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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ 2018 

“ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ” 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν το αναγνωρισμένο δίκαιο το οποίο πηγάζει από τα Συνέδρια του Παγκόσμιου 

Θαλάσσιου Οργανισμού (International Maritime Organization - IMO) με σκοπό την προστασία της 

ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, πιο συγκεκριμένα την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 

χωρίς φυλετικούς διαχωρισμούς ή διαχωρισμούς νομικής υπόστασης: 

 Συνέδριο για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (Convention for the Safety of Life at Sea SOLAS), 

Λονδίνο, 1974 

 Συνέδριο για την Θαλάσσια Έρευνα και Διάσωση(Search and Rescue SAR), Αμβούργο, 1979 

 Συνέδριο για την Διευκόλυνση της Παγκόσμιας Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Facilitation of 

International Maritime Traffic FAL), Λονδίνο, 1967 

 Συνέδριο Ηνωμένων Εθνών για τον Νόμο της Θάλασσας (Law of the Sea UNCLOS), Κόλπος 

Μοντέγκο, 1982 

Δεδομένου ότι το «Πρωτόκολλο για την λαθραία μετακίνηση των προσφύγων μέσω στεριάς, θάλασσας 

και αέρα» (Παλέρμο, 2000), συμπληρωματικά στο Συνέδριο τω Ηνωμένων Εθνών ενάντια στο 

Διακρατικό Οργανωμένο Έγκλημα, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των προσφύγων και στοχεύει 

στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προσώπων. 

 

Δεδομένου ότι: 

 οι «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των προσώπων που διασώζονται στη 

θάλασσα» της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (Καν MSC.167-78 / 2004) καθορίζουν ότι η 

εγγυήτρια Κυβέρνηση για τους επιζώντες της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης στην οποία οι 

επιζώντες έχουν ανακτηθεί είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι ένα "ασφαλές μέρος", δηλαδή ένα 

μέρος όπου η ασφάλεια επιβίωσης δεν απειλείται πλέον και οι ανθρώπινες ανάγκες μπορούν να 

καλυφθούν. Επίσης τονίζουν πως η αποβίβαση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, οι 

οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα, σε περιοχές όπου η ζωή τους και την ελευθερία τους απειλούνται 

θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 Το Άρθρο. 33 της Σύμβασης της Γενεύης για την ίδρυση της «αρχής της μη επαναπροώθησης» 

απαγορεύει κάθε μορφή αναγκαστικής απομάκρυνσης σε μια μη ασφαλή χώρα όπου η ζωή ή η 

ελευθερία μπορεί να απειληθεί, ανεξάρτητα από το αν το άτομο είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως 

πρόσφυγας ή ένα έχει καταγραφεί επίσημο αίτημα προσφυγής. 

 Ο κανονισμός ΕΕ αριθ. 656/2014 σχετικά με την παρακολούθηση και την επιτήρηση στα 

εξωτερικά σύνορα και στη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Δεδομένου ότι: 

 Από την αρχή της δεκαετίας του 2000, στην κεντρική Μεσόγειο, οι κύριες μεταναστευτικές 

διαδρομές από τις ακτές της Λιβύης και από την Αίγυπτο στην Λαμπεντούζα, Παντελερία, η 



Σικελία και η Μάλτα, ενώ τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου έχουν γίνει ο προορισμός των 

μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία, ιδίως στη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Ρόδο και τη Λέρο 

 Δεν υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση στην διάλυση του ποινικού και θεσμικού δικτύου 

παράνομης μετανάστευσης που λειτουργεί σε χώρες που δεν διασφαλίζουν τα θεμελιώδη 

δικαιώματα του ανθρώπου από το δικαίωμα ασύλου. 

 Τα μόνα θάλασσια θύματα της παράνομης μετανάστευσης είναι πρόσφυγες που φεύγουν από τη 

φρίκη του πολέμου, τα εμπόδια των ατελείωτων ταξιδιών, της οικονομικής και σεξουαλική 

εκμετάλλευση, όλο και περισσότερο με πρόχειρα, παλιά αλιευτικά ή επισφαλή σκάφη. 

 Δεν υπάρχουν αρκετά θαλάσσιοι πόροι στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης (SAR) 

κατά μήκος των κύριων μεταναστευτικών οδών και υπάρχει η έλλειψη διεθνούς ανθρωπιστικής 

πολιτικής που ορίζει τα ανθρωπιστικά κανάλια και τις νόμιμες και προστατευμένες προσβάσιμες 

οδούς πρόσβασης για τις μεγάλες θαλάσσιες μεταναστευτικές οδούς. 

 Η δραματική ισορροπία των θανάτων ή των επίσημων διασπορών στην Μεσόγειο Θάλασσα από 

το 2011 έως το 2017 είναι συνολικά περισσότεροι από 15.000 πρόσφυγες (πηγές: Ανοικτή 

Μετανάστευση, ΔΟΜ). 

 Όλα τα θύματα της παράνομης μετανάστευσης είναι δικαιούχοι επαγγελματικής βοήθειας έρευνας 

και διάσωσης, η οποία  παρέχεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. 

Δεδομένου ότι: 

- Για αρκετά χρόνια, ένας μεγάλος αριθμός μη-κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) οι οποίες ήταν 

παρούσες κατά μήκος των μεσογειακών μεταναστευτικών διαδρομών για να δώσουν την 

ανθρωπιστική απάντηση στη διασφάλιση της ζωής στη θάλασσα με ναυτικά μέσα και εθελοντικό 

προσωπικό: 

 MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF) - (Ελβετια) 

n. 3 πλοία:  “Bourbon Argos” εξοπλισμένο με  n.2 σωσίβια σκάφη 

   “Vos Prudence” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

“Dignity I” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη (διαχειρίστηκε αργότερα από SEA-

WATCH E.V. - Γερμανία) 

 n.2 διασωστικά σωσίβια σκάφη 

 SEA-WATCH E.V. - (Γερμανία) 

n.3 πλοία:  “Sea Watch” 

“Sea Watch 2” εξοπλισμένο με  n.2 σωσίβια σκάφη (χειρίστηκε αργότερα από 

MISSION LIFELINE E.V. - Γερμανία) 

“Sea Watch 3” (ex “Dignity I”) εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

n.2 διασωστικά σωσίβια σκάφη 

n.3 θαλάσσια σκάφη αναγνώρισης 

σε συνεργασία με: 

CADUS REDEFINE GLOBAL SOLIDARITY E.V. - (Γερμανία) 

HUMANITARIAN PILOTS INITIATIVE (HPI) - (Ελβετία) 

 MIGRANT OFFSHORE AID STATION (MOAS) - (Μάλτα)  

n.2 ships:  “Phoenix” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη και n.2 camcopter uav  

  “Topaz Responder” εξοπλισμένο με  n.2 διασωστικά σκάφη 

Σε συνεργασία με: 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF) - (Ελβετία)  

CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA (CISOM) - (Ιταλία)  

EMERGENCY ONG ONLUS - (Ιταλία)  

CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) - (Ιταλία)  

 PROACTIVA OPEN ARMS (POA) - (Ισπανία)  

 n.2 πλοία:  “Open Arms” εξολισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

“Golfo Azzurro” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 



n.1 ιστιοφόρο:  “Astral” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

 n.3 διασωστικά σωσίβια σκάφη 

 n.4 σκούτερ νερού 

σε συνεργασία με: HUMANITY CREW (HC) - (Ισραήλ) 

 SEA-EYE E.V. - (Γερμανία) 

n.2 πλοία:  “Sea-Eye” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

   “Seefuchs” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

 DUTCH BOAT REFUGEE FOUNDATION - (Ολλανδία) 

n.1 πλοίο:  “Golfo Azzurro” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη  

(χειρίστηκε αργότερα από PROACTIVA OPEN ARMS (POA) - Ισπανία) 

n.2 σωσίβια σκάφη 

 SAVE THE CHILDREN - (Ηνωμένο Βασίλειο)  

n. 1 πλοίο:  “Vos Hestia” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

 SOS MÉDITERRANÉE - (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) 

n.1 πλοίο:  “Aquarius” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

σε συνεργασία με:  

MÉDECINS DU MONDE (MdM) - (Γαλλία) 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF) - (Ελβετία)  

 JUGEND RETTET E.V. - (Γερμανία) 

n.1 πλοίο:  “Iuventa” εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

σε συνεργασία με:  

RAINBOW FOR AFRICA ONLUS (R4A) - (Ιταλία) 

MISSIONLAND ONLUS - (Ίταλια) 

 MISSION LIFELINE E.V. - (Γερμανία) 

 n.1 πλοίο:  “ Lifeline” (ex “Sea Watch 2”) εξοπλισμένο με n.2 σωσίβια σκάφη 

σε συνεργασία με:  

SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO (SMH) - (Ισπανία)  

PROEM-AID OCEAN RESCUE TEAM - (Ισπανία) 

 GERMAN MARITIME SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION (DGZRS) - (Γερμανία) 

n.1 πλοίο:  “Minden” εξοπλισμένο με n.1 διασωστικό σκάφος (το χειρίστηκε αργότερα η 

LIFEBOAT GGMBH I.G. - Γερμανία)  

σε συνεργασία με:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - (Ελλάδα) 

GERMAN LIFE-SAVING SERVICE (DLRG) - (Γερμανία) 

 LIFEBOAT GGMBH I.G. - (Γερμανία) 

n.1 πλοίο:  “Minden” εξοπλισμένο με n.1 διασωστικό σκάφος  

σε συνεργασία με: CADUS REDEFINE GLOBAL SOLIDARITY E.V. - (Γερμανία)  

 ELPIS NAVE OSPEDALE ONLUS 

n.1 νοσοκομείο πλοίο:  “Elpis”  

σε συνεργασία με:  

WOMEN AND HEALTH ALLIANCE INTERNATIONAL (WAHA) - (Γαλλία) 

RAINBOW FOR AFRICA ONLUS - (Ιταλία) 

MISSIONLAND ONLUS - (Ιταλία) 

ENGIM INTERNAZIONALE - (Ιταλία) 

 WOMEN AND HEALTH ALLIANCE INTERNATIONAL (WAHA) - (Γαλλία) 

n.2 διασωστικά σκάφη 

σε συνεργασία με: SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO (SMH) - (Ισπανία)  

 VOLUNTEER SEARCH AND RESCUE TEAM - (Ελλάδα) 

n.1 ιστιοπλοϊκό:  “Oceanos” εξοπλισμένο με n.1 σωσίβιο σκάφος 



 SAILORS WITHOUT BORDERS - (Πολωνία) 

n.1 ιστιοπλοϊκό:  “Selini” εξοπλισμένο με n.1 σωσίβιο σκάφος 

σε συνεργασία με: Φ.Ε.Ο.Χ. Διασωστική Ομάδα - (Ελλάδα) 

 SWEDISH SEA RESCUE SOCIETY (SSRS) - (Σουδία) 

n.2 διασωστικά σκάφη  

σε συνεργασία με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - (Ελλάδα)  

 HELLENIC RESCUE TEAM (HRT) - (Ελλάδα)  

n.18 σωσίβια σκάφη 

n.3 σκούτερ νερού 

n.1 onyxstar uav 

σε συνεργασία με:  

ROYAL NATIONAL LIFEBOAT INSTITUTION (RNLI) - (Ηνωμένο Βασίλειο) 

NORWEGIAN SOCIETY FOR SEA RESCUE (RS) - (Νορβηγία) 

ROYAL NETHERLANDS SEA RESCUE INSTITUTION (KNRM) - (Ολλανδία) 

SWEDISH SEA RESCUE SOCIETY (SSRS) - (Σουδία) 

 BODRUM SEA RESCUE ASSOCIATION - (Τουρκία) 

n.2 σκάφος ασθενοφόρο 

n.2 σωσίβιο σκάφος 

 LIFEGUARD HELLAS SAVE & RESCUE VOLUNTEER TEAM - (Ελλάδα) 

n.2 σωσίβιο σκάφη 

n.2 σωσίβια irb 

n.2 σκούτερ νερού 

σε συνεργασία με:  

INTERNATIONAL SURF LIFESAVING ASSOCIATION (ISLA) - (ΗΠΑ) 

BETHELLS BEACH SURF LIFE SAVING PATROL - (Νέα Ζηλανδία) 

 GREENPEACE INTERNATIONAL - (Ολλανδία) 

n.3 σωσίβια σκάφη 

σε συνεργασία με: MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF) - (Ελβετία)  

 EMERGENCY RESPONSE CENTRE INTERNATIONAL (ERCI) - (Ελλάδα) 

n.2 σωσίβια σκάφη 

σε συνεργασία με: VANCOUVER SEARCH AND RESCUE (VSAR) - (Καναδάς) 

 PROEM-AID OCEAN RESCUE TEAM - (Ισπανία) 

n.2 σωσίβια σκάφη 

 CADUS REDEFINE GLOBAL SOLIDARITY E.V. - (Γερμανία)  

n.1 σωσίβια σκάφη και n.1 σωσίβια irb 

 SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO (SMH) - (Ισπανία)  

n.2σωσίβιο σκάφος 

σε συνεργασία με: F.E.O.X. RESCUE TEAM - (Ελλάδα) 

 PLATANOS RESCUE TEAM - (Ελλάδα) 

n.1 σωσίβιο σκάφος 

 REFUGEE RESCUE - (Ηνωμένο Βασίλειο) 

n.1 σωσίβιο σκάφος 

σε συνεργασία με: CANADIAN MARINE RESCUE ASSISTANCE INTERNATIONAL 

SOCIETY - (Καναδάς) 

 TEAM HUMANITY - (Δανία)  

n.1 σωσίβιο σκάφος 

 SAMOS DIVERS ASSOCIATION (SDA) - (Ελλάδα)  

n.1 σωσίβιο σκάφος 

 



 ELITE TEAM SPECIAL MISSIONS GREECE (EP.OM.E.A.) - (Ελλάδα)   

n.1 σωσίβιο σκάφος 

σε συνεργασία με: WOMEN AND HEALTH ALLIANCE INTERNATIONAL (WAHA) - 

(Γαλλία) 

 BOMBEROS EN ACCIÓN ONGD - (Ισπανία) 

n.1 σωσίβιο σκάφος 

 GERMAN LIFE-SAVING SERVICE (DLRG) - (Γερμανία) 

n.1 σωσίβιο irb 

 ATLANTIC PACIFIC INT. RESCUE BOAT PROJECT - (Ηνωμένο Βασίλειο) 

n.1 σωσίβιο σκάφος irb  

σε συνεργασία με: THE WORLDWIDE TRIBE SEARCH AND RESCUE TEAM - (Ηνωμένο 

Βασίλειο)  

 ZENTRUM FÜR POLITISCHE SCHÖNHEIT (ZPS) - (Γερμανία) 

n.1 πλωτή πλατφόρμα διάσωσης “Aylan 1” 

 Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλάσσιας Διάσωσης (IMRF), μια διεθνής οργάνωση Ναυτιλιακού 

Οργανισμού που έχει σε 125 μέλη, έχει συντονίσει ενεργά τα Ευρωπαϊκά μέλη της για την 

προώθηση του "Πρόγραμμα Αιγαίο". Κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής και του 

"Προγράμματος Μεσόγειος" για την υποστήριξη ΜΚΟ μέσω εθελοντικής κατάρτισης, παροχής 

πολυάριθμων σκαφών διάσωσης, εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, ανθρώπινων πόρων και 

συλλογής κεφαλαίων. 

 - όλα τα επιχειρησιακά ναυτικά σκάφη των ΜΚΟ διοικούνται από το Κέντρο Συντονισμού 

Θαλάσσιας Διάσωσης, σε συντονισμό με τις διεθνείς δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Frontex, λαμβάνοντας ακριβείς ενδείξεις σχετικά με τον λιμένα εκφόρτωσης απευθείας από τις 

υπουργικές αρχές των ενδιαφερομένων κρατών. 

 - οι ΜΚΟ χρηματοδοτούν τα ναυτικά οχήματα και τα πληρώματα με πόρους από ιδιώτες ή 

θεσμικούς χορηγούς και απασχολούν ανθρωπιστικό προσωπικό που προσφέρει εθελοντικά τον 

επαγγελματισμό τους · 

 - τον Φεβρουάριο του 2017, η οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Θάλασσα έχει 

εκπονήσει τον «Κοινό Εθελοντικό Κώδικα Δεοντολογίας για τις ΜΚΟ για τις Επιχειρήσεις 

Έρευνας και Διάσωσης στη Μεσόγειο Θάλασσα», ο οποίος ορίζει ένα ελάχιστο μέτρο που πρέπει 

να εφαρμόζουν όλες οι ΜΚΟ για αρχές, αποτελεσματικότητα και συντονισμό της θαλάσσιας 

διάσωσης, η οποία υπογράφηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσιας Διάσωσης, μετά την 

Διάσκεψη Solimed στη Βαλένθια (2016), Cadus Redefine Global Solidarity EV, ProActiva Open 

Arms, Sea Watch EV και την SOS Méditerranée, μετά το Συνέδριο Conference στη Βαλένθια 

(2016); 

 

Δεδομένου ότι η λεγόμενη Ακτοφυλακή της Λιβύης έχει επανειλημμένα θέσει σε κίνδυνο τις αποστολές 

διάσωσης ορισμένων ΜΚΟ στην Κεντρική Μεσόγειο Θάλασσα, σε ορισμένες περιπτώσεις θέτοντας σε 

κίνδυνο την ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού με πυροβόλα όπλα (πλοία: Bourbon Argos, Sea-

Eye, Sea Watch 2, Iuventa, Golfo Azzurro) και σε μία περίπτωση κατάσχεση μιας σωστικής λέμβου (Sea 

Watch). 

 

Δεδομένου ότι, κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης, ορισμένοι ιδιώτες, συντονισμένοι από τις 

αρμόδιες αρχές, έχουν ασχοληθεί με μη απομονωμένες και επαναλαμβανόμενες μεταναστευτικές 

θαλάσσιες οδούς προκειμένου να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στην προστασία της θαλάσσιας 

ζωής μέσω ναυτικού και ναυτιλιακού προσωπικού : 

 ΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ,  Environmental Protection Engineering S.A. - 

(Ελλάδα)  



n.1 πλοίο: “Aegis I” εξοπλισμένο με n.1 σωσίβιο σκάφος 

 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ MAZARA DEL VALLO - (Ιταλία) 

DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU MAZARA  

Στόλος αλιευτικών σκαφών βαθέων υδάτων 

 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ LAMPEDUSA ΚΑΙ ΤΗΣ LINOSA - (Ιταλία)  

CONSORZIO PESCATORI LAMPEDUSA E LINOSA  

Στόλος αλιευτικών σκαφών 

 ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ZARZIS - (Τυνησία) 

ASSOCIATION “LE PECHEUR” POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’ENVIRONNEMENT 

(APDE)  

Στόλος αλιευτικών σκαφών βαθέων υδάτων 

Σε συνεργασία με: MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF) - (Ελβετία) 

 ΚΥΡΙΟ RECEP EVRAN - (Τουρκία) 

n.1 fishing boat 

 ΚΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΜΠΕΤΗ - (Ελλάδα) 

n.1 αλιευτικό σκάφος 

 ΚΥΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΣΣΟ - (Ελλάδα) 

n.1 αλιευτικό σκάφος βαθέων υδάτων 

 ΚΥΡΙΟ ΝΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟ - (Ελλάδα) 

n.1 αλιευτικό σκάφος 

 ΚΥΡΙΟ ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΝΙΑ - (Ελλάδα) 

n.1 αλιευτικό σκάφος 

 ΚΥΡΙΟ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ - (Ελλάδα) 

n.1 αλιευτικό σκάφος 

 ΚΥΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΙΠΙΔΗ - (Ελλάδα) 

n.1 αλιευτικό σκάφος 

 ΚΥΡΙΟ ΚΩΣΤΑ ΠΙΝΤΕΡΗ - (Ελλάδα) 

n.1 αλιευτικό σκάφος 

 ΚΥΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗ ΒΑΛΑΜΙΟ - (Ελλάδα) 

n.1 αλιευτικό σκάφος 

 ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΖΑΝΝΙΚΟ - (Ελλάδα) 

n.1 αλιευτικό σκάφος βαθέων υδάτων 

 

Ενώ η Λιβυκή Ακτοφυλακή έχει επανειλημμένα θέσει σε κίνδυνο τις αποστολές διάσωσης ορισμένων 

αλιευτικών σκαφών στην Κεντρική Μεσόγειο, σε ορισμένες περιπτώσεις θέτοντας σε κίνδυνο την 

ασφάλεια των ναυτικών με πυροβόλα όπλα (M/P Airone - Mazara del Vallo) · 

 

Δεδομένου ότι η ανθρωπιστική αντίδραση έχει οδηγήσει στα ακόλουθα αποτελέσματα: στην Κεντρική 

Μεσόγειο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ιταλικής ακτοφυλακής, οι ΜΚΟ έσωσαν από τον Αύγουστο 

του 2014 έως τον Απρίλιο του 2017 συνολικά 80.655 πρόσφυγες (12.346 το 2017, 46.796 το 2016, 

20.063 το 2015, 1.450 το 2014). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή τιμή η οποία έχει ήδη αναγνωριστεί από ορισμένες ΜΚΟ: 

- το σταθμός Migrant Offshore Aid Station (MOAS) έλαβε πολλά βραβεία για την ανθρωπιστική του 

βοήθεια, μεταξύ των οποίων: Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Medal for Service to the 

Republic of Malta, Geuzen Medal. 

- το βραβείο Ong Proactiva Open Arms (POA) έλαβε πολλά βραβεία για το έργο ανθρωπιστικής 

βοήθειας, μεταξύ των οποίων: European Citizen’s Prize, Alba/Puffin Award, Olof Palme Medal, Hero 



Awards International, Canary Gold Medal, Plácido Fernández Viagas Prize, UNICEF Spanish Committee 

Transforma Award. 

- το Ολλανδική Ομάδα Διάσωσης (HRT) έχει λάβει πολλά βραβεία για το ανθρωπιστικό της έργο 

ανακούφισης, όπως: UNHCR Nansen Refugee Award. 

- το SOS Méditerranée έχει λάβει πολλά βραβεία για το έργο ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως: 

Schwarzkopf Europe Award, Unesco Félix Houphouët-Boigny Peace Prize, EESC Civil Society Prize, 

Social Human Rights Prize. 

- το ομάδα διάσωσης του ωκεανού Proem-Aid έχει λάβει πολλά βραβεία για την ανθρωπιστική της 

εργασία, όπως: Premio Corazón de Olavidia, Premio Clavel de la Prensa. 

- το ανθρώπινο δυναμικό Humanity Crew (HC) έχει λάβει πολλά βραβεία για την ανθρωπιστική της 

εργασία, όπως: Refugees Rights Defenders. 

- το Emergency Response Centre Internations (ERCI) έχει λάβει πολλά βραβεία για την ανθρωπιστική 

της εργασία, όπως: Special Contribution AMVER Awards. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή τιμή η οποία έχει ήδη αναγνωριστεί από μερικούς ιδιώτες: 

- ο Environmental Protection Engineering S.A. έλαβε πολλά βραβεία για την ανθρωπιστική του 

προσφορά, μεταξύ των οποίων: Bravo Sustainability Awards. 

- ο αλιευτικός στόλος της Mazara del Vallo (Ιταλία) έλαβε πολλά βραβεία για την ανθρωπιστική του 

προσφορά, μεταξύ των οποίων: Medaglia di bronzo al merito di Marina della Repubblica Italiana, Premio 

UNHCR "Per Mare", Premio Testimone di Pace, European Citizen’s Prize. 

- ο αλιευτικός στόλος της Lampedusa και της Linosa (Ιταλία) έλαβε πολλά βραβεία για την ανθρωπιστική 

του προσφορά, μεταξύ των οποίων: Premio Pavese Azzurro, Premio Internazionale per la Pace 

Colombe d'Oro. 

 

 

με την παρούσα επιστολή, ο 

υπογεγραμμένος…………………………………………………………………………………………………......

...................................................................................................................................................................... 

όπως και….................................................................................................................................................... 

ως άτομο που ανήκει σε μια κατηγορία που είναι επιλέξιμη για διορισμό σύμφωνα με το καταστατικό του 

Ιδρύματος Νόμπελ1, 

 

ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  

"ΧΡΟΝΟ ΝΟΒΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ" 2018 

 

Των κάτωθι ανθρωπιστικών οργανισμών: 

1. MÉDECINS SANS FRONTIÈRES - Ελβετια (www.msf.org) 

2. MIGRANT OFFSHORE AID STATION - Μαλτα (www.moas.eu) 

3. CORPO ITALIANO DI SOCCORSO DELL'ORDINE DI MALTA - Ιταλια (www.cisom.org) 

4. EMERGENCY ONG ONLUS - Ιταλια (www.emergency.it) 

5. CROCE ROSSA ITALIANA - Ιταλια (www.cri.it) 

6. SEA-WATCH E.V. - Γερμανια (www.sea-watch.org) 

7. HUMANITARIAN PILOTS INITIATIVE - Ελβετια (www.piloteninitiative.ch) 

                                                           
Μέλη των εθνικών οργανισμών και των εθνικών κυβερνήσεων (μέλη του υπουργικού συμβουλίου/υπουργού) των κρατών όπως και τους ηγεμόνες των 

κρατών. Τα μέλη του Διεθνές Δικαστηρίου Δικαιοσύνης της Χάγης και το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, Μέλη του Ινστιτούτου του Droit 

International, Πανεπιστημιακοί καθηγητές, ομότιμοι καθηγητές και  αναπληρωτές καθηγητές ιστορίας, κοινωνικών επιστημών, δικαίου, φιλοσοφίας, 

θεολογίας και θρησκείας. πανεπιστημιακοί διευθυντές και πανεπιστημιακοί διευθυντές (ή τα ισοδύναμά τους) · διευθυντές ερευνητικών ιδρυμάτων 

ειρήνης και ινστιτούτων εξωτερικής πολιτικής · Πρόσωπα στα οποία έχει απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Τρέχοντα και πρώην μέλη της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Πρώην σύμβουλοι στη νορβηγική επιτροπή Νόμπελ. 

 



8. SEA-EYE E.V. - Γερμανια (www.sea-eye.org) 

9. PROACTIVA OPEN ARMS - Ισπανια (www.proactivaopenarms.org) 

10. HUMANITY CREW -  Ισραηλ (www.humanitycrew.org) 

11. DUTCH BOAT REFUGEE FOUNDATION - Ολλανδια (www.bootvluchteling.nl) 

12. SAVE THE CHILDREN - Ηνωμενο Βασιλειο  (www.savethechildren.net) 

13. SOS MÉDITERRANÉE - Γερμανια, Γαλλια, Ιταλια (www.sosmediterranee.org) 

14. MÉDECINS DU MONDE - Γαλλια (www.medecinsdumonde.org) 

15. JUGEND RETTET E.V. - Γερμανια (www.jugendrettet.org) 

16. MISSION LIFELINE E.V. - Γερμανια (www.mission-lifeline.de) 

17. GERMAN MARITIME SEARCH AND RESCUE ASSOCIATION - Γερμανια (www.seenotretter.de) 

18. GERMAN LIFE-SAVING SERVICE - Γερμανια (www.dlrg.de) 

19. HELLENIC RESCUE TEAM - Ελλαδα (www.hrt.org.gr) 

20. LIFEBOAT GGMBH I.G. - Γερμανια (www.lifeboatproject.eu) 

21. CADUS REDEFINE GLOBAL SOLIDARITY E.V. - Γερμανια (www.cadus.org) 

22. ELPIS NAVE OSPEDALE ONLUS - Ιταλια (www.naveospedale.it) 

23. WOMEN AND HEALTH ALLIANCE INTERNATIONAL - Γαλλια (www.waha-international.org) 

24. RAINBOW FOR AFRICA ONLUS - Ιταλια (www.rainbow4africa.org) 

25. MISSIONLAND ONLUS - Ιταλια (www.missionland.it) 

26. ENGIM INTERNAZIONALE - Ιταλια (www.engim.it) 

27. VOLUNTEER SEARCH AND RESCUE TEAM - Ελλαδα  

28. SAILORS WITHOUT BORDERS - Πολωνια (www.sailorswithoutborders.eu) 

29. SWEDISH SEA RESCUE SOCIETY - Σουηδια (www.ssrs.se) 

30. ROYAL NATIONAL LIFEBOAT INSTITUTION - Ηνωμενο Βασιλειο (www.rnli.org) 

31. NORWEGIAN SOCIETY FOR SEA RESCUE - Νορβηγια (www.redningsselskapet.no) 

32. ROYAL NETHERLANDS SEA RESCUE INSTITUTION - Ολλανδια (www.knrm.nl) 

33. BODRUM SEA RESCUE ASSOCIATION - Τουρκια (www.bodrumdenizkurtarma.com) 

34. LIFEGUARD HELLAS SAVE & RESCUE VOLUNTEER TEAM - Ελλαδα (www.savelife.gr) 

35. INTERNATIONAL SURF LIFESAVING ASSOCIATION - Ηπα (www.islasurf.org) 

36. BETHELLS BEACH SURF LIFE SAVING PATROL - Νεα Ζηλανδια  (www.bethellsbeach.org.nz) 

37. LIFEGUARDS WITHOUT BORDERS - Ηπα (lifeguardswithoutborders.org) 

38. GREENPEACE INTERNATIONAL - Ολλανδια (www.greenpeace.org) 

39. EMERGENCY RESPONSE CENTRE INTERNATIONAL - Ελλαδα (www.ercintl.org) 

40. VANCOUVER SEARCH AND RESCUE - Καναδας (www.vancouversearchandrescue.com) 

41. PROEM-AID OCEAN RESCUE TEAM - Ισπανια (www.proemaid.es) 

42. PLATANOS RESCUE TEAM - Ελλαδα (www.solidarityteamplatanosblog.wordpress.com) 

43. SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO - Ισπανια (www.smh.eus)  

44. F.E.O.X. RESCUE TEAM - Ελλαδα 

45. REFUGEE RESCUE - Ηνωμενο Βασιλειο  (www.refugeerescue.co.uk) 

46. CANADIAN MARINE RESCUE ASSISTANCE INTERNATIONAL SOCIETY - Καναδας 

47. TEAM HUMANITY - Δανια (www.teamhumanity.eu) 

48. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΣΑΜΟΥ- Ελλαδα (www.samosdivers.gr) 

49. ELITE TEAM SPECIAL MISSIONS GREECE (EP.OM.E.A.) - Ελλαδα (www.epilektoi.com) 

50. BOMBEROS EN ACCIÓN ONGD - Ισπανια (www.bomberosenaccion.org) 

51. ATLANTIC PACIFIC INT. RESCUE BOAT PROJECT - Ηνωμενο Βασιλειο 

(www.atlanticpacific.org.uk) 

52. THE WORLDWIDE TRIBE SEARCH AND RESCUE TEAM - Ηνωμενο Βασιλειο 

(www.theworldwidetribe.com) 

53. ZENTRUM FÜR POLITISCHE SCHÖNHEIT - Γερμανια (www.politicalbeauty.de) 

 

 



Και τους ακόλουθους αξιέπαινους: 

54. ΚΥΡΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - Πειραιας, Ελλαδα (www.epe.gr) 

55. DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU - Mazara del Vallo, Ιταλια 

(www.distrettopescaecrescitablu.it) 

56. CONSORZIO PESCATORI LAMPEDUSA E LINOSA - Λαμπεντουζα, Ιταλια 

(www.consorziopescatorilampedusa.it) 

57. ASSOCIATION “LE PECHEUR” POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’ENVIRONNEMENT - 

Zarzis, Τυνησία 

58. ΚΥΡΙΟ RECEP EVRAN - Κουσαντασι, Τουρκια 

59. ΚΥΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΜΠΕΤΗΣ - Αλεξανδρουπολη, Ελλαδα 

60. ΚΥΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΣΣΟΣ - Λεσβος, Ελλαδα 

61. ΚΥΡΙΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ - Λεσβος, Ελλαδα 

62. ΚΥΡΙΟ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΝΙΑΣ - Ροδος, Ελλαδα 

63. ΚΥΡΙΟ ΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ - Λεσβος, Ελλαδα 

64. ΚΥΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΥΡΙΠΙΔΗ - Λεσβος, Ελλαδα 

65. ΚΥΡΙΟ ΚΩΣΤΑ ΠΙΝΤΕΡΗ - Λεσβος, Ελλαδα 

66. ΚΥΡΙΟ ΣΤΡΑΤΗ ΒΑΛΑΜΙΟ - Λεσβος, Ελλαδα 

67. ΚΥΡΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΖΑΝΝΙΚΟ - Χιος, Ελλαδα 

Ως αναγνώριση του έργου τους στην θαλάσσια έρευνα, διάσωση και βοηθητικών επιχειρήσεων στην 

Κεντρική Μεσόγειο Θάλασσα και στο Αιγαίο, με το οποίο οι πρόσφυγες  έχουν από καιρό τη δυνατότητα 

να βρουν αποτελεσματικές εγκαταστάσεις διάσωσης με διεθνή πληρώματα, διασώστες, γιατρούς και 

εθελοντές που τους υποδέχτηκαν στο όνομα της ειρήνης και διεξήχθησαν σε ένα ασφαλές λιμάνι, υπό 

τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών. 

Ανθρωπιστικές οργανώσεις από πολλές διαφορετικές χώρες και απλοί πολίτες έδειξαν ζεστασιά και 

θάρρος, διακινδυνεύοντας την προσωπική τους ασφάλεια, σώζοντας άνδρες, γυναίκες και παιδιά που 

πνιγόντουσαν, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες ενός μοντέλου αλληλεγγύης το οποίο είναι εφικτό και πιθανό. 

 

Ένα δίκτυο αλληλέγγυων, αποτελούμενο από ανθρώπους οι οποίοι δεν δίστασαν να βοηθήσουν και να 

διασώσουν χιλιάδες πρόσφυγες και τα τελευταία χρόνια προσφέρουν ανακούφιση και την πρώτη 

υποδοχή σε συχνά απαγορευτικές θαλάσσιες συνθήκες: γενναίες ψυχές οι οποίες τα κάνουν όλα αυτά 

γιατί «είναι το σωστό», με εξαιρετική εσωτερική δύναμη και ανθεκτικότητα. 

 

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα είναι μια σημαντική αναγνώριση μιας παγκόσμιας κοινότητας, η οποία 

αποτελείται από ανθρωπιστικές οργανώσεις και απλούς ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν ενεργά να 

καταθέσουν για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ειρήνης, καθώς κάθε γενναία και 

χρήσιμη συνεισφορά για την θυσία δείχνει στα θύματα ένα ανθρώπινο πρόσωπο και μία πηγή ελπίδας 

για συμφιλίωση και ειρηνική συνύπαρξη.   

 

Εδώ και πολύ καιρό είμαστε μάρτυρες μίας εκ των μεγαλύτερων καταστροφών και μίας μείζονος 

σημασίας πολιτικής και ηθικής πρόκλησης της εποχής μας, τον καθημερινό θάνατο των προσφύγων στις 

θάλασσες των Ευρωπαϊκών συνόρων. 

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σε αυτή την περίπτωση θα ήταν ένα ισχυρό μήνυμα συμπόνιας  και 

θάρρους, εν συναίσθησης και θυσίας, αλλά πάνω από όλα ανθρωπιάς, το οποίο ξεπερνάει όλα τα 

σύνορα. 

 

Η Ειρήνη δεν μπορεί να καθοριστεί αποκλειστικά και μόνο από την απουσία πολέμων ή διαμαχών, αλλά 

από την προστασία και προαγωγή της αξιοπρέπειας και του σεβασμού όλων των ανθρώπων. 



Αντιμετωπίζοντας την μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, σε κανέναν δεν αξίζει να πνιγεί στη θάλασσα. 

Πληροφορίες για τους υποψήφιους μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: 

www.nobel-righteous-mediterraneansea.info 

Τόπος και ημερομηνία _____________ 

Όνομα, τίτλος 

Και ακαδημαϊκή ή επαγγελματική σχέση 

Σφραγίδα και υπογραφή 

 

           

______________________________ 

 

 


