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των Rebreather» 

Εξώφυλλο:            
Ναυάγιο Κασσάνδρα 

Μάρτιος-Απρίλιος 2011 

Σημαντικό… 
Το υλικό που παρουσιάζεται στο έντυπο αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί εγχειρίδιο ή οδη-
γός κατάδυσης. Δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον εκπαιδευτή και την πιστοποιη-
μένη εκπαίδευση. 
To κέντρο εκπαίδευσης AquaTec καθώς και ο δημιουργός του εντύπου αυτού, δεν φέρουν 
ούτε αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Η χρήση του συνόλου των πληροφοριών που ακολου-
θούν γίνεται με δική σας ευθύνη. 

Επιμέλεια-Κείμενα:  
Νίκος Καρατζάς 
 
Φωτογραφίες: Αρετή Κομηνού  
Νίκος Καρατζάς, διαδίκτυο. 
 
Επικοινωνία -πληροφορίες: 
www.aquatec.gr  
info@aquatec.gr 
 
Παρατηρήσεις - Σχόλια: 
nkaratzas@aquatec.gr 



Με αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε την νέα μορφή του AquaTec News.        
Θέλοντας να διαφοροποιηθούμε από την κλασική μορφή των newsletter, 
προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα έντυπο όπου εκτός από ενημερωτι-
κό να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Έτσι, καταλήξαμε στο Down line.  
Το ανανεωμένο ενημερωτικό έντυπο του κέντρου AquaTec, όπου εκτός από 
τα νέα  του κέντρου εντάξαμε στην ύλη νέες ενότητες με θέματα που αφορο-
ύν την αυτόνομη κατάδυση, το υγρό στοιχείο αλλά και θέματα γενικού ενδια-
φέροντος . 

Ελπίζουμε να το βρείτε χρήσιμο και ενδιαφέρον. 

πιθανότατα από το δεύτερο αεροπ-
λάνο τύπου Beau fighter  συντρίμ-

μια του οποίου είχα-
με εντοπίσει από 
προηγούμενη επίσκε-
ψη μας στο νησί.  

Για τον ακριβή προγ-
ραμματισμό καθώς 
και πληροφορίες για 
τα ναυάγια που θα 

επισκεφτούμε θα υπάρξει αναλυτική 
περιγραφή σε επόμενα τεύχη του 
Downline. 

Καταδυτικός εξοπλισμός επιλεγμέ-
νων εταιριών, αποκλειστικά για δύ-
τες τεχνικής κατάδυσης. 

www.aquatec.gr 

Για πληροφορίες, συμβουλές, ερω-
τήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό αλ-
λά και την διαμόρφωση αυτού, μπο-
ρείτε να στέλνετε email στο:  

info@aquatec.gr 

Σχετικά με το Downline 

Tech Diver online shop Εκπαιδευτικά σχολεία — Σεμινάρια 

Ξεκίνησε η προετοιμασία για την κα-
ταδυτική εκδρομή που θα πραγματο-
ποιηθεί την καλο-
καιρινή περίοδο 
στο Νησί των Κυ-
θήρων αλλά και 
της ευρύτερης πε-
ριοχής του Κάβο 
Μαλέα και της   
Ελαφονήσου.  

Σκοπός είναι η επίσκεψη δυο ναυαγί-
ων που βρίσκονται στην περιοχή αλλά 
και τον εντοπισμό της ατράκτου,  
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Κύθηρα 2011 

Εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνι-
κής κατάδυσης IANTD—SSI TXR 

•AquaTec, παρέχει Hogarthian / DIR 
πιστοποιημένα καταδυτικά επιμορ-
φωτικά σεμινάρια σύμφωνα με τα 
πρότυπα: 

          UTD/Hogarthian/DIR. 



Στη στήλη αυτή παρουσιάζονται τοποθεσίες κατάδυσης γνωσ-
τές στην καταδυτική κοινότητα. Τα κριτήρια επιλογής βασίζον-
ται στο βάθος αλλά και στο περιβάλλον ώστε να μπορούν να 
είναι επισκέψιμα από αυτοδύτες διαφόρων επιπέδων. 

Το μέγιστο βάθος για τα καταδυτικά σημεία που έχουμε επιλέ-
ξει είναι τα 35μέτρα.  

Σημείο Κατάδυσης…2 
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Ναυάγιο «M/S Κασσάνδρα» 

Το ναυάγιο Κασσάνδρα βρίσκεται 
στην δυτική πλευρά της βραχονη-
σίδας Ακιό ή Πλατσουράδα. Το Mo-
tor ship Κασσάνδρα με μήκος 52 
μέτρα είχε ναυπηγηθεί το 1918. 
Τον Φεβρουάριο του 1973 αναχώ-
ρησε φορτωμένο με τσιμέντο από 
το λιμάνι του Βόλου με προορισμό 
λιμάνια των Δωδεκανήσων. Στις 28 
Φεβρουαρίου 1973 και πλέοντας 
στον Νότιο Ευβοϊκό, από λανθασ-
μένη πορεία, το πλοίο προσέκρου-
σε στην Νήσο Πλατσουράδα με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ρήγ-
μα και να βυθιστεί 2 ημέρες μετά.  

Κατάδυση 

Η πρόσβαση στο σημείο πραγμα-
τοποιείται  με πλωτό μέσο.    

Η Βραχονησίδα Ακιό. Το κόκκινο στίγμα είναι το σημείο όπου 
βρίσκεται βυθισμένο το «Κασσάνδρα». Φωτογραφία: Goggle Earth  

Το ναυάγιο βρίσκεται σε όρθια θέση 
με μέγιστο βάθος τα 28 μέτρα. Κατά 
την γνώμη μας το πιο ενδιαφέρον 
κομμάτι του ναυαγίου είναι ο χώρος 
γύρω από την κατασκευή της πρύμ-
νης όπου το βάθος κυμαίνεται από 
15 έως 20 μέτρα. Το «Κασσάνδρα» 
προσφέρεται για υποβρύχια φωτογ-
ράφηση αλλά και για μικρές 
‘’εξερευνήσεις’’.  

Το «Κασσάνδρα» λόγο χαρακτηριστι-
κών (θέση, βάθος, διαστάσεις) είναι 
σημείο κατάδυσης ιδανικό για δύτες 
που θέλουν να έχουν μια πρώτη επα-
φή κατάδυσης σε ναυάγιο. 

Απαραίτητο σε κάθε κατάδυση η χρήση 
«σημαδούρα επιφανείας»                                 

Δεν πραγματοποιούμε διεισδύσεις δίχως την 
κατάλληλη εκπαίδευση. 



Φωτογραφίες: Αρετή Κομηνού 

from which you can choose 
and import into your newslet-
ter. There are also several 
tools you can use to draw 
shapes and symbols. 

Once you have chosen an 
image, place it close to the 
article. Be sure to place the 
caption of the image near the 
image. 

This story can fit 75-125 
words. 

Selecting pictures or graphics 
is an important part of adding 
content to your newsletter. 

Think about your article and 
ask yourself if the picture sup-
ports or enhances the mes-
sage you’re trying to convey. 
Avoid selecting images that 
appear to be out of context. 

Microsoft Publisher includes 
thousands of clip art images 
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Inside Story Headline 

internally, you might comment 
upon new procedures or im-
provements to the business. 
Sales figures or earnings will 
show how your business is 
growing. 

Some newsletters include a 
column that is updated every 
issue, for instance, an advice 
column, a book review, a letter 
from the president, or an edi-
torial. You can also profile new 
employees or top customers or 
vendors. 

This story can fit 100-150 
words. 

The subject matter that ap-
pears in newsletters is virtually 
endless. You can include sto-
ries that focus on current tech-
nologies or innovations in your 
field. 

You may also want to note 
business or economic trends, 
or make predictions for your 
customers or clients. 

If the newsletter is distributed 
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This story can fit 150-200 
words. 

One benefit of using your 
newsletter as a promotional 
tool is that you can reuse con-
tent from other marketing 
materials, such as press re-
leases, market studies, and 
reports. 

While your main goal of distrib-
uting a newsletter might be to 
sell your product or service, 
the key to a successful news-
letter is making it useful to 
your readers. 

A great way to add useful con-
tent to your newsletter is to 
develop and write your own 
articles, or include a calendar 
of upcoming events or a spe-

cial offer that promotes a new 
product. 

You can also research articles 
or find “filler” articles by ac-
cessing the World Wide Web. 
You can write about a variety 
of topics but try to keep your 
articles short. 

Much of the content you put in 
your newsletter can also be 
used for your Web site. Micro-
soft Publisher offers a simple 
way to convert your newsletter 
to a Web publication. So, 
when you’re finished writing 
your newsletter, convert it to a 
Web site and post it. 
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AquaTec, Tech Diver Rescue  - TDR 

Το σεμινάριο Tech Diver Rescue  της 
AquaTec απευθύνεται σε αυτοδύτες 
Τεχνικής κατάδυσης οι οποίοι εμπλέ-
κονται σε κάθε μορφή Τεχνικής Κατά-
δυσης όπως Ναυάγιο-κατάδυση, Σπή-
λαιο-κατάδυση, καταδύσεις ανοιχτής 
θάλασσας. 

Το 2009 ξεκινήσαμε το στήσιμό του 
βασικού κορμού για το TDR. Η αφορμή 
για τη δημιουργία του TDR δόθηκε από 
τους ίδιους τους δύτες, οι οποίοι 
ήθελαν να προχωρήσουν στην εκπαί-
δευση τεχνικής κατάδυσης ή είχαν 
προηγούμενη εκπαίδευση σε σχολεία 
τεχνικής κατάδυσης. Παρατήρησαν, ότι 
οι μεγάλες αλλαγές στον εξοπλισμό 
αλλά και στις υποβρύχιες δραστηριότη-
τες ήταν αρκετές έτσι ώστε το Rescue 
Diver των «παραδοσιακών» οργανισ-
μών δεν ήταν αρκετό να ανταπεξέλθει  
στις αλλαγές αυτές. Επίσης, οι δεξιότη-

τες διάσωσης και διαχείρισης περιστα-
τικού που απαιτούνται στα τεχνικά σχο-
λεία διαφοροποιούνται  από την διδακ-
τική ύλη του  «κλασικού»  Rescue 

Diver, αφού έχουμε να κάνουμε με κατα-
δύσεις οροφής, το οποίο συνεπάγεται 
με υποχρεωτικές στάσεις, αλλαγές αερί-
ων (Deco Stage), τήρηση πλάνου κατά-
δυσης, κ.ά. 

Tο σεμινάριο Tech Diver Rescue σχεδι-
άστηκε με γνώμονα την μεγιστοποίηση 
της ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τον 
όγκο και την διαμόρφωση του εξοπλισ-
μού, το περιβάλλον που πραγματοποι-
ούνται καταδύσεις τεχνικής μορφής 
(σπήλαια- ναυάγια– βάθος), την υποχ-
ρέωση για στάσεις αποσυμπίεσης, τις 
διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που 
μπορεί να δημιουργηθούν με δίχτυα, 
συντρίμμια, μίτο, γραμμή κατάδυσης, 
SMB καθώς και προβλήματα από βλάβη 
ή αστοχία εξοπλισμού.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει 
στον εκπαιδευόμενο τις γνώσεις, τις 
πληροφορίες, τις δεξιότητες, αλλά και τις 
απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούνται 
από την ομάδα για την αντιμετώπιση 
τυχών απρόοπτων καταστάσεων. 

Διάρκεια σεμιναρίου 

Το Tech Diver Rescue έχει διάρκεια 4 
ημέρες όπου περιλαμβάνει 6 ώρες βυ-
θού με μέγιστο βάθος τα 30 μέτρα και 
θεωρητικά μαθήματα συνολικής διάρκει-
ας 12 ωρών.  

Το TDR συνεχίζει να διαμορφώνεται και 
να εξελίσσεται παράλληλα με την δια-
μόρφωση του εξοπλισμού και  τις εξελί-
ξεις στην καταδυτική εκπαίδευση.  

Προγράμματα Εκπαίδευσης -  Σεμινάρια 

Στήλη αφιερωμένη στην παρουσίαση προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς και 
σεμιναρίων που παρέχει το Κ.Κ AquaTec. 
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Finger Spool 

«Ίσως η καλύτερη 
σχέση τιμής, αξίας 
στον καταδυτικό ε-
ξοπλισμό» 

 

Το spool (καρούλι) χρησιμοποιείται 
σε  κάθε  μορφή  κατάδυσης 
(Recreational, Cave, Wreck, Scientific). 
Πλέον μαζί με το SMB* θεωρείται 
βασικό κομμάτι του καταδυτικού ε-
ξοπλισμού. Κατασκευάζεται από 
πλαστικό, με τα ακριβότερα μοντέλα 
να κατασκευάζονται από Derlin, υλι-
κό που προσφέρει  μεγαλύτερη α-
καμψία, είναι ελαφρύτερο και έχει 
μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. Το 
finger spool αποτελείται από το κυρί-
ως σώμα, το double ender (διπλό 
κλιπ ) και το σχοινί, συνήθως 30-50 
μέτρα, διαμέτρου ± 1.5mm. 

H απλή κατασκευή και ο τρόπος λει-
τουργίας σχεδόν μηδενίζει την εμ-
πλοκή του. Αποφεύγουμε τα spools  
με μεταλλικό σώμα τα οποία βυθί-
ζονται πιο γρήγορα, καθώς και 
spools, reels αμφιβόλου ποιότητας 
με κινούμενα μηχανικά μέρη όπως 
ελατήρια και σκανδάλες.  

Σίγουρα χρειάζεται εξάσκηση ώστε 
να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξε-
ις, ειδικά στην ανάπτυξη του SMB.  

Χρήση — Εφαρμογές  

Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές του 
spool είναι: 

•Το spool για την ανάπτυξη του 
SMB . Βρίσκεται μόνιμα εγκατεστη-
μένο στο SMB, δηλαδή αποτελεί ε-
νιαίο κομμάτι του εξοπλισμού.          
Ο χρόνος που χρειάζεται για να το-
ποθετήσουμε υποβρυχίως το spool 
στο SMB ίσως είναι σημαντικός. Το-
ποθετείται στην τσέπη και είναι πάν-
τα έτοιμο για χρήση.  

•Χρήση του spool για την ανάπτυξη 
συσκευών ανέλκυσης και Life sup-
port Rafts. Αν το βάθος δεν αποτελεί 
περιοριστικό παράγοντα χρήσης, 
προτιμάται αντί του reel λόγο ελά-
χιστων πιθανοτήτων εμπλοκής.    

•Safety spool. Χρήσιμο σε επείγου-
σες καταστάσεις όπως απώλεια 
γραμμή κατάδυσης, απώλεια ή σπά-
σιμο γραμμής  μίτου, σαν εφεδρικός 
μίτος. Πολλαπλές εφαρμογές και 
ευρεία χρήση στις σπηλαίο-
καταδύσεις.                          

•Γραμμή αναφοράς και εντοπισμού            
θέσης σε συνδυασμό με το SMB. 

•Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν   
Buddy line ή Jon line. Με την κατάλ-
ληλη χρήση μπορούμε να ρυθμίσου-
με την απόσταση μας από την γραμ-
μή κατάδυσης όταν επικρατούν ρεύ-
ματα στην διάρκεια της αποσυμπίε-
σης. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγου-
με τον όποιο συνωστισμό κοντά 
στην γραμμή κατάδυσης.  

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού  

«Κλασικό» Jon line 

Επιπλέον εξοπλισμός. Οι  
εφαρμογές του Jon line 
μπορούν να καλυφτούν με 
spool  το οποίο 
αδιαμφισβήτητα έχει και 
περισσότερες χρήσεις 
στην διάρκεια της 
κατάδυσης.   

Downline 6 

Η χρήση του spool 

χρειάζεται 

εξάσκηση ώστε να 

αποφύγουμε 

δυσάρεστες 

εξελίξεις, ειδικά 

στην ανάπτυξη του 

SMB.  
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*SMB - surface marker Buoyancy 
‘’Μπαλόνι αποσυμπίεσης’’  



Επίσης, αποφεύγουμε να κρατιό-
μαστε από την γραμμή κατάδυσης 
που μπορεί να συνεπάγεται με μυϊκή 
κούραση, περιορισμό κινήσεων και 
βέβαια κίνδυνος να παρασυρθούμε 
από το ρεύμα στην περίπτωση δια-
δικασιών ή χειρισμών που πιθανών 
να χρειαζόμαστε και τα δυο χέρια!  
Μπορεί να αντικαταστήσει το Buddy 
line. 

«Κλιπς» τα οποία εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή μειονεκτήματα στις 
καταδυτικές εφαρμογές, φρόνιμο είναι να αποφεύγονται, ειδικά στη 
χρήση με  spool. 

Χρήσιμες συμβουλές - Finger Spool 

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού  

Θέση αντίχειρα κατά την ανάπτυξη του SMB.  
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Η αναφορά για τις πολλαπλές χρή-
σεις του spool καθώς και οι συνδυ-
ασμοί χρήσης που μπορεί να προ-
κύψουν σίγουρα δεν μπορούν να 
καλυφτούν σε  δυο σελίδες.  

Στα σχολεία Τεχνικής Κατάδυσης 
γίνεται εκτεταμένη χρήση του spool 
καθώς και αναλυτική περιγραφή για 
τις χρησιμότητες του. 

Η «φάλαγγα» του αντίχειρα πρέ-
πει να βρίσκεται έξω από σώμα 
του spool. 

Κίνδυνος να «κολλήσει»  ο αντίχειρας μέσα 
στο spool. Η απεμπλοκή του αντίχειρα  
είναι πολύ δύσκολη αν στο spool υπάρχει 
ανοδική τάση όπως συμβαίνει κατά την 
ανάπτυξη του SMB. 



Χρήσιμες συμβουλές - Finger Spool 
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Το μήκος και το πλάτος της θηλι-
άς πρέπει να είναι τόσο ώστε να 
μπορεί να περάσει άνετα το 
spool μέσα από αυτή.  

Η μικρή θηλιά χρησιμεύει για το 
εύκολο λύσιμο του σκοινιού. Πολύ 
χρήσιμη ως και απαραίτητη όταν 
φοράμε γάντια. 

Οι τρείς κόμποι απεικονίζουν το «πέρασμα», το βάθος 
των 9 μέτρων. Πολλοί αυτοδύτες προτιμούν τον τρό-
πο αυτό σαν τον πιο κατάλληλο, για να «μαρκάρουν» 
τα τελευταία μέτρα της ανάδυσης. Ο άλλος τρόπος 
είναι αυτός στον οποίο γίνεται χρήση διαφορετικού 
χρώματος σχοινιού στα τελευταία μέτρα. 

Το spool δεν χαρακτη-
ρίζεται ούτε αποτελεί 
«gadget» καταδυτικού 
εξοπλισμού. 

Το spool με το SMB αποτελεί 
ενιαίο σύνολο του εξοπλισμού. 

Double ender - Ανοξείδωτο κλιπ .    
Προτείνεται σαν το καταλληλότερο για να 
χρησιμοποιείται με το spool. H καλή ποι-
ότητα του double ender μας εξασφαλίζει 
την σωστή λειτουργικότητα του spool.  



Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους πρόληψης 
αλλά και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας που ενδεχομένως να αντιμετωπίσου-
με κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας σε κατασ-
τάσεις επείγοντος περιστατικού σίγουρα μας προκαλεί άγχος. Παρακάτω αναφέρο-
υμε γενικές πληροφορίες και χρήσιμα στοιχεία  για περιστατικά που πιθανόν παρο-
υσιαστούν και επηρεάσουν αρνητικά την καταδυτική μας εξόρμηση. 

Διαχείριση Επείγοντος περιστατικού 

Αφυδάτωση 

Η αντιμετώπιση της αφυδάτωσης 
κυρίως κατά την διάρκεια της απο-
συμπ ίεσης  έχε ι  στόχο  την   
απoκατάσταση τoυ όγκoυ και της 
σύστασης  των  υγρών  τoυ 
oργανισμoύ σε φυσιoλoγικά επίπε-
δα. 

Για την αποφυγή της αφυδάτωσης ο 
δύτης πρέπει να έχει καταναλώσει 
αρκετά μεγάλη ποσότητα υγρών ξε-
κινώντας τουλάχιστον δυο ημέρες 
πριν την πραγματοποίηση κατάδυ-
σης μεγάλης διάρκειας. 

  

Ενυδάτωση του οργανισμού 

 Πολλοί δύτες για την ενυδάτωση 
τους προτιμούν ενεργειακά ποτά. Τα 
ποτά αυτά περιέχουν υψηλή περιεκ-
τικότητα υδατανθράκων αλλά και 
ταυρίνη, χολίνη και καφεΐνη. Πρέπει 
να γνωρίζουμε ότι το ποσοστό καφε-
ΐνης που περιέχουν τα ενεργειακά 
ποτά (energy Drinks) είναι περισσό-
τερο από ένα φλιτζάνι καφέ και η 
χρήση καφεΐνης πριν και μετά την 
κατάδυση δεν ενδείκνυται γιατί μέσο 
διούρησης προκαλεί αφυδάτωση. 
Επίσης πολλά ισοτονικά ποτά είναι 
πλούσια σε Νάτριο και η μεγάλη δό-
ση νατρίου μπορεί να συμβάλει θετι-
κά στην αφυδάτωση. 

Αφυδάτωση oνoμάζεται τo αρνητικό 
ισoζύγιo υγρών τoυ oργανισμoύ δη-
λαδή η μείωση του συνολικού όγκου 
νερού στο σώμα μας. 

Το 50-70% της μάζας του ανθρώπι-
νου σώματος αποτελείτε από υγρά. 

Σε αφυδατωμένο δύτη μειώνεται η 
αποτελεσματικότητα του κυκλοφορι-
κού συστήματος με αποτέλεσμα να 
τροποποιούνται οι φυσιολογικές δια-
δικασίες απορρόφησης και αποβο-
λής αδρανών αερίων οι οποίες εμ-
πλέκονται στη δημιουργία φυσαλί-
δων.  

Η αφυδάτωση παραμένει από τους 
κύριους παράγοντες που προδιαθέ-
τουν σε συμπτώματα νόσου (DCI). 

Έρευνες (Bruner 1964)  έχουν δείξει 
ότι ο όγκος του πλάσματος και του 
αιματοκρίτη σε κατάσταση αφυδάτω-
σης ήταν αντιστοίχως 50% και 32% 
μικρότερος από τα φυσιολογικά επί-
πεδα.        

Παράγοντες που προδιαθέτουν για 
αφυδάτωση  μπορεί να είναι: 

• Εισπνοή ξηρού αέρα ( φιάλες 
κατάδυσης)    

• Αυξημένες απώλειες υγρών 
μέσο διούρησης 

• Μειωμένη πρόσληψη υγρών 
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«Η σωστή 
ενυδάτωση του 
οργανισμού 
πρέπει να 
ξεκινήσει 
τουλάχιστον 24 
ώρες πριν την 
κατάδυση» 



Πρέπει να τονιστεί ότι τα αεριούχα 
αθλητικά ποτά πολλές φορές προκα-
λούν μετεωρισμό (φούσκωμα) που 
μπορεί να μειώσουν το ρυθμό κατα-
νάλωσης υγρών.  

Η αφυδάτωση είναι μια κατάσταση 
που μπορεί να απειλήσει την αν-
θρώπινη ζωή. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η 
αφυδάτωση είναι ήπιας μορφής. Αν 
δεν πραγματοποιήσουμε τις απαραί-
τητες ενέργειες έτσι ώστε να ενυδα-
τώσουμε τον οργανισμό μπορεί να 
εξελιχθεί σε σοβαρότερη κατάσταση 
αφυδάτωσης. Σε σοβαρότερες πε-
ριπτώσεις αφυδάτωσης, πέφτει η 
αρτηριακή πίεση άρα μειώνεται η 
κυκλοφορία του αίματος με αποτέ-
λεσμα τη μη σωστή οξυγόνωση των 
ιστών. Σε αυτή την κατάσταση μπο-
ρεί να προκύψουν ζαλάδες, απώλεια 
της συνείδησης και η εξέλιξη υγείας 

του ασθενή μπορεί να είναι δυσμενή.  

Για την αντιμετώπιση περιστατικού 
έξω από το νερό, αν ο άρρωστος 
διατηρεί φυσιολογική πίεση του    
δίνουμε αμέσως σακχαρούχο διάλυ-
μα 5%. Το σάκχαρο επιταχύνει την 
ενυδάτωση σε όλους τους ιστούς 
του σώματος για το λόγο ότι επιτρέ-
πει την ελεύθερη διακίνηση του υγ-
ρού. Η χορήγηση δεν πρέπει να ξε-
περνά το ένα λίτρο την ώρα και η 
μεταφορά του στο νοσοκομείο κρίνε-
ται αναγκαία. 

                           

DAN, σε επίπεδο παροχέα αλλά και 
σε επίπεδο εκπαιδευτή.  

*Πώλησης εκπαιδευτικών υλικών της 
DAN σε πιστοποιημένους και ενερ-
γούς εκπαιδευτές του οργανισμού.  

*Ενοικίαση  εξοπλισμού πρώτων 
βοηθειών της DAN      

*Σχετικής πληροφόρησης ασφαλει-
ών της DAN για αυτοδύτες. 

Το εκπαιδευτικό κέντρο αυτόνομης 
κατάδυσης AquaTec αποτελεί  ένα 
από τα λιγοστά κέντρα παροχής 
προχωρημένων υπηρεσιών της DAN 
τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο 
και σε επίπεδο ενοικίασης, πώλησης 
εξοπλισμού και εκπαιδευτικών υλι-
κών της DAN.  

Ποιο συγκεκριμένα υπάρχει δυνατό-
τητα:  

*Παροχής εκπαίδευσης σε όλα τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα της 

Εκπαίδευση DAN 
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«Ο αφυδατωμένος 
δύτης είναι πιο 
επιρρεπής στην 
νόσο (DCI)» 

Αφυδάτωση 



Ο Β. Dräger είχε σκοπό να κατασκε-
υάσει συσκευή κατάδυσης μεγάλης 
εμβέλειας δηλαδή μια συσκευή χω-
ρίς παροχή αέρα από την επιφάνεια. 

Το 1911 πειραματίσθηκε στη κατά-
δυση με αυτόνομη αναπνευστική 
συσκευή και ένα χρόνο αργότερα το 
1912 η εταιρεία Dräger διέθετε τρεις 
τύπους σκάφανδρα χωρίς παροχή 
αέρα επιφανείας. 

Στις 17 Ιουλίου 1914 ήταν η πρώτη 
φορά που ο άνθρωπος βρισκόταν 
σε πίεση 9 Bar – 80 μέτρα και διάρ-
κεια κατάδυσης 40 λεπτά αλλά και η 
πρώτη φορά που γίνονταν μελέτη 
για το πως ο άνθρωπος λειτουργού-
σε κάτω από αυτές τις συνθήκες και 
ποιες οι επιδράσεις στο ανθρώπινο 
σώμα. 

Στο τέλος τις  ίδιας χρονιάς κατασκε-
υάσθηκε το πρώτο πειραματικό Re-
breather που χρησιμοποιούσε οξυ-
γόνο και ατμοσφαιρικό αέρα. Η μίξη 
γινόταν από το δύτη και το λειτουργι-
κό του βάθος ήταν 40 μέτρα.                                        
Ήταν το Nitrox Rebreather. 

 

«Ιστορία των Rebreather»  Μέρος 2ο  
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Οι έρευνες και τα πειράματα δεν 
σταμάτησαν ποτέ. Ο επόμενος στό-
χος  ήταν η κατασκευή συσκευής η 
οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε διάσωση από ναυαγοσώστες. 

Το 1926 παρουσιάσθηκε η κλειστού 
κυκλώματος καταδυτική συσκευή 
που λειτουργούσε με οξυγόνο με το 
χαρακτηριστικό όνομα Bade-
tauchretter, δηλαδή διασώστης 
κολυμβητών. 

 

Η συσκευή ήταν πολύ κοντά στη 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται και 
σήμερα, ήταν ένα ολοκληρωμένο 
Rebreather με ασκό εισπνοής-
εκπνοής, κάνιστρο-κιβώτιο απορρό-
φησης με την χημική ουσία γνωστή 
σαν Soda lime (χημικό απορροφητι-
κό)  που σκοπό είχε την κατακράτη-
ση του διοξειδίου του άνθρακα, κύ-
λινδρο με καθαρό οξυγόνο για να 
συμπληρώνει αυτό που καταναλώ-
νεται από τον δύτη και το επιστόμιο. 

Όπως προαναφέραμε η Bade-
tauchretter  ήταν πολύ κοντά στη 
τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και 
σήμερα . Ας δούμε τα χαρακτηριστι-
κά  των συσκευών κλειστού κυκλώ-
ματος με οξυγόνο για  να καταλάβο-
υμε τον τρόπο που λειτουργούν, 
αλλά και τη χρήση τους. 

Η «Ιστορία των Rebreather» είναι μια  εργασία που γράφτηκε το 2002 για την παρο-
υσίαση σε εκπαιδευτικό σχολείο που θα έκανα την εποχή εκείνη. Η εργασία αυτή 
αφιερώνεται στον άνθρωπο που με μύησε στα Rebreather, στον Δάσκαλο, στον 
φίλο, στον σύντροφο μου στις καταδύσεις και στο βουνό, Χρήστο Μπαρούχα ,που 
έφυγε από κοντά μας  το 2002. 



Οι συσκευές κλειστού κυκλώματος 
με οξυγόνο θωρούνται οι πιο απλές 
κατασκευές Rebreather. Xωρίζονται 
σε δυο κατηγορίες, ενεργούς και  
παθητικής προσθήκης οξυγόνου.    
Η διαφορά τους βρίσκεται στην ροή 
εισαγωγής του οξυγόνου στο κύκλω-
μα. Το σύστημα σταθερής ροής τρο-
φοδοτεί το κύκλωμα (ασκό) συνεχώς 
με οξυγόνο. Η ροή αυτή πλησιάζει 
την κατανάλωση, τις ανάγκες του 
δύτη σε αέριο (οξυγόνο). Αν υπάρξει 
υπέρ-τροφοδοσία στον ασκό λόγω 
χαμηλής κατανάλωσης, ο ασκός εκ-
τονώνεται μέσω της βαλβίδας 
«ανακούφισης» που βρίσκεται εγκα-
τεστημένη σε αυτόν. Στην περίπτω-
ση αυξημένου ρυθμού αναπνοής ο 
χρήστης μπορεί να εισάγει επιπλέον 
οξυγόνο στο κύκλωμα (ασκό) με το 
πάτημα της βαλβίδας ζήτησης, De-
mand Valve. 

Στην δεύτερη κατηγορία η εισαγωγή 
οξυγόνου στο κύκλωμα πραγματο-
ποιείται με βαλβίδα η οποία 
«ανοίγει» και τροφοδοτεί το κύκλω-
μα (ασκό) όταν μειώνεται η ποσότη-
τα οξυγόνου μέσα σε αυτό. Στην πε-
ρίπτωση αυξημένου ρυθμού αναπ-
νοής ο χρήστης μπορεί να εισάγει 

επιπλέον οξυγόνο στο κύκλωμα 
(ασκό) με το πάτημα της βαλβίδας 
ζήτησης – Demand Valve. 

Τα μέρη που αποτελείται το         
Rebreather κλειστού κυκλώματος 

 1.Επιστόμιο 

2.Σωλήνας εκπνοής 

3.Σωλήνας παροχής 

4.Αναπνευστικός ασκός 

5. Demand Valve 

6.Κάνιστρο  - Φίλτρο CO2 

7. Ρυθμιστής Οξυγόνου 

8. Βαλβίδα φιάλης 

9.Φιάλη Οξυγόνου   

  Συνεχίζεται……... 
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Φωτογραφίες -Σκίτσα                   
Διαδίκτυο 

Drager LAR/V  

Άριστη ποιότητα κατασκευής και αξιο-
πιστία. Χρησιμοποιείται επί το πλείσ-
των σε στρατιωτικές εφαρμογές.  



Πρέσπες  

Πρέσπα, ακρότατο σημείο της Ελλη-
νικής επικράτειας. Βρίσκονται στην 
Δυτική Μακεδονία και απέχουν περί-
που 45 χλμ από την πόλη της Φλώ-
ρινας και 50 χλμ από την πόλη της 
Καστοριάς.  

Η Μεγάλη Πρέσπα χωρίζει και ενώ-
νει λαούς, είναι το φυσικό σύνορο 
ανάμεσα  στην Ελλάδα, την Π.Γ.Δ.Μ, 
και την Αλβανία. Η μεγαλύτερη 
έκταση της Μικρής Πρέσπα ή Μικ-
ρής Βρυγηίς, ανήκει σχεδόν εξ ολοκ-
λήρου στην ελληνική επικράτεια . 
Ιστορικά, οι πρώτοι κάτοικοι ήταν οι 
Φρύγες και ακολούθησαν Μακεδονι-
κά φύλλα που αργότερα κατακτήθη-
καν από τους Ρωμαίους. Από τον 9ο 
έως τον 11ο αιώνα οι Σλάβοι ήταν οι 
κυρίαρχοι της περιοχής. Το 1912 
μετά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο 
η περιοχή των Πρεσπών περιέχεται 
στο Ελληνικό κράτος. 

Η Πλωτή γέφυρα που ενώνει το νησί της Μικρής 
Πρέσπα, Άγιος Αχίλλειος.   

                                                     
Γεωλογικά η λεκάνη των Πρεσπών 
σχηματίστηκε από τεκτονικές υφέσε-
ις πιθανότατα κατά τη διάρκεια της 
τριτογενούς γεωλογικής εποχής.  

Οι δύο λίμνες επικοινωνούν μεταξύ 
τους με μικρό δίαυλο στη θέση Κού-
λα.  

Από τις αρχαιότερες  λίμνες της 
Eυρώπης, με μοναδική βιοποικιλότη-
τα, προστατεύεται από ελληνικές, 
ευρωπαϊκές καθώς και διεθνείς συμ-
βάσεις, σαν μοναδικοί υγροβιότοποι.  

Το 1974 δημιουργήθηκε ο εθνικός 
δρυμός Πρεσπών μέσα στον οποίο 
προστατεύονται κυρίως τα σπάνια 
είδη πουλιών της περιοχής.  

 

          Φωτογραφίες: Νίκος Καρατζάς 

Φωτογραφικές Ματιές – Λίμνες 

Μικρή Πρέσπα, Άγιος Αχίλλειος.  
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Ο Χώρος των Πολιτιστικών εκδηλώσεων 
«Πρέσπεια» στον Άγιο Αχίλλειο. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ των ΠΡΕΣΠΩΝ  



Επικοινωνία  

Γραβιάς 14 Δάφνη (1ος Όροφος) 

Τ.Κ 17235 Αθήνα 

Τ 210 3837712 – 210 3830182 

F 210 3831278 

 E-mails: 
aquatec@aquatec.gr 

info@aquatec.gr  

Διεύθυνση Κέντρου: 
kominou@aquatec.gr 

Ηλεκτρονικό κατάστημα:  
shop@aquatec.gr 

Πληροφορίες για την εκπαίδευση Τεχνικής Κατάδυ-
σης: 
nkaratzas@aquatec.gr  

Πληροφορίες για την εκπαίδευση First Aid: 
gerou@aquatec.gr 

Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα DAN 
dantraining@aquatec.gr 

Καταδυτικό blog με σχόλια, 
απόψεις, πληροφορίες, 
άρθρα, τεχνικά θέματα, 
φωτογραφικό υλικό.  

http://aquatec.wordpress.com/ 


