογόνου, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, μέσω ηλεκτρόλυσης 

από το άφθονο θαλασσινό νερό. 

 

Παρά τα πλεονεκτήματα της καθαρής ενέργειας από 

τους ωκεανούς, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για 

τη μείωση κόστους συντήρησης και αξιοποίηση 

συστημάτων θερμικής ενέργειας, ώστε να έχουμε 

ευρύτερη εμπορική εκμετάλλευση των συστημάτων 

αυτών. Μια από τις τεχνικές και οικονομικές 

δυσκολίες είναι ότι οι σωλήνες πρέπει να είναι 

ευρείς αλλιώς το νερό από τα βάθη τρέχει πολύ 

γρήγορα και θερμαίνεται από την τριβή με τις 

πλευρές του σωλήνα κάτι που δεν πρέπει να 

γίνεται, διότι το νερό από κάτω πρέπει να είναι 

κρύο. Επίσης, για να προσλαμβάνουν το ψυχρό 

νερό οι σωλήνες πρέπει να εκτείνονται πολλά μέτρα 

στο βάθος της θάλασσας. Τέλος, η λειτουργία των 

συσκευών αυτών μπορεί να παρουσιάσει 

προβλήματα από το διαβρωτικό θαλασσινό νερό 

και το οργανικό φορτίο που μπορεί να φράξει τους 

σωλήνες. 

 

Η διαδικασία είναι πολύ χαμηλής αποδοτικότητας, 

της τάξης του 3 ή 4%, αλλά όλη αυτή η ενέργεια μας 

προσφέρεται απλόχερα. Σκεφτείτε μόνο ότι μέσα σε 

μία μέρα, οι τροπικές θάλασσες απορροφούν μία 

ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας ίση σε θερμικό 

περιεχόμενο με περίπου 250 εκατομμύρια βαρέλια 

πετρελαίου! Αν λιγότερο από το ένα δέκατο του 1% 

όλης της ηλιακής ενέργειας που παγιδεύεται στους 

ωκεανούς μπορούσε να μετατραπεί σε ηλεκτρική 

ενέργεια θα τροφοδοτούσε πάνω από 20 φορές την 

ολική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν οι 

Η.Π.Α. καθημερινά!!! 

http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
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• Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κυρίως από νερό 

σε ποσοστό 70% νερό, ενώ σε κάποια όργανα, 

όπως ο εγκέφαλος, η περιεκτικότητα σε νερό 

φτάνει στο 85%. 

 

• Αποτελεί το κύριο συστατικό των τροφών και 

πολλών υλικών. Νερό υπάρχει στα τρόφιμα και σε 

πολλά υλικά καθημερινής χρήσης (οδοντόκρεμα, 

υγρά απορρυπαντικά κλπ.). 

 

• Είναι απαραίτητο στην παραγωγή προϊόντων. Για 

παράδειγμα, το μολύβι κατασκευάζεται από ξύλο 

και το ξύλο από δέντρο το οποίο για να 

μεγαλώσει χρειάζεται νερό. Το ίδιο και το χαρτί, 

το οποίο απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού για να 

παραχθεί. 

 

• Από το νερό εξαρτάται η τροφή μας. Για τις 

ανάγκες της γεωργίας και την άρδευση των 

καλλιεργειών γίνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση 

νερού (70%). 

 

Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε και το ρόλο που 

παίζει το νερό, με τη μορφή υδρατμών, στη ρύθμιση 

του κλίματος. Στην ατμόσφαιρα, το νερό συμβάλλει 

στη δημιουργία του φυσικού «φαινομένου του 

θερμοκηπίου», μέσω της απορρόφησης της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας. Το φαινόμενο αυτό 

βοηθά στη διατήρηση της ζωής σε σχετικά σταθερές 

μέσες θερμοκρασίες, περίπου 14,5°C, ενώ 

διαφορετικά η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη θα 

παρέμενε στους -18°C. 

 

Αν και το νερό είναι το πιο διαδεδομένο υγρό στη 

φύση (περίπου το 70% της επιφάνειας της Γης 

καλύπτεται από νερό, γι’ αυτό λέγεται και 

υδρόγειος: ύδωρ + γη), το 97,5% του νερού αυτού 

βρίσκεται σε θάλασσες και ωκεανούς, είναι δηλαδή 

αλμυρό. Μόνο το 2,5% είναι «γλυκό», δηλαδή 

πόσιμο. Απ’ αυτό, το μεγαλύτερο μέρος (2%) 

βρίσκεται δεσμευμένο στους πόλους, είναι δηλαδή 

πάγος και χιόνι, ενώ ακόμα μικρότερο ποσοστό, 

περίπου 0,5%, βρίσκεται στις λίμνες, στα ποτάμια 

και στα υπόγεια ύδατα. Είναι λοιπόν κατανοητό πως 

παρότι ο πλανήτης μας καλύπτεται από νερό στο 

μεγαλύτερο μέρος του, μόνο ένα ελάχιστο μέρος 

από αυτό το νερό είναι διαθέσιμο για τις ανάγκες 

των ανθρώπων, για πόση, πότισμα, πλύσιμο κ.α. 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το νερό είναι πηγή 

ζωής και δεν πρέπει να το σπαταλάμε. Δείτε 

χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορούμε να 

κάνουμε εξοικονόμηση νερού στο σπίτι:  

http://www.eyath.gr/swift.jsp?CMCCode=060502&  

 

Στη χώρα μας το νερό είναι ένας φυσικός πόρος τον 

οποίο θεωρούμε αυτονόητο και συνηθισμένο, αν 

όμως σκεφτούμε ότι σε άλλα μέρη του πλανήτη η 

πρόσβαση στο νερό είναι περιορισμένη, τότε θα 

συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύτιμο είναι. Μερικά 

ενδιαφέροντα και συνάμα σοκαριστικά στοιχεία: 

 

• 1 στους 10 ανθρώπους (περίπου 700 εκατομμύρια 

άνθρωποι) δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 

 

• 1 στους 3 ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε 

τουαλέτα. 

 

• Κάθε 90 δευτερόλεπτα ένα παιδί πεθαίνει από 

ασθένειες που σχετίζονται με το νερό. 

 

• Στην Αφρική και την Ασία, οι γυναίκες και τα 

παιδιά περπατούν κατά μέσο όρο 6 χιλιόμετρα 

την ημέρα μόνο για τη συλλογή νερού. 

 

 

Ας κάνουμε λοιπόν οικονομία στο νερό, 

γιατί κάθε σταγόνα έχει αξία!!! 
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� Τα δάση δρουν ως φυσικό φίλτρο νερού, ώστε να 

μπορούμε να το πιούμε.  

 

� Οι δασικές λεκάνες απορροής (ο χώρος πάνω στα 

βουνά που μαζεύει τη βροχή, το χιόνι, το χαλάζι 

κ.ά.) και οι υγρότοποι (για παράδειγμα έλη, 

λίμνες, ποτάμια κ.ά.) προμηθεύουν το 75% του 

γλυκού νερού στον κόσμο. 

 

� Περίπου το ένα τρίτο από τις μεγαλύτερες πόλεις 

του κόσμου προμηθεύονται με μία μεγάλη 

ποσότητα πόσιμου νερού απευθείας από δασικές 

προστατευόμενες περιοχές. 

 

� Τα δάση προστατεύουν το έδαφος από τη 

διάβρωση, που μπορεί να προκληθεί λόγω των 

ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (βροχή, χιόνι 

κ.λπ.) και έτσι το γόνιμο χώμα μένει στα βουνά, 

αυξάνονται τα δάση και δεν έχουμε 

καταστροφικές πλημμύρες. 

 

� Το νερό με τη μορφή ποταμού, χειμάρρου ή 

ακόμα και ένα ρυάκι, αποτελεί ένα όμορφο 

υδάτινο μονοπάτι μέσα στο δάσος, το οποίο 

μπορούμε να ακολουθήσουμε και να χαρούμε 

παρατηρώντας τη ζωή που αναπτύσσεται μέσα 

και τριγύρω του. 

Όμως, παρόλα αυτά τα ανεκτίμητα οικολογικά, 

οικονομικά, κοινωνικά οφέλη καθώς και τη μεγάλη 

σημασία για την υγεία, η παγκόσμια αποψίλωση 

των δασών συνεχίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς, 

καταστρέφοντας κάθε χρόνο 13 εκατομμύρια 

εκτάρια δάσους ή αλλιώς όση περίπου είναι η 

έκταση της Ελλάδας! Ιδιαίτερα στο χρονικό σημείο 

που βρισκόμαστε, πρέπει να τονιστεί ότι η 

αποψίλωση των δασών ευθύνεται για το 12%-20% 

των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην κλιματική 

αλλαγή. 

 

Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών είναι ένα 

εργαλείο που προστατεύει τα δάση και τις δασικές 

εκτάσεις από την καταπάτηση και την καταστροφή 

και αφορά την οριοθέτηση, καταγραφή και 

αποτύπωσή τους με τρόπο ακριβή, διαφανή και 

οριστικό, τόσο στο χρόνο (σήμερα και στο 

παρελθόν) όσο και στο χώρο (γεωγραφικό). Η 

καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων 

στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην: 

  

- Περιβαλλοντική προστασία δασών, δασικών και 

χορτολιβαδικών εκτάσεων, και στη 

Αυτή η παγκόσμια γιορτή 

των δασών έχει ως σκοπό 

την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση όλων 

μας για τη σημασία κάθε 

είδους δάσος και άλλα 

δασικά οικοσυστήματα.  

 

Ιδιαίτερα για το 2016 το 

θέμα είναι «Δάσος και 

Νερό». 

 

Τα δάση καλύπτουν το ένα τρίτο της Γης, 

εκτελώντας ζωτικές λειτουργίες σε όλο τον κόσμο, 

έχουν τη μεγαλύτερη βιολογική ποικιλία από τα 

οικοσυστήματα της ξηράς και αποτελούν το σπίτι 

για περισσότερα από το 80% ζώων, φυτών και 

εντόμων!  

 

Επίσης, 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, 

συμπεριλαμβάνοντας πάνω από 2.000 ομάδες 

ιθαγενών σε διάφορα μέρη, εξαρτώνται από τα 

δάση για την επιβίωσή τους καθώς αυτά τους 

παρέχουν προστασία, εργασία και τροφή. 

 

Ο ρόλος των δασικών οικοσυστημάτων ήταν και 

είναι ζωτικός για την επιβίωση του ανθρώπου, την 

οικονομική και κοινωνική του στήριξη, ενώ σήμερα 

λόγω της κλιματικής αλλαγής και του κινδύνου 

απερήμωσης, η σημασία τους γίνεται ακόμα πιο 

σημαντική για την περιβαλλοντική σταθερότητα. 

 

Το «εργαλείο» που χρησιμοποιούμε για να τα 

φροντίζουμε, είναι η Δασοπονία, δηλαδή η 

επιστήμη που ως αντικείμενο της έχει τη διαχείριση 

φυσικών και τεχνητών δασών, δασικών εκτάσεων 

και λεκανών απορροής υδάτων, περιλαμβάνοντας 

την προστασία εδάφους, νερού και άγριας ζωής, 

καθώς και τη δασική αναψυχή. 

 

Σχετικά με το φετινό 

θέμα «Δάσος και 

Νερό», καλό είναι να 

διευκρινίσουμε ότι 

αυτή η σχέση αφορά 

κυρίως το «γλυκό» 

νερό, όπως το λέμε, 

δηλαδή το πόσιμο 

(video). Το νερό 

αποτελεί πηγή ζωής για 

όλους, ανθρώπους - 

ζώα - φυτά, και η σχέση 

του με το δάσος είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη 

με το δικό μας καλό σε πόλεις και χωριά, βουνά και 

πεδιάδες.  

 

Παρακάτω βλέπουμε όλα τα σημαντικά πράγματα 

αυτής της ωραίας σχέσης μεταξύ δάσους και νερού: 
(Συνεχίζεται �) 

∆ιεθνής Ηµέρα ∆ασών - 21 Μαρτίου 2016 

http://www.un.org/en/events/forestsday/
http://www.un.org/en/events/forestsday/
http://wwww.minagric.gr/greek/agro_pol/DASIKA/Forests/Forests1.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=URbOQ5tryn0
http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE%CF%82
http://www.ekby.gr/ekby/el/Greek_Wetlands_main_el.html
http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=713&language=el-GR&SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo+Container&dnnprintmode=true
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 
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� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ελένη Τσόλκα, Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

Τα links του µήνα: 

♦ Περίτεχνοι γεωμετρικοί κύκλοι στον πυθμένα των ωκεανών σχεδιασμένα από ψάρια που προσπαθούν να εντυ-

πωσιάσουν το ταίρι τους: 

 http://www.livescience.com/40132-underwater-mystery-circles.html 

 

♦ Ντοκιμαντέρ για τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου: 

 https://www.youtube.com/watch?v=kqNIASfUX9E 

���� Να σεβόμαστε το δάσος και να μην το 

θεωρούμε ως δεδομένο, αλλά σαν ένα 

πολύτιμο φίλο που δεν πρέπει να τον χάσουμε. 

 

���� Να το γνωρίσουμε και να μάθουμε περισσό-

τερα για αυτό (quiz), ώστε να το αγαπήσουμε. 

 

Αυτά που μας προσφέρει είναι όλα ωραία και 

χρήσιμα. Ακόμα και το πράσινο χρώμα των φύλλων 

που βλέπουμε όταν μπαίνουμε μέσα στο δάσος, 

μας χαλαρώνει και προκαλεί ευεξία. 

 

ΔΑΣΟΣ: Ας το προσέξουμε και ας το διαφυλάξουμε! 

- Δημιουργία βασικής πληροφοριακής υποδομής 

για τη δημιουργία του Δασολογίου. 

 

Καιρός είναι όλοι μας να προστατεύσουμε αυτόν 

τον πολύτιμο «πράσινο» θησαυρό που μας 

προσφέρει η φύση και μπορούμε να το κάνουμε: 

 

���� Να μην ανάβουμε φωτιές στα δάση. 

 

���� Να μην πετάμε σκουπίδια και μπάζα. 

 

���� Να μην κόβουμε ξυλεία ανεξέλεγκτα και χωρίς 

άδεια από το Δασαρχείο. 

http://wwww.minagric.gr/greek/agro_pol/DASIKA/Forests/Forests2.htm
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=g5FhBYggGyM%3D&tabid=233&language=el-GR
http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/Various/advices/Forest_protection.csp
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/383860/
mailto:info@helmepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa

