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Έρχονται τα πλοία χωρίς…πλήρωµα 

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών καθώς και της ρο-

μποτικής έχει επηρεάσει και το παγκόσμιο διεθνές 

εμπόριο. Ειδικότερα, πλέον γίνεται λόγος για τη 

ναυπήγηση και λειτουργία πλοίων χωρίς πλήρωμα, 

τα λεγόμενα “unmanned vessels”. Πολλές είναι οι 

χώρες οι οποίες έχουν ήδη σχεδιάσει τέτοιου είδους 

πλοία ή ερευνούν την πιθανότητα να δημιουργή-

σουν στο άμεσο μέλλον εμπορικά και πολεμικά 

πλοία τα οποία θα μπορούν να πλέουν αυτόνομα, 

χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Αδιαμφισβήτητα, τα 

πλοία αυτά αποτελούν μία νέα δυνητική αγορά 

στην οποία αναμένεται να σημειωθούν σημαντικές 

επενδύσεις. Είναι όμως κάτι απλό; 

 

Ας ορίσουμε την αυτονομία 

 

Ο όρος «αυτόνομο πλοίο» χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή ενός σκάφους χωρίς πλήρωμα, αλλά 

στην πραγματικότητα υπάρχουν διάφοροι βαθμοί 

αυτονομίας. Είναι σημαντικό πρώτα να γίνει η διά-

κριση μεταξύ αυτών των επιπέδων αυτονομίας πριν 

μιλήσουμε για το πότε και γιατί αυτά τα σκάφη θα 

μπορούσαν να αρχίσουν να γίνονται πραγματικότη-

τα. Ο Αγγλικός Νηογνώμονας Lloyd's Register έχει 

ορίσει επτά επίπεδα αυτονομίας (από το AL 0 έως 

το AL 6), τα οποία για λόγους απλότητας ομαδοποι-

ούμε ως εξής: 

 

• Επανδρωμένο πλοίο (manned ship) - παραδοσια-

κό σκάφος με ανθρώπινο πλήρωμα που λαμβά-

νει τις αποφάσεις. 

• Τηλεκατευθυνόμενο πλοίο (remote ship) - ελέγ-

χεται από έναν άνθρωπο χειριστή στην ξηρά. 

• Αυτοματοποιημένο πλοίο (automated ship) - 

εκτελεί προγραμματισμένο λογισμικό και μπορεί 

να λειτουργεί μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής 

του προγραμματισμένου αλγορίθμου. 

• Πλήρως αυτόνομο πλοίο (fully autonomous ship) 

– Με το πλήρως αυτόνομο σύστημα πλοήγησης 

οι αποφάσεις λαμβάνονται και εκτελούνται εξ 

ολοκλήρου από το σύστημα. 
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(Συνεχίζεται �) 

απόλυτη γνώση της τοποθεσίας που βρίσκεται ή 

πλέει το πλοίο. 

 

Παρά τις τεχνικές και τεχνολογικές διαφορές των 

δύο αυτών ειδών πλοίων, το κοινό τους στοιχείο 

είναι η παντελής απουσία κάθε ανθρώπινου παρά-

γοντα στο πλοίο κατά την διάρκεια της πλεύσης του. 

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; 

 

Η ναυπήγηση και λειτουργία πλοίων χωρίς πλήρω-

μα και πλοίαρχο μπορεί να φέρει πολλά πλεονεκτή-

ματα για τους πλοιοκτήτες, καθώς η απουσία του 

πληρώματος αναμένεται να μειώσει σημαντικά το 

κόστος λειτουργίας του πλοίου και κυρίως την πιθα-

νότητα ύπαρξης ανθρώπινου λάθους σε περίπτωση 

ναυτικού ατυχήματος στη θάλασσα. Ακόμη, επιτρέ-

πουν την αποτελεσματικότερη χρήση του χώρου στο 

σχεδιασμό του πλοίου. Αναμένεται να αυξηθεί η 

ολική χωρητικότητα του κάθε πλοίου, καθώς η α-

πουσία χώρων ενδιαίτησης του πληρώματος θα 

οδηγήσει στην ύπαρξη περισσότερου χώρου στο 

πλοίο για το φορτίο. 

 

Η ταχύτητα πλεύσης του πλοίου επίσης, μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη, δεδομένης της προηγμένης τε-

χνολογίας με την οποία θα ναυπηγηθούν τα συγκε-

κριμένα πλοία. Τέλος, δεν θα τίθεται σε κίνδυνο η 

σωματική ακεραιότητα κανενός προσώπου σε περί-

πτωση σύγκρουσης του πλοίου, πάντοτε σε συμφω-

νία με τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς πλοήγησης 

(«COLREGS» Διεθνείς Κανόνες Αποφυγής Συγκρού-

σεων Πλοίων) αλλά και προστασίας του μεταφερο-

μένου φορτίου. 

 

Ένα τριετές ερευνητικό έργο του MUNIN (Maritime 

Unmanned Navigation through Intelligence in Net-

works) προέβλεπε εξοικονόμηση άνω των 7 εκατομ-

μυρίων δολαρίων για μια περίοδο 25 ετών ανά αυ-

τόνομο σκάφος όσον αφορά στην κατανάλωση καυ-

σίμων, τις προμήθειες και τους μισθούς του πληρώ-

ματος. 

 

Πηγή: http://www.shipfed.ca/data/MarinersWorkshop/2019/Presentations/17-

AutonomousShipping-Covill.pdf 

Το επίπεδο της αυτονομίας λοιπόν είναι πολύ σημα-

ντικό να οριστεί. Τα πλήρως αυτόνομα πλοία λειτουρ-

γούν βάσει αριθμητικών αλγορίθμων και προγραμμά-

των που ρυθμίζουν και καθορίζουν εκ των προτέρων 

την πλεύση του σκάφους.  Είναι όμως απαραίτητη η 

ύπαρξη, εγκατάσταση και βοήθεια των σύγχρονων 

μέσων τηλεπικοινωνίας, όπως τα εξειδικευμένα λογι-

σμικά προγράμματα (software) καθώς και τα υπερ-

σύγχρονα όργανα που χρησιμοποιούνται για τη λει-

τουργία τους, όπως είναι οι ειδικοί αισθητήρες προς 

αποφυγή συγκρούσεων, καθώς και άλλα όργανα α-

κριβούς και συνεχούς εντοπισμού του πλοίου (radio 

sensors). 

 

Από την άλλη πλευρά, τα τηλεκατευθυνόμενα πλοία 

λειτουργούν υπό τον έλεγχο ενός παράκτιου 

«μητρικού σταθμού», ο οποίος ελέγχει και κατευθύ-

νει το χωρίς πλήρωμα πλοίο που πλέει στη θάλασσα. 

Ο παράκτιος σταθμός ελέγχου ουσιαστικά αντικαθι-

στά το ρόλο του πλοιάρχου, καθώς πρόκειται για έναν 

χώρο, εντός του οποίου εγκαθίστανται και λειτουρ-

γούν ακριβείς υπολογιστές και εξειδικευμένα μηχανή-

ματα, καθώς και το χειριστήριο του πλοίου, το οποίο 

κατευθύνεται και χειρίζεται από ένα φυσικό πρόσωπο 

μέσω δορυφορικής επικοινωνίας με το πλοίο. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια συστημάτων κάμερας 

και οπτικοακουστικών αισθητήρων που έχουν τοπο-

θετηθεί στο κύτος του πλοίου που ταξιδεύει στους 

ωκεανούς. Με τον τρόπο αυτό, ο χειρισμός του πλοί-

ου επιτυγχάνεται από κάποιον έμπειρο πλοίαρχο, ο 

οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού δεν επιβαί-

νει στο πλοίο, 

αλλά δίνει δι-

αρκώς εντολές, 

κατευθύνει το 

πλοίο από α-

πόσταση, δη-

λαδή από την 

ξηρά και σε 

κάθε στιγμή με 
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Ποια είναι τα μειονεκτήματα ή οι προκλήσεις; 

 

Η λειτουργία των πλοίων χωρίς πλήρωμα προϋπο-

θέτει τη δημιουργία ανάλογων λιμανιών και προ-

βλητών φόρτωσης και εκφόρτωσης του φορτίου. 

Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να ανακατασκευα-

στούν πολλά υπάρχοντα λιμάνια ή και να κατα-

σκευαστούν νέα ειδικά τεχνολογικά προηγμένα 

λιμάνια που θα δέχονται τα συγκεκριμένα πλοία, 

γεγονός που σημαίνει αυξημένο κόστος. 

Επιπλέον, η λειτουργία των αυτόνομων πλοίων 

ανά τον κόσμο μπορεί να θεωρηθεί από ορισμένα 

κράτη ως αντίθετη σε κανόνες διεθνούς δικαίου, 

καθώς δεν υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες σχετικά 

με την αναγνώριση και εξομοίωσή τους με τα συμ-

βατικά πλοία. Συνεπώς, ορισμένα κράτη μπορεί να 

μην αναγνωρίζουν και να μην επιτρέπουν το εμπό-

ριο που πραγματοποιείται από αυτόνομα πλοία 

και να απαγορεύσουν κάθε είδους εμπορική πρά-

ξη μέσα στα λιμάνια τους (π.χ. μέσω Port State 

Control ). 

 

Ακόμη, κίνδυνοι όπως η πειρατεία αναμένεται να 

εξακολουθήσουν να υπάρχουν καθώς τα πλοία 

αυτά φαινομενικά θα βρίσκονται εκτεθειμένα λό-

γω της απουσίας πληρώματος και πλοιάρχου. Παρ’ 

όλα αυτά, η συνεχής επίβλεψη των πλοίων μέσω 

των ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων αλλά και με τη 

βοήθεια συσκευών πλοήγησης GPS (Global Posi-

tioning System) θα καθιστά άμεση την επέμβαση 

στο πλοίο σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, 

πχ επίθεση από πειρατές. 

 

Ποια πλοία είναι πιο πιθανό να μετατραπούν 

πρώτα σε αυτόνομα και πότε; 

 

Οι πιθανότερες αρχικές εφαρμογές για τα αυτόνο-

μα πλοία θα είναι σε απλά εσωτερικά ή παράκτια 

δρομολόγια τακτικών γραμμών - κυρίως πλοία 

μεταφοράς χύδην φορτίου ή επιβατηγά. 

 
Στις 7 Μαΐου 2019, οι τελωνειακοί υπάλληλοι στην 

Οστάνδη του Βελγίου παρέλαβαν κουτί με στρείδι-

 
α από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στρείδια είχαν αλι-

ευθεί στο Έσσεξ και μεταφέρθηκαν στο Βέλγιο σε 

ένα σκάφος μήκους 12 μέτρων, το οποίο διέσχισε τη 

Μάγχη χωρίς ανθρώπους πάνω στο σκάφος. Αυτή 

ήταν η πρώτη μη επανδρωμένη εμπορική ναυτιλια-

κή επιχείρηση στον κόσμο, με το σκάφος να επιτη-

ρείται από τέσσερα άτομα σε κέντρο ελέγχου στο 

Έσσεξ, στην έδρα της Hushcraft, της εταιρείας που 

σχεδίασε το σκάφος. https://www.bbc.com/news/

business-48871452 

 
Τον Σεπτέμβριο του 2017, δύο νορβηγικές εταιρίες, 

η Yara και η Kongsberg, ανακοίνωσαν σχέδια για την 

κατασκευή του πρώτου ηλεκτρικού πλήρως αυτόνο-

μου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον 

κόσμο, το “Yara Birkeland”, μέχρι το 2020. Τον 

Νοέμβριο του 2018, το πλοίο Folgefonn, επίσης από 

τη Νορβηγία, υποβλήθηκε σε επιτυχείς δοκιμές ελ-

λιμενισμού, όπου όλα ελέγχονταν εξ αποστάσεως. 

Δείτε το σχετικό άρθρο και βίντεο: 

https://www.ozy.com/fast-forward/the-future-of-

maritime-trade-unmanned-ships/91999 

https://www.youtube.com/watch?v=Co211gU_J5w 

 

Η Rolls-Royce ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει τηλεκατευ-

θυνόμενα πλοία που θα τεθούν σε λειτουργία έως 

το 2020, με τον «καπετάνιο» να βρίσκεται στο κέ-

ντρο ελέγχου στην ξηρά. Η εταιρία συνεργάζεται με 

κυβερνητικές οργανώσεις σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη 

για την κατασκευή αυτών τον πλοίων. Δείτε το σχε-

τικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?

v=vg0A9Ve7SxE 

 

Επίσης, οι ΗΠΑ από το 2016 έχουν θέσει σε λειτουρ-

γία το πειραματικό αυτόνομο πολεμικό πλοίο “Sea 

Hunter”, το οποίο μπορεί να ταξιδεύει επί δύο έως 

τρεις μήνες τη φορά, χωρίς καθόλου πλήρωμα. 

 

Τέλος, ξεκινούν οι προετοιμασίες για το πρώτο υπε-

ρατλαντικό ταξίδι ενός πλοίου 12 μέτρων χωρίς 

πλήρωμα. Πιο συγκεκριμένα, το “USV Maxlimer” 

ετοιμάζεται να βάλει πλώρη από τον Καναδά για τις 

νότιες ακτές της Αγγλίας, προκειμένου να πραγμα-

τοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού (35 

μέρες) έρευνες βαθέων υδάτων. Το πλοίο αυτό έχει 

τη δυνατότητα να λειτουργεί μέσω απομακρυσμέ-

νου ελέγχου όταν βρίσκεται σε λιμάνι, ενώ όταν 

βρίσκεται στη θάλασσα μπορεί να μεταδίδει δεδο-

μένα απευθείας μέσω δορυφόρου. 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται �) 
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Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, ο ξιφίας βασίζεται 

στη μεγάλη ταχύτητα και την ευκινησία του, ενώ 

χρησιμοποιεί το ξίφος του για να τραυματίσει ε-

χθρούς και θηράματα, τόσο χρησιμοποιώντας το 

κάθετα ως λόγχη, όσο και μετακινώντας το δεξιά 

και αριστερά ως δρεπάνι, μέσα σε κοπάδια ψα-

ριών. 

 

Η ταχύτητα του ξιφία πάντα προσέλκυε το επιστη-

μονικό ενδιαφέρον. Έτσι, Δανοί ιχθυολόγοι στο 

πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγαν, ανακάλυψαν ότι 

στη βάση του ρύγχους του ξιφία υπάρχει ένας αδέ-

νας που παράγει μια ελαιώδη ουσία, ο οποίος συν-

δέεται μέσω αγγείων με τους πόρους του δέρματος 

της κεφαλής του. Το έλαιο που παράγει ο αδένας 

καλύπτει τη μεγαλύτερη δυνατή περιοχή στο κεφά-

λι του ξιφία και τον βοηθάει να κολυμπά τόσο γρή-

γορα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας από τους λίγους φυσικούς εχθρούς του ξιφία 

είναι ο καρχαρίας Μάκο (Mako shark), ο οποίος 

μπορεί να τον κυνηγήσει επειδή είναι αρκετά μεγά-

λος και γρήγορος, αλλά δεν βγαίνει πάντα νικητής, 

καθώς ο ξιφίας μπορεί να τον τραυματίσει θανάσι-

μα. Μάλλον ο πιο σημαντικός εχθρός του ξιφία 

είναι τα μικρά θαλάσσια παράσιτα που γαντζώνο-

νται πάνω του και τον ταλαιπωρούν. Στις περιπτώ-

σεις αυτές πλησιάζει τις ακτές και τρίβεται με μανί-

α στα βράχια. 

 

 

 

(Συνεχίζεται �) 

 

Πηγές: 

 

https://safety4sea.com/key-advantages-and-disadvantages-of-ship-autonomy/ 

https://www.shortsea.gr/plia-choris-pliroma-unmanned-vessels/ 

http://www.aigaio365.gr/erchontai-ta-eksypna-ploia-stochos-na-pleoun-choris-pliroma/  

https://www.fortunegreece.com/article/erchete-to-proto-aftonomo-plio-ston-kosmo/ 

https://www.usay.gr/oikonomia/erchetai-to-proto-ploio-poy-tha-pleei-choris-pliroma-vinteo/  

https://www.isalos.net/2019/05/mi-epandromena-ploia-plori-gia-proto-yperatlantiko-taxidi/ 

Φυσικά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ρόλος και η σημασία του ναυτικού δεν παύουν να υφίστανται, καθώς 

ειδικά στην περίπτωση των πλοίων που δεν θα έχουν πλήρωμα, ένας έμπειρος πλοίαρχος ή μηχανικός θα είναι 

πάντοτε απαραίτητος για διαρκή παρακολούθηση, λειτουργία και έλεγχο των πλοίων αυτών από το κέντρο 

ελέγχου. 

Ξιφίας, ένα ιδιαίτερο ψάρι 

O ξιφίας (με επιστημονικό όνομα Xiphias gladius) 

είναι μεγάλο μεταναστευτικό αρπακτικό ψάρι, με 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη μακριά και επίπεδη 

επέκταση της άνω σιαγόνας, η οποία μοιάζει με ξί-

φος, και σε αυτή οφείλει την ονομασία του. Ο ξιφίας 

έχει μεγάλο, μακρύ και στρογγυλό σώμα και χάνει 

όλα τα δόντια και τα λέπια του μέχρι την ενηλικίωση. 

 

Με ρύγχος σκληρό και άκαμπτο σαν ξίφος και ταχύ-

τητα που αγγίζει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, ο ξιφίας 

είναι ένας από τους πιο επιβλητικούς κυνηγούς της 

θάλασσας. Όσο γρήγορα κι αν κολυμπήσει όμως, δεν 

καταφέρνει να γλιτώσει από την υπεραλίευση, η 

οποία τα τελευταία 30 χρόνια τον έχει οδηγήσει στα 

πρόθυρα κατάρρευσης στη Μεσόγειο και σε άλλες 

θάλασσες.  

 

Ο ξιφίας ταξιδεύει το καλοκαίρι σε ψυχρά νερά για 

να τραφεί και το χειμώνα σε θερμά νερά για αναπα-

ραγωγή. Τρέφεται κυρίως με ψάρια, αλλά επίσης με 

οστρακόδερμα, μαλάκια και καλαμάρια. 

 

Φτάνει σε μήκος έως τα 4,5 μέτρα και σε βάρος έως 

τα 650 κιλά., ενώ στο σώμα του μπορεί να φιλοξενεί 

μέχρι και 49 θαλάσσια παράσιτα. Εντοπίζεται κυρίως 

στον Ειρηνικό, τον Ινδικό, τον Ατλαντικό Ωκεανό και 

τη Μεσόγειο Θάλασσα. 
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Μάλλον οι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο 

από την κατανάλωση του ξιφία για φαγητό! Δια-

τροφολόγοι συστήνουν, ειδικά σε μέλλουσες μη-

τέρες, να αποφεύγουν την κατανάλωση ξιφία, 

καθώς έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές 

συγκεντρώσεις σε βαρέα τοξικά μέταλλα σε φέτες 

ξιφία. Σε μία τέτοια έρευνα συμμετείχε το Ελληνι-

κό Ινστιτούτο Διατροφής (ΕΙΔ), όπου εξετάστηκαν 

δείγματα ξιφία και σολομού από διάφορες περιο-

χές, φρέσκα ή επεξεργασμένα (σε κονσέρβα ή 

καπνιστά), όσον αφορά στη συγκέντρωση τους σε 

κάδμιο, μόλυβδο και υδράργυρο. 

 

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όλα τα δείγματα 

ήταν εντός των ορίων ασφαλείας που έχει ορίσει η 

Ε.Ε., όμως βρήκαν ότι ο ξιφίας Μεσογείου είναι 

ένα ψάρι με υψηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο 

– μάλιστα, η συγκέντρωσή του σε αυτόν είναι έως 

και 25 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με άλλα 

δείγματα ψαριών που εξετάστηκαν στην έρευνα.  

 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με 

πολλούς επιστήμονες τα όρια ασφαλείας της Ε.Ε. 

για τα βαρέα τοξικά μέταλλα, δεν αποτελούν 

πραγματικές ασφαλιστικές δικλείδες καθώς αυτές 

οι ουσίες συσσωρεύονται εύκολα και αποβάλλο-

νται πάρα πολύ δύσκολα από τον ανθρώπινο ορ-

γανισμό. 

 

 

Τον Ιούλιο του 2016, η επιτροπή εργασίας της ICCAT 

(Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Τόνων στον 

Ατλαντικό) για το Μεσογειακό ξιφία προχώρησε σε 

εκτίμηση της κατάστασης του αποθέματος του, σύμ-

φωνα με την οποία τις 3 τελευταίες δεκαετίες το είδος 

μαστίζεται από την υπεραλίευση. 

 

Το 2015, ψαρεύτηκαν περίπου 10.000 τόνοι, σημαντι-

κά λιγότεροι από το 1988, χρονιά ρεκόρ, όταν τα κα-

ταγεγραμμένα αλιεύματα έφτασαν τους 20.365 τό-

νους. 

 

Πέρα από την υπεραλίευση, ο Μεσογειακός ξιφίας, 

που αποτελεί σημαντικό αλίευμα για την περιοχή, 

έφτασε σε οριακό σημείο λόγω της χρήσης απαγορευ-

μένων αλιευτικών εργαλείων, όπως τα παρασυρόμενα 

δίχτυα, τα οποία αποτελούν παγίδες θανάτου για χι-

λιάδες θαλάσσιους οργανισμούς, όπως οι ξιφίες και 

τα δελφίνια.  

 

Στην Ελλάδα αλιεύονται 1.500-2.000 τόνοι το χρόνο. 

Μόνο στην Κάλυμνο υπάρχουν 72 σκάφη για ξιφία και 

τόνο. Όμως, όπως και σε όλη τη Μεσόγειο, οι ξιφίες 

λιγοστεύουν. 

 

Οι επιθέσεις ξιφία σε ανθρώπους είναι κάτι ιδιαίτερα 

σπάνιο, καθώς οι ξιφίες δεν βγαίνουν συχνά σε ρηχά 

νερά ούτε επιτίθενται εάν πρώτα δεν προκληθούν. 

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ξιφίες επιτέθηκαν 

σε ψαράδες που προσπάθησαν να τους χτυπήσουν με 

ψαροτούφεκο αλλά και ελάχιστες παγκοσμίως στις 

οποίες ξιφίας επιτέθηκε σε λουόμενους.  

 

Πηγές: 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ξιφίας  

https://www.wwf.gr/blog/1888-2016-12-01-10-04-13  

https://eu.oceana.org/en/iccat-swordfish  

https://flashnews.gr/post/123601/epikindinos-o-ksifias-gia-tis-egious  

https://www.newsbeast.gr/environment/arthro/2083092/epta-thanatifores-epithesis-zoon  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17475591  
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Βρες την εθελοντική δράση που σου ταιριά-

ζει! 

 

Ποικίλες είναι οι εθελοντικές δράσεις στη 

χώρα μας με πληθώρα επιλογών για τους 

ενδιαφερόμενους. Δράσεις για κοινωνικά 

φαινόμενα, ευαίσθητους πληθυσμούς, περι-

βαλλοντικά ζητήματα είναι παραδείγματα 

εθελοντικών δραστηριοτήτων στα οποία 

όλοι μας μπορούμε να συμβάλλουμε.  

 

Στη HELMEPA γνωρίζουμε καλά πως οι λίγοι 

μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε ό,τι αφο-

ρά την προστασία του θαλάσσιου περιβάλ-

λοντος! Οι μεγάλες αλλαγές στις αντιλήψεις 

και συμπεριφορές έρχονται με μικρές καθη-

μερινές πράξεις σεβασμού, φροντίδας και 

ευαισθησίας. Αν κι εσύ ονειρεύεσαι έναν 

καλύτερο κόσμο και καθαρότερο Πλανήτη, 

έλα στην ομάδα των εθελοντών μας! 

 

Μια πρώτη ευκαιρία είναι ο Παγκόσμιος 

Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών 2019, που 

για 29η συνεχή χρονιά συντονίζει στη χώρα 

μας η HELMEPA. Πάνω από 13 εκατομμύρια 

άνθρωποι έχουν πάρει μέχρι σήμερα μέρος 

στην πρωτοβουλία αυτή, το μεγαλύτερο 

εθελοντικό γεγονός του είδους του στον 

κόσμο, συγκεντρώνοντας πάνω από 100.000 

τόνους απορριμμάτων! 

 

Γίνε και εσύ μέρος της αλυσίδας και οργά-

νωσε τον καθαρισμό μιας κοντινής παραλί-

ας, μιας όχθης ποταμού/λίμνης ή ενός τμή-

ματος του βυθού! Περισσότερες πληροφορί-

ες θα βρεις εδώ: https://bit.ly/2NFINxt  

 

Διατηρώντας τις παραλίες καθαρές αποφεύ-

γουμε περιβαλλοντική ζημιά, διαφυλάσσου-

με τη θαλάσσια ζωή και στέλνουμε ένα μή-

νυμα ευθύνης προς όλους.  

 

Μόνο έτσι θα μπορούμε να χαιρόμαστε για 

πολλά χρόνια ακόμη τους φυσικούς θησαυ-

ρούς της πατρίδας μας. 

 

Εθελοντισµός – αξίζει τον κόπο; 

Έχεις σκεφτεί να γίνεις εθελοντής σε μία οργάνωση 

αλλά ακόμα δεν το έχεις κάνει πράξη; Έχεις θαυμά-

σει ανθρώπους γύρω σου που εθελοντικά προσφέ-

ρουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και εύχεσαι 

να μπορούσες να κάνεις και εσύ το ίδιο; Εάν ανα-

γνωρίζεις τις παραπάνω σκέψεις, τότε ίσως σε ενδι-

αφέρει να μάθεις περισσότερα για τα σημαντικά 

οφέλη του εθελοντισμού στην κοινωνία αλλά και τη 

θετική επίδραση στην ψυχική υγεία και ισορροπία. 

 

Τι σημαίνει «γίνομαι εθελοντής»; 

 

Ο εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιο-

τελώς το χρόνο ή/και τη γνώση του για χρήσιμες 

δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει 

αντάλλαγμα. 

 

Σύμφωνα με βρετανική επιστημονική έρευνα, τα 

άτομα που αφιερώνουν ένα μέρος του χρόνου τους 

σε κάθε είδους εθελοντικές και κοινωνικές δράσεις, 

έχουν γενικά καλύτερη ψυχική υγεία και συναισθη-

ματική ευεξία. Άλλωστε, στις εθελοντικές δράσεις 

γνωρίζουν ανθρώπους με τους οποίους μοιράζονται 

τις ίδιες ανησυχίες και από κοινού προωθούν λύσεις 

σε θέματα που τους απασχολούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις βοηθάς να 

φυτρώσει μια νέα κοινωνική συνείδηση, να ενδυνα-

μωθεί η υπευθυνότητα των πολιτών για τα καθημε-

ρινά ζητήματα, βασικά στοιχεία της κοινωνικής μας 

συνύπαρξης. Η ανιδιοτελής προσφορά των εθελο-

ντών, περνά το μήνυμα σε όλους μας ότι το ατομικό 

συμφέρον είναι δευτερεύουσας σημασίας και ότι το 

γενικό συμφέρον προέχει ώστε η κοινωνία να προο-

δεύει μέσω της κοινωνικής μας συνείδησης. 
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Τα links του µήνα: 

 

• Aνακοινώθηκαν τα 15 πρωτοποριακά projects από όλο τον κόσμο ως νικητές του Παγκόσμιου 

Βραβείου Δράσης για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών (2019 United Nations Global Climate Action 

Award) για το 2019. Τα projects που βραβεύτηκαν ποικίλουν από την ανάπτυξη μιας εφαρμογής που 

βοήθησε να φυτευτούν πάνω από 122 εκατομμύρια δέντρα, μέχρι ένα «θετικό για το κλίμα» burger 

και μια πρωτοποριακή τεχνολογία που παράγει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από τον ωκεανό. 

https://unfccc.int/news/winners-of-the-2019-un-climate-action-awards-announced 

 

• Ελαστικά αυτοκινήτων: Μια πηγή ρύπανσης που ίσως δεν μας έχει περάσει από το μυαλό. Εκτιμάται 

ότι τα ελαστικά αντιπροσωπεύουν έως και το 10% των συνολικών μικροπλαστικών που ρυπαίνουν 

τους ωκεανούς μας. 

https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/09/tires-unseen-plastic-polluter/ 

 

� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

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

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

https://www.facebook.com/Helmepa/
mailto: info@helmepacadets.gr

