
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ 21 ΜΑΙΟΥ 
 
Το ΕΝΟ πρόγραµµα προσκαλεί σχολεία , µαθητές και νεανικές οµάδες να φυτέψουν δέντρα για τη 
Βιοποικιλότητα   και  ένα  βιώσιµο  µέλλον. Το πρόγραµµα δενδροφύτευσης θα γίνει σε 150 χώρες 
σ όλο τον κόσµο στις 21 Μαίου. Την ίδια µέρα θα γιορτάσουµε τη µέρα της Βιοποικιλότητας και το 
Έτος της Βιοποικιλότητας.  Ας σκεφτούµε τι έχουµε καταφέρει για τη διάσωση της 
Βιοποικιλότητας και ας επικεντρωθούµε στο πόσο επείγουσες είναι οι µελλοντικές µας προκλήσεις. 
Είναι ώρα να δράσουµε. Θα κάνουµε το καθήκον µας και θα φυτέψουµε δέντρα. 
 
 
Τα πρώτα δέντρα θα φυτευτούν στην Οκεανία το απόγευµα.. Ακολουθώντας την πορεία του ήλιου 
νέα δέντρα θα τοποθετηθούν στο έδαφος µε τη σειρά στην Ασία , στην Ευρώπη και στην Αφρική. 
Η τελευταία ήπειρος θα είναι η Αµερική. Η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της και νέα δέντρα θα 
βρούν τη θέση τους στη γη. 
 
Πως θα πάρετε µέρος; Αρχικά δηλώστε το σχολείο  ή την οµάδα σας   διαδικτυακά  µέχρι την 1η 
Μαίου. Το κάθε σχολείο ή η οµάδα θα λάβει ένα πιστοποιητικό συµµετοχής, Βρείτε οδηγίες , 
περισσότερες πληροφορίες (το έργο µας, τραγούδια κ.λ.π) για την ηµέρα στην ιστοσελίδα του 
ΕΝΟ. 
 
Το ΕΝΟ πρόγραµµα είναι ένα παγκόσµιο διαδικτυακό σχολείο για την οικολογική συνείδηση. Τα 
σχολεία σ ολο τον κόσµο µελετούν τα ίδια περιβαλλοντικά θέµατα, κάνουν εργασίες σχετικές µε το 
περιβάλλον και µοιράζονται τα αποτελέσµατα των ερευνών τους µε την τοπική κοινωνία αλλά και 
µε όλο τον κόσµο. Περίπου 5000 σχολεία  σε 150 χώρες παίρνουν µέρος σ αυτές τις 
δραστηριότητες     . Το ΕΝΟ πρόγραµµα ξεκίνησε πριν 10 χρόνια και  βάση του είναι στη 
Φιλανδία. 
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ΗΜΕΡΑ ∆ΕΝΤΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
http:www//enotreeday.net 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
 
MR MIKA VANHANEN,director 
 
ENO ENVIROMENT ONLINE 
 
mika.vanhannen@enoprogramme.org 
 
 



 ΠΡΟΕΤΟΜΑΣΙΕΣ 
 
1. Φυτέψτε δέντρα που να είναι κατάλληλα για το κλίµα της περιοχής 
 
2. Πάρτε τα δέντρα από τοπικούς προµηθευτές και βρείτε σπόνσορες για αυτά 
 
3.∆ιαλέξτε κατάλληλα µέρη για τα δέντρα και σκάψτε τρύπες. Αν χρειάζεστε βοήθεια 
επικοινωνήστε µε ειδικούς της περιοχής σας 
 
4.Βρείτε µαθητές που θα φυτέψουν δέντρα 
 
5. Προσκαλέστε κατοίκους της περιοχής να πάρουν µέρος 
 
6. ∆ιαλέξτε ένα µαθητή που θα εκφωνήσει ένα σύντοµο λόγο 
 
7.Τραβήξτε φωτογραφίες και βίντεο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
 
8.Προσκαλέστε και άλλα σχολεία, όπως και τοπικούς  άρχοντες να παρευρεθούν στην εκδήλωση 
 
9. Φτιάξτε στο  σχολείο σας ένα χάρτη όπου θα φαίνονται όλες οι χώρες που παίρνουν µέρος στην 
εκδήλωση 
 
10. Καλέστε και τα τοπικά µέσα ενηµέρωσης 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ ∆ΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟ 
 
Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΙΟΥ 2010 
 
ΩΡΑ: 12.00 ME 12.30 ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ 
 
1. Μαζευτείτε στην περιοχή όπου θα φυτέψετε τα δέντρα 
 
2.Ένας µαθητής εκφωνεί λόγο 
 
3. Οι µαθητές φυτεύουν δέντρα µε τους ηλικιωµένους της περιοχής , αν οι τελευταίοι το επιθυµούν 
 
4.Μπορεί να εκφωνηθεί και ένας δεύτερος λόγος από τοπικό άρχοντα της περιοχής 
 
5.Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει ένα µουσικό πρόγραµµα 
 
6. Να υπάρξει µια µεγάλη φωτογραφία µε όλους τους συντελεστές της δεντροφύτευσης 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 
 
1.Αφήστε το µήνυµά σας στο βιβλίο επισκεπτών στο διαδίκτυο 
 
2. Στείλτε µια µικρή περίληψη που να περιλαµβάνει 
 
α. το όνοµα του σχολείου ή της οµάδας σας 
 
β. την πόλη σας 
 
γ. τη χώρα σας 
 
δ. τον αριθµό των συµµετεχόντων 
 
ε. στείλτε µόνο µια φωτογραφία, γιατί τα σχολεία που συµµετέχουν είναι πολλά (2000) 
 
3. ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: photoseurope@enoprogramme.org 
 
4. Τραβήξτε ένα βίντεο, βάλτε το στο διαδίκτυο (όπως στο YOUTUBE) και στείλτε το link (OXI 
TO BINTEO) στο videos@enoprogramme.org. Eµείς θα προωθήσουµε το βίντεο 
 
5.Θυµηθείτε να προσέχετε τα δέντρα σας 
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ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
 
ΕΝΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 
Το περιβάλλον είναι σηµαντικό για µας. Όχι µόνο σε τοπικό  αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Σήµερα θα επικεντρωθούµε στο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα. Θα το κάνουµε µαζί µε νέους, 
σχολεία και µαθητές απ΄ όλο τον κόσµο. Σήµερα θα φυτέψουµε δέντρα µε όλους τους άλλους 
φίλους µας σε Ανατολή. ∆ύση. Βορά και Νότο. 
 
Τα πρώτα δέντρα θα φυτευτούν στην Οκεανία το απόγευµα.. Ακολουθώντας την πορεία του ήλιου 
νέα δέντρα θα τοποθετηθούν στο έδαφος µε τη σειρά στην Ασία , στην Ευρώπη και στην Αφρική. 
Η τελευταία ήπειρος θα είναι η Αµερική. Η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της και νέα δέντρα θα 
βρούν τη θέση τους στη γη. 
 
Χιλιάδες σχολεία από 150 χώρες φυτεύουν µαζί µας δέντρα. Η ηµέρα δεντροφύτευσης έχει 
οργανωθεί από το πρόγραµµα ΕΝΟ, ένα διαδικτυακό παγκόσµιο σχολείο που έχει εδραιωθεί και 
έχει έδρα του τη Φιλανδία. 
 
Ένα δέντρο έχει συµβολική σηµασία για µας, Πρώτα µας θυµίζει τη σηµασία του περιβάλλοντος 
και ότι πρέπει να το προστατεύουµε. ∆εύτερο συµβολίζει τη συνεργασία µεταξύ των σχολείων σ 
όλο τον κόσµο. 
 
Γιορτάζουµε το έτος της βιοποικιλότητας. Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής στη γή. Είναι 
ουσιαστικό να υποστηρίξουµε τα  φυσικά ζωντανά οικοσυστήµατα που µας προµηθεύουν ζωή, 
καύσιµα, υγεία και γενικά ποιότητα ζωής. Η ανθρωπότητα είναι µέρος της βιοποικιλότητας και 



πρέπει να την προστατεύει. Οι τελευταίες ανθρώπινες δραστηριότητες την καταστρέφουν. Αυτό 
µπορεί να προκαλέσει µια µη αντιστρέψιµη κατάσταση των συστηµάτων στα οποία βασιζόµαστε. 
Αλλά  αυτό µπορούµε να το αποτρέψουµε. Τώρα είναι η ώρα να δράσουµε! 
 
Ελπίζουµε να ωριµάσουµε όπως τα δέντρα µας για ένα καλύτερο µέλλον. Η βιοποικιλότητα είναι η 
ζωή µας! 
 

 


