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YMS

°ÔÚÁﬁÓÂ˜ Î·È Ì¿ÁÎÂ˜...
on board!

∂Ó ·Ú¯‹
Πριν από κάθε απόπλου, και ειδικά στην περίπτωση
που επιβαίνουν στο σκάφος παιδιά, πρέπει να ληφθεί
πρόνοια για την προετοιµασία του. Αυτή αφορά σε δύο
τοµείς: στη συνολικά καλή κατάσταση και λειτουργία
του σκάφους, που προσφέρει επιπρόσθετη ασφάλεια
και ελαχιστοποίηση της ενδεχόµενης ταλαιπωρίας και
των κινδύνων, αλλά και στην κατάλληλη διαµόρφωση ή
και εξοπλισµό του, ώστε να εξυπηρετεί τους µικρότερων διαστάσεων επιβάτες του.

πως την προηγούµενη χρονιά ή τον προηγούµενο µήνα το σκάφος µας δεν παρουσίασε κανένα πρόβληµα στις βόλτες που κάναµε, δυστυχώς δεν σηµαίνει
πολλά, καθώς το «εχθρικό» περιβάλλον της θάλασσας µέσα στο οποίο λειτουργεί είναι δυνατόν να δηµιουργήσει πολύ εύκολα και πολύ σύντοµα, σηµαντικά προβλήµατα.
Θα ξεπεράσουµε ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση το
ζήτηµα αυτό, για να ασχοληθούµε λίγο περισσότερο µε
το θέµα των... διαστάσεων!

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο τοµέα, δηλαδή τη συνολική
ασφάλεια που παρέχει το σκάφος προς τους επιβάτες του, η διεξοδική συντήρηση και ο έλεγχος κάθε
συστήµατός του είναι ο µονόδροµος που πρέπει να
ακολουθήσουµε και αποτελεί διαρκώς θέµα που
από αυτές τις σελίδες υποστηρίζουµε. Το γεγονός

ªÂÁ¤ıË
Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ πώς αντιµετωπίζουν τα
πιτσιρίκια µας τα καθίσµατα, τα σκαλοπάτια και όλα τα
υπόλοιπα (και αυτονόητα για εµάς) τµήµατα του σκάφους; Εάν όχι, µια γονατιστή περιήγηση στο εσωτερικό του, αλλά και στο κατάστρωµα, θα σας δώσει µια
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¶ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÛÎ¿ÊË
·Ó·„˘¯‹˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜
‰È·ÎÔ¤˜ ‹ Â›Ó·È ·Ï¿ Ë
Ú·ÎÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘
baby boom ·ﬁ ÙÔ˘˜
È‰ÈÔÎÙ‹ÙÂ˜ ÙÔ˘˜; ∞Ï‹
·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÙÔ
ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›·
·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÛÎ¿ÊÔ˜
Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È
Û˘¯ÓﬁÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯ÚﬁÓÈ· ·ÎﬁÌË Î·È ÛÙË ¯ÒÚ·
Ì·˜, ÚÔÎ·ÏÂ› Ï‹ıÔ˜
ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ
Â›Â‰Ô ÙË˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ
‰È·ÎÔÒÓ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛÂ
ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ Ù·
Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó.
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Σε προηγούµενο τεύχος είχαµε αναφερθεί στην προσωπική εµπειρία από την παρουσία παιδιού πάνω στο
σκάφος και στην προετοιµασία τόσο του σκάφους, όσο
και του ίδιου του παιδιού, για την πραγµατοποίηση
πλόων µεγαλύτερης διάρκειας και απόστασης. Μετά
τις καλοκαιρινές διακοπές η ώρα του απολογισµού

έφθασε και οι προσωπικές σκέψεις, αγωνίες, σχέδια
και όνειρα έδωσαν τη θέση τους σε χρήσιµα συµπεράσµατα, πάντα υπό το πρίσµα των οικογενειακών επιλογών του τρόπου και της διάρκειας των διακοπών,
που επηρεάζονται επίσης σηµαντικά από το είδος αλλά και το µέγεθος του διαθέσιµου σκάφους.

∆Â¯ÓÈÎﬁ

1. √ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÊÔ‰È¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ ·È‰› Ì·˜ Î·Ù¿ ÙÔÓ
ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÛÙÔ
ÛˆÛ›‚ÈÔ. ∞·Ú·›ÙËÙÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·¤ÏÔ,
Î·È Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË Î¿ÔÈÔ Ï·Ù‡Á˘ÚÔ
ÒÛÙÂ Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ·˘ÍËÌ¤ÓË
ÚÔÛÙ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÓÙËÏÈ·Î‹
ÎÚ¤Ì·.
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2. ∞Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÛÂ ·È¯Ó›‰È·,
·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ËÁ‹ ÁÓÒÛË˜. ªÂ ÙÔ ¯¿ÚÙË
ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ¤ÓÓÔÈÂ˜ ﬁˆ˜ ÓËÛ›,
ÎÔÏ›ÛÎÔ˜, ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ÎÙÏ. ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÈ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜
‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Û·Ó ÂÈÎﬁÓÂ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïﬁ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÌÂ Á¤ÏÈ·
ÙÈ˜ ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍÈ‰ÈÔ‡.
3. ∏ ‚ﬁÏÙ· ÌÂ ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎﬁ ÛÎ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È
·ﬁ ÙÈ˜ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÏ·‡ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ŸÛÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó, ı·
Á›ÓÂÙ·È ËÁ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜,
ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ÔÏ‡ÙÈÌÂ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜.
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καλή ιδέα. Λίγο-πολύ, η αντιστοιχία διαστάσεων (ανάλογα και µε την ηλικία) µπορεί να περιγραφεί από µια
περιπέτεια των παιδιών µας τύπου καταδροµών, µέχρι και µια επίσκεψή τους στη χώρα των γιγάντων! Αυτό το γεγονός θα πρέπει να µας προβληµατίσει ιδιαίτερα για την κίνησή τους πάνω και µέσα στο σκάφος.
Απλές λύσεις, όπως η ενδεχόµενη τοποθέτηση κάποιων χειρολαβών στα σωστά σηµεία ή ο εφοδιασµός
του σκάφους µε φορητά αλλά σταθερά σκαµπό που
παίζουν το ρόλο σκαλοπατιών σε καίρια σηµεία, θα λύσουν πολλά προβλήµατα, όπως αντίστοιχα τα ειδικά
καθίσµατα για την τουαλέτα ή οι παιδικές πολυθρόνες
για το cockpit. Για τα µικρότερης ηλικίας παιδιά, και
ιδιαίτερα για τα µωρά, τα ειδικά καθίσµατα αυτοκινήτου εάν τοποθετηθούν σε κατάλληλη θέση µπορούν να
προσφέρουν ασφάλεια και τάξη.

√ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
Από τα σηµαντικότερα άγχη πάνω στο σκάφος είναι το
ενδεχόµενο κάποιο από τα µέλη του πληρώµατος να
πέσει στο νερό. Το άγχος αυτό γίνεται µεγαλύτερο όταν
αφορά τα παιδιά µας, και περιλαµβάνει όχι µόνο τη
διάρκεια του ταξιδιού αλλά και τη γενικότερη περίοδο
παραµονής µας µέσα στο σκάφος, ακόµη και όταν αυτό
είναι αγκυροβοληµένο. ∆εν χρειάζεται λοιπόν να τονίσουµε ότι κύριο µέληµά µας θα πρέπει να είναι το καµάρι µας να µην πέσει σε καµία περίπτωση στο νερό.
Για την αποτροπή αυτού του ενδεχοµένου υπάρχουν
διάφορες άµεσες και έµµεσες λύσεις. Μεταξύ των πιο
δηµοφιλών έµµεσων λύσεων για την αποτροπή αυτού
του κινδύνου είναι η τοποθέτηση ελαστικού διχτυού
από τα toe rail έως και τα ρέλια, από πλώρη σε πρύµη,
που προσφέρει περιµετρική προστασία όχι µόνο στα

παιδιά, αλλά και στα πάσης φύσεως παιχνίδια που τα
συνοδεύουν, καθώς και στον ευρύτερο εξοπλισµό του
σκάφους και των διακοπών µας. Ωστόσο, ειδικά στα
ιστιοπλοϊκά, η τοποθέτησή του δεν είναι πάντα εύκολη, κυρίως λόγω των σχοινιών ελέγχου της ιστιοφορίας,
που συχνά περνούν κάτω ή και ανάµεσα από τα ρέλια
και απαιτούν µεγάλο πεδίο ελευθέρου χώρου για την
ανεµπόδιστη κίνησή τους. Σε αυτήν την περίπτωση τα
spray dodgers, δηλαδή οι υφασµάτινες επιφάνειες
ανάµεσα στα ρέλια στην περιοχή του cockpit, παρέχουν
σχεδόν αντίστοιχο επίπεδο ασφαλείας και επιπρόσθετα το δικαίωµα αισθητικής ή πρακτικής παρέµβασης
στο σκάφος, καθώς πάνω τους µπορούν να γραφούν το
όνοµα του σκάφους ή ο αριθµός αναγνώρισης των πανιών του. Για πιο άµεσες λύσεις αποτροπής της πτώσης
στο νερό, θα πρέπει να καταφύγουµε στις ζώνες ασφα-
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λείας ή στο συνδυασµό ζώνης-πλευστικής συσκευής
(σωσίβιο). Η χρήση των παραπάνω φυσικά απαιτείται
κατά τη διάρκεια του πλου, εάν δεν θέλουµε ή δεν µπορούµε να περιορίσουµε το παιδί µας στο εσωτερικό του
σκάφους. Ειδικά στο ζήτηµα του σωσιβίου θα πρέπει
να προσέξουµε ιδιαίτερα κατά την επιλογή του, ώστε
να αναλογεί στο σωµατότυπο και στο βάρος του παιδιού
που θα το φοράει. ∆εν χρειάζεται να υπογραµµίσουµε
ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο το παιδί µας να φοράει ακόµη και το «καλύτερο» σωσίβιο ενηλίκου, καθώς
παρουσιάζεται ο κίνδυνος να γλιστρήσει και να βγει από
αυτό σε περίπτωση πτώσης στη θάλασσα, κάτι που θα
αποτραπεί µε τα σωσίβια που ασφαλίζουν µε ιµάντα
κάτω από τα πόδια.
∫·ÓﬁÓÂ˜
Είναι απαραίτητοι και αναγκαίοι και επιβάλλεται να
«δουλέψουµε» αρκετά µε το παιδί µας, από νωρίς και
σε κάθε ευκαιρία, ώστε τουλάχιστον οι βασικοί κανόνες για την ασφάλειά του να γίνουν αυτονόητες κινήσεις όταν βρίσκεται πάνω στο σκάφος. Καθένας µπορεί ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού, την ενεργητικότητά του, αλλά και τον τύπο του σκάφους που διαθέτει, να αποφασίσει τι είναι σηµαντικό να γνωρίζει. Για

∆Â¯ÓÈÎﬁ

1. ∆Ô „¿ÚÂÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÌÈ·
Â˘¯¿ÚÈÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· Î·Ù¿ ÙÔ
Ù·Í›‰È, Ô˘ ÂÈÚﬁÛıÂÙ· ı· Î·Ï‡„ÂÈ ÌÂ
ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚﬁÔ Î·È ÙÈ˜ ‰È·ÙÚÔÊÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜.

την περίπτωση της πεντάχρονης κόρης µου και του µικρού και συνεπώς αργού ιστιοπλοϊκού µου σκάφους
(περισσότερα γι’ αυτό στη συνέχεια), έχουµε καταλήξει σε δύο κανόνες. Με σειρά ανάλογη της σπουδαιότητάς τους, αυτοί είναι:
Κανόνας πρώτος: «όταν ταξιδεύουµε, ποτέ δεν βγαίνουµε από την καµπίνα του σκάφους στο κατάστρωµα
εάν πρώτα δεν φορέσουµε σωσίβιο».
Κανόνας δεύτερος: «το ένα χέρι ανήκει στο σκάφος
και µε αυτό πάντα κρατιόµαστε από ένα σταθερό σηµείο του όταν µετακινούµαστε. Με το άλλο κάνουµε
ό,τι θέλουµε κάθε φορά».
∆εν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό ότι µε τον πρώτο
κανόνα εξασφαλίζουµε την προστασία από τον πνιγµό
και το εύρος εφαρµογής του κανόνα θα πρέπει να είναι ανάλογο µε την περίσταση. Αυτό σηµαίνει ότι δεν
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2. °È· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈÎÚﬁÙÂÚˆÓ
·È‰ÈÒÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜
·È¯ÓÈ‰ﬁÙÔÔ˘ ··ÈÙÂ› Ï›Á·, ÌÚÔÛÙ¿
ÛÂ ﬁÛ· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙÈ˜ ÛÙÈÁÌ¤˜
Ô˘ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÁÔÓÂ›˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó·
Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘
ÛÎ¿ÊÔ˘˜, ﬁˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·Ù¿
ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ.
3. ∆· ·Á·ËÌ¤Ó· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜
ÛÙÈ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜. ªËÓ ÍÂ¯¿ÛÂÙÂ Ó· Ù·
¿ÚÂÙÂ Ì·˙› Û·˜!
4. ∏ Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ÛÎ¿ÊÔ˜
Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÙÂ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹
ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË
ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ Îﬁ„ÈÌÔ ÙË˜ ﬁÚÙ·˜ ÛÙË
Ì¤ÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÏˆÚÈ¿˜ Î·Ì›Ó·˜
‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÒÚÔ
·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ Î·È ‡ÓÔ˘.

αφορά µόνο την περίοδο παραµονής του παιδιού πάνω στο σκάφος, αλλά και την αντίστοιχη στη µαρίνα, ειδικά όταν η επιτήρηση του παιδιού δεν είναι συνεχής
ή όταν το παιδί είναι ακόµη µικρό σε ηλικία. Ο δεύτερος κανόνας φυσικά αφορά στην αποτροπή του οποιουδήποτε ατυχήµατος που µπορεί να σηµειωθεί πάνω ή κοντά στο σκάφος και ασκείται επίσης ανάλογα
µε τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Περισσότεροι
κανόνες στη δική µας περίπτωση κρίθηκε ότι δεν
χρειάζονται, καθώς θα φόρτωναν περισσότερο το µυαλουδάκι της, µε κίνδυνο αφενός να ξεχαστούν και αφετέρου να προκαλέσουν µια αρνητική αντίδραση συνολικά προς την παρουσία της στο σκάφος, αφού θα συνοδευόταν από τόσα «µη» και άλλα τόσα «όχι».
¶ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚ·
Ωστόσο, κατά την πράξη, και χωρίς τη λογική των κανόνων, έµαθε από µόνη της και άλλα σηµαντικά πράγµατα, που εξασφαλίζουν τη γενικότερη ασφάλειά της.
Για παράδειγµα, µετά τις ανάλογες επισηµάνσεις (και
µε τον τρόπο που ο κάθε γονιός αντιµετωπίζει το παιδί
του), συνειδητοποίησε ότι πάνω στα ιστιοπλοϊκά σκάφη φοράµε πάντα παπούτσια «για να µη γλιστρήσου-

µε ή χτυπήσουµε κάπου το ποδαράκι», ενώ ποτέ δε
βγήκε µόνη της έξω από το σκάφος στο µόλο περπατώντας στην πασαρέλα, αφού «αν πέσω στο λιµάνι θα
λερωθώ από τα βρόµικα νερά». Φυσικά οι λόγοι που
επικαλείται µπορεί να µην είναι ακριβώς οι ίδιοι µε
αυτούς που εµείς ως γονείς είχαµε υπόψη µας, το γεγονός όµως ότι τελικά συµβάλλουν προς τον ίδιο σκοπό της γενικότερης ασφάλειας, µας επιτρέπει να
ασχοληθούµε και µε άλλα σηµαντικά στην ανατροφή
της, όπως για παράδειγµα το να µάθει να κολυµπάει.
Το σπουδαιότερο ενδεχοµένως σε αυτήν την προσέγγιση είναι ότι ο φόβος δεν χρησιµοποιήθηκε ως µέσο
της ανάπτυξης του τρόπου µε τον οποίο µαθαίνει να ζει
µε ασφάλεια πάνω στο σκάφος. Ο φόβος είναι ένα
υγιές συναίσθηµα που λειτουργεί ως µηχανισµός αυτοπροστασίας του κάθε ανθρώπου και, παρά το γεγο-
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νός ότι τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν ακόµη την
αντίστοιχη εµπειρία και γνώση που θα τους επιτρέψει
να προβλέψουν ή να αισθανθούν κάθε κίνδυνο, θεωρώ ότι δεν πρέπει να τους προκαλούµε φοβίες πέραν
όσων δηµιουργεί η ίδια η ζωή και η ανάπτυξή τους. Για
παράδειγµα, ο φόβος «µην µας πατήσει αυτοκίνητο
εάν κατέβουµε από το πεζοδρόµιο» ή ο αντίστοιχος
«δεν µιλάµε σε ανθρώπους που δεν είναι φίλοι του
µπαµπά και της µαµάς γιατί µπορεί να είναι κακοί» είναι ήδη αρκετοί και απαιτούν προσεκτικούς χειρισµούς ώστε να µην εξελιχθούν σε πρόβληµα, αλλά σε
υγιή αντιµετώπιση της καθηµερινότητας.
¢È·ÎÔ¤˜
Οι διακοπές µε το σκάφος καλώς ή κακώς δεν αντιστοιχούν µόνο σε ατέλειωτες ώρες παιχνιδιού στη θάλασσα και την παραλία. Μέσα σε αυτές εµπλέκεται και
το ταξίδι, που για άλλα παιδιά είναι µια διαδικασία απόλαυσης και για άλλα µια ταλαιπωρία, ενώ µια σηµαντική
µερίδα αυτών εναλλάσσει ανά περίπτωση τις δύο µεταξύ τους αντιφατικές συναισθηµατικές καταστάσεις. Η
περίπτωση κάθε παιδιού είναι µοναδική και σηµαντικό
ρόλο επίσης εδώ παίζει το είδος αλλά και το µέγεθος
του σκάφους. Έχω συναντήσει φίλο µε µηχανοκίνητο
που αναγκάστηκε να το αντικαταστήσει µε ιστιοπλοϊκό,
καθώς ο γιος του φοβόταν το θόρυβο των µεγάλων κινητήρων του και δεν πατούσε το πόδι του πάνω στο σκάφος µόλις εκκινούσε τις µηχανές, αλλά και αντίστοιχη
περίπτωση ιστιοπλόου που το αντικατέστησε µε µηχανοκίνητο, καθώς η κόρη του φοβόταν την κλίση που
έπαιρνε το σκάφος κατά το ταξίδεµα µε τα πανιά.

∆Ô Ì¤ÁÂıÔ˜
Σε ό,τι αφορά το µέγεθος του σκάφους, δύο είναι τα
θέµατα που προκύπτουν σε σχέση µε τα παιδιά, και
αφορούν αντίστοιχα στο ζήτηµα της φιλοξενίας και στο
ζήτηµα της διαβίωσης κατά τη διάρκεια του πλου.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο χώρος ή η καµπίνα που θα
διατεθεί για τη φιλοξενία του παιδιού µας πρέπει να
είναι τέτοιος που θα το κάνει να αισθανθεί οικεία, αντίστοιχα µε το δωµάτιό του στο σπίτι, που αποτελεί και
το ασφαλές καταφύγιό του. Αυτό θα πραγµατοποιηθεί
πιο εύκολα εάν το συντροφεύει σειρά από τα αγαπηµένα του παιχνίδια, σεντόνια και εξοπλισµός, ενώ από
πρακτικής πλευράς αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί
είναι και πάλι το ζήτηµα της ασφάλειας ή, για να ακριβολογούµε, το ζήτηµα της πτώσης από το κρεβάτι. Αυτή θα αποτραπεί µε τη λήψη µέτρων που θα µεταµορ-
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φώσουν το κρεβάτι σε «πάρκο» για την περίπτωση πολύ µικρού παιδιού µε ένα Γ σαν αυτά που µπαίνουν κάτω από το στρώµα για να µετατρέψουν το κρεβάτι σε
κούνια ή σε ασφαλή «παιδότοπο» ανάλογα µε την ηλικία κάθε παιδιού. Έτσι, το ζήτηµα του µεγέθους του
σκάφους ανεξαρτήτως είδους δεν παίζει άµεσα ρόλο
στη δυνατότητά του για φιλοξενία, εάν ο παράγοντας
ασφάλεια αντιµετωπίζεται µε επάρκεια.
∞·Û¯ﬁÏËÛË
Σε ό,τι αφορά τη διαβίωση κατά τον πλου, θα πρέπει
πάντα να θυµόµαστε ότι τα παιδιά δεν έχουν τις αντοχές και την υποµονή των µεγαλυτέρων. Έτσι, πρέπει να
εξασφαλίσουµε αρκετές εναλλακτικές λύσεις απασχόλησης, που φυσικά εξαρτώνται και πάλι από την
ηλικία του παιδιού. Η περίπτωση ενός µωρού πάνω στο
σκάφος είναι αρκετά εύκολη, καθώς τα αγαπηµένα του
παιχνίδια και αρκετός ύπνος είναι ό,τι χρειάζεται εάν
απλά φροντίσουµε να εξασφαλίσουµε ότι το περιβάλλον του δεν θα είναι πολύ ζεστό ή πολύ κρύο. Στα προσχολικής ηλικίας παιδιά ο όγκος των παιχνιδιών που
θα τα συνοδεύει µεγαλώνει αρκετά, και έτσι θα πρέπει
να πραγµατοποιηθεί η ανάλογη πρόβλεψη για την αποθήκευσή τους σε εύκολα για αυτά προσβάσιµους χώρους. Πέραν όµως αυτών, βιβλία, κασέτες ή CD µε τα
αγαπηµένα τους τραγούδια και παραµύθια θα γεµίσουν
αρκετές ώρες καθηµερινά, προσφέροντας ηρεµία πάνω στο σκάφος και για τους γονείς. Τα πράγµατα αλλάζουν µε τα παιδιά όσο µεγαλώνουν, καθώς µόνα τους
θα αναζητήσουν τρόπους εµπλοκής στις διαδικασίες
του πλου, κάτι φυσικά που θα πρέπει να τους επιτρα-
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πεί, πάντα µε γνώµονα το ζήτηµα της ασφάλειας. Το τιµόνεµα του σκάφους ή η βόλτα µε το dinghy (πάντα υπό
επίβλεψη και ποτέ µόνα τους, ειδικά µε τη µηχανή) θα
προσφέρει τη δυνατότητα να µάθουν τη θάλασσα, το
κουπί, αλλά και να αποκτήσουν υπευθυνότητα, αφού
θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις «καπετάνιου» για το
µικρό τους πλοίο. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει καλύτερο
σηµείο για βουτιές ή θαλάσσια εξερεύνηση του βυθού
από το σκάφος σε ένα ασφαλές απάγκιο, ενώ και το ψάρεµα είναι µια δηµιουργική απασχόληση, που εξασφαλίζει και το βραδινό γεύµα σε όσους έχουν τη σχετική έφεση. Ιδανικά, ο συνδυασµός των διακοπών σας
µε φίλους που διαθέτουν παιδιά αντίστοιχης ηλικίας
στο δικό σας ή και σε δεύτερο σκάφος, θα παρέχει τόσο
σε εσάς όσο και σε αυτά τη δυνατότητα παρέας αλλά και
ασφάλειας στο ενδεχόµενο αναποδιάς.

∆Â¯ÓÈÎﬁ
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∆Ô Â›‰Ô˜
Σε ό,τι αφορά το είδος του σκάφους, η κυριότερη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα παιδιά είναι στην ταχύτητα και συνεπώς στη διάρκεια του ταξιδιού. Τα µηχανοκίνητα σκάφη σαφώς µε την ταχύτητά τους εξασφαλίζουν µικρότερης διάρκειας ταξίδι για τον ίδιο
προορισµό σε σχέση µε τα ιστιοπλοϊκά. Το γεγονός
αυτό έχει ως αποτέλεσµα τις περισσότερες ώρες παραµονής σε αυτόν, που θα πρέπει όµως να εξασφαλίσουµε ότι θα γεµίσουν µε δραστηριότητες που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των µικρών του σε ηλικία επιβατών. Από την άλλη πλευρά, τα ιστιοπλοϊκά, που είναι
συνήθως και αρκετά πιο αργά, θα πρέπει να κάνουν
τέτοιο προγραµµατισµό για τον τελικό προορισµό,
ώστε το ταξίδι να πραγµατοποιηθεί σε στάδια που δεν
θα κουράσουν και δε θα δοκιµάσουν την υποµονή των
παιδιών πάνω σε αυτά, αλλά και θα προσφέρουν τη
δυνατότητα δηµιουργικής απασχόλησης. Αυτοσχέδια
παιχνίδια «ανακάλυψης» του φούρνου ή του super
market, «περιήγησης» στα πιο όµορφα στενά του λιµανιού ή ακόµη και µάθηµα τοπικής ιστορίας ανάλογα µε την ηλικία, µπορούν να προσφέρουν όµορφες
οικογενειακές στιγµές. ∆εν υπάρχει λοιπόν γενικός
κανόνας σε ό,τι αφορά το είδος του σκάφους που κάποιος θα έπρεπε να επιλέξει προκειµένου να ταξιδεύει οικογενειακώς, και φυσικά βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήµατος καθίσταται ο
σωστός προγραµµατισµός.

¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜
Σε κανέναν δεν αρέσει η γκρίνια και αυτό αφορά όχι
µόνο τα παιδιά ή τη σύζυγό σας, αλλά ακόµη και εσάς,
εάν υποτεθεί ότι είστε αυτός ο οποίος πραγµατοποιεί
τον προγραµµατισµό των διακοπών σας µε το σκάφος.
Παράγοντες όπως ο καιρός, τα εφόδια και οι ευκολίες
του σκάφους είναι µεταξύ των σηµαντικότερων που θα
πρέπει να λάβετε υπόψη σας στο σχεδιασµό κάθε ταξιδιού. Ο καιρός, ανεξαρτήτως σκάφους, θα προσφέρει ταλαιπωρία και κινδύνους που δεν σας χρειάζονται, εάν δεν έχετε προβλέψει εναλλακτικές λύσεις και
προορισµούς. Ο εφοδιασµός του σκάφους πρέπει να
είναι τέτοιος που θα εξασφαλίσει ή ιδανικά θα εξαλείψει κάθε ενδεχόµενο ταλαιπωρίας, ενώ και οι ευκολίες που παρέχει το σκάφος πρέπει να είναι τέτοιες που θα δηµιουργήσουν συνθήκες που θα προσφέρουν απόλαυση σε όλα τα µέλη του
2 πληρώµατος. Παραδείγµατα θα
µπορούσαµε να αναφέρουµε πολλά για καθεµιά ξεχωριστά από τις
παραπάνω προβλέψεις, αλλά θα
επικεντρωθούµε ενδεχοµένως στο
σηµαντικότερο από τα καθηµερινά προβλήµατα µιας οικογένειας:
το γάλα. Έχετε προβλέψει ικανές
ποσότητες για το µέγιστο πιθανό
διάστηµα µεταξύ του κάθε προορισµού; Ο επόµενος προορισµός
θα διαθέτει σηµεία πώλησης για
την ανανέωση του αποθέµατος;
Έχετε τρόπο να το διατηρήσετε σε
κάποιο ψυγείο; Αν είναι ηλεκτρικό
το ψυγείο σας, το σκάφος σας διαθέτει επαρκή αποθέµατα ενέργειας (µπαταρίες) για τη συνεχή λειτουργία του; Αν είναι
πάγου, µπορείτε να βρείτε µε ευκολία έγκαιρα πάγο,
ώστε να µη χαλάσει το γάλα; Έχετε τρόπο να το ζεστάνετε χωρίς να απαιτείται η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος από την ξηρά, εάν αυτή δεν είναι διαθέσιµη; Η πιθανή καταστροφολογία είναι εύκολο να συνεχιστεί µε
πλήθος παρόµοιων ερωτήσεων, η καθεµιά εκ των
οποίων πρέπει να έχει απαντηθεί πολύ πριν τον απόπλου µε κάθε τι που για τη δική σας οικογένεια είναι
σηµαντικό.
™Â ÙÂÏÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË
Αν δεν το επιχειρήσετε ποτέ, δεν θα ξέρετε! Η εµπλοκή της οικογένειας µε το αγαπηµένο σας σκάφος θα
προσφέρει νέες διαστάσεις και προοπτικές στις δυνατότητες που έχετε για να αποδράσετε από την καθηµερινότητα και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε απόλυτη ασφάλεια εάν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα. Όπως
και σε κάθε περίπτωση ενασχόλησης µε τη θάλασσα
και τα σκάφη αναψυχής, η πρόβλεψη και ο σχεδιασµός
είναι το µυστικό της επιτυχίας που θα αποµακρύνει
τους κινδύνους και θα προσφέρει την απόλαυση. Αν σε
αυτά καταφέρετε να χωρέσετε και τη διάθεση για παραχωρήσεις µε γνώµονα την ασφάλεια προς τα υπόλοιπα µέλη του πληρώµατος και ειδικά της οικογένειας, τότε η συνέχεια της ενασχόλησής σας µε το σκάφος όχι µόνο θα είναι εγγυηµένη, αλλά και πιθανώς
συχνότερη! 2

