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Ηράκλειο 22 Ιουλίου 2020

H ΠΙΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΗ

Με νιάτα, αθωότητα, ελπίδα και αισιοδοξία γέμισε την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, η αίθουσα
συνεδριάσεων του ΟΛΗ ΑΕ, από την επίσκεψη «Λιλιπούτειων Συμβούλων» των
Παιδικών Χωριών SOS της Φοινικιάς Ηρακλείου.
Τα χαρούμενα πρόσωπα, τα παιδικά χαμόγελα, οι γλυκιές φωνές πλημμύρισαν τον
Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου νωρίς το πρωί και έδωσαν την πιο αισιόδοξη και
χαρούμενη νότα αλλά και γέμισαν τις καρδιές όλων.
Τα φιλοξενούμενα παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS, συνοδευόμενα από τους
φροντιστές τους και τον Διευθυντή τους τον κ. Πέτρο Παπαδάκη, έφτασαν στο κεντρικό
κτίριο του ΟΛΗ ΑΕ, όπου στην αίθουσα συνεδριάσεων τους περίμεναν πολλές
εκπλήξεις με αρκετά δώρα για όλους.
Μετά τον πρωταρχικό τους ενθουσιασμό, συνομίλησαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Βαρδαβά και με την
Ειδική Σύμβουλο κ. Ελένη Τσαντηράκη. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη
συζήτηση σχετικά με τα κρουαζιερόπλοια, ανταποκρίθηκαν ευχάριστα σε ερωτήσεις του
Διευθύνοντος Συμβούλου, για ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν, εάν τους αρέσει η
θάλασσα και ποια επαγγέλματα της θάλασσας τους αρέσουν περισσότερο.
Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο του ΟΛΗ ΑΕ μαζί με τον Πρόεδρο και τις
Ειδικούς Συμβούλους του ΟΛΗ και ξεκίνησε η εκπαιδευτική εκδρομή-ξενάγηση, με
χρέη «ξεναγών» τον Προϊστάμενο Προμηθειών και Συμβάσεων κ. Νίκο Γαϊτάνη και με
τον Επόπτη Λιμένος κ. Ανδρέα Μαρινάκη, με πρώτο σταθμό την προβλήτα 6.
«Καρνάγιο». Ιδιαίτερο υπήρξε το ενδιαφέρον των παιδιών για τα σκάφη παλαιά και
σύγχρονα που συντηρούνται ή είναι σταθμευμένα. Η έκδηλη αγωνία αποτυπωμένη με
ενδιαφέρον, υπήρξε την στιγμή που αντίκρυσαν τους γερανούς και είδαν πως γίνονται
στη πράξη οι φορτοεκφορτώσεις και οι διαφοροποιήσεις γερανών ανάλογα με τα φορτία.
Επόμενος Σταθμός η προβλήτα υποδοχής των Κρουαζιεροπλοίων και στη συνέχεια ο
Πυροσβεστικός Σταθμός με καλωσόρισμα από τον Διοικητή του 3ου Πυροσβεστικού
Σώματος κ. Καραμπινάκη, με ενημέρωση καθώς και επίδειξη σβησίματος πυρκαγιάς
πλοίου ή οποιουδήποτε πλεούμενου με διοχέτευση και εκτόξευση νερού από το
Πυροσβεστικό Σκάφος.

Ακολούθησε μία στάση με παιχνιδιάρικο ύφος στον Επιβατικό Σταθμό όπου μέσα από τις
οθόνες έπαιξαν παιχνίδια αλλά και μέσα από διαδραστικές οθόνες γνώρισαν την ιστορία
της πόλης και του λιμανιού.
Τελευταίος προορισμός η επίσκεψη στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και η
θερμότατη υποδοχή από τον Λιμενάρχη Ηρακλείου κ. Δουβή στην αίθουσα
συνεδριάσεων, όπου και εδώ η μία έκπληξη διαδεχόταν την άλλη. Στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ΚΛΗ προβλήθηκε βίντεο σχετικά με την συμπεριφορά των παιδιών
στην θάλασσα, είτε αφορά την κολύμβηση είτε τα θαλάσσια σπορ, με τίτλο «ΜαθαίνωΠροσέχω-Νοιάζομαι». Ο Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Δουβής προβάλλοντας δεύτερο
βίντεο, τους εξήγησε τι είναι το Λιμενικό Σώμα και ποιος ο σκοπός και η αποστολή των
λιμενικών σκαφών και των πληρωμάτων τους και στη συνέχεια αποχώρησαν με τις
καλύτερες εντυπώσεις παίρνοντας αναμνηστικά δώρα, με προορισμό το Λιμενικό
Σκάφος όπου διά ζώσης είδαν τα όργανα και τη λειτουργία του σκάφους.
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα των παιδιών των Παιδικών Χωριών SOS ολοκληρώθηκε.
με την παράθεση γεύματος στο καφέ «Μαρίνα». Τα παιδιά αποχώρησαν γεμάτα από νέες
εμπειρίες και με την υπόσχεση ότι τα χρώματα της χαράς και της αισιοδοξίας καθώς και
οι ήχοι των παιδικών χαμόγελων να αποτελούν τους διαύλους επικοινωνίας για νέες
δραστηριότητες αλληλεγγύης και δοτικότητας.
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