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ούτε αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Η χρήση του συνόλου των πληροφοριών που ακολου-
θούν γίνεται με δική σας ευθύνη. 
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Σας καλωσορίζουμε στο Downline, το ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό έντυπο του καταδυτικού κέντρου 
Aquatec. Προσδοκώντας στην συνεχή βελτίωση του 
Downline, έχουμε αρχίσει ήδη την συγκέντρωση και 
συγγραφή υλικού που θα παρουσιάσουμε μελλοντικά.  

Βασικό κριτήριο επιλογής των θεμάτων είναι η προσέγγιση και οι εξελίξεις που 
παρουσιάζονται τόσο στη κατάδυση όσο και στη καταδυτική εκπαίδευση που 
μπορεί να αφορά και να ενδιαφέρει αυτοδύτες διαφόρων επιπέδων. Κάποια από 
τα θέματα, όπως αυτό που παρουσιάζουμε σε αυτό το τεύχος και αναφέρεται 
στην «Διαχείριση Αναίσθητου Δύτη στο Βυθό», θεωρούνται ‘’δύσκολα θέματα’’ ή 
θέματα με ειδικό τρόπο προσέγγισης και οι αναφορές ειδικά σε Ελληνικά έντυπα 
είναι σπάνιες. Είναι διαδικασίες οι οποίες διδάσκονται στα πρακτικά μαθήματα 
σχολείων Τεχνικής κατάδυσης και στα σχολεία ‘’Rescue Diver’’ κάποιων εταιρι-
ών κατάδυσης. Οι διαδικασίες αυτές τροποποιούνται και αναπροσαρμόζονται. 
Σαν δύτες, πρέπει να είμαστε πάντα ενημερωμένοι και να παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις, θεωρητικές και πρακτικές. 

Αναφορικά με το τεύχος Μαΐου - Ιουνίου, στην στήλη ‘’Εξοπλισμός’’, μπορείτε να 
διαβάσετε την παρουσίαση με θέμα Backplate - Harness. Σημείο κατάδυσης σε 
αυτό το τεύχος επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε άλλο ένα ναυάγιο, αυτό του 
φορτηγού πλοίου “Portugal” το οποίο βρίσκεται στην περιοχή της Μακρονήσου. 
Επίσης, ένα φωτογραφικό οδοιπορικό στης Λίμνες Φλέγγα καθώς και η παρου-
σίαση του προγράμματος Life Support System Service Technician της IANTD. 

Ελπίζουμε να το βρείτε χρήσιμο και ενδιαφέρον. 

Στις 9 Μαρτίου παρακολουθήσαμε το τεχνικό σεμινάριο 
που  πραγματοποιήθηκε από την εταιρία CRESSI με ειση-
γητή τον Γ. Αποστολίδη. Το σεμινάριο είχε θέμα την επισ-
κευή και  συντήρηση του καταδυτικού εξοπλισμού 
CRESSI.  

Μετά από τις εταιρίες BtS, Apeks, Halcyon, X-Scooter, παρέχουμε πιστοποιημέ-
νο service και στα καταδυτικά προϊόντα της εταιρίας CRESSI. 
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Τεχνικό σεμινάριο CRESSI 

Το κ.κ. AquaTec διοργανώνει θεωρητικά  και πρακτι-
κά σεμινάρια με θέματα όπως φυσιολογία κατάδυσης, 
θεωρία και σύγχρονες στρατηγικές αποσυμπίεσης, 
συντήρηση - επισκευή καταδυτικού εξοπλισμού, χρή-
ση ειδικευμένων υλικών κατάδυσης κ.ά. Επίσης, πα-

ρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία με την DAN, 
καθώς και εκπαίδευση τεχνικών καταδυτικού εξοπλισμού και τεχνικών για την 
μίξη καταδυτικών αερίων. 
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Εκπαίδευση 



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…3 
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Ναυάγιο Φ/Γ «Portugal» 

Το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου 
«Portugal» βρίσκεται στην Δυτική 
πλευρά της Μακρονήσου. Στην 
πραγματικότητα το πρυμναίο κομ-
μάτι βρίσκεται στην θέση Αγ. Γεώρ-
γιος (φωτογραφίες) ενώ το υπόλοι-
πο στον ύφαλο Τρυπητή.  Πρόκει-
ται για φορτηγό πλοίο με σημαία 
Βελγίου το οποίο βυθίστηκε τον 
Οκτώβριο του 1957, μετά από 
πρόσκρουση στο ύφαλο Τρυπητή, 
βορειοδυτικά της Μακρονήσου. Η 
αναφορά, καθώς και το Photo Gal-
lery που ακολουθεί στις επόμενες 
σελίδες αναφέρεται, απεικονίζει 
μέρος του ναυαγίου στην θέση Αγ. 
Γεώργιος. 

Κατάδυση 

Το μέγιστο βάθος του ναυαγίου 
είναι τα 32 μέτρα. Η τοποθεσία του 
ναυαγίου αλλά και τα θαλάσσια 
ρεύματα που πολλές φορές υπάρ-
χουν στην περιοχή  καθιστούν την 
κατάδυση πιο απαιτητική από  τις 
προηγούμενες αναφορές μας σε 
ναυάγια. Η απόσταση του ναυαγίο-
υ από το νησί είναι περίπου 300 
μέτρα και η χρήση down line – 
γραμμής κατάδυσης, είναι απαραί-
τητη.  

Ο κύριος όγκος του ναυαγίου είναι 
μέρος της υπερκατασκευής που απο-
κολλήθηκε μετά την σύγκρουση. Στον 
χώρο γύρω από το ναυάγιο υπάρχο-
υν διάσπαρτα συντρίμμια καθώς και 
κομμάτια από το φορτίο που μετέφε-
ρε. 

Ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη είναι η 
θαλάσσια ζωή που υπάρχει στο ναυ-
άγιο καθώς φιλοξενεί αρκετά είδη ψα-
ριών. 

Η πρόσβαση στο σημείο κατάδυσης 
πραγματοποιείται μόνο με σκάφος. 
Απέχει περίπου 3 μίλια από το λιμάνι 
του Λαυρίου. 

Απαραίτητο σε κάθε κατάδυση η χρήση 
«σημαδούρα επιφανείας»                                 

Δεν πραγματοποιούμε διεισδύσεις δίχως την 
κατάλληλη εκπαίδευση. 

Παραπομπές 

www.planetblue.gr   

http://www.sea-wrecks.gr  



Φωτογραφίες: Αρετή Κομηνού - Νίκος Καρατζάς 

Photo Gallery «Portugal» 
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Στον χώρο γύρω από το ναυάγιο 
υπάρχουν διάσπαρτα συντρίμμια.  

Μέρος της υπερκατασκευής 
και των αμπαριών. 



 

Φωτογραφίες: Γιάννης Δημαρέσης 
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Life Support System Service Technician  

Πρόγραμμα LSST 
της IANTD είναι 
αφιερωμένο στην 
τεχνική επιμόρφω-
ση του δύτη μέσω 
ε ξ ε ιδ ι κ ευμένων 
γνώσεων και ε-

φαρμογών στην συντήρηση και επισκευ-
ή του καταδυτικού εξοπλισμού. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευ-
ση για την επισκευή και τη συντήρηση 
του καταδυτικού εξοπλισμού, κα-
θώς  επίσης  την κατάλληλη προετοιμα-
σία και τις διαδικασίες που απαιτούντα-
ι  για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού 
σε περιβάλλον υψηλής συγκέντρωσης 
Οξυγόνου.  

Στο πρόγραμμα LSST παρέχονται πλη-
ροφορίες, οδηγίες και τεχνικά εγχειρίδια 

για τον καταδυτικό εξοπλισμό που α-
ποσκοπούν στο να προσφέρουν στον 
εκπαιδευόμενο την δυνατότητα να εμβα-
θύνει τις γνώσεις του κατά τρόπο μεθο-
δικό και τεχνικά θεμελιωμένο, καθώς και 
να αναπτύξει το υπόβαθρο που απαιτεί-
ται για την κατανόηση σε βάθος του κα-
ταδυτικού εξοπλισμού και την συντήρη-
ση αυτού.   

Διάρκεια προγράμματος  

 Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 10 ώρες 
και χωρίζεται στο Πρακτικό και  Θεωρη-
τικό μέρος. 

Στο θεωρητικό μέρος αναφέρονται και 
εξηγούνται οι διαδικασίες και τα πρότυ-
πα για την συντήρηση του καταδυτικού 
εξοπλισμού όπως συστήματα πλήρω-
σης στεγανής και ρυθμιστών πλευστότη-
τας, καταδυτικές φιάλες, ρυθμιστών α-
ναπνοής, βαλβίδες - κλείστρα φιαλών. 

Στο πρακτικό μέρος ο εκπαιδευόμενος 
έρχεται σε επαφή με τα υλικά, εργαλεία, 
εξαρτήματα, ανταλλακτικά, ειδικό εξοπ-
λισμό όπου και πραγματοποιεί την 
πρακτική του στην αποσυναρμολόγηση 
και συναρμολόγηση του καταδυτικού 
εξοπλισμού καθώς και τις διαδικασίες 
που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί ο 
καταδυτικός εξοπλισμός κατάλληλος για 
χρήση σε περιβάλλον με υψηλή συγκέν-
τρωση Οξυγόνου.  

 

 

 

 

Προγράμματα Εκπαίδευσης -  Σεμινάρια 

Στήλη αφιερωμένη στην παρουσίαση προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς και 
σεμιναρίων που παρέχει το κ.κ. AquaTec. 
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“To catch the reader's attention, 

place an interesting sentence or 

quote from the story here.” 

Caption de-
scribing pic-
ture or 
graphic. 

Caption de-
scribing pic-
ture or 
graphic. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα προγράμματα και τα σεμινάρια που παρέ-
χει το κ.κ. AquaTec μπορείτε να επικοινω-
νήσετε στα παρακάτω emails: 

aquatec@aquatec.gr                   
info@aquatec.gr   



Backplates and Harnesses 

Το backplate αποτελεί την κύρια 
πλατφόρμα πάνω στην οποία συνθέ-
τουμε και διαμορφώνουμε τον κατα-
δυτικό εξοπλισμό και αποτελεί την 
σταθερή  βάση στην οποία τοποθετο-
ύνται οι φιάλες.  

Το backplate με την μορφή που το 
γνωρίζουμε σήμερα δημιουργήθηκε το 
1979 από τον Greg Flannigan. Ο 
σπηλαιοδύτης Bill "Hogarth" Main, 
ήταν αυτός o οποίος διέδωσε την χρή-
ση του και είναι γνωστό στις μέρες 
μας ως «Hogarthian Rig». Στις αρχές 
του 1980 η εταιρεία Dive Rite ξεκίνησε 
την παραγωγή των πρώτων  back-
plates. Σήμερα η  πλειοψηφία των 
τεχνικών αυτοδυτών χρησιμοποιεί 
backplate θεωρώντας το, ως  το πιο  
σταθερότερο σύστημα «ρυθμιστών 
πλευστότητας» με την καλύτερη κατα-
νομή βάρους.  

Τα μεταλλικά backplates τα συναντού-
με σε δυο τύπους και η ουσιαστική 
διαφορά τους έγκειται στο υλικό κα-
τασκευής, ανοξείδωτο ατσάλι  ή αλου-
μίνιο. Τελευταία στην αγορά κυκλοφο-
ρούν backplate κατασκευασμένα από 

τιτάνιο καθώς και από Kypex το ο-
ποίο είναι κράμα από χλωριούχο 
ακρυλικό  βινύλιο.  Η φόρμα ,        
«καλούπι» κατασκευής και οι διασ-
τάσεις (standard - small) διαφέρουν  
αναλόγως του κατασκευαστή.         
Τα ατσάλινα backplate είναι πιο 
«στιβαρά» σαν κατασκευή. Έχουν  
μεγαλύτερο βάρος από 2.5 έως 6kg, 
το οποίο εξαρτάται από το μέγεθος, 
το πάχος και την ποιότητα του με-
τάλλου. Αντιθέτως τα backplates α-
λουμινίου το βάρος τους κυμαίνεται 
στο 1 κιλό.  To σωματικό βάρος, ο 
τύπος στολής κατάδυσης (στεγανή, 
νεοπρέν), το είδος κατάδυσης, το 
σωματότυπο του δύτη είναι από το-
υς βασικούς παράγοντες που καθο-
ρίζουν την επιλογή του backplate. Η 
επιλογή εξαρτάται επίσης και από 
άλλους παράγοντες όπως για παρά-
δειγμα, αν  επιθυμούμε να μειώσου-
με τα κιλά της ζώνης η ακόμα και να 
μην χρησιμοποιούμε ζώνη βαρών, η 
επιλογή μας τείνει προς το ανοξεί-
δωτο ατσάλι που λόγω βάρους αν-
τισταθμίζει τα κιλά της ζώνης. Από 
την άλλη, όταν ταξιδεύουμε συχνά 
και το κάθε κιλό μας επιβαρύνει σω-
ματικά ή ακόμα και οικονομικά, η 
επιλογή μας στρέφεται προς το αλο-
υμίνιο.   

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού  
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Το σημαντικό είναι, σε ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα backplate* αλουμί-
νιο ή ατσάλι, όλα μπορούν να τρο-
ποποιηθούν και να διαμορφωθούν 
ανάλογα με τον  εξοπλισμό κατάδυ-
σης, τον τύπο κατάδυσης αλλά και 
τις προσωπικές μας επιλογές. Μπο-
ρούμε να ρυθμίσουμε με ακρίβεια 
την κατάλληλη εφαρμογή στο σώμα 
μας, την θέση των D-rings -
hardware, αλλά και να προσαρμόσο-
υμε σε αυτό τσέπες, συστήματα βα-
ρών, φωτιστικά συστήματα κ.ά. 

Technical / Recreational 

Μεγάλο ποσοστό της καταδυτικής 
κοινότητας πιστεύει ότι το backplate 
απευθύνεται αποκλειστικά για τεχνι-
κούς αυτοδύτες. Πλέον, για κάποιες 
εταιρίες κατάδυσης UTD - GUE το 
εκπαιδευτικό τους σύστημα καθώς 
και τα πρότυπα σχετικά με τον εξοπ-
λισμό, από τα πρώτα κιόλας μαθή-
ματα (Open Water Diver), είναι δο-
μημένα αποκλειστικά στην διαμόρ-
φωση εξοπλισμού Hogarthian, όπου 
το σύστημα backplate αποτελεί την 
βάση αυτού . Επιλέγοντας backplate 
σαν την βασική πλατφόρμα του κα-
ταδυτικού εξοπλισμού ο δύτης προ-
σαρμόζει, «αλλάζει» μόνο τον ασκό 
που τον καλύπτει για την εκάστοτε 
καταδυτική δραστηριότητα και όχι 
όλο το BCD. Αυτό σημαίνει είτε κά-
νουμε καταδύσεις αναψυχής είτε τεχ-
νικές καταδύσεις ο βασικός κορμός 
του εξοπλισμού παραμένει ίδιος, χω-
ρίς να χρειάζεται επιπλέον προσαρ-
μογές. Οι αυτοματοποιημένες κινή-
σεις που αποκτούμε στην χρήση του 
εξοπλισμού είναι συνέπεια της μυϊ-
κής μνήμης του ανθρώπινου σώμα-
τος. Στην περίπτωση του backplate 
οι κινήσεις αυτές δεν διαφοροποι-
ούνται αφού έχουμε την ίδια διαμόρ-
φωση στον βασικό εξοπλισμό για 
όλες της μορφές κατάδυσης. 

 

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού  
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Harness - Hardware 

H αρματωσιά, με άλλα λόγια τα πα-
ρελκόμενα που πλαισιώνουν το 
backplate και αναρτούνται σε αυτό, 
«κτίζοντας» ένα ενιαίο κομμάτι εξοπ-
λισμού, σύστημα backplate. 

Ιμάντες Για την εφαρμογή του back-
plate στο σώμα μας χρησιμοποιού-
με δυο ιμάντες πλάτους 5cm. Μέσω 
αυτών ρυθμίζουμε την κατάλληλη 
θέση του backplate. Ο ιμάντας του 
καβάλου (crotch strap) είναι πιο μα-
λακός σε αντιθέσει με τον πιο σκλη-
ρό και ανθεκτικό βασικό ιμάντα ή 
ιμάντας ώμων  (webbing) ο οποίος 
«συγκρατεί» όλο τον εξοπλισμό,  
backplate, φιάλες κ.ά.   

 

*Σύστημα backplate, περιλαμβάνει τους 
ιμάντες, D-ring, πόρπες, μαχαίρι, συστήμα-
τα βαρών, storage Bag 
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Στους ιμάντες μπορούμε να συμπερι-
λάβουμε τον ιμάντα προσαρμογής 
της φιάλης για την πλήρωση της στε-
γανής (Argon strap) καθώς και τους 
ιμάντες που συγκρατούν την φιάλη. 

D-Ring Μεταλλικοί δακτύλιοι σε σχή-
μα D οπού πάνω σε αυτούς αναρτού-
με και ασφαλίζουμε τον εξοπλισμό. 
Υπάρχουν (συνήθως)  πέντε D-ring, 
δυο εκ των οποίων βρίσκονται στο 
crotch strap ενώ τα άλλα στον βασικό 
ιμάντα.  

Οι διαστάσεις καθώς και η κλίση των 
D-rings διαφέρουν. Η σύνηθες διάσ-
ταση είναι 50mm με πάχος 6mm.   

 

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού  

Τα D-rings με κλίση 45 μοιρών τοποθε-
τούνται στον βασικό ιμάντα, στο ύψος 
κάτω των ώμων και βοηθούν στην εύ-
κολη αγκίστρωση και απαγκίστρωση 
του εξοπλισμού. Τα D-rings συνοδεύ-
ονται από τα Θ (Tri-glide), τα οποία 
λειτουργούν σαν φρένα και ακινητοποι-
ούν τα D-rings στην επιλεγμένη από 
τον δύτη θέση. 

Single Tank Adaptor (STA) Αντάπτο-
ρας στον οποίο προσαρμόζονται οι ι-
μάντες που συγκρατούν την φιάλη κα-
θώς και το αποσπώμενο μολύβδινο 
«καλούπι» που χρησιμοποιείται σαν 
βάρος. 

Εναλλακτικοί αντάπτορες μονής φιάλης  
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Θήκες Βαρών Πρόκειται για θήκες 
με σύστημα ταχείας απελευθέρω-
σης όπου τοποθετούμε τα επιθυμη-
τά βάρη και αναρτούνται στο σύσ-
τημα backplate. 

Storage Bag Θήκη κατασκευασμέ-
νη από Cordura. Καλύπτει την εσω-
τερική πλευρά του backplate και 
μέσα σε αυτή αποθηκεύουμε τον 
ασκό ανέλκυσης (lift Bag).  

Επίσης, εκτός από την αλλαγή στην 
εμφάνιση του backplate, θεωρείται 
και προστατευτικό αφού δεν αφήνει 
να έρθουν σε επαφή  οι βίδες από 
το STA ή από τα τσέρκια των διπ-
λών φιαλών, με την στολή κατάδυ-
σης.  

Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού  

Πόρπες, Προτείνονται μεταλλικές 
πόρπες για μεγαλύτερη αντοχή και 
ασφαλέστερο «κλείδωμα». Η πόρπη 
είναι αυτή που ενώνει, ρυθμίζει και 
ασφαλίζει τις δύο άκρες του βασικού 
ιμάντα. Μια δεύτερη πόρπη χρησιμο-
ποιείτε για να ασφαλίσει το κάνιστρο 
του φακού. 

Το backplate όπως προαναφέραμε 
αποτελεί την κύρια πλατφόρμα για το 
«χτίσιμο» του καταδυτικό εξοπλισμού. 
Πολλοί είναι οι δύτες που υποστηρίζο-
υν ότι…. ‘’Αν καταδυθείς με σύστημα 
backplate …δεν ξαναγυρνάς ποτέ στα 
κλασσικά BCD’’. Σίγουρα το backplate 
λόγω κατασκευής και χαρακτηριστι-
κών θα σας συνοδεύει σε όλη την κα-
ταδυτική σας πορεία. 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν πολλές αξιόλογες προσπάθει-
ες κατασκευής backplates στην Ελλάδα. 
Το ένα εκ των δύο backplates που χρησι-
μοποιήθηκαν για την φωτογράφιση και 
είναι κατασκευασμένο μετά από παραγγε-
λία στην Ελλάδα. 



Η πίσω πλευρά του backplate. Κάτω δεξιά σε μεγέθυνση δι-
ακρίνεται το ‘’stopper’’ που κρατά και ασφαλίζει τον ιμάντα 
στην επιλεγμένη θέση. 

Οι άκρες από τους ιμάντες πρέπει να «καίγονται» έτσι ώστε 
να μην υπάρχει φθορά από τη συνεχή χρήση. Ζεσταίνοντας 
ένα μαχαίρι πιέζουμε την άκρη του ιμάντα δημιουργώντας 
μια λεπτή επιφάνεια ώστε να περνάει εύκολα ο ιμάντας 
στην πόρπη αλλά και να προστατεύει τον ιμάντα από τυ-
χών «ξέφτισμα» . 
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Εξοπλισμός - Χρήση εξοπλισμού  

Δεξιά στο ένθετο διακρίνεται το μηχάνημα που προσαρμόζει τις ανοξείδωτες 
ροδέλες (τουρνικέ) στον ιμάντα. Προστατεύει τον ιμάντα από τις ‘’ντίζες’’* των 
διπλών φιαλών καθώς και από τις βίδες του αντάπτορα μονής φιάλης. 

*Ντίζες είναι μεταλλικοί ανοξείδωτοι ράβδοι στους οποίους  μπορείς να βιδώ-
σεις παξιμάδια. Τέτοιοι ράβδοι υπάρχουν στα τσέρκια των διπλών φιαλών. 

Στην παραπάνω φωτογραφία διακρίνουμε το D-
ring με κλίση 45 μοιρών. Σε κάθε πλευρά του 
ιμάντα των ώμων τοποθετούμε δυο λάστιχα, 
σαμπρέλες για την συγκράτηση του εξοπλισμού. 
Στην πραγματικότητα το ένα χρησιμοποιείται για 
να συγκρατεί τον εξοπλισμό ενώ το δεύτερο 
υπάρχει σαν ανταλλακτικό σε περίπτωση αστο-
χίας του πρώτου. 

Περισσότερα για την ρύθμιση του backplate μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:                                                      
http://www.halcyon.net/files/manuals/Halcyon_BC_2009.pdf  

Downline 7 



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 

Διαχείριση Αναίσθητου Δύτη στο Βυθό 

ασφάλεια του και την ασφάλεια των 
μελών της ομάδας του. Ο χρόνος σε 
τέτοιες καταστάσεις είναι αυτός που 
πολλές φορές «πιέζει» και μας οδη-
γεί σε λανθασμένους χειρισμούς.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι πολύ δύσκολο να αντεπεξέλ-
θουμε με επιτυχία σε περιστατικό 
χωρίς προηγούμενη εκπαίδευση ή 
δίχως συνεχή πρακτική. 

Διαχείριση αναίσθητου δύτη 

Προϋπόθεση είναι η άμεση αντα-
πόκριση του διασώστη και  το 2ο 
στάδιο να βρίσκεται στο στόμα 
του λιπόθυμου δύτη. 

Μπορούμε να πούμε ότι η αρχική 
εστίαση του διασώστη για την απο-
τελεσματικότερη διαχείριση περιστα-
τικού πραγματοποιείται σε τρία επί-
πεδα: 

1 Έλεγχος του θύματος- Περιβάλλον 

2 Ανοικτός αεραγωγός.  

3 Διεξαγωγή ομαλής ανάδυσης 

 

 

Η διαχείριση αναίσθητου δύτη στο 
βυθό αποτελεί από μόνο του ένα 
προβληματικό σενάριο και είναι σα-
φές πως δημιουργεί πάντα κάποια 
αμφιβολία ως προς την διαχείριση 
του. Επιπλέον, οι διαφορετικοί πα-
ράμετροι, οι συνθήκες και η πολυπ-
λοκότητα κάθε περιστατικού, μας 
δίνει να καταλάβουμε ότι είναι αδύ-
νατον να βρεθεί μια στρατηγική η 
οποία να μπορεί να εφαρμοστεί ανε-
ξάρτητα με τις όποιες μεταβολές πα-
ρουσιαστούν.  

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η επιβίω-
ση ενός αναίσθητου δύτη εξαρτάται 
από πολλές παραμέτρους και ότι μια 
τέλεια ανάδυση δεν είναι πάντα η 
επιτυχέστερη στρατηγική που θα 
μας εξασφαλίσει την επιβίωση του 
θύματος.  

Πολλοί δύτες με ικανότητα και εμπει-
ρία μπορούν να διαχειριστούν με 
αποτελεσματικότητα τις πολλαπλές 
μεταβολές που παρουσιάζονται στην 
διάσωση, αφήνοντας την ανάδυση 
σε δεύτερο ρόλο.  

Κάθε δύτης που λαμβάνει μέρος σε 
διάσωση πρέπει να εξασφαλίσει την 
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«Η επιβίωση 
αναίσθητου δύτη 
στο βυθό 
εξαρτάται από το 
χρόνο αντίδρασης 
του διασώστη και 
της ομάδας» 
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Αν για λόγους πλευστότητας, ελλι-
πής εκπαίδευση, πανικού, συναισ-
θημάτων, χάσουμε τον απαιτούμενο 
έλεγχο σε ένα από τα τρία επίπεδα 
είναι πιθανό να  οδηγηθούμε σε μια 
αποτυχημένη διάσωση αλλά και να 
θέσουμε σε κίνδυνο και την δική μας 
ασφάλεια. 

Έλεγχος του θύματος - Περιβάλλον 

Στο Περιβάλλον περιλαμβάνονται ο 
χρόνος βυθού, αέρια, προσανατολισ-
μός 

Ο διασώστης πρέπει να αξιολογήσει 
το περιβάλλον και τους κινδύνους 
που μπορεί να εγκυμονούν πριν 
προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. 
Μια γρήγορη διερεύνηση και αξιολό-
γηση του χώρου για δίκτυα, συντρίμ-
μια, στενά περάσματα, καθώς και 
τον έλεγχο του βάθους, το ρεύμα, 
τον προσανατολισμό, το υπολειπό-
μενο αέριο σίγουρα μπορεί να αποτ-
ρέψουν ακόμα πιο δυσμενείς κατασ-
τάσεις. 

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω ο δια-
σώστης πρέπει να ελέγχει και την 
κατάσταση του θύματος.  

Ανοικτός αεραγωγός 

Σε υγρό περιβάλλον ο έλεγχος του 
αεραγωγού είναι δύσκολο ως και 
απίθανο να πραγματοποιηθεί. Ο λό-
γος που πρέπει να διατηρήσουμε 
τον αεραγωγό ανοικτό είναι ότι σε 
λιπόθυμο δύτη αδρανούν οι μύες της 
γλώσσας με αποτέλεσμα να φράξει 
τον αεραγωγό με αποτέλεσμα την 
διακοπή της αναπνοής που μοιραία 
μας οδηγεί στην διακοπή λειτουργίας 
της καρδιάς 

Διεξαγωγή ομαλής ανάδυσης 

Όταν ολοκληρώσει και εξασφαλίσει 
τον έλεγχο του θύματος και έχει αξιο-
λογήσει το περιβάλλον πρέπει να 
προετοιμάσει το θύμα για την ανάδυ-
ση.  

Ο διάσωσης πρέπει να είναι αποδο-
τικός, ενήμερος, ήρεμος, με άριστη 
τεχνική κατάρτιση, να βρίσκεται σε 
καλή φυσική κατάσταση και πνευμα-
τική συγκρότηση για να φέρει το θύ-
μα στην επιφάνεια χωρίς καμία πα-
ραχώρηση στα θέματα ασφαλείας 
τόσο του ίδιου αλλά και της ομάδας 
του. 

Στο επόμενο τεύχος του Downline θα 
αναφερθούμε στις τεχνικές ανάδυσης. 

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 διασώστης πρέπει 
να αξιολογήσει το 
περιβάλλον και τους 
κινδύνους που μπορεί 
να εγκυμονούν πριν 
προβεί σε οποιαδήποτε 
ενέργεια. » 

Διαχείριση Αναίσθητου Δύτη  



Συσκευή Rebreather καθαρού οξυ-
γόνου (LAR) από την εταιρεία 
Drager.  

 

 

 

 

 

Το Ιταλικό ναυτικό μετά από έρευνες 
το 1936 ανέπτυξε και χρησιμοποίησε 
τη συσκευή Davis Lung, μια συσκε-
υή πρόγονο αυτής του H. Fleuss. 

Από το 1936 και μετά άρχισαν να 
παρουσιάζονται καινούργιες εταιρίες 
και εργαστήρια που σκοπό είχαν την 
εξέλιξη και βελτίωση των Re-
breather.  

Το 1939 ο γιατρός Christian Lam-
bertsen παρουσίασε την  Lambert-
sen Amphibious Respiratory Unit 
(LARU). H συσκευή αυτή κατασκευ-
άστηκε στην Αμερική για χρήση από 
τις ειδικές δυνάμεις του αμερικάνικου 
στρατού. Λειτουργούσε με καθαρό 
οξυγόνο συνεχούς ροής στον ασκό 
Constant mass flow, ο κύλινδρος 
είχε όγκο 1,5 ltr και πίεση 150 Bar.  

«Ιστορία των Rebreather»  Μέρος 3ο  
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Το 1941 η εταιρεία Drager κατασκεύ-
ασε το σύστημα κατάδυσης μικρού 
όγκου γνωστό σαν Klaintauchgerat 
model 138.  

    Klaintauchgerat model 138  

Την πρώτη δοκιμή πραγματοποίησε  
ο Hans Hass. Πρόκειται για συσκευή 
που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και 
σε καταδύσεις αναψυχής . 

Η καινοτομία αυτής της συσκευής 
ήταν η βαλβίδα bypass-Demand 
valve, όπου ο δύτης μπορούσε να 
προσθέσει οξυγόνο στον ασκό εισ-
πνοής με το πάτημα  της βαλβίδας.  
Ο ασκός είχε όγκο 4,5 ltr και η τροφο-
δοσία του με οξυγόνο γινόταν με συ-
νεχή ροή / Constant mass flow. Το 
μέγιστο λειτουργικό βάθος ήταν 10 
μέτρα!! 

Η Αγγλική εταιρεία Siebe Gorman & 
Company Ltd είχε δαπανήσει αρκετά 
χρήματα για την εξέλιξη, βελτίωση και 
έρευνα πάνω στις συσκευές κλειστού 
κυκλώματος. Στο ενεργητικό της είχε 
κατασκευάσει πάνω από 20 συσκευ-
ές οι οποίες δεν κάλυπταν μόνο κατα-
δυτικές εφαρμογές . 

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. 

Christian James Lambertsen  1917 - 2011  



 Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Amphibian Mark I – IV 

Στρατιωτική χρήση 
• Minox 
• Fire ox 
• Savox 
• Proton 
Συσκευές για διάσωση 
• Stelox 
Για πληρώματα αεροσκαφών 
• Mark I Mix 

Από τα μέσα του περασμένου αιώνα 
η χρήση των Rebreather άρχισε να 
εξαπλώνεται. Η χρήση των συσκευ-
ών δεν περιορίζονταν μόνο για 
στρατιωτικούς σκοπούς ή συσκευές 
διάσωσης. Η χρησιμοποίηση τους 
σε επαγγελματικές καταδυτικές ε-
φαρμογές βοήθησε στη βελτίωση και 
ανάπτυξη των συσκευών αυτών. 

Μέχρι τα μέσα τις δεκαετίας του ’50 
και μετά από την παρουσίαση το 
1952 του Lt. Lung II, η Γερμανική 
εταιρεία Dräger και η Αγγλική εται-
ρεία Siebe Gorman είχαν το 
“μονοπώλιο” σε όλους τους τύπους 
των Rebreather. 

Είδη μια από τις μεγαλύτερες 
στρατιωτικές δυνάμεις η Ρωσία, με 
άκρα μυστικότητα είχε κάνει μεγάλα 
βήματα στην ανάπτυξη των Re-
breather για στρατιωτική χρήση 
αλλά και στη διάσωση. Ιστορικά, το 
1871 ο Ρώσος εφευρέτης A. 
Lodigin δημιουργεί για το Ρωσικό 
κράτος την πρώτη αυτόνομη 
αναπνευστική συσκευή. Λίγα χρόνια 
αργότερα ο A. Hotinsk σχεδίασε 
αναπνευστική συσκευή με οξυγόνο. 
Εντούτοις όλες αυτές οι σημαντικές 
εφευρέσε ις στον  τομέα  της 
εφαρμοσμένης μηχανικής καθώς 
επίσης και το σύνολο άλλων 

ρωσ ι κών  εφ ε υρέσεων  στο 
παρελθόν, λόγω της αδιαφορίας των 
αυ το κρα τορ ι κών  ανώτ ε ρων 
υπαλλήλων δεν βρήκαν  εφαρμογή 
στην κατάδυση.  

Το 1931-32 Σοβιετικοί μηχανικοί μαζί 
με  γιατρούς  σχεδ ίασαν  κα ι 
κατασκεύασαν την συσκευή ‘Ε’ 
EPRON. Τα επόμενα δύο χρόνια  ο 
Ρωσ ι κό ς  Ναυτ ι κ ό ς  Στόλο ς 
χρησιμοποιούσε τις συσκευές Ε1-Ε2
-Ε3-Ε4, χωρίς βαλβίδα bypass και 
Ε5 με bypass. Πολλά άλλα δείγματα 
συσκευών δημιουργήθηκαν όπως 
VAP 1-2, IPA 1-2.                                                                                         

Για στρατιωτική χρήση δημιούργη-
σαν τον θρύλο (όχι μόνο στη Ρωσία) 
με το όνομα IDA. Από την αρχή οι 
κατασκευαστές των IDA αποβλέπα-
νε τη χρήση τους σε  δύο κατευθύν-
σεις. Η πρώτη για συσκευή διαφυ-
γής και η δεύτερη για καταδυτική 
χρήση. Το 1951 χρησιμοποιούν το 
πρώτο  Rebreather τύπου IDA.Το 
πειραματικό πρότυπο IDA 55 δεν 
βρήκε ανταπόκριση. Μόνο το 1957 
υπάρχει ένα νέο πρότυπο της συσ-
κευής, το ΙDA 57. Μέχρι το 1959 το 
πρότυπο "57" χρησιμοποιήθηκε ως 
μοναδική συσκευή που είχε χρήση 
κατά τη διάρκεια  έκτακτων αναγκών 
όπως πυρκαγιές, την έξοδος των 
πληρωμάτων από τα βυθισμένα υ-
ποβρύχια και στην πραγματοποίηση 
των διάφορων εργασιών κάτω από 
το νερό σε βάθη μέχρι 20 μέτρα. Τα 
μοντέλα IDA κατασκευάστηκαν  μέχ-
ρι το 1985, (IDA85B), με μεγάλη επι-
τυχία κυρίως σε στρατιωτικές αποσ-
τολές. Πολλές συσκευές IDA χρησι-
μοποιούνται ακόμα και σήμερα. 
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Φωτογραφίες- Πηγή: Διαδίκτυο 

IDA 57 



Λίμνες Φλέγγα, βρίσκονται στον Νο-
μό Γρεβενών και ανήκουν στον Εθνι-
κό Δρυμό της Πίνδου (1966), κατα-
φύγιο για πολλά είδη πουλιών, ανά-
μεσα στα οποία είναι και ορισμένα 
σπάνια αρπακτικά όπως ο γύπας- 
βασιλαετός αλλά και μεγάλα θηλασ-
τικά όπως αρκούδα, ζαρκάδι κ.ά. 
Πρόκειται για ένα από τα ομορφότε-
ρα τοπία στην Ελλάδα.  

Οι δυο λίμνες βρίσκονται στα υψίπε-
δα του βουνού Μαυροβουνίου 
(2159μ) σε υψόμετρο 1960 και 1940 
μέτρα.  

Η αφετηρία για την. επίσκεψη μας 
στις λίμνες ήταν το χωρίο Βοβούσα, 
το χωριό των ξυλοκόπων και με 
προορισμό το μονοπάτι Αρκουδόρε-
μα, ένα από τα τρία μονοπάτια που 
οδηγούν στις λίμνες.  

Ο χρόνος ανάβασης είναι ±7 ώρες. 

Στην διάρκεια της ανάβασης μπορεί 
κάποιος να δει μοναδικά δάση οξιάς 
και μαύρης Πεύκης.   

Φωτογραφικές Ματιές – Λίμνες 
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Γεφύρι στο Χωριό Βοβούσα 



          Φωτογραφίες: Αρετή Κομηνού, Νίκος Καρατζάς 

Οι λίμνες «κρατούν» νερό όλο τον 
χρόνο και είναι ο τόπος όπου μπορεί 
κάποιος να συναντήσει τρίτωνες 
Triturus Alpestris που ζουν στα 
νερά των δυο λιμνών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι διακυμάνσεις στην θερμοκρασία 
είναι μεγάλες στην διάρκεια του 
24ωρου.  

Στην διάρκεια της νύχτας οι πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες έχουν σαν 
αποτέλεσμα οι λίμνες να παγώνουν.  

Μόλις 100 μέτρα υψομετρικής διαφο-
ράς βρίσκεσαι στην κορυφή της 
Φλέγγας ή Μαυροβουνίου 2159μ 
όπου η θέα πραγματικά σε αποζημι-
ώνει.   
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Φωτογραφικές Ματιές – Λίμνες 

Θεωρώ τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου ένα από τους ομορφότερους τόπους, 
ίσως τον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδα με ποικιλία βλαστητικών 
χαρακτηριστικών και γεωμορφολογικής σύνθεσης που τον κάνουν μο-
ναδικό. 

Κορυφή Φλέγγα (2159μ) 



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/ 

Εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνι-
κής κατάδυσης IANTD—SSI TXR 

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

          UTD/Hogarthian/DIR. 

Εκπαιδευτικά σχολεία — Σεμινάρια 

Tech Diver online shop 

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 


