Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας - Απολογισμός του πρώτου
χρόνου λειτουργίας
Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ στα πλαίσια προγραμματισμένης επιμορφωτικής εκδήλωσης,
πραγματοποίησε την παρουσίαση απολογισμού του έτους 2011, θέτοντας παράλληλα τους
κύριους στόχους στους οποίους θα επικεντρωθούν οι νέες μας προσπάθειες. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της οργάνωσής μας.

Η ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ στα πλαίσια προγραμματισμένης επιμορφωτικής εκδήλωσης,
πραγματοποίησε την παρουσίαση απολογισμού του έτους 2011, θέτοντας παράλληλα τους κύριους
στόχους στους οποίους θα εστιαστούν οι νέες μας προσπάθειες.
Εκτός απο τα μέλη και τους φίλους της οργάνωσής μας, με την παρουσία του μας τίμησε η
Δημοτική αρχή Γλυφάδας δια του Δημάρχου Κου Κόκκορη και του Αντιδημάρχου Κου Βίγλα, που
στάθηκαν απο την αρχη αρωγοί σε κάθε μας προσπάθεια.
Την παρουσίαση του απολογισμού ανέλαβε για την οργάνωσή μας ο Πρόεδρος του ΔΣ κος
Παναγιώτης Τασιαδάμης,
Η οργάνωσή μας πιστεύει πως ο πρώτος χρόνος από την σύστασή της ακόμα και αν ήταν πιλοτικός,
υπερκάλυψε τους στόχους που είχαν εξ αρχής τεθεί. Η αναγνώριση της προσπάθειας μας με
κορυφαία στιγμή την βράβευση μας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κο Κάρολο Παπούλια κάθε
άλλο παρά μας εφησυχάζει και γίνεται αφορμή για ακόμα περισσότερες και μεγαλύτερες
προσπάθειες σε κάθε επίπεδο.
Ο πρώτος χρόνος έκλεισε με περισσότερα από 100 εγγεγραμμένα μέλη στο μητρώο μας και με το
δίκτυο μας να έχει αναπτυχθεί δημιουργώντας δύο νέα παραρτήματα της οργάνωσης.
Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από είκοσι περιβαλλοντικές δράσεις στην Ελληνική επικράτεια
και καταφέραμε να ανελκύσουμε δεκάδες τόνους σκουπιδιών από τους Ελληνικούς βυθούς με ένα
πολύ μεγάλο μέρος αυτών να έχει προωθηθεί σε εργοστάσια ανακύκλωσης μέσω του εξειδικευμένου
τμήματος εργασίας μας και των συνεργαζόμενων με την οργάνωσή μας φορέων ανακύκλωσης.
Οι δράσεις αυτές όπως και όλες μας οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν χωρίς οποιουδήποτε
είδους χρηματοδότηση, δωρεά, χορηγία ή επιδότηση. Τα μοναδικά μας έσοδα προέκυψαν από την
βράβευση της οργάνωσής μας και η διάθεση τους έγινε για την κάλυψη των επιτακτικών και
λειτουργικών αναγκών της οργάνωσής μας και δεν χρειάστηκε να καταφύγουμε σε λύσεις που θα
επιβάρυναν με οποιονδήποτε τρόπο τα μέλη της οργάνωσής μας, όπως συνδρομές και τέλη εγγραφής.
Η συνέπεια αλλά και η συνέχεια μας απέδειξε πως όχι μόνο δεν σταθήκαμε σε λόγια και πολλά
υποσχόμενες εξαγγελίες και πως οι Υδροναύτες δεν είναι ένα «πυροτέχνημα» στον Ελληνικό
καταδυτικό χώρο, αλλά ήρθαν, για να μείνουν.
Η ανιδιοτελή μας προσφορά και η πίστη στις αξίες του εθελοντισμού, κάθε άλλο παρά απαρατήρητη
πέρασε. Χωρίς ποτέ να θέσουμε αυτοσκοπό την δημοσιότητα ένας μεγάλος αριθμός από
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ ανέδειξαν τις
προσπάθειες και το έργο μας συμβάλλοντας καθοριστικά στην διάδοση του οράματος μας, δίνοντας
μας παράλληλα την δυνατότητα να μιλήσουμε για την κατάδυση, να προσπαθήσουμε να
απομυθοποιήσουμε τους μύθους που την συνοδεύουν στην συνείδηση του κόσμου που δεν την έχει

γνωρίσει και να αναδείξουμε το έργο που επιτελούν οι Έλληνες αυτοδύτες ανταποδίδοντας στο
περιβάλλον τα όσα τους προσφέρει στα υποβρύχια ταξίδια τους.
Συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε φορέα ή πρόσωπο έχει ειλικρινή και
ανιδιοτελή διάθεση για προσφορά και συνεργασία. Ξεκινήσαμε χωρίς την παραμικρή υποστήριξη
και ο πρώτος χρόνος λειτουργίας μας βρήκε με ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών και
συνεργαζόμενων φορέων που αναγνώρισαν την ειλικρινή μας διάθεση και την προσφορά μας.
Εκμεταλλευτήκαμε κάθε ευκαιρία για να μιλήσουμε για την κατάδυση και το έργο μας, από εκθέσεις
θαλασσινού ενδιαφέροντος, συνέδρια και εκδηλώσεις μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας,
απευθυνόμενοι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Δημιουργήσαμε τμήματα, ομάδες εργασίας και προγράμματα δημιουργώντας ουσιαστικά μια
ομοσπονδοποιημένη δομή η οποία καλύπτει το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων που σχετίζονται
με την κατάδυση. Μέσω των τμημάτων αυτών μπορέσαμε να προσφέρουμε στα μέλη και τους φίλους
της οργάνωσής μας πολύ σημαντικές δραστηριότητες , όπως επιμορφωτικά σεμινάρια και πρακτικά
εργαστήρια εξάσκησης δεξιοτήτων, πιστοποιημένη εκπαίδευση διάσωσης και παροχής πρώτων
βοηθειών, προγράμματα γνωριμίας με την κατάδυση και γενικά οτιδήποτε μπορεί να προωθήσει τις
καταδυτικές δραστηριότητες και τις πρακτικές που επικεντρώνονται στην ασφάλεια μας.
Αποδείξαμε την αρχή στην οποία πιστεύουμε, το ότι η κατάδυση απελευθερώνει, με την δημιουργία
του τμήματος καταδυτικών δραστηριοτήτων ΑΜΕΑ και την κατάρτιση αυτών που το στελεχώνουν
μέσω της συνεργασίας μας με εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς πιστοποίησης όπως η DDI της
οποίας είμαστε επίσημα μέλη.
Καλύψαμε όλα τα είδη της αυτόνομης κατάδυσης και οι δραστηριότητες του Τμήματος Τεχνικής
Κατάδυσης έδωσαν έμφαση στις πρακτικές ασφαλούς κατάδυσης.
Το πρόγραμμα «’Άδηλα Ύδατα» ταξίδεψε την κατάδυση σε πολλές άγνωστες περιοχές της χώρας
μας, αναδεικνύοντας τόσο την κατάδυση εσωτερικών υδάτων όσο και τις υποβρύχιες ομορφιές κάθε
περιοχής.
Αξιοποιήσαμε κάθε διάθεση για προσφορά σε όλα τα επίπεδα. Αναπτύξαμε το επιστημονικό κομμάτι
της οργάνωσής μας με την δημιουργία του τμήματος περιβαλλοντικών ερευνών και μελετών
«ΠΥΘΕΑΣ» το οποίο έρχεται όχι μόνο να υποστηρίξει τα δραστηριοποιούμενα τμήματα αλλά να
κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές λύσεις στα
προβλήματα που φροντίζουμε να αναδεικνύουμε με τις δράσεις μας.
Καταχωρήσαμε την οργάνωσή μας στο μητρώο εκδοτικών οίκων και εκδόθηκε το πρώτο Ελληνικό
εγχειρίδιο για τον εξοπλισμό της τεχνικής κατάδυσης.
Δουλέψαμε με απόλυτη αφοσίωση στο όραμα μας και ενώσαμε όλα τα «εγώ» σε ένα μεγάλο και
δημιουργικό «ΜΑΖΙ».
Δεν σταματάμε όμως εδώ. Συνεχίζουμε με περισσότερη δύναμη την προσπάθεια μας αφήνοντας την
όσο το δυνατό ανεπηρέαστη από τις τραγικές συνθήκες που βιώνει η Ελληνική κοινωνία. Δεν
επιθυμούμε να κάνουμε οποιαδήποτε έκπτωση στο όραμα μας και συνεχίζουμε εμπλουτίζοντας τις
προσπάθειες μας με νέες ιδέες και ακόμα καλύτερη διάθεση.
Για το 2012, προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε το έργο μας με νέες δραστηριότητες και να θέσουμε
στο επίκεντρο τον αυτοδύτη.
●

Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα «Βαθιές ματιές στον καταδυτικό εξοπλισμό» και το
«Ξεφυλλίζοντας την ιστορία της Ελληνικής κατάδυσης», τα οποία πιστεύουμε πως θα μπορέσουν

να προσφέρουν στον αυτοδύτη εξαιρετικά σημαντικές γνώσεις.
●

●

●

●

Εμπλουτίζουμε την ιστοσελίδα μας με νέες ενότητες, όπως αυτή του «Υδροναυτικού λεξικού της
καταδυτικής» που ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στην τελική του επιμέλεια.
Ανανεώνουμε το «μνημόνιο» μας με τον βυθό, με την εκστρατεία «Φωνή βυθού 2012» και με ακόμα
σπουδαιότερους στόχους.
Συμμετέχουμε σε προγράμματα που θα προωθήσουν την αυτόνομη κατάδυση με ουσιαστικό και
απολύτως αποτελεσματικό τρόπο.
Κάνουμε ΠΡΑΞΗ την αγάπη και τα όνειρα μας για την κατάδυση, ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

Σε αυτή μας την προσπάθεια, χρειαζόμαστε και εσάς, να γιγαντώσουμε το ΜΑΖΙ και να
δυναμώσουμε την φωνή μας.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, και ευχόμαστε στον τυχερό
της να αποτυπώσει τις ομορφότερες υποβρύχιες εικόνες στην φωτογραφική μηχανή που απέκτησε.

Βίντεο απο την παρουσίαση του απολογισμού.

Παρουσίαση του απολογισμού
Αρωγός κάθε μας προσπάθειας, η Δημοτική αρχή Γλυφάδας

Η κοπή της πίτας και ο τυχερός του εθίμου

