Χαιρετισμός του κ.Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου,
Προέδρου της Κίνησης Πολιτών,
στην Τελετή Βράβευσης
«Νησίδες Ποιότητας 2011»
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω πολύ ταπεινά, εκ μέρους της Κοινωνίας Πολιτών, τη βαθιά
μας ευγνωμοσύνη που βρήκατε το χρόνο και δεχθήκατε, για τέταρτη φορά, να παρευρεθείτε
στην τελετή βράβευσης των Νησίδων Ποιότητας. Η αισιοδοξία και το θάρρος που δίνει η
παρουσία σας είναι πιο πολύτιμα από κάθε άλλη φορά, τώρα μάλιστα που εντείνεται ο
κοινωνικός πόνος, αυξάνεται ραγδαία η ανεργία και αμβλύνονται οι ελπίδες και το όραμα…
΄Όμως, ο Πλάτωνας είπε ότι «στο σκοτάδι της νύχτας είναι ωραίο να πιστεύεις στο φως της
ημέρας». Και θυμόμαστε, Κύριε Πρόεδρε ότι – μετά την τελετή απονομής των βραβείων των
Νησίδων Ποιότητας του 2009 – είπατε στην Κυρία Καραφουλίδου και σε μένα κατά την έξοδό
σας απ’αυτό το Μέγαρο της Παλιάς Βουλής:
«Αυτή είναι η άλλη Ελλάδα» !
« Γι’ αυτό πιστεύω στο μέλλον της πατρίδας μας».
Και μας δώσατε ευγενώς το δικαίωμα να το αναφέρω απόψε στην προσφώνησή μου… διότι,
όπως μας είπατε, το πιστεύετε.
Έτσι μας προσφέρατε τη δυνατότητα να σας υποσχεθούμε, ως διοργανωτές των Νησίδων
Ποιότητας, ότι θα κάνουμε μόνιμα ό,τι είναι δυνατό για να μη διαψευσθεί ποτέ αυτή η
ελπίδα.
Βέβαια, ευγνωμοσύνη χρωστάμε και στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωστή
Στεφανόπουλο, που πρώτος μας έκανε την τιμή να απονείμει τα βραβεία αυτού του
Διαγωνισμού.
Ευγνωμοσύνη χρωστάμε και στον αείμνηστο Γεώργιο Ράλλη που δέχθηκε να προεδρεύσει
στην πρώτη Ελλανόδικο Επιτροπή, στο κρίσιμο ξεκίνημα του Πανελλαδικού Διαγωνισμού.
Δεν μπορώ να μην αναφέρω και τον εκλιπόντα φίλο Λεωνίδα Κύρκο, υπό την Προεδρία του
οποίου η Κίνηση Πολιτών πήρε την αρχική πρωτοβουλία των Νησίδων.
Οφείλω να ευχαριστήσω και τη φετινή μας Ελλανόδικο Επιτροπή και τον νυν Πρόεδρό της, κ.
Στέφανο Γερουλάνο, που θα ακούσετε σε λίγο.
Είναι πολλοί αυτοί που συμβάλλουν κάθε φορά στην επιτυχή διοργάνωση του Διαγωνισμού
Νησίδων Ποιότητας, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να τους αναφέρουμε όλους ονομαστικά.
Μια εξαίρεση ωστόσο θα κάνω για την Κα Ορέττα Σταυροπούλου η οποία, όπως πολλοί από
τους παρόντες γνωρίζετε από πρώτο χέρι, υπήρξε ο ουσιαστικός «μηχανισμός» κίνησης και
οργάνωσης του Διαγωνισμού όλα αυτά τα χρόνια.
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Κύριε Πρόεδρε, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας δηλώσω ότι η φετινή σοδειά Νησίδων
παρουσιάζει και πάλι γενική τάση βελτιωτική έναντι των προηγουμένων ετών και συνάμα
μερικά «διαμάντια».
Από τις οκτώ Νησίδες που θα βραβευθούν απόψε, οι πέντε αναπτύσσουν δράση κοινωνικής
αλληλεγγύης. Θα ακούσουμε όμως και δραστηριότητες για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και
την παιδεία.
΄Όμως θα προβληθεί πρώτα η έκπληξη που σας ετοιμάσαμε για απόψε με το υπέροχο
παράδειγμα εθελοντισμού στη Φουκοσίμα και για το οποίο ευγενώς δέχθηκε να μας πει λίγα
λόγια ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Hiroshi Toda.
Δεν θα ήθελα να κλείσω χωρίς να πω ένα δυνατό, από καρδιάς, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους εννέα
δωρητές που κάλυψαν το κόστος του Διαγωνισμού. Στην εποχή της συνεχιζόμενης από
τριετίας πρωτοφανούς κάμψης της Οικονομίας αλλά και του γενικευόμενου μηδενισμού των
κερδών των επιχειρήσεων, όταν δεν διακρίνεται ακόμη φωτάκι στην άκρη του τούνελ, η
χρηματική στήριξη του Διαγωνισμού των Νησίδων Ποιότητας αποδεικνύει την ύπαρξη
οράματος αλλά και την πίστη των δωρητών στο έργο που επιτελείται.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφέρω τουλάχιστον τα ονόματα των δωρητών με φθίνουσα
πρόοδο του ύψους των δωρεών:
Πάνος Μαρινόπουλος
ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Coca Cola
Chipita International
ELECTRA HOTELS
Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ
AEGEAN AIRLINES

και, τέλος, τρεις δωρητές που ζήτησαν την ανωνυμία και που εγώ, μέσα μου, ευχαριστώ
επώνυμα!
Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,
΄Όπως γνωρίζετε, οι Νησίδες Ποιότητας οργανώνονται από το 2001 κάθε διετία, με
συνεργασία της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.
Επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα την Πρόεδρο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Κα
Καραφουλίδου, για να μας απευθύνει και εκείνη ένα χαιρετισμό.

