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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
    Στο νησί της Κάσου βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες ο κ. Δημήτριος Μητσάτσος ,γενικός 
διευθυντής  και η κα. Χριστιάνα Πρεκεζέ , εκτελεστική συντονίστρια της HELMEPA, φιλοξενούμενοι 
της οικογένειας Νικόλαου και Χάιντη Παπαδάκη. 
 

    Στα πλαίσια της επίσκεψης τους ,διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Κάσου ,ενημερωτική 
συνάντηση στις 28-10-2015 και ώρα 18:30μ.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου και 
Λυκειακών τάξεων Κάσου. 
 

   Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Δήμαρχος Κάσου κα. Μαίρη Σορώτου Τσανάκη , Δημοτικοί 
σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί και ευαισθητοποιημένοι στα θέματα περιβάλλοντος κάτοικοι του 
νησιού μας .  
 

     Η κα. Χριστιάνα Πρεκεζέ ,εκτελεστική συντονίστρια της HELMEPA, της Ελληνικής ένωσης 
προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος ,της πρωτοποριακής εθελοντικής δέσμευσης Ελλήνων 
ναυτικών και πλοιοκτητών για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση των πλοίων, που 
ανέλαβαν στον Πειραιά την 4η Ιουνίου 1982, με μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ,ενημέρωσε 
τους παρευρισκομένους για το πως γεννήθηκε η Ελληνική ένωση προστασίας θαλάσσιου 
περιβάλλοντος , για τους στόχους αυτής της πρωτοβουλίας και τα μέσα που χρησιμοποιεί η 
HELMEPA όλα αυτά τα χρόνια . 
 

   Παρουσίασε επίσης το πρόγραμμα της παιδικής HELMEPA τους τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται αλλά και τα εκπαιδευτικά σχέδια δράσης που εκπονεί. 
 

   Τόνισε πως σύμφωνα με την ιδρυτική  διακήρυξη εθελοντικής δέσμευσης, η ένωση σκοπό έχει 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία ,από τον 
πλοιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη ,αλλά και την ενημέρωση των μαθητών σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης . 
 

   Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η παρέμβαση του Κ. Νικόλαου Παπαδάκη , πρώην προέδρου της 
HELMEPA , της Δημάρχου Κάσου  κ. Μαίρης Σορώτου Τσανάκη  ,όπως επίσης   του Κ. Δημήτριου 
Μητσάτσου Γενικού Διευθυντή της ένωσης αλλά και άλλων παρευρισκομένων , που κατέθεσαν 
τους προβληματισμούς τους και πρωτοποριακές ιδέες όσον αφορά τον προγραμματισμό και τις 
δράσεις της ένωσης στο μέλλον..  
  
   Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια πρόσκληση προς τους μαθητές και τους εκπ/κους της Κάσου 
να γίνουν εθελοντές μέλη της παιδικής HELMEPA. 
 
Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τους παρευρισκόμενους.  
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