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Τα νέα της Παιδικής HELMEPA
Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και φέτος στην εκπαιδευτική διαδικασία
λόγω της πανδημίας, με χαρά διαπιστώσαμε ότι συνεχίζετε να ασχολείστε με την
προστασία του περιβάλλοντος, να ενημερώνεστε για τον θαλάσσιο κόσμο και να
συμμετέχετε σε δράσεις που προτείνουμε!

Διαδικτυακές παρουσιάσ
εις
http://

Μέχρι το τέλος Μαρτίου επισκεφτήκαμε
τις ηλεκτρονικές τάξεις 81 εθελοντών
εκπαιδευτικών του προγράμματος και
μιλήσαμε με 1.250 μαθητές Νηπιαγωγείων
και Δημοτικών Σχολείων της χώρας για
τις πολικές αρκούδες και την κλιματική
αλλαγή που καταστρέφει το σπίτι τους,
την προσφορά των ωκεανών και των
θαλασσών στη ζωή μας, αλλά και τους 10o Ν/Γ Βέροιας
κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την
ανθρώπινη αδιαφορία και αμέλεια.
Αρκετές Ομάδες, με αφορμή τις παρουσιάσεις και την
Παγκόσμια Ημέρα Πολικής Αρκούδας, μας έστειλαν
φωτογραφίες από τις δράσεις τους, όπως οι παρακάτω:

Ν/Γ Βαγίων Βοιωτία
ς

Ν/Γ Αφετών Νεοχωρίου Πηλίου

2ο Ν/Γ Νίκαιας
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Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής έλαβε παράταση έως και την
Τετάρτη 31 Μαρτίου, λόγω της διακοπής λειτουργίας των σχολείων σε
διάφορες περιοχές της χώρας. Μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του
Μαρτίου είχαμε λάβει 124 ομαδικά έργα 1.500 παιδιών και ελπίζουμε μέχρι
τη λήξη του διαγωνισμού να έχουν διπλασιαστεί!

Εμπνευσμένα από το θέμα του Διαγωνισμού, τα μέλη του προγράμματος
της Α’ Τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών, μας έστειλαν, μαζί με
τα έργα ζωγραφικής τους, το παρακάτω κείμενο παραμυθιού!
Πρώτος τον λόγο τον πήρε ο Ποσειδώνας.
Αγαπητοί μου, γνωρίζετε για ποιο
λόγο είμαστε εδώ και θα πρέπει
να πάρουμε αμέσως μία απόφαση
για να σώσουμε τη θάλασσα.

Μια μέρα όλα τα ψάρια, τα ζωάκια και
τα φυτά της θάλασσας αποφάσισαν να
συγκεντρωθούν και να συζητήσουν για τη
ρύπανση της θάλασσας. Πρόεδρος στο
συμβούλιο αυτό ήταν ο Ποσειδώνας. Αφού
έψαξαν παντού να βρουν ένα καθαρό μέρος
για να κουβεντιάσουν, δεν τα κατάφεραν,
γιατί είχε βρομίσει όλη η θάλασσα. Έτσι
κατάφεραν να πλησιάσουν σε μια σπηλιά
που ήταν κάπως λιγότερο βρόμικη.
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Τότε όλοι οι αρχηγοί συμφώνησαν μαζί του.

Για καλή τους τύχη, εκείνη την
ώρα περνούσε κολυμπώντας
ένα κοριτσάκι από κοντά τους
και άκουσε το πρόβλημά τους.

Πρέπει να μιλήσουμε
στους ανθρώπους, να
σταματήσουν να ρυπαίνουν
τη θάλασσα.
3
Τότε ο ναυαγοσώστης κάλεσε όλους τους
ανθρώπους να μαζευτούν στην παραλία και να
αρχίσουν να μαζεύουν όλα τα σκουπίδια, για να
σώσουν τη θάλασσα και γενικότερα το περιβάλλον.
Αμέσως οι άνθρωποι φόρεσαν γάντια, άρπαξαν
σακούλες και ξεκίνησαν να μαζεύουν. Μάζευαν,
μάζευαν και συλλογιζόντουσαν τι κακό έκαναν
τόσα χρόνια στο περιβάλλον. Καθώς κόντευαν να
τελειώσουν, ένα παιδάκι τράβηξε ένα πλαστικό δίχτυ
από τη θάλασσα και έβγαλε από αυτό ένα μικρό
ψαράκι που είχε μπλεχτεί. Το ψαράκι πήρε ανάσα,
ευχαρίστησε το παιδί και χάθηκε στα βαθιά.
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Έχεις δίκιο
Ποσειδώνα,
κάτι πρέπει να
κάνουμε, είπε ο
αρχηγός από
τις φάλαινες.

Όταν βγήκε στη στεριά το
κοριτσάκι, που το έλεγαν Ζωή,
έτρεξε αμέσως στον ναυαγοσώστη
και του είπε ότι τα ψάρια στη
θάλασσα κινδυνεύουν να
πεθάνουν όλα! Θέλουν τη βοήθεια
των ανθρώπων, να αλλάξουν
συμπεριφορά.
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Αφού τελείωσαν τον καθαρισμό με μεγάλη επιτυχία,
τότε, άνθρωποι και ψάρια οργάνωσαν μία λαμπρή
γιορτή, ώστε να γιορτάσουν την πεντακάθαρη
θάλασσα. Σε αυτή τη γιορτή δεν χρησιμοποίησαν
καθόλου πλαστικά είδη. Ο Ποσειδώνας διασκέδασε
περισσότερο από όλους, επειδή ελευθερώθηκε η
θάλασσα από όλα τα σκουπίδια. Όταν τελείωσε η
γιορτή, φώναξαν όλοι μαζί :

«Άνθρωποι και θαλάσσια ζωή, σύμμαχοι
για τον πλανήτη Γη!»
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Μετακομίσαμε

Παιδική HELMEPA, Ζεφύρου 60, 17564 Παλαιό Φάληρο

Αν χρειαστεί να μας στείλετε κάτι
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας,
σημειώστε ότι αλλάξαμε διεύθυνση
και πλέον θα μας βρίσκετε στο
χώρο της μόνιμης περιβαλλοντικής
μας Έκθεσης που φιλοξενείται από
την εταιρία μέλος της HELMEPA,
Costamare Shipping.
Επίσης, το νέο μας τηλέφωνο είναι:
210-9407327.

Η Γωνιά της Γνώσης
Με αφορμή τις δύο πρόσφατες σημαντικές Παγκόσμιες Ημέρες, των Δασών
στις 21 Μαρτίου και του Νερού στις 22 Μαρτίου, παρακάτω ακολουθούν
πληροφορίες που καλό είναι όλοι να γνωρίζουμε!

21 Μαρτίου - Διεθνής Ημέρα Δασών
Όταν ακούμε τη λέξη «δάσος», αυτό που μας
έρχεται στο μυαλό είναι σίγουρα κάτι όμορφο.
Μεγάλες εκτάσεις γεμάτες δέντρα, ζώα να τρέχουν
και να παίζουν, πουλιά να κελαηδούν, μία εικόνα
γεμάτη ζωή, γαλήνη και ευημερία! Μια απλή
βόλτα στο δάσος, μπορεί να ηρεμήσει και να
αναζωογονήσει ακόμα και τον πιο ταλαιπωρημένο
από τις δυσκολίες της καθημερινότητας άνθρωπο.

Τα δάση καλύπτουν το 1/3 της στεριάς της Γης και προσφέρουν πληθώρα
ευεργετικών υπηρεσιών, όπως οι παρακάτω. Αλήθεια, τα είχατε σκεφτεί ποτέ όλα αυτά;
1. Παράγουν το πολύτιμο για τη ζωή οξυγόνο (O2) και
παράλληλα απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στις αστικές περιοχές.
2. Παρέχουν κατοικία, τροφή και προστασία σε πολλά
είδη φυτών και ζώων. Διατηρούν και αυξάνουν τη
βιοποικιλότητα.
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Τα γλαρόπουλα - Seagulls

3. Λειτουργούν σαν τεράστια φίλτρα, συγκρατώντας επιβλαβείς ρύπους και διάφορα στερεά
σωματίδια που αιωρούνται σε μορφή σκόνης στην ατμόσφαιρα, προερχόμενα από τη
βιομηχανία, τα μέσα μεταφοράς κι άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.
4. Μειώνουν την ηχορύπανση στις αστικές περιοχές και προστατεύουν τα σπίτια από τους
ισχυρούς ανέμους, λειτουργώντας ως ασπίδες.
5. Προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση και εμάς από τις πλημμύρες, καθώς
αποθηκεύουν νερό στα κλαδιά τους, με τη βοήθεια των ριζών τους.
6. Αποτελούν σημαντικό «γρανάζι» του
υδρολογικού κύκλου, καθώς συγκρατούν και
φιλτράρουν το νερό της βροχής, παρέχοντας
υψηλής ποιότητας αποθέματα πόσιμου νερού σε
εκατομμύρια ανθρώπους.
7. Δροσίζουν τον αέρα έως και 8 βαθμούς
Κελσίου, μειώνοντας τις ανάγκες κλιματισμού
κατά περίπου 30%, και γενικότερα αμβλύνουν,
κάνουν δηλαδή λιγότερο έντονες τις αλλαγές στη
θερμοκρασία μιας περιοχής, ώστε τον χειμώνα
το κρύο να μην είναι τόσο τσουχτερό, και το
καλοκαίρι η ζέστη να μην είναι τόσο αφόρητη και
αποπνικτική.
8. Δίνουν τροφή με τους καρπούς τους, αλλά και φαρμακευτικές ουσίες. Το 1/4 των
σύγχρονων φαρμάκων προέρχεται από φυτά των τροπικών δασών.
9. Βοηθούν στην ανάπτυξη του τουρισμού, αναβαθμίζουν αισθητικά περιοχές, προσφέρουν
αναψυχή, αγαλλίαση, ηρεμία, βελτιώνουν την ψυχική μας υγεία και προλαβαίνουν έμμεσα
ασθένειες, ενθαρρύνοντάς μας να ακολουθήσουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
10. Μας εφοδιάζουν με πρώτες ύλες, όπως η πολύτιμη ξυλεία
που χρειαζόμαστε για την κατασκευή επίπλων, εργαλείων,
παιχνιδιών, χαρτιού κ.ά., καθώς επίσης και με ενέργεια,
αφού τα ξύλα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και σαν
καύσιμη ύλη.
11. Παρέχουν πολλές θέσεις εργασίας σε χωριά και πόλεις,
όπως ο ξυλοκόπος, ο δασοφύλακας, αλλά και σε όσους
εργάζονται στα εργοστάσια επεξεργασίας των προϊόντων
του δάσους και στη βιομηχανία τουρισμού.

21 Μαρτίου
Διεθνής Ημέρα Δασών

Τα δάση είναι τόσο σημαντικά για το μέλλον του πλανήτη και
κατ’ επέκταση το δικό μας, που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
κήρυξε την 21η Μαρτίου ως Διεθνή Ημέρα Δασών, με σκοπό
να μας υπενθυμίζει κάθε χρόνο την αξία τους, αλλά και να μας
παρακινεί να αναλάβουμε δράση για την προστασία τους.
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Το φετινό θέμα εορτασμού είναι: «Αποκατάσταση
δασών: ένα μονοπάτι προς την ανάκαμψη και την
ευημερία» και στόχο έχει να τονίσει την εξάρτησή
μας από τον φυσικό αυτό θησαυρό για ένα
καλύτερο μέλλον! Η αποκατάσταση των δασών,
εκτός από τις ευεργετικές επιδράσεις που θα
απολαύσουμε εμείς και τα παιδιά μας τα επόμενα
χρόνια, θα μας δώσει και την ψυχική ικανοποίηση
ότι κάναμε κάτι καλό, κάτι πολύ σημαντικό για την
ευρύτερη κοινωνία!

Το ήξερες;

?

1. Το μεγαλύτερο δάσος στον κόσμο είναι το τροπικό δάσος
του Αμαζονίου στη Νότια Αμερική, με εμβαδόν περίπου 5,5
εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα (5.500.000 km2), όσο
δηλαδή 42 φορές η Ελλάδα! Είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή
βιοποικιλότητας του κόσμου, και περιέχει περίπου 40.000
είδη φυτών, 1.300 είδη πουλιών, 3.000 είδη ψαριών, 430 είδη
θηλαστικών και 2,5 εκατομμύρια διαφορετικά είδη εντόμων!
2. Το ψηλότερο δέντρο του κόσμου, με ύψος 115,61 μέτρα,
είναι μια γιγαντιαία σεκόγια, που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο
Redwood της Καλιφόρνιας και έχει το όνομα Hyperion
(πήρε την ονομασία από τον Τιτάνα Υπερίωνα της ελληνικής
μυθολογίας). Οι σεκόγιες ανήκουν στα κυπαρισσοειδή,
κατά μέσο όρο έχουν διάμετρο κορμού 9 μέτρα και ύψος
85 μέτρα, ενώ ζουν 1.200 – 1.800 χρόνια. Κάποιες μπορεί να
φτάσουν και τα 3.000 χρόνια!

22 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό
Το 70% περίπου της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό, γι’ αυτό άλλωστε ο πλανήτης
μας ονομάζεται και υδρόγειος, από τις λέξεις «ύδωρ» και «γη». Το νερό είναι το πιο
διαδεδομένο υγρό στη φύση και απαραίτητο για την ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής ζωής.
Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, αποτελεί μια
καλή ευκαιρία να θυμηθούμε όλοι για ποιο λόγο το νερό θεωρείται εξίσου σημαντικό με το
οξυγόνο. Το φετινό θέμα «Δίνοντας αξία στο νερό», θέλει
να τονίσει ότι η αξία του νερού είναι πολύ μεγαλύτερη από
την τιμή του για τα νοικοκυριά μας, τον πολιτισμό, την υγεία,
την εκπαίδευση, την οικονομία, αλλά και τη διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος. Χωρίς πλήρη κατανόηση της αξίας
του νερού, δύσκολα θα μπορέσουμε να προστατέψουμε το
πολύτιμο αυτό αγαθό προς όφελος όλων.
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Ας δούμε όμως παρακάτω κάποια από τα μηνύματα της φετινής εκστρατείας και
γιατί πρέπει να εκτιμήσουμε την αξία του νερού.
1. Το νερό παράγεται από τα οικοσυστήματα και αυτό που
παίρνουμε για τις ανάγκες μας, επιστρέφει τελικά στο περιβάλλον,
μαζί όμως με βλαβερές ουσίες που έχουν προστεθεί. Πρέπει να
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος
για να εξασφαλίσουμε καλής ποιότητας νερό.
2. Ο ρόλος του νερού στα νοικοκυριά, τα σχολεία, τους χώρους
εργασίας και τις υπηρεσίες υγιεινής και υγείας είναι ζωτικής
σημασίας, ειδικά τώρα που διανύουμε μια δύσκολη περίοδο λόγω
της πανδημίας.
3. Η παραγωγή φαγητού εξαρτάται άμεσα από το νερό, καθώς η μεγαλύτερη κατανάλωσή του
παρουσιάζεται για τις ανάγκες τις γεωργίας (70%). Στον τομέα της ενέργειας, της βιομηχανίας
και των επιχειρήσεων, κίνδυνοι που σχετίζονται με το νερό, όπως λειψυδρία, πλημμύρες και
κλιματική αλλαγή, μπορεί να αυξήσουν το κόστος πολλών προϊόντων και κατ’ επέκταση την
τελική τιμή τους.

Το ήξερες;

?

Έλεγξε τις γνώσεις σου για το νερό λύνοντας το
παρακάτω κουίζ.

1. Σε πόσες μορφές
συναντάμε το νερό;
Α) Σε μία Β) Σε δύο
Γ) Σε τρεις

2. Πόσο ζει περίπου ένας
άνθρωπος χωρίς νερό;
A) 3 ημέρες B) 7 ημέρες
Γ) Έναν μήνα

3. Πότε είναι η καλύτερη ώρα να
ποτίσουμε τα φυτά;
A) Το πρωί ή το βράδυ B) Το μεσημέρι
Γ) Οποιαδήποτε ώρα

4. Αφού ο πλανήτης είναι
γεμάτος νερό, δεν πειράζει
αν το σπαταλάω.
Α) Σωστό Β) Λάθος

5. Το ανθρώπινο σώμα
αποτελείται από νερό, σε
ποσοστό κατά μέσο όρο:
Α) 60% Β) 80%
Γ) 85%

6. Το νερό βράζει γρηγορότερα
στο βουνό απ’ ότι στο επίπεδο της
θάλασσας.
Α) Σωστό Β) Λάθος

7. Όπως τα περισσότερα υγρά, το νερό
συστέλλεται (γίνεται μικρότερο) όταν παγώνει.
Α) Σωστό Β) Λάθος
Απαντήσεις στο κουίζ
(1-Γ) Το νερό το συναντάμε σε 3 φυσικές καταστάσεις: ως στερεό (πάγος), ως υγρό και ως αέριο (υδρατμοί).
(2-Β) Ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει περίπου έναν μήνα χωρίς φαγητό, αλλά μόνο μια εβδομάδα χωρίς νερό.
(3-Α) Ειδικά το καλοκαίρι, πρέπει να ποτίζουμε νωρίς το πρωί ή το βράδυ, για να εξατμίζεται λιγότερο νερό από τη ζέστη.
(4-Β) Η μεγαλύτερη επιφάνεια του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό, αλλά μόνο ένα ελάχιστο μέρος είναι διαθέσιμο για τις ανάγκες μας, καθώς το 97%
είναι θαλασσινό και το 2% είναι δεσμευμένο στους πόλους, σαν πάγος.
(5-Α) Το ποσοστό νερού στο σώμα μας αλλάζει με την ηλικία και το φύλο και κυμαίνεται από 45-75% (Μ.Ο. 60%). Ο εγκέφαλος και τα νεφρά έχουν την
υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό, με 80-85%, και τα δόντια τη χαμηλότερη, με 8-10%.
(6-A) Το νερό στο επίπεδο της θάλασσας βράζει στους 100οC, αλλά το σημείο βρασμού του αλλάζει ανάλογα με την ατμοσφαιρική πίεση κάθε περιοχής. Για
παράδειγμα, στην κορυφή του Έβερεστ βράζει στους 68οC!
(7-Β) Το νερό διαστέλλεται (γίνεται μεγαλύτερο) όταν παγώνει. Ο όγκος του αυξάνεται κατά 9-10% και η πυκνότητά του μικραίνει, γι’ αυτό και ο πάγος επιπλέει.

Ιδιοκτήτης-Εκδότης: HELMEPA
Κείμενα: Δημήτρης Καζάς
Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
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Internet:
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Περγάμου 5, 17121 Ν. Σμύρνη
210 9343088, 210 9341233
210 9407327
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