
 

 

Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από το Βρετανικό κοινωφελές ίδρυµα The 
Lloyd’s Register Educational Trust (The LRET) και είναι υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς. 

www.helmepacadets.gr 

Σ
ε
λ
ίδ

α
 1
 11 11

 

Τεύχος: 21 
Νοέµβριος 2011 

των Ναυτίλων 

Καθώς το 2011 

πλησιάζει να 

κλείσει το δικό 

του κύκλο, όλοι 

μας αρχίζουμε 

να ρίχνουμε κλε-

φτές ματιές προς 

τα πίσω για να 

αναλογιστούμε 

τις επιτυχίες μας, τα “σκαλώματά” μας, 

ακόμα και τα προβλήματα που υπάρχουν 

γύρω μας και πολλές φορές μας επηρεά-

ζουν, προσπαθώντας να μπούμε στον και-

νούριο χρόνο με περισσότερη όρεξη και 

ενέργεια. 

 

Ένα από τα προβλήματα που μας επηρεά-

ζουν, και μάλιστα άμεσα χωρίς όμως πάντα 

να το συνειδητοποιούμε, είναι το περιβαλ-

λοντικό. Η αλλαγή του κλίματος και η ερη-

μοποίηση είναι ανάμεσα στα σημαντικά 

προβλήματα. Έτσι, η ανάγκη για αειφορική 

διαχείριση των δασών, τη διαφύλαξη ευαί-

σθητων δασικών οικοσυστημάτων και την 

προστασία της δασικής βιοποικιλότητας 

ώθησαν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να 

ανακηρύξει το 2011 ως Διεθνές Έτος Δα-

σών (International Year of Forests) με σκο-

πό την ευαισθητοποίηση στα θέματα αυτά. 

 

Η χρονιά που πέρασε είχε μια πολύ θετική 

επίδραση όσον αφορά την προσοχή που 

έλαβαν τα δάση από αλλαγές στις διεθνείς 

πολιτικές σχετικά με αυτά, μέχρι και οργα-

νωμένες προσπάθειες σχολείων και άλλων 

κοινωνικών ομάδων. 

 

 

Μία τέτοια σημαντική προσπάθεια είναι η 

συνεργασία της Κυβέρνησης της Ρουάντα 

με τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης 

         Περιεχόμενα 

 

2011 - To Διεθνές Έτος 

Δασών 

Σελ. 1 

 

Επιστήμες και Επαγγέλματα 
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Ναυτιλίας 
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Δραστηριοποίηση Ναυτίλων 

στη Καλαμάτα 
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(IUCN) και το Φόρουμ Δασών των Ηνωμένων 

Εθνών, για την αποκατάσταση του δασικού 

της τοπίου σε όλη την επικράτεια της χώρας. 

Αυτή η προσπάθεια θα αποτελέσει μεγάλη 

βοήθεια για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυ-

σμού, που βασίζεται στα δάση για τη διαβίω-

σή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάλιστα, η εθνική αυτή δέσμευση που ανέλα-

βε η Κυβέρνηση της Ρουάντα, βοήθησε στο να 

δημιουργηθεί ένα πολύ θετικό κλίμα για την 

αποκατάσταση του δασικού τοπίου σε παγκό-

σμιο επίπεδο. Έτσι, τον περασμένο Σεπτέμβρι-

ο, με την υποστήριξη του IUCN, διοργανώθηκε 

συνέδριο στη Βόννη της Γερμανίας με τη συμ-

μετοχή υπουργών, μεγάλων οργανώσεων, 

αλλά και επιχειρήσεων, όπου αποφασίστηκε 

να πραγματοποιηθεί αποκατάσταση 1.500.000 

τετραγωνικών χιλιομέτρων υποβαθμισμένων 

δασών, δασικών εκτάσεων και άλλων οικοσυ-

στημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 

2020. Φανταστείτε ότι αυτός ο αριθμός αναλο-

γεί σε τρεις φορές την έκταση της Ισπανίας.  

 

Μία άλλη προσπάθεια που φαίνεται ότι έχει 

αποτελέσματα για την προστασία των δασών, 

είναι η περίπτωση της δυτικής παραμεθόριας 

περιοχής του Αμαζονίου στα σύνορα Βραζιλί-

ας, Περού και Βολιβίας. Εκεί οι τοπικές κοινό-

Με την υποστήριξη του: 

Υπό την αιγίδα της: 

(Συνεχίζεται στη σελ. 2) 

2011 – Το ∆ιεθνές Έτος ∆ασών 

Φωτογραφία στη βορειοδυτική Ρουάντα, από 

τον Neil Palmer του CIAT 
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τητες κατάφεραν να απομακρύνουν τον κίνδυνο 

της αποψίλωσης των δασών υπέρ της γεωργίας 

και της κτηνοτροφίας, εκμεταλλευόμενοι τους πό-

ρους που μπορούν να αποκομίσουν από τα δάση, 

όπως οι ξηροί καρποί Brazil nuts, η ξυλεία και το 

φυσικό έλαιο (καουτσούκ). 

Και με αυτήν την προσπάθει-

α φαίνεται πόσο μεγάλο ρό-

λο μπορούν να παίξουν οι 

κοινότητες των οποίων οι 

πόροι προέρχονται και εξαρ-

τώνται από τα δάση. 

 

Στο ανατολικό Σουδάν όπου η βλάστηση είναι α-

ραιή και χαμηλή, οι τοπικές κοινωνίες συνεργάζο-

νται με τις δασικές υπηρεσίες για να φυτευτούν 

άλση με το δέντρο Αραβικό κόμμι, το οποίο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για καυσόξυλα, αλλά και για τη 

ρητίνη που εξάγεται και έχει διάφορες χρήσεις 

(κάτι ανάλογο με τη δική μας μαστίχα). 

 

Στο Μπουρούντι, τα τοπικά νοικοκυριά μεγαλώ-

νουν σε φυτώρια διάφορα είδη δέντρων και θά-

μνων με πολλαπλές χρήσεις δίπλα στα χωράφια 

τους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο και τα οικο-

νομικά τους, αλλά και τη δασική βιοποικιλότητα, 

ενώ κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν για τις 

οικίες τους πιο ενεργειακά αποδοτικές ξυλόσο-

μπες. 

 

Ένα παράδειγμα της σημαντικότητας των δασών 

για εμάς τους ίδιους, αλλά της προστασίας τους, 

αποτελεί η λεκάνη απορροής Μιγιούν στην Κίνα 

που τροφοδοτεί με νερό κατά 80% την περιοχή του 

Πεκίνου. Όταν έγινε αντιληπτή η σύνδεση των συ-

χνών λειψυδριών με την υποβάθμιση αλλά και 

εξαφάνιση του αρχικού δάσους στη λεκάνη απορ-

ροής, έγινε προσπάθεια διόρθωσης της κατάστα-

σης απαγορεύοντας τελείως την υλοτομία. Όμως, 

αυτή η προσπάθεια δεν είχε τα αναμενόμενα απο-

τελέσματα τόσο από άποψη ποσότητας, αλλά και 

ποιότητας του νερού. 

 

Για το λόγο αυτό χρειάστηκε τελικά να έρθουν σε 

επαφή τόσο οι τοπικές αυτοδιοικήσεις όσο και οι 

ενδιαφερόμενες κοινότητες, για την ανάπτυξη ε-

νός πιο ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και 

αποκατά-

στασης των 

δασών και 

του περι-

βάλλοντος. 

Συνδυάστη-

κε η γνώση 

των δασολό-

γων με τις 

ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, τα οποία ώθησαν 

τη δενδροφύτευση και τελικά τη φυσική αναγέννη-

ση των δασών με σημαντική βελτίωση της ποιότη-

τας, δομής και λειτουργίας τους. Εκτός, από την 

προστασία των δασικών οικοσυστημάτων που 

επιτεύχθηκε, οι τοπικές κοινότητες ωφελήθηκαν 

χάρη στη σωστή υλοτόμηση και συλλογή καυσοξύ-

λων, αλλά και τα δασικά προϊόντα και υπηρεσίες 

που προκύπτουν από αυτή την προσπάθεια. 

 

Σε ένα συνέδριο που διοργανώθηκε το Νοέμβριο 

από τη Διεθνή Ένωση Οργανισμών Δασικής 

Έρευνας (IUFRO) και 2 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 

σε συνεργασία με την Αυστριακή Κυβέρνηση, δια-

πιστώθηκε ότι η βιομάζα που προέρχεται από την 

ξυλεία (με ιδιαίτερη έμφαση στα υπολείμματα 

υλοτομιών και τα μικρά δένδρα) μπορεί να παίξει 

πρωταρχικό ρόλο στην παγκόσμια ζήτηση ενέργει-

ας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Μάλιστα ο πρό-

εδρος του IUFRO ανέφερε πως αυτό το συνέδριο 

αποτελεί μια επίκαιρη συμβολή στην προώθηση 

της συνεργασίας της διεθνούς επιστημονικής κοι-

νότητας για τη χρησιμοποίηση της δασικής βιομά-

ζας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Μερικά χρήσιμα συμπεράσματα που εξάγονται 

από τα παραπάνω είναι ότι: 

 

♦ Τα δικαιώματα στην πρόσβαση και συμμετοχή 

των ωφελειών από τα δάση για τον τοπικό 

πληθυσμό, είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για 

την αειφόρο διαχείριση τους και τη μείωση 

της φτώχειας στις αγροτικές δασώδεις περιο-

χές. 

 

♦ Πάνω από 1 δισε-

κατομμύριο στρέμ-

ματα υποβαθμι-

σμένων περιοχών 

σε όλο τον κόσμο 

είναι κατάλληλα 

για την αποκατά-

σταση του δασικού 

τοπίου. 

 

♦ Είναι επιτακτική ανάγκη να συνταιριάζεται η 

παραδοσιακή γνώση για τα δάση με τα δι-

καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη δί-

καιη κατανομή των οφελών μεταξύ των αυτό-

χθονων και τοπικών κοινοτήτων και των εξωτε-

ρικών παραγόντων που λειτουργούν στα δά-

ση. Έτσι, όταν αξιοποιούνται και διαχειρίζο-

νται αειφορικά, μπορούν να συμβάλλουν ση-

μαντικά στην καταπολέμηση της φτώχειας και 

τη δημιουργία νέων δασικών επιχειρήσεων και 

υπηρεσιών. 

(Συνεχίζεται στη σελ. 3) 
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♦ Τα δάση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην 

εξασφάλιση νερού, αλλά και στη μετάβαση 

της κοινωνίας μας προς μια πράσινη οικονομί-

α, ενώ παράλληλα είναι σημαντικές αποθήκες 

δέσμευσης του άνθρακα και για αυτό το λόγο 

μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για το δα-

σικό τομέα. Επίσης, συμβάλλουν στην ποιότη-

τα των υδάτων, 

τη διατήρηση 

της βιοποικιλό-

τητας και του 

εδάφους, τα 

οποία είναι ζωτι-

κής σημασίας 

για την ευημερία 

των ανθρώπων.  

 

Και… καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ορισμένα 

χρήσιμα στοιχεία για τα δάση, ώστε να έχουμε 

καλύτερη κατανόηση της σημαντικότητάς τους και 

να μην τα βλέπουμε μόνο σαν ένα “πράσινο πίνα-

κα”, αλλά ως ένα ζωτικής σημασίας πόρο για την 

πρόοδο της κοινωνίας μας και την υγεία του πλα-

νήτη μας: 

 

♦ Τα δάση καλύπτουν το 31% της συνολικής 

έκτασης της γης, από τα οποία το 30% χρησι-

μοποιούνται εμπορικά για την παραγωγή αγα-

θών με βάση την ξυλεία, ενώ το 36% είναι 

πρωτογενή (δηλαδή δεν έχουν επηρεαστεί 

καθόλου από ανθρώπινες δραστηριότητες). 

Πιο συγκεκριμέ-

να, δασικές εκτά-

σεις (όχι αναγκα-

στικά πυκνά δά-

ση) καλύπτουν το 

44% της Ευρώπης 

και περίπου το 

51% της Ελλάδας.  

 

♦ Περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν μέ-

σα σε δάση, ενώ 1,6 δισεκατομμύριο 

άνθρωποι εξαρτώνται από αυτά για να βγά-

λουν τα προς το ζην. 

 

♦ Τα δάση συμβάλλουν στην ισορροπία του οξυ-

γόνου, του διοξειδίου του άνθρακα και της 

υγρασίας στον αέρα, ενώ πάνω από 40% του 

οξυγόνου στον κόσμο παράγεται από τα τρο-

πικά δάση. 

 

♦ Ένα δέντρο απελευθερώνει 8-10 φορές περισ-

σότερη υγρασία στην ατμόσφαιρα από ό, τι η 

αντίστοιχη περιοχή στους ωκεανούς. 

 

♦ Τα δάση συμβάλλουν άμεσα στην προστασία 

των λεκανών α-

πορροής, οι ο-

ποίες παρέχουν 

γλυκό νερό σε 

ποτάμια, τα οποία 

με τη σειρά τους 

αποτελούν πηγή 

νερού στην καθη-

μερινή μας ζωή. 

 

♦ Τα υγιή δάση διατηρούν υγιείς ανθρώπους, 

ενώ παράλληλα από τα τροπικά δάση προέρχε-

ται ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών φυτών 

που χρησιμοποιούνται για φάρμακα και την 

υγειονομική περίθαλψη. 

 

Τελειώνοντας αυτή τη μικρή αναδρομή στα δάση 

και το Διεθνές Έτος Δασών, δεν πρέπει όμως να 

ξεχάσουμε πως κάθε χρόνος είναι ζωτικής σημασί-

ας για τα δάση του 

πλανήτη μας, ώστε 

να συνεχίσουν τη 

σημαντική συνει-

σφορά τους στη δια-

τήρηση της βιοποικι-

λότητας, αλλά και 

της ανθρώπινης κοι-

νωνίας. 

Πηγές: 
 

1.http://www.iucn.org/about/work/programmes/

forest/iyf/ 

2.http://www.iufro.org/media/iyf11/ 
3. http://www.un.org/en/events/iyof2011/  

http://www.iucn.org/about/work/programmes/forest/iyf/
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Επιστήµες και επαγγέλµατα της θάλασσας: Χηµικός Ναυτιλίας 

Η παρουσία τοξικών αερίων σε περίπτωση πυρκα-

γιάς ή έκρηξης στη διάρκεια του ταξιδιού ενός 

πλοίου αλλά και όταν αυτό βρίσκεται σε ναυπηγεί-

ο για τις συνηθισμένες διαδικασίες συντήρησης, 

είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Η ανά-

γκη για μέτρα προστασίας καθιστά την παρουσία 

του Χημικού Ναυτιλίας απαραίτητη για τον έλεγχο 

και την πραγματοποίηση μετρήσεων σε σημαντι-

κούς χώρους του πλοίου που πρέπει να διασφαλι-

στεί η ασφαλής πρόσβαση σε αυτούς. 

 

Στα καθήκοντα του Χημικού Ναυτιλίας περιλαμβά-

νονται:  

 

1.   η επιθεώρηση των κλειστών χώρων των πλοίων 

και πιστοποίηση για τον έλεγχο απαλλαγής από 

επικίνδυνα αέρια (GAS - FREE) σε αυτούς,  

  

2.  οι συμβουλές σε θέματα ασφάλειας δεξαμενο-

πλοίων, δεξαμενών, σε θέματα μεταφοράς και 

αποθήκευσης επικίνδυνων φορτίων, 

 

3.  οι συμβουλές σε θέματα προστασίας θαλάσσι-

ου περιβάλλοντος και αλλά και σε περιστατικά 

έκτακτης ανάγκης. 

 

Αρκετές εργασίες σε πλοία περιλαμβάνουν είσοδο 

σε κλειστούς χώρους. Κλειστοί χώροι, θεωρούνται 

οι χώροι που έχουν περιορισμένα ανοίγματα εισό-

δου και εξόδου, ανεπαρκή φυσικό αερισμό και δεν 

είναι σχεδιασμένοι για συνεχή εργασία όπως οι 

χώροι φορτίου, οι δεξαμενές έρματος, τα αντλιο-

στάσια κ.α. Γενικά σε τέτοιους χώρους υπάρχουν 

κίνδυνοι είτε λόγω έλλειψης οξυγόνου, είτε λόγω 

παρουσίας εύφλεκτων αερίων με κίνδυνο πυρκα-

γιάς και έκρηξης, είτε, τέλος, παρουσίας τοξικών 

αερίων. 

 

Ουσιαστικά, ο Χημικός Ναυτιλίας είναι υπεύθυνος 

για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών ώστε όλες 

οι εργασίες να μπορούν να γίνουν με ασφάλεια 

χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή 

ακόμα και έκθεσης σε επιβλαβείς χημικές ουσίες 

πριν από κάθε εργασία ηλεκτροσυγκόλησης, κο-

πής, πυράκτωσης και οξυγονοκόλλησης (θερμές 

εργασίες).  

 

Για να δούμε αν υπάρχουν τυχόν τοξικά αέρια, 

μετράμε τις συγκεντρώσεις των αερίων αυτών και 

εφόσον είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια έκθεσης, 

επιτρέπεται η είσοδος των εργαζομένων. Ως όρια 

έκθεσης, εννοούνται η μέση συγκέντρωση για 

8ωρη ανά ημέρα έκθεση (TWA – Time Waited Av-

erage) και το όριο συγκέντρωσης για 15
η
 έκθεση 

(STEL – Short Term Exposure Limit), όπως φαίνο-

νται στον παρακάτω πίνακα: 

(Συνεχίζεται στη σελ. 5) 

Εικόνα: Θερμές εργασίες στο πλοίο 

Πίνακας: Όρια Έκθεσης 
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Το Πιστοποιητικό Απαλλαγής από εκρηκτικά αέρι-

α, είναι ένα σημαντικότατο έγγραφο στο οποίο 

αναφέρονται όλοι οι χώροι του πλοίου που έχουν 

ελεγχθεί και μπορούν να πραγματοποιούνται ερ-

γασίες. 

 

Σε περίπτωση τοποθέτησης νέων φορτίων ή ου-

σιών που μπορούν να καταστήσουν το χώρο ανα-

σφαλή ή υπάρξουν αλλαγές στις συνθήκες που 

επικρατούσαν κατά το χρόνο επιθεώρησης του, 

σταματάει αυτόματα η ισχύς του πιστοποιητικού. 

 

Διαδικασία χορήγησης άδειας Χημικού Ναυτιλίας 

 

Για την απόκτηση της άδειας Χημικού Ναυτιλίας 

απαιτείται η αποφοίτηση από το 4-5ετή κύκλο 

σπουδών του Τμήματος Χημικών ή Χημικών Μηχα-

νικών των Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχο-

λών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

http://www.auth.gr/univ/faculties/contents/

eng_el.html, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο http://

www.chemeng.ntua.gr/, Πανεπιστήμιο Πατρών 

http://www.upatras.gr/index/page/id/59) ή ισοτί-

μων του εξωτερικού και επιπλέον εμπειρία ενός 

έτους τουλάχιστον σε εργαστήριο που διαθέτει 

ήδη αδειούχους Χημικούς Ναυτιλίας, είτε εμπειρία 

δύο ετών σε διυλιστήρια και άλλου είδους επιχει-

ρήσεις που ασχολούνται με τον έλεγχο απαλλαγής 

από επικίνδυνα αέρια σε πλοία. 

 

Το πεδίο γνώσης και εκπαίδευσης του Χημικού 

Ναυτιλίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για 

την κατασκευή του πλοίου, τις ιδιότητες των εύ-

φλεκτων και τοξικών αερίων και επικίνδυνων φορ-

τίων, τα όργανα μέτρησης και βαθμονόμησή τους, 

την θεωρία ανάφλεξης και έκρηξης, την είσοδο σε 

κλειστούς χώρους, τις αρχές απαλλαγής από επι-

βλαβή αέρια και τις διαδικασίες μέτρησης τους 

πάνω στο πλοίο, την πυροπροστασία και τις διαδι-

κασίες που ακολουθούνται σε έκτακτη διάσωση. 

 

Η άδεια δίνεται από τη Διεύθυνση Πετροχημικών 

και Βιομηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Οι-

κονομικών, μετά από γνωμάτευση ειδικής επιτρο-

πής που συγκροτείται από τον Υπουργό Οικονομι-

κών.  

 

Εξοπλισμός και Όργανα Μέτρησης 

 

Βασικά όργανα μέτρησης και εξοπλισμός που χρη-

σιμοποιεί ο Χημικός Ναυτιλίας είναι: 

 

♦ O Μετρητής αερίων με καταλυτικό νήμα 

(Catalytic Filament Combustible Gas Indicator - 

Pellistor Sensor), ο οποίος εφαρμόζεται μόνο 

σε χώρους όπου υπάρχει οξυγόνο για τη μέτρη-

ση συγκέντρωσης εύφλεκτων αερίων. 

 

♦ Ο Mετρητής αερίων με μη καταλυτικό νήμα 

(Tankscope Combustible Gas Indicator), σε 

χώρους που δεν υπάρχει οξυγόνο ή 

αδρανοποιημένους
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ O Μετρητής περιεκτικότητας οξυγόνου  

 

Εφαρμόζεται σε χώρους ασφάλειας, δεξαμενές 

έρματος και γενικότερα σε όλους τους κλει-

στούς χώρους για να ελεγχθεί η επάρκεια του 

οξυγόνου. 

 

Σύμφωνα με την Εθνική μας Νομοθεσία, η ελά-

χιστη συγκέντρωση οξυγόνου, που πρέπει να 

υπάρχει σε μια ατμόσφαιρα για να είναι ασφα-

λής ορίζεται στο 19,5% έως 22,5% κατ’ όγκο. 

 

♦ Ειδική στολή, η οποία περιλαμβάνει αυτόνομη 

αναπνευστική συσκευή,  προστατευτικά γυαλιά 

ή προσωπίδα προστασίας ματιών, κράνος, γά-

ντια, παπούτσια από ελαστικό, ωτοασπίδες, 

φορητό φανό αντιεκρηκτικού τύπου, προσωπί-

δα προστασίας αναπνευστικών οδών και ζώνη 

ασφαλείας. 

 

 

 

 

Πηγές: 
 

1. ΕΛΙΝΥΑΕ, Υπουργική Απόφαση 3232/41/1989  

2. ΕΛΙΝΥΑΕ, Προεδρικό Διάταγμα 70/1990 

3. Διπλωματική Εργασία “Ασφάλεια Επισκευών επί 

πλοίου με έμφαση στις ηλεκτρολογικές εργασί-

ες”, Α. Αχτύπη 
4 . h t t p : / / w w w . m a r i n e c h e m i s t . c o m /

certificationrules.html  
 

* Χώροι στους οποίους έχει εισαχθεί αδρανές αέριο και η  συγκέντρωση του οξυγόνου διατηρείται κάτω από 8% κ.ο. 

Εικόνα: Μετρητής αερίων που αποτελείται από 

έναν αισθητήρα θερμικής αγωγιμότητας που ανι-

χνεύει το βουτάνιο στις ατμόσφαιρες με αδρανή 

αέρια. Το εύφλεκτο αέριο “δροσίζει” το νήμα στον 

αισθητήρα και ο μετρητής παρουσιάζει την συγκέ-

ντρωση του αερίου σε % βουτανίου. 

http://www.marinechemist.com/certificationrules.html
http://www.auth.gr/univ/faculties/contents/eng_el.html
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info@helmepacadets.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η σχολική χρονιά 2010-2011 υπήρξε για το σχολείο 

μας, το «ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας», μία χρονιά δημιουρ-

γική γεμάτη προκλήσεις και εκπλήξεις.  

 

Ύστερα από επικοινωνία που είχαμε με τη 

«HELMEPA» ενημερωθήκαμε σχετικά με την πρό-

θεση που υπήρχε να επεκταθεί το πρόγραμμα της 

παιδικής «HELMEPA», ώστε να μπορούν να συμμε-

τέχουν στον καθαρισμό των ακτών και των θαλασ-

σών  παιδιά ηλικίας από 14 χρονών και πάνω. 

 

 Το πρόγραμμα αυτό ονομάστηκε Ναυτίλοι της 

ΗELMEPA. Καθώς στο σχολείο μας υπήρχαν ήδη 

γλαρόπουλα που ήθελαν να συνεχίσουν την προ-

σπάθεια που έκαναν στο Δημοτικό σχολείο, προ-

τείναμε στους μαθητές μας να γίνουν Ναυτίλοι και 

να εντατικοποιήσουν τον αγώνα τους για καθαρές 

θάλασσες και ακτές.  

 

Η πόλη μας η Καλαμάτα έχει μεγάλη ανάγκη από 

τη δράση τέτοιων ομάδων, καθώς είναι από τις 

λίγες πόλεις στην Ελλάδα – ίσως και η μοναδική - 

όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουν τη θάλασσα σε 

όλο το μήκος της πόλης και καθ’όλη τη διάρκεια 

του έτους.  

 

Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται στο ότι δεν έχουν 

αντιληφθεί όλοι τη σπανιότητα (μοναδικότητα) 

αυτού του φαινομένου, ώστε να φέρονται ανάλο-

γα. Πάντως την καταλληλότητα της θαλάσσάς μας 

πιστοποιεί η επιλογή των νεογέννητων καρέτα – 

καρέτα που ξεκουράστηκαν τον Αύγουστο του  

2011 στις παραλίες μας.  

 

Τον Ιανουάριο του 2011 η ομάδα μας αποτελού-

νταν ήδη από 12 μαθητές – μαθήτριες και 3 εκπαι-

δευτικούς. Στις μεταξύ μας συγκεντρώσεις φροντί-

ζαμε να ενημερωνόμαστε για τα προβλήματα που 

υπήρχαν και αναζητούσαμε λύσεις μέσα από νέ-

ους τρόπους δράσης. Ήταν έντονος ο ενθουσια-

σμός των παιδιών και η λαχτάρα τους να συμβά-

λουν στην όλη προσπάθεια.  

 

Οι δυνατότητές μας βέβαια είναι περιορισμένες, 

ωστόσο προσπαθήσαμε και πετύχαμε πολλά. Και 

επειδή πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε περισ-

σότερα, φροντίσαμε να δυναμώσουμε την ομάδα 

μας με συνεργασίες που πραγματοποιήσαμε με 

την οργάνωση W.W.F., το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Καλαμάτας, το δίκτυο Μεσόγειος 

S.O.S., το Λιμενικό Σώμα Καλαμάτας, το Δήμο Κα-

λαμάτας και με άλλα σχολεία της περιοχής, προ-

κειμένου να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Φορέσαμε λοιπόν μπλούζες, καπέλα και γάντια, 

πήραμε μεγάλες σακούλες για σκουπίδια, βγήκαμε 

στις ακτές της Καλαμάτας και μαζέψαμε - αλλά και 

καταγράψαμε - τα σκουπίδια που μολύνουν το 

περιβάλλον.  

 

 

 

Ανακυκλώσαμε πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, 

καπάκια, καλαμάκια, χαρτάκια, αλουμινένια κου-

τάκια κ.ά. Για να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες 

της Καλαμάτας την αναγκαιότητα των καθαρών 

θαλασσών και ακτών προχωρήσαμε σε άμεση ενη-

μέρωση του κόσμου μέσα από την καμπάνια που 

προωθήσαμε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας 

κατά τη διάρκεια 

Bazaar που διοργά-

νωσε το σχολείο 

μας.  

 

Επιπλέον, δημιουρ-

γήσαμε δική μας 

αφίσα με θέμα τις 

καθαρές θάλασσες 

και ακτές, την οποί-

α τοποθετήσαμε σε κεντρικό σημείο της παραλίας 

Καλαμάτας. Τέλος, προωθήσαμε ενημερωτικά 

έντυπα και τοποθετήσαμε σε εμφανή σημεία τις 

αφίσες της «HELMEPA». 

 

Και επειδή σε όλες τις προσπάθειες το αποτέλε-

σμα είναι εκείνο που μετράει, πρέπει να τονίσου-

με ότι είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας, καθώς 

πληροφορηθήκαμε ότι φέτος μειώθηκε ο αριθμός 

των απορριμμάτων στις ακτές και τη θάλασσα της 

Καλαμάτας. 

 

  

(Συνεχίζεται στη σελ. 7) 

∆ραστηριοποίηση Ναυτίλων στη Καλαµάτα 

O Βασίλης Πετρίδης, εθελοντής εκπαιδευτικός της Ομάδας Ναυτίλων από το Ειδικό Εργαστήριο Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Κ.) Καλαμάτας, παρουσιάζει μία σύνοψη των περιβαλλοντικών δράσεων της Ομάδας 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2010-2011, οπότε και έγιναν εθελοντές-μέλη της HELMEPA. 

Η Ομάδα Ναυτίλων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καλαμάτας 
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, Σταματική Αντωνάκου 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Σελιδοποίηση: Σταματική Αντωνάκου 

Το link του µήνα 

      

♦ “Forests” http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-HSaAlPRN-c    
 

Πιστεύουμε ότι μπορούμε ακόμη περισσότερα, γι’ 

αυτό και συνεχίζουμε. Φέτος συμμετέχουν  στην 

ομάδα μας κι άλλοι μαθητές του σχολείου μας. 

Θέλουμε να γίνουμε παράδειγμα για όλους και 

κυρίως για άλλα ΕΕΕΕΚ της Ελλάδας, ώστε να δημι-

ουργηθούν και άλλες ομάδες.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ  

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΑΣ. 

 

Ευχαριστούμε τη «HELMEPA» που στηρίζει το έργο 

μας, το Διευθυντή του σχολείου μας και την Διεύ-

θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσ-

σηνίας για την συμπαράστασή τους και όλους τους 

φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε. 


