
Επιτέλους έφτασε το καλοκαιράκι!

Η φετινή σχολική χρονιά εξελίχθηκε απρόσμενα προς το τέλος της λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά επιτέλους έφτασε το καλοκαιράκι που 
θα μας βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα, να αλλάξουμε διάθεση και να 
ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας για τον επόμενο χειμώνα! 

Ο γνωστός μας Γλάρος ξεκίνησε ήδη τα πρώτα 
του μπάνια και τα θαλάσσια σπορ, όπως 
βλέπουμε στη φετινή αφίσα της καλοκαιρινής 
εκστρατείας της HELMEPA. Παράλληλα, δεν 
ξεχνάει να μας προειδοποιεί ότι η επιστροφή 
μας στην κανονικότητα πρέπει να γίνει με 
προσοχή για να συνεχίσουμε να είμαστε όλοι 
ασφαλείς.

Ταυτόχρονα με τις άλλες του 
δραστηριότητες, ο Γλάρος παραμένει 
«άγρυπνος φρουρός» για την 
προστασία των θαλασσών και μας 

υπενθυμίζει ότι «τα πλαστικά και τα σκουπίδια δεν χωράνε στις 
θάλασσες και τις ακτές μας» μέσω του τηλεοπτικού σποτ που 
υπάρχει και στο σύνδεσμο https://safeYouTube.net/w/S2fM.

Όμως φέτος, εκτός από τα συνηθισμένα απορρίμματα που συναντάμε στις παραλίες και τις 
θάλασσες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε και αντικείμενα που μας προστάτευαν μέχρι 

πρότινος από τον κορονοϊό, όπως μάσκες, γάντια και 
αντισηπτικά μαντηλάκια που μπορεί να έπεσαν κατά 
λάθος από την τσέπη κάποιου ή να τα πέταξε κάποιος 
από αδιαφορία. Όπως και να έχει, αυτά τα αντικείμενα 
δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για 
καθαρές θάλασσες και ακτές καθώς, όπως 
έχουν αναφέρει οι ειδικοί, είναι δύσκολο να 1
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ανακυκλωθούν. Μάλιστα, μας προτρέπουν να μην πετάμε μάσκες, γάντια και μαντηλάκια στους 
κάδους ανακύκλωσης γιατί θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων στα Κέντρα Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών. 

Συμβουλές – Οδηγίες για ασφαλή μπάνια

Με την ευκαιρία, θέλουμε να σας παρουσιάσουμε παρακάτω μερικές χρήσιμες 
συμβουλές από την Ελληνική Ακτοφυλακή για να χαρούμε με ασφάλεια τα μπάνια 
μας αυτό το καλοκαίρι. Φροντίστε κι εσείς να τις ακολουθήσετε πιστά! 

-  Μην απομακρύνεσαι κολυμπώντας από τις ακτές, όταν μάλιστα δεν ξέρεις 
καλό κολύμπι. Έχεις σκεφτεί ότι η επιστροφή είναι περισσότερο κουραστική;

- Καλό είναι να κολυμπάς με παρέα.

- Έχεις φάει; Περίμενε να περάσουν 3 – 4 ώρες για να κολυμπήσεις. Καλό είναι όμως, ν‛ 
αποφεύγεις να μπαίνεις και τελείως νηστικός στο νερό.

-  Μην κάνεις βουτιές σε περιοχές που δεν γνωρίζεις το βάθος ή τη διαμόρφωση του βυθού ή σε 
περιοχές με βράχια και πέτρες.

- Μη σπρώχνεις και μη βυθίζεις άλλους στη θάλασσα, δεν είναι παιχνίδι!

- Μην κολυμπάς σε περιοχές όπου υπάρχουν πινακίδες που προειδοποιούν ότι η θάλασσα είναι 
μολυσμένη.

- Μην κολυμπάς, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές και σε θάλασσα με μεγάλα κύματα ή 
ισχυρά ρεύματα.

- Μην κολυμπάς μόνος τη νύχτα και πάντα να έχεις οπτική επαφή με το σύντροφό σου κολυμβητή.

- Αν αισθάνεσαι ρίγος ή ζαλάδα, φοβάσαι ή κρυώνεις, βγες αμέσως από τη θάλασσα.

- Καθώς κολυμπάς παρατηρείς ότι σε παρασέρνει το ρεύμα; Μην πανικοβάλλεσαι. Δες από 
πού φυσάει ο άνεμος. Στρέψε το στόμα και την μύτη σου από την αντίθετη  κατεύθυνση και 
προσπάθησε απλώς να κρατηθείς στην επιφάνεια. Παρατηρείς μήπως ότι το ρεύμα είναι 
παράλληλο προς την ακτή; Κολύμπα μαζί του πλησιάζοντας την παραλία υπό γωνία.

- Αισθάνεσαι κίνδυνο; Κάλεσε βοήθεια.

- Κουράστηκες κολυμπώντας; Μη σε πιάνει πανικός. Μείνε στην επιφάνεια σε οριζόντια θέση και 
συνεχίζεις ήρεμα το κολύμπι όταν ξεκουραστείς.

- Έπαθες «κράμπα»; Μη φοβηθείς. Χαλάρωσε το μέρος του σώματος που «πιάστηκε» και με 
αργές κινήσεις κολύμπησε προς την ακτή.

- Αν υπάρχουν σημαδούρες που δείχνουν τα όρια έξω από τα οποία επιτρέπεται να κινούνται τα 
ταχύπλοα σκάφη, μην κολυμπάς πέρα απ‛ αυτές.

- Μην κολυμπάς στα ανοιχτά, εκεί όπου περνάνε βάρκες ή ταχύπλοα.

- Υψώθηκε από τον ναυαγοσώστη κόκκινη σημαία κινδύνου; Βγες γρήγορα έξω απ‛ το νερό. Η 
κόκκινη σημαία μπορεί να σημαίνει είτε ότι τα κύματα/ρεύματα έχουν γίνει πολύ επικίνδυνα, είτε 

ότι υπάρχει ρύπανση στη θάλασσα είτε ότι παραμονεύει κάποιος άλλος κίνδυνος.
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- Αντιλήφθηκες κάποιον κολυμβητή να ζητάει βοήθεια ή να κινδυνεύει στο νερό; Κάλεσε κι εσύ 
για βοήθεια, φωνάζοντας δυνατά και καθαρά. Βρες ένα αντικείμενο που επιπλέει και ρίξε το 
κοντά του για να πιαστεί, εάν υπάρχει. Σε περίπτωση που πλησιάσεις το θύμα ή είσαι ήδη κοντά 
του, να θυμάσαι ότι μπορεί να κινδυνέψεις και εσύ αν πιαστεί πάνω σου βίαια και απότομα.

Τα Νέα του Προγράμματος

Την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου γιορτάσαμε μαζί σας τις παρακάτω Παγκόσμιες Ημέρες και σας 
στείλαμε ενημερωτικά κείμενα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και σχετικές δράσεις.

- Ημέρα της Γης, 22/4

- Παγκόσμια Ημέρα Πιγκουίνων, 25/4

- Παγκόσμια Ημέρα Τόνου, 2/5

- Παγκόσμια Ημέρα Αποδημητικών Πτηνών, 9/5

- Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας, 20/5

- Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας, 22/5

- Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 5/6

- Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, 8/6

- Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιας Xελώνας, 16/6

Ελέγξτε τις γνώσεις σας για τις παραπάνω Ημέρες λύνοντας το σταυρόλεξο που 
ακολουθεί (μπορείτε να το πείτε και επαναληπτικό τεστ!): 

1) Η Γη ονομάζεται αλλιώς και ......... Πλανήτης, λόγω του χρώματος που έχει 
όταν τη δούμε από ψηλά. 

2) Το φετινό σύνθημα της Ημέρας της Γης ήταν «Ανάληψη δράσης για το .........»

3) Πόσα κιλά ζυγίζει, κατά μέσο όρο, ο αυτοκρατορικός Πιγκουίνος; 

4) Πόσα εκατοστά είναι ο Μικρός Μπλε Πιγκουίνος, το μικρότερο είδος 
πιγκουίνου;

5) Τι χρώμα έχει το κρέας του τόνου;

6) Ο τόνος μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα ως και ......... χλμ/ωρα.

7) Ποιο είναι το αποδημητικό πτηνό που έχουμε συνδυάσει με τον ερχομό της 
Άνοιξης; 

8) Ποιο αποδημητικό πτηνό στέκει μέσα στη φωλιά του συνήθως στο ένα πόδι και 
προστατεύει τα μικρά του με τις φτερούγες του; 

9) Πόσα χρόνια ζωής θα έχει η ανθρωπότητα αν εκλείψουν κάποτε οι μέλισσες, 
σύμφωνα με τον Αϊνστάιν; 



10) Από τα περίπου 20.000 είδη μελισσών, μόνο ......... παράγουν μέλι.

11) Ο πιο θορυβώδης οργανισμός είναι ο ............

12) Είναι πανέμορφο και έξυπνο πολύ. Όλους μας αγαπά μα πιο πολύ τη μουσική. 
Τι είναι; 

13) Μορφή ενέργειας που είναι φιλική προς το περιβάλλον. 

14) Τι ποσοστό της στεριάς καλύπτεται από δάση; 

15) Πώς ονομάζεται η ζώνη της θάλασσας από την επιφάνεια ως τα 150 περίπου 
μέτρα;

16) Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ωκεανός της Γης;

17) Πόσα από τα 7 είδη θαλάσσιας χελώνας κινδυνεύουν με εξαφάνιση;

18) Ποιο πλαστικό σκουπίδι συμπεριφέρεται στο νερό σαν μέδουσα και μπερδεύει 
τη θαλάσσια χελώνα που το τρώει;

www.helmepajunior.gr
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Ημέρα των Ναυτικών, 25 Ιουνίου

Κάθε χρόνο, στις 25 Ιουνίου γιορτάζεται παγκοσμίως η “Ημέρα των 
Ναυτικών”, η οποία θεσπίστηκε το 2010 από το Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό-ΙΜΟ, ως ένδειξη εκτίμησης της κοινωνίας στην προσφορά 
και τις υπηρεσίες των ναυτικών. Φέτος είναι η 10η επέτειος της 
σπουδαίας αυτής ημέρας και το θέμα εορτασμού καλεί όλα τα κράτη 
μέλη του ΙΜΟ και τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναγνωρίσουν ότι 
οι ναυτικοί είναι εργαζόμενοι που επιτελούν σημαντικό έργο και να τους παρέχουν υποστήριξη, 
βοήθεια και διευκόλυνση στις μετακινήσεις τους τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, λόγω 
κορονοϊού.

Το ναυτικό επάγγελμα έχει πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς το πλοίο αποτελεί ταυτόχρονα το χώρο 
εργασίας του ναυτικού αλλά και το χώρο που μένει και θεωρείται ακόμα και στις μέρες μας ένα 
από τα δυσκολότερα αλλά και ενδιαφέροντα επαγγέλματα. Τα τελευταία χρόνια με την τεχνολογική 
εξέλιξη, οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά αλλά παραμένει το γεγονός πως ο 
ναυτικός αντιμετωπίζει ακραίες καιρικές συνθήκες, τη συναναστροφή με ανθρώπους διαφορετικής 
κουλτούρας και φιλοσοφίας ενώ είναι μεγάλο διάστημα μακριά από τη οικογένεια του.

Η πανδημία  δυσκόλεψε περισσότερο τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών, αφού έχουν να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα πρόσβασης σε λιμάνια και σε προμήθειες, ακόμα και στην αλλαγή των 
πληρωμάτων και τον επαναναπατρισμό τους!

Οι περιορισμοί στα ταξίδια και την προσωπική κυκλοφορία που υιοθετήθηκαν από τις περισσότερες 
χώρες και τα κλειστά αεροδρόμια, άφησαν ναυτικούς που ολοκλήρωσαν τις συμβάσεις τους, 
εγκλωβισμένους σε πλοία και ξενοδοχεία σε διάφορες χώρες χωρίς την επιλογή να γυρίσουν στις 
οικογένειες τους.

Οι ναυτικοί βρίσκονται και αυτοί στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, μαζί 
με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, και διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της 
ροής ζωτικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα, τα φάρμακα και άλλα ιατρικά εφόδια για να βοηθηθεί 
ο παγκόσμιος πληθυσμός. Γι‛ αυτές τους τις προσπάθειες αξίζουν το σεβασμό όλων μας! 

Όποιος επιθυμεί να δείξει την υποστήριξή του στο δύσκολο έργο που επιτελούν οι ναυτικοί αυτή 
την περίοδο για να μη στερηθεί η κοινωνία βασικά αγαθά, αναγκαία για την επιβίωσή της, μπορεί να 
πάρει μέρος στη φετινή καμπάνια του ΙΜΟ, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα με το hashtag 
#SeafarersAreKeyWorkers.

Η Γωνιά της Γνώσης

Αφού αναφερθήκαμε στο έμψυχο δυναμικό των πλοίων που 
αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Ναυτιλίας, ας δούμε και 10 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν την ίδια τη Ναυτιλία.
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 Δ/νση: Περγάμου 5, 17121 Ν. Σμύρνη
 Τηλ.: 210 9343088, 210 9341233
 Φαξ: 210 9407327
 Internet: www.helmepajunior.gr
 E-mail: helmepajunior@helmepajunior.gr

 Ιδιοκτήτης: HELMEPA
 Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος
 Δ/νση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ
 Κείμενα: Δημήτρης Καζάς
  Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
 Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης

1) Η Ελλάδα μας, μια χώρα περίπου 11 εκατομμυρίων ανθρώπων είναι η πρώτη  δύναμη 
παγκοσμίως στο χώρο της Ναυτιλίας!

2) Η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία με 55.000 εμπορικά πλοία, είναι η ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας και υπεύθυνη για τη μεταφορά περίπου του 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Σχεδόν 
ο,τιδήποτε χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας φτάνει σε εμάς με πλοία!

3) Η μηχανή ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι 1.000 φορές πιο δυνατή από ένα 
οικογενειακό αυτοκίνητο.

4) Το μεγαλύτερο σε μήκος πετρελαιοφόρο πλοίο που 
κατασκευάστηκε ποτέ είναι το «Seawise Giant», με μήκος 
458,45 μέτρα. Αρκετά μεγάλο αν σκεφτεί κανείς ότι ο 
περίφημος «Τιτανικός» ήταν 269 μέτρα! 

5) Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μήκους 
400 μέτρων μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 24.000 
εμπορευματοκιβώτια με πάνω από 1 δισεκατομμύριο 
μπανάνες!

6) Σε σύγκριση με τα φορτηγά και τα αεροπλάνα τα πλοία 
είναι περιβαλλοντικά φιλικότερα γιατί με ένα δρομολόγιο 
μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες εμπορευμάτων. 

7) Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ταξιδεύει σε 
ένα χρόνο απόσταση ίση με το 75% του ταξιδιού από τη Γη 
στη Σελήνη και πίσω!

8) Οι χαμηλές τιμές προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό, οφείλονται στη μαζική μεταφορά 
τους μέσω των πλοίων. Αν μεταφέρονταν με αεροπλάνα ή φορτηγά το κόστος απόκτησής τους 
θα ήταν οπωσδήποτε μεγαλύτερο.

9) Περίπου 1,5 εκατομμύριο ναυτικοί απασχολούνται από την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, 
με τις γυναίκες να αποτελούν το 2%.

10) Για την κατασκευή ενός μεγάλου πλοίου χρειάζονται περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ.

Απαντήσεις σταυρόλεξου:

1) Γαλάζιος, 2) Κλίμα, 3) Τριανταπέντε, 4) Σαράντα, 5) Κόκκινο, 6) Εβδομήντα, 7) Χελιδόνι, 8) Πελαργός, 9) Τέσσερα, 
10) Επτά, 11) Φυσητήρας, 12) Δελφίνι, 13) Ηλιακή, 14) Τριάντα, 15) Εύφωτη, 16) Ειρηνικός, 17) Έξι, 18) Σακούλα


