Διήμερο Περιβαλλοντικών Δράσεων και Δραστηριοτήτων
στο Κατάκολο Ηλείας - 3 & 4 Νοεμβρίου 2012
Tο Παράρτημα Νομού Ηλείας της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ και ο Ναυτικός Όμιλος
Κατακόλου, ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία το διήμερο περιβαλλοντικών δράσεων και
δραστηριοτήτων στο Κατάκολο στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2012, μια διοργάνωση που θα
αποτελέσει πρότυπο και παράδειγμα για πολλές ακόμα, σε Πανελλήνιο επίπεδο.
Στο διήμερο συμμετείχαν εκτός από τους διοργανωτές, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η
εθελοντική ομάδα Πύργος εν δράσει, ο Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου, η Ένωση Παλαιών
Προσκόπων, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, οι σχολές κατάδυσης Nek TecRek και Proteas
Dive από την Αχαΐα και Ionian Dive Center από την Μεσσηνία, και οι περιβαλλοντικές ομάδες του
1ου Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου Πύργου.

Tο Παράρτημα Νομού Ηλείας της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ και ο Ναυτικός Όμιλος Κατακόλου,
ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία το διήμερο περιβαλλοντικών δράσεων και δραστηριοτήτων στο
Κατάκολο στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2012.
Στο διήμερο συμμετείχαν εκτός από τους διοργανωτές, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η
εθελοντική ομάδα Πύργος εν δράσει, ο Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου, η Ένωση Παλαιών
Προσκόπων, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, οι σχολές κατάδυσης Nek TecRek και Proteas
Dive από την Αχαΐα και Ionian Dive Center από την Μεσσηνία, και οι περιβαλλοντικές ομάδες του
1ου Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου Πύργου.
Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου, του
Εμπορικού Συλλόγου Κατακόλου και των Οικολόγων Πράσινων, ενώ χορηγοί επικοινωνίας
ανέλαβαν η εφημερίδα Πατρίς και ο Voxfm.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου 3 Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχιακού μεγάρου Πύργου με συμμετοχή μεγάλου αριθμού ευαισθητοποιημένων πολιτών,
πολιτικών παραγόντων, κοινωνικών φορέων, σωματείων και οργανώσεων.

Οι ομιλίες και παρουσιάσεις ξεκίνησαν με τον συντονιστή του παραρτήματος Ηλείας της

ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ κο Νεκτάριο Λιάβα, ο οποίος οδήγησε τους παρευρισκόμενους σε ένα
οπτικοακουστικό «ταξίδι στον χρόνο» παρουσιάζοντας την ιστορία της περιοχής του Κατακόλου,
της ιδιαίτερης ομορφιάς και της σημαντικότητας του για ολόκληρο το νομό Ηλείας.

H παρουσίαση του Κου Νεκτάριου Λιάβα, συντονιστή του παραρτήματος Υδροναυτών
Ηλείας
Εκ των συνδιοργανωτών, μίλησε ο Κος Θεόδωρος Καβαθάς, Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου
Κατακόλου, ο οποίος τόνισε την σπουδαιότητα των δράσεων αυτών για την τοπική κοινωνία και
για τα παιδιά.

Ο χαιρετισμός του Κου Θεόδωρου Καββαθά

Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους δυο βασικούς χορηγούς της εκδήλωσης.
Εκ μέρους του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου, απηύθυνε χαιρετισμό ο Κος Σπύρος Χιώνης ο
οποίος ευχαρίστησε τους εθελοντές και δήλωσε πως η στήριξη αυτών των δράσεων θα είναι
δεδομένη εκ μέρους του οργανισμού καθώς η όποια ανάπτυξη πρέπει να γίνεται παράλληλα με
ενέργειες που θα προστατεύουν το περιβάλλον.

Εκ μέρους των Οικολόγων Πράσινων απηύθυνε χαιρετισμό ο Κος Γιώργος Γουβιάς τονίζοντας
πως στις συνθήκες της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, μπορούμε να αναπτύξουμε νέες μορφές
συλλογικότητας που θα έχουν ως στόχο μια διαφορετική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των
περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Οι ομιλίες του Κου Χιώνη και Κου Γουβιά

Στην συνέχεια ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους συμμετέχοντες στην εθελοντική δράση φορείς,
τον Κο Νεκτάριο Κατριβέση από το καταδυτικό κέντρο Nek – TecRec της Αχαϊας,

Η παρουσίαση του Κου Νεκτάριου Κατριβέση

τον Κο Κωνσταντίνο Κολοκοτρώνη, εκπρόσωπο του 1 ου Συστήματος Δασοπροσκόπων
Πύργου

τον Κο Μπακέλα Αθανάσιο, Πρόεδρο της Ομάδας Διάσωσης Ηλείας

και τον Πρόεδρο της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Ηλείας Κο Ανδρέα Γιατρά.

Οι ομιλίες των κ.κ. Κολοκοτρώνη, Μπακέλα και Γιατρά

Κατόπιν, η κα Μαρία-Γραμματική Μπούνδρη, ψυχολόγος, πραγματοποίησε μια πληρέστατη
παρουσίαση σχετικά με τον τρόπο επίδρασης των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην παιδική
ψυχολογία και στην ίδια την ανάπτυξη των παιδιών, σε όλα τα επίπεδα.

H ομιλία της Κας Μπουνδρή

Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ κο Παναγιώτη
Τασιαδάμη, ο οποίος ανακοίνωσε την δημιουργία του νέου τμήματος δραστηριοτήτων της
οργάνωσής ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ, του Παιδικού και Εφηβικού τμήματος, τους λόγος που οδήγησαν
στην δημιουργία του, τους σκοπούς και στόχους του καθώς και το ότι η οργάνωση θέτει κύριο στόχο
για το έτος 2013 το ζήτημα «Παιδί και περιβάλλον» σε πρώτη προτεραιότητα.

Η παρουσίαση του Κου Παναγιώτη Τασιαδάμη

Η επόμενη παρουσίαση ανήκε στον Πρόεδρο του Συλλόγου Αυτοδυτών Σάμου κο Αλέξανδρο
Μαλαγάρη, εθελοντές του οποίου ταξίδεψαν από την μακρινή Σάμο για να συμμετάσχουν ενεργά
στην πολύ όμορφη δράση του Κατακόλου. Το βίντεο που παρουσίασε, μετέφερε τους
παρευρισκόμενους σε ένα εικονικό υποβρύχιο ταξίδι και ανέλυσε το τι ακριβώς γίνεται σε έναν
υποβρύχιο καθαρισμό.

Η εκδήλωση έκλεισε με έναν σύντομο χαιρετισμό του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Σάμου και μέλους του Συλλόγου αυτοδυτών Σάμου Κου Γεώργιου Στάντζου

ο οποίος παρέδωσε ένα αναμνηστικό δώρο ιδιαίτερησ συμβολικής αξίας στον συντονιστή του
Παραρτήματος Ηλείας της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ κο Νεκτάριο Λιάβα

και μια τιμητική πλακέτα προς την Δημοτική Αρχή Πύργου την οποία απουσία εκπροσώπου,
παρέλαβε ο Κος Δημήτρης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου.
Οι ομιλίες των κυρίων Μαλαγάρη και Στάντζου

Περιβαλλοντικές δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Κατάκολο
Το βίντεο της δράσης στο Κατάκολο

Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου στο λιμάνι και στο αλιευτικό καταφύγιο του Κατακόλου,
πραγματοποιήθηκε υποβρύχιος καθαρισμός από πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών αυτοδυτών οι
οποίοι εργάστηκαν σε συνθήκες ιδιαίτερα άσχημες καθώς επικρατούσαν συνθήκες μηδενικής
ορατότητας στον βυθό της περιοχής. Το πάθος τους όμως ήταν τόσο έντονο που κατάφεραν να
ανελκύσουν τεράστιες ποσότητες ιδιαίτερα επιβαρυντικών υλικών και μπόρεσαν να κάνουν έναν
πολύ αποφασιστικό βήμα για την αναζωογόνηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και την
κοινωνική ευαισθητοποίηση.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμμετοχή παιδιών στην δράση, καθώς αποδείχθηκαν οι
σπουδαιότεροι βοηθοί των εθελοντών αυτοδυτών. Όχι μόνο βοήθησαν τους εθελοντές να
μεταφέρουν τα σκουπίδια που ανελκύονταν στους χώρους συγκέντρωσης τους, αλλά φρόντισαν να
επιστρέψουν στην θάλασσα κάθε μορφή ζωής που βρέθηκε εγκλωβισμένη σε αυτά και να κάνουν
προσεκτικό διαχωρισμό στα ανακυκλώσιμα υλικά που συγκεντρώθηκαν. Δίκαια λοιπόν έκλεψαν την
παράσταση και τους ανήκει εξ ολοκλήρου η απόλυτη επιτυχία της δράσης.

Παράλληλα, τα παιδιά του 1ου και 2ου Λυκείου Πύργου, του 3ου Γυμνασίου Πύργου και του
1ου Συστήματος Προσκόπων συμμετείχαν σε πρόγραμμα δραστηριοτήτων και παιχνιδιών με θέμα

το περιβάλλον και την προστασία του. Με μοναδικό όπλο το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και
εφόδια τον ενθουσιασμό και τον αυθορμητισμό τους, συνεργάστηκαν, έπαιξαν, πρωτοτύπησαν και
έγιναν για λίγες ώρες οι πρωταγωνιστές μια γενιάς που αγωνίζεται για υψηλούς στόχους. Το
απέδειξαν με την προθυμία, το ήθος και την ευγένεια που έδειξαν σε όλη την διάρκεια των
δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά συνεργάστηκαν άψογα με τους φορείς που δραστηριοποιήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο
του λιμανιού πραγματοποιώντας δενδροφυτεύσεις, συγκέντρωση σκουπιδιών και καλλωπισμό των
περιμετρικών χώρων.

Το διήμερο περιβαλλοντικών δράσεων και δραστηριοτήτων στο Κατάκολο άφησε τις καλύτερες των
εντυπώσεων σε όλους τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτό και κατα κοινή ομολογία ήταν μια απο
τις σπουδαιότερες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ποτέ σε Πανελλήνιο επίπεδο. Η αξία του είναι
ιδιαίτερα μεγάλη καθώς έγινε αφορμή για την συνεργασία μεταξύ φορέων από διάφορες περιοχές
της χώρας, γιγαντώνοντας έτσι το ξεκάθαρο μήνυμα που επιχειρούμε να περάσουμε στην Ελληνική
κοινωνία. Μαζί, με την πλευρά της λύσης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε αρχικά τους χορηγούς που έκαναν εφικτή την πραγματοποίηση των
εκδηλώσεων, το Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου που ανέλαβε μεγάλο μέρος από τα γενικά έξοδα,
τους Οικολόγους Πράσινους, όχι μόνο γιατί ανέλαβαν την μεταφορά των εθελοντών από την
Αθήνα αλλά γιατί δεν επιχείρησαν σε καμία περίπτωση να δώσουν το παραμικρό πολιτικό χρώμα
στην εκδήλωση και τον Εμπορικό Σύλλογο Κατακόλου για την σημαντική του βοήθεια.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς που συνέβαλλαν στην
απόλυτη επιτυχία της εκδήλωσης δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό και στους εθελοντές κάθε
ηλικίας που δραστηριοποιήθηκαν με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα και ένωσαν τις δυνάμεις τους για
να έρθει ένα τόσο σπουδαίο και ελπιδοφόρο αποτέλεσμα.

