Υδροναύτες στα θρανία - Δραστηριότητες Παραρτήματος
Ν. Ηλείας
To Παράρτημα Νομού Ηλείας της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ πραγματοποίησαν στις 24/10/2012
και στις 01/11/2012 ενημέρωση των μαθητών του 1ου και του 2ου Λυκείου Πύργου που
αφορούσε την οργάνωση και τις δραστηριότητες μας, καθώς και παρουσίασεις σχετικές με τις
βασικές αρχές της αυτόνομης κατάδυσης στα πλαίσια του διαρκούς προγράμματος "Υδροναύτες
στα θρανία".
To Παράρτημα Νομού Ηλείας της ΜΚΟ ΥΔΡΟΝΑΥΤΕΣ πραγματοποίησαν στις 24/10/2012 και
στις 01/11/2012 ενημέρωση των μαθητών του 1ου και του 2ου Λυκείου Πύργου που αφορούσε
την οργάνωση και τις δραστηριότητες μας, καθώς και παρουσιάσεις σχετικές με τις βασικές αρχές
της αυτόνομης κατάδυσης στα πλαίσια του διαρκούς προγράμματος "Υδροναύτες στα θρανία".

1ο Γενικό Λυκείου Πύργου - 24.10.12
Ο συντονιστής του παραρτήματος των Yδροναυτών Ηλείας Νεκτάριος Λιάβας και ο
επιστημονικός συνεργάτης και μέλος του παραρτήματος Νίκος Πυρρομάλης βρέθηκαν την 24η
Οκτωβρίου 2012 στα "θρανία" του 1ου Γενικού Λυκείου Πύργου για να ενημερώσουν τους μαθητές
για την οργάνωση και τις δραστηριότητές της.
Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο, αλλά και το επίπεδο των μαθητών απρόσμενα υψηλό.
Τα προβλήματα της θάλασσας και του βυθού άγγιξαν καθηγητές και μαθητές σε βαθμό που
αναζητήθηκε φόρμουλα για παρουσίαση της οργάνωσης σε μεγαλύτερο χώρο και με συμμετοχή και
άλλων σχολείων.
Ευχαριστούμε τον διευθυντή του σχολείου για την φιλοξενία, αλλά και την καθηγήτρια - μέλος των
Υδροναυτών Ηλείας, Μαρία Μπίρμπα για την οργάνωση της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε επίσης και
την "φωτογράφο" Τζωρτζίνα Δημοπούλου που η περσινή εμπειρία της σε ανάλογη εκδήλωση
αποδείχθηκε πολύτιμη.

2ο Γενικό Λυκείου Πύργου - 01.11.12

Τα μέλη των Υδροναυτών Ηλείας, Νεκτάριος Λιάβας, Γιάννης Θήλυζας, Νίκος Πυρομάλλης
βρέθηκαν την 1η Νοεμβρίου 2012 στα θρανία του 2ου λυκείου στο Πύργο και ενημέρωσαν τους
μαθητές για τις δράσεις της οργάνωσης αλλά και την προγραμματισμένη δράση της 4ης Νοεμβρίου
2012. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές και στο τέλος τα

παιδιά μας είπαν ότι ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον διάλειμμα στη μέρα τους. Ευχαριστούμε τον
Λυκειάρχη του 2ου Λυκείου για την φιλοξενία καθώς και τον καθηγητή Θόδωρο Καβαθά για την
οργάνωση της παρουσίασης. Μια ιδιαίτερη συζήτηση έγινε στο τέλος με τον Νίκο και τα παιδιά που
έχουν αναλάβει πρότζεκτ για την δράση στο λιμάνι του Κατακόλου.

