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--  °°ÚÚËËÁÁfifiÚÚËË˜̃:: °È¿ÓÓË, ÙÈ ÏÂ˜, ¿ÌÂ Ó· Ú›ÍÔ˘ÌÂ Î·ÌÌÈ¿ ‚Ô˘ÙÈ¿ ·Ú¤·; µ·Ú¤ıËÎ· È·
Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙË˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË˜.  Œ¯ÂÈ ÔÏ‡ fiÌÔÚÊÔ Î·ÈÚfi ¤Íˆ!

--  °°ÈÈ¿¿ÓÓÓÓËË˜̃:: øÚ·›· È‰¤·! ¶¿ÌÂ… °È· ÛÙ¿ÛÔ˘ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹.  º¿Á·ÌÂ ÚÈÓ ÌÈ· ÒÚ· ÙÔ
ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ì·˜.  £· Ì·˜ Ì·ÏÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓÂ›˜ Ì·˜ Â¿Ó ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘-
ÌÂ Ê·ÁˆÌ¤ÓÔÈ.  ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÌÂ Ê·ÁˆÌ¤ÓÔÈ Ó· ÎÔÏ˘-
Ì‹ÛÔ˘ÌÂ;

--  °°ÚÚËËÁÁfifiÚÚËË˜̃:: ™ÈÁ¿, fiÛÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘ÌÂ ¿ÂÈ ÁÈ· ÎÔÏ‡ÌÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ê·ÁËÙfi!  ¶¿ı·-
ÌÂ ÔÙ¤ Ù›ÔÙ·;  ŒÏ· ÌËÓ Â›Û·È ÊÔ‚ËÙÛÈ¿ÚË˜.  £· ¿ÌÂ ÛÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔÓ
Ì·ÎÚÈÓfi ‚Ú¿¯Ô Î·È ı· Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÚÈÎ¤˜ ‚Ô˘ÙÈ¤˜.

--  °°ÈÈ¿¿ÓÓÓÓËË::  ¢ÂÓ Â›Ì·È ÊÔ‚ËÙÛÈ¿ÚË˜.  ∂Û‡ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ·˜ ÌfiÓÔ˜ ·Ó ı¤ÏÂÈ˜.  ŸÌˆ˜
ÚÈÓ Ê‡ÁÂÈ˜ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ Ó· Ú›ÍÂÈ˜ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÂ ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘
Ì·˜ ÌÔ›Ú·Û·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÌÂÙ¿ Ù·
Ï¤ÌÂ…
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ñ ŸÙÈ ÔÈ ÓÈÁÌÔ› Î·È ÔÈ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ ÓÈÁÌÔ› ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛÔ‚·Ú¿
·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È fiÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ÌfiÓÈÌÂ˜ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎ¤˜ ‚Ï¿‚Â˜ ‹ Î·È
ı¿Ó·ÙÔ ÛÂ ·È‰È¿ Î·È ÛÂ ÂÊ‹‚Ô˘˜.

ñ ŸÙÈ Ô ÓÈÁÌfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÛÂ Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
ñ ŸÙÈ Ô ÓÈÁÌfi˜ Â›Ó·È ÛÈˆËÏfi˜.  ŒÓ· ·È‰› ÌÔÚÂ› Ó· ÓÈÁÂ› ÛÂ ¯ÚfiÓÔ ÙfiÛÔ Ï›ÁÔ

fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ.
ñ ŸÙÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·È‰› ÌÔÚÂ› Ó· ÓÈÁÂ› ÛÂ ÌÈÛfi fiÓÙÔ ÓÂÚfi.
ñ ŸÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÓÈÁÌÔ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·,

ÂÓÒ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÙfiÌˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 12 ¿ÙÔÌ· Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ, Ó›-
ÁÔÓÙ·È ÛÂ ÈÛ›Ó·, ÛÂ Ï›ÌÓÂ˜, ÛÂ ÔÙ¿ÌÈ· ‹ ÛÂ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ÓÂÚÔ‡.
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• Τα ατυχήµατα είναι η κύρια αιτία θανάτου και ανα-
πηριών ανάµεσα στα παιδιά και οι επιπτώσεις αυτής
της σύγχρονης µάστιγας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές
για τη δηµόσια υγεία. Κατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας δεκαετίας, στην Ελλάδα καθώς και σε όλα τα
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παιδιά
που έχασαν τη ζωή τους από ατυχήµατα είναι πολύ 

περισσότερα σε  σχέση µε εκείνα που πέθαναν από άλλες ασθένειες.
Η σταδιακή συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού έχει φέρει την
πρόληψη των παιδικών ατυχηµάτων στην υψηλότερη προτεραιότητα
των θεµάτων που χρειάζεται να αντιµετωπιστούν από πλευράς
δηµόσιας υγείας.

• Οι πνιγµοί και παρ’ολίγον πνιγµοί εκπροσωπούν τα ατυχήµατα µε την
υψηλότερη θνητότητα. Η Ελλάδα είναι µία χώρα µε µεγάλες σε µήκος
ακτές και ήπιο κλίµα, συνθήκες που επιτρέπουν το κολύµπι για µεγά-
λες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτές οι ευνοϊκές συνθή-

κες, όµως, αυξάνουν και την έκθεση των νεαρών οµάδων του πληθυσµού στο νερό και συνε-
πώς τον κίνδυνο για πνιγµό, τόσο για τους ντόπιους όσο και για το µεγάλο κύµα των τουριστών,
που πληµµυρίζουν τη χώρα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του έτους. Η Εθνική Στα-
τιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) κατέγραψε 5.704 πνιγµούς χωρίς πρόθεση, κατά την
εικοσαετία 1980-1999, αριθµός που αντιστοιχεί σε περίπου 300 πνιγµούς το χρόνο. Τα ατυ-
χήµατα συνέβησαν στη θάλασσα (67% των πνιγµών), σε λίµνες, ποτάµια, πισίνες (25% των
πνιγµών), δεξαµενές, ακόµη και σε µπανιέρες.

• Κάθε χρόνο περίπου 20 παιδιά (µικρότερα των 14 ετών) και 15 έφηβοι (15-19 ετών) πνί-
γονται. Από τα 8 παιδιά που επισκέπτονται το Ε.Ι. µε πνιγµό ή παρ’ ολίγον πνιγµό,
τελικά 6 νοσηλεύονται και το ένα πεθαίνει. Τα αγόρια είναι συχνότερα θύµατα πνιγ-
µού σε σχέση µε τα κορίτσια σε όλες τις οµάδες ηλικιών. Η σχέση αυτή µεγιστοποι-
είται και υπερδιπλασιάζεται στην ηλικία 15-19 ετών. Η αυξηµένη συχνότητα πνιγµών
σε παιδιά που προέρχονται από αγροτικές περιοχές της χώρας σε σχέση µε εκεί-
να που κατοικούν σε αστικά κέντρα αντανακλά µάλλον το αποτέλεσµα του αυξη-
µένου χρόνου έκθεσης των τελευταίων στο υδάτινο περιβάλλον, όπως φαίνεται
άλλωστε και από τη συντριπτική αναλογία των πνιγµών κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου (80%) και των θερινών µηνών του έτους(90%). (∆εδοµέ-
να 5 ετών από το Σύστηµα Καταγραφής Ατυχηµάτων Εξωτερικών Ιατρεί-
ων-ΣΚΑΕΙ, για τους πνιγµούς και τους παρ’ ολίγον πνιγµούς).

• Η ΕΣΥΕ κατέγραψε 666 θανάτους από πνιγµό χωρίς πρόθεση, κατά τη διάρκεια της εικοσα-
ετίας 1980-1999 σε παιδιά κάτω των 14 ετών και σε εφήβους 15-19 ετών.

ª
¤¤ ÁÁ ÂÂ ıı ÔÔ ˜̃   ÙÙ ÔÔ ˘̆    ÚÚ ÔÔ ‚‚ ÏÏ ‹‹ ÌÌ ·· ÙÙ ÔÔ ˜̃
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«∆εν ξέρω µπάνιο» σκέφτονται πολλά παιδιά, λίγα όµως είναι
εκείνα που το οµολογούν χωρίς να ντρέπονται στην παρέα
τους. Το να µην γνωρίζει κανείς κολύµπι αποτελεί µια από τις
βασικές αιτίες πνιγµού σε παιδιά ηλικίας 10-14 ετών, αφού όσα
δεν ξέρουν να κολυµπούν έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να πνιγούν,
συγκριτικά µε όσα ξέρουν.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε
από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχηµάτων
που εδράζεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
τα περισσότερα ελληνόπουλα πιστεύουν και δηλώνουν ότι γνω-
ρίζουν κολύµπι. Έτσι ένα ποσοστό γύρω στο 80% των παιδιών
ηλικίας 4-6 ετών αναφέρει ότι ξέρει να κολυµπά. Το ποσοστό
αυτό αγγίζει το 98% σε παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας.

Παρόλα αυτά ένα στα τέσσερα ή πέντε παιδιά αναφέρει ότι
κάποια στιγµή έχει κινδυνεύσει κατά τη διάρκεια της κολύµβη-
σης υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν παράγοντες που εκθέτουν
τα παιδιά σε κίνδυνο και πρέπει να εκτιµηθούν.

Μόνο ένα 10% του συνόλου των παιδιών που συµµετείχαν στη
µελέτη έµαθε να κολυµπά από δάσκαλο κολύµβησης. Αυτό που
είναι ανησυχητικό είναι ότι το 12% των παιδιών ηλικίας κάτω των
7 ετών δηλώνει ότι έµαθε από µόνο του κολύµβηση και ένα 6%
των παιδιών της ίδιας ηλικιακής οµάδας ότι τους έµαθαν κολύµ-
βηση τα αδέλφια τους. Σε µεγαλύτερες ηλικίες ένα στα τέσσε-
ρα παιδιά δηλώνει ότι έµαθε να κολυµπά µόνο του.

∞ÈÙ›Â˜
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• Το κολύµπι στα βαθιά νερά µε αποτέλεσµα την έντονη κούραση

• Το κολύµπι στα µεγάλα κύµατα

• Τα υπόγεια θαλάσσια ρεύµατα που ενεργούν σαν «ρουφήχτρα»

• Το κολύµπι αµέσως ή σχεδόν µετά το γεύµα

• Οι βουτιές από ψηλά σε άγνωστα νερά που δεν έχει ελεγχθεί το βάθος της θάλασσας

• Η υπερβολική προσπάθεια για ένα, όσο γίνεται µακρύτερο µακροβούτι

• Η αποµάκρυνση από την ακτή µε κανό, ποδήλατο θαλάσσης, ή άλλο µικρό σκάφος
χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα

• Τα παιχνίδια και οι «ζαβολιές» σε µη προστατευµένα πηγάδια, πισίνες, δεξαµενές
νερού κ.α.

∞ÏÏÂ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÈÙ›Â˜ ÓÈÁÌÔ‡ Â›Ó·È:

Στις µικρότερες ηλικίες και για παιδιά 1-10 χρονών οι αιτίες πνιγµού είναι λίγο δια-
φορετικές και πολύ µεγάλη ευθύνη φέρουν οι ενήλικες. Αν όµως γνωρίζεις κι εσύ
κάποια βασικά αίτια πνιγµού στις µικρές ηλικίες, µπορεί να βοηθήσεις αποτελεσµα-
τικά όπου το θεωρείς απαραίτητο, συζητώντας µε τους συµµαθητές και το δάσκαλό
σου στην τάξη.

Στα µικρότερα παιδιά παρατηρούνται πνιγµοί τόσο στη θάλασσα όσο και σε πισίνες.
Γι’ αυτά τα ατυχήµατα ευθύνεται κατά κύριο λόγο η απουσία προσεκτικής επίβλεψης
και παρακολούθησης των παιδιών που κολυµπούν από τους µεγάλους. Πολλά ατυ-
χήµατα επίσης οφείλονται στο ότι τα παιδιά που δεν ξέρουν να κολυµπούν δεν χρη-
σιµοποιούν συνεχώς όταν βρίσκονται στο νερό, την ενδεδειγµένη συσκευή επίπλευ-
σης, που είναι το σωσίβιο.

Θυµήσου ότι το µικρό µπορεί να διαφύγει της προσοχής των ενηλίκων και να πνιγεί
ακόµη και σε ένα δοχείο µε νερό ή αν το αφήσουµε για µια στιγµή µόνο του στη
µπανιέρα.

Μην ξεχνάς ότι το να είναι κάποιος µεγάλος,
δε σηµαίνει ότι «τα ξέρει όλα»,

ή ότι είναι πάντα προσεκτικός!
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1. Είναι αναγκαίο να µαθαίνεις από
πολύ µικρός κολύµπι. Αν ξέρεις
κολύµπι, τότε να κολυµπάς µε
ασφάλεια και να µη υπερεκτι-
µάς τις δυνατότητες σου.

2. Αν δεν ξέρεις κολύµπι ή δεν έχεις 
προσπαθήσει να µάθεις, ΠΕΣ ΤΟ,
ΜΗΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ!

3. Οι αγώνες µε τους φίλους σου σε
µακροβούτια είναι επικίνδυνο παι-
χνίδι. Στην ουσία εσύ κάνεις
αγώνες µε την αναπνοή σου,
δηλαδή τη ζωή σου!
Τι θα γίνει αν σε νικήσει αυτή?

4. Το ίδιο επικίνδυνη είναι και η
αποµάκρυνση από την ακτή,
είτε κολυµπώντας είτε µε κάποιο
σκάφος, ιδίως αν είσαι µόνος.
Μπορεί να κουραστείς και µετά
πως θα γυρίσεις πίσω?

5. Σε περίπτωση που είσαι σε σκά-
φος (κανό, βάρκα, κρις-κραφτ κλπ)
- ανεξάρτητα από το αν είσαι
µόνος ή µε συνοδεία ενήλικα πρέ-
πει πάντα να φοράς το σωσίβιο
σου. Αν είσαι µόνος ή µε κάποιο
φίλο σε κανό ή σε ποδήλατο

θαλάσσης πρέπει να τα φοράτε
πριν µπείτε στα βαθιά.

6. Η µπάλα, εκτός του ότι είναι ένα
πολύ ευχάριστο παιχνίδι στη
θάλασσα, µπορεί κι επιπλέει. Αν
νιώθεις κουρασµένος, κρατήσου
πάνω της.

7. Προσοχή στα µεγάλα κύµατα!!!
Είναι σίγουρα εντυπωσιακά αλλά η
µάχη µαζί τους µπορεί να καταλή-
ξει σε µια µεγάλη ήττα και θυµή-
σου δεν θα υπάρξει ο τηλεοπτικός
ήρωας που σαν από µηχανής Θεός
θα σε σώσει την τελευταία στιγµή.
∆εν πρέπει να παρασύρεσαι
από τις ταινίες που βλέπεις.

8. Μην κάνεις µπάνιο σε άγνωστη
θάλασσα, όσο όµορφη και ήρεµη
κι αν είναι. Προσπάθησε να εξετά-
σεις τη φύση  και το είδος του
βυθού της θάλασσας πριν κολυ-
µπήσεις. ∆ες µήπως υπάρχουν
βράχια, πέτρες, άγκυρες ή άλλοι
κρυµµένοι κίνδυνοι.

9. Μην κολυµπάς όταν οι καιρικές
συνθήκες είναι κακές, ειδικά όταν
βρέχει.

ª¤ÙÚ· ¶ƒ√§∏æ∏™ 
ÙˆÓ ¶¡π°ªø¡
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10. Στις οργανωµένες παραλίες µην
περνάς τις σηµαδούρες που ορί-
ζουν τη ζώνη κολύµβησης. Στις µη
οργανωµένες, µην κολυµπάς στα
ανοιχτά, εκεί όπου περνούν ταχύ-
πλοα και βάρκες.

11. Μη σπρώχνεις και µη βυθίζεις
τους άλλους στο νερό.

12. Τα παιχνίδια κοντά ή πάνω σε ακά-
λυπτα πηγάδια, δεξαµενές νερού
κλπ δεν είναι και τόσο ασφαλή.
Μια απότοµη κίνηση και…

13. Αν δεις κάποιο µικρό παιδί µόνο
του κοντά σου -στη θάλασσα ή
στην πισίνα- αποµάκρυνέ το.
Αναζήτησε τους δικούς του.

14. Αν δεν νιώθεις καλά, αν φοβά-
σαι ή κρυώνεις, βγες ΑΜΕΣΩΣ
από το νερό.

15. Να περιµένεις να περάσουν 4
ώρες από το φαγητό για να κολυ-
µπήσεις.

16. Κάλεσε για βοήθεια αν νοιώσεις
τον παραµικρό κίνδυνο. Μην
ντραπείς και µην υπερεκτιµάς
τις δυνάµεις σου.

17. Αν κάποιος κινδυνεύει στο νερό
βρες ένα αντικείµενο που επιπλέει
και ρίξτο κοντά του για να πιαστεί.
Κάλεσε αµέσως βοήθεια από
έναν µεγάλο. Μην πλησιάζεις το
θύµα γιατί µπορεί να κινδυνέψεις κι
εσύ αν πιαστεί επάνω σου.

18. Μπορείς να µάθεις καρδιοανα-
πνευστική ανάνηψη και να 
θυµάσαι το τηλέφωνο πρώτων
βοηθειών (166).

ΤΕΛΟΣ, ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ
ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΑΥΣΗ!!! 

ΟΧΙ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ.

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΡΟΣ 
ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 
ΟΤΙ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ ΚΑΙ 
∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΤΗΝ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ!!!
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1. ¡¡··  ¯̄ˆ̂ÚÚÈÈÛÛÙÙÂÂ››ÙÙÂÂ  ÛÛÂÂ  ÔÔÌÌ¿¿‰‰ÂÂ˜̃ Î·È Ó· ÂÂÚÚÂÂ˘̆ÓÓ‹‹ÛÛÂÂÙÙÂÂ  ÙÙÔÔ

ıı··ÏÏ¿¿ÛÛÛÛÈÈÔÔ  ÊÊ˘̆ÛÛÈÈÎÎfifi  ÂÂÚÚÈÈ‚‚¿¿ÏÏÏÏÔÔÓÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¡¡··

¯̄ÚÚËËÛÛÈÈÌÌÔÔÔÔÈÈ‹‹ÛÛÂÂÙÙÂÂ  ¯̄¿¿ÚÚÙÙÂÂ˜̃ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ

·ÎÙÒÓ ÌÂ ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÂÈÛÎÂÙÒÓ.

2. ¡· ÂÓÙÔ›ÛÂÙÂ ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈÎÎ˘̆ÚÚÈÈfifiÙÙÂÂÚÚÂÂ˜̃  ··ÛÛ¯̄ÔÔÏÏ››ÂÂ˜̃--¯̄fifiÌÌÈÈ ÙˆÓÏÔ˘fiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

3. ¡¡··  ‰‰ËËÌÌÈÈÔÔ˘̆ÚÚÁÁ‹‹ÛÛÂÂÙÙÂÂ  ppoosstteerr ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ·ÚÔ˘-

ÛÈ¿ÛÂÙÂ ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÙË ÛÛˆ̂ÛÛÙÙ‹‹  ÛÛ˘̆ÌÌÂÂÚÚÈÈÊÊÔÔ--

ÚÚ¿¿  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ıı··ÏÏ¿¿ÛÛÛÛÈÈÂÂ˜̃  ÈÈÛÛ››ÓÓÂÂ˜̃ ÎÏ. (¡· ·ÓÙÏ‹ÛÂÙÂ

ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô/internet, ¯¿ÚÙÂ˜,

ÂÁÎ˘ÎÏÔ·›‰ÂÈÂ˜, Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎ¿ Ê˘ÏÏ¿‰È· Î.·. )
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∫∫ ƒƒ ÀÀ ¶¶ ∆∆ √√ §§ ∂∂ •• √√   

Μπορείς να βρεις τις παρακάτω λέξεις και να τις κυκλώσεις:

Άδειος, Θάλασσα, Παιδί, Βοήθεια, Κίνδυνος,

Πισίνα,∆ιασκέδαση, Κύµα, Πλένοµαι, Ενήλικας,

Μπάνιο, Πνιγµός, Επιπλέω, Νερό, Επιτήρηση, Ναυτικός.
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Είναι µια ηλιόλουστη και θερµή µέρα στην παραλία. Υπάρχουν πολλές οικογένειες µε τα παιδιά τους
και όλοι χαίρονται τη θάλασσα. Τα µικρότερα παιδιά παίζουν στην άµµο, ενώ κάποια µεγαλύτερα
κολυµπούν. Στο νερό υπάρχουν σηµαδούρες που υποδεικνύουν τον επιτρεπόµενο χώρο κολύµβη-
σης. Στην ακροθαλασσιά βρίσκεται και ένα µωρό που παίζει µε τα κουβαδάκια του. Οι γονείς τους
το παρακολουθούν συνεχώς, όµως δεν πρόσεξαν ότι ένα µεγάλο σκάφος πέρασε στα ανοικτά µε
µεγάλη ταχύτητα. Ξαφνικά, σηκώνεται ένα τεράστιο κύµα από τα απόνερα του σκάφους κι έρχεται
και παρασύρει το µωρό στα βαθιά. Εσύ βρισκόσουν εκεί και είδες το περιστατικό.

Α) Τι θα κάνεις;
Β) Τι πιστεύεις ότι πρέπει να συµβεί για να µην επαναληφθεί αυτό το περιστατικό ή

κάποιο παρόµοιο;

¢¢ÈÈ¿¿‚‚··ÛÛÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ··ÚÚ··ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂  ÂÂÂÂ››ÁÁÔÔ˘̆ÛÛ··  ÎÎ··ÙÙ¿¿ÛÛÙÙ··ÛÛËË  ÎÎ··ÈÈ  ··¿¿ÓÓÙÙËËÛÛÂÂ  ÛÛÙÙÈÈ˜̃  ÂÂÚÚˆ̂ÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈÈ˜̃::

¢Ú· ÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
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∆ιάβασε τις παρακάτω ιστορίες/ περιστατικά και γράψε στο κενό χώρο πως θα µπορού-
σαν να αποφευχθούν τα ατυχήµατα.

1. Η Μαρία και ο Αντώνης είναι πολύ χαρούµενοι γιατί στην περιοχή τους εγκαινιάστηκε
µια πολύ όµορφη πισίνα. Έτσι αποφάσισαν να την επισκεφθούν. Είναι και οι δύο πολύ
καλοί στο κολύµπι και βουτούν στα βαθιά χωρίς να ελέγξουν.
Α)  Τι νοµίζεις ότι θα έπρεπε να κάνουν διαφορετικά; Β) Γιατί;

2. Η Αλεξάνδρα και ο Γρηγόρης πηγαίνουν για κολύµπι στην πισίνα της περιοχής τους µε
την µητέρα τους. Ενώ η µητέρα µιλά µε έναν φίλο, τα παιδιά προχωρούν στο βαθύ κοµ-
µάτι της πισίνας. Η Αλεξάνδρα όµως δεν έχει µάθει κολύµπι ακόµα. Ο Γρηγόρης βου-
τάει µέσα και η Αλεξάνδρα ακολουθεί.
Α) Τι θα έπρεπε να κάνουν τα παιδιά διαφορετικά; Γιατί;
Β) Τι θα έπρεπε να κάνει η µητέρα διαφορετικά; Γιατί;

3. Ο Κωνσταντίνος και ο Περικλής επισκέπτονται τις νεροτσουλήθρες και είναι πολύ
ενθουσιασµένοι. Φορούν τα µαγιό τους και ο Κωνσταντίνος λέει στον Περικλή:
«Παραβγαίνουµε ως την πισίνα;» Αρχίζουν να τρέχουν και ο Κωνσταντίνος γλιστρά και
γρατζουνίζει τα γόνατα του στο τσιµέντο.
Τι θα πρέπει να θυµούνται οι δύο φίλοι;

11

∫∫ ¿¿ ÓÓ ÂÂ   ÙÙ ÔÔ   ÛÛ ˆ̂ ÛÛ ÙÙ fifi !!
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Ρουφήχτρα

Ορισµός:

Γιατί µπορεί να είναι επικίνδυνη:

Κύµατα

Ορισµός:

Γιατί µπορεί να είναι επικίνδυνα:

Υπόγεια Ρεύµατα

Ορισµός:

Γιατί µπορεί να είναι επικίνδυνα:

Όνοµα: Τάξη:

ªªÂÂ  ÙÙËËÓÓ  ‚‚ÔÔ‹‹ııÂÂÈÈ··  ÙÙËË˜̃  ÂÂÁÁÎÎ˘̆ÎÎÏÏÔÔ··››‰‰ÂÂÈÈ··˜̃  ÛÛÔÔ˘̆  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙÔÔ˘̆  IInntteerrnneett  

ÂÂÚÚÂÂ‡‡ÓÓËËÛÛÂÂ  ÎÎ··ÈÈ  ÌÌ¿¿ııÂÂ  ÁÁÈÈ··  ÙÙ··  ÊÊ··ÈÈÓÓfifiÌÌÂÂÓÓ··  ÙÙËË˜̃  ıı¿¿ÏÏ··ÛÛÛÛ··˜̃..
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Καταιγίδα

Ορισµός:

Γιατί µπορεί να είναι επικίνδυνη:

Άνεµος

Ορισµός:

Γιατί µπορεί να είναι επικίνδυνος:

Θαλάσσια όντα

Ορισµός:

Γιατί µπορεί να είναι επικίνδυνα:

Όνοµα: Τάξη:

13

17x24  23-05-2003  16:02  Σελίδα13



14

ΠΡΟΣΟΧH ΒΑΘIA ΝΕΡA ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΣΟΎΧΤΡΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟΤΟΜΑ ΝΕΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑ∆ΥΣΗ
ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ SURF

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ SURF

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΚΑΦΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ

™‹Ì·Ù· ∞™º∞§∂π∞™ ÛÙË £∞§∞™™∞
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Στην παρακάτω πινακίδα βάλε εικόνες και λόγια
που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να είναι
ασφαλείς στην παραλία ή φτιάξε την δική σου
πινακίδα µε λέξεις και εικόνες.
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ΠΡΕΠΕΙ

∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

∞∞ÛÛÊÊ¿¿ÏÏÂÂÈÈ··  ÛÛÙÙËËÓÓ  ··ÚÚ··ÏÏ››··

Κάνε µια λίστα 
από πράγµατα που πρέπει 
να κάνουµε στην παραλία 
και άλλα που δεν πρέπει να κάνουµε.
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• Βγες από το νερό αν δεν νιώθεις καλά, αν φοβά-
σαι ή αν κρυώνεις.

• Κολυµπήστε µε ένα φίλο για να προσέχετε ο
ένας τον άλλο.

• Μην κάνεις βουτιές σε άγνωστα ή θολά νερά ή σε
περιοχές µε βράχια και πέτρες.

• Μην σπρώχνεις και µη βυθίζεις άλλους στο νερό.

• Να κολυµπάς παράλληλα µε την παραλία
για να µην αποµακρύνεσαι πολύ.

• Μην πανικοβάλλεσαι
Εάν παρασυρθείς από ένα
µεγάλο κύµα µην πανικο-
βληθείς. Επίπλευσε µε την
πλάτη και κούνησε ψηλά το
ένα σου χέρι.
Περίµενε έναν ναυαγοσώ-
στη να σε σώσει.

•  Μπορείς να σωθείς από ένα
µεγάλο κύµα εάν κολυµπάς
όπως πάει η φορά του. Εάν
πας αντίθετα τότε θα κου-
ραστείς.

Μην κολυµπάς όταν οι καιρι-
κές συνθήκες είναι κακές
(ειδικά όταν βρέχει) και σε
θάλασσα µε µεγάλα κύµατα ή
ισχυρά ρεύµατα.

• Στις οργανωµένες παραλίες,
µην περνάς τις 
σηµαδούρες που ορί-
ζουν τη ζώνη κολύµβησης.

• Στις µη οργανωµένες παρα-
λίες, µην κολυµπάς στα
ανοικτά, εκεί όπου περνάνε
βάρκες ή ταχύπλοα.

Καλή µέρα…
Θυµήσου ότι αυτό είναι το σπίτι τους.

• Θα πρέπει να περιµένεις 
3-4 ώρες εάν έχεις
φάει πριν µπεις ξανά για
κολύµπι.

Πέταξε τα σκουπίδια σου στον κάδο
απορριµµάτων ή πάρτα σπίτι σου.

˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ∞™º∞§∂π∞™ ÛÛÙÙËË ıı¿¿ÏÏ··ÛÛÛÛ··  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙËËÓÓ ··ÚÚ··ÏÏ››··ÛÛÙÙËË ıı¿¿ÏÏ··ÛÛÛÛ··  ÎÎ··ÈÈ  ÛÛÙÙËËÓÓ  ··ÚÚ··ÏÏ››··

• Οι ναυαγοσώστες θα σε
βοηθήσουν να περάσεις
καλά και µε ασφάλεια.

Μπορείς να είσαι έξυ-
πνος µε τον ήλιο. Φόρε-
σε ένα φανελάκι, αντηλιακό,
καπέλο. Το να πίνεις νερό
είναι µια πολύ καλή ιδέα.

Αν κάποιος κινδυνεύει στο νερό βρες ένα αντικείµενο που 
επιπλέει και ρίξτο κοντά του για να πιαστεί. Παράλληλα φώναξε
για βοήθεια. προσοχή µην πλησιάζεις το θύµα γιατί µπορεί να 
κινδυνεύσεις και εσύ εαν πιαστεί πάνω σου. Να θυµάσαι 
το τηλέφωνο των πρώτων βοηθειών 166.

Όσο καλύτερα
κολυµπάς τόσο
καλύτερα περνάς,
γι αυτό άρχισε
τα µαθήµατα
κολύµβησης
από σήµερα.
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™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ∞™º∞§∂π∞
ÛÛÙÙËËÓÓ ÈÈÛÛ››ÓÓ··ÛÛÙÙËËÓÓ  ÈÈÛÛ››ÓÓ··

Έλεγξε το
βάθος πριν
βουτήξεις.

Μην τρέχεις. Πρόσεχε. Το βρεγµένο
δάπεδο είναι πολύ γλιστερό.
Εάν τρέχεις γύρω από το χείλος της πισίνας 
µπορεί εύκολα να πέσεις και να 
χτυπήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον άλλο.

Να κολυµπάς
πάντα µε ένα
φίλο ή έναν
ενήλικα.

Εάν κάποιος κινδυνεύει, γρήγορα κάλεσε βοήθεια.

Να φοράς ένα φανελάκι,
αντηλιακό και καπέλο,
Αυτό θα µειώσει τις
πιθανότητες να πάθεις
καρκίνο του δέρµατος.

Αν υπάρχει πισίνα στο σπίτι πρέπει
να είναι πλήρως περιφραγµέ-
νη για να εµποδίζετε η πρόσβαση
µικρών παιδιών προς αυτή.

Πέταξε τα σκουπίδια σου στον κάδο
απορριµµάτων ή πάρτα σπίτι σου.

Μην πηγαίνεις στα βαθιά εκτός και
εάν έχεις κάνει µαθήµατα
κολύµβησης.
Μαµάδες και µπαµπάδες 
να προσέχετε τα παιδιά σας.

Το να κολυµπάς στην πισίνα έχει πλάκα αρκεί να
ξέρεις τις οδηγίες.

Απαγορεύονται οι καταδύσεις.
Απαγορεύεται το τρέξιµο.
Υπάκουσε τις πινακίδες οι οποίες
δίνουν συµβουλές στους κολυµβητές.

Πρόσεχε να µην
υπάρχει κανείς
στην πισίνα προτού
κάνεις βουτιά.
Θυµήσου ότι
δεν είσαι µόνος.

Βεβαιώσου οτι υπάρχει δίπλα στην πισίνα ο
εξοπλισµός διάσωσης (σκοινί, κουλούρα,
κλπ.). Κοντά στην πισίνα πρέπει να υπάρχει
τηλέφωνο. Φρόντισε να µάθεις το τηλέφω-
νο των Πρώτων Βοηθειών 166.

17x24  23-05-2003  16:02  Σελίδα18



™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ∞™º∞§∂π∞

Προέχετε τις βάρκες. Μην κολυµπάς δίπλα  σε εξέδρες για
βάρκες ή σε περιοχές που επιτρέπονται τα ταχύπλοα.

Φόρεσε το κράνος και τον υπόλοιπο εξοπλισµό
σε όποιο σπορ απαιτείται (π.χ. ράφτινγκ)

fifiÙÙ··ÓÓ  ··ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÛÛ··ÈÈ  ÌÌÂÂ  ıı··ÏÏ¿¿ÛÛÛÛÈÈ··  ÛÛfifiÚÚ  fifiÙÙ··ÓÓ  ··ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÛÛ··ÈÈ  ÌÌÂÂ  ıı··ÏÏ¿¿ÛÛÛÛÈÈ··  ÛÛfifiÚÚ  

∆εν χρειάζεται να
φοράς το σωσίβιό σου
όταν είσαι σε ένα
µεγάλο πλοίο.

Μάθε καρδιοαναπνευστική
ανάνηψη όταν ασχολείσαι µε τα
θαλάσσια σπορ.

Να φοράς πάντα σωσίβιο όταν είσαι µέσα σε ένα ταχύ-
πλοο, σε βάρκα ή σε κότερο. Το σωσίβιο στη θάλασσα είναι
ότι και η ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο. Βεβααιώσου ότι
φοράς το σωστό µέγεθος και µάθε πως να το χρησιµοποιείς.

‹‹  ··ÓÓ  ÂÂ››ÛÛ··ÈÈ  ÂÂÈÈ‚‚¿¿ÙÙËË˜̃  ÛÛÂÂ
ÏÏÔÔ››ÔÔ  ‹‹  ‚‚¿¿ÚÚÎÎ··

‹‹  ··ÓÓ  ÂÂ››ÛÛ··ÈÈ  ÂÂÈÈ‚‚¿¿ÙÙËË˜̃  ÛÛÂÂ  
ÏÏÔÔ››ÔÔ  ‹‹  ‚‚¿¿ÚÚÎÎ··

Στα σπόρ...
στο θαλάσσιο σκι πρέπει ο οδηγός της βάρκας
να είναι έµπειρος να κρατά τις αποστάσεις
ασφαλειας από την στεριά και από τα άλλα
σκάφη. Επίσης είναι απαραίτητο µέσα στο ταχύ-
πλοο να υπάρχουν δύο άτοµα (ένας οδηγός και
ένας να προσέχει τον σκιέρ) 

Για τον οδηγό της βάρκας ή του
ταχύπλοου...

Να σέβεστε τους κανόνες θαλάσσιας
κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας.

Να ξέρετε τον προορισµό σας και να έχετε
τα απαραίτητα όργανα ναυσιπλοΐας

Μάθετε το δελτίο καιρού πριν ξεκινήσετε.

Κάνε µαθήµατα κολύµβησης.

Το καλοκαίρι δίπλα
στο νερό έχει πλάκα
αλλά πρέπει να
προσέχουµε τους
κινδύνους.
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