
Με το νέο Έτος έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε για ακόμα μία σχολική χρονιά 
τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής για τις Ομάδες του Προγράμματος
«Παιδική HELMEPA».
Το φετινό θέμα «Άνθρωποι και θαλάσσια ζωή, σύμμαχοι για τον πλανήτη Γη!» 
είναι εμπνευσμένο από την ανακήρυξη του 2021 ως «Διεθνές Έτος Ειρήνης και 
Εμπιστοσύνης» από τα Ηνωμένα Έθνη και απευθύνεται για πρώτη φορά σε 
τρεις κατηγορίες μαθητών/-τριών του Προγράμματος:

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

Ο Διαγωνισμός έχει διάρκεια από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου έως και Παρασκευή 26 
Φεβρουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν φωτογραφία (καλής ανάλυσης) 
του έργου τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Παιδικής HELMEPA
(helmepajunior@helmepajunior.gr) μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής

«Σου δίνω μόνο δυο ευχές, 
για τον καινούργιο χρόνο 

πάμπλουτος να ΄σαι στη χαρά και 
πάμπτωχος στον πόνο»

«Ο νέος χρόνος εύχομαι, πολλές 
χαρές να δώσει κι αν ήταν 

λίγες του παλιού, να σου τις 
συμπληρώσει»

Ένας πραγματικά δύσκολος χρόνος πέρασε με πρωτόγνωρες αλλαγές στην καθημερινότητά 
μας και αρκετές δυσκολίες και περιορισμούς που μας έβγαλαν από τους ρυθμούς που 
είχαμε συνηθίσει. Με το 2020 να αποτελεί παρελθόν, ευχόμαστε σε όλους εσάς και τις 
οικογένειές σας, το 2021 να σας γεμίσει ελπίδα για καλύτερες μέρες, να σας φέρει Υγεία, 
Ευημερία, Αγάπη και πολλές Αγκαλιές γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έλειψαν τον χρόνο που 
πέρασε!
Με την ευκαιρία σας αφιερώνουμε τις 2 παρακάτω μαντινάδες!

Αγαπητά μέλη του Προγράμματος «Παιδική HELMEPA»,

και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος!
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Τα έργα για να γίνουν δεκτά θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να προέρχονται από Ομάδες του Προγράμματος του σχολικού έτους 2020-2021

• Να είναι ομαδικά και με έντονα χρώματα

• Να συνοδεύονται από τα στοιχεία: Σχολείο, Τάξη, αριθμός Ομάδας Παιδικής HELMEPA και 
όνομα Εθελοντή Εκπαιδευτικού.

Τα Μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης θα επιλέξουν 3 έργα σε κάθε κατηγορία που θα 
βραβευθούν και σε περίπτωση διάκρισης, θα ζητηθεί φωτογραφία του έργου σε καλύτερη 
ανάλυση, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Συνολικά θα δοθούν εννέα 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, ο κωδικός της 
Ομάδας, 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. Όλοι 
οι συμμετέχοντες (Εκπαιδευτικοί και παιδιά) θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα.
Η προκήρυξη του Διαγωνισμού με όλες τις σχετικές πληροφορίες βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος «Παιδική HELMEPA» στο σύνδεσμο:
https://helmepajunior.wordpress.com/competition/

Η HELMEPA συμπλήρωσε φέτος 30 χρόνια συντονισμού του Παγκόσμιου Εθελοντικού 
Καθαρισμού Ακτών στην Ελλάδα και προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους να 

συμμετάσχουν αυτή τη φορά με μικρές ομάδες και δίνοντας μεγάλη έμφαση στην 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.318 εθελοντές, οι οποίοι καθάρισαν 83 χιλιόμετρα 
ακτογραμμής, σε 82 δράσεις καθαρισμού.

Τα 103.548 απορρίμματα που συνέλλεξαν οι εθελοντές αντιστοιχούν σε 21 τόνους, ενώ τα 
10 «δημοφιλέστερα» και οι ποσότητές τους αναφέρονται παρακάτω.

Αποτελέσματα Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2020

Κομμάτια πλαστικού

24.833
Αποτσίγαρα

18.426
Καλαμάκια

10.047

Πλαστικά καπάκια 
μπουκαλιών και δακτύλιοι

16.208
Πλαστικά μπουκάλια

2.882

Αλουμινένια κουτιά

2.422

Πλαστικά ποτήρια μιας 
χρήσης και καπάκια

2.398
Κομμάτια φελιζόλ

2.085
Κομμάτια χαρτιού

1.994
Συσκευασίες τροφίμων

1.703

12ο Δ.Σ. Αγρινίου Δ.Σ. & Ν/Γ Πολλωνίων Μήλου Δ.Σ. Αλίντων Λέρου Δ.Σ. Αλίντων Λέρου
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Η 27η Συνάντηση Αντιπροσώπων της Παιδικής HELMEPA δεν ήταν σαν 
όλες τις προηγούμενες!
Κατ΄ εξαίρεση φέτος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω των 
περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την Παρασκευή 18 
Δεκεμβρίου 2020. Στη Συνάντηση συμμετείχαν συνολικά 14 εκπρόσωποι 
των πιο δραστήριων Ομάδων κάθε Περιφέρειας της χώρας, μαζί 
με τους εθελοντές Εκπαιδευτικούς τους, τους γονείς τους και τους 
Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των περιοχών τους. Τα παιδιά 
είχαν την ευκαιρία να πουν λίγα λόγια για τη συμμετοχή τους στο 
Πρόγραμμα, να αναφερθούν στην αγαπημένη τους δραστηριότητα, 
να μεταφέρουν ένα περιβαλλοντικό μήνυμα στην ευρύτερη κοινωνία και ακόμη να προτείνουν 
ιδέες για τη βελτίωση του Προγράμματος.

Η «Παιδική HELMEPA» ξεκίνησε να επισκέπτεται τις ηλεκτρονικές τάξεις των μελών του
Προγράμματος μέσω της πλατφόρμας webex για να μιλήσει με τους μικρούς εθελοντές για 
το πρόγραμμα και τις δράσεις που προτείνονται αλλά και να πραγματοποιήσει παρουσίαση 
σε μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων (Γ‛-Στ‛) για τη σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Ήδη έχουμε επισκεφτεί διαδικτυακά το 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Χανίων, το 1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, το 47ο Δημοτικό Σχολείο 
Ηρακλείου Κρήτης και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μάκρης.

Οι μικροί εθελοντές του Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων μάλιστα, μας υποδέχθηκαν με τις 
παρακάτω ζωγραφιές που ετοίμασαν για τη θάλασσα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να 
δείξουν πόσο την αγαπούν. 

Ζωγραφιές Μελών του 1ου Ν/Γ Γαργαλιάνων Μεσσηνίας

Η Παιδική HELMEPA είναι πλέον 27 χρονών!

Μία διαφορετική Συνάντηση Αντιπροσώπων της Παιδικής HELMEPA

Διαδικτυακή συνομιλία με μέλη της Παιδικής HELMEPA

Στις 10 Νοεμβρίου η «Παιδική HELMEPA» είχε 
γενέθλια φτάνοντας τα 27 χρόνια λειτουργίας 
και παιδιά-μέλη του προγράμματος από το 
Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων και το 22ο 
Νηπιαγωγείο Ρόδου μας έστειλαν τις ευχές 
τους με όμορφες ζωγραφιές!
Με τη σειρά μας θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε όλους εσάς για τις 
προσπάθειες που κάνετε να προστατέψετε 
το περιβάλλον της πατρίδας μας και για την 
αγάπη που έχετε δείξει στο Πρόγραμμα όλα 
αυτά τα χρόνια λειτουργίας του.

22ο Ν/Γ Ρόδου

Ν/Γ Κληματιάς Ιωαννίνων

22ο Ν/Γ Ρόδου

Όσοι από εσάς το επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να 
προγραμματίσουμε και τη δική μας συνάντηση.
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Ακολουθούν ανά περιφέρεια τα περιβαλλοντικά μηνύματα των παιδιών.

Στέλιος-Δημήτρης 
εκπρόσωπος Αν. Μακεδονίας και Θράκης,
5ο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης Καβάλας

«Για να μπορώ να κάνω βουτιά στο βυθό, φροντίζω να τον 
έχω πάντα καθαρό!!!»

Κωνσταντίνα
εκπρόσωπος Βορείου Αιγαίου,
7ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης

«Το περιβάλλον αγαπώ και το προσέχω όσο μπορώ. Τα 
λόγια του Γλάρου δεν ξεχνώ, τα κάνω πράξη στο λεπτό. 
Αυτό όμως δεν αρκεί, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί. 
Μαζεύουμε τα σκουπίδια από τις ακτές. Διατηρούμε τις 
θάλασσες καθαρές.»

Μήνυμα Κωνσταντίνας
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Μαλένα 
εκπρόσωπος Αττικής,

4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου

«Τη θάλασσα να αγαπάτε, μέσα εκεί να κολυμπάτε!
Τις ακτές αν καθαρίζετε, ομορφιά στη ζωή σας χαρίζετε!

Μη μολύνετε τον πλανήτη, το γαλάζιο μας το σπίτι.»

Δημήτρης
εκπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας
12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

«Έχω μια φίλη αληθινή. Είναι γαλάζια και όμορφη.
Μια αγάπη παντοτινή. Νοιάζομαι και δρω, να μείνει καθαρή!»

Νικηφόρος
εκπρόσωπος Δυτικής Μακεδονίας
Δημοτικό Σχολείο Αρμενοχωρίου Φλώρινας

«Μια αλήθεια θέλει να σας πει η παιδική μας η φωνή:
Αν το περιβάλλον καταστραφεί, ο άνθρωπος δε θα ‘χει πια 
ζωή. Μα σας έχουμε φίλτρο μαγικό, που είναι της γης το 
γιατρικό. Ανακυκλώνω, επαναχρησιμοποιώ, λέμε όχι στο 
πλαστικό. Εμπρός παιδιά, όλοι μαζί, να προστατέψουμε τη γη. 
Ποτάμια, δάση, ωκεανούς, όλης της γης τους θησαυρούς.»
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Μήνυμα Παρασκευής,
Περιφέρεια Ηπείρου

Δημήτρης & Κίμωνας
εκπρόσωποι Θεσσαλίας
1ο Νηπιαγωγείο Αφετών Νεοχωρίου

«Ας σεβαστούμε όλα τα ζώα και τα φυτά που ζουν γύρω 
μας και Ας συνυπάρξουμε όλοι μαζί ευτυχισμένοι, σ‛ αυτόν 
τον υπέροχο πλανήτη. Γιατί αξίζουμε να ζήσουμε σ‛ έναν 
καλύτερο κόσμο!!!!»

Κάτια-Νεφέλη
εκπρόσωπος Κρήτης

Δημοτικό Σχολείο Γουρνών Ηρακλείου Κρήτης

«Αγαπάμε το περιβάλλον, όπως το σπίτι μας!!!
Βοηθήστε με να κρατήσω τη θάλασσα καθαρή!

Τα ζώα υγιή! Και τα σκουπίδια μακριά!»

Παρασκευή 
εκπρόσωπος Ηπείρου

Νηπιαγωγείο Βουτσαρά Ιωαννίνων

«Όχι σκουπίδια στον ωκεανό.
Θέλουμε έναν πλανήτη καθαρό!»

Ελισάβετ
εκπρόσωπος Κεντρικής Μακεδονίας
Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης

«Αγαπάμε και φροντίζουμε το περιβάλλον,
όπως τον εαυτό μας.»

Αγγέλικα
εκπρόσωπος Ιονίων Νήσων

Νηπιαγωγείο Αλεπούς Κέρκυρας

«Αλλάξτε τις συνήθειες που κίνδυνο επιφέρουν
γίνετε εθελοντές, δείξτε ενδιαφέρον.

Οι θάλασσες σας χρειάζονται και θα σας προσφέρουν ό,τι 
εσείς χρειάζεστε για μια ζωή με μέλλον.»

Μήνυμα Κάτιας-Νεφέλης,
Περιφέρεια Κρήτης
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Έλενα
εκπρόσωπος Νοτίου Αιγαίου
22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου

«Ο πλανήτης μας ανήκει για αυτό ΧΡΩΜΑ ΑΣ ΤΟΥ 
ΔΩΣΟΥΜΕ. Τη γη ας Πρασινίσουμε, Και έτσι ανάσα στη 
ζωή μας θα δώσουμε!!»

Αντωνία
εκπρόσωπος Στερεάς Ελλάδας
2ο Δημοτικό Σχολείο Ιστιαίας

«Το περιβάλλον μου το αγαπώ και δε θέλω να το χάσω.
Τόσα πολλά μου πρόσφερε, μερικοί όμως το 
καταστρέφουν.
Αλλά ΕΜΕΙΣ μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή!»

Πέτρος
εκπρόσωπος Πελοποννήσου

1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας

«Από την πόρτα σαν θα βγω, όλο τον κόσμο αγαπώ.
Άνθρωποι ζώα, δέντρα, ψάρια, πουλιά,

δε διαφέρουν από μένα αυτά.
Όλοι μαζί τον πλανήτη θα βοηθήσουμε, αν θέλουμε 

αρμονικά σε αυτόν να ζήσουμε.»
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