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ΑΚΤΙ’s Argonaftes, Andry Chrystodoulou and Irene Kyriakou, participated in the Wadden 

Sea Training Course that was held by UNEP/GRID‐Arendal, a collaborating centre of the 

United Nations Environment Programme (UNEP). The training course was implemented with 

funding and support from the British Council and the ‘Youth in Action’ Programme. The 

purpose of the training programme was to bring together highly‐motivated students and 

young professionals, between the ages of 20 and 30 years, who are dedicated to promoting 

more environmental friendly lifestyles, to experience first‐hand the issues affecting the 

Wadden Sea and encourage them to plan their own climate change projects in their countries. 

The Wadden Sea is the world’s most important inter‐tidal zones and a region extremely rich 

in biodiversity, cultural heritage, and global importance for migratory birds. It is also a region 

where different economical and societal interests and stakeholders are present, providing an 

important case study on if and how conservation and societal interests can be reconciled. The 

region is an important testing ground for policies and measures to adapt to climate change, 

the effects of which are already being felt in the ecosystem.  
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Οι Αργοναύτες της ΑΚΤΗΣ, Άντρη Χριστοδούλου και Ειρήνη Κυριάκου, συμμετείχαν στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώθηκε από το UNEP/GRID‐Arendal, ένα 

συνεργαζόμενο κέντρο του United Nations Environment Programme (UNEP). Το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση και υποστήριξη από το British 

Council και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Youth in Action’. Σκοπός του προγράμματος ήταν 

να συγκεντρώσει φοιτητές και νέους επαγγελματίες, μεταξύ των ηλικιών 20 και 30 χρονών, 

αφοσιωμένους στο να προωθήσουν ένα πιο φιλικό στο περιβάλλον τρόπο ζωής, και μαζί να 

βιώσουν από πρώτο χέρι τα θέματα που επηρεάζουν τη Βόρεια Θάλασσα (Wadden Sea) και 

να αναπτύξουν ένα δικό τους έργο για τις κλιματικές αλλαγές στις χώρες τους. Η Βόρεια 

Θάλασσα είναι μια από τις πιο σημαντικές περιοχές με έντονα παλιρροιακά φαινόμενα και 

πλούσιας βιοποικιλότητας, πολιτιστικής κληρονομιάς και παγκόσμιας σημασίας για τα 

μεταναστευτικά πουλιά. Τα διάφορα οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα και η παρουσία 

των κοινωνικών εταίρων στην περιοχή, αποτέλεσαν ένα καλό παράδειγμα για μελέτη ως 

προς τον τρόπο συμφιλίωσης των κοινωνικών συμφερόντων με τη διατήρηση της φύσης. Η 

περιοχή αποτελεί επίσης ένα σημαντικό πεδίο πιλοτικών εφαρμογών για πολιτικές και μέτρα 

που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της οποίας έχουν γίνει 

ήδη αισθητές στο οικοσύστημα. 
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