
Τα νέα της Παιδικής HELMEPA

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η Οικογένεια της Παιδικής HELMEPA 
για το σχολικό έτος 2018-2019 έφτασε τους 369 εθελοντές Εκπαιδευτικούς, που δημιούργησαν 
633 Ομάδες, με 6.004 μικρούς εθελοντές σε 158 σχολεία της πατρίδας μας! Ήδη λάβαμε στα 
γραφεία μας τις πρώτες δραστηριότητες που αφορούν την προστασία του θαλάσσιου κόσμου, η οποία 
αποτελεί και το βασικό θέμα του «Στόχου 14: Ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας» των 
Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό θέμα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Άγριας Ζωής, που γιορτάστηκε στις 3 Μαρτίου, σχετίζεται άμεσα με τον 
Στόχο 14 των Ηνωμένων Εθνών και κατ‛ επέκταση με το πρόγραμμα «Παιδική 
HELMEPA», καθώς έχει τίτλο «Η Ζωή Κάτω από το Νερό: Για τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη» και επιδιώκει την ευαισθητοποίηση όλων μας 
για τη σωστή χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων.

Με αφορμή λοιπόν τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Άγριας Ζωής, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο 
ανθρώπινος πολιτισμός για χιλιετίες στηρίζει την ανάπτυξή του στα θαλάσσια οικοσυστήματα καθώς 
μας παρέχουν μεταξύ άλλων οξυγόνο, πρώτες ύλες και τροφή. Δυστυχώς, όμως έχουν φτάσει και 
αυτά σε οριακό σημείο τα τελευταία χρόνια, με την κατάσταση να επιδεινώνεται 
συνεχώς και αυτό οφείλεται στις δικές μας ανεξέλεγκτες δραστηριότητες όπως είναι η
υπεραλίευση, η ρύπανση με στερεά απορρίμματα και βιομηχανικά λύματα, οι εκπομπές 
των αερίων του θερμοκηπίου κ.ά.

Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο να είμαστε αισιόδοξοι για την εύρεση λύσης στα επίκαιρα 
παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα, που αφορούν τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Η συνεργασία μεταξύ 
των κρατών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι απαραίτητη, όπως και η ανάληψη ατομικής 
ευθύνης. Πραγματοποιήστε λοιπόν όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορείτε από τον Οδηγό του 
Προγράμματος της Παιδικής HELMEPA για να συμβάλλετε κι εσείς με τον τρόπο σας 
στην προστασία της ζωής κάτω από το νερό και στείλτε μας φωτογραφίες από αυτές. 1
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Σε αυτό το σημείο, σας υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να προβάλλουμε το εθελοντικό σας έργο 
στα Γλαρόπουλα και στην ιστοσελίδα της Παιδικής HELMEPA, θα πρέπει να μας στείλετε 
συμπληρωμένες τις φόρμες συγκατάθεσης που υπάρχουν στο σύνδεσμο:
https://helmepajunior.wordpress.com/ypoxreoseis/

Διαγωνισμός Ζωγραφικής - «Κάνω βουτιά στον ωκεανό και ανακαλύπτω…»

Πέρα από τις δραστηριότητες, λάβαμε και 230 έργα ζωγραφικής Ομάδων του Προγράμματος για 
τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό με τίτλο «Κάνω βουτιά στον Ωκεανό και ανακαλύπτω…». Η Επιτροπή 
αξιολόγησης των έργων επέλεξε 3 έργα από κάθε κατηγορία, αλλά 
όπως όλοι σας γνωρίζετε μεγαλύτερη σημασία δεν έχει η βράβευση, 
αλλά η συμμετοχή! Αξίζει λοιπόν σε όλους τους δημιουργούς των 
έργων ένα μεγάλο «ΜΠΡΑΒΟ», γιατί με τα έργα τους στέλνουν 
μηνύματα για το σημαντικό ρόλο των θαλασσών στη ζωή μας και δίνουν 
σε όλους μας κουράγιο και αισιοδοξία ότι η δική τους γενιά θα μπορέσει 
να δημιουργήσει έναν καθαρότερο και ομορφότερο κόσμο από αυτόν 
που βρήκαν!

25ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και στο προηγούμενο 
τεύχος της εφημερίδας, χωρίς όμως λεπτομέρειες, 
την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου έντεκα παιδιά 
ηλικίας 5-12 ετών, μέλη των πιο δραστήριων 
Ομάδων στις 11 Περιφέρειες της χώρας που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα του σχολικού έτους 
2017-1018, συνοδευόμενα από τις δασκάλες τους 
και ένα γονέα, συγκρότησαν στην Αθήνα το 
25ο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Προγράμματος 
«Παιδική HELMEPA».

Τα έντεκα αυτά παιδιά, από Αγ. Παρασκευή 
Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη, Αρμενοχώρι 
Φλώρινας, Αφέτες Νεοχωρίου Ν. Πηλίου, Γούρνες 
Ηρακλείου Κρήτης, Ζεφύρι Αττικής, Ιωάννινα, 
Καλαμάτα, Κυνοπιάστες Κέρκυρας, Λέσβο 
και Ρόδο, ως εκπρόσωποι των 6.140 παιδιών 
του προηγούμενου σχ. έτους, μίλησαν για το 
πρόγραμμα, μετέφεραν περιβαλλοντικά μηνύματα 
από τις τοπικές τους κοινωνίες και ετοίμασαν το 
ακόλουθο κοινό μήνυμα προς τους ενήλικες:
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Παιδική HELMEPA

«Τα πλαστικά μιας χρήσης ας μειώσουμε
 αν θέλουμε τις θάλασσες και το περιβάλλον μας να σώσουμε.

 Δώστε λοιπόν μεγάλη προσοχή γιατί δεν υπάρχει άλλος πλανήτης σαν τη Γη.
 Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, έχουμε φτάσει πια στα όρια!»

Παράλληλα με τη συνεδρίαση των παιδιών, οι ενήλικες προσκεκλημένοι παρακολούθησαν 
βίντεο που είχαν ετοιμάσει οι εθελοντές εκπαιδευτικοί με το περιβαλλοντικό έργο των μικρών 
μαθητών των Ομάδων τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των ενηλίκων, βραβεύτηκαν και 
οι 2 εκπαιδευτικοί με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα, ο κ. Ιωάννης Διαμαντάρας από 
το Δημοτικό Σχολείο Αλίντων Λέρου και η κα Μαρία Λαμπρίδου από το 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Νέας Σμύρνης. 

H γωνιά της Γνώσης

Η γωνιά της γνώσης σε αυτό το τεύχος περιέχει πολλές διασκεδαστικές πληροφορίες, που ίσως 
δεν γνωρίζετε, για 5 θαλάσσιους οργανισμούς. Μερικές από αυτές είμαστε σίγουροι ότι θα σας 
εκπλήξουν!

Δελφίνι

- Υπάρχουν 40 γνωστά είδη δελφινιών. Κάποια πολύ σπάνια είδη ζουν σε 
ποτάμια.

- Το μέγεθός τους ποικίλει από 1,2 μέτρα και 40 
κιλά έως 9,5 μέτρα, όπως το είδος Maui‛s Dolphin, 

και τους 10 τόνους όπως η Όρκα, που είναι κατά βάση και αυτή δελφίνι σε 
αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι. 

- Η αναλογία όγκου του εγκεφάλου τους προς το βάρος τους είναι η μεγαλύτερη ανάμεσα στα 
θηλαστικά, μετά από αυτή του ανθρώπου και της φάλαινας. 

- Είναι πολύ κοινωνικά ζώα και ζουν σε αγέλες των 12 περίπου ατόμων. 

- Δεν εγκαταλείπουν τα άρρωστα ή τραυματισμένα μέλη της αγέλης τους και βοηθούν άλλα ζώα, 
όπως τις φάλαινες να βρουν το δρόμο τους προς το πέλαγος ή ακόμα και ανθρώπους που 
κινδυνεύουν από επίθεση καρχαρία!

- Οι πρόγονοι των δελφινιών εμφανίστηκαν στη Γη ως χερσαία θηλαστικά και με το πέρασμα του 
χρόνου κατέληξαν να ζουν στη θάλασσα.



Θαλάσσια χελώνα

- Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι θαλάσσιες 
χελώνες προϋπήρχαν των δεινοσαύρων. Παρόλο που οι δεινόσαυροι 
εξαφανίστηκαν, αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι σήμερα, αν και 
κάποια είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

- Οι δερματοχελώνες είναι οι πιο μεγάλες από τις 
θαλάσσιες χελώνες με το μήκος τους να φτάνει τα 
2,5 μέτρα, το πλάτος το 1,5 μέτρο και το βάρος 
τους να ξεπερνά τα 500 κιλά.

- Μπορούν να κολυμπούν γρήγορα και είναι ικανές να 
αναπτύξουν ταχύτητες 35χλμ/ώρα.

- Οι θηλυκές χελώνες εναποθέτουν σε τρύπα που 
έχουν σκάψει στην άμμο περίπου 70-200 αυγά 
(ανάλογα με το είδος), τα σκεπάζουν και επιστρέφουν στη θάλασσα. 

- Τα αυγά εκκολάπτονται μέσα σε περίπου δύο μήνες και ανάλογα με τη θερμοκρασία 
που επικρατεί καθορίζεται το φύλο της χελώνας - αρσενικό για χαμηλές θερμοκρασίες, 
θηλυκό για υψηλές.

- Λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια, μια 
μείωση στο ποσοστό των αρσενικών. 

Μέδουσα

- Το σώμα της αποτελείται κατά 95% από νερό και έχει σχήμα 
καμπάνας στην περιφέρεια της οποίας υπάρχουν τα πλοκάμια και 
τα αισθητήρια όργανα.

- Κάποιες μέδουσες έχουν πολλά μικρά μάτια στο σώμα τους που 
τους επιτρέπουν να έχουν όραση 360 μοιρών!

- Δεν έχουν εγκέφαλο αλλά το νευρικό σύστημα που διαθέτουν, τους επιτρέπει 
να αντιλαμβάνονται ερεθίσματα, όπως το φως και η οσμή και να αντιδρούν 
σ‛ αυτά.

- Η μεγαλύτερη μέδουσα στον κόσμο έχει διάμετρο σώματος τα 2,5 μέτρα ενώ τα 
πλοκάμια της φτάνουν τα 50 μέτρα, όσο δηλαδή μισό γήπεδο ποδοσφαίρου!

- Οι μέδουσες ίσως κρύβουν το μυστικό της αθανασίας! Οι περισσότερες ζουν από 
μερικές ώρες έως μερικούς μήνες, υπάρχει όμως ένα είδος που μπορεί να είναι 
αθάνατο περνώντας από το ώριμο ενήλικο στάδιο σε μια προηγούμενη μορφή, ως 
πολύποδας και πάλι από τη αρχή!

- Το πιο επικίνδυνο ζώο στη Γη ίσως είναι η σφήκα της θάλασσας (Chironex fleckeri) 
που ζει στα νερά της Αυστραλίας και της Νοτιανατολικής Ασίας και μπορεί να 
σκοτώσει, υπό προϋποθέσεις, έναν άνθρωπο μέσα σε 2 έως 5 λεπτά!

www.helmepajunior.gr
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helmepajunior@helmepajunior.gr

Φάλαινα

- Η Γαλάζια φάλαινα είναι το μεγαλύτερο 
ζώο που έζησε ποτέ στη Γη. Το μήκος της 
φτάνει τα 33,5 μέτρα και το βάρος της 

κυμαίνεται μεταξύ 90 και 120 τόνων. Οι αρτηρίες στην 
καρδιά της είναι αρκετά μεγάλες για να περάσει από 
μέσα ένας μέσος άνθρωπος. 

- Η πτεροφάλαινα η οποία ζει και στην Ελλάδα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη 
και το ταχύτερο είδος φάλαινας, φτάνοντας τα 37 χλμ/ώρα.

- Ο φυσητήρας μπορεί να καταδυθεί σε βάθος έως 2 χλμ. για να βρει τροφή, κατέχοντας το ρεκόρ 
κατάδυσης ανάμεσα στις φάλαινες.

- Στον φυσητήρα ανήκει και ο μεγαλύτερος εγκέφαλος στη Γη, το βάρος του οποίου φτάνει τα 9 
κιλά, και σε όγκο είναι πενταπλάσιος από το δικό μας.

- Η τοξοκέφαλη φάλαινα (Bowhead whale) μπορεί να ζήσει ως και 200 χρόνια.

- Η φάλαινα Μπελούγκα έχει χαρακτηριστικό άσπρο χρώμα και ονομάζεται 
αλλιώς καναρίνι της θάλασσας, εξαιτίας της υψηλής συχνότητας ήχων 
που παράγει.

Χταπόδι 

- Είναι κουφά, έχουν τρεις καρδιές και το αίμα τους είναι μπλε.

- Ένα ενήλικο χταπόδι μπορεί να περάσει μέσα από μια τρύπα ίση με τη διάμετρο ενός νομίσματος 
των 10 λεπτών!

- Είναι σε θέση να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του, αλλάζοντας το χρώμα 
του όταν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Θεωρείται ειδικό στο καμουφλάζ!

- Το χταπόδι με τους μπλε δακτυλίους είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα 
πλάσματα στον κόσμο παρόλο που είναι μικρό σαν μια μπάλα του γκολφ!

- Το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού είναι το μεγαλύτερο απ‛ όλα και φτάνει τα 5 μέτρα μήκος και 
50 κιλά βάρος.

- Το πιο χαριτωμένο χταπόδι του κόσμου είναι το χταπόδι Dumbo που πήρε 
την ονομασία του από τα πτερύγια που έχει, τα οποία προεξέχουν σαν αυτιά 
και μοιάζουν με εκείνα του ελέφαντα Dumbo.

Ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

Πάνω από ένας χρόνος πέρασε από τότε που αρχίσαμε να πληρώνουμε το ανταποδοτικό περιβαλ-
λοντικό τέλος των 0,04€/τμχ για τις πλαστικές σακούλες στα super-market σε μία προσπάθεια 
     να μειωθεί η χρήση τους που τόσο κακό κάνει στο περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι η πλαστική 

σακούλα θεωρείται από τα χειρότερα σκουπίδια που υπάρχουν αφού μπορεί να μεταφερθεί 
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 Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης

με τον αέρα σε οποιοδήποτε σημείο του Πλανήτη και να γίνει παγίδα για 
πάρα πολλά ζώα. Στο θαλάσσιο περιβάλλον η πλαστική σακούλα μπορεί να 
διαλυθεί σε 10-20 χρόνια και σε αυτό το διάστημα μπορεί να καταλήξει στο 
στομάχι κάποιου οργανισμού ή να τον παγιδεύσει και να τον τραυματίσει.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσαν περιβαλλοντικές οργανώσεις η χρήση της πλαστικής 
σακούλας στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο μειώθηκε σε τεμάχια κατά περίπου 54% και σε 
ποσότητα πλαστικού κατά περίπου 42%, κάτι που αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη. Η μείωση θα 
μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, αν δεν είχαν 
εξαιρεθεί από το μέτρο τα περίπτερα και οι υπαίθριες αγορές, αν είχαν υλοποιηθεί προγράμματα 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και αν είχαν διανεμηθεί δωρεάν τσάντες πολλών 
χρήσεων στους πολίτες.  

Η HELMEPA σε μια κοινή πρωτοβουλία με την Πρεσβεία του 
Καναδά στην Αθήνα, προχώρησε από τον Νοέμβριο στην παραγωγή 
1.200 πάνινων τσαντών με μήνυμα «Λέμε ΟΧΙ στα πλαστικά 
μιας χρήσης» για να τις διανείμει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς 
Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων της Αττικής που 
επισκέπτονται τις περιβαλλοντικές Εκθέσεις της HELMEPA σε μια 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για τη μείωση 
των πλαστικών μιας χρήσης.

Τι ακολουθεί…

Μείνετε συντονισμένοι 
στο Πρόγραμμα «Παιδική 
HELMEPA» για να λάβετε 
ενημέρωση για τις σημαντικές 
ημέρες που αφορούν τον 
Πλανήτη μας και τους 
οργανισμούς που φιλοξενεί:

22 Απριλίου
Ημέρα
της
Γης

25 Απριλίου
Παγκόσμια 

Ημέρα
Πιγκουίνων

2 Μαΐου 

Παγκόσμια 
Ημέρα
Τόνου

22 Μαΐου

Διεθνής
Ημέρα

Βιοποικιλότητας

5 Ιουνίου
Παγκόσμια 

Ημέρα 
Περιβάλλοντος

8 Ιουνίου 

Παγκόσμια 
Ημέρα

Ωκεανών

16 Ιουν
ίου

Παγκόσμια
 

Ημέρα 

Θαλάσσιας
 

Χελώνας


