Αζήλα, 10 Μαΐνπ 2017
Σηη HELMEPA ηο Βραβείο ΕΥΚΡΑΝΤΗ
για ηην Καλύηερη Σηραηηγική Επικοινωνίας
Υζεο, 9 Μαΐνπ 2017, ζην Ίδξπκα Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε ζηνλ Πεηξαηά, ηα ΝΑΤΣΙΚΑ
ΥΡΟΝΙΚΑ απέλεηκαλ ηα Βξαβεία ΔΤΚΡΑΝΣΗ 2016.
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ε κηα θαηάκεζηε αίζνπζα, παξνπζία ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο,
ηνπ Α/Λ, εθπξνζώπωλ λαπηηιηαθώλ θνξέωλ, εηαηξεηώλ θαη Σύπνπ, ε HELMEPA
ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν θαιύηεξεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλωλίαο, γηα “ηην οργανωμένη,
ζηαθερή, διασγή και οσζιαζηική επικοινωνιακή πολιηική μέζω ηης ζσνεργαζίας
με εκπροζώποσς ηων ΜΜΕ”.
Ο Πξόεδξνο ηεο ΠΔΠΔΝ Δκ. Σζηθαιάθεο, πξνινγίδνληαο ηελ απνλνκή, είπε:
«Νιώθυ ιδιαίηεπη ηιμή πος εκπποζυπώ ηη μεγάλη ναςηική οικογένεια ηυν Ελλήνυν
πλοιάπσυν και είναι μεγάλη η σαπά για μένα ειδικά, πος υρ ππόεδπορ ηηρ Πανελλήνιαρ
Ένυζηρ Πλοιάπσυν Εμποπικού Ναςηικού, δίνυ αςηό ηο βπαβείο ζηην HELMEPA. Με
ηην HELMEPA μαρ ζςνδέοςν άππηκηοι δεζμοί, λόγυ ηυν κοινών ζηόσυν και αγώνυν
για ηην πποζηαζία ηος θαλάζζιος πεπιβάλλονηορ και πλούηος. Όλοι εμείρ οι Έλληνερ
πλοίαπσοι, δεν ξεσνάμε ηιρ πποζπάθειερ ηυν ππυηοπόπυν ηηρ Ελληνικήρ Ένυζηρ
Πποζηαζίαρ Θαλαζζίος Πεπιβάλλονηορ - 35 σπόνια ηώπα - για καλλιέπγεια ςτηλού
επιπέδος πεπιβαλλονηικήρ ζςνείδηζηρ, μέζυ πολλαπλήρ πληποθόπηζηρ και
επιμοπθυηικών ζεμιναπίυν… ηοςρ οθείλοςμε πολλά!
Η αποδοσή ηυν ζηόσυν ηηρ HELMEPA από ηο ζύνολο ηος ναςηικού κόζμος, ναςηικών
και πλοιοκηηηών, δείσνει όηι ηο όπαμα ηος αείμνηζηος πλοιοκηήηη Γιώπγος Λιβανού
βπήκε εςήκοα ώηα και ςλοποιήθηκε από άξια και εςαιζθηηοποιημένα ζηελέση.
Παπαδίδονηαρ ηο βπαβείο ΕΥΚΡΑΝΤΗ, θέλυ να δώζυ ζςγσαπηηήπια ζηοςρ
διοπγανυηέρ για ηην επιλογή ηηρ βπάβεςζηρ και ηο γεγονόρ όηι βπίζκονηαι δίπλα ζηη
ναςηική κοινόηηηα και ζηην HELMEPA για ηο ηεπάζηιο πεπιβαλλονηικό έπγο πος
επιηελεί… θεπμά ζςγσαπηηήπια.»
Παξαιακβάλνληαο ην Βξαβείν, ν Πξόεδξνο ηεο HELMEPA Γξ. Γ. Γξάηζνο επραξίζηεζε
ζεξκά ηα ΝΑΤΣΙΚΑ ΥΡΟΝΙΚΑ εθ κέξνπο ηωλ ζπλαδέιθωλ ηνπ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην,
ηεο Γξακκαηείαο θαη θπξίωο ηωλ εζεινληώλ Μειώλ ηεο HELMEPA. Αλαθέξζεθε ζηνλ
αείκλεζην Γηώξγν Π. Ληβαλό πνπ εκπλεύζηεθε λα ελώζεη, επαηζζεηνπνηώληαο
εζεινληηθά θαη πξωηνπνξηαθά, λαπηηθνύο θαη πινηνθηήηεο. Σόληζε αθόκε ηελ πξνζθνξά
επηκόξθωζεο ζηνπο αμηωκαηηθνύο Δ.Ν. κε πξνζνκνηωηή, ζεκηλάξηα θαη e-learning θαη
αλέθεξε ηηο αδειθέο ελώζεηο – MEPAs πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε άιιεο 7 ρώξεο θαη
ζπλεξγάδνληαη ππό ηελ INTERMEPA. Κιείλνληαο, ν Γξ. Γξάηζνο επηζήκαλε πωο ηα
Μέιε ηεο HELMEPA ζπλεηδεηνπνίεζαλ από ηελ αξρή ηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ηεο
λεόηεξεο γεληάο γηα ηε ζάιαζζα θαη ην πεξηβάιινλ, «ππάγμα πος κάνοςμε με ολοένα
ενηαηικόηεποςρ πςθμούρ».
Όινη καο ζηε HELMEPA ζπγραίξνπκε ζεξκά όινπο ηνπο βξαβεπζέληεο θαζώο θαη ηνπο
δηνξγαλωηέο θαη ππνζηεξηθηέο ηεο εθδήιωζεο!

