
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά αγαπητά μέλη του Προγράμματος!

Ευχόμαστε το νέο έτος που ξεκινά να είναι για εσάς και τις οικογένειές σας γεμάτο υγεία, χαρές και 
καλή πρόοδο! Ευχόμαστε ακόμη να συνεχίσετε με αμείωτο ζήλο και ενδιαφέρον τις δράσεις σας για 
την προστασία των θαλασσών, των ακτών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας!
 
Τα νέα της Παιδικής HELMEPA

Έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε ότι μέχρι την ώρα που γράφονται 
αυτές οι γραμμές, στο Πρόγραμμα έχουν δηλώσει συμμετοχή 6.888 παιδιά 
που δημιούργησαν 749 Ομάδες και ξεκινούν να δραστηριοποιούνται 
με την καθοδήγηση 418 εθελοντών εκπαιδευτικών σε 204 σχολεία και 
νηπιαγωγεία σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αιτήσεις συμμετοχής θα 
γίνονται δεκτές μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2020.

Οι φάκελοι με το υποστηρικτικό υλικό 
του Προγράμματος (αφίσες, αυτοκόλλητα, 
σχολικό ημερολόγιο και κονκάρδες) 
αποστέλλονται με τη σειρά που λάβαμε 
τις δηλώσεις συμμετοχής. Ήδη πολλοί 
από εσάς έχετε παραλάβει τους φακέλους 
σας και μέσα στο επόμενο διάστημα θα 
στείλουμε και τους υπόλοιπους.

Όσοι εκπαιδευτικοί θέλετε να προβάλουμε 
τις δραστηριότητες των Ομάδων σας στα 
«Γλαρόπουλα» και στην ιστοσελίδα της 
Παιδικής HELMEPA, σας υπενθυμίζουμε 
ότι θα πρέπει να μας στείλετε 
συμπληρωμένες τις φόρμες συγκατάθεσης που υπάρχουν στο σύνδεσμο:
https://helmepajunior.wordpress.com/ypoxreoseis/   
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Καλή Χρονιά!



Γενέθλια Παιδικής HELMEPA 

Η 11η Νοεμβρίου ήταν μια ξεχωριστή μέρα για την «Παιδική 
HELMEPA», καθώς έκλεισε τα 26 χρόνια λειτουργίας και 
προσφοράς στη νέα γενιά και τη γιορτάσαμε μαζί με παιδιά-
Μέλη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης, με την 
ευκαιρία της επίσκεψής τους στην περιβαλλοντική Έκθεση 
της HELMEPA, στο Π. Φάληρο. 

26η Ετήσια Συνάντηση Αντιπροσώπων 

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της εταιρείας Μέλος της HELMEPA, 
Costamare Shipping, στο Παλαιό Φάληρο, η 26η Ετήσια Συνάντηση Αντιπροσώπων της Παιδικής 
HELMEPA. Συγκεκριμένα, συναντήθηκαν δέκα παιδιά, ηλικίας 5-12 ετών, μέλη των πιο δραστήριων 

Ομάδων του σχολικού έτους 2018-2019 από δέκα 
Περιφέρειες και ο αντιπρόεδρος και γραμματέας της 
περασμένης Συνάντησης, συνοδευόμενα από δασκάλους 
και γονείς. 

Τα παιδιά ήρθαν από Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, 
Αρμενοχώρι Φλώρινας, Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, 
Ιστιαία Ευβοίας, Ιωάννινα, Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, 
Νίκαια Αττικής, Ρόδο και Σάμο, και ως εκπρόσωποι των 
6.004 παιδιών-μελών της περασμένης σχολικής χρονιάς, 

μετέφεραν περιβαλλοντικά μηνύματα από τις τοπικές τους κοινωνίες, αντάλλαξαν εμπειρίες και 
ιδέες ενώ ετοίμασαν ένα κοινό μήνυμα προς την ευρύτερη κοινωνία. 

Τα μηνύματά τους και ενδεικτικά σχόλια από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, αναφέρονται 
παρακάτω:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Η 8χρονη εκπρόσωπος της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ανέφερε με περηφάνεια ότι ο Δήμαρχος 
ευχαρίστησε την Ομάδα και το σχολείο τους, καθώς καθάρισαν δύο φορές την αγαπημένη τους 
παραλία. Μάλιστα, κατέγραψαν τα απορρίμματα που μάζεψαν 
και απόρησαν με τον τρόπο που κάποια από αυτά κατέληξαν να 
βρίσκονται στην ακτή.

Μήνυμα (και στη νοηματική)
«Κόσμος σημαίνει κοσμώ, κοσμώ σημαίνει στολίδι,
Ζωή θα υπάρχει στον ωκεανό, εάν δεν υπάρχει σκουπίδι.»
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Παιδική HELMEPA

Αττική, 4ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας
Ο 8χρονος εκπρόσωπος της Αττικής, μας περιέγραψε το μεγάλο 
ενθουσιασμό της Ομάδας του όταν έβαλαν τις μάσκες τους και «βούτηξαν» 
στο βαθύτερο σημείο των ωκεανών, στην Τάφρο των Μαριανών. Μελέτησαν 
την αφίσα «Θαλάσσιος Κόσμος», έμαθαν για τις υδάτινες ζώνες βάθους και 
γνώρισαν τα πλάσματα που ζουν σε κάθε μια από αυτές. 

Μήνυμα
«Παίρνω από τους Ωκεανούς πνοή, εξασφαλίζω το μέλλον μου στη Γη!»

Βόρειο Αιγαίο, 1ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου
Ο 12χρονος εκπρόσωπος του Βορείου Αιγαίου ανέφερε 
ότι εντυπωσιάστηκαν από την ενότητα με τα ξενικά είδη 
και ιδιαίτερα από το Λαγοκέφαλο και το Λεοντόψαρο, 
ψάρια επικίνδυνα για κατανάλωση, που εισέρχονται στη 
Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας 
του Σουέζ και των πλοίων. Ακόμη, μας ενημέρωσε ότι 
πραγματοποίησαν καθαρισμό της κοντινής τους παραλίας 
και με την άδεια του Δήμου, τοποθέτησαν πινακίδα για να 
υπενθυμίζει στους επισκέπτες να μην τη βρωμίζουν.

Μήνυμα
«Τέλος στο πλαστικό για να σωθεί ο κόσμος στο λεπτό!»

Δυτική Ελλάδα, 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
Ο 9χρονος εκπρόσωπος της Δυτ. Ελλάδας, μας μετέφερε 
τη χαρά όλων των παιδιών της Τάξης του κατά τη διάρκεια 
ενασχόλησής τους με τις δράσεις που πρότεινε το Πρόγραμμα 
και ξεχώρισε σαν αγαπημένες τους, τον καθαρισμό παραλίας, το 
παιχνίδι ρόλων που έπαιξαν για να κατανοήσουν καλύτερα την 
τροφική αλυσίδα, καθώς και το παραμύθι που εμπνεύστηκαν για 
τη ρύπανση των θαλασσών. 

Μήνυμα
«Το λέμε δυνατά, σώστε τη θάλασσα από τα πλαστικά. 
Δίνουμε πολλές ευχές, καθαρίστε τις ακτές.
Άνθρωπε, ας άλλαζες, μην πετάς τα σκουπίδια στις θάλασσες. 
Μην μολύνεις τη θάλασσα, τη χάλασες.
Είναι ο καρπός της ζωής που μάζεψες.
Μέσα από τα γαλάζια κύματα, στέλνουμε μηνύματα…
Της καθαρής θάλασσας ο πόθος, της ζωής μας ας γίνει στόχος.»



Δυτική Μακεδονία, Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου Φλώρινας
Η 8χρονη εκπρόσωπος της Δυτ. Μακεδονίας, διάβασε ένα 
γράμμα συμμαθητή της προς τη HELMEPA, ο οποίος ευχόταν 
τα φουγάρα στα πλοία του μέλλοντος «αντί για καπνό, να 
βγάζουν ψαροτροφή για τα ψάρια» και αναφέρθηκε στα αρκετά 
πεταμένα σκουπίδια στους δρόμους των πόλεων που μπορούν 
να καταλήξουν στη θάλασσα και να δημιουργήσουν προβλήματα.

Μήνυμα
«Το περιβάλλον αγαπάμε,
οι θάλασσες, καθαρές θέλουμε πάντα να ‘ναι!
Γι‛ αυτό στα πλαστικά μιας χρήσης, ΟΧΙ όλοι ας πούμε, 
Πάνινη τσάντα να χρησιμοποιούμε,
Ν‛ ανακυκλώνουμε ό,τι μπορούμε! »

Ήπειρος, 7ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων
Στην 5χρονη εκπρόσωπο από την Ήπειρο άρεσε ιδιαίτερα το θεατρικό έργο που ετοίμασαν για την 
κλιματική αλλαγή και η «νομοθεσία» που έφτιαξαν και μοίρασαν στους οικείους τους με «υψηλά 
πρόστιμα» προκειμένου να προστατέψουν το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Μήνυμα
«Μια φορά κι έναν καιρό, σ‛ ένα όμορφο σχολειό, όλα τα παιδιά 
μαζί, δίνουν μία συμβουλή:
Δείτε όλοι σας καλά, πόσα κάναμε στραβά, πως πληγώσαμε τη γη, 
κι υποφέρει τόσο πολύ.
Και το κλίμα έχει αλλάξει και σκουπίδια-πλαστικά μες στις 
θάλασσες πετάμε, κινδυνεύουμε παιδιά.
Πρέπει όλοι εμείς μαζί να φυλάξουμε τη γη από κάθε απειλή γιατί 
μας φιλοξενεί!»

Κεντρική Μακεδονία, Δημοτικό Σχολείο Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής
Η 10χρονη εκπρόσωπος της Κεντρικής Μακεδονίας διασκέδασε 
πολύ με τους συμμαθητές της όταν έφτιαξαν από πλαστελίνη 
διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς αλλά και πρωτότυπα καδράκια 
από φυσικά υλικά, όπως κοχύλια και ξύλα που συνέλεξαν σε 
καθαρισμό παραλίας. Αξέχαστη θα τους μείνει και η επίσκεψη 
στο Λιμεναρχείο της περιοχής όπου ενημερώθηκαν και για τους 
τρόπους πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία.

Μήνυμα
«Η κλιματική αλλαγή είναι για τους ωκεανούς απειλή.
Έφτασε όμως η στιγμή, να οργανώσουμε μαζί μεγάλοι και μικροί μια εκστρατεία αληθινή
για να σώσουμε στη γη, τη θαλάσσια ζωή.»

www.helmepajunior.gr
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Κρήτη, Δημοτικό Σχολείο Γουρνών Ηρακλείου
Ο 12χρονος εκπρόσωπος της Κρήτης αναφέρθηκε στην 
εφημερίδα με περιβαλλοντικό περιεχόμενο που ετοίμαζαν κάθε 
μήνα και τη μοίραζαν στους γονείς και τους οικείους τους για 
να τους ευαισθητοποιήσουν, καθώς και στις  «υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα ενός τουρίστα», καθώς ζει σε μια κατεξοχήν 
τουριστική περιοχή και χρειάζεται όλοι να συνεργαστούν ώστε να 
μην δημιουργούνται προβλήματα. 

Μήνυμα
«Η ενεργοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος είναι δικαίωμα αλλά και υποχρέωση 
όλων μας. Με συντονισμένη δράση, αρμονική συνεργασία και με σωστές συνήθειες (ανακύκλωση, 
διαχείριση αποβλήτων, μείωση πλαστικού κ.α.) μπορούμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην προστασία 
του πολύτιμου θαλάσσιου πλούτου.»

Νότιο Αιγαίο, 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου
Η 5χρονη εκπρόσωπος του Νοτίου Αιγαίου, μας ενημέρωσε ότι 
ένοιωσαν μεγάλη χαρά με τους συμμαθητές της όταν υποδύθηκαν τα 
ψάρια και τα καβούρια για τις ανάγκες του θεατρικού τους έργου και 
επιπλέον ότι εντυπωσιάστηκαν από την επίσκεψη ενός δημοσιογράφου 
στο νηπιαγωγείο για να τους πάρει συνέντευξη. 

Μήνυμα
«Η θάλασσά μας, διαμάντι στη χώρα μας και στην καρδιά μας,
στολίδι για να παραμείνει, έχουμε όλοι μας ευθύνη!»

Στερεά Ελλάδα, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιστιαίας
Ο 7χρονος εκπρόσωπος της Στερεάς Ελλάδας ανέφερε ότι με αφορμή 
το Πρόγραμμα,  διεύρυναν τις γνώσεις τους σχετικά με το ψάρεμα 
και ενημερώθηκαν επίσης για τις παράνομες πρακτικές ψαρέματος. 
Παρόλο που πιστεύει ότι η περιοχή τους δεν αντιμετωπίζει κάποιο 
ιδιαίτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα, μοίρασαν το ενημερωτικό υλικό 
της HELMEPA προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν περιβαλλοντικά 
ακόμα περισσότερο την ευρύτερη κοινωνία.

Μήνυμα
«Πρέπει να προστατέψουμε τη φύση γιατί είναι ο πλούτος μας, η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, 
εκεί βασίζεται η ανάπτυξη του τόπου μας. Υπευθυνότητα λοιπόν και επαγρύπνηση απ‛ όλους μας.»

Στο τέλος της συνάντησης, τα παιδιά ετοίμασαν τα ακόλουθο κοινό μήνυμα: 

«Άνθρωπε πρόσεξε καλά, Μη μολύνεις τα νερά… Τα σκουπίδια που πετάς, δεν γλυτώνεις, θα τα φας!»

Παράλληλα με τη συνεδρίαση των παιδιών, οι ενήλικες προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν για την κύρια 
αποστολή και δραστηριότητα της HELMEPA στη ναυτιλία αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 
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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, Ναταλία Τσαντσαρίδη
  Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
 Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης

Την εκδήλωση τίμησε με την 
παρουσία της και η Γενική 
Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής κα Αναστασία 
Γκίκα, εκπροσωπώντας 
την Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Η κα Γκίκα, 
παίρνοντας το λόγο, είπε μεταξύ άλλων, «Υποστηρίζουμε και θαυμάζουμε το πρόγραμμα της 
Παιδικής HELMEPA για την ανιδιοτελή προσφορά του τόσα χρόνια και ευχαριστούμε τη HELMEPA 
και τους εκπαιδευτικούς που πλάθουν και διευρύνουν τους ορίζοντες των νέων ανθρώπων.» 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Ζωγραφικής

Σας ενημερώνουμε ότι ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής θα «τρέξει» από 10 
Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου (ημ/νία σφραγίδας ταχυδρομείου). Το φετινό 
θέμα του Διαγωνισμού είναι «Αγαπάμε τον πλανήτη, το γαλάζιο μας το 
σπίτι!». Όσοι λοιπόν έχετε φαντασία και όρεξη για ζωγραφική, δεν έχετε παρά 
να μας στείλετε ταχυδρομικά τα ομαδικά σας έργα ως εξής: 

1η κατηγορία: 5-7 ετών (Νηπιαγωγείο, Α‛ & Β‛ Τάξη) και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
2η κατηγορία: 8-12 ετών (Γ‛, Δ‛, Ε‛, ΣΤ‛ Τάξη)

Δώστε προσοχή στις παρακάτω προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτά τα έργα:
• Να προέρχονται από Ομάδες τους 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.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βραβεύσει τα 3 καλύτερα έργα κάθε κατηγορίας 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, Ελληνικά και Αγγλικά. Το Β‛ και Γ‛ Βραβείο είναι Έπαινος προς 
τους Εκπαιδευτικούς και τα παιδιά των Ομάδων.

Φέτος, όλοι όσοι συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα λάβουν Αναμνηστικό Δίπλωμα. 


