
Η Περιβαλλοντική Έκθεση της HELMEPA στη Σαλαμίνα 

 
 
Η κινητή Έκθεση της HELMEPA με θέμα «Θαλάσσιο Περιβάλλον και Επιστήμες» φιλοξενήθηκε στην 
Αίθουσα «Δημήτρης Μπόγρης» του Δημαρχείου της Σαλαμίνας και λειτούργησε υπό την αιγίδα του 
Δήμου μεταξύ 8 και 14 Νοεμβρίου 2019. 
 
Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η HELMEPA μετέφερε στην Έκθεση 740 μαθητές και 55 
εκπαιδευτικούς 13 Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων Σαλαμίνας, Αμπελακίων, Φοίνικα, Σεληνίων και 
Αιαντείου. Τις δαπάνες μεταφοράς των μαθητών με πούλμαν στην Έκθεση κάλυψε η HELMEPA. 
 
Κατά την ξενάγηση των μαθητών, επιστημονικά στελέχη της HELMEPA εστίασαν, μεταξύ άλλων, στο 
πρόβλημα της ρύπανσης ακτών και θαλασσών με πλαστικά απορρίμματα που αλόγιστα πετάμε και 
καταλήγουν στη θάλασσα, προτείνοντας απλούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι να 
συμβάλουμε στη λύση μειώνοντας τα πλαστικά μιας χρήσης στην καθημερινότητα μας. 
 
Από την έρευνα που διενήργησε η HELMEPA στη Σαλαμίνα, με ικανοποίηση σημειώνεται πως οι 
μαθητές είναι ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά θέματα, παίρνουν μέρος σε δράσεις και το 93% 
συμμετέχουν σε ανακύκλωση υλικών. 
 
Το 80% των μαθητών Δημοτικού θεωρούν τα σκουπίδια σε δρόμους και παραλίες ως το σοβαρότερο 
πρόβλημα, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως σε ποσοστό 84% τα παιδιά εφοδιάζονται με 
παγούρι νερού αντί για πλαστικό μπουκάλι και περίπου 2 στα 3 νοικοκυριά χρησιμοποιούν είτε πάνινες 
και πλαστικές σακούλες πολλαπλών χρήσεων ή καρότσι για τα ψώνια τους, σε αντικατάσταση της 
πλαστικής σακούλας μιας χρήσης. 
 
Επίσης, 2 στους 3 μαθητές Γυμνασίου εντυπωσιάστηκαν από τη θεματική ενότητα της Έκθεσης 
«Ανεξερεύνητος Ωκεανός», όπου επιστημονικά στελέχη της HELMEPA παρουσιάζουν πρόσφατα 
στοιχεία για τη ζωή στα βάθη των ωκεανών και εξελίξεις στις θαλάσσιες επιστήμες και έρευνες. 
 
Το 66% των μαθητών Γυμνασίου ενδιαφέρονται ακόμη να μάθουν περισσότερα για επαγγέλματα 
σχετικά με θαλάσσιες επιστήμες, όπως ωκεανογραφία, βιομιμητική, ενάλια αρχαιολογία ή θαλάσσια 
βιολογία. 
 
Η θετική ανταπόκριση της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας αποτυπώνεται στα ακόλουθα ενδεικτικά 
σχόλια στο βιβλίο επισκεπτών: 
 
«Ένας από τους στόχους που θέτουμε στο σχολείο μας είναι και η περιβαλλοντική συνείδηση. Η 
ενημέρωση που προσφέρατε μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο τους μαθητές και τις μαθήτριες 
να αποκτήσουν βιώσιμες προσεγγίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε πολύ, 
συνεχίστε την καταπληκτική αυτή προσπάθεια!» 
 
2ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας 
 
«Θερμά συγχαρητήρια για την έκθεση και τον διαδραστικό τρόπο παρουσίασης στα παιδιά μας. 
Ιδιαίτερα σημαντική η δράση για το νησί μας, καθώς αντιμετωπίζουμε και γινόμαστε αυτόπτες 
μάρτυρες όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις ακτές μας!» 
 
Γυμνάσιο Αιαντείου Σαλαμίνας 
 



Η HELMEPA θερμά ευχαριστεί όλους όσοι βοήθησαν στην επιτυχή λειτουργία της Έκθεσης καθώς και 
τους Π. Διολέτη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισμού, Γ. Βούλγαρη, 
Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και κυρίως τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν στο μήνυμα της HELMEPA για 
Καθαρές Θάλασσες και Ακτές! 
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