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Τα νέα της Παιδικής HELMEPA
Αγαπητοί μας φίλοι, το τεύχος της εφημερίδας «Τα Γλαρόπουλα» που κρατάτε είναι το
πρώτο από τα τέσσερα τεύχη που θα λάβετε ως μέλη του Προγράμματος Παιδική HELMEPA
με τίτλο «Βουτιά στον Ωκεανό». Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, πρόθυμοι
να πραγματοποιήσουν τη «Βουτιά» και να γνωρίσουν καλύτερα τις θάλασσες και τους
ωκεανούς είναι 4.686 παιδιά και 287 εθελοντές Εκπαιδευτικοί που έχουν δημιουργήσει
494 Ομάδες σε 134 σχολεία της χώρας. Αιτήσεις συμμετοχής θα δεχόμαστε μέχρι τη
συμπλήρωση των 6.000 παιδιών. Γι‛ αυτό, αν γνωρίζετε κάποιον που θέλει να δηλώσει
συμμετοχή και δεν το έχει κάνει, πείτε του να βιαστεί!

Εορτασμός Παγκόσμιων Ημερών
Το Δεκέμβριο γιορτάζονται 2 Παγκόσμιες Ημέρες με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον,
για τις οποίες πιστεύουμε ότι αξίζει να αναφέρουμε κάποιες πληροφορίες.
Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους - 5 Δεκεμβρίου
Η Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους γιορτάζεται επίσημα από το 2014 στις
5 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, με σκοπό να προσελκύσει την προσοχή της κοινωνίας
στη σημασία του υγιούς εδάφους και τη σωστή διαχείρισή του.
Στις μέρες μας η ρύπανση είναι μια παγκόσμια ανησυχία και το έδαφος δεν αποτελεί εξαίρεση. Το
1/3 των εδαφών έχει ήδη υποβαθμιστεί και όλοι μας κινδυνεύουμε να χάσουμε πολλά λόγω αυτού
του κρυμμένου κινδύνου που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας. Η ρύπανση του εδάφους μπορεί
συχνά να είναι αόρατη, αλλά δυστυχώς έχει τη δύναμη να επηρεάσει κάθε οργανισμό στη Γη, αφού
δηλητηριάζει τα τρόφιμα που τρώμε και το νερό που πίνουμε.
Τα εδάφη έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν και να μετριάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των
ρύπων, φαίνεται όμως ότι αυτή τους η ικανότητα δεν επαρκεί πλέον για να δώσει τη λύση, αφού και
τα εδάφη έχουν φτάσει στα όριά τους όσον αφορά το φιλτράρισμα των ρύπων.
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Οι περισσότεροι από τους ρύπους προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η γεωργία,
η βιομηχανία τα μη επεξεργασμένα αστικά απόβλητα, αλλά και από την αμέλεια και αδιαφορία μας.
Αν σκεφτούμε ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός μπορεί να φτάσει μέχρι το 2050, τα 9 δισεκατομμύρια,
είναι εύκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα μπορεί να οξυνθεί τα επόμενα χρόνια αν δεν
λάβουμε μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι η ρύπανση των εδαφών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις θάλασσες
και τους οργανισμούς του θαλάσσιου κόσμου.
Είναι καιρός λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να
μετατρέψουμε τα λόγια σε δράση και να γίνουμε εμείς οι ίδιοι η λύση
στο πρόβλημα της ρύπανσης του εδάφους. Αυτό μας προτρέπει
εξάλλου και το θέμα του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας
Ημέρας Εδάφους «Γίνε η λύση στη ρύπανση των εδαφών»
(Be the solution to soil pollution).
Πώς μπορείτε να συμβάλλετε στη προστασία των εδαφών από την ρύπανση; Ακολουθώντας
κάποιους γενικούς κανόνες που ισχύουν και για την προστασία των θαλασσών όπως:
- Μειώστε τα απορρίμματά σας
- Μειώστε τη χρήση πλαστικών μιας χρήσης
- Κάντε ανακύκλωση
- Κάντε δεντροφυτεύσεις
- Προτιμήστε βιολογικά προϊόντα
- Ενημερωθείτε για τις συνέπειες της ρύπανσης
- Επιλέξτε φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μετακίνησης
Πηγή: www.fao.org/world-soil-day/en/

Διεθνής Ημέρα Βουνών - 11 Δεκεμβρίου
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
κήρυξε το 2002 ως «Διεθνές Έτος των Βουνών»
και όρισε την 11η Δεκεμβρίου, από το 2003 και
μετά, ως «Διεθνή Ημέρα Βουνών» με στόχο να έρθουν τα θέματα των βουνών και των λαών τους,
στο τραπέζι των πολιτικών και να ενημερωθεί η ευρύτερη κοινωνία για το σημαντικό τους ρόλο.
Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε ορεινές περιοχές ενώ περισσότεροι από τους μισούς
ανθρώπους παγκοσμίως εξαρτώνται από τα βουνά για το νερό, τα τρόφιμα και ενέργεια. Ωστόσο, τα
βουνά απειλούνται από την αλλαγή του κλίματος, την υποβάθμιση της γης, την υπερεκμετάλλευση
και τις φυσικές καταστροφές, με δυσάρεστες συνέπειες τόσο για τις ορεινές κοινότητες όσο και για
τον υπόλοιπο κόσμο.
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Τα βουνά είναι δείκτες της κλιματικής αλλαγής και καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη
συνεχίζεται, οι άνθρωποι του βουνού αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις

Παιδική HELMEPA

για να επιβιώσουν. Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί τους παγετώνες των βουνών να λιώνουν
με γρηγορότερους ρυθμούς, επηρεάζοντας τα αποθέματα πόσιμου νερού. Σήμερα, περίπου το 40%
του πληθυσμού των ορεινών περιοχών στις αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή 329 εκατομμύρια
άνθρωποι, είναι ευάλωτοι ως προς την σίτισή τους και η ανασφάλεια που νιώθουν τους οδηγεί στη
μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα.
Το φετινό θέμα που επιλέχθηκε για τον
εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Βουνών
είναι «Τα βουνά έχουν σημασία»
(Mountains matter) και θέλει να
ευαισθητοποιήσει την ευρύτερη κοινωνία για το σημαντικό ρόλο τους στη ζωή μας.
Τα βουνά έχουν σημασία λοιπόν για:
1 - Το νερό, καθώς παρέχουν το 60 - 80% του γλυκού νερού του πλανήτη. Ωστόσο, όλα τα επιστημονικά
στοιχεία δείχνουν ότι οι πάγοι στις οροσειρές σε όλο τον κόσμο υποχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και
εξαφανίζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τουλάχιστον 600 παγετώνες έχουν εξαφανιστεί εντελώς τις
τελευταίες δεκαετίες, επηρεάζοντας τις προμήθειες νερού δισεκατομμυρίων ανθρώπων.
2 - Τα τρόφιμα, αφού είναι σημαντικά κέντρα γεωργικής βιοποικιλότητας και φιλοξενούν πολλά από
τα τρόφιμα που έρχονται στο τραπέζι μας, όπως ρύζι, πατάτες, ντομάτες και κριθάρι.
3 - Τη βιοποικιλότητα. Στα βουνά συναντάμε το ένα τέταρτο της
χερσαίας βιοποικιλότητας, σπάνια ζώα όπως οι γορίλες, οι λεοπαρδάλεις
του χιονιού αλλά και εντυπωσιακά όμορφα φυτά όπως οι ορχιδέες.
4 -Τις τοπικές κοινότητες, καθώς πολλές ορεινές περιοχές φιλοξενούν αρχαίες αυτόχθονες
κοινότητες που κατέχουν και διατηρούν πολύτιμες γνώσεις, παραδόσεις και γλώσσες. Οι λαοί των
βουνών έχουν αναπτύξει αξιοσημείωτο δεσμό με τα βουνά και διαθέτουν πληθώρα γνώσεων και
στρατηγικών επιβίωσης ακόμα και στις αντίξοες συνθήκες που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, τις
οποίες μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά.
5 - Τον τουρισμό, καθώς προσελκύουν περίπου το 15-20% του παγκόσμιου τουρισμού.
Πηγή: www.fao.org/international-mountain-day/en/

Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής
Οι Ομάδες του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA» του σχολικού έτους 2018-2019
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής με τίτλο
«Κάνω βουτιά στον Ωκεανό και ανακαλύπτω…», ως εξής:
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1η κατηγορία: 5-7 ετών (Νηπιαγωγείο, Α‛ & Β‛ Τάξη) και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
2η κατηγορία: 8-12 ετών (Γ‛, Δ‛, Ε‛, ΣΤ‛ Τάξη)
Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και
όσοι επιθυμούν να αποτυπώσουν σε χαρτί τι συναντάμε πραγματοποιώντας μια βουτιά στον
ωκεανό, μπορούν να στείλουν τα έργα τους μέσω ταχυδρομείου στα γραφεία της HELMEPA, μέχρι
28 Φεβρουαρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου). Τα έργα για να γίνουν δεκτά πρέπει να πληρούν τα
παρακάτω κριτήρια:
• Να προέρχονται από Ομάδες του Προγράμματος του τρέχοντος σχολικού έτους
• Να είναι ομαδικά, ζωγραφισμένα σε χαρτόνι διαστάσεων 50x70 εκ., σε οριζόντια μορφή και με
έντονα χρώματα
• Να αναγράφονται στο πίσω μέρος το Σχολείο, η Τάξη, ο αριθμός της Ομάδας και το όνομα του
Εθελοντή Εκπαιδευτικού
• Να είναι ζωγραφιές και όχι με τη μέθοδο κολάζ.
Τα Μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης θα επιλέξουν τα 3 καλύτερα έργα σε κάθε κατηγορία που
θα βραβευθούν, με βάση τη συνάφεια με το θέμα του Διαγωνισμού και την πρωτοτυπία. Συνολικά
θα δοθούν έξι βραβεία, τρία σε κάθε κατηγορία. Στο καλύτερο έργο κάθε κατηγορίας απονέμεται
το Α‛ Βραβείο που είναι η εκτύπωσή του σε Αφίσα, στην οποία
θα αναφέρεται, το Σχολείο, η Τάξη, η Ομάδα, το ονοματεπώνυμο
του/της Εκπαιδευτικού και των παιδιών στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα, εφόσον υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/
κηδεμόνων τους. Το Β‛ και Γ‛ Βραβείο, είναι Έπαινος συμμετοχής
προς τους Εκπαιδευτικούς και τα παιδιά των Ομάδων.
Αναλυτικά η προκήρυξη του Διαγωνισμού βρίσκεται στο σύνδεσμο:
helmepajunior.wordpress.com/competition/

Ορόσημα του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA»
Η «Παιδική HELMEPA» συμπλήρωσε φέτος το Νοέμβριο 25 χρόνια λειτουργίας! Θεωρούμε
χρήσιμο να αναφέρουμε εδώ ορισμένα σημαντικά γεγονότα στην πορεία του Προγράμματος ώστε να
το γνωρίσουν καλύτερα τα νέα μέλη και να θυμηθούν τα παλαιότερα.

Ιούνιος 1998: Tο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών – UNEP, απονέμει στη HELMEPA το
βραβείο Global 500 για την εξαιρετική συμβολή των
παιδιών-μελών της Παιδικής HELMEPA στην προστασία
του περιβάλλοντος.
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Μάρτιος 2000: Δύο παιδιά-μέλη του Προγράμματος, ύστερα από
πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού (ΙΜΟ) μιλούν στην Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος, στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο, για το έργο
της Παιδικής HELMEPA και τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες.
Οκτώβριος 2004: Πραγματοποιείται ανταλλαγή επισκέψεων
παιδιών-μελών της Παιδικής HELMEPA και TURMEPA και
εκτελούνται εθελοντικές δράσεις, όπως καθαρισμοί ακτών,
στη Χίο και την Τουρκία.
Οκτώβριος 2006: Παιδιά-μέλη των HELMEPA και TURMEPA
μιλούν στην Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
του ΙΜΟ, στο Λονδίνο, εκπροσωπώντας τη Διεθνή Ένωση
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - INTERMEPA.
Ιούνιος 2008: Παιδιά-μέλη των HELMEPA και CYMEPA συμμετέχουν
στο Παγκόσμιο Παιδικό Συνέδριο για το Περιβάλλον στη Νορβηγία, ως
«Πρεσβευτές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για το θαλάσσιο
περιβάλλον»
Νοέμβριος 2010: Περισσότεροι από 2.000 εκπαιδευτικοί έχουν συμβάλλει εθελοντικά στην
περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς μέσω του Προγράμματος
«Παιδική HELMEPA».
Νοέμβριος 2013: Η «Παιδική HELMEPA» γιορτάζει 20 χρόνια
λειτουργίας με συνολική συμμετοχή 71.000 παιδιών-μελών σε όλη
την Ελλάδα.
Δεκέμβριος 2016: Ο θεσμός των Ελληνικών Ναυτιλιακών Βραβείων
Lloyd‛s List απονέμει στην «Παιδική HELMEPA» το βραβείο
Προστασίας του Περιβάλλοντος – «Achievement in Environmental
Protection» για το έργο των παιδιών-μελών της.

25ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA
Παιδιά-Μέλη των πιο δραστήριων Ομάδων του περασμένου σχολικού έτους
θα συναντηθούν στην Αθήνα, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, όπου θα
πραγματοποιηθεί το 25ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων της Παιδικής HELMEPA.
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ΠΑ Ι∆ ΙΚ Η
HE LM EP A

Τα Μέλη του Συμβουλίου θα ανταλλάξουν εμπειρίες από την περσινή συμμετοχή
τους στο Πρόγραμμα, θα εκλέξουν Προεδρείο και θα στείλουν τα μηνύματα
και τις ανησυχίες τους για το περιβάλλον στην κοινωνία των ενηλίκων. Τα
αποτελέσματα του Συμβουλίου θα σας τα παρουσιάσουμε στο επόμενο τεύχος.
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ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Ο
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
«To Χριστουγεννιάτικο δέντρο των ευχών»
από την Ομάδα 2440(Ν) του 26ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας

Ιδιοκτήτης:
Εκδότης:
Δ/νση Σύνταξης:
Σύνταξη:
Σχεδιασμός:

HELMEPA
Δημήτρης Κ. Μητσάτσος
Κριστιάνα Πρεκεζέ
Δημήτρης Καζάς - Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Κωνσταντίνος Ανδρεάδης
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Δ/νση:
Τηλ.:
Φαξ:
Internet:
E-mail:

Περγάμου 5, 17121 Ν. Σμύρνη
210 9343088, 210 9341233
210 9407327
www.helmepajunior.gr
helmepajunior@helmepajunior.gr

