Αθήνα, 7 ∆εκεµβρίου 2016

Tο Lloyd’s List βραβεύει την «Παιδική HELMEPA»
Tην Παρασκευή, 2 ∆εκεµβρίου, τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards
απένειµαν στο παιδικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα «Παιδική HELMEPA» το
βραβείο “Achievement in Safety or Environmental Protection”.
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Στην πραγµατικότητα, βραβεύτηκαν 92.000 µικροί µαθητές και 3.400
Εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα, που πήραν µέρος εθελοντικά στο
Πρόγραµµα, από το 1993 µέχρι σήµερα. Εκτέλεσαν περιβαλλοντικές δράσεις
και συνεχίζουν στον ίδιο ρυθµό, µαθαίνοντας οι ίδιοι οι µαθητές πολλά για το
περιβάλλον και τις απειλές που δέχεται από την ανθρώπινη αδιαφορία,
δίνοντας συγχρόνως παραδείγµατα ευαισθητοποίησης στις τοπικές κοινωνίες.
Το βραβείο παρέλαβαν ο Πρόεδρος της HELMEPA, ∆ρ Γεώργιος Γράτσος, η
Πρόεδρος του Συµβουλίου Αντιπροσώπων του Προγράµµατος, Ολυµπία Ζήση,
12 ετών από τη Θεσσαλονίκη και ο Γραµµατέας του, Κωνσταντίνος Κολοβός, 13
ετών, από την Αθήνα.
Η Ολυµπία Ζήση ευχαριστώντας το Lloyd’s List για το βραβείο, υποσχέθηκε ότι
τα παιδιά-µέλη της Παιδικής HELMEPA θα συνεχίσουν µε τον ίδιο ενθουσιασµό
να προστατεύουν τις θάλασσες και τις ακτές της πατρίδας µας. Ο Κωνσταντίνος
Κολοβός προέτρεψε τα παρευρισκόµενα Μέλη της Ελληνικής ναυτιλιακής
κοινότητας να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την «Παιδική HELMEPA», για να
µπορέσουν τα παιδιά να φτιάξουν ένα καλύτερο µέλλον.
Το Lloyd’s List ευχαρίστησε και ο ∆ρ Γράτσος λέγοντας «Είµαι περήφανος που
συµµετέχω για χρόνια στη HELMEPA, που από την αρχή έστρεψε την προσοχή
της στους νέους ανθρώπους, τους ναυτικούς και τα παιδιά, µε την πεποίθηση
πως η εκπαίδευση είναι το πρωταρχικό µέσον σεβασµού και προστασίας του
περιβάλλοντος».
Συγχαρητήρια λοιπόν στους συντελεστές της επιτυχίας της Παιδικής HELMEPA,
παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, χορηγούς και στελέχη της Γραµµατείας της
HELMEPA και ευχές όπως οι προσπάθειες αυτές θα ευαισθητοποιήσουν όλους
µας. Για να µην ξεχνάµε πως πολύτιµος φυσικός πόρος της χώρας µας είναι οι
ακτές και οι θάλασσές της.

(Α-∆) Nick Brown - Marine & Offshore Director of Award Sponsor Lloyd’s Register,
Κωνσταντίνος Κολοβός, Ολυµπία Ζήση, ∆ρ Γεώργιος Γράτσος - Πρόεδρος ∆Σ HELMEPA

Στη µέση η Ολυµπία Ζήση και ο Κωνσταντίνος Κολοβός,
µαζί µε τους γονείς τους και στελέχη της HELMEPA

Αναµνηστική φωτογραφία µε όλους τους νικητές των
Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2016

