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Τα καταστήματα παιχνιδιών Μουστάκας
στηρίζουν την πρωτοβουλία του Safe
Water Sports. Με βάση την συνεργασία
αυτή στα καταστήματα ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
στην Ν. Ερυθραία, στο Μοναστηράκι και στον
Αλιμο μπορούν οι φίλοι και υποστηρικτές
του Οργανισμού μας να αγοράσουν κάποια
από τα προϊόντα μας και να στηρίξουν με τον
τρόπο αυτό το έργο μας για την ενίσχυση της
ασφάλειας στην θάλασσα και τα σπορ. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
για την πολύτιμη στήριξη του Οργανισμού μας.

H νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και μαζί με αυτή
οι δικές μας δράσεις για τον εμπλουτισμό και την
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προγράμματος που
εκπονήσαμε το 2016 σε συνεργασία με το Λιμενικό
Σώμα.
Όλη η εκπαιδευτική ομάδα του Safe Water Sports,
στελεχωμένη με επιστήμονες και από άλλους
κλάδους με εξειδίκευση στα παιδαγωγικά, ξεκίνησε
ήδη τις εργασίες της με όραμα, όρεξη και μεράκι για
δημιουργία.
Το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΧΩ –
ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ», επεκτάθηκε το 2016, με
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, και αφορά
πλέον τα Δημοτικά και Γυμνάσια. Το 2016, 1η χρονιά
πιλοτικής εφαρμογής, το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα
παρουσιάστηκε σε 9 δημοτικά σχολεία του Νομού
Αττικής με την συμμετοχή και ενημέρωση 1.348 παιδιών
ενώ όσον αφορά την περιφέρεια, παρουσιάστηκε σε
203 δημοτικά σχολεία και συμμετείχαν-ενημερώθηκαν
συνολικά 19.052 παιδιά.
To Safe Water Sports συμμετείχε ενεργά στον
σχεδιασμό και την παραγωγή ενός σύγχρονου,
διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, για όλες τις
ηλικιακές ομάδες, μέρος του οποίου αποτέλεσαν και τα
inspirational video των 5 Ολυμπιονικών – Πρωταθλητών
υγρού στίβου που γυρίστηκαν με την ευγενική χορηγία
του John S. Latsis Public Benefit Foundation.
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Το Safe Water Sports, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προπονητών & Εκμισθωτών Θ.Μ.Α
και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου προπονητών θαλασσίου σκι ενώνουν
τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν την ανάπτυξη του κλάδου και την ασφάλεια
στα θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής. Στην συνάντησή που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Οργανισμού μας συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα του κλάδου,
παρουσιάστηκαν από πλευράς του Safe Water Sports οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
σύμφωνα με τους στόχους του σωματείου, και συμφωνήθηκαν κοινές δράσεις για το άμεσο
μέλλον. Ειδική αναφορά έγινε από το Safe Water Sports στην αναγκαιότητα πιστοποίησης
των επιχειρήσεων με το νέο πρότυπο της TÜV AUSTRIA HELLAS , που αναμένεται να
συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της χώρας μας ως κορυφαίου
παγκόσμιου προορισμού για ασφαλή θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες αναψυχής.
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Η TÜV AUSTRIA HELLAS και το Safe Water Sports παρουσίασαν επίσημα για
πρώτη φορά πανευρωπαϊκά ένα πρότυπο για την ασφάλεια των επιχειρήσεων
εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ. Τώρα οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να
ζητήσουν την πιστοποίησή τους από έναν καταξιωμένο και αξιόπιστο φορέα,
προσφέροντας στους πελάτες τους ποιοτικές υπηρεσίες που φέρουν την μοναδική σε
όλη την Ευρώπη πιστοποίηση “certified safety” για την ασφάλειά τους. Η προσπάθεια
που ξεκινήσαμε μαζί με την TÜV AUSTRIA HELLAS, ένα χρόνο περίπου νωρίτερα, σε
συνεργασία με το Λιμενικό και τις επιχειρήσεις, έφερε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Με
μεγάλη χαρά ανακοινώθηκε η 1η πανευρωπαϊκή πιστοποίηση επιχείρησης θαλασσίων
σπορ από την TÜV AUSTRIA HELLAS στην χώρα μας.
Συγχαρητήρια στην επιχείρηση “Club Nautique” στο Λαγονήσι που εθελοντικά
υιοθέτηση το νέο πρότυπο.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε το παράδειγμά της να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις
το 2017.
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Το Safe Water Sports υπέγραψε μνημόνιο
συνεργασίας με το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής με στόχο τις κοινές
προσπάθειες για την μείωση των ατυχημάτων,
αλλά και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας πάνω σε θέματα ασφάλειας σε όλες τις
αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που
διεξάγονται στη θάλασσα.
Η συνεργασία αυτή που ξεκίνησε εδώ και 15 μήνες
περνάει τώρα σε μια καινούργια φάση που όλοι
φιλοδοξούμε να κάνει την Ελλάδα υπόδειγμα
οργάνωσης και ασφάλειας στον χώρο των θαλάσσιων
δραστηριοτήτων.
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Παρουσίαση του Safe Water Sports
στο TEDxAcademy με θέμα: Μπορεί η
Ελλάδα να γίνει υπόδειγμα ασφάλειας στην
θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και τις θαλάσσιες
δραστηριότητες αναψυχής; Ευχαριστούμε
τους διοργανωτές του TEDxAcademy και την
curator Νίκη Συροπούλου, για την πρόσκληση να
παρουσιάσουμε το όραμα του Safe Water Sports
για την Ελλάδα του 2030.

Tο 3rd Adventure Film Festival για 2η συνεχόμενη χρονιά υποστήριξε τον
Οργανισμό μας στο event που έγινε στο Κολλέγιο Αθηνών.
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To Safe Water Sports στηρίζεται στον
εθελοντισμό και φυσικά στηρίζει
την παγκόσμια εθελοντική καμπάνια
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Let’s
do it Greece. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες
από κάθε μεριά του πλανήτη, καθαρίζουν τις
χώρες τους, περνώντας μήνυμα βελτίωσης
και προστασίας του φυσικού και αστικού
περιβάλλοντος.
To όραμά μας για ασφαλείς θάλασσες
σημαίνει πάνω απ’ όλα και καθαρές
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Με μεγάλη χαρά αλλά και τιμή, το Safe Water Sports ανακοίνωσε την απόφαση του
Ιδρύματος Stavros Niarchos Foundation Cultural Center με την οποία υποστηρίζει
με δωρεά του, την χρηματοδότηση για τα επόμενα δύο χρόνια των νέων δράσεων
του εκπαιδευτικού προγράμματος ΠΡΟΣΕΧΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ που υλοποιούμε
σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα. Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα γιατί μας δίνει την
δυνατότητα να κάνουμε πράξη το όραμά μας αναφορικά με την εκπαίδευση – ενημέρωση
των μαθητών στα σχολεία όλης της χώρας. Η γνώση είναι δύναμη, και η ενίσχυση της
ασφάλειας στην θάλασσα και τα σπορ καθώς και η πρόληψη των ατυχημάτων περνάει
μέσα από την συστηματική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς που αποτελεί το μέλλον
της Ελλάδας. Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος αποτελεί μια δικαίωση των
προσπαθειών που έχει καταβάλει η ομάδα του Safe Water Sports από την ίδρυση του
σωματείου μέχρι σήμερα αλλά ταυτόχρονα και ευθύνη να συνεχίσουμε το έργο μας με
μεγαλύτερη δύναμη και αποφασιστικότητα προς όφελος της κοινωνίας.
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Το Safe Water Sports συμμετείχε στο Sailing marathon, ένα αθλητικό event
που έγινε για 1η φορά στην Ελλάδα και παρουσίασε µεγάλο ενδιαφέρον λόγω
της µοναδικότητας της κοινής εκκίνησης όλων των Ολυµπιακών κατηγοριών
και µη που συµµετείχαν στην θαλάσσια περιοχή μπροστά από το Μικρολίµανο.
O Αγώνας διοργανώθηκε από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιά ΙΟΠ / Piraeus Sailing
Club PSC. Οι εθελοντές μας ήταν εφοδιασμένοι με κινητά τηλέφωνα και tablets για να
δείξουν το Safe Water Sports app καθώς και τον τρόπο που μπορεί ο κάθε πολίτης να
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μας για την ασφάλειά σας στην θάλασσα και τα σπορ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Οι καλοκαιρινές δράσεις ενημέρωσης στις παραλίες
συνεχίστηκαν όλο το καλοκαίρι με την πολύτιμη βοήθεια των
εθελοντών μας. Θερμές ευχαριστίες για την συμμετοχή τους στην
ενημερωτική μας εκστρατεία. Το ενημερωτικό φυλλάδιο του Safe
Water Sports για την ασφάλεια στην θάλασσα και τα σπορ μοιράστηκε
στην μαγευτική παραλία Αρμενιστή της Χαλκιδικής, στις παραλίες
Κολιός και Μπανάνα της Σκιάθου, στην Σαλαμίνα (πλάζ Λιοτρίβι), στις
παραλίες της Ιερισσού και της Ν. Αμμουλιανής στην Χαλκιδική. Η σκυτάλη
της ενημέρωσης για την ασφάλεια στην θάλασσα και τα σπορ πέρασε
στις παραλίες Μαύρο Λιθάρι και Αλυκές του Δήμου Σαρωνικού και
στη Γαλάζια Ακτή του Δήμου Σαρωνικού.
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Με μεγάλη χαρά το Safe Water Sports
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των
διοργανωτών του LAVEyou (Live A Volunteer
Experience) για να συμμετάσχει το Σάββατο
στις 24 Σεπτεμβρίου 2016 στο event που έγινε στις
εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου, Moraitis
Beach στην Παραλία του Σχοινιά και να ενημερώσει
τους συμμετέχοντες και επισκέπετες για τις δράσεις
του, τον εθελοντισμό και την ασφάλεια στην
θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ.
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Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου το Safe Water
Sports διοργάνωσε ενημερωτικές δράσεις
στην Πάρο στα πλαίσια του 2ου Κολυμβητικού
Διάπλου “Θυμάμαι το Σάμινα”. Στόχος
της εκδήλωσης αυτής, εκτός από το να τιμήσει τις
μνήμες όσων χάθηκαν καθώς και τους ανθρώπους
που συμμετείχαν και βοήθησαν στη διάσωση των
ναυαγών, ήταν να ευαισθητοποιήσει για τους
κινδύνους της θάλασσας, τους κανόνες ασφαλείας
που πρέπει να τηρούνται στην ανοιχτή θάλασσα, το
σεβασμό στη φύση και τελικά τον σεβασμό στη ζωή
πάνω απ’ όλα.
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H Αegean Airlines μία από τις καλύτερες
περιφερειακές αεροπορικές εταιρίες στην Ευρώπη,
στέκεται στο πλευρό μας για 2η συνεχή χρονιά και
υποστηρίζει την δράση μας μέσω της δημοσίευσης
στο περιοδικό Blue που διανέμεται εν πτήσει, της νέα
διαφημιστικής μας καταχώρησης για το 2016.
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Για 2η συνεχή χρονιά η ομάδα εθελοντών του Safe Water Sports βρισκόταν
στο Spetses mini Marathon, για να ενημερώσει του μικρούς και μεγάλους
για την ασφάλεια στην θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ.
Οι εθελοντές μας ήταν εφοδιασμένοι με κινητά τηλέφωνα και tablets για να
παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες στο αθλητικό event το Safe Water Sports app
καθώς και τον τρόπο που αυτό μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες για να απολαύσουν
την θάλασσα και τα σπορ με ασφάλεια. Θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές μας
που για μια ακόμα χρονιά στήριξαν την συμμετοχή μας στο Spetses mini Marathon.
Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης όλους όσους
συμμετείχαν στους αγώνες με την μπλούζα του Safe Water Sports καθώς και τους
διοργανωτές που και φέτος μας έδωσαν την δυνατότητα να ενημερώσουμε μικρούς
και μεγάλους για την ασφάλεια στην θάλασσα.
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Ευχαριστούμε θερμά την CineNews, που για μία ακόμα
χρόνια, στήριξε εθελοντικά την ενημερωτική μας
εκστρατεία στους θερινούς κινηματογράφους.
Τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο, σε μεγάλους
κινηματογράφους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων
πόλεων της Ελλάδας, προβλήθηκε το video του πρεσβευτή μας
Ν. Κακλαμανάκη για την ασφάλεια στην θάλασσα και τα σπορ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους του υποστηρικτές μας που
διαχρονικά στηρίζουν το έργο μας.
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Tο κατάστημα Detroit Athens
Kifissia υποστήριξε το Safe
Water Sports αναλαμβάνοντας
την φιλοξενία SWS branded
προϊόντων για μικρούς και μεγάλους
στην διάρκεια της καλοκαιρινής
περιόδου. Οι φίλοι και υποστηρικτές
του Οργανισμού μας είχαν την
δυνατότητα να αγοράσουν ένα προϊόν
Safe Water Sports, συμμετέχοντας
με τον τρόπο αυτό στην εκστρατεία
ενημέρωσης, αλλά στηρίζοντας
ταυτόχρονα την και προσπάθειά μας.
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H νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και
μαζί με αυτή οι δικές μας δράσεις για
τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση
του εκπαιδευτικού προγράμματος
που εκπονήσαμε το 2016 σε συνεργασία
με το Λιμενικό Σώμα. Όλη η εκπαιδευτική
ομάδα του Safe Water Sports, στελεχωμένη
με επιστήμονες και από άλλους κλάδους με
εξειδίκευση στα παιδαγωγικά, ξεκίνησε ήδη τις
εργασίες της με όραμα, όρεξη και μεράκι για

δημιουργία. Το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα
«ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ»,
επεκτάθηκε το 2016, με την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας, και αφορά πλέον τα
Δημοτικά και Γυμνάσια. Το 2016, 1η χρονιά
πιλοτικής εφαρμογής, το ανασχεδιασμένο
πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε 9 δημοτικά
σχολεία του Νομού Αττικής με την
συμμετοχή και ενημέρωση 1.348 παιδιών ενώ
όσον αφορά την περιφέρεια, παρουσιάστηκε

σε 203 δημοτικά σχολεία και συμμετείχανενημερώθηκαν συνολικά 19.052 παιδιά. To
Safe Water Sports συμμετείχε ενεργά στον
σχεδιασμό και την παραγωγή ενός σύγχρονου,
διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού, για
όλες τις ηλικιακές ομάδες, μέρος του οποίου
αποτέλεσαν και τα inspirational video των 5
Ολυμπιονικών – Πρωταθλητών υγρού στίβου
που γυρίστηκαν με την ευγενική χορηγία
του John S. Latsis Public Benefit Foundation.
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Στρατηγική συνεργασία Υπουργείου
Ναυτιλίας, Λιμενικού Σώματος και
Safe Water Sports. Την 05.08.2016
πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
συνάντηση του Υπουργού κ. Θ. Δρίτσα, του
Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ κ. Ι. Θεοτικά, του
Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής κ. Χ. Λαμπρίδη, της Στρατιωτικής
Ηγεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των αρμόδιων
διευθύνσεων με τους εκπροσώπους του μη
κερδοσκοπικού οργανισμού SAFE WATER
SPORTS για την παρουσίαση της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από το
σωματείο αλλά και της γενικότερης συνεργασίας.
Στόχος της συνεργασίας όπως τονίστηκε από
όλους είναι η προστασία της ανθρώπινης
ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των
λουομένων πολιτών, με πρόληψη και αποτροπή
ατυχημάτων στις ελληνικές παραλίες, μέσω
της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης
των πολιτών και των επιχειρήσεων θαλάσσιων
σπορ για τα θέματα ασφάλειας στον χώρο
των θαλάσσιων μέσων αναψυχής αλλά και
των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής
γενικότερα.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ - MAÏΟΣ

20

26

H ομάδα της EXTROVERT Business
Communications σχεδίασε το νέο μας εντύπου “All
about the sea and safe watersports in Greece!” που
ενημερώνει τους πολίτες για το νέο Safe Water Sports
mobile app! Το έντυπο μοιράστηκε σε χιλιάδες Έλληνες και
ξένους τουρίστες που ταξίδεψαν στην Ελλάδα φέτος.

Tην έναρξη της συνεργασίας της ΚΕΔΕ με το μη-κερδοσκοπικό
σωματείο Safe Water Sports, επισφράγισαν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Γιώργος Πατούλης και ο Δρ. Π. Πασχαλάκης, Πρόεδρος του Safe Water
Sports, παρουσιάζοντας, σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, την
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Safe Water Sports για την ασφάλεια των πολιτών
στην θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ!
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Στο πλωτό Μουσείο Νεράιδα (www.neraida.
org) του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ.
Λάτση πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των
εκπαιδευτικών δράσεων, για την ενίσχυση της
ασφάλειας των παιδιών στην θάλασσα και τα θαλάσσια
σπορ, του μη-κερδοσκοπικού σωματείου Safe Water
Sports. Ομιλητές ήταν οι Δρ. Π. Πασχαλάκης, Πρόεδρος
του Safe Water Sports, Π. Παρασκευάς, Υποναύαρχος
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Κλαδάρχης
Ναυτιλίας, Ν. Κακλαμανάκης, Χρυσός Ολυμπιονίκης
Ιστιοσανίδας, Σ. Παπαδοπούλου, Χάλκινη Ολυμπιονίκης
Ιστιοπλοΐας, Α. Καραπατάκη, Αργυρή Ολυμπιονίκης
Υδατοσφαίρισης, Ν. Πλυτάς, Πρωταθλητής Θαλάσσιου Σκι,
και Β. Ηλιόπουλος, Συγγραφέας. Η οργάνωση υλοποιεί
σε συνεργασία με τα 167 Λιμεναρχεία σε όλη την Ελλάδα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού και
Γυμνασίου όπου παρουσιάζονται οι κανόνες ασφαλείας στο
νερό. Με τη χρηματοδότηση του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα
γυρίστηκαν 5 μικρής διάρκειας βίντεο, με τη συμμετοχή
γνωστών αθλητών του υγρού στίβου, για την περαιτέρω
ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού.
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Το Safe Water Sports βρέθηκε στο AVENUE. Με αφορμή
τους ολυμπιακούς αγώνες, η Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας Σοφία
Παπαδοπούλου, μίλησε για την Ιστιοπλοΐα ενώ κατά τη διάρκεια της
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ο
χταπόδιος σέιφ και οι 3 θαλασσοφύλακες» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, ένα
πραγματικό ταξίδι στον φανταστικό κόσμο των παιδιών.
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Τα καταστήματα
everest και Goody’s
ήταν υποστηρικτές
της δράσης μας
φέτος το καλοκαίρι.. Στις
οθόνες των καταστημάτων
τους προβάλλονταν τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο
τα video της τελευταίας
μας εcampaign με τους
Ολυμπιονίκες - πρεσβευτές
του safewatersports
(Κακλαμανάκη, Αφρουδάκη,
Παπαδοπούλου,
Καραπατάκη, Πλυτά).

30
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Αρωγός της
προσπάθειάς μας
να ενημέρωσουμε
τους Έλληνες
και ξένους επσικέπτες
της χώρας μας για την
ασφαλεια στην θάλλασα
και τα σπορ ήταν το
καλοκαίρι η Bluestar Ferries.
Ενημερωτικα φυλλαδια
τοποθετηθηκαν σε όλα
τα πλοια της εταιρείας
και ενα ειδικο video
προβαλλεται στις οθόνες
που ειναι τοποθετημενες
σε διαφορους χωρους
προσέλευσης και
παραμονής επιβατών.
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Το νέο βιβλίο
του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου σε
εικονογράφηση της
Βίλλυς Καραμπατζιά από τις
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ είναι
άκρως καλοκαιρινό και
γεμάτο οδηγίες για την
θάλασσα. Ένας οδηγός
για μικρούς και μεγάλους
που πρέπει να σκέπτονται,
να ενημερώνονται,
να προσέχουν και να
απολαμβάνουν το νερό, τα
sports και την ασφάλεια των
πιο αγαπημένων παιχνιδιών
του καλοκαιριού. Στα
παιχνίδια στο νερό λέμε …
ναι και το όχι το λέμε στην
απερισκεψία , στην λάθος
γνώση, στον εγωισμό και στη
μαγκιά. Η θάλασσα κρύβει
και κινδύνους που συχνά μην
γνωρίζοντάς τους ή αγνοώντας τους, η απόλαυση γίνεται …
κόλαση και το παιχνίδι γίνεται μπελάς.Ο Χταπόδιος Σέιφ
υπάρχει όμως παντού για κάθε παιδί και για κάθε ενήλικα
κι είναι εκείνος που θα τρέξει, θα βοηθήσει, θα σώσει αν
χρειαστεί και θα ενημερώσει τους πάντες για τους κανόνες
συμπεριφορά ς στον θαλάσσιο χώρο.
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Ο Χταπόδιος Σέιφ ταξίδεψε στο νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ.
Καρράς» όπου η εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής του Κολλεγίου
Αθηνών Δέσποινα Σουγιούλ με μια ειδικά σχεδιασμένη για μικρά
παιδιά παρουσίαση με θέμα την ασφάλεια στην θάλασσα και τις
θαλάσσιες δραστηριότητες ταξίδεψε τα παιδιά “με ασφάλεια” μέσα στον
κόσμο της θάλασσας και του αφαλούς παιχνιδιού
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Το Safe Water
Sports ήταν στη Μήλο,
προσκεκλημένο της ΚΕΔΕ
στο διήμερο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων με θέμα: «Πρόληψη στην
Υγεία με πρωταγωνιστές τους
Δήμους. Υγιείς και Ανθεκτικές
Κοινότητες». Στα πλαίσια του
συνεδρίου, ο Πρόεδρος της
ΚΕΔΕ κ. Πατούλης έδωσε στον
πρόεδρο του Safe Water Sports
κ. Παασχαλάκη τιμητικό βραβείο
για την πρωτοβουλία Safe Water
Sports.
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Ευχαριστούμε την Lookatme και την Anna Mamidaki για την στήριξη
του Safe Water Sports και τα πανέμορφα παιδικά πόντσο που σχεδίασε
ειδικά για εμάς..

Το ταξίδι του Χταπόδιου Σέιφ με τους τρεις
Θαλασσοφύλακες ξεκίνησε. Ποιος θα τους
βοηθήσει στις αποστολές τους ?
Hταν μια καταπληκτική βραδιά, αφιερωμένη στα
παιδιά, το βιβλίο και την ασφάλειά τους, με τα παιδιά
πρωταγωνιστές, και εμάς τους μεγάλους σε ρόλο θεατή.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον συγγραφέα Βαγγέλη
Ηλιόπουλο, την εικονογράφο Βίλλυ Καραμπατζιά και
τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ - PATAKIS PUBLICATIONS , γιατί
έκαναν το όνειρό μας πραγματικότητα με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
Ευχαριστούμε την μουσικό Δέσποινα Σουγιούλ τον ΣΑΚΑ:
Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού, την
χορωδία του Κολλεγίου, την Μ. Γαλερού και Ρ. Μπετροσιάν
για την ανάγνωση του βιβλίου, την Α. Γκιργγκινούδη
σκηνοθέτης και όλους τους συντελεστές αυτής της
εκδήλωσης που μας ταξίδεψε σε έναν φανταστικό κόσμο...

MAÏΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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Το Safe Water Sports, ανέπτυξε μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης
των πολιτών, που είναι σήμερα διαθέσιμη
στο Internet (μέσω του web site μας –
https://safewatersports.gr/) αλλά κυρίως μέσω
εφαρμογών (apps) για όλα τα κινητά τηλέφωνα,
οι οποίες προσφέρονται εντελώς δωρεάν.Με
την πλατφόρμα αυτή, που είναι διαθέσιμη τόσο
στα ελληνικά όσο και αγγλικά, ο πολίτης σήμερα
μπορεί εύκολα, με το πάτημα ενός πλήκτρου, να
ενημερωθεί για:
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 Τους

ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας
(νομοθεσία) για κάθε θαλάσσιο σπορ και
δραστηριότητα στη θάλασσα

και ΜΟΝΟ τις νόμιμες επιχειρήσεις
εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ (waterski, scuba
diving, tubes, kitesurf κλπ.) που λειτουργούν
στην Ελλάδα

 Τον

καιρό σε κάθε περιοχή που γίνονται
θαλάσσια σπορ
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 Πολλές

άλλες πληροφορίες που σχετίζονται
έμμεσα ή άμεσα με δραστηριότητες στην
θάλασσα και το νερό.

Φέτος το Πάσχα
τα καταστήματα
ACCESSORIZE
στήριξαν την
πρωτοβουλία για
την ενίσχυση της
ασφάλειας στην
θάλασσα και τα
σπορ, προσφέροντας
τα έσοδα από
την πώληση των
λαμπάδων Safe
Water Sports στο
μη-κερδοσκοπικό
σωματείο μας.

 Καταγγείλουν,

3.000+ παραλίες με πρόσβαση που έχουμε
από κοινού χαρτογραφήσει με το Λιμενικό
Σώμα, και στις οποίες μπορούν οι πολίτες να
κολυμπήσουν καθώς και τα χαρακτηριστικά
αυτών από την πλευρά της ασφάλειας (δηλαδή
αν έχουν ναυαγοσώστη, βαθιά/ρηχά νερά,
το είδος παραλίας –πχ. αμμώδης,
με βότσαλα κλπ., το μήκος της
παραλίας, αν είναι οργανωμένη
με ξαπλώστρες και ομπρέλες, αν
υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ,
καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, parking κλπ.), μια
ενδεικτική φωτογραφία, το στίγμα
τους καθώς και άλλες χρήσιμες
πληροφορίες

αναφέρουν κάθε παραβατική
ή παράνομη δραστηριότητα στη θάλασσα που
πέφτει στην αντίληψή τους και η οποία βάζει
σε κίνδυνο την ασφάλεια και την σωματική
ακεραιότητα των πολιτών, και μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας μας, να ενημερώσουν
το Λιμενικό Σώμα ώστε εκείνο να παρέμβει
όπου και αν χρειάζεται
 Σχολιάσουν

και να
βαθμολογήσουν (rate & comment)
μια επιχείρηση θαλασσίων σπορ
– μέσων αναψυχής, και με αυτό
τον τρόπο να επιβραβεύσουν
τους καλούς και να βοηθήσουν
τους μέτριους να βελτιωθούν
και να γίνουν καλύτεροι
προσφέροντας υπηρεσίες
ασφαλείς για τους πολίτες.
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Στο Ξενοδοχείο Αστέρας
Βουλιαγμένης, υπό την
αιγίδα των Διεθνών
Βραβείων Giuseppe
Sciacca και του Safe Water Sports,
ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η
επιμορφωτική ημερίδα για την
πρόληψη των ατυχημάτων στο νερό
και των πνιγμών με τίτλο «Δράσεις
Πρόληψης Ατυχημάτων στο Νερόκαι
Πνιγμών». Στην εκδήλωση αυτή
έλαβε μέρος το Safe Water Sports
με σκοπό να ενημερώσει το κοινό
για τις δικές του δράσεις που
έχουν σαν στόχο την μείωση των
ατυχημάτων στην θάλασσα και στα
θαλάσσια σπορ.

τα νοσοκομεία και τα
κέντρα υγείας με πλήρη
στοιχεία επικοινωνίαςTις
λιμενικές αρχές που
βρίσκονται σε όλη
την χώρα με στοιχεία
επικοινωνίας
μαρίνες και
γενικότερα τις
τοποθεσίες που
επιτρέπεται ο
ελλιμενισμός σκαφών
καθώς τις υπηρεσίες
που αυτές προσφέρουν

 Τις
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επιχειρήσεις
εκμίσθωσης σκαφών
κάθε τύπου, για
αναψυχή
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Καλοκαίρι, θάλασσα, παιχνίδια στην
παραλία και στο νερό. Θαλάσσια σπορ,
tubes, σκι, βόλτες με μηχανοκίνητα
σκάφη.
Γνωρίζετε όμως τους κανόνες ασφάλειας,
όταν συμμετέχετε ή αφήνετε τα παιδιά σας να
συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις στις διακοπές
σας; Το Safe Water Sports παρουσίασε στον
Σύλλογο Moraitis School τους βασικούς
κανόνες ασφάλειας που πρέπει να γνωρίζουν
τα παιδιά. Ευχαριστούμε τo Νηπιαγωγείο της
Σχολής Μωραίτη - Moraitis School για την
ευκαιρία που μας έδωσε να παρουσιάσουμε τη
δράση μας.
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Ευχαριστούμε
το antonisloumidis.gr
- καφεκοπτείο online
για την συμμετοχή του
στην προώθηση της κούπας του
καφέ Safe Water Sports στους
πελάτες του.
Η δράση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών
για την ασφάλεια και την
πρόληψη των ατυχημάτων
στο νερό, αποκτά κάθε μέρα
νέους υποστηρικτές, με στόχο
το μήνυμά μας να φτάσει σε
κάθε σπίτι.

Με την υποστήριξη της εταιρείας CTG, της Arena
Water Instinct Greece και πολλών άλλων εταιρειών
δημιουργήσαμε το ηλεκτρονικό κατάστημα του Safe Water
Sports (http://eshop.safewatersports.com/ ) που έχει σαν
στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και την
οικονομική στήριξη του έργου του Οργανισμού. Θερμές ευχαριστίες
στην Ελένη Πετρουλάκη για την στήριξη και την συμμετοχή της στην
marketing campaign του eshop που σχεδίασε το Safe Water Sports.
Ευχαριστούμε επίσης την φωτογράφο Mαρία Χατζηιωαννίδου,τον
σκηνοθέτη-φωτογράφο Μιχαήλ Μαυρομούστακο (backstage video
shooting) αλλά και όλους τους εθελοντές που μας βοήθησαν στην
υλοποίησή της.

 Τις
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Οι εθελοντές
μας βρέθηκαν
στην Μαρίνα
του Φλοίσβου,
στα πλαίσια του 3ου
Ανοιξιάτικου Street
Party@Flisvos Marina,
για να ενημερώσουν
τους συμμετέχοντες
στην εκδήλωση για την
ασφάλεια στο νερό
και τα υδάτινα σπορ
και να δείξουν τις νέες
εφαρμογές για κινητά
και φορητές συσκευές.
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Το Safe Water Sports συμμετείχε στο Open
House Party 2016 του Pierce College με ειδικό
περίπτερο και την ομάδα των εθελοντών του
για να ενημερώσει μικρούς και μεγάλους για
την ασφάλεια στο νερό και τα υδάτινα σπορ. Μια από
τις κορυφαίες στιγμές της σχολικής ζωής στο Pierce –
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, είναι το Open House,
η ετήσια εκδήλωση των Μαθητικών Κοινοτήτων
Γυμνασίου και Λυκείου. Η εκδήλωση, μία παράδοση
πολλών ετών για το σχολείο, αποτελεί έμπρακτη
απόδειξη της αποστολής του σχολείου να προσφέρει
στην κοινωνία, αφού έχει πάντοτε κοινωφελείς
σκοπούς. Θεατρικές παραστάσεις, αθλητικοί
αγώνες, συναυλίες μουσικών συνόλων
και ομαδικά παιχνίδια αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της
χαρούμενης μαθητικής γιορτής!

 Όλα

Ειδική εκπαιδευτική ημερίδα διοργάνωσε
το Αρσάκειο - Τοσίτσειο Εκάλης για τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων με βασικό
ομιλητή εκπρόσωπο του Safe Water Sports.
Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η παρουσίαση
του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού και η
παρουσίαση των βασικών κανόνων ασφαλείας
που πρέπει όλοι να γνωρίζουν για την
ασφάλεια των παιδιών στο νέρο και τα υδάτινα

Με την υποστήριξη του Ομίλου ΥΓΕΙΑ πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία διάλεξη στο Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ” με
θέμα: H ασφάλεια στην θάλασσα και τα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ
το Μητέρα για τη φιλοξενία!

Επίσης οι πολίτες μπορούν μέσω των κινητών
τους και της εφαρμογής (app) Safe Water
Sports να :

 ΟΛΕΣ

 Τις

AΠΡΙΛΙΟΣ

στο Αρσάκειο Εκάλης.
Η ομιλήτρια από την πλευρά του Safe Water
Sports κα. Τζίνα Θανοπούλου παρουσίασε
το μέχρι σήμερα έργο του Οργανισμού,
τις μελλοντικές δράσεις του αλλά και την
σπουδαιότητα της ασφάλειας στην εποχή μας.
Ειδική αναφορά έγινε επίσης στη συνεργασία
του σωματείου με το Λιμενικό Σώμα καθώς και
στις υπηρεσίες που παρέχονται από το Safe
Water Sports στον πολίτη μέσω του web site
και των εφαρμογών για κινητά.

σπορ. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων
του Ά Δημοτικού Αρσακείου Εκάλης για την
διοργάνωση της παρουσίασης “Γνωρίζω.. Κάνω
διακοπές με Ασφάλεια” που πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 4/4/2016, υπό την αιγίδα της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων,

Οι Σύλλογοι Γονέων του Δημοτικού,
Γυμνασίου και Λυκείου - ΙΒ του Κολλεγίου
Αθηνών και Ψυχικού σε συνεργασία με τις
διευθύνσεις των σχολείων οργάνωσαν ομιλία
του μη-κερδοσκοπικού σωματείου Safe Water
Sports με θέμα “Η ασφάλεια στην θάλασσα
και τα θαλάσσια σπορ”. Η παρουσίαση έγινε
στο IC Hall, κτήριο Αλεξάνδρα Μαρτίνου,
campus Ψυχικού. Από την πλευρά του Safe
Water Sports, κεντρική ομιλίτρια ήταν η κ. Τζίνα
Θανοπούλου, Ψυχο-εκπαιδευτική σύμβουλος
Παιδιών & Ενηλίκων.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στο ISA - International School
Of Athens, η παρουσίαση του Safe Water Sports με θέμα την
ασφάλεια στην θάλασσα και τα σπορ.
Η κεντρική ομιλήτρια, εκπαιδευτικός, κα Φαίη Καφετζοπούλου
έκανε μια αναλυτική παρουσίαση στους μαθητές σχετικά με την δράση του
Safe Water Sports καθώς και των βασικών κανόνων ασφαλείας που πρέπει
να γνωρίζουν και να ακολουθούν στις θαλάσσιες δραστηριότητες.
Ευχαριστούμε την διοίκηση και το προσωπικό του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
για την ευκαιρία που μας έδωσε να ενημερώσουμε τα παιδιά για την
ασφάλεια στο νερό και τα υδάτινα σπορ.

MAΡΤΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
- Οlympiacos S.F.P. (Official) που
μας έδωσε την δυνατότητα να
συμμετάσχουμε στη 2η ημερίδα
κολύμβησης “Πρώτα αθλητές και μετά
Πρωταθλητές”. Σκοπός της σημαντικής
αυτής διοργάνωσης είναι η εμπέδωση του ευ
αγωνίζεσθαι και της περαιτέρω σύσφιξης των
σχέσεων ανάμεσα στα σωματεία και στους
αθλητές. Η ομάδα εθελοντών του Safe Water
Sports ενημέρωσε τους μικρούς και μεγάλους
φίλους της κολύμβσης για την ασφάλεια στο
νερό και τα υδάτινα σπορ.
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Ευχαριστούμε το Make-A-Wish
Greece (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
για την επιβράβευση της
συμβολής του Safe Water Sports
στο έργο του. Together we can make the
difference.
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Στο Μποδοσάκειο δημοτικό
σχολείο του Κολλεγίου
Αθηνών, έγινε για πρώτη
φορά η παρουσίαση του
ανασχεδιασμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος «ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ
– ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» από το Save Water
Sports, σε παιδιά 6-12 χρονών, με στόχο
να μάθουν τους βασικούς κανόνες
ασφάλειας όταν κολυμπούν ή κάνουν
θαλάσσια σπορ. Ήταν μια παρουσίαση
που σκοπεύουμε να επαναληφθεί και
να γενικευθεί σε όλα τα σχολεία της
Ελλάδας ώστε η ενημέρωση για την
ασφάλεια στην θάλασσα να φτάσει
σε κάθε ελληνική οικογένεια. Θερμές
ευχαριστίες στην Διοίκηση και τον
διευθυντή του σχολείου, κο Λουκά Ζάχο,
τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο για
τους στίχους του τραγουδιού «Το νερό
είναι χαρά» που παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά, την Δέσποινα Σουγιούλ
για την υπέροχη μουσική επένδυση των
στοίχων αυτών και την εκπαίδευση της
σχολικής χορωδίας, το δεκαπενταμελές,
τους δασκάλους και τους μαθητές του.
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Ευχαριστούμε τους
φίλους και υποστηρικτές,
τους χορηγούς του Safe
Water Sports καθώς και
τους εκπροσώπους της ηγεσίας
του Λιμενικού Σώματος που μας
τίμησαν με την παρουσία τους στην
1η εκδήλωση που διοργάνωσε o
Οργανισμός μας στο εστιατόριο
Barque την Πέμπτη 18/2/2016.
Στην διάρκεια της εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκε εκτενής
ενημέρωση για τις δράσεις που
έχουν γίνει μέσα στους πρώτους
οκτώ μήνες από την ίδρυση του
σωματείου καθώς και για τις
πρωτοβουλίες που έπονται.
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Μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ
του κοινωφελούς
οργανισμού SAFE
WATER SPORTS και του
ΠΟΙΑΘ, υπέγραψαν χθες o
πρόεδρος του Οργανισμού
κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης
και ο ο Πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ
κ. Ιωάννης Μαραγκουδάκης.
Στόχος της συνεργασίας είναι
η περεταίρω ανάδειξη της
ασφάλειας στην Θάλασσά
καθώς και η μεταφορά
τεχνογνωσίας από την πλευρά
του ΠΟΙΑΘ προς το Safe Water
Sports, ειδικά σε θέματα
που αφορούν την ιστιοπλοΐα
(αθλητική ή ψυχαγωγική).
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O Ολυμπιακός στα πλαίσια
της δράσης «Μην Σταματάς
να βοηθάς», υποστηρίζει
την πρωτοβουλία Safe
WaterSports. Ο κ. Παναγιώτης
Πασχαλάκης και ο κ. Δημήτριος
Μπόνης, από την κοινωνική
πρωτοβουλία SafeWaterSports,
επισκέφτηκαν τις Ναυταθλητικές
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού
στον Πειραιά και συναντήθηκαν

με εκπροσώπους του Διοικητικού
Συμβουλίου του συνδέσμου αλλά
και με αθλητές που σχετίζονται
με «υδάτινα» σπορ. Σκοπός της
επίσκεψης ήταν η ενημέρωση
σχετικά με το όραμα και την
δραστηριότητα του Safe Water
Sports.
Ο Ολυμπιακός είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος με το στοιχείο
του νερού και στα πλαίσια της

κοινωνικής δράσης του, «Μη
σταματάς να βοηθάς», συμπράττει
με το Safe Water Sports στην
εξάπλωση του μηνύματος , για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας πάνω σε θέματα που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες
(αθλητικές και ψυχαγωγικές) στο
νερό και τη θάλασσα, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ασφάλεια και την
πρόληψη των ατυχημάτων.
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