
Αγαπητοί μας φίλοι,

Καλή Σχολική Χρονιά με Υγεία, σε εσάς και τις οικογένειές σας! 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» της 
νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021 με τίτλο «Η φίλη μας η θάλασσα», 
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ήδη έχουμε 
λάβει τις πρώτες συμμετοχές! Έγκριση λάβαμε και για τη διεξαγωγή του  
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ζωγραφικής, ο οποίος απευθύνεται πλέον σε 3 κατηγορίες παιδιών: 

1η κατηγορία: Νηπιαγωγεία & Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής
2η κατηγορία: Α‛, Β‛, Γ‛ Τάξεις
3η κατηγορία: Δ‛, Ε‛, ΣΤ‛ Τάξεις. 

Καθώς αρκετοί από εσάς δεν είχατε την ευκαιρία να ολοκληρώσετε το Πρόγραμμα, σημειώστε 
ότι δεν έγιναν αλλαγές στις ενότητες και τις δραστηριότητες που προτείνουμε φέτος. Προς αυτή 
την κατεύθυνση οδηγηθήκαμε και από το γεγονός ότι οι αλλαγές που είχαμε κάνει την περασμένη 
σχολική χρονιά σας άρεσαν, κάτι που φάνηκε και στις αξιολογήσεις που λάβαμε. Το 98% των 
εκπαιδευτικών και το 92% των παιδιών θεωρεί το πρόγραμμα «Άριστο» και «Πολύ Καλό»! 

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μπορούν να 
επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Παιδικής HELMEPA https://helmepajunior.wordpress.com 
και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία των Ομάδων. 

Ανασκόπηση σχολικής χρονιάς 2019-2020

Παρά τις αντιξοότητες της περασμένης σχολικής χρονιάς, με χαρά διαπιστώσαμε από τις αναφορές 
σας ότι η πανδημία δεν πτόησε πολλούς από εσάς και καταφέρατε να πραγματοποιήσετε 2.117 
περιβαλλοντικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα! Αρκετές από αυτές μάλιστα πραγματοποιήθηκαν 
μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να εμπλακεί όλη η οικογένεια και τα 
περιβαλλοντικά μηνύματα να φτάσουν σε περισσότερους αποδέκτες. Ακολουθούν δράσεις από 
Ομάδες του Προγράμματος που μας έδωσαν τη συγκατάθεσή τους να τις προβάλουμε στην 
εφημερίδα.
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Νηπιαγωγείο Βουτσαρά Ιωαννίνων

Τα μέλη της Ομάδας 3077(Ν) του Νηπιαγωγείου Βουτσαρά Ιωαννίνων επηρεασμένα από την 
ενασχόλησή τους με την κλιματική αλλαγή και τη ναυτιλία χρησιμοποίησαν ναυτική ορολογία και 
έφτιαξαν τη δική τους ιστορία για τα ζώα που κινδυνεύουν από τη ρύπανση των θαλασσών:

Μια φορά κι έναν καιρό σε έναν τόπο μακρινό ήταν μια πειρατίνα που τη λέγανε Μήνα 
κι ένας πειρατής που τον λέγαν Κλιματή. Ξεκίνησαν κι άνοιξαν πανιά να πάνε βόλτα 
μακριά. «Βίρα τις άγκυρες καπετάνιε μου», κι ο καπετάνιος Κλιματής άνοιξε πανιά, 
έλεγξε τα ύφαλα και τα έξαλα του πλοίου και ξεκίνησαν.

Καθώς στη θάλασσα πλέανε, εμφανίστηκε ένα πλάσμα μυθικό από της θάλασσας τον 
βυθό. Μια γοργόνα όμορφη, αλλά λυπημένη γιατί το σπίτι της έχει βρωμίσει εκεί που 
μένει. Με το τραγούδι της λυπημένα τραγουδά: «Όλα τα πλάσματα της θάλασσας 
έχουν ξεσηκωθεί. Τρώνε σκουπίδια αντί για τροφή. Θέλουν βοήθεια, ανθρώπινη και 
πειρατική».

Το άκουσε το τραγούδι η πειρατίνα η Μήνα, συγκινήθηκε πολύ και είπε στον Καπετάνιο Κλιματή να 
βοηθήσουν όλα τα ψάρια του ωκεανού.

Χταπόδι: «Βοήθα γοργόνα μου καλή, φοράω στο κεφάλι μου ένα πλαστικό κουτί».
Ήρθε και το χέλι λύκος: «Γοργόνα μου καλή, έφαγα σκουπίδια και αρρώστησα πολύ!».
Δελφίνι: «Δεν βρίσκω ψάρια για να φάω, μόνο μου στη θάλασσα τριγυρνάω. 
Μου σκότωσαν και τα παιδιά μου και πονάει η καρδιά μου». 

Τότε ο Καπετάνιος Κλιματής και η πειρατίνα Μήνα, φτιάξανε δίχτυα για σκουπίδια και αποφάσισαν 
αντί για θησαυρούς, στο αμπάρι να κλείσουν ό,τι μαζέψουν. Αριβάρησαν την άλλη μέρα και τα 
έδειξαν στους ανθρώπους φωνάζοντας δυνατά!

«Άνθρωποι κοιτάξτε τι ρίχνετε στη θάλασσα! Όλα τα ψάρια παραπονιούνται, 
κλαίνε και φοβούνται. Από εδώ και στο εξής να είστε πιο προσεχτικοί, να μην 
παραπονιούνται της θάλασσας οι οργανισμοί!».

Εδώ τελειώνει η ιστορία μας αυτή κι ελπίζουμε όλοι να γίνουμε σαν τη Μήνα και τον Κλιματή!

1ο Πειρ. Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Τα παιδιά των Ομάδων 2341(Α)-2342(Α) του 1ου Πειρ. Δημοτικού 
Σχολείου Αλεξανδρούπολης μίλησαν για τη χελώνα καρέτα καρέτα 
και αφού δημιούργησαν την ταυτότητα της, έφτιαξαν ένα βυθό με 
χελωνίτσες. Παράλληλα μίλησαν για την ατομική ευθύνη και μάζεψαν τα 
σκουπίδια από τη θάλασσα με την απόχη για να μπορούν οι χελωνίτσες 

να κολυμπούν ελεύθερες χωρίς να κινδυνεύουν να 
τραυματιστούν. 2
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Νηπιαγωγείο Παλαιού Μυλοτόπου Πέλλας

Οι μικροί εθελοντές της Ομάδας 2822(Ν) του Νηπιαγωγείου Παλαιού 
Μυλοτόπου ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες που συμβαίνουν στον κύκλο 
του νερού και αφού εμπέδωσαν τις νέες έννοιες, τον δημιούργησαν ομαδικά 
με την τεχνική του κολάζ.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος συζήτησαν για τη θαλάσσια 
ρύπανση, έμαθαν για το χρόνο διάλυσης των απορριμμάτων στη θάλασσα και στο 
τέλος δημιούργησαν μία αφίσα για να ενημερώσουν τους γονείς τους.

4ο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης Καβάλας

Τα μέλη των Ομάδων 3092(Ν)-3093(Ν) 
του 4ου Νηπιαγωγείου Χρυσούπολης 
Καβάλας έφτιαξαν κόμιξ όπου ο Γλάρος της 
HELMEPA αναρωτιέται που έχουν πάει όλοι 
και διώχνει τον κορονοϊό για να μπορέσει 
η θάλασσα να υποδεχθεί τους φίλους της. 
Έφτιαξαν επίσης ένα επιτραπέζιο παιχνίδι 

σαν το φιδάκι για τις υδάτινες ζώνες, το οποίο έγινε το αγαπημένο τους! 

10ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών

Οι μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μίλησαν 
για την ενέργεια, πραγματοποίησαν έρευνα και αποφάσισαν να καταγράψουν μεταξύ άλλων τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να κοσμήσουν την τάξη τους.

Πλεονεκτήματα 
• Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον
• Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ
• Είναι ευέλικτες εφαρμογές
• Επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις
• Είναι απλός ο εξοπλισμός

Μειονεκτήματα
• Μικρός συντελεστής απόδοσης, μεγάλο αρχικό 

κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια της Γης
• Η παροχή και η απόδοση της αιολικής, ηλιακής 

και υδροηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από 
την εποχή και το κλίμα του τόπου.

Συνέλλεξαν επίσης πληροφορίες για τα ξενικά 
είδη «Λαγοκέφαλος» και «Λεοντόψαρο» που τα 
συναντάμε και στα ελληνικά νερά και ετοίμασαν από 
μία αφίσα για να ενημερώσουν και άλλους μαθητές 
στο σχολείο τους.

Ιδιαίτερα χαρούμενοι φάνηκαν στις φωτογραφίες που μας έστειλαν και από 
τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι της ανακύκλωσης που προτείναμε!



Νηπιαγωγείο Βάρης Σύρου

Οι μικροί εθελοντές του Νηπιαγωγείου Βάρης Σύρου γνώρισαν τον 
κύκλο του νερού και στη συνέχεια εικονογράφησαν και διασκεύασαν 
το παραμύθι «Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει».

«Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας 
χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει. 
Ο λαγός του είπε ότι θα έρθει η Άνοιξη και 
τα χιόνια θα λιώσουν. Ένας αετός του έδειξε 
το δρόμο προς το Βορρά. 

Ο χιονάνθρωπός μας ξεκίνησε για το Βορρά. 
Στο δρόμο έπαιξε με κάτι παιδάκια και 
συνέχισε το ταξίδι του.  

Μπήκε σε ένα καράβι, αλλά ο άνεμος 
δυνάμωσε και η φουρτούνα βούλιαξε το 
καράβι. Ο χιονάνθρωπος έπεσε στο νερό 
και μετά από μερικές περιπέτειες με έναν 
καρχαρία, έλιωσε.  

Το νερό του χιονάνθρωπού μας το παρέσυρε 
το κύμα και μπήκε σε μια λακουβίτσα που 

είχανε φτιάξει τα παιδιά στην άμμο. Μετά ο ήλιος εξάτμισε το νερό και ο 
ατμός μόλις ψύχρανε ο καιρός έγινε χιόνι και έπεσε στο βουνό. 

Μια οικογένεια αφού έπαιξαν χιονοπόλεμο, έφτιαξαν έναν χιονάνθρωπο». 

Δημοτικό Σχολείο Λουτροχωρίου

Τα μέλη των ομάδων που δραστηριοποιήθηκαν στο Δημοτικό 
Σχολείο Λουτροχωρίου ακολούθησαν πρόγραμμα ανακύκλωσης και 
έκαναν κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά, αποδεικνύοντας ότι από 
σκουπίδια μπορεί να προκύψουν όμορφα έργα τέχνης.

Παράλληλα μελέτησαν τον κατάλογο με τα απορρίμματα που 
μπορούμε να ρίχνουμε στους μπλε κάδους και έπαιξαν το παιχνίδι 
της ανακύκλωσης.

www.helmepajunior.gr
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2ο Νηπιαγωγείο Σαπών

Οι μικροί μας φίλοι από το 2ο Νηπιαγωγείο Σαπών έφτιαξαν 
ένα πρωτότυπο βυθό, ο οποίος δυστυχώς εκτός από τους 
θαλάσσιους οργανισμούς είχε και πλαστικά απορρίμματα, 
ενώ σε άλλη τους κατασκευή απεικονίζουν το πρόβλημα της 
παράνομης αλιείας.

30 χρόνια Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών στην Ελλάδα: 
Συμμετέχουμε και φέτος, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Η HELMEPA, συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια συντονισμού του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού 
Ακτών στην Ελλάδα και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 να καθαρίσουν 
συμβολικά μία ακτή ή τμήμα του βυθού από τα σκουπίδια. 

Φέτος, λόγω της πανδημίας Covid-19, η δράση πραγματοποιείται με έμφαση στην ΑΣΦΑΛΕΙΑ των 
εθελοντών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, να χρησιμοποιούν γάντια 
και μάσκες και να κρατούν αποστάσεις ο ένας από τον άλλον. 

Όσοι λοιπόν αποφασίσατε ότι μπορείτε με ασφάλεια να οργανώσετε έναν καθαρισμό κοντινής 
σας ακτής δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της HELMEPA, (www.helmepa.gr) 
και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα «Εθελοντικοί Καθαρισμοί» 
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε, email environment@helmepa.gr, 
τηλ. 210-9343088.
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 Δ/νση: Περγάμου 5, 17121 Ν. Σμύρνη
 Τηλ.: 210 9343088, 210 9341233
 Φαξ: 210 9407327
 Internet: www.helmepajunior.gr
 E-mail: helmepajunior@helmepajunior.gr

 Ιδιοκτήτης: HELMEPA
 Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος
 Δ/νση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ
 Κείμενα: Δημήτρης Καζάς
  Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
 Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης

Γιορτάζουμε τα 100 τεύχη της εφημερίδας μας!

Ήταν καλοκαίρι του 1995, ακριβώς πριν 25 χρόνια όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος 
της τριμηνιαίας εφημερίδας «Τα Γλαρόπουλα» με σκοπό να ενημερώσει τα παιδιά-μέλη του 
Προγράμματος για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα αλλά και να προβάλει το έργο τους. 
Από τότε, κυκλοφόρησαν ακόμα 99 τεύχη και τώρα φτάσαμε στο 100ό!

Από τον περασμένο Μάρτιο, στις ιδιότυπες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας, 
συνεχίσαμε να ενισχύουμε το έργο των εκπαιδευτικών διαδικτυακά και αποστείλαμε τα προηγούμενα 
δύο τεύχη σε ηλεκτρονική μορφή. Το 100ό τεύχος κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά ενώ θα το λάβουν ως 
έντυπο μαθητές και εκπαιδευτικοί που εγγράφονται μέλη το σχολικό έτος 2020-2021. 
  
Με την ευκαιρία, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Εθελοντές Εκπαιδευτικούς του Προγράμματος 
για το ζήλο που επιδεικνύουν όλα αυτά τα χρόνια καλλιεργώντας στα παιδιά το ενδιαφέρον 
και ενισχύοντας την ευαισθησία τους για το περιβάλλον, γεγονός που μαρτυρούν οι χιλιάδες 
εθελοντικές δράσεις που πραγματοποιούν σε όλη την Ελλάδα.


