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Δελτίο τύπου 

Εορτασμός της Ημέρας Νερού στο Πάρκο Α.Τρίτσης 

 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22η Μαρτίου) η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" διοργάνωσε 
την «Ημέρα Νερού» το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 στο Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», για τα παιδιά των εργαζομένων των εταιρειών 
Interamerican και Mellon Technologies που αποτελούν υποστηρικτές του έργου του 
φορέα. 
 
Η εκδήλωση για την Ημέρα Νερού στόχευσε στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μικρών 
και μεγάλων συμμετεχόντων για την σημαντικότητα του νερού για τον άνθρωπο και την 
φύση. Η εκδήλωση ξεκίνησε με έναν περίπατο προς την κεντρική λίμνη του πάρκου όπου 
υπήρξε συζήτηση για τον κύκλο του νερού, τους τρόπους εξοικονόμησής του και τρόπους 
αποφυγής της μόλυνσης των υδάτων. Έπειτα στον χώρο όπου πραγματοποιείται το 
πρόγραμμα «Στο Βάθος …Κήπος!» της «ΕΔΡΑΣ» τα παιδιά συμμετείχαν σε θεατρικά 
σκετσάκια για τον κύκλο του νερού, έκαναν πειράματα με το νερό και κατασκεύασαν  
πράσινες φατσούλες με χώμα, σπόρους και άμμο! 
 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επιστροφή στο κτίριο του Δικτύου Εθελοντών όπου 
μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά φυτώρια λαχανικών και αρωματικών λουλουδιών.  
 
 
 
Πληροφορίες για τους συντάκτες:  
 
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης 
 
Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Στο βάθος…ΚΗΠΟΣ!» υλοποιείται για παιδιά ηλικίας 5-
12 ετών μέσω της Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ» της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» 
στο Δήμο Ιλίου. 
 
Η γνωριμία με τα λαχανικά και την καλλιέργειά τους, τα αρωματικά φυτά και οι χρήσεις τους, 
τα καρποφόρα δέντρα, η βιολογική καλλιέργεια, η φυσική καλλιέργεια  είναι μερικά από τα 
θέματα των δραστηριοτήτων. Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση 
των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος, η σύνδεση της τροφής με τη γη, η θεραπευτική 
επαφή με τη φύση και η καλλιέργεια της πεποίθησης ότι όλοι μπορούν να γίνουν μικροί 
κηπουροί και στην πόλη. Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται μέσα από τα μονοπάτια της 
δημιουργικής έκφρασης και του βιωματικού παιχνιδιού.  
 
Παράλληλα με την εκμάθηση κηπουρικής, η γνώση της οποίας δεν αποτελεί πλέον κτήμα του 
μέσου κάτοικου της πόλης, τα παιδιά αναπτύσσουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες, ομαδικές 
ικανότητες και προσωπικές δεξιότητες. Μέσα από την κηπουρική εξερευνούν τη φύση, 
ανακαλύπτουν πόσοι άλλοι ζωντανοί οργανισμοί υπάρχουν και ποιος είναι ρόλος τους, 
κατανοούν τη σημασία του νερού, του ήλιου, του χώματος και των κύκλων ενέργειας στη 
φύση, βιώνουν το κύκλο της ζωής και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις δυναμικές σχέσεις 
μεταξύ των φυσικών στοιχείων. Μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα υπεύθυνη της 
φροντίδας του κήπου, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μοιράζονται. Με την κηπουρική 
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καλλιεργούνται στο παιδί η αίσθηση ευθύνης, η παρατηρητικότητα, η υπομονή, η 
οργανωτικότητα, η κριτική σκέψη και η φαντασία. Και φυσικά η ενασχόληση με το 
λαχανόκηπο επηρεάζει άμεσα τις διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις των παιδιών. 
 
Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Κυριακή, 11.00-13.00.  
 
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής: Υπεύθυνη 
Εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, κα. Μαριτίνα Κονταράτου, τηλ. 210 
5901243, email: arts.edra@gmail.com. Url: www.edra-coop.gr.  
 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικού Προγράμματος: κα. Μπουκουβάλα Ευδοκία 
 

Τα περιβαλλοντικά Προγράμματα υλοποιούνται με την υποστήριξη του 
Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Αντώνη Τρίτση. 

 
 
 

Χορηγός Παιδικής Πολιτιστικής Λέσχης «ΕΚΦΡΑΣΗ»: 

 
 
 
 

 

Παρακαλείσθε για την αναδημοσίευση/προβολή. Για οποιαδήποτε πληροφορία και 
ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Γκούτσιου Αριστέα, Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων 
& Κοινωνικού Μάρκετινγκ, τηλ: 210-5913826, κιν.: 6936 784724, e-mail: 
mko.edra@gmail.com, Url: www.edra-coop.gr 

 

Η «ΕΔΡΑ» είναι Κοινωνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ψυχικής 
Υγείας και Νοητικής Υστέρησης από το 2001, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών και μη ευνοημένων ομάδων, την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση. Ο Οργανισμός λειτουργεί δύο Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στα πλαίσια 
της αποασυλοποίησης (Πρόγραμμα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ») και Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εποπτευόμενα 
από το Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Εναλλακτικής Απασχόλησης και Θεραπευτικών Δράσεων ανοιχτό προς 
την κοινότητα, εννιά Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (Περιστέρι, Ίλιον, 
Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό, Δάφνη-Υμηττό, Ηλιούπολη, Χαϊδάρι), Παιδική Πολιτιστική Λέσχη & Λέσχη 
ΑμεΑ στο Δήμο Ιλίου, Κοινωφελές Παντοπωλείο στους Δήμους Αγ. Αναργύρων-Καματερού & 
Ηλιούπολης, Κέντρο Κοινωνικής Οικονομίας στο Περιστέρι και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 
(Περιστέρι, Βόλο, Πάτρα).  

Παράλληλα, υλοποιεί εθελοντικά προγράμματα, εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας (π.χ. το ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Τέxνης ART4MORE, την 
Παναττική αθλητική διοργάνωση ΑμΕA), κ.α. 


