Βράβευση της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ απο τον Εξοχότατο
Πρόεδρο της Δημοκρατίας - 24.11.2011
Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ βραβεύθηκε από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κο
Κάρολο Παπούλια, στα πλαίσια του αθλοθετημένου διαγωνισμού «Νησίδες Ποιότητας».
Πιστεύουμε πως η εξαιρετική αυτή διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την οργάνωσή μας,
όσο και για την καταδυτική δραστηριότητα γενικότερα, καθώς επικεντρώνεται στην έμπρακτη
ανιδιοτελή κοινωνική προσφορά των αυτοδυτών, στις αξίες του εθελοντισμού, της συνεργασίας
καθώς και της πίστης σε ένα κοινό όραμα, οι οποίες αποτελούν τη μοναδική κινητήρια δύναμη των
Υδροναυτών.

Η συμπλήρωση ενός έτους από τη σύσταση της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ
» συνέπεσε με μια εξαιρετική επιβράβευση των προσπαθειών και την αναγνώριση του εθελοντικού
έργου που προσέφεραν ακούραστα τα μέλη της, στις πολυάριθμες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν
πριν ακόμα συμπληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας της οργάνωσης.
Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011, στο μέγαρο της παλαιάς βουλής, η οργάνωσή μας βραβεύτηκε
από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κο Κάρολο Παπούλια, στα πλαίσια του
αθλοθετημένου διαγωνισμού «Νησίδες Ποιότητας» που διοργανώνεται ανά διετία από την
«Κίνηση Πολιτών για μια Aνοικτή Kοινωνία» και το «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού»,
φορείς από τους οποίους είχαμε λάβει πρόσκληση συμμετοχής. Στον διαγωνισμό επιλέχθηκαν οκτώ
φορείς για βράβευση, ενώ οι υποψήφιες οργανώσεις που συμμετείχαν ξεπέρασαν τις 70.
Πιστεύουμε πως η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την οργάνωσή μας, όσο και για
την καταδυτική δραστηριότητα γενικότερα, καθώς επικεντρώνεται στην έμπρακτη ανιδιοτελή
κοινωνική προσφορά των αυτοδυτών, στις αξίες του εθελοντισμού, της συνεργασίας καθώς και της
πίστης σε ένα κοινό όραμα, οι οποίες αποτελούν τη μοναδική κινητήρια δύναμη των Υδροναυτών.
Στις εποχές που διανύουμε θεωρούμε πως οι «νησίδες ελπίδας», είναι απολύτως απαραίτητες για να
προσδοκούμε κάτι καλύτερο.
Την παρουσίαση της οργάνωσής μας πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ελλανόδικης επιτροπής,
καθηγητής Κος Στέφανος Γερουλάνος, ο οποίος αναφέρθηκε στην οργάνωσή μας με ιδιαίτερα
θερμά λόγια που μας συγκίνησαν και μας γέμισαν με υπερηφάνεια για την αναγνώριση του έργου
που προσπαθούμε να επιτελέσουμε, με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και τα λιγοστά μέσα που διαθέτουμε.
Στην συνέχεια, ο Κος Παναγιώτης Τασιαδάμης, Πρόεδρος της οργάνωσής μας, απηύθυνε ένα
σύντομο λόγο προς τους παρευρισκομένους, τονίζοντας την ευγνωμοσύνη που νιώθουν οι αυτοδύτες
προς το υγρό στοιχείο την οποία προσπαθούν μέσω των εθελοντικών αυτών δράσεων να εκφράσουν,
τηρώντας το δικό τους «μνημόνιο» με τον βυθό.
Στη συνέχεια, και μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των υπολοίπων φορέων που
επιλέχθηκαν από την Ελλανόδικη επιτροπή του θεσμοθετημένου διαγωνισμού «Νησίδες
Ποιότητας 2011», δια χειρός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας απονεμήθηκε στους
Υδροναύτες και στους υπόλοιπους βραβευμένους φορείς η γραπτή τιμητική διάκριση.
Παράλληλα, απονεμήθηκε και συμβολικό χρηματικό έπαθλο στους νικητές του διαγωνισμού.
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στην Ελλανόδικη επιτροπή για τη μεγάλη τιμή που μας

έκανε, διακρίνοντας στην οργάνωσή μας όλα αυτά τα στοιχεία που οδήγησαν στη βράβευση μας σε
αυτόν τον εξαιρετικό από κάθε άποψη διαγωνισμό και μας επέτρεψαν να μιλήσουμε για τον βυθό,
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, την κατάδυση και το όραμα μας σε μια τόσο σπουδαία από κάθε
άποψη διοργάνωση.
Επίσης θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους φορείς που βραβεύτηκαν μαζί με την οργάνωσή μας
και να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις προσπάθειες τους.
Τέλος, επιθυμούμε να δηλώσουμε πως όχι μόνο δεν επαναπαυόμαστε σε οποιασδήποτε μορφής
διάκριση και επιβράβευση, αλλά θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να πραγματοποιήσουμε
ακόμη σπουδαιότερα επιτεύγματα, πιστοί στο όραμα που μας καθοδηγεί σε κάθε μας δραστηριότητα.

Ελλανόδικος επιτροπή:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στέφανος Γερουλάνος, Καθηγητής Χειρουργικής και τ.Ιστορίας Ιατρικής
ΜΕΛΗ

Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος PRAKSIS
Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη, Δ/ντρια Ογκολογικού «Αγλαϊας Κυριακού»
Σταύρος Θεοδωράκης, Δημοσιογράφος
Κώστας Καρράς, Ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Δάφνη Οικονόμου, Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών
Αλέξανδρος Τομπάζης, Αρχιτέκτων
Aναστασία Καραφουλίδου, Πρόεδρος Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία.
Οι οργανώσεις που βραβεύθηκαν είναι :
ΜΚΟ "ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ" - Αθήνα
Αθλητικός ΄Ομιλος «Α.Ο. ΠΡΩΤΕΥΣ» - Αθήνα (Ν. Κόσμος)
Σύλλογος «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» - Βέροια
Σύλλογος ΑΜΕΑ «ΠΕΡΠΑΤΩ» - Ν.Ροδόπης
Σύλλογος «ΑΝΙΜΑ» - Αθήνα
Σύλλογος «ΣΟΨΥ» (Ψυχική Υγεία) – Πάτρα
Σωματείο «ΑΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ» - Αθήνα
14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
Ο Διαγωνισμός "Νησίδες Ποιότητας 2011"
Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού προβάλλουν τον
εθελοντισμό βράβευσαν και φέτος οργανώσεις και ομάδες που, παρά τις αντίξοες συνθήκες και σε
πείσμα των καιρών, εξακολουθούν να αγωνίζονται για τον συνάνθρωπο και για την κοινωνία,
προσφέροντας θετικά πρότυπα για τις νεότερες γενιές.
Οι προηγούμενοι πέντε διαγωνισμοί απέδειξαν ότι υπάρχει πληθώρα μη ευρέως γνωστών
πρωτοβουλιών, με αξιόλογο συλλογικό και ποιοτικό κοινωνικό έργο. Στόχος του Διαγωνισμού, από
το 2001 που θεσμοθετήθηκε, είναι να εντοπίζει και να προβάλλει τέτοιες αξιόλογες πρωτοβουλίες.

Χαιρετισμός του κ.Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, Προέδρου της Κίνησης Πολιτών,στην
Τελετή Βράβευσης «Νησίδες Ποιότητας 2011»

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω πολύ ταπεινά, εκ μέρους της Κοινωνίας Πολιτών, τη βαθιά μας
ευγνωμοσύνη που βρήκατε το χρόνο και δεχθήκατε, για τέταρτη φορά, να παρευρεθείτε στην τελετή
βράβευσης των Νησίδων Ποιότητας. Η αισιοδοξία και το θάρρος που δίνει η παρουσία σας είναι πιο
πολύτιμα από κάθε άλλη φορά, τώρα μάλιστα που εντείνεται ο κοινωνικός πόνος, αυξάνεται
ραγδαία η ανεργία και αμβλύνονται οι ελπίδες και το όραμα…
΄Όμως, ο Πλάτωνας είπε ότι «στο σκοτάδι της νύχτας είναι ωραίο να πιστεύεις στο φως της
ημέρας». Και θυμόμαστε, Κύριε Πρόεδρε ότι – μετά την τελετή απονομής των βραβείων των
Νησίδων Ποιότητας του 2009 – είπατε στην Κυρία Καραφουλίδου και σε μένα κατά την έξοδό σας
απ’αυτό το Μέγαρο της Παλιάς Βουλής:
«Αυτή είναι η άλλη Ελλάδα» !
« Γι’ αυτό πιστεύω στο μέλλον της πατρίδας μας».
Και μας δώσατε ευγενώς το δικαίωμα να το αναφέρω απόψε στην προσφώνησή μου… διότι, όπως

μας είπατε, το πιστεύετε.
Έτσι μας προσφέρατε τη δυνατότητα να σας υποσχεθούμε, ως διοργανωτές των Νησίδων Ποιότητας,
ότι θα κάνουμε μόνιμα ό,τι είναι δυνατό για να μη διαψευσθεί ποτέ αυτή η ελπίδα. Βέβαια,
ευγνωμοσύνη χρωστάμε και στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωστή Στεφανόπουλο, που
πρώτος μας έκανε την τιμή να απονείμει τα βραβεία αυτού του Διαγωνισμού. Ευγνωμοσύνη
χρωστάμε και στον αείμνηστο Γεώργιο Ράλλη που δέχθηκε να προεδρεύσει στην πρώτη Ελλανόδικο
Επιτροπή, στο κρίσιμο ξεκίνημα του Πανελλαδικού Διαγωνισμού.
Δεν μπορώ να μην αναφέρω και τον εκλιπόντα φίλο Λεωνίδα Κύρκο, υπό την Προεδρία του οποίου η
Κίνηση Πολιτών πήρε την αρχική πρωτοβουλία των Νησίδων. Οφείλω να ευχαριστήσω και τη φετινή
μας Ελλανόδικο Επιτροπή και τον νυν Πρόεδρό της, κ. Στέφανο Γερουλάνο, που θα ακούσετε σε
λίγο.
Είναι πολλοί αυτοί που συμβάλλουν κάθε φορά στην επιτυχή διοργάνωση του Διαγωνισμού
Νησίδων Ποιότητας, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να τους αναφέρουμε όλους ονομαστικά. Μια
εξαίρεση ωστόσο θα κάνω για την Κα Ορέττα Σταυροπούλου η οποία, όπως πολλοί από τους
παρόντες γνωρίζετε από πρώτο χέρι, υπήρξε ο ουσιαστικός «μηχανισμός» κίνησης και οργάνωσης
του Διαγωνισμού όλα αυτά τα χρόνια.
Κύριε Πρόεδρε, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας δηλώσω ότι η φετινή σοδειά Νησίδων
παρουσιάζει και πάλι γενική τάση βελτιωτική έναντι των προηγουμένων ετών και συνάμα μερικά
«διαμάντια».
Από τις οκτώ Νησίδες που θα βραβευθούν απόψε, οι πέντε αναπτύσσουν δράση κοινωνικής
αλληλεγγύης. Θα ακούσουμε όμως και δραστηριότητες για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την
παιδεία.
΄Όμως θα προβληθεί πρώτα η έκπληξη που σας ετοιμάσαμε για απόψε με το υπέροχο παράδειγμα
εθελοντισμού στη Φουκοσίμα και για το οποίο ευγενώς δέχθηκε να μας πει λίγα λόγια ο Πρέσβης
της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Hiroshi Toda.
Δεν θα ήθελα να κλείσω χωρίς να πω ένα δυνατό, από καρδιάς, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους εννέα δωρητές
που κάλυψαν το κόστος του Διαγωνισμού. Στην εποχή της συνεχιζόμενης από τριετίας
πρωτοφανούς κάμψης της Οικονομίας αλλά και του γενικευόμενου μηδενισμού των κερδών των
επιχειρήσεων, όταν δεν διακρίνεται ακόμη φωτάκι στην άκρη του τούνελ, η χρηματική στήριξη του
Διαγωνισμού των Νησίδων Ποιότητας αποδεικνύει την ύπαρξη οράματος αλλά και την πίστη των
δωρητών στο έργο που επιτελείται.
Θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφέρω τουλάχιστον τα ονόματα των δωρητών με φθίνουσα πρόοδο του
ύψους των δωρεών:
Πάνος Μαρινόπουλος
ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Coca Cola
Chipita International
ELECTRA HOTELS
Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ
AEGEAN AIRLINES
και, τέλος, τρεις δωρητές που ζήτησαν την ανωνυμία και που εγώ, μέσα μου, ευχαριστώ επώνυμα!
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
΄Όπως γνωρίζετε, οι Νησίδες Ποιότητας οργανώνονται από το 2001 κάθε διετία, με συνεργασία της
Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Επιτρέψτε μου να
καλέσω στο βήμα την Πρόεδρο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Κα Καραφουλίδου, για να μας
απευθύνει και εκείνη ένα χαιρετισμό.

Χαιρετισμός της κας Αναστασίας Καραφουλίδου,Προέδρου του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού,στην Τελετή Βράβευσης «Νησίδες Ποιότητας 2011»

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Η παρουσία σας σήμερα εδώ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και κάθε άλλο παρά τυπική μπορεί να
θεωρηθεί.
Στη νεότερή της ιστορία, η Ελλάδα, καλείται ξανά ν’ αντιμετωπίσει ακραίες περιστάσεις και εμείς
οι συνειδητοί πολίτες ανταποκρινόμαστε σ’ αυτό το κάλεσμα, ο καθένας από κει που βρίσκεται.
Η «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία» και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού που σήμερα έχω
την τιμή να εκπροσωπώ, έχουν μακρά ιστορία κοινωνικής προσφοράς, την οποία και τιμούν.
Είμαστε εδώ για να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε το έργο φορέων που διακρίνονται για
την κοινωνική τους ευαισθησία και προσφορά.
Κύριε Πρόεδρε, η παρουσία και η δράση της «Κοινωνίας των Πολιτών» σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο προσλαμβάνει ζωτικής σημασίας ρόλο υπό τις παρούσες δυσβάσταχτες συνθήκες που
βιώνουμε. Από μεγάλο πλήθος οργανώσεων επιτελείται καθημερινά ένα έργο σιωπηλά και χωρίς
τυμπανοκρουσίες αναπληρώνοντας τις ελλείψεις της πολιτείας. Στο πρόσωπο των σημερινών
βραβευομένων οργανώσεων τιμούμε τον πολύτιμο αγώνα που δίνουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες.
Η στήριξη που μας προσφέρετε μας ενθαρρύνει αλλά και τονίζει την υποχρέωση του καθένα από
εμάς ατομικά και συλλογικά ν’ αναλάβουμε τις ευθύνες μας σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες.
Δεχθείτε σας παρακαλώ εκ μέρους όλων μας τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες και τη διαβεβαίωση ότι
θα συνεχίσουμε.

Oμιλία του Ιάπωνα Πρέσβη κ.Hiroshi Toda στην εκδήλωση των Νησίδων Ποιότητας
2011
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, να βρίσκομαι εδώ παρουσία της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της
Δημοκρατίας κυρίου Κάρολου Παπούλια, για να μιλήσω για τους συμπολίτες μας που με κίνδυνο
της ζωής τους αντιμετώπισαν την πυρηνική καταστροφή στο εργοστάσιο Φουκουσίμα Ντάι‐ιτσι, ως
αποτέλεσμα του Τσουνάμι μετά το Μεγάλο Σεισμό στην Ανατολική Ιαπωνία.
Έχουν περάσει μόλις οκτώ μήνες από αυτήν την καταστροφή. Κατά τη διάρκεια αυτών των
δύσκολων μηνών, η κυβέρνηση και ο λαός της Ελλάδας εξέφρασαν τη θλίψη τους και το ενδιαφέρον
τους με πολλούς τρόπους: με εγκάρδια λόγια, γενναιόδωρες δωρεές και διάφορες προσφορές για την
υποστήριξη των θυμάτων στην Ιαπωνία. Οι πράξεις σας μας έχουν αναζωογονήσει και ανακουφίσει
δίνοντάς μας δύναμη· με αυτήν την ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη.
Ήταν το εξειδικευμένο προσωπικό – της Αστυνομίας, των Δυνάμεων Αυτοάμυνας και της
Πυροσβεστικής – καθώς και οι τεχνικοί της Εταιρείας Ηλεκτρισμού του Τόκυο που συνέχισαν την
αποστολή τους με επιμονή προκειμένου να βοηθήσουν τους συμπολίτες τους και να αλλάξουν τη
μελλοντική πορεία της χώρας.
Πολέμησαν με τις φλόγες, άπλωσαν με τα χέρια τις μάνικες που ζύγιζαν 700 κιλά ώστε να ρίξουν
θαλασσινό νερό μέσα στον αντιδραστήρα. Μπήκαν κατευθείαν μέσα στο εργοστάσιο ώστε να
σταματήσουν την κατάσταση εσωτερικής κατάρρευσης. Γνώριζαν πως θα εκτεθούν σε τεράστιες
ποσότητες ραδιενέργειας, οι οποίες θα διαπερνούσαν και τα τρία επίπεδα του προστατευτικού τους
εξοπλισμού και τις μάσκες οξυγόνου, όμως εμπιστεύτηκαν την ομάδα υποστήριξης που
παρακολουθεί και ελέγχει συνεχώς τη συσσωρευμένη έκθεση στη ραδιενέργεια.
Αφιέρωσαν τη ζωή τους στη χώρα τους, στο επάγγελμά τους και στους συναδέλφους τους στον

ανώτερο βαθμό ηθικού, εμψύχωσης και υπερηφάνειας που γεννήθηκαν μέσα από την αμοιβαία
εμπιστοσύνη όσων έλαβαν μέρος σε αυτήν την αποστολή και μέσα από την υποστήριξη των
οικογενειών τους, οι οποίες ανιδιοτελώς τους παρότρυναν λέγοντάς τους: «Γίνε ο σωτήρας της
χώρας μας». Ο όρος «Φουκουσίμα 50» που έγινε γνωστός σε όλον τον κόσμο περιγράφοντας τους
ανθρώπους που δούλευαν σε βάρδιες νυχθημερόν κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες στην
πραγματικότητα αφορά 180 τέτοιους ανθρώπους.
Ο Ιαπωνικός λαός θα είναι βαθιά συγκινημένος και ευχαριστημένος από την αναγνώριση των
προσπαθειών τους. Αυτή θα είναι η κινητήρια δύναμή μας για να προχωρήσουμε.
Σήμερα περίπου 2,000 εθελοντές, όχι μόνο νέοι και δυνατοί άνδρες, αλλά και εξειδικευμένο
προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί, δουλεύουν ακόμη με μεγάλο κίνδυνο έχοντας ως μόνη
επιδίωξή τους να πετύχουν τo κλείσιμο του εργοστασίου σε κατάσταση ψύξης μέχρι το τέλος αυτού
του έτους.
Ο σεισμός και το Τσουνάμι παρέσυραν περίπου 20,000 ανθρώπινες ζωές. Περίπου 330,000
άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους· κάποιοι από αυτούς ακόμη
αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες.
Η Ιαπωνική κυβέρνηση έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε να αποκαταστήσει και να
ανοικοδομήσει τις πληγείσες περιοχές. Παρέχει ακριβείς και τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τη
ραδιενέργεια και την ασφάλεια τροφίμων. Στο βόρειο τμήμα του Ηονσιου (*Κεντρικό νησί της
Ιαπωνίας) οι υποδομές αναπτύσσονται, η οικονομία αναρρώνει και τα επίπεδα στην αλυσίδα
παραγωγής είναι κοντά στην πλήρη αποκατάστασή τους. Η καθημερινότητα των κατοίκων στις
περιοχές που δεν επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένου του Τόκυο, φαίνεται να έχει επιστρέψει στους
κανονικούς ρυθμούς.
Κυρίες και κύριοι, η κρίση ένωσε την Ιαπωνία. Σήμερα, υπάρχουν πολλοί άγνωστοι, ανώνυμοι ήρωες
και ηρωίδες σε ολόκληρη τη χώρα, νέοι και ηλικιωμένοι, που αφιερώθηκαν στην κοινή εργασία
κάνοντας σταθερά βήματα προόδου ώστε να χτίσουν μία νέα κοινωνία· μία κοινωνία που συντηρεί
τις δυνάμεις της και είναι ασφαλής και ευτυχισμένη για τις επόμενες γενιές.
Θα ήθελα να κλείσω εκφράζοντας για άλλη μία φορά και πάλι τον αμέριστο σεβασμό μου για το λαό
της Ελλάδας και την εκτίμησή μου για αυτήν τη σημαντική περίσταση και τιμή.
Σας ευχαριστώ.

Οι βραβευμένες ομάδες
ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ – Αθήνα
Παρουσίαση από τον κ.Στέφανο Γερουλάνο, Προέδρου της Ελλανόδικης επιτροπής

Οι Υδροναύτες είναι μια οργάνωση που στελεχώνεται από έμπειρους αυτοδύτες και επιδιώκουν όχι
μόνο να αναδείξουν τη θαλασσινή ιστορία της Ελλάδας και την κοινωνική προσφορά των δυτών
αλλά και να προωθήσουν την προστασία της υδάτινης χλωρίδας και πανίδας, την πολιτιστική
κληρονομιά και την ίδια την ασφάλεια των δυτών. Η εκστρατεία «Φωνή Βυθού» αποτελεί μια
συντονισμένη προσπάθεια περιβαλλοντικών δράσεων που στόχο έχουν να αναδείξουν τα
προβλήματα ρύπανσης των ελληνικών βυθών. Η εκστρατεία υποστηρίζεται από επιστημονικούς και
περιβαλλοντικούς φορείς αλλά και από φορείς που ασχολούνται με τη διαχείριση και την
ανακύκλωση των απορριμμάτων. Με το οικολογικό εθελοντικό πρόγραμμα «Φωνή Βυθού» και τον
συνακόλουθο καθαρισμό των βυθών, οι Υδροναύτες θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να ενωθούν
πρόσωπα, ομάδες και φορείς προς την επίτευξη ενός τόσο σημαντικού στόχου, όπως είναι η
προστασία του περιβάλλοντος. Ανάλογο πρόγραμμα λειτουργεί και για την έρευνα, ανάδειξη
προστασία και καθαρισμό των ελληνικών λιμνών με το όνομα «άδηλα ύδατα». Συνεργάζονται ήδη

με τη Μεσόγειος SOS, τη Helmepa, τους Atenistas, συλλόγους και σωματεία και πολιτικούς,
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Οργανώνουν επιμορφωτικές εκδηλώσεις, ομιλίες, σεμινάρια,
έρευνες και μελέτες κ.α., ενώ ενδιαφέρον είναι το τμήμα που λειτουργούν με καταδυτικές
δραστηριότητες ΑμεΑ.

Ομιλία απο τον πρόεδρο των Υδροναυτών Κο Παναγιώτη Τασιαδάμη

Α.Ο. ΠΡΩΤΕΥΣ ‐ Ν.Κόσμος
Παρουσίαση από την Κα Αναστασία Καραφουλίδου, μέλους της Ελλανόδικης επιτροπής
Ο αθλητικός όμιλος «Πρωτέας» λειτουργεί αδιάκοπα από το 1965. Μετά από μια περίοδο παρακμής
,σήμερα βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Τη διοίκηση ανέλαβαν νέοι άνθρωποι με εξειδικευμένες
σπουδές και κατάφεραν σε μικρό χρονικό διάστημα να τετραπλασιάσουν τους αθλητές της ομάδας.
Στόχος της όμως δεν είναι μόνο η ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων για όσο το δυνατόν
περισσότερες κοινωνικές ομάδες και ηλικιακές κατηγορίες και η δημιουργία ενός σωστού
αθλητικού και φίλαθλου πνεύματος στους νέους, αλλά και η προσφορά κοινωνικού έργου στη
γειτονιά του Ν.Κόσμου. Λειτουργεί πλέον σαν ένας ακομμάτιστος φορέας εκπροσώπησης των
100.000‐150.000 κατοίκων της περιοχής σε κάθε τοπικό πρόβλημα. Ενδεικτικό παράδειγμα αυτού
είναι η εξουσιοδότηση των κατοίκων για τη διαπραγμάτευση με τον ΟΚΑΝΑ για τις εγγυήσεις που
ζητούν οι κάτοικοι προκειμένου να εγκαταστήσουν τις υπηρεσίες του στην περιοχή. Ο Σύλλογος
αναπτύσσει πρόγραμμα μικροεπενδύσεων στην τοπική κοινωνία (ανακατασκευή δημοτικών
γηπέδων κτλ) από δικά του έσοδα. Σύνθημα τους: « Μια παρέα, μια ομάδα, μια γειτονιά».
Ομιλία απο τον Πρόεδρο του "Πρωτέα" κ.Δημήτρη Κυριακόπουλο

Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο ΑΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ ‐ Αθήνα
Παρουσίαση από τον κ.Τζανέτο Αντύπα, μέλους της Ελλανόδικης επιτροπής

Στόχος του Σωματείου είναι η εξάλειψη ή απάλυνση του πόνου, της βίας, της δυστυχίας, της
αμάθειας και της αδικίας. Η οργάνωση έχει 7 παραρτήματα στην Ελλάδα (κέντρο Αθήνας,
Ασπρόπυργος, Νότιο‐Ανατολικά προάστια, Άνω Γλυφάδα, Νέα Φιλαδέλφεια, Εύβοια, Θεσσαλονίκη
και Ιωάννινα). Στα 13 χρόνια δράσης της, λειτουργούν 6 αποθήκες συλλογής και διατροφής ρούχων,
επίπλων και τροφίμων, ενώ γίνεται καθημερινή παραλαβή, μεταφορά και διανομή 15.000 μερίδων
ετησίως μαγειρευμένου φαγητού, υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που έχουν προβλήματα
επιβίωσης οικονομικά ή και ιατρικά. Συνεργάζονται με τη Συντεχνία Αρτοποιών, μεταφέρουν και
διανέμουν 450.000 κιλά ψωμιού και αρτοσκευασμάτων σε Ιδρύματα. Επίσης παρέχουν υποστήριξη
σε ναρκομανείς, σε «παιδιά των φαναριών», σε σεισμοπαθείς και τσιγγάνους. Η δράση βοήθησε στα
13 χρόνια λειτουργίας της μέχρι σήμερα 240.000 περιπτώσεις.
Ομιλία απο τον πρόεδρο του σωματείου κο Λάζαρο Παπαγεωργίου

Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα ‐ «ΠΕΡΠΑΤΩ» ‐ Ν.Ροδόπης
Παρουσίαση από τον κ.Κώστα Καρρά, μέλους της Ελλανόδικης επιτροπής

Στόχος του Συλλόγου είναι η Κομοτηνή και γενικότερα όλος ο Ν.Ροδόπης να μετατραπεί σε
σύγχρονη προσπελάσιμη πόλη για τα ΑμεΑ. Επιδιώκουν τα κτίρια, τα πεζοδρόμια, τα σχολεία, οι
παραλίες, τα ΚΤΕΛ του Νομού (έργο υπό εξέλιξη) και οι αθλητικές εγκαταστάσεις να λειτουργούν
στη βάση ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ. Ο Σύλλογος διαθέτει ειδικό βανάκι για τη μεταφορά
ατόμων με κινητικά προβλήματα στους γιατρούς, φυσιοθεραπευτές, στους χώρους άθλησης,
εργασίας, εκπαίδευσης, διασκέδασης με την υποστήριξη των εθελοντών της Ομάδας. Λειτουργούν
τμήματα συμβουλευτικής γονέων και των ιδίων από εθελοντές ψυχολόγους, μαθήματα φροντίδας
σώματος από εθελοντές γιατρούς, τμήματα εκμάθησης μουσικής, Η/Υ, κατασκευών ειδών γάμου και
βαπτίσεων καθώς και Τράπεζα ορθοπεδικών βοηθημάτων τα οποία προέρχονται από δωρεές.
Βοηθούνται και υποστηρίζονται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, όταν καθ΄υπόδειξη των γιατρών
επιβάλλεται να μεταβούν στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αθλητικός Σύλλογος
«ΗΡΟΔΙΚΟΣ», με πολλές διακρίσεις στην κολύμβηση και στον στίβο, είναι δημιούργημα του
«ΠΕΡΠΑΤΩ», με στόχο τη μετάδοση του αθλητικού πνεύματος των ΑμεΑ που βρίσκονται σε όλη την
Ελλάδα.
Ομιλία απο τον πρόεδρο του συλλόγου Κο Αλέξανδρο Ταξιλδάρη

Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ – Αθήνα
Παρουσίαση του συλλόγου από τον κ.Στέφανο Γερουλάνο, Προέδρου της Ελλανόδικης επιτροπής

Η ΑΝΙΜΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της προστασίας της φύσης και της άγριας ζωής, καθώς και
με την ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η άγρια ζωή και
οι βιότοποί της. Η κεντρική ομάδα πλαισιώνεται από κτηνιάτρους, περιβαλλοντολόγους,
δασολόγους, νομικούς, τεχνικούς διαφόρων αντικειμένων και γενικότερα από ειδικευμένα στελέχη
σε διαχείριση ΜΚΟ. Από το 2006 έχουν περιθάλψει 5.850 ζώα από 150 διαφορετικά είδη, που μετά
τη θεραπεία τους απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Πέραν αυτών, οι 240 ενεργοί
εθελοντές της ΑΝΙΜΑ συμμετέχουν ενεργά στην κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα
πωλούμενων άγριων ζώων, σε αναδασώσεις, σε καθαρισμούς βιοτόπων και οργανώνουν
ενημερωτικές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εφαρμογή προγράμματος περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης σε μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, με την άδεια του Υπουργείου
Παιδείας.
Ομιλία απο την Πρόεδρο του συλλόγου Κα Μαρία Γανωτή

Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ) – Πάτρα
Παρουσίαση από Κα Δάφνη Οικονόμου, μέλους της Ελλανόδικης επιτροπής

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε από πρωτοβουλία ατόμων που κάποιο μέλος της οικογένειάς τους πάσχει από
ψυχική ασθένεια. Ο Σύλλογος ΣΟΨΥ Πάτρας δραστηριοποιείται στους ως εξής:
Υποστηρίζει τα άτομα με ψυχική ασθένεια και τα εκπαιδεύει στη διαχείριση θεμάτων
καθημερινότητας, ενώ παράλληλα τα απασχολεί δημιουργικά με ποικίλες δράσεις, όπως με
εκμάθηση ξένων γλωσσών, χρήσης Η/Υ και διαδικτύου κ.α. Έχουν σχεδιάσει εκστρατεία
ευαισθητοποίησης για όλη τη Δ.Ελλάδα και την Αθήνα προκειμένου να ενημερωθεί και να
ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και να δημιουργηθούν νέοι Σύλλογοι για την Ψυχική Υγεία. Ο
Σύλλογος παρεμβαίνει δυναμικά για τη διεκδίκηση κοινωνικών δικαιωμάτων, για ισότιμη πρόσβαση
στην αγορά εργασίας. Έχουν συστήσει άτυπο παρατηρητήριο της τοπικής αγοράς εργασίας και
συνεργάζονται με άλλους φορείς προς αυτόν τον σκοπό. Επίσης, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά
σεμινάρια, δέχονται σπουδαστές στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, εκπαιδεύουν τους
εθελοντές τους, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν την Ιατρική Σχολή και άλλες Ψυχιατρικές Κλινικές στην
επιστημονική τους έρευνα γύρω από το θέμα. Έχουν λάβει διαχειριστική επάρκεια προκειμένου να
χειριστούν άυλα ευρωπαϊκά έργα. Ο Σύλλογος προσπαθεί να λειτουργεί σαν κανονική Μονάδα
Ψυχικής Υγείας με τη διαφορά ότι όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, χωρίς κρατική χρηματοδότηση.
Ομιλία απο την Πρόεδρο του συλλόγου Κα Αγγελική Τριανταφύλλου

14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης
Παρουσίαση από τον κ.Σταύρο Θεοδωράκη, μέλους της Ελλανόδικης επιτροπής
Το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης λειτουργεί υποδειγματικά ως δημόσιο σχολείο με ποικίλες
δραστηριότητες που υλοποιούνται με εξωδιδακτική, εθελοντική εργασία και συνεργασία μαθητών,
καθηγητών και γονέων. Στις επιτυχίες που έχουν να επιδείξουν συγκαταλέγονται βραβεύσεις σε
πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, τίτλοι και έπαινοι σε αγώνες επιχειρηματολογίας, λογοτεχνίας,
μαθηματικών, βιολογίας, θεάτρου επίσης οργάνωση ημερίδων μέσα από πολιτιστικά και
περιβαλλοντικά προγράμματα, εκδόσεις βιβλίων, αδελφοποιήσεις με σχολεία της αλλοδαπής. Επί
σειρά ετών βρίσκεται στις πέντε πρώτες θέσεις των Γενικών Λυκείων της χώρας για τις επιτυχίες
του στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Φέτος δε γνώρισε την εξαιρετική διάκριση της πρωτιάς στις
Πανελλαδικές εξετάσεις και της κατάταξή του στην κορυφή των σχολείων της χώρας με τους
περισσότερους επιτυχόντες στα ΑΕΙ. Μαθητές, καθηγητές και γονείς συνεργάζονται με αγάπη και
όραμα. Οι καθηγητές όλων των ειδικοτήτων με πίστη στο λειτούργημα τους, ανταποκρίνονται με
πνεύμα ομαδικότητας και προσφοράς στο σύνολο.
Ομιλία απο τον υποδιευθυντή του 14 Λυκείου Θεσσαλονίκης

Σύλλογος Κοινωνικής Πρωτοβουλίας Βέροιας «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» ‐ Βέροια
Παρουσίαση από την Κα Ελένη Βασιλάτου‐Κοσμίδη, μέλους της Ελλανόδικης επιτροπής
Σπίτι φιλοξενίας παιδιών, και από το 2010, λειτουργεί ως «Σπίτι Προστασίας Παιδιού»,
παρέχοντας ημερήσια παραμονή, σίτιση, μαθησιακή και ψυχολογική υποστήριξη, δημιουργική
απασχόληση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχαγωγία. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση Κέντρο
Αναφοράς για παιδιά, εφήβους και γονείς, δια ζώσης ή και τηλεφωνικά. Υπό λειτουργία σπίτι
μακροχρόνιας παραμονής 20 περίπου παιδιών. Τα μέλη του Συλλόγου εργάζονται για την
ΠΡΟΛΗΨΗ του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης, της παιδικής παραβατικότητας και του
κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών καθώς και για την ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ παιδιών που έχουν δεχθεί
κακοποίηση και παραμέληση
Ομιλία απο τον Πρόεδρο του συλλόγου, Κο Αριστοτέλη Σιδηρόπουλο

