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ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δέος μπροστά
στον άγνωστο θαλάσσιο κόσμο και η
ικανοποίηση
μιας
υποβρύχιας
εξερεύνησης είναι στοιχεία άρρηκτα
συνδεδεμένα με την κατάδυση, μια
δραστηριότητα παλιά όσο και ο
άνθρωπος, στην οποία η τεχνολογία
έδωσε νέες δυνατότητες, επιτρέποντας
στο ανθρώπινο είδος να εξερευνήσει
τα απύθμενα βάθη των ωκεανών.
Η κατάδυση ως άθλημα ξεκίνησε το 1930 στη Μασσαλία, από ερασιτέχνες ψαράδες. Το φράγμα
των «υποβρύχιων ορίων» όμως έσπασε μόλις το 1943, όταν ο
διάσημος εξερευνητής Ζακ – Ιβ
Κουστό εφηύρε τη συσκευή ρύθμισης
της ροής του αέρα (τον ρυθμιστή) και
έφερε
την
επανάσταση
στις
καταδύσεις, επιτρέποντας στον δύτη
να αυτονομηθεί από τις ογκώδεις και
αρκετά αναξιόπιστες
στολές
κατάδυσης, καθώς και τις αντλίες
επιφάνειας.

Η εφεύρεση του Κουστό άνοιξε καινούργιους ορίζοντες στις υποβρύχιες εξερευνήσεις και
έδωσε στους λάτρεις της θάλασσας απεριόριστες δυνατότητες.

Σήμερα υπάρχουν δύο είδη καταδύσεων: η ελεύθερη κατάδυση (χωρίς αναπνευστική συσκευή)
και η αυτόνομη κατάδυση (με χρήση φιαλών αέρα). Ο όρος έχει επικρατήσει παγκοσμίως για την
αυτόνομη κατάδυση είναι «Scuba» και προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων Self Contained
Underwater Breathing Apparatus (αυτόνομη υποβρύχια αναπνευστική συσκευή). Όπως χαρακτηριστικά
δηλώνει το όνομά της, η αυτόνομη κατάδυση παρέχει στους δύτες τη σχετική αυτονομία, ώστε να
απολαύσουν μια βουτιά χωρίς να εξαρτώνται από το σκάφος επιφανείας.
Η διάρκεια κάθε κατάδυσης εξαρτάται από την ποσότητα του αέρα, που βρίσκεται
αποθηκευμένος στις ειδικές φιάλες, τις οποίες ο δύτης φορά στην πλάτη του. Για λόγους ασφαλείας, οι
καταδύσεις γίνονται πάντα σε ζευγάρια. Οι μοναχικές καταδύσεις ενέχουν κινδύνους, ακόμα και για
τους πιο έμπειρους αυτοδύτες.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

Α)
Ναυάγιο
πλοίου
μπορεί να συμβεί είτε λόγω
κακοκαιρίας, είτε λόγω
προσάραξης,
ανεξάρτητα
ανεπέλθει βύθιση
(μερική ή ολική) ή όχι,
είτε
λόγω
σύγκρουσης
με
άλλο
πλοίο,
είτε
εκ
δολιοφθοράς (τρομοκρατικής
πράξης), είτε εκ
πολεμικών
επιχειρήσεων, είτε τέλος εξ οιουδήποτε άλλου συναφούς ναυτικού ατυχήματος ως εκείνο του
«Τιτανικός»
Β) Ως ναυάγιο υπό τη δεύτερη έννοια καθορίζεται νομικά ως ακολούθως:
«Παν πλωτό μέσον μετά των παρακολουθημάτων και εξαρτημάτων αυτού υποστάν ναυτικό ατύχημα,
συνεπεία θαλασσίου συμβεβηκότος ή συνεπεία πολεμικής ενέργειας, ευρισκόμενον δε ως εκ τούτου, εν
όλω ή εν μέρει, υπό την επιφάνεια της θαλάσσης, ως και παν αντικείμενο οιασδήποτε φύσεως, κείμενον
εις τον βυθόν της θαλάσσης, (Άρθρο 1(α) του Α.Ν. 464 του 1945).
Αργότερα για να καλυφθούν και εκείνα τα σκάφη που είχαν εξωκείλει σε ακτές και δεν ήταν
καλυμμένα ούτε μερικά ούτε πλήρως από τη θάλασσα, η νομοθεσία συμπλήρωσε και τα
«εγκαταλειμμένα» πλοία ή φορτία.

ΘΡΥΛΙΚΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ
Ο Τιτανικός

Το πιο διάσημο ναυάγιο του κόσμου, ο
Τιτανικός, της White Star Line, κατασκευάστηκε
στο ναυπηγείο Harland και Wolff της Ιρλανδίας
μεταξύ 1909 και 1911. Μνημείο πολυτέλειας για
την εποχή του, διέθετε γυμναστήριο, πισίνες,
γήπεδο σκουός και χαμάμ ενώ είχε συνολικό
εκτόπισμα 46,328 τόνων.

Η Γαλέρα Mary Rose

Ναυπηγημένο μεταξύ 1509 και 1511, το Mary
Rose ήταν ένα από τα πρώτα πλοία του Βασιλικού
Ναυτικού με τη δυνατότητα να βάλει ομοβροντίες.
Ήταν το αγαπημένο πλοίο του Ενρίκου Ζ και
σηματοδότησε την αλλαγή του βρετανικού στόλου από
τα μεσαιωνικά πλωτά φρούρια στις γαλέρες που
κυριάρχησαν επί Ελισάβετ Α.

Το θωρηκτό Bismarck
Με εκτόπισμα 50000 τόνων και μέγιστη
ταχύτητα 30 κόμβων, το Bismarck ήταν το
καμάρι του Γερμανικού Ναυτικού στο Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ το
είχε χαρακτηρίσει ως «ένα τρομακτικό πλοίο και
ένα μνημείο ναυπηγικής». Το μήκος του έφτανε
περίπου τα τρία γήπεδα ποδοσφαίρου και το
μέγιστο ύψος του τους 17 ορόφους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Βρετανικός:
Το δίδυμο πλοίο του Τιτανικού που βυθίστηκε στα
στενά της Κέας το1916

Επιβατηγό Ηράκλειον:
Βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Φαλκονέρας
στο Μυρτώο Πέλαγος το 1966.

Δύστος:
Βυθίστηκε 3,5 ναυτικά μίλια ανατολικά από την
Κύμη το 1996

Αρχαίο ναυάγιο Αντικυθήρων
Πολύ σημαντικό αρχαίο ναυάγιο που ανακάλαλυψαν
σφουγγαράδες. Από τα ευρήματά του αξίζει να
αναφερθεί
ο
περίφημος
μηχανισμός
των
Αντικυθήρων, ο πρώτος αρχαίος υπολογιστής !!!

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΗΛΓ-ΠΛΗΡ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2012-2013

ΓΝΩΣΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ 1967 ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΝΔΟ

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ THOR STAR
ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ
ΨΕΡΙΜΟ

ΤΟ

1996

ΣΤΗ

ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΛΥΜΝΙΚΩΝ ΚΑΪΚΙΩΝ
Κοίτονται στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου
Λιανή Πούντα όπου υπάρχει και ο υποβρύχιος
κρατήρας που φιλοξενει τα συντρίμμια 2 καϊκιών.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΗΛΓ-ΠΛΗΡ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2012-2013

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
Η ανάδειξη ενός ναυαγίου, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο και σε συνθήκες ελάχιστου ή
ανύπαρκτου φωτισμού, τόσο γύρω από αυτό όσο και στο εσωτερικό του, προϋποθέτει τη
φωταγώγησή του. Αναγκαία λοιπόν είναι η εγκατάσταση υποβρυχίου συστήματος φωτισμού. Η
εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνει τοποθέτηση καλωδίων ειδικού τύπου υποβρυχίως, χρήση
στεγανών φωτιστικών, και γνώση της συμπεριφοράς του φωτός μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Η ασφαλής μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούσε από την ανακάλυψή της μείζον
θέμα μελέτης στην επιστημονική κοινότητα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ολοένα και
μεγαλύτερες απαιτήσεις σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, επιτάχυνε δραματικά τους ρυθμούς
ανάπτυξης των καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος.
Παράλληλα όμως με τις αυξημένες
απαιτήσεις στο ηπειρωτικό δίκτυο, αύξαναν με
ανάλογο ρυθμό και οι απαιτήσεις σε νησιωτικές
περιοχές. Δεδομένου ότι οι τοπικοί σταθμοί
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας
ήταν
περιορισμένης ισχύος, ξεκίνησε η ανάπτυξη των
υποβρύχιων καλωδίων για μεταφορά ενέργειας
από την ηπειρωτική χώρα, η οποία στις μέρες
μας έχει φτάσει να αποτελεί από μόνη της, ένα
τεράστιο κεφάλαιο στη «βίβλο» της μεταφοράς
ενέργειας.
Η χρήση όμως Υποβρύχιων καλωδίων για τη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος, αποτελεί ένα
πολυσύνθετο πρόβλημα.
Το καλώδιο πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά κατάλληλα, να επιβιώσει στο έντονα
διαβρωτικό υδάτινο περιβάλλον. Πρέπει να είναι ικανό να μεταφέρει ηλεκτρική ισχύ απρόσκοπτα,
δίχως διακοπές από αστοχίες. Η ποιότητα κατασκευής του πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αντέξει
τις πάσης φύσεως μηχανικές καταπονήσεις, που ενδέχεται να δεχτεί από την διαδικασία μεταφοράς
του, την διαδικασία πόντισης, την φάση λειτουργίας του, καθώς και την περίπτωση πιθανής
ανέλκυσής του, για επιδιόρθωση βλάβης. Επιπλέον το καλώδιο, πρέπει να μπορεί να αντέξει σε
καταπονήσεις τόσο φυσικής, όσο και ανθρωπογενούς προελεύσεως.
Εκτός όμως των τεχνικών χαρακτηριστικών του καλωδίου, ώστε να ανταπεξέλθει στο
δύσκολο περιβάλλον που καλείται να λειτουργήσει, έχουμε και μια σειρά παραμέτρων που
αφορούν, στη διαδικασία πόντισής του ή ανέλκυσης μετά από βλάβη.
Ειδικά κατασκευασμένα πλοία, με σύγχρονα συστήματα τήρησης θέσης και πλοήγησης
αναλαμβάνουν το έργο της πόντισης. Ειδικός εξοπλισμός, που σχετίζεται τόσο με την ασφαλή
πόντιση, όσο και την προστασία του καλωδίου, χρησιμοποιείται για την διασφάλιση του
εγχειρήματος. Εδώ, τα λάθη μεταφράζονται σε υπέρογκο κόστος, τόσο οικονομικό όσο και
κοινωνικό.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
Υποβρύχια Καλώδια Μέσης Τάσης :
Τα καλώδια αυτά κατασκευάζονται βάσει διεθνών προδιαγραφών και είναι κυρίως
πολυπολικά.Κατασκευάζονται κατά παραγγελία και μεικτά καλώδια τα οποία έχουν
ενσωματωμένους τηλεπικοινωνιακούς πυρήνες, τηλεφωνικών ζευγών ή οπτικών ινών για μετάδοση
σημάτων ή πληροφοριών.
Αγωγός:Χαλκός ή αλουμίνιο πολύκλωνος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές IEC 60228.Σε
περίπτωση χρησιμοποίησης των αγωγών σε μεγάλα βάθη και εφ΄όσον ζητηθεί στεγανοποιείται ο
αγωγός με ειδικό υλικό το οποίο εμποδίζει την διείσδυση του νερού σε περίπτωση ζημίας επί του
καλωδίου.
Μόνωση:Συνήθως εμποτισμένο χαρτί με ριτίνη
Θωράκιση:Σύρματα ή ταινίες χαλκού και μολύβδινος μανδύας όπου χρειάζεται.
Οπλισμός:Η
προστασία
του
καλωδίου
από
μηχανικές
κακώσεις επιτυγχάνεται με τον
οπλισμό αποτελούμενο από
ατσαλοσύρματα.Τα
ατσαλοσύρματα δίνουν στα
καλώδια
και
την
απαιτούμενη μηχανική αντοχή
στην τάνυση, η οποία απαιτείται
για
την
πόντιση.Τα
ατσαλοσύρματα είναι διαφόρων
κατηγοριών φορτίου θραύσης
και είναι ισχυρώς γαλβανισμένα.
Εξωτερική προστασία:Η εξωτερική προστασία του καλωδίου ανάλογα με τις περιστάσεις και
απαιτήσεις της εγκατάστασης επιτυγχάνεται με :
• μανδύα από PVC ή PE
• στρώματα από νήματα πολυπροπυλενίου ή γιούτας .
Δεδομένου ότι τα υποβρύχια καλώδια ως επί το πλείστον ζητούνται σε μεγάλα μήκη,
κατασκευάζονται εργοστασιακοί σύνδεσμοι προ του οπλισμού, οι οποίοι ενώνουν τμηματικά μήκη
παραγωγής, τα οποία έχουν υποστεί όλες τις προβλεπόμενες δοκιμές.Ο εργοστασιακός σύνδεσμος
υπόκειται σε αυστηρότατες δοκιμές για τον έλεγχο ποιότητας κατασκευής (ακτινογραφίες της
κόλλησης του αγωγού, της μόνωσης κ.τ.λ.).

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Με την έννοια υποβρύχιος φωτισμός αναφερόμαστε αποκλειστικά στα φωτιστικά σώματα
που τοποθετούνται σε σημεία που καλύπτονται μονίμως και πλήρως από το νερό και φωτίζουν τον
βυθό της θάλασσας.

Επίσης, αν διαθέτουμε κάποιο μικρό φουσκωτό ή σκάφος, εξοπλισμένο με υποβρύχια
φωτιστικά, τότε πλησιάζοντας προς την ακτή μπορούμε πάντα να βλέπουμε τον βυθό και να
αποφύγουμε τα…απρόοπτα!!
Μια ακόμα χρήση των υποβρύχιων φωτιστικών είναι κατά το ψάρεμα τις βραδινές ώρες,
ανάλογα με την τεχνική ψαρέματος που ακολουθείτε φυσικά.
Τέλος μια άλλη χρηση των υποβρυχιων φωτιστικών θα μπορούσε να ειναι για τη
φωταγώγηση ενός ναυαγίου ή ενός υποθαλάσσιου μουσείου με ενάλια αρχαιλογικά ευρήματα,
ώστε ο χώρος να γίνει πιο εντυπωσιακός και συνάμα ευκολοτερα επισκέψημος κατα τις βραδυνές
ώρες από δύτες αναψυχής.
Καταλληλότερο φωτιστικό για χρήση μέσα στο νερό αποτελεί ο στεγανός προβολέας με
λαμπτήρες αλογόνου, γιατί έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική φωτιστική απόδοση.
Επιπλέον εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τους συμβατικούς λαμπτήρες.
Βέβαια για την κατάλληλη επιλογή της ποσότητας και της ποιότητας των υποβρύχιων
φωτιστικών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο βάθος που θα τοποθετηθούν όσο και η
απόστασή τους από το αντικείμενο που θα φωταγωγήσουν.
Άλλωστε το φως μέσα στο νερό παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες!!!

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΥΘΟ

Όσον αφορά την ποσότητα του
φωτός:

Στα πρωτα 10 μετρα χανεται το
50% του φωτος που επικρατει
στην επιφανεια.
Στα 20 μετρα βαθος εχει απομεινει το
25% του φωτισμου στην επιφανεια.
Στα 30 μετρα ο βυθος φωίζεται με το
12,5% του φωτός στην επιφάνεια,

Μετά τα 40 μετρα, το φως αρχίζει
και γίνεται ελάχιστο!

Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΥΘΟ
Στα πρώτα κιόλας μέτρα χάνονται τα λεγόμενα θερμά χρώματα όπως το κόκκινο και το
πορτοκαί, ενώ μέχρι τα 10 μέτρα χανεται και το κίτρινο.
Μετά τα 20 μέτρα βάθος επικρατεί ένας γαλαζοπράσινος χρωματισμός στο βυθό, που
εμπλουτίζεται με τόνους του γκρι από τα 30 μέτρα και κάτω, οπότε και χάνεται σταδιακά και το
πράσινο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Στη συνολική εγκατάσταση υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης αισθητηρίων οργάνων,
προκειμένου να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας του νερού καθώς και των καιρικών συνθηκών που
επικρατούν στον θαλάσσιο χώρο του ναυαγίου, γεγονός πολύ σημαντικό για τη λειτουργία ενός
καταδυτικού πάρκου.
Τα δεδομένα των μετρήσεων θα
μπορούν να μεταβιβάζονται,
να
καταγράφονται και να προβάλλονται
σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατ'
επέκταση στο διαδύκτιο. Έτσι θα
δίνεται η δυνατότητα στον μελλοντικό
επισκέπτη να παρακολουθεί το
ιστορικό των καιρικών συνθηκών στο
χώρο που θέλει να καταδυθεί,
οργανώνοντας
αρτιότερα το οργανόγραμμα των
επισκέψεών του!

ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
Τα ωφέλη της εργασίας αυτής τόσο για τη λειτουργία ενός καταδυτικού πάρκου όσο
γενικότερα και για τον καταδυτικό τουρισμό ενός τόπου, είναι πολλά και σημαντικά! Ιδιαίτερα για
ένα νησί, όπως η Κάλυμνος, που διαθέτει παράδοση στην τέχνη της κατάδυσης! Μερικά από αυτά
είναι:
1) Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
2) Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
3) Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΤΟΣΟ ΚΑΤΩ ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

4) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
5) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
6) ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
7) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΝΟΗ

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Η αξία της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού για τη νησιωτική Ελλάδα είναι μεγάλη.
Αποτελεί την πρώτη μορφή εναλλακτικού τουρισμού που έχει βάση και νομοθετικό πλαίσιο και
μπορεί να δώσει τη δυνατότητα επέκτασης της τουριστικής περιόδου κατά 4 - 5 μήνες!!!

Η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη
δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων, περιοχών δηλαδή, με τη δυνατότητα να συνδυάσουν μια
επισκέψιμη υποθαλάσσια τοποθεσία με οργανωμένες χερσαίες εγκαταστάσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε γίνονται προσπάθειες και στο νησί της Καλύμνου ώστε
να δημιουργηθεί ένα άρτια οργανωμένο Καταδυτικό Πάρκο στην περιοχή Αργινώντα. Άλλωστε η
ιδιαίτερη καθαρότητα των Ελληνικών θαλασσών και ο τεράστιος πλούτος του βυθού, αποτελούν
πόλο έλξης για όσους αναζητούν την μαγεία της υποβρύχιας εξερεύνησης.

ΠΗΓΕΣ:
1) https://www.cablel.com/803/el/in-brief/
2) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D
%CF%87%CE%B9%CE%BF_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE
%BF
3)
https://crushtymks.com/el/energy-and-power/633-installing-a-submarine-transmissioncable-how-they-do-it.html
4)
https://www.powergame.gr/green-power/177645/pos-to-aigaio-tha-gemisei-meypovrychia-kalodia/
5) http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/1444/1/012013042.pdf
6)
kalwdiwn/

https://www.neakriti.gr/article/apopseis/1192247/i-istoria-tis-pontisis-ypobryxiwn-

7) Πόντιση Υποβρύχιων Καλωδίων, ο Στόλος, η ∆ιαδικασία και Μελέτη Αξιοπιστίας Υ/Β
∆ικτύου Μέσης Τάσης,
https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/5884/stauroud_kalvdia.pdf?
sequence=1

8)
kritis/

https://ecopress.gr/sta-1000-metra-i-pontisi-tou-kalodiou-ilektrikis-diasyndesis-

Θέμα: “Κεραυνοί και Προστασία”
Μαθητές: Καρδούλιας Μιχάλης, Εργάς Νομικός (Β’ Τάξη)
Συνεργαζόμενος εκπαιδευτικός: Χρηστάκης Ν.

Ο κεραυνός είναι ένα φαινόμενο τόσο φαντασμαγορικό και ταυτόχρονα
τρομακτικό, που πολλές φορές του αποδίδεται ο χαρακτηρισμός “μαγεία”.
Το μαγευτικό αυτό φαινόμενο προκαλούσε διαχρονικά και εξακολουθεί να προκαλεί εντύπωση και έξαψη της
φαντασίας. Ο άνθρωπος, μικρός και αδύναμος μπροστά σε τέτοιου μεγέθους κοσμικά φαινόμενα, δε μπορεί
παρά να νιώθει δέος μπροστά στη δύναμη της φύσης και φόβο όσον αφορά τις καταστρεπτικές συνέπειες του
φαινομένου. Δεν είναι τυχαία εξάλλου, η κεντρική θέση του κεραυνού σε όλες σχεδόν τις θρησκείες, ως
διαχρονικό σύμβολο ισχύος και τρόμου.

Εικόνα 1: Ο κεραυνός, σύμβολο του Δία

Εικόνα 2: Ο κεραυνός, σύμβολο της σλαβικής
θεότητας Perun

Κι αν η εποχή των μύθων έχει περάσει, για ανθρώπους με καλλιτεχνικά
ερεθίσματα ο κεραυνός εξακολουθεί να αποτελεί μια πηγή έμπνευσης, ενώ
για τους ορθολογιστές επιστήμονες ένα ακόμη ανεξιχνίαστο μυστήριο και
ένα ανεξάντλητο πεδίο έρευνας, με βασική πρόκληση την όλο και
μεγαλύτερη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της
αντικεραυνικής προστασίας και των σχετικών Προτύπων.

Εικόνα 3: Κεραυνός, μπρούντζος, 1964
Κουλεντιανός Κώστας (1918-1995)
Εθνική Γλυπτοθήκη

Α. Ο κεραυνός ως φαινόμενο
Ο κεραυνός είναι ένα στιγμιαίο φαινόμενο, που χαρακτηρίζεται από μία ηλεκτρική εκκένωση υψηλού
ρεύματος μεταξύ ενός νέφους και του εδάφους, με ίχνος που μετράται σε μερικά χιλιόμετρα και συμβαίνει
κυρίως κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Ηλεκτρική εκκένωση, βέβαια, μπορεί να συμβεί και μέσα σε ένα νέφος
ή μεταξύ δύο νεφών, οπότε ονομάζεται αστραπή. Η πλειοψηφία πάντως των εκκενώσεων κατά τη διάρκεια
μιας καταιγίδας είναι αστραπές, ενώ περίπου το 1/5 είναι κεραυνοί και συχνά έχουν καταστρεπτικές
συνέπειες για τον άνθρωπο.

Εικόνα 4: Πλήθος ηλεκτρικών εκκενώσεων στο Βαθύ της Σάμου (Μ. Θράβαλος, 23-01-2019)

Η πιο συνηθισμένη πηγή των κεραυνών είναι τα ηλεκτρισμένα σύννεφα καταιγίδων, με τον ακριβή τρόπο
που το νεφικό σύστημα ηλεκτρίζεται, να έχει ακόμα άγνωστες πτυχές. Γνωρίζουμε πάντως ότι η έντονη τριβή
μεταξύ των παγοκρυστάλλων στα καταιγιδοφόρα νέφη καταφέρνει να απομακρύνει ορισμένα ηλεκτρόνια από
τα άτομά τους. Η διαδικασία αυτή καταλήγει στον πλήρη διαχωρισμό θετικού και αρνητικού φορτίου, με το
τελευταίο να συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα στρώματα της καταιγίδας.

Εικόνα 5: Ηλεκτρισμός νέφους: το αρνητικό φορτίο συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα στρώματα

Το σύννεφο πλέον θυμίζει ένα γιγάντιο πυκνωτή και γύρω του δημιουργούνται ηλεκτρικά πεδία τεράστιας
έντασης. Τόσο μεγάλης μάλιστα, που τα ηλεκτρόνια στο έδαφος κάτω από την καταιγίδα απωθούνται και έτσι
και η επιφάνεια της Γης φορτίζεται θετικά λόγω επαγωγής.

Εικόνα 6: Τα ηλεκτρόνια του εδάφους απωθούνται και η επιφάνεια της Γης φορτίζεται θετικά

Κάποια στιγμή η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού υπερνικά τη φυσική αντίσταση του ατμοσφαιρικού
αέρα στην δίοδο του ηλεκτρικού ρεύματος. Και τότε, ένας τεράστιος σπινθήρας με μήκος χιλιομέτρων,
ένταση χιλιάδων αμπέρ και θερμοκρασίες μεγαλύτερες από την επιφάνεια του ήλιου δημιουργείται για να
εξισώσει την ανομοιογένεια μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων: ο κεραυνός.

Τα στάδια εκδήλωσης του κεραυνού
Η διαδικασία εκδήλωσης του κεραυνού είναι πολύ γρήγορη, καθώς διαρκεί λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο
κι έτσι το ανθρώπινο μάτι δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα επιμέρους στάδια που λαμβάνουν χώρα και τα
οποία, χάρη στην τεχνολογία, έχουν καταγραφεί και αναγνωρισθεί.
Είναι, λοιπόν, πια γνωστό ότι ο κεραυνός ξεκινάει σε ένα τυχαίο σημείο και αρχίζει να κινείται σε τυχαίες
κατευθύνσεις. Δημιουργούνται επομένως, πολλές ξεχωριστές γραμμές ιονισμένου αέρα που απλώνονται
ακτινικά προς τα έξω σε μία μορφή που θυμίζει τις ρίζες ενός φυτού, ενώ παράλληλα ελκύονται προς τις
περιοχές των θετικών φορτίων. Αυτές οι γραμμές ακτινοβολούν αμυδρό γαλάζιο - μπλε φως, είναι οι γνωστές
διακλαδώσεις των κεραυνών και ονομάζονται “βηματικοί οδηγοί” (step leaders).

Εικόνα 7: Λεπτομέρειες από τη δομή βηματικού οδηγού κεραυνού που βρέθηκε μερικά μέτρα από την κάμερα

Οι βηματικοί οδηγοί προχωρούν προς τη Γη σε βήματα περίπου 50 μέτρων, κάνοντας μία παύση διάρκειας 50
μsec (50*10-6sec) από βήμα σε βήμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σχηματίζουν ευθείες προς το έδαφος. Ο
αέρας, λόγω της τοπικής ανομοιογένειάς του αλλά και της μορφής του πεδίου, δεν ιονίζεται το ίδιο προς όλες
τις κατευθύνσεις. Αν και γνωρίζουμε ότι η συντομότερη διαδρομή ανάμεσα σε δύο σημεία είναι η ευθεία
γραμμή, στην περίπτωση των ηλεκτρικών πεδίων, οι δυναμικές γραμμές πιθανόν να μην ακολουθούν τη
συντομότερη διαδρομή, αφού αυτή δεν είναι πάντα και η διαδρομή μικρότερης αντίστασης, την οποία και
προτιμά το ηλεκτρικό ρεύμα.
Έτσι, μέχρι τώρα, έχουμε ένα ηλεκτρικά φορτισμένο σύννεφο με συνεχώς αυξανόμενους βηματικούς οδηγούς
να κατευθύνονται σε στάδια προς την επιφάνεια της γης. Την ίδια στιγμή όμως, ένα παράλληλο φαινόμενο
συμβαίνει στην επιφάνεια. Καθώς οι βηματικοί οδηγοί πλησιάζουν σε αυτήν, τα αντικείμενα αρχίζουν να

αντιδρούν στο ακόμα ισχυρότερο ηλεκτρικό πεδίο. Μεταλλικά αντικείμενα καθώς και κάθε είδους ακμές
(ψηλά δέντρα, απότομες κορυφές, κεραίες κλπ) αποκτούν τέτοια ποσότητα θετικού φορτίου, που πλέον
ιονίζουν με την σειρά τους τον αέρα γύρω τους δημιουργώντας μικρές εκκενώσεις που φαίνεται να τείνουν
προς τα επάνω, τις αποκαλούμενες "ανοδικές ταινίες" του κεραυνού (upward streamers).
Το επόμενο που συμβαίνει είναι η συνάντηση ενός βηματικού οδηγού με μία ανοδική ταινία, μερικές δεκάδες
μέτρα πάνω από το έδαφος. Ο οδηγός αυτός είναι που δημιουργεί την αγώγιμη διαδρομή μεταξύ της Γης και
της καταιγίδας και μέσω αυτού, το αρνητικό φορτίο κινείται γρήγορα προς το έδαφος. Μόλις τα πρώτα
αρνητικά φορτισμένα σωματίδια φτάσουν στη γη, ένα πολύ ισχυρό ηλεκτρικό ρεύμα (της τάξεως των
30.000Α) εμφανίζεται, διοχετεύοντας μαζικά και απότομα, ολόκληρη την ποσότητα του ηλεκτρικού φορτίου
που είχε συσσωρευθεί στη βάση του νέφους.

Χαρακτηριστικά του κεραυνού
Κάθε ηλεκτρικό ρεύμα, όπως γνωρίζουμε, συνοδεύεται από παραγωγή θερμότητας. Έτσι και σε έναν
κεραυνό, όπου η ένταση του ρεύματος είναι πολύ ισχυρή, η θερμοκρασία που αναπτύσσεται ξεπερνάει
αρκετές φορές αυτήν της επιφάνειας του ήλιου και είναι η αιτία της έντονης λάμψης που παρατηρούμε.

Εικόνα 8: Καταιγίδα στην Ικαρία κατά την ολική έκλειψη σελήνης (Χ. Κοτσιόπουλος, 15-06-2011)

Επιπλέον, καθώς ο αέρας θερμαίνεται ξαφνικά σε τεράστιες θερμοκρασίες, διαστέλλεται τόσο απότομα που
"εκρήγνυται". Το ωστικό κύμα της έκρηξης απομακρύνεται ταχύτατα από το κανάλι που πέρασε ο
ηλεκτρισμός και χάνει γρήγορα ενέργεια, καταλήγοντας στο γνωστό σε όλους μας ακουστικό κύμα που
ονομάζουμε βροντή.
Λόγω, μάλιστα, της τεράστιας διαφοράς στην ταχύτητα διάδοσης του φωτός και του ήχου, η βροντή
ακούγεται μετά την εκδήλωση της ηλεκτρικής εκκένωσης. Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη διαφορά στη
"μετάδοση εικόνας και ήχου", μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε πόσο μακριά βρίσκεται ο κεραυνός από
εμάς, με τον εξής απλό κανόνα:
“Αν η καθυστέρηση μεταξύ κεραυνού-βροντής είναι 3 δευτερόλεπτα, τότε σημαίνει ότι ο κεραυνός, λαμβάνει
χώρα σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου μακριά από εμάς.”

Η συχνότητα των κεραυνών
Τα στατιστικά δεδομένα για τους κεραυνούς είναι πράγματι εντυπωσιακά. Κάθε δευτερόλεπτο πέφτουν
περίπου 100 κεραυνοί παγκοσμίως, ενώ κάθε μέρα εκδηλώνονται πάνω από 40.000 καταιγίδες, οι οποίες
προκαλούν σχεδόν 10.000.000 κεραυνούς.
Η λίμνη Maracaibo στην Βενεζουέλα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η παγκόσμια πρωτεύουσα των
κεραυνών, καθώς δέχεται ετησίως περισσότερους από 4.000.000 κεραυνούς. Η αιτία αυτής της εξαιρετικά
υψηλής κεραυνικής δραστηριότητας οφείλεται στη γεωμορφολογία της περιοχής, η οποία ευνοεί τη
δημιουργία ισχυρών καταιγίδων τις βραδινές ώρες, όταν ο ψυχρός και ξηρός άνεμος που προέρχεται από την
οροσειρά των Άνδεων συναντάει τον θερμό και υγρό αέρα που βρίσκεται πάνω από τη λίμνη.
Η μεγαλύτερη συχνότητα πτώσης κεραυνών στη χώρα μας παρατηρείται στις οροσειρές της Πίνδου και της
Ροδόπης, με πολλές ορεινές περιοχές να δέχονται κεραυνούς πάνω από 20 ημέρες ετησίως. Η πλειοψηφία
των καταιγίδων πάνω από την ξηρά κατά τη διάρκεια του έτους παρατηρείται τους μήνες μεταξύ Απριλίου
και Ιουλίου, ενώ πάνω από τη θάλασσα τους μήνες του φθινοπώρου και λιγότερο συχνά τον χειμώνα.
Επιπροσθέτως, κατά μέσο όρο στο Ιόνιο παρατηρούμε πιο έντονη κεραυνική δραστηριότητα απ’ ότι στο
Αιγαίο, αν και στο Αιγαίο πολλές καταιγίδες σημειώνονται και το καλοκαίρι.

Εικόνα 9: Σύνολο ημερών καταιγίδας για έτη 2005-2020 (meteo.gr)

Η καταστροφική δύναμη του κεραυνού
Οι κεραυνοί αποτελούν παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου από καιρικά φαινόμενα, μετά τις πλημμύρες,
με χιλιάδες θύματα κάθε χρόνο και ακόμη περισσότερους τραυματισμούς. Και στη χώρα μας, σχεδόν κάθε
χρόνο, θρηνούμε θύματα από κεραυνούς. Τα παλαιότερα, μάλιστα, χρόνια που η οικονομία της χώρας μας
στηριζόταν στην αγροτική παραγωγή, περισσότεροι άνθρωποι ήταν εκτεθειμένοι στα ακραία καιρικά
φαινόμενα στην ύπαιθρο και οι νεκροί ήταν πολλαπλάσιοι, ταυτόχρονα με το θάνατο πολλών οικόσιτων
ζώων, λόγω της υψηλής κεραυνικής δραστηριότητας στα ορεινά βοσκοτόπια, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς
μήνες.

Εικόνα 10: Θύματα κεραυνών στην Ελλάδα για έτη 2001-2021 (meteo.gr)

Επίσης, οι κεραυνοί προκαλούν καταστροφές σε κτίρια και οχήματα, όπως για παράδειγμα τον Μάιο του
2018, όταν κεραυνός χτύπησε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Έβρου κοντά στις Φέρες το οποίο καταστράφηκε
ολοσχερώς.
Τέλος, οι κεραυνοί είναι υπεύθυνοι για πολλές δασικές πυρκαγιές, μερικές από τις οποίες ξεσπούν σε
δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δασικές πυρκαγιές στη Θάσο τον
Σεπτέμβριο του 2016, όταν πάνω από 100 κεραυνοί προκλήθηκαν από ξηρές καταιγίδες.

Β. Προστασία από τους κεραυνούς
Το πείραμα με το χαρταετό
Οι καταστρεπτικές συνέπειες που μπορεί να έχει ο κεραυνός, ανάγκασαν τον άνθρωπο να αναζητήσει
τρόπους προστασίας από αυτόν. Προς αυτή την κατεύθυνση, τεράστια είναι η συμβολή του Βενιαμίν
Φραγκλίνου, ο οποίος υποστήριζε ότι ο ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα συγκεντρωνόταν στα σύννεφα και
συγκεκριμένα, ψηλότερα στην επιφάνειά τους συγκεντρώνονταν θετικά φορτία, ενώ χαμηλότερα αρνητικά
φορτισμένα φορτία. Έτσι, κατά τον Φραγκλίνο, όταν, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, συγκρούονταν δύο
σύννεφα, αυτά αποφορτίζονταν υπό τη μορφή κεραυνού και παράλληλα αρνητικά ηλεκτρικά φορτία υπήρχαν
«αόρατα» στην ατμόσφαιρα. Για να αποδείξει μάλιστα την ορθότητα των ισχυρισμών του, προχώρησε στο
διάσημο πείραμα με το χαρταετό το 1752.

Εικόνα 11: Το πείραμα με το χαρταετό – Βενιαμίν Φραγκλίνος (1752)

Μια μέρα με καταιγίδα, λοιπόν, ο Φραγκλίνος ανέβασε το χαρταετό ψηλά. Ο αετός είχε στο πλαίσιό του ένα
σύρμα, που συνδεόταν μέσω του βρεγμένου σπάγκου, με ένα κλειδί, το οποίο κρατούσε ο Φραγκλίνος με μια
μεταξωτή κορδέλα. Το αιχμηρό μεταλλικό έλασμα, πρόσφερε ένα αρκετά ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο, ικανό να
έλξει το ρεύμα. Η μεταξωτή κορδέλα μόνωνε το έλασμα από τον υγρό αγώγιμο σπάγκο. Το κλειδί προσέφερε
μερικές αιχμές για ορατές εκφορτίσεις του ρεύματος ηλεκτρονίων που κατέβαιναν από το σπάγκο. Έτσι, με
το εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό πείραμα -είναι σίγουρο πως θα ήταν θανατηφόρο εάν εκδηλωνόταν κεραυνός-,
κατάφερε να αφαιρέσει το “ηλεκτρικό πυρ” από τα σύννεφα και να το κατευθύνει στο έδαφος.
Ο Φραγκλίνος, με το πείραμά του, απέδειξε ότι υπάρχουν ηλεκτρικά φορτία στην ατμόσφαιρα κατά τη
διάρκεια μιας καταιγίδας. Έτσι, εάν τοποθετηθεί μια μεταλλική ράβδος στην κορυφή ενός κτιρίου και
συνδεθεί με ένα αγώγιμο σώμα με τη γη, οι κεραυνοί θα μπορούσαν να γειωθούν (κατευθυνθούν προς τη γη)
και να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος για το κτίριο εξαιτίας του κεραυνού. Θεμελίωσε, έτσι, την ιδέα του
αλεξικέραυνου.

Εικόνα 12: Το Αλεξικέραυνο του Βενιαμίν Φραγκλίνου

Η ανάγκη για αντικεραυνική προστασία
Από την εποχή του Φραγκλίνου έχουν περάσει αρκετά χρόνια και πια, μπορούμε να συζητάμε για
ολοκληρωμένα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη αρκετές παραμέτρους και
ειδικές απαιτήσεις της κάθε κατασκευής, σύμφωνα και με τα αντίστοιχα Πρότυπα που έχουν καθιερωθεί και
ακολουθούνται διεθνώς.
Καταρχάς, η ανάγκη για τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σε μια εγκατάσταση, προκύπτει μετά από
εκτίμηση του κινδύνου που διατρέχει να δεχθεί άμεσο κεραυνικό πλήγμα. Ορισμένες κατασκευές
κινδυνεύουν από τη φύση τους περισσότερο ή λιγότερο να χτυπηθούν από κεραυνό. Ο κίνδυνος για μια
κατασκευή είναι συνάρτηση του μεγέθους (εμβαδού) της, του ύψους της και της πυκνότητας των κεραυνών
για την περιοχή της. Για παράδειγμα, ένα μικρό κτίριο θα είναι λιγότερο πιθανό να χτυπηθεί από ένα μεγάλο
και ένα κτίριο σε μια περιοχή με υψηλή πυκνότητα κεραυνών θα είναι πιο πιθανό να χτυπηθεί από ένα σε μια
περιοχή με χαμηλή πυκνότητα κεραυνών.
Παράλληλα, η εκτίμηση κινδύνου κεραυνών της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) περιλαμβάνει
τέσσερα μέρη: απώλεια ζωντανών όντων, απώλεια υπηρεσιών προς το κοινό, απώλεια πολιτιστικής
κληρονομιάς και απώλεια οικονομικής αξίας. Η απώλεια ζωντανών όντων αξιολογείται ως η πιο σημαντική
και είναι η μόνη απώλεια που λαμβάνεται υπόψη για πολλές μη ουσιώδεις βιομηχανικές και εμπορικές
εφαρμογές.
Έτσι, προκύπτει αντικειμενικά, η ύπαρξη ή μη ανάγκης αντικεραυνικής προστασίας μιας εγκατάστασης,
καθώς και η αντίστοιχη “στάθμη προστασίας” της.

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ)
Το Σύστημα Αντικεραυνικές Προστασίας (ΣΑΠ) επιφορτίζεται με την ευθύνη να προστατεύσει ανθρώπους
και κατασκευές σε περίπτωση κεραυνικού πλήγματος, αλλά και να μειώσει στο ελάχιστο τις επιζήμιες
επιπτώσεις του. Σε περίπτωση που μία κτιριακή κατασκευή πληγεί από κεραυνό άμεσα ή έμμεσα, το ΣΑΠ
διοχετεύει ελεγχόμενα στη γη το ρεύμα εκκένωσης που προκύπτει. Το ΣΑΠ αποτελείται από δύο μέρη: το
εξωτερικό και το εσωτερικό.
- Το Εξωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας
έχει σαν σκοπό την προστασία των δομικών τμημάτων μίας
κατασκευής, καθώς και των ανθρώπων και ζώων που
βρίσκονται μέσα στην κατασκευή αυτή, από άμεσα
κεραυνικά
πλήγματα.Το
Εξωτερικό
ΣΑΠ
που
χρησιμοποιείται κυρίως στην εποχή μας είναι το ΣΑΠ
γειωμένου κλωβού ή αλλιώς κλωβού Faraday, που έχει
επικρατήσει έναντι της ράβδου Franklin (κλασικό
αλεξικέραυνο)
Εικόνα 13: Εξωτερικό ΣΑΠ
(Μέθοδος Ράβδου Franklin)

Εικόνα 14: Εξωτερικό ΣΑΠ (Μέθοδος γειωμένου κλωβού - Faraday)

Το εξωτερικό ΣΑΠ, αποτελείται βασικά από:
 το συλλεκτήριο σύστημα:

Εικόνα 15: Εξωτερικό ΣΑΠ Γειωμένου Κλωβού – Συλλεκτήριο Σύστημα

 τους αγωγούς καθόδου:

Εικόνα 16: Εξωτερικό ΣΑΠ Γειωμένου Κλωβού – Αγωγοί Καθόδου

 και το σύστημα γείωσης, για τη διοχέτευση του ρεύματος στη γη.

- Το Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας στοχεύει στην προστασία των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών και ταυτόχρονα των ανθρώπων και ζώων ενός κτιρίου, από υπερτάσεις που
προκύπτουν είτε από άμεσα είτε από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα, ανεξάρτητα από το αν απαιτείται ή όχι
εξωτερικό ΣΑΠ.
Το Εσωτερικό ΣΑΠ αποτελείται από διατάξεις προστασίας που
τοποθετούνται στον ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης και
ονομάζονται απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων. Οι απαγωγοί αυτοί
προστατεύουν από βραχύχρονες υπερτάσεις διάρκειας λίγων χιλιοστών
του δευτερολέπτου και μεγέθους της τάξης χιλιάδων βολτ, οι οποίες
σημειώνονται από άμεσα ή έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στην
εγκατάσταση.
Εικόνα 17: Αντικεραυνική προστασία ηλεκτρικού πίνακα (Legrand)

- Τέλος και επιπλέον του εξωτερικού και εσωτερικού ΣΑΠ, για την όσο το δυνατόν πληρέστερη
αντικεραυνική προστασία, θα πρέπει:


να ελεγχθούν όλες οι γειώσεις της εγκατάστασης,



να συνδεθούν όλα τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου με τη γείωση και



να δημιουργηθούν ισοδυναμικές γειώσεις σε λουτρά, υδροστάσια, λεβητοστάσια κλπ

Ατομική προστασία από τους κεραυνούς
Εκτός όμως από τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και κάποιους
βασικούς κανόνες για την ατομική προστασία μας από τους κεραυνούς, είτε βρισκόμαστε εντός κτιρίου είτε
κάπου στην ύπαιθρο:

Εικόνα 18: Μέτρα προστασίας από κεραυνούς_Α

Εικόνα 19: Μέτρα προστασίας από κεραυνούς_Β

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος χτυπηθεί από κεραυνό:
1.

Ειδοποιήστε το ΕΚΑΒ αμέσως, αναφέροντας ότι έχετε κοντά σας θύμα από πτώση κεραυνού.

2. Αν το θύμα δεν αναπνέει προσπαθήστε να του κάνετε τεχνικές αναπνοές. Αν η καρδιά του δεν κτυπάει
και έχετε τις κατάλληλες γνώσεις επιχειρήστε καρδιοπνευμονική ανάνηψη.
Οι άνθρωποι που έχουν κτυπηθεί από κεραυνό δεν φέρουν κανένα φορτίο και επομένως μπορείτε να
τους ακουμπήσετε και να τους συνδράμετε άφοβα.

Γ. Επίλογος με ένα ερώτημα
...Μπορεί να αξιοποιηθεί η εκλυόμενη ηλεκτρική ενέργεια των κεραυνών;
Αναζητώντας την απάντηση σε αυτό το σημαντικό ερώτημα, διαπιστώσαμε ότι, από πρακτικής πλευράς, κάτι
τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής ενέργειας του κεραυνού διοχετεύεται
στη γη, το οποίο μόλις που μπορεί να ανάψει ένα μικρό λαμπτήρα για κάποιους μήνες, καθώς το μεγαλύτερο
ποσοστό της ενέργειας του κεραυνού μετατρέπεται σε ηχητικό κύμα, υπέρθερμο αέρα και ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία.
Εάν, παρ’ όλα αυτά, θεωρήσουμε ότι βρίσκεται τρόπος συσσώρευσης της ηλεκτρικής ενέργειας του
κεραυνού, τότε προκειμένου να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας ενός σπιτιού, απαιτείται
η σύλληψη μερικών χιλιάδων κεραυνών ετησίως. Με δεδομένο ότι για τη χώρα μας η μέση ετήσια ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο κεραυνόπτωση είναι 3 κεραυνοί, θα έπρεπε να τοποθετηθούν συλλεκτήρια
συστήματα κεραυνών σε έκταση χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Μία τέτοια εγκατάσταση όμως, ούτε
από πλευράς κόστους ούτε πρακτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
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Θέμα: “Παραμύθια και Μύθοι της Καλύμνου”
Μαθητές: Πλακωτάρη Ειρήνη (Γ Ηλεκτρολόγων), Μέρη Αγγελίνα, Σαρούκου Υπαπαντή (Α τάξη)

Συνεργαζόμενος καθηγητής : Πάου Μιχαήλ

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ουρανός και η Γαία είχαν πολλά παιδιά: Τους Τιτάνες, τους Γίγαντες,
τους Κύκλωπες και τους Εκατόχειρες. Ο Ουρανός φοβούμενος ότι ένας από τους γιούς του θα μπορούσε να
τον εκθρονίσει, αποφάσισε να τους πετάξει όλους στα Τάρταρα, στον πάτο της γης.
Ο Κάλυδνος όμως, ένας από τους γιούς, έπεσε πάνω σ' ένα κομμάτι γης, που αναδύθηκε και
σχημάτισε ένα νησί, το οποίο ονομάστηκε «Το νησί του Κάλυδνου». Σήμερα, όταν δει κανείς το νησί από
ψηλά, βλέπει δυο τεράστια βουνά και δυο μικρές πεδιάδες, που λέγεται ότι μοιάζουν με τα πόδια του
Κάλυδνου.
Σύμφωνα με το μύθο, ο Κάλυδνος αρχικά ήταν θεός του Άδη, ο οποίος έγινε αργότερα θεός της
θάλασσας, χωρίς να έχουν βρεθεί στοιχεία λατρείας του.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Κάλυμνος κατοικείται από τους χρόνους της νεολιθικής εποχής. Αρχαιότεροι κάτοικοι του νησιού
ήταν οι Κάρες. Το αποδεικνύουν τα ερείπια με Καρικά χαρακτηριστικά στην αρχαία μητρόπολη του
Κάστελλα, κοντά στα σημερινά Στημένια. Αργότερα κατοικήθηκε απο Φοίνικες, πράγμα που μαρτυρούν τα
ερείπια που υπάρχουν στον Εμπορειό. Στην περίοδο 1150 π.Χ. - 800 π.Χ., η Κάλυμνος εποικίστηκε από τους
Δωριείς. Σημαντική απόδειξη είναι η σημερινή ονομασία Δάμος και τα αξιόλογα ερείπια του Ιερού από το
ναό του θεού Απόλλωνα.

Ο Όμηρος την ονομάζει Καλύδνες και αναφέρει ότι συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο στέλνοντας μαζί
με άλλα νησιά 30 πλοία με αρχηγούς τον Φείδιππο και τον Άντιφο. Πιθανώς το όνομα προέρχεται από το
καλός και ύδνα (από το ύδωρ=νερό). Με άλλα λόγια, νησί με καλά, ωραία νερά. Μετά τον Τρωικό πόλεμο
(σύμφωνα με τον Διόδωρο), τέσσερα από τα πλοία του Αγαμέμνονα στο γυρισμό τους ναυάγησαν έξω από το
νησί. Τα πληρώματά τους (Αργείοι και Επιδαύριοι) εγκαταστάθηκαν τότε μόνιμα στο νησί και έχτισαν ένα
οικισμό πάνω στο οροπέδιο του νησιού, που, σε ανάμνηση της μακρινής τους πατρίδας, ονομάστηκε Άργος.
Ο οικισμός αυτός για πολύ καιρό υπήρξε η πρωτεύουσα του νησιού.

Στο τέλος της Αρχαϊκής εποχής και στις αρχές των Κλασικών χρόνων η Κάλυμνος είναι μια πολιτεία
αυτόνομη. Το πολίτευμά της είναι δημοκρατικό, αφού οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Εκκλησία του λαού
-που λέγεται αλλιώς Δάμος- και από τη Βουλή. H αυτονομία της όμως δεν κράτησε πολύ, γιατί κατελήφθηκε
από τους Πέρσες, τότε που κυρίευσαν τις Ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Απελευθερώνεται το 477 π.Χ.,
γίνεται μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας και πληρώνει φόρο στο ταμείο της συμμαχίας που βρίσκεται στη
Δήλο.

Το 357 π.Χ. η Κάλυμνος παύει να είναι ελεύθερη καθώς υποτάσσεται στην εξουσία του βασιλιά της
Αλικαρνασσού Μαύσωλου. Μετά από 15 χρόνια περίπου, η Κάλυμνος επαναστατεί, αποκτά την ελευθερία
της και ξαναγίνεται σύμμαχος των Αθηναίων. Κατά την κλασική εποχή παρουσίασε αξιόλογη πολιτιστική
ακμή. Κατάλοιπο της εποχής εκείνης είναι τα σωζόμενα μέχρι σήμερα ερείπια του ναού του Καλυνδέου
Απόλλωνα.

Αργότερα την κατέλαβαν οι Ρωμαίοι. Κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων η Κάλυμνος ήταν
ένα ισχυρό νησί όπως και όλα τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα έως και περίπου τον 7ο αιώνα μ.Χ. οπότε και
άρχισαν να προσελκύουν διάφορους κατακτητές λόγω της στρατηγικής τους θέσης. Το 10ο αι. την
κατέστρεψαν οι Τούρκοι και τον 14ο αιώνα την κατέλαβαν οι Ενετοί Ιππότες του Αγίου Ιωάννη. Το 1522
υποτάχθηκε στους Τούρκους και το 1912 βρέθηκε υπό ιταλική κατοχή. Όταν οι Ιταλοί παραδόθηκαν, οι
Άγγλοι πήραν τα ινία μέχρι το 1947, οπότε η Κάλυμνος οριστικά πια απελευθερώθηκε και ενσωματώθηκε
στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος.. Η επίσημη ένωση με την Ελλάδα έγινε στις 7 Μαρτίου του 1948.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΝΔΟΥ

Στα παλιά τα χρόνια τα Βυζαντινά, γύρω στο 1100 με 1200 και αφού η Τέλενδος ήτανε πια νησί και
ολάκερη ξεχωριστή πολιτεία με δικό της βασιλιά που είχε μια πανέμορφη κόρη την βασιλοπούλα Ποθαία.
Άλλο ένα βασίλειο ήτανε κι απέναντι στο Καστέλι ένα μικρό φυσικό κάστρο μέσα στην θάλασσα πιο πέρα
από τις Μυρτιές όπου ζούσε το βασιλόπουλο Ανδρόνικος.

Βαθιά, παλιά αμάχη χώριζε τον κύρη της βασιλοπούλας από τους άρχοντες του απέναντι κάστρου του
Καστελιού. Καθώς η μοίρα παίζει πάντα τα δικά της παιχνίδια η βασιλοπούλα Ποθαία και το βασιλόπουλο
Ανδρόνικος γνωρίστηκαν και αγαπήθηκαν βαθιά. Πολύ σύντομα μετά την γνωριμία τους, το βασιλόπουλο
έστειλε πλούσια δώρα στον πατέρα της βασιλοπούλας και προξενητάδες ώστε να ζητήσει το χέρι της σε
γάμο. Ο Βασιλιάς θυμήθηκε το μίσος που χώριζε τις δυο οικογένειες και αρνήθηκε κατηγορηματικά.
Εδώ «θολώνουν» ακόμα πιο πολύ τα νερά για το πώς εξελίχθηκε η ιστορία μας. Ένα είναι σίγουρο:
υπήρξε μία λαμπάδα που έπρεπε να διανύσει αναμμένη την απόσταση ανάμεσα στο Καστέλι και την
Τέλενδο. Είτε ο βασιλιάς το έθεσε σαν όρο στο βασιλόπουλο να κολυμπήσει από το Καστέλι στην Τέλενδο με
μια λαμπάδα αναμμένη, είτε η βασιλοπούλα ήθελε να στείλει απέναντι στο Καστέλι μήνυμα αγάπης μέσω
μιας λαμπάδας στηριγμένης επάνω σε ένα σανίδι, είτε ακόμα η ίδια η βασιλοπούλα είχε ζητήσει απόδειξη
αγάπης από το βασιλόπουλο να κολυμπήσει κρατώντας την λαμπάδα και να της την δώσει αναμμένη έτσι
ώστε να ζήσουν μαζί. Σε κάθε περίπτωση, η λαμπάδα δεν θα έμενε αναμμένη. Και το πιο ανάλαφρο αεράκι
δεν θα άφηνε την φλόγα του κεριού να ταξιδέψει.
Μόλις είδε την φλόγα του κεριού να σβήνει η βασιλοπούλα έτρεξε προς την θάλασσα βούτηξε και
πνίγηκε από την στεναχώρια της που δεν ήταν γραπτό να παντρευτεί το βασιλόπουλο. Από την απέναντι
πλευρά το βασιλόπουλο μόλις συνειδητοποίησε ότι η φλόγα του κεριού είχε σβήσει προτίμησε να μείνει στην
θάλασσα παρά να αντιμετωπίσει μια ζωή χωρίς την αγαπημένη του. Από τότε το πρόσωπο της όμορφης
βασιλοπούλας έμεινε πετρωμένο στην πλαγιά του βουνού να μας θυμίζει πως υπάρχει τόσο μεγάλη αγάπη
που να μένει αιώνια.

Ακόμα λένε πως ένα μίλι ανοικτά του Καστελιού το βασιλόπουλο κείτεται στον πάτο της θάλασσας
μαρμαρωμένο ανάμεσα στα φύκια με τα μάτια ανοικτά να κοιτάει την βασιλοπούλα.

Όσοι έχουν πλησιάσει αρκετά κοντά στην πλαγιά του βουνού ξέρουν ότι είναι μια ιδιοτροπία της
φύσης και ίσως το μαρμαρωμένο βασιλόπουλο να μην είναι τίποτα άλλο από ένα άγαλμα της αρχαίας εποχής
από τον πλούτο που τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτουμε στις θάλασσες του νησιού μας. Ο μύθος
ανακατώνεται με την πραγματικότητα. Δίνει όμως δύναμη να πιστεύεις ότι μια αγνή καρδιά γεμάτη αγάπη
μπορεί να χαράξει για πάντα έναν μεγάλο σκληρό βράχο, όπως είναι η όμορφη μας Τέλενδος.
Στα παλιά τα χρόνια τα Βυζαντινά (γύρω στο 1100 – 1200), η Τέλεντος ήτανε ολάκερη ξεχωριστή
πολιτεία με δικό της βασιλιά. Έχουν βρεθεί πολλά ερείπια από σπίτια, εκκλησιές, τάφους, που μας το
επιβεβαιώνουν. Άλλο ένα βασίλειο ήτανε κι απέναντι στο Καστέλι, ένα μικρό φυσικό κάστρο μέσα στη
θάλασσα, πιο πέρα από τις «Μυρτιές» όπου ζούσε το βασιλόπουλο Ανδρόνικος.
Μια μέρα πήγε να κυνηγήσει με την ακολουθία του στην Τέλεντο, όπου συνάντησε τη βασιλοπούλα
Πόθα. Του άρεσε πολύ και της υποσχέθηκε πως θα ξαναγυρίσει γρήγορα να την πάρει μαζί του για να
παντρευτούν. Η βασιλοπούλα, που αγάπησε κι εκείνη το βασιλόπουλο, περίμενε με αγωνία το γυρισμό του.
Πέρασαν όμως πολλές μέρες και μήνες και το βασιλόπουλο δεν φαινόταν. Πολλές φορές έκλαιγε κρυφά και
πικραινόταν, γιατί νόμιζε πως την ξέχασε αλλά δεν μπορούσε τίποτε να κάμει.
Μια νύχτα της Ανάστασης, όταν τέλειωσε η λειτουργία, κατέβηκε μοναχή της στην παραλία, πού ήταν
κάτω από την εκκλησία κρατώντας τη λαμπάδα της αναμμένη στο χέρι. Όπως σκεφτόταν πάλι το
βασιλόπουλο, είπε μέσα της: «Θα βάλω τη λαμπάδα μου πάνω σ’ ένα σανίδι στη θάλασσα. Άμα δε σβήσει
και πάει πέρα, ίσαμε το Καστέλι, θα πει πως το βασιλόπουλο μ’ αγαπά ακόμα και θα έρθει να με πάρει για
γυναίκα του. Άμα όμως σβήσει, θα πει πως με ξέχασε».

Η λαμπάδα έμεινε για λίγο αναμμένη και προχωρούσε πάνω στα μικρά κύματα. Μόλις όμως φύσηξε
ένα αεράκι, σβήστηκε και βούλιαξε.

Η βασιλοπούλα από τον καημό της ζαλίστηκε, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Την άλλη μέρα όταν
μαθεύτηκε το νέο όλοι λυπήθηκαν πολύ. Και γυρνώντας κατά το βουνό είδαν αποτυπωμένο το όμορφο
πρόσωπό της στην Τέλεντο, όπως το βλέπουμε ίσαμε σήμερα κι εμείς.

ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Η ομάδα ερευνά το σπήλαιο των 7 παρθένων όπου σύμφωνα με τον θρύλο, κατά τον τουρκικό ζυγό 7
νεαρές κοπέλες για να μην τις βιάσουν...μπήκαν μέσα στην σπηλιά και χαθήκανε!! Από τότε πολλοί κάτοικοι
ακούνε απόκοσμες φωνές και συχνά βλέπουν παρουσίες στο σπήλαιο.

Ονομάστηκε έτσι από τις θρυλικές επτά παρθένες που κρύφτηκαν στο σπήλαιο για να γλυτώσουν από
την επίθεση των πειρατών αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στο Κάστρο. Στο σπήλαιο έχουν ανακαλυφθεί διάφορα
αναθήματα και αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ μέσα του υπάρχει και μια μικρή λίμνη με πέτρινα σκαλιστά
σκαλοπάτια.

ΠΗΓΕΣ
1) http://www.kalymnos-guide.gr/node/84?language=el
2)
http://www.kalymnosinfo.com/el/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE
%B1/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
4) https://livetotravelandtaste.com/2020/04/09/14674/
5) https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44272
6)
https://akrobatontaspoimantikitheologia.wordpress.com/2014/12/14/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE
%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B4%CE
%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA
%CE%B5-%CE%B7-%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%BD/
7)
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8) “ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”, Συγγραφέας: ΓΚΥ-ΒΟΥΒΑΛΗ ΔΑΦΝΗ ΜΑΡΙΑ
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ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ - ΜΕΓΑΦΩΝΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΗΣ: ΚΛΕΙΔΟΜΥΤΗΣ ΜΙΚΕΣ
ΤΑΞΗ: Γ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Το μικρόφωνο είναι συσκευή που μετατρέπει τα ηχητικά κύματα σε ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός
αυτός μεταφέρεται μέσω καλωδίου σε συσκευές που μπορούν να μετατρέψουν τον ήχο σε ψηφιακό σήμα έτσι
ώστε να επεξεργαστεί περαιτέρω. Τα μικρόφωνα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
8) Δυναμικό μικρόφωνο: το δυναμικό μικρόφωνο αποτελείται από έναν ισχυρό μόνιμο μαγνήτη κ' ένα πηνίο
τοποθετημένο ανάμεσα στους πόλους του, ώστε να κινείται ελεύθερα. Η λειτουργία του βασίζεται στο
φαινόμενο της επαγωγής: όταν ηχητικά κύματα πέφτουν στο διάφραγμα, το πηνίο πάλλεται στο πεδίο του
μαγνήτη, τέμνονται οι μαγνητικές γραμμές κι εμφανίζεται στα άκρα του πηνίου επαγωγική τάση. Η
απαιτούμενη ενέργεια δίνεται από την πίεση της αναπνοής, για αυτό και το δυναμικό μικρόφωνο
δουλεύει μόνο σε μικρές αποστάσεις. Το πλεονέκτημα τους είναι η υψηλή ποιότητα και η χαμηλή τιμή
τους. Ένα πλεονέκτημα είναι επίσης ότι είναι συμβατά με υπολογιστές χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό.
•

Πυκνωτικό μικρόφωνο: Η λειτουργία του στηρίζεται στις μεταβολές χωρητικότητας ενός
ενσωματωμένου πυκνωτή, σύμφωνα με τις μεταβολές της πίεσης που προκαλούνται από τα ηχητικά
κύματα. Η απαιτούμενη ενέργεια δίνεται από ειδικές κάρτες ήχου με μια συνεχή τάση 48V (Phantom
power). Χάρη σε αυτό μπορούν να ηχογραφούν και από απόσταση, χωρίς να χρειάζονται πίεση αέρα.

Ωστόσο είναι σαφώς ακριβότερα από τα δυναμικά και απαιτούν ειδικό εξοπλισμό (επαγγελματική κάρτα
με Phantom Power + XLR). Πυκνωτικά μικρόφωνα μπορούν να υπάρχουν και σε μορφή USB για να μην
είναι απαραίτητο το Phantom Power και το XLR, αλλά αυτή η περίπτωση μειώνει πολύ την ποιότητα.
Συγκεντρωτικά υπάρχουν οι εξής κατηγορίες μικροφώνων:

Καμπύλη απόκρισης μικροφώνου. Διακρίνουμε το ακουστικό φάσμα συχνοτήτων στο οποίο πρέπει να
λειτουργεί ένα μικρόφωνο.

Το ηχείο (speaker) αποτελεί μία διάταξη/συσκευή, η οποία έχει σκοπό τη μετατροπή της
λαμβανόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (εισερχόμενο σήμα) σε ακουστική ενέργεια, δηλαδή σε στιγμιαίες
μεταβολές πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα (διαμήκη κύματα), οι οποίες αντιστοιχούν σε όσο το δυνατόν
περισσότερο φυσικό και αληθοφανή ήχο. Επομένως, το ηχείο δεν αποτελεί μία γνήσια ηλεκτρονική
συσκευή, αλλά μία ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτροακουστική διάταξη.
Το ηχείο δεν θα πρέπει να συγχέεται με το αντηχείο που συναντάται στα έγχορδα μουσικά όργανα
και το οποίο έχει σκοπό την ενίσχυση του ήχου μέσω του συντονισμού του. Αντίθετα, η αρχή λειτουργίας
των ηχείων που χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή της μουσικής είναι εντελώς διαφορετική. Η
προσπάθεια των σχεδιαστών ηχείων είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη καταπίεση/απόσβεση των
μηχανικών συντονισμών της καμπίνας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να απουσιάζει
εντελώς.
Υπάρχουν πολλά είδη ηχείων, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τις αρχές λειτουργίας
πάνω στις οποίες στηρίζεται το καθένα. Μία βασική διάκριση των ηχείων είναι τα ηλεκτροστατικά,
τα ηλεκτροδυναμικά, τα μαγνητοστατικά, τα υβριδικά, κτλ. Άλλη επίσης βασική διάκριση είναι
τα μονόπολα συμβατικά ηχεία, τα δίπολα (διπολικά) ηχεία και τα αμφιπολικά ηχεία. Όλες οι κατηγορίες
παρουσιάζουν διάφορες υποδιαιρέσεις με κοινά μεταξύ τους χαρακτηριστικά, δυσκολεύοντας την αυστηρή
κατάταξη των ηχείων.

ΠΗΓΕΣ:
Εργασία Αμπατζόγλου Γιάννη, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Καθηγητή ΠΕ84
https://el.wikipedia.org/
Μπαϊράμης Νικόλαος , Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Καθηγητής ΠΕ84
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Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΣ
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Ο Άγιος Σάββας (1862-1948), ο θεοφιλέστατος πατήρ Σάββας ο εν Καλύμνω, υπήρξε ένας ακόμη Άγιος του
αιώνα μας, ιδιαίτερα θαυματουργός, που άφησε πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη για τους ευλαβείς
Χριστιανούς. Ο αοίδιμος ιερομόναχος Σάββας διετέλεσε εφημέριος της Γυναικείας Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων
Καλύμνου, και πνευματικός πατέρας επί είκοσι δύο έτη των Καλυμνίων, με πανθομολογούμενη ανεπίληπτη και
θεάρεστη βιοτή. Η παρουσία του επεκτάθηκε ευρέως όχι μόνο εντός των ελληνικών γεωγραφικών συνόρων αλλά
και στην έρημο του Χοζεβά όπου ασκήτεψε για πολλά έτη. Υπήρξε μέγας νηστευτής, εργάτης της αδιάλειπτης
προσευχής και εξαίρετος αγιογράφος. Αγκάλιασε και πρόσφερε απλόχερα την εν Χριστώ αγάπη σε φτωχούς,
χήρες, ορφανά αλλά και σε όσους επιζητούσαν είτε την εξομολόγηση είτε την οσιακή συντροφιά του.

Ο Άγιος Σάββας αποδεχομένος την κλήση του από την ηλικία των δώδεκα ετών και αρνούμενος το κοσμικό
φρόνημα και την επιθυμία της οικογένειάς του να μην την εγκαταλείψει, τήρησε κατά γράμμα τα λόγια του Χριστού:
«όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι» (Ματθ.
16:24). Επί δώδεκα έτη επωμίσθηκε το βάρος της μοναστικής δοκιμασίας στην Σκήτη της Αγίας Άννας ως δόκιμος
μοναχός, ενώ ταυτόχρονα ασκήθηκε με ζήλο στο έργο της αγιογραφίας και της βυζαντινής μουσικής. Κατά την
παραμονή του στο Άγιον Όρος ήταν υποτακτικός του Γέροντα Ιακώβου στην Καλύβη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο
Άγιος Σάββας εγκαταστάθηκε επίσης στην ιστορική Μονή του Χοζεβά κοντά στον Ιορδάνη ποταμό και συγκεκριμένα
στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Χοζεβά. Μετά το πέρας τριών χρόνων ενάρετου βίου κείρεται μοναχός το 1890
μ.Χ. και λίγο αργότερα τό 1894 μ.Χ., ο Ηγούμενος της Μονής Καλλίνικος αποφασίζει να τον στείλει στην Σκήτη της
Αγίας Άννης του Αγίου Όρους. Το 1902χειροτονήθηκε Διάκονος από τον Νικόδημο Διοκαισαρείας και έναν χρόνο μετά
χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος από τον ίδιο Αρχιερέα. Το 1916 λοιπόν επιστρέφει στην Ελλάδα οριστικά από την έρημο
του Χοζεβά και συγκεκριμένα αποφασίζει να μείνει για δύο χρόνια στό νησί της Αποκάλυψης, τη νήσο Πάτμο.

Με την επιστροφή του στην Αθήνα συναντάται με έναν υποτακτικό του Αγίου Νεκταρίου και αποφασίζει να
μεταβεί στην Αίγινα. Η εκ Θεού αυτή συγκυρία είχε ως αποτέλεσμα την παραμονή του Αγίου Σάββα στην Αίγινα
δίπλα στον Σεβασμιώτατο Πενταπόλεως μέχρι την κοίμηση του τελευταίου. Η συγκαταβίωση με τον Άγιο Νεκτάριο
υπήρξε ένα τεράστιο δώρο πνευματικής φύσεως για τον Άγιο Σάββα καθώς συνέβαλε στην πνευματική του πρόοδο.
Η παραμονή του στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος συνέβαλε στην ωρίμανσή του καθώς διακόνησε τον Αγιο
Νεκτάριο και έμαθε από εκείνον τι σημαίνει αυστηρή άσκησις, άκρα ταπείνωσις, αδιάλειπτη προσευχή, απλότητα,
στοιχεία που καθαγιάζουν και στρώνουν τον δρόμο που οδηγεί στην σωτηρία. Ο Άγιος Σάββας δεν απομακρύνθηκε
ούτε λεπτό από το πλευρό του Αγίου Νεκταρίου καθόλη τη διάρκεια της παραμονής τουστό Αρεταίειο Νοσοκομείο,
ενώ ήταν ο πρώτος που έζησε το εξής θαύμα: μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου την ώρα που προσπάθησε να
του φορέσει το επιτραχήλιο και το ωμόφορο είδε τον Άγιο να κλίνει ελαφρώς την κεφαλήν του και μετέπειτα το ίδιο
το κεφάλι να επανέρχεται στην πρωτυτέρα κατάσταση. Επίσης έγινε μάρτυρας των έκδηλων σημείων της αγιότητός
του όταν είδε το μύρο να κυλάει από το μέτωπό του αλλά και τη θεία ευωδία που πλημμύρισε το νοσοκομείο.

Ο Άγιος Σάββας απέδειξε κατά τα χρόνια του οσιακού του βίου πώς τα πάντα γίνονται κατ’ ευδοκίαν Θεού και
πως πρέπει να δεχόμαστε τον πόνο, την αρρώστια αλλά και το θάνατο αγόγγυστα και χωρίς θυμό. Ο Άγιος αν και
ταλαιπωρημένος σωματικά από χρόνιες ασθένειες βίωνε καθημερινά την θεία Χάρη σε όλη του την ύπαρξη, στην
ψυχή με την νοερά προσευχή, και στο σώμα, με τήνυπέρβαση του φόβου του θανάτου. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για
τόν σωματικό πόνο, καθώς δεχόταν απερίφραστα την κάθε ασθένεια ως τρόπο απαλλαγής από τις αμαρτίες μέσω της
ταπείνωσης και της συγχωρητικότητας.

Η δύναμη που αντλούσε ήταν σταλμένη από τον Θεό, ως περίτρανη απόδειξη της ορθής του πίστεως. Η
υπεράνθρωπη άσκησή του στην ζωή είχε ως αποτέλεσμα την πνευματική του τελείωση, όταν η επί γης πορεία του
ολοκληρώθηκε την 7η Απριλίου 1948,με την παράδοση της αγίας του ψυχής στον Κύριο. Όταν ο επιθανάτιος ρόγχος
κατέλαβε τον Άγιο με όση δύναμη τού είχε απομείνει ένωσε τα χέρια του, τα ύψωσε και σαν να υποδεχόταν κάποιον
άρχισε να λέει: «Ο Κύριος, Ο Κύριος, Ο Κύριος!…». Οι τελευταίες αυτές ιερές φράσεις που εξέρχονταν από τα χείλη
του επιβεβαίωναν την θεία μεταφυσική πορεία του. Ο ουρανός πανηγύριζε την άγια μετάστασή του. Ο οικιστής του
παραδείσου, ο θαυμάσιος αυτός αγωνιστής της Ορθοδόξου πίστεως καταλάμβανε πλέον μία εξέχουσα θέση στην
Ουράνια Βασιλεία. Με ήρεμο πρόσωπο και ιερό ενθουσιασμό έκλεισε τα μάτια του και παρέδωσε την αγία ψυχή του
στα χέρια του Θεού. Η ύπαρξη του ιερού αυτού λειψάνου στο ακριτικό νησί της Καλύμνου αποτελεί τον ανεκτίμητο
θείο θησαυρό της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων γιά την ενίσχυση της θρησκευτικής πίστης όχι μόνο των Καλυμνίων, οι
οποίοι πιστεύουν ακράδαντα ότι ο Άγιος Σάββας είναι ο προστάτης τους και μεσίτης τους στον Χριστό, αλλά και για
τους απανταχού Ορθοδόξους. Η ασκητική ζωή του Αγίου Σάββα του Νέου του εν Καλύμνω, δικαίως αποτελεί

φωτοφόρο λυχνία του Παναγίου Πνεύματος και γι’ αυτό τον λόγο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με Συνοδική Πράξη
κατέταξε εις το Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας την 7ην Φεβρουαρίου 1992. Να σημειωθεί ότι η μνήμη του εορτάζεται
την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών. Επίσης η Ιερά Μονή Αγίων Πάντων τιμά την μνήμη του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου
στις 5 Δεκεμβρίου, καθώς ο Άγιος Σάββας έφερε το όνομα αυτού.

Ο Άγιος μετά την μετάστασή του στους Ουρανούς, ετέλεσε και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να τελεί εκατοντάδες
θαύματα εντός και εκτός της Ελλάδος. Ο Άγιος Σάββας αποτελεί ένα φωτεινό φάρο πιστότητας, αγάπης, ταπείνωσης
και με το παράδειγμά του αποδεικνύει πως διαμέσου της εν Χριστώ ζωής ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κερδίσει μία
θέση στην Ουράνια Βασιλεία. Σαν πυξίδα η ζωή του μας βοηθάει να μην χάνουμε την αίσθηση του προσανατολισμού
μας μέσα στην σημερινή άβυσσο που ζούμε. Η χάρις του Αγίου Σάββα ας επιδράσει στις ζωές όλων μας και σαν
φωτοφόρος λυχνία να μας υποδεικνύει τον δρόμο προς τον Χριστό και την Ουράνια Βασιλεία Του. Αμήν.

(Αποσπάσματα από το βιβλίο της Ζαΐρη Ν. Χρυσή, Ο Άγιος Σάββας ο Νέος, ο μέγας θησαυρός της νήσου
Καλύμνου, Εκδ. Το Γράμμα, Β΄ Έκδοση, Αθήνα, 2019)

Ο Άγιος Σάββας ο νέος ο εν Καλύμνω, γεννήθηκε το έτος 1862 στην Ηρακλείτσα της Ανατολικής
Θράκης, από πτωχούς γονείς, τον Κωνσταντίνο και την Σμαράγδα που ασκούσε το επάγγελμα του
μικροπωλητή . Ήταν μοναχοπαίδι και κατά το βάπτισμα έλαβε το όνομα Βασίλειος, από μικρής ηλικίας ήταν
πιστός και ευσεβής. Κατόπιν τούτου, οι γονείς του του άνοιξαν ένα μικρό κατάστημα. Ο Βασίλειος, άγοντας
το 12 έτος της ηλικίας του, διαπίστωνε καθημερινά, ότι το επάγγελμα που ασκούσε δεν ήταν στη φύση του
γιατί ήθελε να ζήσει για τον Χριστό και μόνο για αυτό πήρε απόφαση να πάει προς το ευώδες περιβόλι της
Παναγίας, το Άγιον Όρος, Μετά από προσευχή παίρνει την απόφαση να πάει στα Ιεροσόλυμα εκεί
ασκήθηκε στο έργο της αγιογραφίας και της βυζαντινής μουσικής.

ΤΟ ΣΚΗΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Μετά από την 3ετίαν στην Ι. Μ. Χοτζεβά και το 1902 προχειρίζεται σε διάκονο και το επόμενο έτος σε
πρεσβύτερο. Διατελεί επί ένα έτος εφημέριος της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, όπου γνωρίζεται
με τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλος, ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών έλεγε στον Καλύμνιο φίλο του Γεράσιμο
Ζερβό: «Να ξέρεις, Γεράσιμε, ότι ο πατήρ Σάββας είναι άγιος άνθρωπος» Το 1907 επανέρχεται στην Ιερά
Μονή Χοτζεβά και ασχολείται, παράλληλα προς την έντονη πνευματική ενάσκησή. Αναχωρεί για την Αθήνα,
συναντά τον Γεράσιμο Ζερβό, ο οποίος τον φιλοξενεί στο σπίτι του και τον πείθει τελικά να μεταβεί στην
Κάλυμνο, Το ίδιο έτος (1926) φθάνει στην Κάλυμνο εγκαταβιώνει οριστικά στην Ιερά Μονή Αγίων Πάντων.
Ο π. Σάββας, ευθύς μετά την εγκατάστασή του στην Ιερά Μονή των Αγίων Πάντων, κτίζει με τη βοήθεια του
Γεράσιμου Ζερβού τα επάνω κελιά και αρχίζει μία έντονη πνευματική ζωή με αξιοθαύμαστη άσκηση στην
μονή τον Άγιων Πάντων μέχρι την κοίμηση του το 1948. Οι Καλύμνιοι με μεγάλη, ανέκφραστη λύπη

κήδευσαν τον πνευματικό τους πατέρα, αλλ’ αγάλλονταν, διότι πίστευαν ότι είναι άγιος και θα ήταν έκτοτε ο
προστάτης τους και μεσίτης τους στον Χριστό.

Η μονή των Αγίων πάντων σήμερα
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
Θεραπεία όγκου, έτος 1963
…άνοιξα τα μάτια μου και τί να δω, έσπασε όλο το κακό από πάνω μου και είδα την υγεία μου. Δύο θαύματα έκανε ο
άγιος Σάββας εις τον άνδρα μου και σε μένα. Δεδοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γ. Ι. Χ.
Θεραπεία ημικρανίας (έτος1968)
…προσευχήθηκα μετά θερμών δακρύων εις το ιερό του Λείψανο. Άλειψα το κεφάλι μου με λάδι της κανδήλας του και
ώ του θαύματος! Ο άγιος Σάββας μού έκανε τελείως καλά. Π. Μ.
Θεραπεία δερματικής νόσου
…τα χέρια μου έγιναν καθαρά όπως πρώτα. Μόλις είδα το θαύμα εχάρισα το δακτυλίδι μου στον άγιο, τον οποίο ποτέ
δεν θα ξεχάσω, θα τον επικαλούμαι σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Δ. Μ. Κ.
Θαύμα της αγίας εικόνος, πού ιστόρησε ο αγιογράφος μοναχός π. Μιχαήλ
Ο π. Μιχαήλ αγιογράφος Καυσοκαλυβίτης, (εκοιμήθη εις τάς 24 Μαΐου 1979), έλαβε το 1959 εντολήν από την
ηγουμένην Φιλοθέην να ιστορήσει τον άγιον Σάββα. Ο π. Μιχαήλ, επειδή δεν είχε εικόνα του αγίου, ούτε τον
εγνώριζε προσωπικώς, παρακάλεσε τον Κύριον, αλλά και τον άγιον Σάββα εις προσευχήν να φωτισθή διά να
ιστορήσει την εικόνα. Πράγματι, είχε μεγάλην ευχέρειαν κατά την εργασίαν και επιτυχίαν. Όταν η αγία εικόνα
παρεδόθη εις το τελωνείον, ήρχισε να κρούη μόνη της η καμπάνα του Μοναστηρίου.Το γεγονός αυτό ήτο ανεξήγητον
μέχρι την επομένην, όταν έλαβον είδησιν από το τελωνείον διά την παραλαβήν της εικόνος. Η καμπάνα έκρουσε μόνη
της έως ότου έφεραν την εικόνα εις το Μοναστήρι.
Ζευγάρι αποκτά παιδί
Είχαν δοκιμάσει όλα τα επιστημονικά μέσα και είχαν δαπανήσει αρκετά χρήματα, πουλώντας μάλιστα και ένα
οικόπεδο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ζει Κύριος ο Θεός!

Θαύμα τοκετού

Εγώ από μικρή κοπέλα, αγαπούσα πολύ τον άγιο Σάββα τον νεοφανή άγιο της Καλύμνου. Όταν στο
Νοσοκομείο εδέχθηκα την επίμονες πρότασεις όλων των ιατρών να κάνω διακοπήν της εγκυμοσύνης,

επεκαλέσθηκα με μεγάλη πίστη τον άγιο Σάββα να με βοηθήση, μου έδωσε θάρρος και μεγάλην υπομονήν να
σηκώσω τον σταυρό της δοκιμασίας μου. Η ημέρα που θα γεννούσα ήταν και για τους δικούς μου και για
τους γιατρούς ημέρα τρόμου και αγωνίας, διότι περίμεναν να δούνε ένα μωρό παραμορφωμένο, ένα
τερατώδες μωρό, είχα μεγάλη ηρεμία και πίστη ότι θα γεννούσα ένα υγιέστατο παιδί. Δόξασα τον άγιο
Σάββα, για την αγάπη του και την βοήθειά του, όλοι οι γιατροί δεν πίστευαν στο μεγάλο θαύμα ότι το παιδί
θα γεννείθη υγιές. Και εγώ δεν θα πάψω να ευχαριστώ και να ομιλώ για το θαύμα που μου έκανε ο άγιος
Σάββας.

Ἀπολυτίκιον
Γόνος γέγονας Γάνου και χώρας Μέγα καύχημα νήσου Καλύμνου παμμακάριστε Σάββα, πατήρ ημών και γαρ
οδόν διελθών της ασκήσεως του ακροτάτου τέλους επέτυχες. Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας
ψυχάς ημών.
ΠΗΓΕΣ
1. http//www.pemptousia.gr
2. http//agiosabbas.blogspot.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

‘’Η ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ’’

ΜΑΘΗΤΗΣ: ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ , ΣΜΑΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΑΞΗ: Β ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν γιος του Διονύσου και της Αριάδνης. Σε άλλο μύθο ο
Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλιά της Αιτωλίας Οινέα. Καθώς έβοσκε τις κατσίκες του, παρατήρησε ότι μια από
αυτές τρώγοντας συνέχεια ένα συγκεκριμένο καρπό πάχαινε περισσότερο από τις άλλες. Μάζεψε τότε αρκετούς και
τους πρόσφερε στο βασιλιά του. Εκείνος παρασκεύασε ένα χυμό τον οποίο ονόμασε «οίνο», στον δε καρπό έδωσε το
όνομα του βοσκού του (σταφύλι).
Τα αμπέλια ξεκίνησαν να καλλιεργούνται στον ελλαδικό χώρο από την εποχή του χαλκού, καθώς κουκούτσια
από σταφύλια βρέθηκαν σε κατοικίες της εποχής αυτής. Επίσης σε επιγραφές γίνονται αναφορές στην άμπελο, ενώ
παραστάσεις σε τοίχους απεικονίζουν ανθρώπους να καλλιεργούν αμπέλια και να μαζεύουν σταφύλια. Οι εικόνες και οι
γραφές αυτές χρονολογούνται στα 2.500 χρόνια π.Χ.
Στο πέρασμα του χρόνου οι ιστορικές εξελίξεις της περιοχής της Δωδεκανήσου επηρέασαν και τον τομέα της
αμπελουργίας. Από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας η παραγωγή κρασιού ήταν μεγάλη στην περιοχή και για
κατανάλωση εντός των νησιών αλλά και για εξαγωγή και εμπορία εκτός.
Στη Ρόδο η αποθήκευση και μεταφορά του κρασιού γινόταν σε κεραμικά δοχεία (αμφορείς κ.λ.π.) τα οποία
κατασκεύαζαν τα εργαστήρια κεραμοποιΐας του νησιού χαράσσοντας πάνω το όνομά τους και ένα τσαμπί σταφύλι,
ώστε να δηλώσουν τη ροδίτικη προέλευση παραγωγής του κρασιού και της κατασκευής του δοχείου. Δήλωναν δηλαδή
την ονομασία προέλευσης του προϊόντος και της συσκευασίας του. Με τη βοήθεια της ισχυρής της ναυτικής δύναμης,
η Ρόδος υπήρξε ο μεγαλύτερος έμπορος κρασιών και σιτηρών του 7ου π.Χ. αιώνα αποφέροντας τεράστια πλούτη στο
νησί.
Σφραγισμένες λαβές ροδίτικων αμφορέων έχουν βρεθεί σε όλη τη περιοχή της Μεσογείου και σε εκατοντάδες
αρχαιολογικούς χώρους γύρω από το Δούναβη, τον Εύξεινο Πόντο ακόμα και μέχρι την Ινδία.

Τον 4ο αιώνα π.Χ. οι ροδίτικοι αμφορείς ήταν πήλινα δοχεία οξυπύθμενα, με πάλ επιφάνεια, μυτερή βάση,
απλό στόμιο και δύο σφραγισμένες λαβές με έντονη κλίση. Στις λαβές υπήρχαν σφραγίδες με το τριαντάφυλλο ή το
κεφάλι του θεού ήλιου «Ήλιος», σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνταν και στα ροδίτικα νομίσματα. Υπήρχαν επίσης
και δύο ονόματα: το ένα ήταν το όνομα ενός αναγνωρισμένου κεραμοποιού και το άλλο το όνομα ενός ετήσιου
διορισμένου άρχοντα ή ιερέα π.χ. επώνυμος ιερέας της Ρόδου, τα οποία σηματοδοτούσαν τον τόπο και το χρόνο της
προέλευσης.
Το σχήμα των αμφορέων σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο μεταφοράς τους. Οι αμφορείς τοποθετούνταν
οριζόντια σε δύο ή σε τρεις σειρές στα αμπάρια των πλοίων και σφήνωναν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να
εξασφαλίζουν ισορροπία στα πλοία και να εκμεταλλεύονται το μέγιστο χώρο, ώστε να μεταφέρονται όσο το δυνατόν
μεγαλύτερος αριθμός αμφορέων.
Το κρασί ήταν προϊόν διαδεδομένο από την αρχαιότητα. Ήταν δυναμωτικό, θερμιδογόνο και θερμαντικό. Ήταν
απαραίτητο συνοδευτικό της τροφής, ήταν το μέσο της κοινωνικοποίησης και των πνευματικών επιδόσεων.
Χρησιμοποιήθηκε και στην ιατρική και φαρμακευτική ως φάρμακο για τη βελτίωση σωματικών και ψυχικών
προβλημάτων και δυσλειτουργιών.

Ήταν πηγή θερμίδων, παυσίπονο, και απολυμαντικό σε

χειρουργικές

επεμβάσεις. Ο Κώος Ιπποκράτης αναφέρεται εκτενώς στην οινοποσία στο έργο του «Περί διαίτης υγιεινής»: το
χειμώνα ο οίνος να είναι ακρατέστατος (χωρίς ανάμειξη με νερό) για να προστατεύεται ο οργανισμός από το κρύο. Την
άνοιξη ο οίνος καταναλώνεται υδαρέστερος (αραιωμένος με λίγο νερό) και το καλοκαίρι με περισσότερο νερό. Το
φθινόπωρο πηγαίνοντας προς το χειμώνα μειώνεται η ποσότητα νερού στην ανάμειξη με το κρασί.
Οι αιώνες περνούν και οι άνθρωποι έχουν συνδέσει το κρασί με όλες τις φάσεις της καθημερινότητας και της
ζωής τους. Με την τροφή, με τη χαρά, με τη λύπη, με τη γονιμότητα, με την ψυχαγωγία αλλά και με τη μέθη.
Στην ορθόδοξη θρησκεία ο Χριστός αναφέρει «εγώ ειμί η άμπελος η αληθινή και εσείς τα κλήματα» και
ευλογεί το κρασί μαζί με το λάδι και τον άρτο. Το κρασί στη Θεία Κοινωνία είναι το αίμα του Χριστού. Τα μοναστήρια
δραστηριοποιούνται δυναμικά στην αμπελουργία και οινοποίηση. Στο μυστήριο του γάμου το ζευγάρι κοινωνεί με
κρασί και στα ταφικά έθιμα το κρασί χρησιμοποιείται στην ταφή και στα κεράσματα.
Μέχρι τις μέρες μας το αμπέλι και το κρασί πρωταγωνιστούν. Στα Δωδεκάνησα και όχι μόνο ο οινοτουρισμός
έχει ευεργετήσει τα νησιά και σε αμπελουργικό και σε οικονομικό επίπεδο.

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Η αρχή ενός αμπελώνα είναι η εγκατάστασή του καθώς θα αποτελέσει επένδυση σε βάθος χρόνου
μέχρι και μισό αιώνα. Είναι πολύ σημαντικό να ερευνηθεί η επιτυχία της εγκατάστασης, ώστε ο αμπελώνας
να δώσει ποιοτικά προϊόντα και μέγιστο οικονομικό κέρδος για τον αμπελουργό. Για αυτό εξετάζονται το

μικροκλίμα της περιοχής, η τοποθεσία εγκατάστασης, η ποικιλία, το υποκείμενο, οι κοινωνικές και οι
οικονομικές συνθήκες και η οικονομική επιτυχία της καλλιέργειας.
Μεγάλη σημασία έχουν η θερμοκρασία του αέρα και του εδάφους, οι βροχοπτώσεις, η ηλιοφάνεια, οι
άνεμοι, η συχνότητα παγετού και χαλαζιού, το βάθος, η δυνατότητα αποστράγγισης, η δομή και η
φυσικοχημική σύσταση του εδάφους.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
Αρχικά καθαρίζεται το έδαφος από αυτοφυή δέντρα και θάμνους. Αν η προηγούμενη φυτεία ήταν
αμπέλι και είχε προσβολές από ασθένειες καθυστερούμε τη φύτευση για λίγα χρόνια κάνοντας απολύμανση
του εδάφους. Η ανάλυση του εδάφους αποτελεί σημαντικό οδηγό για τη συμπλήρωση οργανικών και
ανόργανων στοιχείων στο έδαφος. Ακολουθεί βαθύ όργωμα και το έδαφος είναι έτοιμο για να δεχτεί τα φυτά.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
Η επιλογή της ποικιλίας είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία ή όχι της καλλιέργειας. Λαμβάνονται
υπόψη τα επιδιωκόμενα οινικά προϊόντα (λευκό ή κόκκινο κρασί – γλυκό ή ξηρό), η δυνατότητα εύκολης
πώλησης του προϊόντος στην περιοχή, η ανθεκτικότητα στις ασθένειες, η εποχή της ωρίμανσης, το μέγεθος
της παραγωγικότητας, η προτίμηση στις δοκιμασμένες ποικιλίες της περιοχής και περιορισμένος (από 2 έως
4) αριθμός ποικιλιών.
ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Η πυκνότητα φύτευσης επηρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και το κόστος παραγωγής. Η
εκμηχάνιση των εργασιών και ο τρόπος καλλιέργειας (γραμμικό, κύπελλο, τετράγωνο) καθορίζουν την
πυκνότητα. Στα γραμμικά αμπέλια οι γραμμές πρέπει να είναι παράλληλες με τους ισχυρούς ανέμους του
τόπου και κάθετες στη νοητή ευθεία ανατολής-δύσης. Πριν από τη φύτευση τοποθετούνται μεταλλικοί
στύλοι, στους οποίους στηρίζονται οριζόντια γαλβανισμένα σύρματα για να αναρριχηθούν τα φυτά.

ΟΙ ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το αμπελουργικό διαμέρισμα του νομού Δωδεκανήσου
συνιστά και επιτρέπει τις εξής ποικιλίες:
Συνιστώµενες: Αθήρι Β, Ασύρτικο Β, Μανδηλαριά Ν (Αµοργιανό, ∆ουµπραίνα µαύρη, Κουντούρα µαύρη),
Μοσχάτο άσπρο Β (Μοσχάτο Τράνι, µόνο για την οριοθετηµένη περιοχή Ονοµασίας Προελεύσεως
Ελεγχοµένη «Μοσχάτος Ρόδου»), CabernetSauvignon N, GrenacheRouge N, Syrah N, UgniBlanc B
(Trebbiano).
Επιτρεπόµενες: ∆ιµηνίτης Ν, Μαλαγουζιά Β, Μαυροθήρικο Ν, Ραζακί Β(2) (Κέρινο), Σουλτανίνα Β (2),
Φωκιανό Ν, Cinsaut N, Chardonnay B, Merlot N, Mourvedre N, SauvignonBlanc B, Tempranillo N.

ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Το έδαφος της νήσου είναι σχετικά πετρώδες ορεινό με μικρές πεδιάδες (κυριότερες από αυτές είναι
οι κοιλάδες της Πόθιας, του Βαθέως και του Πανόρμου) συνολικής έκτασης 109 τ.χλμ. Τα βουνά της
Καλύμνου είναι άδενδρα με κυριότερες κορυφές τον Προφήτη Ηλία, ακριβώς στο κέντρο της νήσου (752 μ.),
την Κυρά Ψηλή ή Καραψηλή (650 μ.) στα ΝΑ. και τη Γαλατιανή στο ΒΔ άκρο. Οι ακτές της Καλύμνου είναι
σχετικά απόκρημνες σχηματίζοντας πολλά ακρωτήρια, όρμους και λιμένες. Εξ αυτών σπουδαιότεροι είναι ο
της πρωτεύουσας της νήσου που λέγεται και λιμένας Ποθαίας (ΝΑ.), ο Ριναίας βορειότερα, τα Πεζώντα ή
Πέζοντας ακόμα βορειότερα, ο όρμος Παλαιονήσου Β.ΒΑ., ο Εμποριός (Δ.ΒΔ.), τα Λινάρια, νοτιότερα και το
Πιθάρι προς Νότο.

Η γεωργία στην Κάλυμνο δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, κυρίως λόγω της στενότητας εδαφικών και
υδατικών πόρων. Παρόλα αυτά, στην πιο αξιόλογη παραγωγική περιοχή του νησιού, την κοιλάδα του Βαθύ,
καλλιεργούνται αρκετά στρέμματα, κυρίως με εσπεριδοειδή και κηπευτικά. Το έδαφος της κοιλάδας είναι
αρκετά εύφορο, ενώ υπάρχει υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος αξιοποιείται με πηγάδια. Μικρής
έκτασης καλλιέργειες παρατηρούνται επίσης στην περιοχή του Πανόρμου και στο οροπέδιο του Άργους.
Αυτές αφορούν επίσης την παραγωγή κηπευτικών και εσπεριδοειδών αλλά και την καλλιέργεια αμπελιών και
ελιάς. Στην κοιλάδα της Πόθιας θα συναντήσουμε πολύ μικρής έκτασης καλλιέργειες, κυρίως κηπευτικών, οι
οποίες όμως χρησιμοποιούνται για οικογενειακή κατανάλωση και σπάνια για οικονομική εκμετάλλευση.
Γενικά η έλλειψη πόρων δεν ευνοεί την ανάπτυξη μεγάλων μονάδων καλλιέργειας, με αποτέλεσμα το νησί να
μην είναι αυτάρκες και να καταφεύγει σε εισαγωγή γεωργικών προϊόντων, κυρίως από τη γειτονική Κω.
ΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Οι αμπελώνες στη Δωδεκάνησο βρίσκονται σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές ζώνες και
επηρεάζονται από το θαλασσινό όγκο που περιβάλλει τα νησιά.
Σημαντικοί παράγοντες που εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα ενός αμπελώνα είναι το
κλίμα της περιοχής και το έδαφος. Συγκεκριμένα για το έδαφος η περιεκτικότητα του σε συστατικά, η
κλίση του, ο προσανατολισμός του και η δυνατότητα αποστράγγισης που παρέχει είναι καθοριστικοί
παράγοντες για την αμπελοκαλλιέργεια. Είναι αλήθεια ότι το καλό κρασί ξεκινάει από το χώμα! Στο
έδαφος και στο υπέδαφος ενός αμπελώνα μπορούν να υπάρχουν πολλά στοιχεία όπως άργιλος, πηλός,
ασβέστης, χαλίκια, άμμος, γρανίτης, σχιστόλιθος, λάβα κ. ά. Τα πιο ελαφριά εδάφη, όπως τα αμμώδη ή τα
χαλικώδη, επιτρέπουν καλύτερη αποστράγγιση αλλά και κατακράτηση ζέστης, σε αντίθεση με τα πιο βαριά,
όπως τα πηλώδη. Η σαθρότητα του εδάφους επηρεάζει σημαντικά την αποστράγγιση.
Για το αμπέλι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται καλή αποστράγγιση. Το νερό όταν πλημμυρίζει τις
ρίζες είναι εχθρός. Το ριζικό του σύστημα εισχωρεί σε βάθος αναζητώντας υγρασία. Όσο βαθύτερα πηγαίνει
τόσο καλύτερα για το φυτό. Οι περιοχές με ασβεστόλιθο έχουν καλή φυσική αποστράγγιση και έτσι
κυριαρχούν στην παραγωγή κρασιού. Εκεί το έδαφος έχει άργιλο και λάσπη που ευνοούν τη συγκράτηση
υγρασίας, ενώ γρανίτες και ψαμμίτες διαβρώνονται σε τραχιά εδάφη, συχνά με άμμο τα οποία ξηραίνονται
εύκολα. Τα βραχώδη επιφανειακά εδάφη απορροφούν θερμότητα σε μεγαλύτερο βάθος για να μην υπάρχει
απώλεια με την επιφανειακή εξάτμιση. Στα ασβεστολιθικά εδάφη η οργανική ύλη αποσυντίθεται από τα
ανθρακικά συστατικά.

Τα αργιλικά ορυκτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του αμπελιού, επειδή

επιτρέπουν τη σταθερή απορρόφηση των ανόργανων θρεπτικών ουσιών. Τα αμπέλια χρειάζονται ένα μίγμα
θρεπτικών ουσιών. Οι μικρο-θρεπτικές ουσίες, απαραίτητες σε ποσότητα, είναι το οξυγόνο, άζωτο, φώσφορο
και κάλιο. Τα τελευταία τρία διαφεύγουν εύκολα από το χώμα με αποτέλεσμα να συμπληρώνονται στο
έδαφος μέσω των λιπασμάτων. Μίκρο-θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται είναι ο σίδηρος, το ασβέστιο, το
μαγνήσιο, το θείο, ο ψευδάργυρος, το μαγγάνιο, ο χαλκός, το βόριο, το μολυβδαίνιο και το χλώριο. Το pH

του εδάφους είναι πολύ σημαντικό για την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Ο σίδηρος τείνει να γίνει
λιγότερο υδροδιαλυτός στα αλκαλικά εδάφη, έτσι τα κίτρινα φύλλα της αμπέλου συχνά εμφανίζονται σε
περιοχές με ασβεστόλιθο. Το μαγγάνιο, ο χαλκός και ο ψευδάργυρος επίσης απορροφώνται καλύτερα σε
όξινα εδάφη αλλά όλα τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά προτιμούν ένα υψηλό pH περίπου 8,5.
Συμπερασματικά, όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία των τύπων πετρωμάτων στο έδαφος των
αμπελώνων, τόσο πιο πιθανό είναι να προκύψουν τα απαραίτητα ανόργανα συστατικά και τα θρεπτικά
συστατικά, καθώς και η μεγαλύτερη ποικιλία της σύστασης του εδάφους. Ο νομός της Δωδεκανήσου
βρίσκεται στη ζώνη του ηφαιστειακού τόξου που καταλήγει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι προσχώσεις
κοιλάδων, τα χαλαρά αργιλοαμμώδη και οι ηφαιστειακοί τόφφοι ανδεσιτικής σύστασης συνθέτουν τον
εδαφικό χάρτη της περιοχής. Τα πετρώματα της Κω και της Νισύρου είναι πορώδη λόγω του ηφαιστειακού
περιβάλλοντος. Τα ηφαιστειακά αυτά εδάφη είναι γόνιμα και παράγουν εξαιρετικής ποιότητας κρασί.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ: Εργασία Περιβαλλοντικού Προγράμματος2017-18 Μπαϊράμη Ι. Νικόλαου ΠΕ84

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

‘’ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ’’

ΜΑΘΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΑΞΗ: Β’ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στο νησί μας δραστηριοποιούνται αρκετοί αθλητικοί σύλλογοι με μακρόχρονη ιστορία σε αρκετά
δημοφιλή αθλήματα. Οι νέοι του νησιού έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται και να αθλούνται με τις
οδηγίες ειδικευμένων γυμναστών και προπονητών. Οι σύλλογοι συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα και
έχουν σημαντικές διακρίσεις σε τοπικό και Πανελλαδικό επίπεδο.
Η καταγραφή των συλλόγων έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ:

9)

ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ

Έτος ίδρυσης 1970
Έδρα Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου
Χρώματα Λευκό-Μπλε
Τμήματα: Προπαιδικό, Ανδρικό

10) Α.Ο. ΒΑΘΥ

Έτος Ίδρυσης 1982
Έδρα Δημοτικό Στάδιο Βαθέως
Χρώματα Λευκό-Πράσινο
Τμήματα: Παιδικό, Εφηβικό, Ανδρικό

11) ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

Έτος ίδρυσης 2016
Έδρα Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου
Χρώματα Κόκκινο-Μπλε
Τμήματα: Προπαιδικό , Παιδικό, Εφηβικό, Ενηλίκων (Αγόρια, Κορίτσια για όλα τα τμήματα)

Ιστορικά σωματεία του παρελθόντος:
Ολύμπικ, ΑΕΚ, Ποσειδώνας,Βοθυνιακός

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ:

• C.B.A

Έτος ίδρυσης 2016
Έδρα Δημοτικό Γυμναστήριο Καλύμνου
Χρώματα Πορτοκαλί-Μαύρο
Τμήματα: Προπαιδικό, Παιδικό, Εφηβικό (Αγοριών και Κοριτσιών για το κάθε τμήμα)

• E.A.K.A

Έτος ίδρυσης 1992
Έδρα Δημοτικό Γυμναστήριο Καλύμνου
Χρώματα Λευκό-Μπλε
Τμήματα: Προπαιδικό, Παιδικό, Εφηβικό, Ενηλίκων (Αγοριών και Κοριτσιών για το κάθε τμήμα)

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΤΙΒΟΥ:

1. ΚΑΖΩΝΗΣ

Έτος ίδρυσης
Έδρα Δημοτικό Γυμναστήριο Καλύμνου
Χρώματα Λευκό-Μπλε
Τμήματα: Όλα τα αθλήματα στίβου (Αγόρια και Κορίτσια για το κάθε τμήμα)

2. ΚΑΛΥΜΝΟΣ

2000

Έτος ίδρυσης
Έδρα Δημοτικό Γυμναστήριο Καλύμνου
Χρώματα Λευκό-Μπλε
Τμήματα: Όλα τα αθλήματα στίβου (Αγόρια και Κορίτσια για το κάθε τμήμα)

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ:

1. ΠΡΩΤΕΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Έτος ίδρυσης 2018
Έδρα Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλύμνου
Χρώματα Μπλε
Τμήματα: Όλα τα αθλήματα υγρού στίβου (Αγόρια και Κορίτσια για το κάθε τμήμα)

ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

1. Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Έτος ίδρυσης 2010
Έδρα Γήπεδα Ροότσο Καλύμνου
Χρώματα Μπλε
Τμήματα: ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ (Αγόρια και Κορίτσια)

2. ΚΕΝΤΡΟ-ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
3. Α.Σ. ΜΑΧΗΤΕΣ
Τμήματα kick Boxing

4. Α.Σ ΑΤΛΑΣ
ΤμήματαTae Kwon Do

5.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗΣ

ΤμήματαTae Kwon Do

6.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΑΛΑΣ

7. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΥΡΟΣ
8.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΠΗΓΕΣ:
1. giafka.gr
2. 12soccer

«Η αναρρίχηχη στην Κάλυμνο»
Μαθητής: Βαζανέλλης Μιχάλης
Τμήμα: Β Ηλεκτρολόγων
Καθηγητής: Ζαούρης Αντώνιος

Μερικές φορές συμβαίνει σε ένα τόπο κάτι νομοτελειακό, σε μια πραγματικά κρίσιμη
καμπή του και αλλάζει τα δεδομένα προς τα καλύτερο, αναπάντεχα. Η Κάλυμνος, νησί των
σφουγγαράδων με ιστορία στη σπογγαλιεία πάνω από δυο αιώνες και με δύναμη στη
δεκαετία του ογδόντα 600 πλεούμενα και περισσότερους 4.600 σφουγγαράδες, δέχτηκε ένα
απρόσμενο χτύπημα με τη νόσο των σφουγγαριών που ξεκίνησε το 1986 και νέκρωσε τα
σφουγγάρια του βυθού της Ανατολικής Μεσογείου, αφήνοντας εκατοντάδες οικογένειες σε
μια δύσκολη κατάσταση, στα όρια της απόγνωσης. Το φονικό βακτήριο επανεμφανίστηκε
το 2000 και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζουν τον βυθό της
λεκάνης της Μεσογείου με καταστροφικό τρόπο ανάγκασαν τους κατοίκους της Καλύμνου
να αναζητήσουν νέες ασχολίες. Ως μάνα εξ ουρανού, έφτασαν στο μικρό διαμάντι της
Δωδεκανήσου στα μέσα της δεκαετίας του ενενήντα ομάδες αναρριχητών από διάφορες
περιοχές του κόσμου έχοντας πληροφορηθεί, χωρίς στην πραγματικότητα κανείς τότε να
μην έχει διαφημίσει τη γεωμορφολογία του νησιού την ύπαρξη των βραχωδών ορέων,
ιδανικών για αναρρίχηση.

Πάνω στους Καλύμνικους βράχους ξεκίνησε η ανάπτυξη διαδρομών σε ύψη που
ξεκινούν από δέκα μέτρα και φτάνουν τα διακόσια με διαβαθμίσεις δυσκολίας και
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Εξαιρετικά ασβεστολιθικά πετρώματα, εναλλαγές
τοπίων που αποζημιώνουν, φυσικά σπήλαια με σταλακτίτες απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο
και την Τέλενδο, το σπήλαιο Grande Grotta σχηματίζει ένα τεράστιο ασβεστολιθικό
αμφιθέατρο, παρέχει πλούσια συλλογή από σχηματισμούς βράχων που με τις ασυνήθιστες
λαβές, 200 περιπατητικές διαδρομές και 77 αναρριχητικά πεδία, μέχρι τώρα και δεκάδες
ακόμα αναξιοποίητα, ένας πραγματικός παράδεισος για όσους ασχολούνται με το είδος που
συγκρίνεται ήδη με ανάλογους κορυφαίους προορισμούς στον κόσμο και κερδίζει μια θέση
στην πεντάδα.
Κόντρα στο στερεότυπο του ελληνικού νησιού, με τις δαντελένιες παραλίες, η
Κάλυμνος βρίσκεται στην κορυφή της τουριστικής ατζέντας για έναν πολύ διαφορετικό λόγο:
την ορειβασία.
Οι γκρεμοί της για χρόνια απωθούσαν τους τουρίστες, οι οποίοι προτιμούσαν τα
γειτονικά νησιά της Κω και της Ρόδου.
Η Κάλυμνος είναι ένα ορεινό νησί με σπάνιες φυσικές ομορφιές, που συνδυάζει τη
γοητεία του βουνού με τις όμορφες ακρογιαλιές και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
Γνωστή σε όλο τον κόσμο ως το νησί των σφουγγαράδων με τον μαγευτικό βυθό, τα
τελευταία χρόνια ανακαλύφθηκε από τους αναρριχητές λόγω του πλούσιου γεωφυσικού της
ανάγλυφου.
Η άριστη ποιότητα του βράχου, η εύκολη και ολιγόλεπτη πρόσβαση, η εκπληκτική θέα
που διαθέτουν τα πεδία της καθώς και οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο
νησί καθ’όλη την διάρκεια του έτους, έχουν καθιερώσει την Κάλυμνο ως ένα από τα
καλύτερα μέρη για αναρρίχηση βράχου στον κόσμο.
Στο νησί της Καλύμνου υπάρχουν περισσότερες από 3.000 οργανωμένες αναρριχητικές
διαδρομές και άπειρες δυνατότητες για άνοιγμα νέων καθώς έχει αξιοποιηθεί μόνο το 10%
των βράχων. Ασβεστολιθικά πετρώματα, τεράστιες κάθετες πλάκες, στέγες με σταλακτιτικό
διάκοσμο, επιβλητικές σπηλιές και δίεδρα, προσφέρουν μια ανεξάντλητη ποικιλία σε κινήσεις
και αναρριχητικές τεχνικές για υψηλές συγκινήσεις και πρωτόγνωρες εμπειρίες. Οι βαθμοί
δυσκολίας ξεκινούν με εκπαιδευτικές διαδρομές από 4c και φθάνουν έως 9a!

Η κατάταξη μάλιστα έγκυρων site που ασχολούνται με βαθμολογία προορισμών η
Κάλυμνος έχει περάσει στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη περνώντας ακόμα και
τους Δολομίτες.
1. Yosemite National Park, USA
2. Kalymnos, Greece
3. Dolomites, Italy
4. Fontainebleau, France
5. Squamish, Canada
6. Zermatt, Switzerland
7. Red Rock, USA
8. Rocklands, South Africa
9. Tonsai and Railay, Thailand
Η Κάλυμνος φιλοξενεί επίσης παγκοσμίως γνωστά φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ
Αναρρίχησης Καλύμνου, μια διεθνή συνάντηση αναρριχητών μη ανταγωνιστικού
χαρακτήρα, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε δύο (2) χρονια

Κάλυμνος, το νησί των σφουγγαράδων. Αν οι γνώσεις σας για το τέταρτο σε μέγεθος
νησί των Δωδεκανήσων περιορίζονται στην αλιεία, επεξεργασία και εμπορία σπόγγων, τότε
μάλλον χρειάζεται να τις εμπλουτίσετε, καθώς εδώ και μερικά χρόνια η Κάλυμνος θεωρείται
η παγκόσμια Μέκκα της αναρρίχησης.
Και μπορεί στην Ελλάδα η αναρρίχηση να είναι ένα "παρακατιανό" άθλημα, ωστόσο
στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που η αξία των
απόκρημνων βράχων από υψηλής ποιότητας ασβεστόλιθο και της ποικιλομορφίας τους, σε
συνδυασμό με τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες όλη τη διάρκεια του έτους, αναγνωρίστηκε
από έναν ξένο και πιο συγκεκριμένα από έναν Ιταλό.
Η αναρρίχηση στην Κάλυμνο ξεκίνησε το 1997, όταν ένας Ιταλός αναρριχητής την
ανακάλυψε και άνοιξε τις πρώτες 40 διαδρομές.
Στη συνέχεια μέχρι το 1999 δεν κουνήθηκε φύλλο, μέχρι που ήρθα και εγώ, έγιναν
κάποιες δημοσιεύσεις στα περιοδικά, έπιασα τον δήμαρχο και αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες
ενέργειες ώστε να γίνει γνωστή η Κάλυμνος και να ανοιχτούν περισσότερες και καλύτερες
διαδρομές. Δηλαδή, βάλαμε τις βάσεις για το πώς πρέπει να ανοίγονται οι διαδρομές, οι
οποίες αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500 και κάθε διαδρομή έχει κάποιον εξοπλισμό, γύρω
στα 10-15 βύσματα. Μόνο η αξία τους για να τα αγοράσεις, είναι γύρω στα 80-100 ευρώ για
την κάθε διαδρομή. Αν πληρώναμε να τα βάλει κάποιος, θα ανέβαινε το κόστος" ήταν τα
πρώτα λόγια του στο WE του NEWS247.

Η ουσία είναι ότι εκμεταλλευόμενοι ένα κομμάτι γης, που δεν είχε καμία αξία, έχουμε
φτιάξει αυτή τη στιγμή εδώ ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, που φέρνει στην Κάλυμνο γύρω στους
10.000 αναρριχητές το χρόνο, που μένουν περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες ο καθένας το
λιγότερο. Μιλάμε μόνο για ξένους. Οι Έλληνες είναι μόνο το 0,5%. Στην Ελλάδα έχουμε
γύρω στους 2.000 αναρριχητές, όταν η Αυστρία, που είναι μία χώρα που έχει τον ίδιο
πληθυσμό, έχει 2.000.000 αναρριχητές. Οι Έλληνες δεν κάνουν γενικά αθλητισμό. Βλέπουμε
ποδόσφαιρο στην τηλεόραση αλλά δεν κάνουμε αθλητισμό. Είμαστε μια χώρα που ένα από τα
πολλά προβλήματα που έχουμε είναι και αυτό. Τουριστικά λοιπόν για την Κάλυμνο, οι
Έλληνες είναι μια μειονότητα στο ίδιο μέγεθος που είναι και οι Ιάπωνες. Γιατί από όλες τις
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό που έρχονται"

Στην Κάλυμνο, το μικρό αυτό νησί που βρίσκεται ανάμεσα στην Κω και στη Λέρο, η
αναρρίχηση βράχου αποτελεί μια εμπειρία που μπορούμε να βιώσουμε καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου.
Η Κάλυμνος θεωρείται ο Νο1 προορισμός στον κόσμο για αναρρίχηση. Αν πάτε στην
Ιαπωνία και δείτε έναν αναρριχητή και του πείτε ότι είστε Έλληνας, το μόνο πράγμα που θα

ξέρει είναι η Κάλυμνος. Και ή θα έχει έρθει ήδη ή θα έχει σκοπό να έρθει. Αυτή τη στιγμή η
Κάλυμνος είναι κάτι σαν τη Μέκκα της αναρρίχησης".

Τι όμως σημαίνει πραγματικά για τους επαγγελματίες του νησιού, που απασχολούνται
με τον τουρισμό, η αναρρίχηση. Η απάντηση, δια στόματος Νίκου Τσαγκάρη, του προέδρου
της Καλυμνιακής Ένωσης Ξενοδόχων, στο WE του NEWS247.
" Αυτή η κίνηση που αρχίζει από τέλη Μαρτίου και τελειώνει μέσα Νοεμβρίου, έχει σαν
αποτέλεσμα για μας να επεκταθεί η σεζόν και να γίνει σχεδόν επτάμηνη, από εκεί που ήταν
τρίμηνη-τετράμηνη. Μεγάλο όφελος, εννοείται. Οι αναρριχητές είναι σχεδόν οι αποκλειστικοί
πελάτες τις περιόδους Απρίλιο-Μάιο και Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Οι τιμές είναι σχετικά
χαμηλές. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται σε αντίστοιχα μέρη χειμερινών προορισμών, που τις
περιόδους της αιχμής ανεβαίνουν οι τιμές. Γενικά στην Κάλυμνο, οι τιμές των καταλυμάτων
είναι σε πολύ λογικά επίπεδα. Τα καταλύματα είναι γύρω στα 40-45 ευρώ και μπορούν να
βρεθούν ακόμα και με 20-25 ευρώ, κυρίως ενοικιαζόμενα δωμάτια".
Το μέλλον πάντως, προμηνύεται λαμπρό για αυτό το "άγνωστο" στους περισσότερους
Έλληνες νησί, καθώς: " Γίνονται προσπάθειες να αναπτύξουμε κι άλλες μορφές
εναλλακτικού τουρισμού, όπως είναι η κατάδυση, η ανάπτυξη κάποιων μονοπατιών,
γαστρονομικός τουρισμός, για να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο τα ενδιαφέροντα, να
μην είναι μονοκαλλιέργεια η αναρρίχηση στην Κάλυμνο.

Αναρριχητική διαδικασία:
Για να προωθηθεί στο κάθετο περιβάλλον κόντρα στους νόμους της βαρύτητας, ο
αναρριχητής χρησιμοποιεί την μορφολογία του βράχου (σχισμές, δίεδρα, τακάκια, χαραμάδες
κλπ) κάνοντας κινήσεις αρμονικές που απαιτούν καθαρό μυαλό, τόλμη αλλά και φαντασία. Η
επιτυχής έκβαση μιας αναρριχητικής προσπάθειας δεν εξαρτάται τόσο από την δύναμη μας,
αλλά κυρίως από την τεχνική, τον τρόπο δηλαδή που κινείται ή ισορροπεί το σώμα μας πάνω
στο βράχινο ανάγλυφο.
Σε περίπτωση πτώσης του αναρριχητή, ενεργοποιείται το σύστημα ασφάλισης που
αποτελείται από το αναρριχητικό σχοινί, τον προσωπικό εξοπλισμό (κράνος, μπωντριέ,
καραμπίνερ, ιμάντες κ.α) καθώς επίσης και την παρουσία ενός ακόμα αναρριχητή που
ονομάζεται “σχοινοσύντροφος” και ο ρόλος του είναι να ασφαλίζει με τον κατάλληλο τρόπο
τον αναρριχητή όσο αυτός σκαρφαλώνει, έως ότου έρθει η δική του σειρά να αναρριχηθεί.

Βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και ευχάριστη ενασχόληση μας με την
αναρρίχηση, είναι η σύγχρονη και μεθοδική εκπαίδευση μας στα πλαίσια μιας έγκυρης
σχολής.
Αναρριχητική εκπαίδευση
Το πρόγραμμα της σχολής διεξάγεται αποκλειστικά στα άριστα οργανωμένα πεδία του
αιγαιοπελαγίτικου νησιού, που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο
σημαντικούς αναρριχητικούς προορισμούς παγκοσμίως! Ο ταχύρρυθμος χαρακτήρας του
προγράμματος, εξυπηρετεί ιδιαίτερα όσους ενδιαφέρονται για το σπορ της αναρρίχησης αλλά
δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν σχολές που συνήθως διεξάγονται
Σαββατοκύριακα, όπως επίσης και όσους κατοικούν σε επαρχιακές πόλεις όπου δεν
διοργανώνονται συχνά σχολές.
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κινησιολογία και την
βελτίωση της αναρριχητικής τεχνικής, με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση στο
κάθετο περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες κάτω από την επίβλεψη εξειδικευμένων προπονητών
και εκπαιδευτών αναρρίχησης, θα διδαχθούν με τον πιο σύγχρονο και μεθοδικό τρόπο τις
τεχνικές κίνησης που αποτελούν τη βάση της μελλοντικής τους αναρριχητικής και
ορειβατικής εξέλιξης. Παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και
εμπειρία πάνω στις τεχνικές ασφάλισης, τους χειρισμούς των σχοινιών, τους κόμπους και να
εξοικειωθούν με τον αναρριχητικό εξοπλισμό και τη σωστή χρήση του.

1ο θεωρητικό μάθημα (ασύγχρονο) :
Εισαγωγή στην Αναρρίχηση
Επιμέρους ενότητες μαθήματος:








Μορφές & είδη αναρρίχησης
Ιστορία της αναρρίχησης
Φυσικό περιβάλλον & κανόνες
Εκπαιδευτικά συστήματα
Αναρριχητική ορολογία
Βαθμολόγηση διαδρομών
Αναρριχητικοί οδηγοί

2ο θεωρητικό μάθημα (ασύγχρονο) :
Αναρριχητικός Εξοπλισμός
Επιμέρους ενότητες μαθήματος:
• Κράνη & ζώνες ασφαλείας
• Αναρριχητικά παπούτσια
• Καραμπίνερ & σετάκια
• Αναρριχητικά σχοινιά
• Ιμάντες & κορδονέτα
• Ασφαλιστικές συσκευές
• Μόνιμες ασφάλειες, βύσματα
3ο θεωρητικό μάθημα (ασύγχρονο) :
Αναρριχητική Διαδικασία
Επιμέρους ενότητες μαθήματος:








Αναρρίχηση & ασφάλιση Top Rope
Κατέβασμα “κουβάς”
Αναρρίχηση & ασφάλιση επικεφαλής
Σετάκια – τεχνικές clip in
Κώδικας επικοινωνίας
Πέρασμα σχοινιού στο ρελέ
Μάζεμα υλικών

 Τεχνικές ραπέλ
4ο θεωρητικό μάθημα (ασύγχρονο) :
Αντοχή Υλικών
Επιμέρους ενότητες μαθήματος:







Αλυσίδα ασφάλισης
Δυνάμεις & φορτία
Συντελεστής Πτώσης
Impact Force
Φαινόμενο τροχαλίας
Επιλογή σχοινιού

Εξοπλισμός για την αναρρίχηση

Εξοπλισμός
Όλος ο εξειδικευμένος αναρριχητικός εξοπλισμός παρέχεται από τη σχολή. Το
μοναδικό υλικό που χρειάζεται να αγοράσετε είναι τα αναρριχητικά παπουτσάκια (κόστος 5090€). Τα αναρριχητικά παπούτσια θα πρέπει να να έχουν καλή εφαρμογή δηλ. να σας πονούν
λίγο άλλα όχι υπερβολικά! Φορέστε τα για αρκετή ώρα πριν τα αγοράσετε
και συμβουλευτείτε τους υπεύθυνους των καταστημάτων για το καταλληλότερο μοντέλο
ανάλογα με τη φόρμα του ποδιού σας.
Αναρριχητικός εξοπλισμός που σας δανείζει η σχολή:
✓ Κράνος (1)

✓ Μπωντριέ (1)
✓ Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου D (3)
✓ Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου HMS (1)
✓ Συσκευή ασφάλισης Piu-2 (1)
✓ Συσκευή ασφάλισης Gri Gri (1)
✓ Σετάκια (5)
✓ Iμάντας 60cm (2)
✓ Iμάντας 170cm (2)
✓ Kορδονέτο 170cm, (6mm) (2)
✓ Κορδονέτο 5m (7mm) (1)
✓ Δυναμικό σχοινί 60m (10-10.5mm) (1)
✓ Δυναμικό σχοινί 60m (8.5-9mm) (1)
✓ Σάκος μεταφοράς σχοινιού (1)
Υλικά & εφόδια που πρέπει να έχετε μαζί σας:
✓ Παπούτσια αθλητικά ή trekking
✓ Σακίδιο μικρό (25-35lt)
✓ Αντιανεμικό-αδιάβροχο (ελαφρύ)
✓ Φακός (+ εφεδρικές μπαταρίες)
✓ Νερό 1,5-2lt (ή θέρμος για ζεστό ή δροσερό ρόφημα)
✓ Κολατσιό (ξηροί καρποί, σάντουιτς κ.α.)
✓ Αντηλιακή κρέμα & lip stik
Κατασκηνωτικός εξοπλισμός (προαιρετικά):
✓ Αντίσκηνο 2-4 εποχών
✓ Υπνόσακος
✓ Κάριματ (στρωματάκι
ύπνου)
✓ Καμινέτο & κατσαρολάκι
✓ Είδη υγειινής, πετσέτα
✓ Μαγιό (για πισίνα ή θαλ.
μπάνιο)
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ‘’ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΟΥΡΙ’’
ΜΑΘΗΤΕΣ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΤΖΟΥΛΟΥΦΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αν θέλει να ζήσει κανείς ένα διαφορετικό Πάσχα, είναι ευκαιρία να επισκεφθεί το νησί αυτή την περίοδο.
Ντυμένη στα γιορτινά και πλημμυρισμένη από πολύχρωμα αγριολούλουδα σε κάθε σπιθαμή γης, η Κάλυμνος ζει ένα
εκρηκτικό Πάσχα, που δεν ξεχνιέται εύκολα...

Από το Σάββατο του Λαζάρου οι νοικοκυρές φτιάχνουν τα Λαζαράκια (νηστίσιμο έδεσμα της Μεγάλης
Εβδομάδας, με αλεύρι, ζάχαρη, ταχίνι και μυρωδικά). Όλη την εβδομάδα καθαρίζουν και ασπρίζουν τα σπίτια και οι
γειτονιές μοσχομυρίζουν από τα λαμπριάτικα κουλούρια. Τις ημέρες αυτές φτιάχνουν ακόμη τις λαμπρόπιτες, τα
γλυκά παραδοσιακά τυροπιτάκια.
Τη Μεγάλη Πέμπτη βάφουν τα κόκκινα αυγά, ενώ το απόγευμα στον αυλόγυρο της εκκλησίας της κάθε
ενορίας γίνεται συγκέντρωση για το φτιάξιμο του Ιούδα (ομοίωμα που γεμίζεται με άχυρα και κουρέλια, κάποιοι και
δυναμιτάκια), που κρεμιέται σε κάποιο σημείο με αέρα. Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, με το χτύπημα της
καμπάνας για την πρώτη Ανάσταση οι νέοι περιχύνουν τον Ιούδα με πετρέλαιο και του βάζουν φωτιά.
Τη Μεγάλη Παρασκευή στην Πόθια, στην κεντρική πλατεία του λιμανιού, συγκεντρώνονται οι πομπές των
Επιταφίων από τις δέκα ενορίες που συναγωνίζονται σε ομορφιά ο ένας τον άλλον.
Το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι οι νοικοκυρές βάζουν το αρνί ή το κατσίκι στο φούρνο (το «μουούρι» στην τοπική
διάλεκτο), γεμιστό με ρύζι, που θα ψηθεί όλη τη νύχτα στη στάμνα, σε ξυλόφουρνο, για να είναι έτοιμο την άλλη
μέρα το πρωί. Με τις λαμπάδες το βράδυ του Μεγάλου Σάββατου θα φέρουν στο σπίτι τους το Άγιο Φως!

Οι εκρήξεις του δυναμίτη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ψυχοσύνθεσης κάθε Καλύμνιου. Το
έθιμο ξεκίνησε τα παλιά τα χρόνια όταν τέτοια εποχή έφευγαν τα σφουγγαράδικα και οι σφουγγαράδες
έκαναν 6-8 μήνες να ξαναδούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα! Μαζεύονται, λοιπόν, οι νέοι απ' όλες τις
γειτονιές και αποτελούν δύο ομάδες πάνω στα βουνά, αμφιθεατρικά της Πόθιας, που έχουν πάρει το όνομα
των κυρίως σφουγγαρογειτονιών («μαράσια», όπως ονομάζονται στην τοπική διάλεκτο): το «μαράσι» του
Άγιου Νικόλα και το «μαράσι» του Αγίου Στεφάνου.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Ο Μωυσής επέστρεψε μαζί με την οικογένεια του στην Αίγυπτο. Στο μεταξύ ο Ααρών, με εντολή του Θεού, συνάντησε το
Μωυσή στην έρημο, στο βουνό του Θεού. Ο Μωυσής ανακοίνωσε στον Ααρών όλα όσα ο Κύριος του είχε αναθέσει να πει
και
όλα
τα
θαύματα
που
τον
είχε
διατάξει
να
κάνει.
Πήγαν, λοιπόν, ο Μωυσής και ο Ααρών και συγκέντρωσαν όλους τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών. Ο Ααρών τους
ανακοίνωσε όλα όσα είχε πει ο Κύριος στο Μωυσή κι ο Μωυσής έκανε τα θαύματα μπροστά στο λαό. Αυτοί πίστεψαν, και
κατάλαβαν ότι ο Κύριος είχε στρέψει το ενδιαφέρον του στους Ισραηλίτες και είχε δει τη δυστυχία τους. Έσκυψαν τότε και
προσκύνησαν.
Μετά απ’ αυτά, ο Μωυσής κι ο Ααρών πήγαν στο Φαραώ και του είπαν ότι, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ζήτησε ν’ αφήσει
ελεύθερο το λαό του να φύγει. Ο Φαραώ αρνήθηκε, επειδή θα έχανε ένα σημαντικό αριθμό εργατών για την κατασκευή
δημόσιων έργων. Την ίδια μέρα ο Φαραώ έδωσε διαταγή να γίνουν πιο βαριές οι δουλειές στους Ισραηλίτες, ώστε να είναι
συνέχεια απασχολημένοι. Οι Ισραηλίτες θεώρησαν υπεύθυνους τον Μωυσή και τον Ααρών για τη σκληρή συμπεριφορά του
Φαραώ απέναντί τους. Τότε ο Μωυσής προσευχήθηκε στο Θεό και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, να κάνει υπομονή και να
μεταβιβάσει
στους
Ισραηλίτες
ότι
θα
τους
λυτρώσει
από
την
καταπίεση
των Αιγυπτίων.
Ο Μωυσής μεταβίβασε τα λόγια αυτά στους Ισραηλίτες, αλλά εκείνοι δεν έδωσαν καμιά σημασία, γιατί ήταν
απογοητευμένοι από τη σκληρή δουλεία. Τότε ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών, και τους έδωσε οδηγίες πως θα
πάνε στο Φαραώ, ώστε να τον πείσουν να βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο.
Ο Θεός πληροφόρησε το Μωυσή για τις πληγές που θα έπλητταν τους Αιγυπτίους. Έτσι, άρχισε μια σειρά από δέκα πληγές
οι οποίες επήλθαν στο Φαραώ και το λαό του. Παρά το ισχυρό πλήγμα που επέφερε σταδιακά η κάθε πληγή, η καρδιά του
Φαραώ δεν ανταποκρινόταν και γινόταν πιο σκληρή από το πείσμα και την ισχυρογνωμοσύνη. Οι πληγές ήταν οι εξής:
Τα νερά του ποταμού Νείλου μετατράπηκαν σε αίμα, με αποτέλεσμα να ψοφήσουν τα πλάσματα που ζούσαν σε αυτόν και
να
υπάρχει
έλλειψη
πόσιμου
νερού.
Βάτραχοι κάλυψαν όλη την επικράτεια της Αιγύπτου, μπαίνοντας στα σπίτια των ανθρώπων.
Όλη η Αίγυπτος γέμισε με σκνίπες, παρενοχλώντας ανθρώπους και ζώα.Σμήνη από σκυλόμυγες εισέβαλλαν σε όλη την
Αίγυπτο και στις κατοικίες των Αιγυπτίων, οι οποίες τσιμπούσαν άσχημα τους ανθρώπους και τα ζώα.Βαριά επιδημία έπληξε
όλα τα κοπάδια των Αιγυπτίων, ώστε όλα τα ζώα άρχισαν να ψοφούν.Άνθρωποι και ζώα γέμισαν με εξανθήματα, μεγάλα
σπυριά και πληγές.Έπεσε βαρύ χαλάζι, που όμοιό του δεν είχε πέσει ποτέ στην Αίγυπτο μέχρι τότε, τσακίζοντας ανθρώπους,
ζώα και βλάστηση.Σκοτείνιασε η γη της Αιγύπτου από τα σμήνη των ακρίδων, τα οποία κατέφαγαν τη βλάστηση και τους
καρπούς που είχαν απομείνει από την πληγή του χαλαζιού.Για τρεις ημέρες πυκνό σκοτάδι σκέπασε όλη την αιγυπτιακή
επικράτεια, σκοτάδι που μπορούσε κανείς να το ψηλαφίσει σαν να επρόκειτο για πολύ πυκνή ομίχλη.Τέλος, στέλνει και τη
δέκατη πληγή, την πιο φοβερή. Ένας άγγελος Κυρίου χτύπησε όλα τα νεογέννητα παιδιά των Αιγυπτίων και πέθαναν όλα σε
μια νύχτα. Την ίδια νύχτα οι Ισραηλίτες, σύμφωνα με την εντολή του Θεού, έμειναν άγρυπνοι και ντυμένοι, για να είναι
έτοιμοι να φύγουν.Πριν απ’ αυτό είχε σφάξει κάθε οικογένεια από ένα αρνί κι αφού πρώτα έβαψαν την πόρτα τους με το
αίμα του, ύστερα το έψησαν και το έφαγαν. Έβαψαν οι Ισραηλίτες σύμφωνα με την εντολή του Θεού τις πόρτες των σπιτιών
τους, για να ξεχωρίζουν από τα σπίτια των Αιγυπτίων κι έτσι να μη χτυπηθούν με θάνατο και τα δικά τους παιδιά.Την ήμερα
αυτή οι Εβραίοι τη γιορτάζουν ως σήμερα. Είναι το Πάσχα τους και κάθε χρόνο την ημέρα αυτή τρώνε αρνί ψητό καθώς και
άζυμα, για να θυμούνται την έξοδο τους από την Αίγυπτο.
Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΚΑΙ Η ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Με τη δέκατη φοβερή πληγή που έριξε ο Θεός στους Αιγυπτίους, ο Φαραώ κατατρόμαξε. Έστειλε λοιπόν και
φώναξε το Μωυσή και τον Ααρών και τους είπε πως δέχεται να πάρουν τους Ισραηλίτες και να φύγουν την ίδια εκείνη
νύχτα. Αμέσως οι Ισραηλίτες, μετά από 430 χρόνια στην Αίγυπτο, μαζεύτηκαν όλοι άντρες, γυναίκες και παιδιά. Μπήκαν
μπροστά
οι
πολεμιστές,
που
ήταν
εξακόσιες
χιλιάδες
και
ξεκίνησαν.
Ο Μωυσής οδήγησε το λαό μέσα από την άγονη έρημο προς την Ερυθρά θάλασσα, και δεν ακολούθησε τη σύντομη
παραλιακή οδό, για να μην απειληθούν από τον αιγυπτιακό στρατό. Πήρε μαζί του και τα οστά του Ιωσήφ, γιατί πριν πεθάνει
ζήτησε από τους Ισραηλίτες να πάρουν από την Αίγυπτο μαζί τους τα οστά του, όταν ο Θεός θα τους απελευθέρωνε.

Ο Θεός προχωρούσε μπροστά τους τη μέρα μέσα σε μια στήλη νεφέλης για να τους δείχνει το δρόμο, και τη νύχτα μέσα σε
στήλη φωτιάς, για να τους φωτίζει, ώστε να πορεύονται μέρα και νύχτα.Όταν οι Αιγύπτιοι ανάγγειλαν στο Φαραώ ότι ο λαός
έφυγε, τότε εκείνος κι οι αξιωματούχοι του άλλαξαν γνώμη. Τότε ο Φαραώ έστειλε πίσω τους στρατό να τους κυνηγήσει και
να τους φέρει πάλι στην Αίγυπτο. Ο στρατός των Αιγυπτίων καταδίωξε τους Ισραηλίτες και έφτασε στο στρατόπεδο τους,
κοντά στην Ερυθρά θάλασσα.Οι Ισραηλίτες, όταν είδαν ότι οι Αιγύπτιοι έρχονταν ξωπίσω τους, τους κυρίεψε μεγάλος φόβος
κι άρχισαν να παραπονιούνται στο Μωυσή: «Γιατί μας έφερες να πεθάνουμε εδώ στην έρημο; Γιατί μας έβγαλες από την
Αίγυπτο και δεν μας άφηνες στην ησυχία μας; Προτιμότερο ήταν να δουλεύουμε στην Αίγυπτο, παρά να πεθάνουμε εδώ
στην
έρημο».
Ο Θεός, όμως, δεν τους άφησε στη δύσκολη εκείνη στιγμή. Έδωσε εντολή στο Μωυσή να χτυπήσει με το ραβδί του τα νερά
της θάλασσας. Μόλις ο Μωυσής έκαμε ότι του είπε ο Κύριος, τα νερά χωρίστηκαν κι ανοίχτηκε δρόμος, απ’ όπου οι
Ισραηλίτες πέρασαν όλοι από μέσα. Οι Αιγύπτιοι τους καταδίωξαν και τους ακολούθησαν μέσα στη θάλασσα. Στο μεταξύ ο
Κύριος έφερε πανικό στο στρατόπεδο των Αιγυπτίων. Έκανε να κολλήσουν οι άμαξες και προχωρούσαν με δυσκολία.
Αμέσως μετά ο Μωυσής, με εντολή του Κυρίου, άπλωσε το ραβδί του κι αμέσως η θάλασσα ξαναγύρισε στη θέση της. Τα
νερά σκέπασαν όλο το στρατό του Φαραώ και πνίγηκε.Εκείνη την ημέρα ο Κύριος γλίτωσε τους Ισραηλίτες από τη δύναμη
των Αιγυπτίων. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν με πόση δύναμη ο Κύριος εξόντωσε τους Αιγυπτίους, φοβήθηκαν και δόξασαν το
Θεό για την προστασία του.
Η

ΕΞΟΔΟΣΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΣΧΑ
Την έξοδό τους από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες τη γιορτάζουν από τότε κάθε χρόνο στις 14 του μήνα Νισάν (μεταξύ
Μαρτίου και Απριλίου) και την ονομάζουν Πάσχα πού σημαίνει πέρασμα, διάβαση, γιατί με τη διέλευση της Ερυθράς
Θάλασσας πέρασαν από τη σκλαβιά της Αιγύπτου στην ελευθερία. Η γιορτή του Πάσχα (στα εβραϊκά Πεσάχ) είναι η
μεγαλύτερη γιορτή των Εβραίων και διαρκεί μαζί με την Εβδομάδα των Αζύμων οκτώ μέρες.Εκείνο το βράδυ κάθε
οικογένεια πρόσφερε ως θυσία στο Θεό ένα αρνί για τη σωτηρία όλου του λαού. Το έφαγαν, χωρίς να σπάσουν τα κόκαλά
του, μαζί με άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα. Έτσι και σήμερα, κάθε εβραϊκή οικογένεια γιορτάζει το Πάσχα στο σπίτι της.
Δειπνούν τρώγοντας αρνί, άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα και θυμούνται τα σπουδαία γεγονότα της Εξόδου.Η έξοδος των
Ισραηλιτών από την Αίγυπτο προεικονίζει το χριστιανικό Πάσχα. Τότε εκείνοι ελευθερώθηκαν από τη μακρόχρονη σκλαβιά
και οδηγήθηκαν στην πατρίδα τους, τη Χαναάν. Με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού έσπασαν τα δεσμά της
αμαρτίας, ελευθερώθηκε η ανθρωπότητα από το κακό και την τυραννία του διαβόλου, και οδηγήθηκε στην αιώνια πατρίδα
της, στη Βασιλεία του Θεού.

Υλικά
1 αρνί ολόκληρο (ανάλογο με το πήλινο σε μέγεθος)
λεμόνια (για το λεμόνιασμα του αρνιού μέσα και έξω)
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη (για την γέμιση και το αρνί)
σπάγκος και βελόνα (για δέσιμο και ράψιμο)
προζύμι (για το σφράγισμα του πήλινου)
Για τη γέμιση (η γέμιση να είναι ανάλογη με το μέγεθος του αρνιού)

1 συκωταριά ψιλοκομμένη
1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
1 κουτί ντοματάκια ψιλοκομμένα
2 μεγάλες κουταλιές ντομάτα πελτέ
2 μικρά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
½ κιλό ρύζι γλασέ (αν θέλουμε βάζουμε και περισσότερο ρύζι, ανάλογα με τα άτομα) λάδι για το σοτάρισμα
1 ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί (προαιρετικό)
½ -1 κιλό φέτα ψιλοκομμένη (ανάλογα πόσο είναι το αρνί)
λίγο μαϊντανό
¼ κιλού κεφαλοτύρι τριμμένο
Σκεύος: μεγάλο πήλινο κιούπι ψηλό, να χωράει ολόκληρο το αρνί και να σκεπάζεται από επάνω (χωρίς
εσωτερικό γυάλωμα, έτσι είναι το παραδοσιακό) ή ένα λαμαρινένιο κιβώτιο διαστάσεων 1 μ.x 0,50 x 0,30
με το αντίστοιχο κάλυμμα, ή ένα ταψί πού να σκεπάζεται με ένα άλλο ίδιο.
Εκτέλεση
Σοτάρουμε τον κιμά με τα κρεμμυδάκια, ψιλοκόβουμε και σοτάρουμε και την συκωταριά. Σβήνουμε
με κρασί. Ρίχνουμε τα ντοματάκια και τα μυρωδικά, αλάτι και πιπέρι και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος, βάζουμε
το ρύζι πλυμένο και ρίχνουμε το ανάλογο νερό για να γίνει σπυρωτό (χωρίς να βράσουμε το ρύζι, αυτό θα
βράσει στον φούρνο σιγά-σιγά όλη την μέρα). Πλένουμε, στεγνώνουμε και λεμονιάζουμε το αρνί.
Αλατοπιπερώνουμε το αρνί και το ριγανίζουμε μέσα και έξω. Το γεμίζουμε με την γέμιση. Κατόπιν το
ράβουμε και το βάζουμε στο πήλινο ή στο ταψί. Σφραγίζουμε το ταψί η το πήλινο με το προζύμι. Το
φουρνίζουμε από την προηγούμενη ημέρα το μεσημέρι και ψήνεται σιγά-σιγά στους 100 -120 βαθμούς,
συνεχώς μέχρι την άλλη ημέρα το μεσημέρι στην ώρα πού το φουρνίσαμε. Δηλαδή, 24 – 26 ώρες.

Την Κυριακή του Πάσχα, το απόγευμα, οι Καλύμνιοι συγκεντρώνονται στο λιμάνι όπου γιορτάζουν με
εκρήξεις που κάνουν τα βουνά να τρίζουν και ο ήχος τους αντηχεί στους γυμνούς βράχους σε μεγάλη απόσταση.
Η ζωντάνια της Καλύμνου βρίσκεται στις βροντές και τις λάμψεις των εκρήξεων, στους ήχους των κυμάτων της
θάλασσας και τη μυρωδιά από το ανθισμένο θυμάρι!Όμορφα, απλά πράγματα που σε κάνουν να νιώθεις αξίζει να
ζεις!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΗΓΕΣ:

Ιστότοπος Ολυμπία

The clock is ticking – το ρολόι χτυπά
Μαθήτριες: Κασιώτη Στ. & Μαγκλή Αν. (Β΄ τάξη)
Συνεργαζόμενη εκπαιδευτικός: Τζανάκου Ελ.
Φέτος (2022), το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης (24 Μαρτίου) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας είναι «The clock is ticking» (το ρολόι χτυπά) υποδηλώνοντας ότι περιορίζεται ο χρόνος που απομένει
για δράση ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των ηγετών παγκοσμίως για το οριστικό τέλος της νόσου. Το
μήνυμα αυτό, είναι επίκαιρο περισσότερο από ποτέ στο πλαίσιο της Πανδημίας της COVID-19 που θέτει σε
κίνδυνο την πρόοδο που έχει με κόπο επιτευχθεί στην καταπολέμηση της φυματίωσης.

Η φυματίωση, ΤΒ ή ΜTB (συντομογραφία για το βάκιλο tubercle) είναι μια
κοινή και σε πολλές περιπτώσεις, θανατηφόρα, μολυσματική νόσος. Η νόσος αυτή
προκαλείται από διάφορα στελέχη μυκοβακτηρίων, συνήθως το μυκοβακτήριο της
φυματίωσης. Προσβάλει συνήθως τον πνεύμονα, αλλά μπορεί να επηρεάσει και
άλλα μέρη του σώματος.
Μετάδοση - Συμπτώματα
Η φυματίωση μεταδίδεται, όταν οι άνθρωποι που νοσούν από φυματίωση βήχουν, φταρνίζονται ή μεταδίδουν
το σάλιο τους, μέσω του αέρα. Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι ασυμπτωματικές και λανθάνουσες. Τα
συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τη νόσο είναι επίμονος βήχας, αίσθημα κόπωσης, απώλεια βάρους,
νυχτερινοί ιδρώτες, ανορεξία, πυρετός αλλά και αιμόπτυση. Αφού το άτομο νοσήσει και εφόσον δεν λάβει
την κατάλληλη αγωγή, η νόσος δεν περιορίζεται στους πνεύμονες αλλά μπορεί να επεκταθεί στα οστά, τους
νεφρούς, τον εγκέφαλο κ.ά..

ΔιάγνωσηΤο πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διαγνωστικό εργαλείο για τη
φυματίωση είναι η δοκιμασία Mantoux (μαντού) όπου μια μικρή ποσότητα της
ουσίας φυματίνη ενέχεται στο δέρμα του χεριού. Μέσα σε 48 έως 72 ώρες θα
πρέπει να ελεγχθεί το χέρι για τοπική αντίδραση στο υλικό της ένεσης.
Μια θετική αντίδραση χαρακτηρίζεται από σκληρό και πρησμένο δέρμα στο σημείο της ένεσης και τις
περισσότερες φορές είναι ένδειξη φυματίωσης. Με το μαντού είναι δυνατόν να έχουμε είτε ψευδώς θετικά ή
ψευδώς αρνητικά τεστ. Ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι το τεστ είναι θετικό ενώ το άτομο δεν
έχει φυματίωση. Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί αν υπάρχει μόλυνση με άλλο μυκοβακτηρίδιο ή εάν έχει
γίνει εμβολιασμός με το εμβόλιο κατά της φυματίωσης.
Θεραπεία
Επειδή τα βακτήρια της φυματίωσης αναπτύσσονται με αργούς ρυθμούς, η θεραπεία για ενεργό λοίμωξη
είναι χρονοβόρα – συνήθως λαμβάνονται αντιβιοτικά για έξι έως δώδεκα μήνες ώστε να καταστραφεί ο
βάκιλος. Η ακριβής διάρκεια των φαρμάκων και της θεραπείας εξαρτάται από την ηλικία, τη συνολική υγεία,
τα αποτελέσματα των τεστ ευαισθησίας, και αν έχετε ενεργό ή ανενεργό φυματίωση. Μετά από μερικές
εβδομάδες, η ασθένεια δεν είναι πλέον μεταδοτική και μπορεί ο ασθενής να αισθάνεται καλύτερα, αλλά είναι
απαραίτητο να ολοκληρώσει τη θεραπεία στην πλήρη της διάρκεια, ακριβώς όπως προβλέπεται.
Αν οι ασθενείς δεν τηρήσουν κατά γράμμα την αγωγή που τους δόθηκε, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την
ατελή θεραπεία τους. Πράγμα που σημαίνει, αφενός ότι θα υποτροπιάσουν και θα μεταδώσουν τη νόσο σε
άλλους, αφετέρου ότι ευνοούν την ανάπτυξη ανθεκτικών στα φάρμακα μικροβίων. Τα πολυανθεκτικά αυτά

στελέχη απαιτούν περισσότερα και διαφορετικά φάρμακα με αρκετές παρενέργειες, για ακόμα μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα. Δυστυχώς ο ρυθμός εμφάνισης της πολυανθεκτικής φυματίωσης αυξάνεται ανησυχητικά,
χωρίς να υπάρχουν νέα αντιβιοτικά στον ορίζοντα.
Η ιστορία της Φυματίωσης
Η φυματίωση συνοδεύει την ανθρωπότητα σε ολόκληρη την μακραίωνη διαδρομή της, αφού ίχνη της
συναντήθηκαν στις μούμιες των αιγυπτιακών πυραμίδων (2.400 πΧ.) αλλά και σε οστά του νεολιθικού
ανθρώπου (3.700 π.Χ.), του ανθρώπου του Νεάντερταλ.
Στην ιστορία της φυματίωσης διακρίνουμε τέσσερις περιόδους:
- η πρώτη περίοδος, η περιγραφική ή Ιπποκρατική
είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια σε ανθρώπινο πόνο και προσπάθεια. Η αρχή της βρίσκεται κάπου στην
νεολιθική εποχή και το τέλος της στα τέλη του 18ου αιώνα.
- η δεύτερη περίοδος ή παθολογοανατομική,
περιλαμβάνει το τέλος του 18ου αιώνα και το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα μέχρι την εποχή των
Vilemin και Koch.
- η τρίτη περίοδος, πειραματική και βακτηριολογική
σφραγίζεται από τις προσωπικότητες του Vilemin και Koch, αρχίζει από το 1856 και διαρκεί μέχρι τα μέσα
του 20ου αιώνα.
- η τέταρτη περίοδος, η θεραπευτική
αρχίζει από τα μέσα του 20ου αιώνα και διαρκεί μέχρι σήμερα.
Η πρώτη σαφής ανίχνευση του «μυκοβακτηρίου της φυματίωσης»περιλαμβάνει στοιχεία ύπαρξης της
ασθένειας σε απομεινάρια βίσωνα που χρονολογούνται έως και 17.000 χρόνια πριν. Ωστόσο, δεν είναι σαφές
αν η φυματίωση προήλθε από τα βοοειδή, και μεταδόθηκε στη συνέχεια στους ανθρώπους, ή αν ξέσπασε από
κάποιον κοινό πρόγονο
Σκελετικά απολιθώματα καταδεικνύουν ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι (4000 π.Χ.) είχαν φυματίωση.
Ερευνητές διαπίστωσαν σήψη από φυματίωση στη σπονδυλική στήλη μουμιών από την Αίγυπτο που
χρονολογούνται από το 3000–2400 π.Χ.

Αιγυπτιακή μούμια – διαπιστώθηκε σήψη της σπονδυλικής στήλης από φυματίωση.
Από https://el.wikipedia.org/wiki/Φυματίωση#ιστορία

Ο Ιπποκράτης περιέγραψε τη νόσο ως "φθίση" (460 πΧ.), που τη θεώρησε ως την πλέον συχνή και ευχερώς
μεταδιδόμενη νόσο, που σχεδόν, πάντα, οδηγεί στον θάνατο. Οι πάσχοντες από φθίση είχαν υψηλό πυρετό
και έβηχαν αίμα. Ο Ιπποκράτης είχε τρομάξει πολύ με την λοιμογόνο δύναμη της φυματιώσεως.
Πριν από τη Βιομηχανική επανάσταση, δοξασίες συχνά συνέδεαν τη φυματίωση με τους βρικόλακες. Σε
περίπτωση θανάτου ενός μέλους οικογένειας από φυματίωση, τα άλλα μολυσμένα μέλη θα έβλεπαν σταδιακή
επιδείνωση της υγείας τους. Υπήρχε η πεποίθηση ότι το άτομο που προσβαλλόταν αρχικά από φυματίωση
απομυζούσε τη ζωή από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επαναστάσεως, η φυματίωση αναδείχθηκε σε μάστιγα, καθώς, έφτασε
το 1% της θνησιμότητας του γενικού πληθυσμού. Στους λόγους της τρομακτικής επιδημίας, συγκαταλέγονταν
η 'βίαιη' μετανάστευση του αγροτικού πληθυσμού, που από την αραιοκατοίκηση σε υγιεινό περιβάλλον, στην

ύπαιθρο, σωρεύτηκαν σε μικρά υπόγεια, ανήλια καταλείμματα, που οι βιομήχανοι κατασκεύαζαν γύρο από τα
εργοστάσια, όπου στιβάζονταν, υποσιτιζόμενοι, οι εργάτες.
Το 1854 ο Bremer και αργότερα ο Dettweiler το
1876 στη Γερμανία πιστεύουν ότι ο κρύος αέρας του βουνού δυνάμωνε την
καρδιοπνευμονική λειτουργία, βελτίωνε την κυκλοφορία και επιτάχυνε την ίαση.
Είναι η εποχή που πιστεύουν στην αεροθεραπεία. Έτσι ιδρύουν τα πρώτα
σανατόρια για φυματικούς στην Γερμανία. Επιστρέφουν στις απόψεις του
Ιπποκράτη περί υγιεινοδιαιτητικής αγωγής. Αυτή τη περίοδο ιδρύονται τα πρώτα
σανατόρια που πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όπως να χτίζονται σε
υψόμετρο, με ξηρό κλίμα κ.α. Η σανατοριακή θεραπεία μαζί με κάποιες
επεμβατικές μεθόδους όπως η συμπυξιοθεραπεία (τεχνητός πνευμοθώρακας)
εφαρμόζονται μέχρι το ήμισυ του 20ου αιώνα.Τον βάκιλο που προκαλεί τη
φυματίωση, το “μυκοβακτήριο της φυματίωσης,” αναγνώρισε και περιέγραψε
στις 24 Μαρτίου 1882 ο Ρόμπερτ Κοχ. Του απονεμήθηκε Βραβείο Νόμπελ το
1905 για αυτή την ανακάλυψη. Ο Κοχ δεν πίστευε ότι η ασθένεια της φυματίωσης
ήταν όμοια για τα βοοειδή και τους ανθρώπους. Η πεποίθηση αυτή αποτέλεσε
τροχοπέδη για την αναγνώριση του μολυσμένου γάλακτος ως πηγή μόλυνσης. Σε
μεταγενέστερα χρόνια, ο κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας από αυτή την πηγή
Ρόμπερτ Κοχ (1845-1910) Από
μειώθηκε δραματικά με την ανακάλυψη της διαδικασίας παστερίωσης . Ως https://el.wikipedia.org/wiki/Ρ
θεραπεία για τη φυματίωση ο Κοχ ανακοίνωσε το 1890 το απόσταγμα γλυκερίνης όμπερτ_κοχ
του βακίλου της φυματίωσης. Το ονόμασε «φυματίνη». Η «φυματίνη» δεν ήταν
αποτελεσματική, ωστόσο υιοθετήθηκε ως δοκιμή προσυμπτωματικού ελέγχου
φυματίωσης.
Οι Αλμπέρ Καλμέτ (Albert Calmette) και Καμίλ Γκερέν (Camille Guérin) σημείωσαν την πρώτη επιτυχία για
την ανοσοποίηση κατά της φυματίωσης το 1906. Χρησιμοποίησαν εξασθενημένο στέλεχος του
μυκοβακτηρίου των βοοειδών και ονόμασαν το εμβόλιο BCG (βάκιλος των Calmette και Guérin). Το εμβόλιο
BCG χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1921 σε ανθρώπους στη Γαλλία. Ωστόσο, έτυχε ευρείας αποδοχής
μόνο σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, και Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1946, η ανάπτυξη του
αντιβιοτικού στρεπτομυκίνης κατέστησε δυνατή την αποτελεσματική θεραπεία και ίαση της φυματίωσης.
Οι ειδικοί έτρεφαν την ελπίδα ότι θα εξαλείψουν πλήρως τη φυματίωση, (όπως την ευλογιά), ωστόσο η
αύξηση των ανθεκτικών σε φάρμακα στελεχών τη δεκαετία του 1980 κατέστησε την εξάλειψη της νόσου
λιγότερο δυνατή. Η επακόλουθη επανεμφάνιση της φυματίωσης είχε ως αποτέλεσμα την ανακοίνωση
παγκόσμιας έκτακτης υγειονομικής ανάγκης από τον ΠΟΥ το 1993.
Η φυματίωση σε «νούμερα»
Η φυματίωση αναπτύσσεται σε δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης και προτιμά τους οργανισμούς που είναι ήδη
εξασθενημένοι από τις ασθένειες, τις κακουχίες, τις κακές συνθήκες υγιεινής και την ελλιπή διατροφή.
Πλήττει κυρίως τις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και αντίστοιχα τις κατώτερες κοινωνικοοικονομικές
τάξεις στον ανεπτυγμένο κόσμο.
Μετά το AIDS, η φυματίωση είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου μεταξύ των λοιμωδών νοσημάτων.
Από το 2005 ο απόλυτος αριθμός των κρουσμάτων φυματίωσης («επιπολασμός») σημειώνει πτώση. Από το
2002 έχει μειωθεί ο αριθμός νέων κρουσμάτων («επίπτωση»). Η Κίνα έχει σημειώσει ιδιαίτερα σημαντική
πρόοδο: από το 1990 έως το 2010 κατάφερε να μειώσει το ποσοστό θνησιμότητας κατά περίπου 80%.
Η φυματίωση είναι συχνή σε αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 80% του πληθυσμού πολλών χωρών της Ασίας
και της Αφρικής έχει θετική φυματινοαντίδραση ενώ στις ΗΠΑ το ποσοστό ανέρχεται σε μόλις 5–10%. Στην
υποσαχάρια Αφρική η εξάπλωση της νόσου συνεχίζεται με ρυθμό 10% ετησίως, υποβοηθούμενη από την
επιδημία του AIDS που μαστίζει την περιοχή, ενώ παγκοσμίως ο ρυθμός είναι 3%. Περιοχές με σοβαρότερο
πρόβλημα φυματίωσης είναι η Αφρική, η Ασία, η Ν. Αμερική, οι Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, καθώς και τα περισσότερα από τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης.

Η παγκόσμια επίπτωση της φυματίωσης. Από
https://www.med.auth.gr/sites/default/files/kioumis_5_12_2012.pdf

Οι ειδικοί σε ιατρικά θέματα ήλπιζαν στη δυνατότητα ολοκληρωτικού ελέγχου της φυματίωσης, ωστόσο
υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθιστούν αυτή τη δυνατότητα απίθανη: η ανάπτυξη αποτελεσματικού
εμβολίου αποδείχτηκε δύσκολη, το κόστος του εμβολίου είναι υψηλό και ο χρόνος διάγνωσης της νόσου
είναι μεγάλος, η θεραπεία διαρκεί πολλούς μήνες και περισσότερα άτομα με ΗIV μολύνονται από τη
φυματίωση. Η ανθεκτική στα φάρμακα νόσος εμφανίστηκε στη δεκαετία του ‘80.
Η επίπτωση της νόσου ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία. Στην Αφρική προσβάλλει κατά πρώτο λόγο άτομα
ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών και νέους ενήλικες. Σε χώρες, όμως, όπου οι δείκτες επίπτωσης παρουσίασαν
σημαντική πτώση (όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ) η φυματίωση προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένα άτομα και
άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
Τα βασικά επιδημιολογικά στοιχεία για τη φυματίωση, όπως δίνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
είναι:

Το 2019 υπολογίζεται ότι 10.000.000 άνθρωποι νόσησαν από φυματίωση παγκοσμίως (5,6
εκατομμύρια άντρες, 3,2 εκατομμύρια γυναίκες και 1,2 εκατομμύρια παιδιά)

Το 2019 1.400.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω φυματίωσης, συμπεριλαμβανομένων 208.000
ασθενών με HIV.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι η Ινδία, η Ινδονησία, η Κίνα, οι Φιλιππίνες, το
Πακιστάν, η Νιγηρία, το Μπαγκλαντές και η Νότιος Αφρική.

Η πολυανθεκτική φυματίωση παραμένει απειλή για την δημόσια υγεία και αυξάνεται
παγκοσμίως- το 2019 διαπιστώθηκαν 206.000 περιπτώσεις παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10% σε
σχέση με το 2018.

Η επίπτωση της φυματίωσης υποχωρεί κατά 2% κάθε χρόνο, αλλά ο ρυθμός αυτός υπολείπεται
σημαντικά έναντι του στόχου που έχει τεθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και διακυβεύεται
πλέον λόγω της Πανδημίας.

Υπολογίζεται ότι χάρη στη διάγνωση και θεραπεία της φυματίωσης περίπου 60.000.000 ζωές
έχουν σωθεί από το 2000 ως το 2019.
Αν και οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι αυτές που υποφέρουν περισσότερο, η επανάκαμψη της νόσου στις
ανεπτυγμένες χώρες είναι ένα σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας καθώς η μεταφορά της φυματίωσης σε αυτές
γίνεται διεθνώς μέσω της μετανάστευσης ατόμων τα οποία είτε ήδη νοσούσαν ή είχαν μολυνθεί. Η αύξηση
της μετανάστευσης, οι τοπικές εστίες φτώχειας στις δυτικές κοινωνίες, η εμφάνιση ανθεκτικών στα
αντιβιοτικά βακίλων, η διάδοση του AIDS, είναι όλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αναζωπύρωση της
νόσου. Αν και η συχνότητα της νόσου ποικίλει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, στις περισσότερες
αναπτυγμένες χώρες και στην Ευρώπη αναφέρονται λιγότερα από 10 νέα περιστατικά ανά 100.000

πληθυσμού ετησίως, ενώ σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ο ετήσιος αριθμός νέων περιστατικών είναι 20
έως και 50 φορές μεγαλύτερος. Ούτε η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση στο πρόβλημα. Με την αυξημένη
μετανάστευση κυρίως από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ προς την Ελλάδα σε συνδυασμό με μία
υστέρηση στο πρόγραμμα εμβολιασμού, από τα τέλη της δεκαετίας του '80 και μετά παρουσιάστηκε μια ήπια
αύξηση των δεικτών της φυματίωσης.
Σύμφωνα με την έκθεση, τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν 214.000 θάνατοι από φυματίωση μεταξύ των
φορέων του HIV (έναντι 209.000 το 2019) και 1,3 εκατομμύριο θάνατοι μεταξύ των άλλων ατόμων (έναντι
1,2 εκατομμυρίου το 2019). Συνολικά, έχουν καταγραφεί 1,5 εκατομμύριο θάνατοι, μία κατάσταση που
παραπέμπει στο έτος 2017, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
Για την Ελλάδα η επίπτωση του νοσήματος υπολογίζεται σε 4,05 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού. Έτσι,
με βάση τα αποτελέσματα επιστημονικών μελετών, η πραγματική επίπτωση της φυματίωσης στην Ελλάδα
υπολογίζεται τουλάχιστον τριπλάσια έως πενταπλάσια της δηλούμενης.

Από https://www.loimoxeis.gr/wp-content/uploads/2017/12/1314-lesson-6.pdf

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης του αριθμού και της μακρόχρονης παραμονής των
προσφύγων/μεταναστών σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δέχτηκαν
σημαντική πίεση και ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό περιστατικών φυματίωσης, μερικά από τα οποία αφορούσαν
πολυανθεκτικές μορφές της νόσου. Η διαχείριση των περιστατικών αυτών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της
έλλειψης κλινικής εμπειρίας και κατάλληλων υποδομών για τη διάγνωση και νοσηλεία τους στα σημεία
εισόδου της χώρας. Επιπλέον, η διάγνωση περιστατικών φυματίωσης, λόγω της αερογενούς μετάδοσης και
του στίγματος που ακολουθεί το νόσημα, είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, ακόμη και στην
ιατρική κοινότητα, καθώς δεν υπήρχε ούτε εξοικείωση με το αντικείμενο ούτε κατάλληλη εκπαίδευσης.
Υπολογίζεται ότι λόγω της COVID-19 ο αριθμός των ασθενών με φυματίωση παγκοσμίως θα αυξηθεί κατά
1.000.000 ανά έτος μέχρι το 2025, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά εκατοντάδες χιλιάδες μέσα
στο 2020.
Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες του
δυτικού κόσμου η Φυματίωση παρουσιάζει αύξηση το 2020,
δεδομένου ότι η πρόσβαση στο σύστημα υγείας έχει
διαταραχθεί λόγω της Πανδημίας. Είναι πιθανό ότι το
παγκόσμιο πισωγύρισμα στον έλεγχο της φυματίωσης
συνδυάζεται στην Ελλάδα με την αύξηση της επίπτωσης της
νόσου. Επομένως, η επόμενη μέρα θα βρει τη χώρα
αντιμέτωπη με μια σαφή επιδημιολογική επιβάρυνση ως
προς τη φυματίωση που θα κληθεί να αντιμετωπιστεί από
ένα εξαντλημένο σύστημα υγείας.
Εποχικότητα φυματίωσης στην Ελλάδα 2018-2019. Από
https://www.capital.gr/epikairotita/3489423/elstat-meiosi-20-7-sta-krousmata-loim
odon-nosimaton-to-2019

Επιπλέον, στην Ελλάδα, ο προσυμπτωματικός έλεγχος για φυματίωση προσφύγων, μεταναστών και άλλων
ευάλωτων ομάδων είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αποσπασματικός, ανεπαρκής και ελλιπώς σχεδιασμένος.
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες διάγνωσης της φυματίωσης και ελέγχου της ευαισθησίας του μυκοβακτηριδίου
στα αντιφυματικά φάρμακα περιορισμένη, ιδιαίτερα στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας που
εξυπηρετούν ευάλωτους πληθυσμούς, όπως αυτός των νεο-εισερχομένων προσφύγων και μεταναστών. Το
αποτέλεσμα είναι οι περισσότεροι ασθενείς να διαγιγνώσκονται με σημαντική καθυστέρηση, με εκτεταμένη
φυματίωση και έχοντας ήδη διασπείρει τη νόσο σε βαθμό που ο περιορισμός της να μην είναι εφικτός, ενώ
άγνωστος αριθμός ασθενών να παραμένει χωρίς διάγνωση και θεραπεία.
Το κυριότερο όμως εμπόδιο για τον έλεγχο της φυματίωσης στη χώρα μας αποτελεί η έλλειψη Εθνικού
Προγράμματος για τη Φυματίωση, που οδηγεί σε πλήρη σύγχυση στόχων και αδυναμία συντονισμού της
προσπάθειας για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
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Διαδίκτυο και Εθισμός
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Το Διαδίκτυο (αγγλικά: Internet) είναι παγκόσμιο σύστημα
διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν
καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται "TCP/IP"
(αν και αυτή δεν χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του Διαδικτύου)
για να εξυπηρετεί δισεκατομμύρια χρήστες καθημερινά σε ολόκληρο τον
κόσμο. Οι διασυνδεδεμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ανά τον κόσμο, οι
οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν μηνύματα (πακέτα) με τη χρήση
διαφόρων πρωτοκόλλων (τυποποιημένοι κανόνες επικοινωνίας), τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού
και λογισμικού. Το κοινό αυτό δίκτυο καλείται Διαδίκτυο.
Η ιστορία του διαδικτύου
Το σημερινό Internet αποτελεί εξέλιξη του Arpanet, ενός δικτύου που άρχισε να αναπτύσσεται πειραματικά
στα τέλη της δεκαετίας του 60 στις ΗΠΑ. Στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ οι ερευνητές ξεκινούν να
πειραματίζονται με τη διασύνδεση απομακρυσμένων υπολογιστών μεταξύ τους. Το δίκτυο Arpanet γεννιέται
το 1969 με σκοπό να συνδέσει το Υπουργείο με στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς και να αποτελέσει
ένα πείραμα για τη μελέτη της αξιόπιστης λειτουργίας των δικτύων. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός
διαδικτύου που θα εξασφάλιζε την επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων δικτύων, έστω και αν κάποια από
τα ενδιάμεσα συστήματα βρίσκονταν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
Το 1973, ξεκινά ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται Internetting Project (Πρόγραμμα
Διαδικτύωσης) προκειμένου να ξεπεραστούν οι διαφορετικοί τρόποι που χρησιμοποιεί κάθε δίκτυο για να
διακινεί τα δεδομένα του. Στόχος είναι η διασύνδεση πιθανώς ανόμοιων δικτύων και η ομοιόμορφη
διακίνηση δεδομένων από το ένα δίκτυο στο άλλο. Από την έρευνα γεννιέται μια νέα τεχνική, το Internet
Protocol (IP) (Πρωτόκολλο Διαδικτύωσης), από την οποία θα πάρει αργότερα το όνομά του το Internet.
Διαφορετικά δίκτυα που χρησιμοποιούν το κοινό πρωτόκολλο IP μπορούν να συνδέονται και να αποτελούν
ένα διαδίκτυο. Σε ένα δίκτυο IP όλοι οι υπολογιστές είναι ισοδύναμοι, οπότε τελικά οποιοσδήποτε
υπολογιστής του διαδικτύου μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλον.

Ο πρώτος υπολογιστής από https://el.wikipedia.org/wiki/ENIAC

Το 1985, το National Science Foundation (NSF) δημιουργεί ένα δικό του γρήγορο δίκτυο, το Nsfnet
χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP, προκειμένου να συνδέσει πέντε κέντρα υπερ-υπολογιστών μεταξύ
τους και με την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, όλο και περισσότερες
χώρες συνδέονται στο Nsfet (Καναδάς, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, Γερμανία, Ιταλία, κ.α.).
Το 1993, το εργαστήριο CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το World Wide Web (WWW) (Παγκόσμιο Ιστό)
που αναπτύχθηκε από τον Tim Berners-Lee. Πρόκειται για ένα σύστημα διασύνδεσης πληροφοριών σε
μορφή πολυμέσων (multimedia) που βρίσκονται αποθηκευμένες σε χιλιάδες υπολογιστές του Internet σε
ολόκληρο τον κόσμο και παρουσίασής τους σε ηλεκτρονικές σελίδες, στις οποίες μπορεί να περιηγηθεί
κανείς χρησιμοποιώντας το ποντίκι. To γραφικό αυτό περιβάλλον έκανε την εξερεύνηση του Internet προσιτή
στον απλό χρήστη. Παράλληλα, εμφανίζονται στο Internet διάφορα εμπορικά δίκτυα που ανήκουν σε εταιρίες
παροχής υπηρεσιών Internet (Internet Service Providers – ISP) και προσφέρουν πρόσβαση στο Internet για
όλους. Οποιοσδήποτε διαθέτει PC και modem μπορεί να συνδεθεί με το Internet σε τιμές που μειώνονται
διαρκώς. Το 1995, το NSFNET καταργείται πλέον επίσημα και το φορτίο του μεταφέρεται σε εμπορικά
δίκτυα.
Η ανακάλυψη του WWW σε συνδυασμό με την ευκολία απόκτησης πρόσβασης στο Internet προσέλκυσε
έναν μεγάλο αριθμό καινούργιων χρηστών και έφερε την “έκρηξη” που παρακολουθήσαμε τα τελευταία
χρόνια.
Στην Ελλάδα το Διαδίκτυο έκανε την εμφάνιση του στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και αρχικά περιοριζόταν
σε χρήστες που είχαν πρόσβαση μέσω ερευνητικών και ακαδημαϊκών κέντρων (Δημόκριτος, ΙΤΕ) για να
κάνουν στη συνέχεια την εμφάνιση τους οι πρώτοι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης (ISPs) όπως ήταν η Hellas
On Line, η Forthnet κ.ά. Το 1995 που ξεκινά η Focus Bari να παρακολουθεί τη διείσδυση του Διαδικτύου,
μόλις το 1% των κατοίκων στα μεγάλα αστικά κέντρα (πληθυσμός πάνω από 50.000 κάτοικοι) είχε
πρόσβαση. Σταθερά ανοδική ήταν η πορεία της διείσδυσης της χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα με τα
ποσοστά να έχουν φθάσει πλέον πολύ κοντά στο ζενίθ τους, δεδομένου ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι
ελάχιστοι εκείνοι που δεν χρησιμοποιούν -έστω και μία φορά την εβδομάδα- το Internet, ενώ πλέον ακόμη
και στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες το Διαδίκτυο τα ποσοστά διείσδυσης κινούνται σε πολύ υψηλά
επίπεδα.
Εθισμός στο διαδίκτυο
Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης. Αναφέρεται στη περίπτωση όπου το
διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και προτεραιότητα στη ζωή σου από τους φίλους, την οικογένεια και
την εργασία σου, κυριαρχεί στη καθημερινότητα σου και είναι ένα στοιχείο της που δεν θέλουμε να
αποχωριστείς. Αν και ο όρος «εθισμός» στο Διαδίκτυο παραμένει αμφιλεγόμενος από την επιστημονική
κοινότητα, εν τούτοις έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις παιδιών και εφήβων που δαπανούν υπερβολικά
πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή παίζοντας ηλεκτρονικά-διαδικτυακά παιχνίδια, μιλώντας
διαδικτυακά σε δωμάτια συνομιλιών ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ξεχνούν ή παραμελούν άλλες
σημαντικές δραστηριότητες. Το Διαδίκτυο έχει την ικανότητα να καλύψει συγκεκριμένες ψυχολογικές
ανάγκες σου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του μέσου είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να προβάλλεις μια
επιθυμητή και όχι την πραγματική εικόνα του εαυτού σου, χωρίς να έχεις περιορισμούς και συνέπειες. Η
εξάρτηση από το διαδίκτυο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα άλλων ψυχικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη,
αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας και κοινωνική φοβία.
Οι πρώτες μελέτες έδειξαν ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο αφορά κυρίως εφήβους και νέους άνδρες. Αργότερα
έδειξαν κυρίως γυναίκες στη μέση ηλικία που εμφάνισαν εθισμό στη χρήση των υπολογιστών εντός της
οικείας. Εν τέλει, όποιος χρησιμοποιεί τον υπολογιστή και το διαδίκτυο θα μπορούσε δυνητικά να εθιστεί,
χωρίς να σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε είναι εθισμένος ή ότι σίγουρα θα εθιστεί. Το βέβαιο είναι ότι δεν
υπάρχει κάποιο επικρατέστερο προφίλ. Όλα τα παιδιά και οι έφηβοι είναι πιθανόν να εθιστούν, όπως συνέβη

και με την τηλεόραση. Ωστόσο, υπάρχουν μοτίβα συμπεριφοράς και χρήσης που μπορούν να λειτουργήσουν
ως «δείκτες ανησυχίας» για περαιτέρω έρευνα προς την κατεύθυνση του εθισμού στο διαδίκτυο.
Προειδοποιητικές ενδείξεις και συμπτώματα του εθισμού στο διαδίκτυο

Η ανεξέλεγκτη πλοήγηση σε ένα χαοτικό, χωρίς όρια, ψηφιακό κόσμο
σίγουρα θα οδηγήσει το παιδί σε πολλά ερεθίσματα τα οποία ίσως δε θα θέλαμε ή
απλά δεν θα έπρεπε να βλέπει και να διαβάζει. Όπως θα λέγαμε για προγράμματα στην
τηλεόραση ότι θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει επίβλεψη από τους γονείς, το ίδιο θα πρέπει
να απαιτούμε και για τις «επισκέψεις» των παιδιών σε διάφορες ιστοσελίδες στο
διαδίκτυο. Πέρα όμως από τις ιστοσελίδες υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα
οποία το περιεχόμενό τους ή το θέμα τους είναι άκρως ακατάλληλο και αντιπαιδαγωγικό,
γεγονός που οδηγεί τα παιδιά να εκθέτονται σε πληροφορίες ή και σε εικόνες που δεν
αρμόζουν για την ηλικία τους.
Οι επιπτώσεις της κατάχρησης του διαδικτύου και των βίαιων ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι πολύ σοβαρές,
όταν αυτές αφορούν παιδιά και έφηβους, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη σε ευαίσθητο αναπτυξιακό στάδιο και
δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαμόρφωση χαρακτήρα και προσωπικότητας. Προειδοποιητικές ενδείξεις
είναι οι:
 αδυναμία του ατόμου να σταματήσει τη δραστηριότητα, ή ανεπιτυχείς προσπάθειες να μειώσει ή να
ελέγξει το χρόνο ενασχόλησης με το διαδίκτυο.
 επιθυμία να περνά ολοένα και περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο και περισσότερο από αυτό που είχε
αρχικά προγραμματιστεί.
 σκέψεις για προηγούμενες online δραστηριότητες ή αναμονή της επόμενης δραστηριότητας online.
 χρήση του Διαδικτύου για όλο και περισσότερο χρονικό διάστημα προκειμένου να ικανοποιηθεί.
 παραμέληση ή και απομόνωση από την οικογένεια και τους φίλους και διακινδύνευση απώλειας
σημαντικών σχέσεων ή εκπαιδευτικών ευκαιριών και μείωση των σχολικών επιδόσεων.
 συναισθηματικό κενό, ανία, ανησυχία, άσχημη διάθεση, επιθετικότητα, όταν δεν είναι online, ή όταν
προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση.
 επανάπαυση στην οικογένεια και τους φίλους ή αδιαφορία σχετικά με τις δραστηριότητες και τις
ευθύνες που του αναλογούν.
 αίσθηση ευεξίας, ευτυχίας και ευφορίας όταν βρίσκεσαι στον υπολογιστή.
 αισθήματα ενοχής ή αμυντική συμπεριφορά σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου που μπορούν να
εκδηλωθούν και με ψέματα προς τα μέλη της οικογένειας ή φίλους, προκειμένου να αποκρύψει το
χρόνο παραμονής στο Διαδίκτυο.
 χρήση του Διαδικτύου σαν ένα τρόπο για να ξεφύγει από τα προβλήματα η να απαλλαγεί από ένα
αίσθημα δυσφορίας και κακής διάθεσης.

Σωματικά συμπτώματα








σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
ξηροφθαλμία
ημικρανίες και σοβαροί πονοκέφαλοι
προβλήματα και πόνοι στη μέση
διατροφικές ατασθαλίες, όπως, για παράδειγμα, η παράλειψη γευμάτων
παραμέληση της προσωπικής υγιεινής
διαταραχές του ύπνου και αλλαγές στις ώρες του ύπνου, όπως υπνηλία τις πρωινές ώρες εξαιτίας της
χρήσης του Διαδικτύου τη νύχτα

Πρόληψη
Στα πλαίσια της πρόληψης αρκετοί παράγοντες είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη
αντιμετώπιση του προβλήματος ενημερώνοντας τους νέους. Πιο συγκεκριμένα:
1. Το οικογενειακό περιβάλλον
μέσα από το οποίο θα πρέπει να τεθούν τα πρώτα όρια χρήσης του υπολογιστή, όσον αφορά τον χρόνο αλλά
και το είδος της χρήσης του. Σημαντικές στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων είναι η ώθηση σε
κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες και η καθιέρωση οικογενειακών δραστηριοτήτων που δεν
εμπεριέχουν τη χρήση υπολογιστή και διαδικτύου.
2. Το σχολείο
μέσα από το οποίο ενημερωμένοι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την πληροφόρηση μαθητών και γονέων
σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου. Προτείνουν μέτρα πρόληψης άλλα και με τη συνδρομή
ψυχολόγων αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις εκείνες που χρήζουν άμεσης βοήθειας. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί
θα πρέπει να παρακινούν τους μαθητές ώστε να πραγματοποιούν τις σχολικές εργασίες μέσω του υπολογιστή
και του διαδικτύου για να γίνουν αντιληπτές και οι θετικές πλευρές της χρήσης τους.
3. Το κοινωνικό περιβάλλον
οπού θα πρέπει να συζητηθεί εάν χρειάζεται όριο ηλικίας για την είσοδο σε internet cafes αλλά και Φίλτρα
και όριο χρόνου χρήσης (π.χ. 3 ώρες σε ημερήσια επίσκεψη). Επιπλέον με ενημέρωση γονέων και παιδιών με
σχετικές καταχωρήσεις σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το φαινόμενο, τις μονάδες ενημέρωσης και
αντιμετώπισης, τις συμβουλευτικές τηλεφωνικές γραμμές κ.α. Τέλος με παροχή πληροφορίας για την ασφαλή
χρήση διαδικτύου με έντυπο υλικό σε μέρη που συχνάζουν οι έφηβοι (σινεμά, ταχυφαγεία, βίντεο/club),
καθώς και μέσα από ιστοσελίδες που επισκέπτονται.

4. Οι υπηρεσίες υγείας
με ενημέρωση των ιατρών, ειδικευομένων και φοιτητών για την υπερβολική χρήση διαδικτύου. Το θέμα θα
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε συνέδρια και ημερίδες, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι ειδικοί υγείας που θα
έρθουν αντιμέτωποι με τα προβλήματα (παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι κ.α.).
5. Το κράτος
που θα πρέπει να αναλάβει την ενημέρωση του κοινού (έφηβοι και γονείς) την εφαρμογή των μέτρων για το
σχολικό περιβάλλον και την Νομοθεσία για την λειτουργία των internet cafe.
Θεραπεία
Η θεραπευτική επιλογή που έχουμε στο πρόβλημα της υπερβολικής ενασχόλησης ή εθισμού με το διαδίκτυο
είναι η ψυχοθεραπεία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν τον έφηβο σε αυτή τη στάση,
στοχεύοντας στο να ξαναβρεί την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στη ζωή. Καμιά φορά, αν υποκρύπτεται
και άλλη διαταραχή, μπορεί συνοδευτικά με την ψυχοθεραπεία να χρειαστεί και φαρμακευτική υποστήριξη.

Να αναφέρουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κλινικές απεξάρτησης από το διαδίκτυο (Γερμανία, Ολλανδία).
Οι στόχοι τους είναι να αποδείξουν στους έφηβους ότι η αληθινή περιπέτεια είναι πολύ πιο συναρπαστική
από την εικονική. Έτσι θα τους βοηθήσουν ώστε να βελτιώσουν την αυτοεκτίμησή τους.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δε διακόπτεται η χρήση, αλλά ο έφηβος μαθαίνει να θέτει όρια στη χρήση
και να αρχίσει και πάλι την ενασχόληση με άλλες δραστηριότητες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι
υποφέρουν από αυτού του είδους την εξάρτηση και την εκλογικεύουν με τη σκέψη ότι το internet αποτελεί
απλά ένα μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας που το χρησιμοποιούν αρκετοί.

Πηγή: https://blogs.sch.gr/21dimpat/category/diadiktyo/asfaleia-sto-diadiktyo/#prettyPhoto

Μαλλάς, Δ. (2017, Δεκέμβριος 11). Διαδίκτυο στην Ελλάδα: από το 1% του 1995 στο 82% του 2017.
Ανακτήθηκε 10 Απριλίου 2022 από https://www.cnn.gr/tech/story/109154/diadiktyo-stin-ellada-apo-to-1-toy1995-sto-82-toy-2017
Εθισμός
στο
διαδίκτυο
(χ.η).
Ανακτήθηκε
https://saferinternet4kids.gr/hot-topics-ef/ethismos-ef/
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Πως πρέπει να αντιμετωπιστεί ο εθισμός στο διαδίκτυο. (2019, Μάιος 13). Ανακτήθηκε 12 Απριλίου 2022 από
https://psychopedia.gr/pos-prepei-na-antimetopistei-o-ethismos-sto-diadiktyo/
Ιωάννου, Χρ. (χ.η). Διαδίκτυο, χρήση, κατάχρηση, εθισμός. Ανακτήθηκε 12 Απριλίου 2022 από
https://www.paidiatros.com/efivos/psyxologia/internet-use-abuse-addiction
Διαδίκτυο. (2022, Μάιος 12). Ανακτήθηκε από https://el.m.wikipedia.org/wiki/Διαδίκτυο

ΚΕΔ-ΠΘ. (1997, Δεκέμβριος). Εισαγωγή στο Internet.
http://old.uth.gr/main/help/help-desk/internet/internet1.html
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Επιληψία
Μαθήτρια: Μελά Αι. (Β΄ τάξη)
Συνεργαζόμενη εκπαιδευτικός: Τζανάκου Ελ.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται καθημερινά περίπου 70.000 σκέψεις. Για να συμβεί αυτό 100
δισεκατομμύρια νευρώνες βρίσκονται σε διαρκή δράση, διαδικασία που παράγει ηλεκτρική ενέργεια αρκετή
για να τροφοδοτήσει μια λάμπα. Κάθε φορά που ένας νευρώνας εξαπολύει μια μικροσκοπική ηλεκτρική
εκκένωση, δημιουργείται αμέσως η ανάγκη να αναπληρώσει τις αποθήκες του σε ενέργεια για τον επόμενο
σπινθήρα.
Επιληπτική κρίση ή επιληψία;;;
Η επιληπτική κρίση είναι ένα παροξυσμικό γεγονός που χαρακτηρίζεται από σειρά επαναλαμβανόμενων
ηλεκτρικών εκφορτίσεων («βραχυκύκλωμα») ενός παθολογικά συγχρονισμένου πληθυσμού νευρώνων του
εγκεφαλικού φλοιού και εκδηλώνεται με αιφνίδιας έναρξης διαταραχή της συνείδησης και / ή ποικίλων
νοητικών και σωματικών λειτουργιών.
Η επιληψία είναι μια σχετικά συχνή νόσος, στην οποία έχουμε χρόνια επαναλαμβανόμενα επεισόδια
επιληπτικών κρίσεων.
Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των όρων «επιληψία», που αποτελεί νόσο (ή ακριβέστερα σύνδρομο) και
«επιληπτική κρίση», που αποτελεί σύμπτωμα.

Τι μορφές μπορεί να έχει μια επιληπτική κρίση;
Η συμπτωματολογία κάθε τύπου επιληψίας εξαρτάται από την εντόπιση της νευρικής εκφόρτισης και από το
βαθμό εξάπλωσης της ηλεκτρικής δραστηριότητας σε άλλους εγκεφαλικούς νευρώνες.
Η πιο σημαντική διάκριση είναι ανάμεσα στις γενικευμένες και τις εστιακές κρίσεις.
Οι γενικευμένες κρίσεις αφορούν ολόκληρο τον εγκέφαλο και οι κυριότερες είναι:
•οι αφαιρέσεις (Absence) ή αλλιώς petit mal:
σύντομη, απότομη και αυτοπεριοριζόμενη απώλεια συνείδησης που εκδηλώνονται με γρήγορο
άνοιγμα/κλείσιμο των βλεφάρων ή με απλανές βλέμμα στο κενό
•οι τονικοκλονικές κρίσεις (tonic-clonic) ή αλλιώς grand mal:
η πιο συχνή και δραματική που συνοδεύεται από απώλεια συνείδησης, πτώση στο έδαφος ή και απότομες
κινήσεις των άκρων (σπασμούς - τονικές και κλονικές φάσεις), κραυγή, Μετά τον παροξυσμό ακολουθεί
περίοδος σύγχυσης και εξάντλησης. Οι τονικοκλονικές κρίσεις είναι αυτό που φαντάζεται κανείς όταν ακούει
για επιληπτικές κρίσεις. Τα συμπτώματα των τονικοκλονικών κρίσεων είναι:
- η ακαμψία του σώματος
- η απώλεια ελέγχου της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου
- το δάγκωμα της γλώσσας
- η απώλεια συνείδησης και
- ο τρόμος
Μετά από μια κρίση οι πάσχοντες πιθανόν να μην θυμούνται το περιστατικό ή να αισθάνονται λίγο άρρωστοι
για κάποιες ώρες.

Οι εστιακές κρίσεις αφορούν ένα σημείο ή τμήμα του εγκεφάλου και οι κυριότερες είναι:
•οι απλές εστιακές κρίσεις:

αφορούν συνήθως ένα τμήμα του εγκεφάλου, δηλαδή η εστιακή κρίση δεν εξαπλώνεται και ο ασθενής δεν
παρουσιάζει απώλεια συνείδησης. Μπορεί να εκδηλωθεί πχ. με αισθητικές διαταραχές ή οσφρητικές
διαταραχές.
•οι σύνθετες εστιακές κρίσεις:
ο ασθενής εμφανίζει νοητικές διαταραχές ή απώλεια συνείδησης
•οι δευτερογενώς γενικευμένες:
ξεκινούν εστιακά (από ένα σημείο του εγκεφάλου) και εξαπλώνονται σε ολόκληρο τον εγκέφαλο.
επιληπτικό status (επιληπτική κατάσταση, statusepilepticus): Κατά τον κλασικό ορισμό, 30 ή περισσότερα
λεπτά συνεχόμενων κρίσεων ή υποτροπιαζουσών κρίσεων χωρίς ανάκτηση της συνειδήσεως ή, γενικότερα,
επαναφορά φυσιολογικών νευρολογικών λειτουργιών στα μεσοδιαστήματα.

Συμπτώματα
Σχεδόν το 10% όλων των ανθρώπων μπορεί σε κάποια φάση της ζωής του να έχει μια μοναδική κρίση.
Ωστόσο, μια και μόνο επιληπτική κρίση δεν σημαίνει ότι έχετε επιληψία. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο
απρόκλητες επιληπτικές κρίσεις για να γίνει μια σχετική διάγνωση.
Τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της κατάσχεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα άτομο
με επιληψία τείνει να εκδηλώνει τα ίδια συμπτώματα σε κάθε επεισόδιο.
Γενικά τα συμπτώματα μιας επιληπτικής κρίσης μπορεί να περιλαμβάνουν:
•προσωρινή σύγχυση
•βλέμμα στο κενό
•ανεξέλεγκτες και σπασμωδικές κινήσεις των χεριών και
των ποδιών
•απώλεια της συνείδησης
•ψυχικά συμπτώματα

απώλεια
συνείδησης

βλέμμα στο
κενό

αδυναμία

σπασμωδικές κινήσεις
χεριών-ποδιών

σύγχυση

μπερδεμένη
ομιλία

Γενικά συμπτώματα Επιληψίας

Επιληψία και αύρα
Η αύρα είναι ένα είδος εστιακής κρίσης που συμβαίνει πριν από μια γενικευμένη κρίση. Μπορεί να
χρησιμεύσει ως προειδοποιητικό σημάδι, αλλά μερικές φορές μπορεί να συμβεί και μόνη της. Ο τρόπος που
εκδηλώνεται διαφέρει από άτομο σε άτομο, αλλά συνήθως οι άνθρωποι που έχουν αύρες δεν έχουν απώλεια
συνείδησης. Συχνά περιγράφεται ως στομαχική διαταραχή, ανησυχία, ζάλη ή γενικότερα μια δυσάρεστη
αίσθηση.
Αίτια
Μια επιληπτική κρίση μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια όπως σε γενετική επίδραση ή σε κληρονομική
προδιάθεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πιθανό ότι υπάρχει μια γενετική επιρροή.
Άλλες αιτίες εμφάνισης μιας επιληπτικής κρίσης μπορεί να είναι ένας όγκος εγκεφάλου, εγκεφαλική
αιμορραγία, ένα χτύπημα στο κεφάλι, που φαίνονται σε μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, καθώς επίσης
και άλλες διαταραχές όπως η υπονατριαιμία, η κατάχρηση (ή και η στέρηση) οινοπνεύματος, ορισμένα
φάρμακα κ.ο.κ. Μια επιληπτική κρίση μπορεί επίσης να οφείλεται σε μεταδοτικές ασθένειες όπως η
μηνιγγίτιδα και το AIDS, σε προγεννητικούς τραυματισμούς όπως κάποια μόλυνση της μητέρας, κακή
διατροφή και η έλλειψη επαρκούς οξυγόνου και σε αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός και η
νευροϊνωμάτωση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ο έλεγχος δεν δείχνει κάτι παθολογικό.

Παράγοντες κινδύνου
Ορισμένοι παράγοντες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο της επιληψίας:
Ηλικία: Η επιληψία είναι η πιο συχνή κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, ή μετά την ηλικία των 60 ετών, αλλά
γενικά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.
Οικογενειακό ιστορικό: Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό επιληψίας, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης
μιας επιληπτικής κρίσης.
Εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλες αγγειακές παθήσεις: Θα πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης τέτοιων
ασθενειών, με μέτρα όπως ο περιορισμός του αλκοόλ, η διακοπή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή και
τακτική άσκηση.
Άνοια: Η άνοια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της επιληψίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.
Λοιμώξεις του εγκεφάλου: όπως η μηνιγγίτιδα, η οποία προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλό, ή στο νωτιαίο
μυελό.
Κατασχέσεις στην παιδική ηλικία: Ο πολύ υψηλός πυρετός στην παιδική ηλικία μπορεί μερικές φορές να
σχετίζεται με επιληπτικές κρίσεις. Τα παιδιά που έχουν επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες οφείλονται σε υψηλό
πυρετό γενικά δεν θα αναπτύξουν επιληψία, αν και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος αν έχουν μια μεγάλη
κατάσχεση, ή άλλα προβλήματα του νευρικού συστήματος, ή οικογενειακό ιστορικό επιληψίας.
Παρακλινικές διαγνωστικές εξετάσεις στην Επιληψία
Οι κυριότερες είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) και η νευροαπεικόνιση
Το ΗΕΓ έχει σημαντικό βοηθητικό ρόλο. Η ανεύρεση επιληπτόμορφων («αιχμηρών») ανωμαλιών στο ΗΕΓ
αυξάνει την πιθανότητα το επεισόδιο που διερευνάται να ήταν πράγματι επιληπτικό. Δεν θα πρέπει να
αγνοείται το γεγονός ότι το ΗΕΓ μπορεί να είναι φυσιολογικό σε άτομα με επιληψία. Όταν το ΗΕΓ
αναδεικνύει επιληπτόμορφες ανωμαλίες συμβατές με τα παρατηρούμενα επεισόδια, πρακτικά επιβεβαιώνει
τη διάγνωση επιληψίας και συμβάλλει αποφασιστικά στην ταξινόμησή της. Σε αντίθετες περιπτώσεις, η
διαγνωστική του αξία είναι σχετική και συνεκτιμάται με τα υπόλοιπα δεδομένα.
Η νευροαπεικόνιση (CT, MRI κλπ) συμβάλλει στην ταυτοποίηση μιας ανατομικής εγκεφαλικής βλάβης (όταν
αυτή υπάρχει) που προκαλεί την επιληψία.
Υπάρχει θεραπεία για την Επιληψία;
Περίπου το 70% των ατόμων με επιληψία είναι σε θέση να διαχειριστούν επιτυχώς τις κρίσεις επιληψίας με
φαρμακευτική αγωγή και ορισμένους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε
ότι η επιληψία δεν μπορεί να θεραπευτεί και ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να εμφανιστεί άλλη κρίση.
Η επιληψία μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολλαπλές στρατηγικές. Συνήθως απαιτείται φαρμακευτική αγωγή
για τον έλεγχο των κρίσεων και τη θεραπεία της επιληψίας. Αυτά τα συνήθως συνταγογραφούμενα φάρμακα
ονομάζονται αντισπασμωδικά.
Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν την επιληψία. Το θεραπευτικό σχέδιο βασιζεται στη
σοβαρότητα των συμπτωμάτων, στη γενικότερη εικόνα της υγεία του πάσχοντα και στο πόσο καλά
ανταποκρίνεται στη θεραπεία.
Ορισμένες επιλογές θεραπείας περιλαμβάνουν:
Αντιεπιληπτικά (αντισπασμωδικά) φάρμακα: Αυτά τα φάρμακα μπορούν να μειώσουν ή ακόμη και να
εξαλείψουν τις επιληπτικές κρίσεις. Για να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς σύμφωνα
με τις οδηγίες του γιατρού.
Διέγερση πνευμονογαστρικού νεύρου: Η συσκευή που πραγματοποιεί τη διέγερση τοποθετείται χειρουργικά
κάτω από το δέρμα στο στήθος και διεγείρει ηλεκτρικά το πνευμονογαστρικό νεύρο

Κετογονική διατροφή: Μερικοί γιατροί συστήνουν αυτή τη δίαιτα η οποία έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
λιπαρά και χαμηλή σε υδατάνθρακες Μπορεί να βοηθήσει περισσότερους από τους μισούς ανθρώπους που
δεν έχουν βελτιωθεί μόνο με φάρμακα.
Χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο: Η περιοχή του εγκεφάλου που προκαλεί την επιληπτική
δραστηριότητα μπορεί να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί.
Η έρευνα για νέες θεραπείες συνεχίζεται. Μια θεραπεία που μπορεί να είναι διαθέσιμη στο μέλλον είναι η εν
τω βάθει εγκεφαλική διέγερση. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία ηλεκτρόδια εμφυτεύονται στον
εγκέφαλό σας. Στη συνέχεια, μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος εμφυτεύεται στο στήθος σας. Η πηγή αυτή
στέλνει ηλεκτρικές ώσεις στον εγκέφαλο για να βοηθήσει στη μείωση των επιληπτικών κρίσεων.
Μια άλλη οδός της έρευνας περιλαμβάνει μια συσκευή που μοιάζει με βηματοδότη, η οποία θα ελέγχει το
πρότυπο της εγκεφαλικής δραστηριότητας και θα στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα ή φάρμακο για να σταματήσει
μια κρίση.
Εξετάζονται επίσης ελάχιστα επεμβατικές εγχειρήσεις και η ακτινοχειρουργική.

Τι πρέπει να κάνουμε όταν δούμε ένα άτομο να κάνει μια επιληπτική κρίση με σπασμούς
Όλες οι κρίσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή, αλλά οι τονικοκλονικές κρίσεις (σπασμοί
κατά τους οποίους υπάρχει απώλεια αισθήσεων) απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη.
Οι επιληπτικές κρίσεις συνήθως διαρκούν λιγότερο από 3 λεπτά και οι ασθενείς αναρρώνουν ασφαλώς τις
περισσότερες φορές. Κατά τη διάρκεια μιας τονικοκλονικής κρίσης το άτομο μπορεί να φαίνεται ότι σταματά
να αναπνέει και το χρώμα του να γίνεται λίγο μπλε. Κατόπιν, μπορεί να είναι κουρασμένο, μπερδεμένο και να
πονά, ενώ ίσως να χρειαστεί να κοιμηθεί για αρκετές ώρες ώστε να ανακάμψει πλήρως.
 διατηρούμε την ψυχραιμία μας, καθησυχάζουμε όσους βρίσκονται κοντά και αφήνουμε την κρίση να
εξελιχθεί χωρίς να προσπαθήσουμε να τη σταματήσουμε
 χρονομετρούμε την κρίση
 απομακρύνουμε αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν τραύματα
 χαλαρώνουμε τα ρούχα και να βγάζουμε τα γυαλιά ή την οδοντοστοιχία αν φοράει ο πάσχων
 βάζουμε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι π.χ. σακάκι
 γυρίζουμε (μετά την κρίση) τον πάσχοντα σε πλάγια θέση για να μην καταπιεί ενδεχόμενα εμέσματα
 παραμένουμε για 15-20 λεπτά της ώρας και ελέγχουμε την αναπνοή και το χρώμα του
 δείχνουμε κατανόηση μετά την κρίση.

Λάθος και Σωστός χειρισμός σε επιληπτική κρίση

Ήξερες ότι.....
3. Η αρχαιότερη λεπτομερής περιγραφή της επιληψίας γίνεται σε Βαβυλωνιακό ιατρικό κείμενο του
11ου π.Χ. αιώνα, στο οποίο καταγράφονται με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά πολλών τύπων
κρίσεων και αποδίδονται σε κατάληψη από κακά πνεύματα.
 Οι πιο πρώιμες αναφορές σε επιληψία χρονολογούνται στη 2η χιλιετηρίδα π.Χ. στη Μεσοποταμία
όπου επιληπτικές αύρες, γενικευμένοι σπασμοί και άλλες όψεις αυτού που οι αρχαίοι ονόμαζαν
ασθένεια της πτώσης.
 Υποστηρίζεται ότι ο Ιπποκράτης ήταν από τους πρώτους γιατρούς που τόνισε ότι η επιληψία είναι
νόσος σαν τις άλλες και ότι δεν είχε τίποτε το θεϊκό, τίποτε το φανταστικό, τίποτε το τρομακτικό και
μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πρώτος ο Ιπποκράτης, γύρω στο 400 π.Χ., στο έργο του Περί ιερής νόσου,
υποστήριξε ότι η επιληψία δεν έχει θεϊκή προέλευση, αλλά πρόκειται για διαταραχή που πηγάζει από
μέσα του.
 Σε παγκόσμιο επίπεδο, 65.000.000 άνθρωποι έχουν επιληψία.
 Μέχρι 500 γονίδια μπορεί να σχετίζονται με την επιληψία.
 Για άτομα ηλικία άνω των 35 ετών η κύρια αιτία της επιληψίας είναι το εγκεφαλικό επεισόδιο.
 Για 6 στους 10 ανθρώπους δεν μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία μιας κρίσης.
 Η συχνότητά της είναι γύρω στο 1% και αποτελεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
την πιο συχνή πρωτοπαθή διαταραχή του εγκεφάλου.
 Η επιληψία παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα παιδιά και στους ηλικιωμένους.
 Εμφανίζει μεγαλύτερη επίπτωση στις αναπτυσσόμενες σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες χώρες,
πιθανότατα λόγω της αυξημένης συχνότητας εγκεφαλικών λοιμώξεων και της πλημμελούς
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ΓΕΝΙΚΑ
Το σφουγγάρι αναφέρεται για πρώτη φορά στα έργα του Αριστοτέλη, του Ομήρου και
του Πλάτωνα. Από την αρχαιότητα, η ζωή και η κουλτούρα των κατοίκων της Καλύμνου έχει
συνδεθεί με αυτό το θαλάσσιο ζώο, για αυτό και η Κάλυμνος έχει γίνει γνωστή ως "Το νησί
των σφουγγαράδων". Η σπογγαλιεία έχει αποτελέσει εδώ και πολύ καιρό ένα συνηθισμένο
επάγγελμα και τα σφουγγάρια πάντα θεωρούνταν η βασική πηγή εισοδήματος των κατοίκων
του νησιού, φέρνοντας πλούτο και κάνοντάς το διάσημο σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα.
Ακόμη και σήμερα, η σπογγαλιεία, με όλη την ιστορία και την παράδοσή της, είναι η
ψυχή των ανθρώπων του νησιού. Κάθε χρόνο, συμβαίνει μια εορταστική εβδομάδα (μετά το
Πάσχα), για να τιμηθεί η σχέση μεταξύ της Καλύμνου και των σφουγγαριών (που
ονομάζονται ακόμη και "Καλύμνικος χρυσός"). Όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιστάσεις, οι
άνθρωποι γλεντούν, τραγουδούν και τρώνε παραδοσιακούς μεζέδες.

Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
Αρχαία και Βυζαντινά Χρόνια
Ο Όμηρος και στα δύο έργα του κάνει αναφορά στο σφουγγάρι: Στην Ιλιάδα, όπου ο
Ήφαιστος πλένεται με ένα σφουγγάρι πριν φορέσει το Χιτώνα του. Ενώ στην Οδύσσεια οι
υπηρέτες του Οδυσσέα καθαρίζουν τα τραπέζια μετά τα γεύματα των μνηστήρων της
Πηνελόπης.
Ο Αριστοτέλης παρατηρεί ότι τα σφουγγάρια
έχουν αίσθηση και υποστηρίζει ότι πρόκειται για ζώα.
Ο Πλίνιος και ο Αιλιανός ισχυρίζονται ότι
πρόκειται για κάτι ενδιάμεσο μεταξύ φυτών και ζώων.
Οι Ρωμαίοι και οι Βυζαντινοί συγγραφείς
αναφέρουν ότι το σφουγγάρι χρησιμοποιείτο για
ποικίλες καθημερινές ανάγκες, όπως στη γραφή, στη
ζωγραφική κ.τ.λ.
Μετά Χριστόν Εποχή
Στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού μας έρχεται στο νου η τραγική σκηνή από τη
Σταύρωση του Χριστού όπου ο Ρωμαίος στρατιώτης βρέχει με σφουγγάρι βουτηγμένο σε
χολή, τα χείλη του Θεανθρώπου.
Ο αρχαίος συγγραφέας Οππιανός αναφέρει στο ποίημα του: τα "Αλιευτικά" τις
ονομασίες σπογγεύς, σπογγοθήρας και σπογγοτόμος.
Από τον Μεσαίωνα μέχρι τον εικοστό αιώνα
Κατά την περίοδο του μεσαίωνα οι πρώτοι καταναλωτές σπόγγων ήταν οι Φράγκοι. Μετά την

εκδίωξη τους από το Αιγαίο και την Ανατολή διέδωσαν το σφουγγάρι στην Ευρώπη ενώ
πρώτο σπογγοεμπορικό κέντρο έγινε η Βενετία.
Όταν η ζήτηση του σφουγγαριού αυξήθηκε,
αναζητήθηκε σε πολλές θάλασσες εκτός της
Μεσογείου. Έτσι τα σφουγγάρια άρχισαν να
ψαρεύονται στην Καραϊβική και κυρίως στις
ακτές της Φλώριδας και της Κούβας.
Όμως η ποιότητα αυτών των Σφουγγαριών
τόσο από πλευράς υφής όσο και από πλευράς
ανθεκτικότητας ήταν κατώτερα από τα Μεσογειακά. Ακόμα σφουγγάρια άρχισαν να
ψαρεύονται και στις ακτές της Μαγαδασκάρης, στο κόλπο της Βεγγάζης και στις
Φιλιππίνες, η ποιότητα όμως ήταν κατώτερη και από αυτών της Αμερικής. Φυσικό ήταν
λοιπόν η σπογγαλιεία να ακμάσει κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου υπήρχαν τα
καλύτερα σπογγοφόρα πεδία και τα καλύτερης ποιότητας σφουγγάρια.
Στα τέλη του 18ου αιώνα λοιπόν όταν η πειρατεία είχε πια αρχίσει να ελέγχεται,
άρχισαν να δημιουργούνται σιγά-σιγά τα σπουδαιότερα σπογγαλιευτικά κέντρα της
Μεσογείου.

Αυτά ήταν : οι Νότιες Σποράδες, η Κάλυμνος, η Σύμη, η Χάλκη αλλά και το

Καστελόριζο.
Το 1840 όταν ανακαλύφθηκαν από τους Έλληνες
σφουγγαράδες τα πλούσια σπογγοφόρα πεδία της Β. Αφρικής,
οι τόποι ψαρέματος ξεκινούσαν από την Αδριατική και
έφταναν ως την Κύπρο και τη Συρία καλύπτοντας ολόκληρη
σχεδόν τη Μεσόγειο.
Οι πρώτοι έμποροι πουλούσαν στους δρόμους τα
σφουγγάρια ως γυρολόγοι.
Όταν στα μέσα του 19ου αι. η Τεργέστη έγινε
διακομιστικό κέντρο μεταξύ Μ. Ανατολής και Ευρώπης
αναφέρονται και οι Καλύμνιοι έμποροι Κουτρούλης και
Τουλουμάρης.
Κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης αυξήθηκε η ζήτηση γιατί τα σφουγγάρια
χρησιμοποιούντο στις μηχανές, στις οικοδομικές εργασίες, στην αγγειοπλαστική, στις
πορσελάνες, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο εμπορικός οίκος "Βουβάλη" με έδρα το Λονδίνο
αναδεικνύεται ο μεγαλύτερος στο είδος του.
Η αυξημένη ζήτηση σφουγγαριών είχε σαν αποτέλεσμα την εισβολή καταδυτικών
εργαλείων στη σπογγαλιεία, όπως το σκάφανδρο.
Η αλόγιστη χρήση των καταδυτικών συσκευών είχε δυό κακές συνέπειες:
9. τη νόσο των δυτών (αύξηση αζώτου στον ανθρώπινο οργανισμό λόγω άγνοιας των
κανόνων κατάδυσης και παρατετεμένης παραμονής σε μεγάλα βάθη).
10.την υπεραλίευση που οδήγησε στην αποψίλωση των βυθών από τα σφουγγάρια και τη μείωση των
ασχολουμένων με τη σπογγαλιεία. (Όσοι ναυτικοί δεν κατάφεραν να αλλάξουν επάγγελμα

μετανάστευσαν στη Φλώριδα.)
Μετά το 1ο τέταρτο του 20ού αιώνα η Κάλυμνος και η Σύμη,
που βρίσκονται υπό ιταλική κατοχή και έχουν ελεύθερη πρόσβαση
προς τις λιβυκές θάλασσες που βρίσκονται επίσης υπό την ιταλική
επρροή, παίρνουν τα ηνία της σπογγαλιείας.
Τα μεταπολεμικά χρόνια η μέση ετήσια συγκομιδή
σφουγγαριών της Καλύμνου αντιπροσωπεύει τα 2/3 της πανελλήνιας
παραγωγής και εξάγεται στην Ευρώπη και την Αμερική.
Μετά το 1970 αρχίζει ο μαρασμός. Δεν υπάρχει πιά δυνατότητα
πρόσβασης στα αφρικανικά παράλια γιατί εθνικοποιήθηκαν και το
τεχνητό σφουγγάρι αντικαθιστά το φυσικό σε όλες σχεδόν τις
χρήσεις.
Το 1986 μια σοβαρή ασθένεια των σφουγγαριών καταστρέφει
τα μεσογειακά σπογγαλιευτικά πεδία. Τα τελευταία όμως χρόνια
φαίνεται ότι ανακάμπτουν.
Όμως η σπογγαλιεία είναι ένα επάγγελμα που χάνεται...

Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Κάνοντας μια ανασκόπηση στην ιστορία της σπογγαλιείας δεν μπορούμε να μην
σταθούμε σε ένα γεγονός που έμελλε να αλλάξει την οικονομική και κοινωνική ζωή σε όλα τα
σφουγγαράδικα νησιά. Αυτό το γεγονός ήταν η εισαγωγή του σκάφανδρου...
Η ανάπτυξη της σπογγαλιείας άρχισε γύρω στο 1850 με τους γυμνούς δύτες και το
καμάκι. Με εφόδια την σκανταλόπετρα και την αναπνοή τους, οι σφουγγαράδες τρυπούσανε
μόνο τα μεγάλα σφουγγάρια αφήνοντας τα μικρά για αναπαραγωγή. Το ταξίδι, τότε,
διαρκούσε 4 μήνες. Από του Θεολόγου έως του Σταυρού.
Μέσα σε λίγα χρόνια τα σπογγαλιευτικά σκάφη και οι σφουγγαράδες αυξήθηκαν
εντυπωσιακά.

Η πλούσια παραγωγή των σφουγγαριών συνοδεύτηκε από την αύξηση της τιμής τους.
Αυτό έγινε λόγω των νέων αγορών και στη μεγάλη ζήτηση, όπως και στον ανταγωνισμό
μεταξύ των εμπόρων.
Ο κύριος όγκος των εξαγωγών πήγαινε στη Αγγλία και στη Γαλλία, ενώ το 1858 άνοιξε
και η αγορά της Αμερικής.
Η εμφάνιση του σκάφανδρου
Στα μέσα της δεκαετίας του 1860, ένα Γάλλος εν ονόματι
Auble έφερε στις Νότιες Σποράδες ένα άγνωστο καταδυτικό
μηχάνημα, το Σκάφανδρο.
Οι κάτοικοι των νησιών το πήραν με κακό μάτι. Με βίαιες
εκδηλώσεις προσπάθησαν να εμποδίσουν την χρήση του.
Έντονες ήταν οι ταραχές στην Κάλυμνο όπου όπως και στις
υπόλοιπες Νότιες Σποράδες καταστράφηκαν πολλές
καταδυτικές μηχανές.
Παρά τον ξεσηκωμό των κατοίκων, τα σκάφανδρα
καθιερώθηκαν στην σφουγγαροδουλειά περιορίζοντας του
γυμνούς δύτες και τους άλλους παραδοσιακούς τρόπους
αλιείας.
Παρ' όλ' αυτά, υπήρξε εντυπωσιακή αύξηση της
παραγωγής. Μέσα σε 10 - 15 χρόνια, η εισροή χρήματος
υπερδιπλασιάστηκε. Ενώ στη περίοδο 1854-58 οι εξαγωγές
έφταναν τις 70.000 λίρες, στη περίοδο 1869-73 οι εξαγωγές (με χρήση σκάφανδρων) στις
150.000 λίρες ενώ στη συνέχεια και προς τα τέλη του αιώνα, η ετήσια παραγωγή έφτασε σε
μεγαλύτερα μεγέθη.

Το "Σπογγαλιευτικό Ζήτημα"
Τα σκάφανδρα με το πλούσιο αλίευμά τους ενίσχυαν την οικονομία κυρίως των κατ'
εξοχήν σπογγαλιευτικών νησιών. Πληρώνονταν όμως με δεκάδες νεκρούς και παράλυτους
από την νόσο των δυτών όπως και την ολοένα και μεγαλύτερη εξάντληση των βυθών. ο
καλοκαιρινό ταξίδι διαρκούσε πλέον 6 με 7 μήνες χωρίς το χειμωνιάτικο. Επιπλέον οι δύτες
αποσπούσαν από τους βράχους όχι μόνο τα μεγάλα αλλά και τα μικρά σφουγγάρια. Για να
βγάλουν τα χρέη του χειμώνα και τα δυσβάσταχτα δάνεια, λόγω των υπέρογκων τόκων, οι
δύτες ήταν αναγκασμένοι να αντιμετωπίζουν τον Χάρο βουτώντας σε όλο και μεγαλύτερα
βάθη χωρίς κανόνες και χρονικά όρια κατάδυσης. Οι γυμνοί σφουγγαράδες, μην μπορώντας
να αντεπεξέλθουν αναγκάστηκαν να παραιτηθούν.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1868 η Κάλυμνος αριθμούσε 368 σκάφη
με γυμνούς δύτες ενώ το 1900 υπήρχαν μόλις 87. Ο συνεχής αγώνας
κατά των σκάφανδρων, γνωστό ως "Σπογγαλιευτικό Ζήτημα",
κορυφώθηκε προς το τέλος του προηγούμενου αιώνα, που ως τότε τα
σκάφανδρα δεν σταματούσαν να σπέρνουν τον θάνατο και την
απόγνωση. Ο απολογισμός των θυμάτων,
γύρω στο 1895 ήταν τραγικός: Εκατό με
εκατόν πενήντα άτομα χάνονταν κάθε
χρόνο, χώρια οι παράλυτοι. Ο φόρος
αίματος, μόνο στη Κάλυμνο, μέσα στα
τριάντα αυτά χρόνια, από την εμφάνιση
του σκάφανδρου, υπολογίζεται ότι 800
τουλάχιστον άτομα έχασαν την ζωή τους ενώ άλλα 200 ήτανε
βαριά τραυματισμένα.
"Ελαφρά" τραυματισμένα ήταν σχεδόν όλοι οι δύτες του
νησιού. Μόλο που ο σφουγγαράδικος λαός ανάστατος ποθούσε
την απαγόρευση του σκάφανδρου, το πρόβλημα ήταν δύσκολο
και πολύπλοκο. Για να υπάρξει ουσιώδες αποτέλεσμα θα έπρεπε
να απαγορευθεί το σκάφανδρο με νόμο, όχι μόνο από την Τουρκία αλλά και από όλες τις
Μεσογειακές χώρες, στα νερά των οποίων δούλευαν σφουγγαράδες.
Κάρολος Φλέγελ
Ο Φλέγελ ήταν Ελληνολάτρης και καθηγητής των κλασικών σπουδών
από την Βίλνα της Λιθουανίας. Ήρθε στην Ελλάδα το 1892 για να γνωρίσει
τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Όταν έφτασε και στη Κάλυμνο συγκλονίστηκε
από την εικόνα που αντίκρισε. Παντού σακάτηδες, χήρες, ορφανά, χωρίς
ελπίδα επιβίωσης και όλες τις τραγικές συνέπειες που είχε αυτό στη ζωή του
νησιού. Έτσι αποφάσισε να εγκατασταθεί στη Κάλυμνο και να αφιερώσει τη
ζωή του στον αγώνα για λύτρωση των σφουγγαράδων από την κατάρα
του σκάφανδρου.
Προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και τις κυβερνήσεις των
μεσογειακών χωρών με υπομνήματα, με διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια και με άρθρα του στο
διεθνή τύπο.
Το 1902 όλες σχεδόν οι εμπλεκόμενες χώρες κατάργησαν το σκάφανδρο με νομοθεσία.
Γι' αυτό ο σφουγγαράδικος λαός έκφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Φλέγελ τον οποίο η

Κάλυμνος ανακήρυξε επίτιμό της πολίτη. Παρ' όλ' αυτά πριν καλά καλά εφαρμοστεί ο νόμος,
τα σκάφανδρα επανήλθαν. Έτσι χρειάστηκε να περάσει σχεδόν ένας αιώνας από τότε που
χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να αρχίσουν να αποσύρονται.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ

Ποικιλομορφία στα είδη και στα εμπορεύσιμα σφουγγάρια
Τα σφουγγάρια αναπτύσσονται, εξαρτώνται και επιβιώνουν από το περιβάλλον στο
οποίο ζουν.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ανήκουν στο ζωϊκό βασίλειο αφου διαπίστωσε την ύπαρξη
αίσθησης σε αυτά. Μεταγενέστερα ο Πλίνιος και ο Αιλιανός διατύπωσαν ότι οι σπόγγοι
συστέλλονται και διαστέλλονται με την παρουσία ανάλογου ερεθίσματος.
Πολύ αργότερα (τον 16ο αιώνα),ο Rondelet, o Lamark, o Cuvier, το 1940 η Hyman
και o Brien (1967) προσδιόρισαν την οριστική τοποθέτηση των σπόγγων στα Μετάζωα.
Τα σφουγγάρια ανήκουν στο φύλο Ποροφόρα (Porifera). Μέσω των χιλιάδων πόρων
τους αντλούν ποσότητες νερού και φτάνουν στο τριπλάσιο του όγκου τους ανά ώρα.
Ο σκελετός των σπόγγων εξαφανίσθηκε με τους αιώνες
και τη θέση του πήραν ίνες σπογγίνης, δηλαδή, το κοινό
επεξεργασμένο σφουγγάρι.
Οι σπόγγοι έχουν σπάνια αρχιτεκτονική, βασισμένη σε ένα
σύστημα σωλήνων νερού που σχηματίζουν μαιάνδρους. Στα
σημεία που διακόπτουν οι μαίανδροι υπάρχουν θάλαμοι που
περιέχουν χοανοκύτταρα μέσα στα οποία αποθηκεύεται
μεγάλο μέρος της τροφής τους (οργανική ύλη). Μετά την
τροφή τους αποβάλουν το νερό από το οποίο έχουν πάρει όλα
τα βακτήρια. Από αυτή τους τη λειτουργία οι σπόγγοι
ονομάζονται και θαλάσσια βιολογικά φίλτρα.
Η ποικιλότητα των μορφών είναι συνάρτηση πολλών
παραμέτρων, όπως η θερμοκρασία, ο φωτισμός, η ύπαρξη ή
όχι ρευμάτων, ο κυματισμός, το βάθος, ακόμα και η ηλικία
του ζώου.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι οι φυσικοί και οι χημικοί παράγοντες του θαλάσσιου
περιβάλλοντος επιδρούν στη μορφή, την κατανομή, το μεταβολισμό και την
αναπαραγωγική ικανότητα των σπόγγων.
Τα είδη
Τα σφουγγάρια διακρίνονται σε «άγρια» και «ήμερα» ή σε εμπορικά και σε μη
εμπορικά. Τα εμπορικά είδη των σπόγγων, που συναντώνται στο Αιγαίο και στον ευρύτερο
μεσογειακό χώρο είναι:
α) Hippospongia communis (Lamark 1813) ή
Καπάδικο. Σφουγγάρι σχεδόν σφαιρικό. Η κάτω

επιφάνειά του είναι τραχιά και με αυτή
προσφύεται στο υπόστρωμα. Το χρώμα του
είναι σκούρο καφέ και αλιεύετε σε βάθη από 9
μέχρι 80 μέτρα. Αλιευτικά πεδία βρίσκονται
στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες
και την Εύβοια. Στο είδος αυτό ανήκει ο
«Δροσίτης». Πρόκειται για ένα Καπάδικο που
ζεί σε θαλασσινές σπηλιές και έχει χρώμα
ανοιχτό καστανό.
β) Spongia officinalis (linaeaus 1759) adiatica (Schmidt 1862) Λέγεται και «ματαπάς», όταν

προέρχεται από μικρά βάθη, ή «φίνο» ή ελληνικός
σπόγγος μπάνιου. Το χρώμα του μεταβάλλεται
αντιστρόφως ανάλογα προς τη θολερότητα.
Χαρακτηριστικό του γνώρισμα η αίσθηση του
βελούδου που δημιουργεί η λεπτή του αφή. Ο τόπος
προέλευσής του είναι το Αιγαίο πέλαγος, το Ιόνιο
πέλαγος, η Αδριατική θάλασσα και η νότια Ιταλία.
Είναι πιο συμπαγές και σκληρό λόγω του ότι οι
τρύπες στην επιφάνειά του είναι πολύ μικρότερες
από το καπάδικο. Λόγω του μικρού του μεγέθους,
χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό
προσώπου και παιδιών. Αν και είναι πολύ δυνατό και ανθεκτικό σφουγγάρι, το μικρό του
μέγεθος περιορίζει τη χρήση του.
γ) Spongia officinalis (linaeaus 1759)
mollissima (Schmidt 1862). Λέγεται και «μελάθη»
ή «τούρκικο φλιτζάνι» ή «λεπτός σπόγγος τις
Συρίας». Το σχήμα του θυμίζει χωνί ή φλιτζάνι. Ζει
σε βυθούς με χονδρόκοκκη άμμο και σε βάθη 50
μέτρα περίπου.

δ) Spongia agaricina
(scchuize,1862).

(Pallas,1766)

ή

Spongia

officinalis

lamella

Οι σφουγγαράδες το λένε «λαγόφυτο» ή «ψαθούρι» ή «λαφίνα» ή «αυτί ελέφαντα».
Το σχήμα του μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία του. Όμως κατά την ενήλικη φάση της
ζωής του το σχήμα αλλάζει τελείως, γίνεται ελασματοειδές και θυμίζει βεντάλια. Το χρώμα
του είναι γκρίζο-μπλε και η διάμετρος του φτάνει το 1 μέτρο. Προτιμά τα κοραλλιογενή
υποστρώματα και συναντάται σε βάθη 60 έως 100 μέτρα.
ε) Spongia zimoca ( schmidt,1862). Πρόκειται για τη

γνωστή «τσιμούχα» ή αλλιώς «δερματώδης
σπόγγος». Το χρώμα της εξωτερικά είναι μαύρο προς
γκρι και εσωτερικά καφέ σκούρο και θυμίζει πολλές
φορές το χρώμα της σκουριάς. Προτιμά τα
κοραλλιογενή υποστρώματα και συναντάται σε βάθη
25 έως 100 μέτρα. Αλιευτικά πεδία βρίσκονται στην
Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες.
Η ασθένεια των σφουγγαριών
Το 1986 μία τρομερή ασθένεια κατέστρεψε ολοσχερώς όλα τα αλιευτικά πεδία της
Μεσογείου. Ο πανικός των σφουγγαράδων ήταν μεγάλος. Από τη μια οι αρχές μιλούσαν για
ρύπανση, από την άλλη οι ψαράδες για ραδιενέργεια από το ατύχημα του Τσερνομπίλ. Το
μόνο σίγουρο ήταν η καταστροφή των αλιευτικών πόρων. Στα άρρωστα σφουγγάρια
παρατηρήθηκε ασυνέχεια στη δομή των ινών σπογγίνης, καταστροφή των κυτταρικών
μεμβρανών και λύση των κυττάρων.
Μέσα σε λίγες ημέρες είχε ολοκληρωθεί η ολοσχερής καταστροφή των σπόγγων, ενώ
μια έντονη μυρωδιά υδρόθειου αναδυόταν από την εγγύς περιοχή. Η μεγάλη ταχύτητα με την
οποία εξαπλώθηκε η ασθένεια κατά την περίοδο της έξαρσης, φθάνει τα όρια της επιδημίας
εκρηκτικού τύπου, ενώ όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα εμφανίζεται υπό ενδημική μορφή.
Η ασθένεια είχε επιπτώσεις σε όλους τους εδραίους οργανισμούς και εξαπλώθηκε σε
βάθη από 0-50 μ. Μπορούμε σήμερα να πούμε με βεβαιότητα ότι η ασθένεια πέρασε από
συγκεκριμένα μονοπάτια, ακολουθώντας πιστά το θαλάσσιο ρεύμα της «Λεβαντίνης».
Η ανάκαμψη των αλιευτικών πεδίων.
Σήμερα τα αλιευτικά πεδία ανακάμπτουν και αυτό οφείλεται στις μετακινήσεις των
προνυμφών των σφουγγαριών. Το γεγονός αυτό μας εξασφαλίζει ότι η σπογγαλιεία θα
συνεχίσει την παραδοσιακή εξελικτική της πορείας και δεν θα καταλήξει μουσειακό έκθεμα
με μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον.
Εάν στηριχθούν οι εμπλουτισμοί των αλιευτικών πεδίων (επιτάχυνση των φυσικών
διαδικασιών), η σπογγοκαλιέργεια, η έρευνα στην απομόνωση φαρμακευτικών πρώτων
υλών και η πιστοποίηση της ποιότητας, η οποία θα διαχωρίσει το μεσογειακό σφουγγάρι
από τα άλλα, τότε οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες και πολλά υποσχόμενες για το
άμεσο μέλλον.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ
Εισαγωγή
Σφουγγαρότοποι στο Αιγαίο
γνωστή από την
αρχαιότητα, ποτέ δεν έπαψε να εξασκείται από
τους κατοίκους του Αιγαίου. Σε περιόδους
καταστολής και περιορισμών ο “βούτος” για
σφουγγάρια εξασκείται σε πολύ λίγα μέρη. Το πιο γνωστό από
αυτά τα μέρη ήταν η Σύμη.
Αργότερα μετά την Ελληνική Επανάσταση και κυρίως μετά την
εξάλειψη της πειρατείας στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο, η σπογγαλιεία εξασκείται από αρκετούς νησιώτες σε
όλο το Αιγαίο.
ου
Στα μέσα του 19 αιώνα αναπτύσσεται αξιόλογος
σπογγαλιευτικός στόλος στα Δωδεκάνησα, στα νησιά
Κάλυμνος, Σύμη, Καστελόριζο, Χάλκη, Λέρος, Πάτμος,
Αστυπάλαια, στη Μικρά Ασία, στην Ύδρα, την Ερμιόνη, τις
Σπέτσες, το Κρανίδι, την Αίγινα, τον Πειραιά και επίσης στο
Τρικέρι, στη Χαλκίδα, στον Ωρωπό, στην Πάρο και στο νησί
Κούταλη της Θάλασσας του Μαρμαρά.
Η

ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ,

Τη δεκαετία του 1960 η Αίγυπτος και η Λιβύη εθνικοποίησαν τον ενάλιο πλούτο τους
και οι σφουγγαράδες έχασαν τις βασικότερες
Το τελικό όμως χτύπημα ήρθε γύρω στο 1986, όταν εμφανίστηκε στην Ανατολική Μεσόγειο
μια αρρώστια που κατέστρεφε τα σφουγγάρια.
Η σπογγαλιεία την περίοδο αυτή συρρικνώθηκε δραματικά και οι περισσότεροι από
τους σφουγγαράδες αναγκάστηκαν να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα και κυρίως στην
αλιεία.
Μέθοδοι
Υπήρχαν διάφορες μέθοδοι σπογγαλιείας που εφαρμόστηκαν σε όλο το χώρο της
Ανατολικής Μεσογείου. Αυτές διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
 η πρώτη δεν περιλαμβάνει κανένα είδος κατάδυσης και γίνεται από το σκάφος, όπως
είναι η καγκάβα και το καμάκι.
 η δεύτερη περιλαμβάνει αρχικά ελεύθερες καταδύσεις (με άπνοια), ενώ στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκε το “σκάφανδρο”, η μέθοδος “Φερνέζ” και τέλος ο “ναργιλές”.

Η καγκάβα
Μία από της παλαιότερες
μεθόδους που έχει πλέον
περιοριστεί, λόγω της καταστροφής
που προκαλεί στο βυθό της
θάλασσας, είναι η γκαγκάβα ή
καγκάβα ή γαγγάβα.
Πρόκειται για ένα συρόμενο
εργαλείο, που αναφέρεται από την
αρχαιότητα ως γαγγάμη”, ένα
μικρό δίχτυ για το ψάρεμα των
οστρακοειδών.
Στη σπογγαλιεία η καγκάβα
αποτελείτο από ένα πλαίσιο του
οποίου η μία του πλευρά ήταν
ένας μεταλλικός σωλήνας διαμέτρου 5-7 εκ. και οι υπόλοιπες πλευρές ξύλινες.
Το πλαίσιο αυτό κρεμόταν από το σκάφος με τη βοήθεια σχοινιών και αλυσίδων και συρόταν
επάνω στην επιφάνεια του βυθού. Η μεταλλική πλευρά, που ήταν από το κάτω μέρος, λόγω
του βάρους της, παρέσυρε ξεριζώνοντας ότι υπήρχε μπροστά της. Τα ξεριζωμένα
σφουγγάρια μαζί με πέτρες, φύκια και ότι άλλο παρέσυρε ο σωλήνας της καγκάβας
περνούσαν μέσα από το πλαίσιο και μαζεύονταν σε ένα δικτυωτό σάκο που υπήρχε στο πίσω
μέρος του πλαισίου.
Όταν γέμιζε ο σάκος, τον ανέσυραν στο
σκάφος, τον άδειαζαν στο κατάστρωμα και
διάλεγαν τα σφουγγάρια που είχαν
παγιδευτεί μέσα. Το πλαίσιο με το σιδερένιο
σωλήνα είχε συνήθως φάρδος 5-6.5 και ύψος
0.4-0.6 μέτρα, ενώ ο δικτυωτός σάκος
μπορούσε να έχει μέχρι και 6 μέτρα μήκος.
Η καγκάβα μπορούσε να δουλευτεί
μόνο σε ομαλούς βυθούς, κυρίως αμμώδεις,
σε βάθη έως 150 μ. και καθ ́ όλη τη διάρκεια
του χρόνου.
Συνήθως οι καγκάβες (έτσι ονόμαζαν και τα
σκάφη που τη χρησιμοποιούσαν)
πραγματοποιούσαν 3-4 μακρινά ταξίδια κάθε
ου
χρόνο. Καγκάβες είχαν στις αρχές του 20
αιώνα η Σύμη, η Κάλυμνος, η Κως, η
Πάτμος, η Πάρος, η Αίγινα, ο Δοκός στην
Αργολίδα, η Κρήνη και η Αλικαρνασσός
στη Μικρά Ασία.

Το καμάκι
Ο αριθμός των σφουγγαριών που μπορούσαν να μαζευτούν με καμάκι ήταν
περιορισμένος, αλλά η μέθοδος αυτή δεν απαιτούσε ιδιαίτερο εξοπλισμό ή μεγάλο σκάφος
και έτσι μπορούσαν να την εξασκήσουν οι φτωχοί ψαράδες σαν δική τους ανεξάρτητη
δουλειά.
Τα εργαλεία ήταν ένα καμάκι με προεκτάσεις και το γυαλί ή γυάλα, δηλαδή ένας
μεταλλικός κύλινδρος με γυαλί στον πυθμένα του.
Τρόπος χρήσης
Βυθίζοντας το γυαλί ελαφρά στη θάλασσα, ο ψαράς μπορούσε να παρακολουθεί μέσα
από τον κύλινδρο και το γυαλί τον πυθμένα της θάλασσας και με την εμπειρία του ξεχώριζε
τα σφουγγάρια.
Με το καμάκι κάρφωνε το
σφουγγάρι, το ξερίζωνε και το
ανέβαζε πάνω στη βάρκα. Όταν ο
πυθμένας ήταν σε βάθος μεγαλύτερο
από το μήκος του καμακιού συνέδεε
προεκτάσεις στο στειλιάρι του
καμακιού, του οποίου το μήκος
μπορούσε να φθάσει τα 30 μέτρα.
Με καμάκι και γυαλί δούλευαν
αρκετοί σπογγαλιείς από διάφορα
μέρη. Την περίοδο της άνθισης της
ου
ού
σπογγαλιείας (μέσα 19 με μέσα 20 αιώνα), οι περισσότεροι προέρχονταν από την Ύδρα,
τις Σπέτσες και την Ερμιόνη.
Με ελεύθερες καταδύσεις
Οι γυμνοί δύτες
Οι πιο φημισμένοι σπογγαλιείς του Αιγαίου είναι
αναμφίβολα αυτοί που αναφέρονται συνήθως ως «γυμνοί
δύτες». Είναι οι πρώτοι δύτες ελεύθερης κατάδυσης πριν
από την εμφάνιση του σκάφανδρου ή άλλου καταδυτικού
μηχανισμού. Οι «δύτες» εξασκούνταν από πολύ μικρή
ηλικία, και ενήλικες πια, μπορούσαν να φθάνουν σε πολύ
μεγάλα βάθη χωρίς αναπνευστική βοήθεια. Αναφέρονται
ελεύθερες καταδύσεις σε απίστευτα βάθη 60 και 70
μέτρων με συνολικό χρόνο κατάδυσης που προσέγγιζε
τα τρία λεπτά. Οι επιδόσεις αυτές είχαν θεωρηθεί
υπερβάσεις των φυσικών ικανοτήτων του ανθρώπου και
είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών της
φυσιολογίας, ήδη από τον περασμένο αιώνα.
Βασικό εργαλείο της ελεύθερης κατάδυσης ήταν το καμπανέλλι ή σκανδαλόπετρα, μια πεπλατυσμένη πέτρα
ή ένα κομμάτι λευκό μάρμαρο με μια τρύπα από όπου δενόταν ένα σχοινί. Παλαιότερα έριχναν πρώτα το
καμπανέλλι στη θάλασσα και μετά βουτούσε ο δύτης, που κινείτο σε πολύ κοντινή ακτίνα γύρω από αυτήν.

Το 1840 ένας Συμιακός δύτης, ο Μιχαήλ Καρανίκας, τελειοποίησε τη χρήση του

καμπανελλιού, όταν διαπίστωσε ότι, κρατώντας το καμπανέλλι κατά την κατάδυση, μπορούσε
όχι μόνο να καταδυθεί γρηγορότερα αλλά και να ελέγχει την ταχύτητα κατάδυσης, κρατώντας
αυτή την πεπλατυσμένη πέτρα, τραπεζοειδούς σχήματος, σε διάφορες θέσεις. Επίσης
μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει ως τιμόνι και να αλλάξει ελαφρώς την κατεύθυνσή του προς
τον πυθμένα, προσεγγίζοντας γρηγορότερα τη θέση που
βρίσκονταν σφουγγάρια.
Στη συνέχεια επινοήθηκε η «γάσα», ένα κομμάτι σχοινί με
θηλιές στα δύο άκρα του. Η μία θηλιά ήταν περασμένη στο
σχοινί με θηλιές στα δύο άκρα του. Η μία θηλιά ήταν
περασμένη στο σχοινί του καμπανελλιού και η δεύτερη στον
καρπό του ενός χεριού του δύτη. Έτσι ο δύτης δεν κινδύνευε να
παρασυρθεί από το καμπανέλλι και να χαθεί στο βυθό της
θάλασσας.
Σημαντικό ρόλο έπαιζε και το σκάφος το οποίο έπρεπε να
κινείται με ελαφριές κινήσεις, συνήθως με τα κουπιά, τόσο για
να μην παρασύρει τον δύτη, όσο και για να τον ακολουθεί στις
μετακινήσεις του κατά το χρόνο κατάδυσης.
Οι πιο φημισμένοι «γυμνοί δύτες» ήταν οι Δωδεκανήσιοι
και κυρίως οι Συμιακοί και οι Καλύμνιοι. Η φήμη τους ήταν
τόσο μεγάλη που συχνά τους καλούσαν Έλληνες ή ξένοι ιδιοκτήτες ναυαγισμένων πλοίων,
για να καταδυθούν και να ανασύρουν πολύτιμα αντικείμενα από τα ναυάγια.
Το σκάφανδρο
Το 1863 ο Συμιακός Φώτης
Μαστορίδης παρουσίασε στο λιμάνι
της Σύμης μια επαναστατική μέθοδο
κατάδυσης που παρείχε τη δυνατότητα
παραμονής στο βυθό περισσότερη ώρα
από ότι ένας γυμνός δύτης.
Το σκάφανδρο που είχε ήδη
εφαρμοστεί σε λιμενικά έργα και σε
ναυάγια διαδόθηκε πολύ γρήγορα στη
σπογγαλιεία. Μέσα στα επόμενα δέκα
χρόνια χρησιμοποιήθηκαν στο Αιγαίο
πάνω από 110 καταδυτικές μηχανές
από σπογγαλιείς της Σύμης, της
Καλύμνου, της Χάλκης και λιγότερο της Αλικαρνασσού, του Καστελόριζου, των Κυδωνιών,
των Μοσχονήσων και της ελεύθερης Ελλάδας(Ύδρα, Σπέτσες, Κρανίδι και Ερμιόνη).
Αξιοσημείωτο είναι ότι το1877 οι Συμιακοί είχαν ήδη 50 καταδυτικές μηχανές.
Με το σύστημα αυτό ο δύτης έφερε μία πλήρη ενδυμασία κατάδυσης, με στολή,
περικεφαλαία σκάφανδρου, χάλκινο θώρακα, παπούτσια, βαρίδια στο στήθος, κ.λ.π.
Μία χειροκίνητη αντλία με έμβολα έστελνε φυσικό αέρα στην περικεφαλαία του δύτη
μέσω ενός σωλήνα που ονομαζόταν μαρκούτσι. Κατά την κατάδυση του δύτη 2 άνθρωποι
δούλευαν την αεραντλία, ένας τρίτος παρακολουθούσε το χρόνο κατάδυσης, ένας άλλος, ο
κολαουζιέρης, επικοινωνούσε με τον δύτη μέσω του σχοινιού με το οποίο ήταν δεμένος στη

μέση ο τελευταίος και ένας ή δύο τραβούσαν κουπί ακολουθώντας την πορεία του δύτη όπως
αυτή φαινόταν από τις φυσαλίδες που έβγαιναν στην επιφάνεια.
Όσο γρήγορα διαδόθηκε η νέα μέθοδος εξίσου γρήγορα έγινε φανερός οι κίνδυνοι που διέτρεχαν
οι δύτες από την άγνοια των κανόνων κατάδυσης με σκάφανδρο (κυρίως στο στάδιο της
ανάδυσης) ή από τη στυγνή εκμετάλλευση τους από τους καπεταναίους που παρέτειναν
εγκληματικά το χρόνο κατάδυσης των δυτών.
Το μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων οδήγησε
μέχρι και στον ξεσηκωμό των τοπικών κοινωνιών για
την κατάργηση του και έτσι το οθωμανικό κράτος
στο οποίο ανήκαν τότε τα Δωδεκάνησα αναγκάστηκε
να απαγορεύσει τη χρήση του σκάφανδρου το 1881,
απαγόρευση που καταστρατηγήθηκε και εν τέλει
ανακλήθηκε το 1885.
Ένας από τους λόγους της ανάκλησης ήταν ότι
κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η σπογγαλιεία με
σκάφανδροαναπτύχθηκε ανταγωνιστικά από την
Ύδρα, τις Σπέτσες και την Αίγινα αφού το ελληνικό
κράτος δεν την είχε απαγορεύσει. Το γεγονός αυτό
οδήγησε σε αθέμιτο ανταγωνισμό και εν τέλει στην
ανάκληση της απαγόρευσης από το οθωμανικό
κράτος, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων των
Δωδεκανήσων.
Τα αποτελέσματα από τη χρήση του
σκάφανδρου φαίνονται και από το γεγονός ότι από
το 1866 μέχρι το 1915 καταγράφηκαν σε καταδύσεις με χρήση σκάφανδρου 10.000 θάνατοι
και 20.000 παραλύσεις στα σπογγαλιευτικά νησιά του Αιγαίου, ενώ το ίδιο διάστημα
σημειώθηκαν μόνο 10 θάνατοι γυμνών δυτών. Το 1916 τα περισσότερα θύματα προέρχονταν
από τη Σύμη, την Κάλυμνο, τη Χάλκη, το Καστελόριζο, τα Μοσχονήσια, την Ύδρα και τις
Σπέτσες, ενώ λιγότερους νεκρούς θρήνησαν η Σαλαμίνα, το Κρανίδι, η Λέρος η Τήλος, η
Αστυπάλαια, η Αλικαρνασσός, κ.λ.π.

Ο μηχανισμός Φερνέζ
Το 1920 δοκιμάστηκε και στη συνέχεια υιοθετήθηκε ένας νέος αναπνευστικός
μηχανισμός, που ονομάστηκε Φερνέζ από το όνομα του εφευρέτη του.
Με το μηχανισμό αυτό, η κατάδυση υποτίθεται ότι

συνδύαζε τα πλεονεκτήματα του γυμνού δύτη
και του σκάφανδρου με ορισμένες επιπλέον
βελτιώσεις.
Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα ήταν:
 η χρήση ενός μικρού αερόσακου στην
πλάτη του δύτη από τον οποίο
εξασφαλιζόταν η ομαλή ροή αέρα προς
τους πνεύμονές του,

 η κατάργηση της στολής που προκαλούσε δερματικά προβλήματα και έκανε δυσκίνητο

το δύτη, και τέλος
 ο ελαφρύς σωλήνας τροφοδοσίας αέρα με τον οποίο έπαψαν τα προβλήματα που είχε ο
δύτης από το βαρύ σωλήνα του σκάφανδρου
Ωστόσο, ούτε με τη μέθοδο αυτή ελαττώθηκαν τα ατυχήματα που συνέβαιναν κυρίως
όταν η κατάδυση γινόταν σεμεγάλο βάθος (πάνω από 30 μέτρα ) και λόγω υποθερμίας όταν ο
δύτης έμενε πολύ ώρα στο νερό.
Η μέθοδος “Φερνέζ” άρχισε να χρησιμοποιείτε στη Σύμη και σε την Κάλυμνο, για να
καθιερωθεί στη συνέχεια μόνο στη Κάλυμνο.
Ο Ναργιλές
Τη δεκαετία του 1970
αντικαταστάθηκαν όλες οι
παλαιότερες μέθοδοι κατάδυσης από
το σύγχρονο σύστημα του
“ναργιλέ”, που ο δύτης φοράει

πλέον στολή
βατραχανθρώπου και ένας
αεροσυμπιεστής του παρέχει
αέρα από το σκάφος.
Ο χρόνος ανάδυσης είναι
πλέον προγραμματισμένος και
έτσι τα ατυχήματα από λάθη
της διαδικασίας έχουν
πρακτικά εκλείψει.

ΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Εισαγωγή
Η σπογγαλιεία εξασκείτο με σκάφη που ήταν προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε μίας
από τις εφαρμοζόμενες σπογγαλιευτικές μεθόδους.
Στις μεθόδους που περιελάμβαναν καταδύσεις για την πραγματοποίησή τους
χρησιμοποιούσαν συνήθως συγκεκριμένους τύπους σκαφών, που είχαν επινοηθεί για την
αντίστοιχη μέθοδο κατάδυσης.
Στις αρχές του 20ού αιώνα σταμάτησαν να κατασκευάζονται σκάφες.
Στην δεκαετία του 1970 σταμάτησαν να κατασκευάζονται «αχταρμάδες», ενώ οι γυάλες
συνέχισαν σποραδικά να κατασκευάζονται γιατί χρησιμοποιούνται πλέον για άλλες χρήσεις,
όπως για το ψάρεμα των χταποδιών.
Σήμερα δεν έχει διασωθεί καμία σκάφη, ενώ οι εναπομείναντες αχταρμάδες δεν
ξεπερνούν τους 5 - 6 σε όλη την Ελλάδα. Eνας από αυτούς αγοράστηκε πρόσφατα από το
μουσείο Καλύμνου, για να αποτελέσει ένα ζωντανό μνημείο της νεότερης ιστορίας του
νησιού που ταυτίστηκε για πάνω από ένα αιώνα με την μοίρα της ελληνικής σπογγαλιείας.
Ο αχταρμάς
H νέα μέθοδος σπογγαλιείας οδήγησε στην καθιέρωση ενός άλλου τύπου σκάφους που
ανταποκρινόταν καλύτερα στις νέες απαιτήσεις. Ο «αχταρμάς» ή «μηχανοκάικο» ήταν μια
παραλλαγή του γνωστού τρεχαντηριού, προσαρμοσμένη
στην καινούργια χρήση.
Το ολικό μήκος του σκάφους ήταν
συνήθως 9 με 10 μέτρα και το πλάτος του λίγο
περισσότερο από τα 3 μέτρα του ολικού
μήκους. Ο «αχταρμάς» είχε έντονη σιμότητα
(καμπυλότητα) στο κατάστρωμα, κατά μήκος
και εγκάρσια στον άξονα συμμετρίας του, ώστε
τα νερά που έπεφταν πάνω στο κατάστρωμα
από τις φουρτουνιασμένες θάλασσες να
φεύγουν από τα μπούνια στο παραπέτο του
σκάφους.
Πριν την καθιέρωση της εσωλέμβιας μηχανής (γύρω στο 1920) ο «αχταρμάς» είχε ένα
κατάρτι με μια παραλλαγή του πανιού σακολέβα.
Το σκάφος του «αχταρμά» ήταν αρκετά φαρδύ με «μάσκες» ώστε να διαθέτει αρκετό
χώρο, αλλά και μεγάλη επιφάνεια καταστρώματος αναλογικά με το μέγεθός του. Στο
κατάστρωμα δεσπόζουσα θέση είχε η χειροκίνητη αεραντλία (μηχανή) που τροφοδοτούσε
τους δύτες με αέρα και οι κουκέτες για την ξεκούραση των δυτών. Στον «αχταρμά» δούλευαν
συνήθως 12 με 24 άντρες, εκ των οποίων οι μισοί ήταν δύτες και οι υπόλοιποι πλήρωμα.
Στο νησί Κούταλη και αργότερα στη Νέα Κούταλη Λήμνου αναφέρεται ότι οι
σφουγγαράδες χρησιμοποιούσαν εκτός από τον «αχταρμά» και ένα άλλο είδος καϊκιού, τον
«γούτσο», επίσης προσαρμοσμένο στην σπογγαλιεία.
Τα πιο γνωστά μέρη που χτιζόντουσαν «αχταρμάδες» ήταν η Σύμη, η Κάλυμνος, η
Ύδρα και αργότερα ο Πειραιάς και το Πέραμα.

Η γυαλάδικη βάρκα
Ήταν η σκάφη, που ο εξοπλισμός της περιελάμβανε ένα καμάκι με προεκτάσεις και το γυαλί ή τη

γυάλα, δηλαδή έναν μεταλλικό κύλινδρο με γυαλί στον πυθμένα του για να βλέπουν στο βυθό
και να καρφώνουν τα σφουγγάρια. Ήταν η βάρκα των φτωχών σπογγαλιέων.
Το μάζεμα των σφουγγαριών με καμάκι και γυαλί
γίνονταν συνήθως από ένα ιδιαίτερο τύπο βάρκας που
ονομαζόταν γυαλάδικη ή γυάλα. Οι βάρκες αυτές δεν
ξεπερνούσαν τα 7 μέτρα και είχαν πάντα άβακα ή
«καθρέφτη» στην πρύμνη. Οι πιο φημισμένες

βάρκες ήταν οι υδραίικοι βαρκαλάδες και
ονομάζονταν έτσι γιατί κατασκευάζονταν στην
Ύδρα. Ήταν φαρδιές με την πρύμνη πιο ψηλά
από την πλώρη και με το πλωριό ποδόσταμα
ίσιο και σχεδόν κατακόρυφο. Οι υδραίικοι
βαρκαλάδες ήταν ελαφρείς, φτιαγμένοι έτσι
ώστε να μεταφέρονται χωρίς δυσκολία στην παραλία και να φορτώνονται με ευκολία πάνω σε
μεγαλύτερα σκάφη.
Στις βάρκες αυτές δούλευαν 3 ψαράδες: ένας στο
πηδάλιο, ένας στα κουπιά και ένας σε μια θέση που ήταν
ειδικά κατασκευασμένη έτσι ώστε έβλεπε με το γυαλί το
βυθό, κρατώντας το καμάκι. Στις γυαλάδικες βάρκες που
δούλευαν στη Β. Αφρική επέβαιναν τουλάχιστον έξι
άτομα, μεταξύ των οποίων και «γυμνοί δύτες», οι οποίοι
βουτούσαν σε περίπτωση που κάποιο σφουγγάρι ήταν
αρκετά μεγάλο και δεν μπορούσε να πιαστεί με το
καλάμι.
Η καγκάβα
Τα σκάφη από τα οποία δουλεύονταν το εργαλείο της
καγκάβας έπαιρναν συνήθως το ίδιο όνομα, αν και δεν ήταν
κατασκευασμένα ως ιδιαίτεροι τύποι.
Οι καγκάβες είχαν γάστρα σε σχήμα βαρκαλά,
καραβόσκαρου ή τρεχαντηριού αλλά με ιδιαίτερα ισχυρή
πρύμνη απ’ όπου σέρνονταν το εργαλείο. Η χωρητικότητά
του σκάφους ήταν 8 με 10 τόνους, ενώ το πλήρωμα
αποτελούσαν 4 άντρες. Οι καγκάβες ήταν ιστιοφόρα καΐκια
πριν από την καθιέρωση της μηχανής.
Έφεραν ιστιοφορία σκούνας, πολλάκας, μπρατσέρας ή μεγάλης σακολέβας. Αφαιρώντας
ή προσθέτοντας κάποια από τα μικρά πανιά μπορούσαν να ελέγχουν την ταχύτητα του
σκάφους κατά την διάρκεια σύρσης στο πυθμένα της θάλασσας.

Το ντεπόζιτο
Εκτός από τα σκάφη με τα οποία εξασκείτο η σπογγαλιεία υπήρχαν και σκάφη με τα οποία

τροφοδοτούσαν και υποστήριζαν τα μικρά σφουγγαράδικα. Τα «ντεπόζιτα» ήταν συνήθως
δίστηλα καΐκια με πανιά ψάθες. που ταξίδευαν μαζί με τις «σκάφες» και τους
«αχταρμάδες», ή κουβαλούσαν τις
«γυαλάδικες βάρκες» στις ακτές της Β.
Αφρικής.
Τα ντεπόζιτα (όπως το λέει και η λέξη)
κουβαλούσαν τις προμήθειες όπως το νερό
και τα τρόφιμα για τους δύτες και τα
υπόλοιπα μέρη των πληρωμάτων. Συνήθως
ένα ντεπόζιτο υποστήριζε περισσότερα από
ένα σπογγαλιευτικά σκάφη, τα οποία
έφευγαν από κοντά του με το πρώτο φως
της ημέρας και επέστρεφαν όταν είχε πλέον βραδιάσει. Επάνω στο ντεπόζιτο γίνονταν το
πρώτο καθάρισμα και πλύσιμο των σφουγγαριών.
Το μπακέτο
Οι μπακέτες ήταν σκάφη επικοινωνίας μεταξύ των
σφουγγαράδικων και των τόπων προέλευσής τους.
Συνήθως μετέφεραν τα σφουγγάρια πίσω στην
Ελλάδα και γύριζαν πίσω με τρόφιμα, αλληλογραφία,
καινούργιους δύτες και πληρώματα.
Η σκάφη
Οι δύτες ελεύθερης κατάδυσης βουτούσαν συνήθως από ένα είδος καϊκιού που
ονομάζονταν σκάφη. Το μήκος του καϊκιού έφτανε τα 15 μέτρα και το πλάτος δεν ξεπερνούσε
τα 5 μέτρα.
Η γάστρα του σκάφους ήταν αρκετά
ιδιόρρυθμη με ίσο και προτεταμένο λοξά και
προς τα εμπρός πλωριό ποδόσταμα, που το
μήκος του ήταν ίσο με το μήκος της καρίνας.
Οι σκάφες είχαν σημαντικό βύθισμα και
μεγάλο ανάπτυγμα ιστιοφορίας.
Στο μοναδικό τους κεντρικό κατάρτι οι
μεγάλες σκάφες είχαν ένα πανί σακολέβα, δυο
τετράγωνα πανιά (γάπια και μπαφίγκο), δυο ή τρεις φλόκους και έναν αράπη. Έφεραν επίσης
ένα τριγωνικό πανί (μετζάνα). Υπήρχαν ακόμη μικρότερες σκάφες με λιγότερα πανιά και μια
παραλλαγή όπου στη θέση της σακολέβας έμπαινε ένα μισολάτινο. Με ούριο άνεμο οι
σκάφες έφταναν πολύ γρήγορα στις σπογγοφόρες περιοχές που από τα μέσα του 19ου αιώνα
ήταν συνήθως στα παραλία της Β. Αφρικής. Κατά τη διάρκεια των καταδύσεων η χρήση του
μικρού τριγωνικού πανιού στην πρύμνη (μετζάνα) σε συνεργασία με το τιμόνι έδινε τη
δυνατότητα ελιγμών και μικροκινήσεων της σκάφης στην προσπάθεια να ακολουθεί τη
σύντομη πορεία του δύτη στο βυθό.

Το σχήμα της σκάφης και το μεγάλο ανάπτυγμα της ιστιοφορίας προϋπέθεταν σημαντικό
έρμα μέσα στο σκάφος. Στα μακρινά ταξίδια επάνω στη σκάφη βρίσκονταν 7 με 8 άνθρωποι,
εκ των οποίων οι 5 ήταν «γυμνοί δύτες».
Το πιο γνωστό ναυπηγικό κέντρο για σκάφες ήταν η Σύμη, γι’ αυτό ήταν συνήθως
γνωστές ως «συμιακές σκάφες». Σύντομα σταμάτησε η κατασκευή τους, γιατί η εμφάνιση
του σκάφανδρου προκάλεσε το μαρασμό της μεθόδου των «γυμνών δυτών» και κατά
συνέπεια τον αφανισμό και της σκα
ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Η επεξεργασία του σφουγγαριού αρχίζει αμέσως μετά την εξαγωγή του από τη θάλασσα,
διότι το ζώο πεθαίνει πολύ γρήγορα και η αποσύνθεση που ακολουθεί με αποτέλεσμα την
καταστροφή του σφουγγαριού.
Με ποδοπάτημα και πλύσιμο με θαλασσινό νερό αφαιρείται το σώμα του ζώου.
Αφαιρούνται ξένα σώματα (άμμος, πέτρες, διάφορα μικρόζωα, καρκινοειδή και οστρακοειδή
που συμβιώνουν πάνω του).
Ύστερα αφήνονται στον ήλιο να πεθάνουν και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.
Περασμένα σε αρμαθιές ρίχνονται στη θάλασσα τη νύχτα όπου με τα κύματα ξεπλένονται

από τα υπολείμματα της μεμβράνης. Στη συνέχεια, ανασύρονται από τη θάλασσα, στύβονται
και απλώνονται στον ήλιο για να στεγνώσουν.
Μετά πακετάρονται σε σακιά και αποθηκεύονται στο
σκάφος. Είναι απαραίτητο να ξαναβρεχτούν και να
στεγνώσουν γιατί με την υγρασία μπορεί να πάρουν το χρώμα
της σκουριάς. Αυτό τα καθιστά κατώτερης ποιότητας μέχρι
και εντελώς άχρηστα.
Πολλές φορές γίνεται
στο πλοίο πρόxειρο
ψαλίδισμα και
κατάταξη σε
κατηγορίες με σκοπό
την υψηλότερη τιμή
πώλησης.

Με την επιστροφή του πλοίου τα σφουγγάρια απλώνονται πάλι για να επιδειχθεί η
παρτίδα στους εμπόρους. Το εμπόρευμα πωλείται και αγοράζεται ως ενιαίο σύνολο.
Στα σπογγαλιευτικά κέντρα της Φλόριδας η επεξεργασία είναι πιο απλή. Τα σφουγγάρια
αφήνονται να καθαριστούν από τη θάλασσα μέσα σε καλαμένια περιφράγματα, τα crawls και
οι παρτίδες πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς.
XΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Οι έμποροι μεταφέρουν τα σφουγγάρια στις αποθήκες
που είναι τα εργαστήρια της επεξεργασίας.
Εκεί xωρίζονται σε κατηγορίες, ποιότητες και μεγέθη.
Αρχικά τοποθετούνται σε διάλυμα υδροxλωρικού
οξέος για να διαλυθούν τα διάφορα στερεά σώματα που
περιέxουν. Για την πλήρη
εξουδετέρωση του οξέος
αυτού, που σκουραίνει και σκληραίνει τα σφουγγάρια,
βαπτίζονται σε διάλυμα καυστικής ποτάσας, με το οποίο
αποκτούν και πάλι ελαστικότητα και απαλότητα.
Για να αποκτήσουν μεγαλύτερη λεύκανση βαπτίζονται σε
υπερμαγγανικό οξύ και στη συνέxεια πλένονται με θειικό
οξύ για να μαλακώσoυν. Ακολουθεί πλύσιμο με καθαρό νερό
και τέλος μπαίνουν σε ένα πολλή αραιό διάλυμα καυστικής σόδας που τους αποδίδει την
ελαστικότητα τους, την απαλότητά τους και την καλύτερη εμφάνιση.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ
Ιδιαίτερα όμως οι Καλύμνιοι έμποροι επιδόθηκαν στο διεθνές εμπόριο εγκατασταθέντες
σε ξένες πρωτεύουσες και μεγαλουπόλεις, όπως οι οίκοι των:
12) Κόκκινου (Άμστερνταμ),
13) Διαμαντή και Κουρεμέτη (Βιέννη), Α/φών Ζερβού (Βρυξέλλες),
14) Α. Μάγκου (Λειψία),
15) Αφών Βουβάλη (Λονδίνο),
16) Αλεξιάδη και Μπολαφέντη (Μαδρίτη),

17) Θ. Ζερβού (Μόναχο),
18) Α.Μπιλλήρη και Γ. Σκουμπουρδή (Μόσχα), Αφών Πατέλλη (Οδησσός),
19) Ι.Πουγούνια και Ι. Τηλιακού (Μόσχα), Τσάππου και Θεοθωρίδη (Στοκχόλμη),
20) Ν. Κωλέττη (Στουγκάρδη),
21) Θ. Κουτρούλη (Τεργέστη),
22) Αφών Ηλιάδη (Τεργέστη),
23) Αφών Τουλουμάρη (Λιβόρνο),
24) Μ. Πελεκάνου (Καλκούτα),
με κορυφαίο το “Βασιλέα των σπόγγων” Νικόλαο Βουβάλη με κεντρικό κατάστημα στο

Λονδίνο και υποκαταστήματα στην Αθήνα, στο Παρίσι και τις Μπαχάμες, δημιούργησαν ένα
τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα, αλλά και διέθετε μεγάλα χρηματικά ποσά για πολλά

κοινωφελή έργα στην πατρίδα.
Με την είσοδο της αμερικανικής παραγωγής της περιοχής της Φλόριδας και ιδιαίτερα
του Τάρπον Σπινγκς που αποικίστηκε από Δωδεκανήσιους δύτες με τις οικογένειες τους στις
αρχές του 1900, το διεθνές σπογγεμπόριο πήρε μια νέα διάσταση, με νέα πολύ μεγάλες
ποσότητες κατά πολύ φθηνότερου σφουγγαριού.
Η ΑΚΜΗ
ου
Στις αρχές του 19 αιώνα οι συνθήκες της εποχής δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη του
εμπορίου σφουγγαριών . Η χρήση του ήταν
περιορισμένη στην οικιακή και σωματική
καθαριότητα, η παραγωγή του λόγω της αλίευσης
από γυμνούς δύτες επίσης περιορισμένη και το
κόστος του υψηλό.
ου
Στα μέσα του 19 αιώνα η αυξημένη ζήτηση
των σπόγγων για διάφορες χρήσεις στη
βιομηχανοποιημένη πλέον Ευρώπη , σε
συνδυασμό με τη μεγαλύτερη παραγωγή λόγω
ευρύτερης χρήσης του σκάφανδρου στην αλίευση
του προκάλεσαν μια πραγματική επανάσταση.
Τα σπογγαλιευτικά κέντρα αυξάνονται.
Σχεδόν όλα τα Δωδεκάνησα καθώς και πολλά
νησιά της Ελλάδας όπως η Ύδρα, ο Πόρος, η
Αίγινα, η Σαλαμίνα, η Ερμιόνη, το Τρικέρι και η

Λήμνος παράγουν σφουγγάρια με διάφορες μεθόδους. Η Κάλυμνος και η Σύμη γνωρίζουν
μια "χρυσή" περίοδο καθώς η παραγωγή επεξεργασία και εμπορία του σφουγγαριού ανάγετε
σε βιομηχανία με μεγάλο αριθμό απασχολούμενων εργατών , τεχνιτών και εμπόρων του
είδους. Οι παλιοί πλανόδιοι μικροπωλητές σφουγγαριών θα μετατραπούν σε εμπόρους που θα
αναπτύξουν εμπορικούς οίκους, όπως των Κ. Λουγγή, Κ. Βογιατζή , Μπράου Σταματέλου
και Γρέζβουελ στη Αίγινα, Βογιατζή, Πετρίδη, Κατριού και Μαγκλή στη Σύμη,
Δερβενιώτη, Νευρούζου, Τσιγκάρη, Καλογιάνη και Θεριακοπούλου στην Ύδρα,
Αλεξιάδη, Δράκου, Κόκκινου, Κουρεμέτη, Κουντούρη, Λαζάρου, Μαγκλή και οικογένεια
Ολυμπίτη στην Κάλυμνο.
Η ΠΑΡΑΚΜΗ
Στη ραγδαία ανοδική πορεία του σπογγεμπορίου ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος υπήρξε
καταστροφικός. Όλες οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν και τα σπογγαλιευτικά κέντρα
γνώρισαν την ανεργία, την πείνα και την ερήμωση με τη προσφυγιά και τη μετανάστευση.
Το διάστημα του μεσοπολέμου, όσα κέντρα κατάφεραν να επιβιώσουν, συνέχισαν τις
προσπάθειές τους, αλλά ο Β' Παγκόσμιος πόλεμος προκάλεσε μεγαλύτερη καταστροφή. Στη
μεταπολεμική Ελλάδα η σπογγαλιευτική και σπογγεμπορική δραστηριότητα περιορίζεται
μόνο στη Κάλυμνο, αφού τα άλλα δύο νησιά η Ύδρα και η Σύμη, μόνο για λίγα χρόνια
μπόρεσαν να συνεχίσουν και οι στόλοι τους διαλύονται.
Αλλά και για τη Κάλυμνο, που επιμένει να αναζητά το σφουγγάρι, τα πράματα
δυσκολεύουν.
• Το συνθετικό σφουγγάρι κατακλύζει την αγορά και είναι πάμφθηνο.
• Τα σπογγαλιευτικά πεδία περιορίζονται, λόγω των απαγορεύσεων των μεσογειακών
κρατών.
• Τα πολυπρόσωπα και πολυέξοδα συγκροτήματα των σκαφάνδρων διαλύονται. (Το
τελευταίο θα δουλέψει στα
νερά της Λιβύης μέχρι την επανάσταση του Καντάφι και από το 1979 η σπογγαλιεία του
σκαφάνδρου είναι πια παρελθόν).
Αλλά για τους Καλύμνιους το σφουγγάρι είναι έρωτας. Με ευέλικτα μικρά σκάφη και με
τον "ναργιλέ" οργώνουν τη Μεσόγειο. Όμως και άλλη συμφορά το 1986 θα πλήξει τη
σπογγαλιεία: Η αρρώστια των σφουγγαριών, που αφού κατ' επανάληψη στο παρελθόν έπληξε
τη Φλώριδα, θα εξαπλωθεί και θα
καταστρέψει όλα τα σφουγγάρια της
Μεσογείου. Άλλοι Καλύμνιοι
σφουγγαράδες θα γίνουν ψαράδες,
άλλοι θα αναγκαστούν να εισάγουν
μεγάλες ποσότητες από τη Κούβα
και τις Φιλιππίνες, άλλοι θα
ασχοληθούν με τη μεταποίηση ή το
εμπόριο των συνθετικών.
Μα
ευτυχώς τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται ανάκαμψη στα
σπογγαλιευτικά πεδία, γεγονός που
προδικάζει ευοίωνες προοπτικές
για το μέλλον της σπογγαλιείας...

ΕΘΙΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ
Εισαγωγή
Σπογγαλιευτικοί τόποι στο Αιγαίο
Τον Μάρτιο μήνα, με την επίκληση του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Παρνομίτηξεκινούσαν οι
προετοιμασίες των σφουγγαράδων για το πολύμοχθο ταξίδι στα παράλια της Μεσογείου. .
Οι ετοιμασίες κρατούσαν πάνω από δύο μήνες (Φεβρουάριο - Μάρτιο). Και στα τέλη
Σεπτέμβρη ο σφουγγαράς γύριζε.
Όλο αυτόν τον καιρό οι γυναίκες στο νησί (Κάλυμνο, Σύμη, Ύδρα κλπ) με τα μαλλιά
πλεξούδες σηκωμένες ψηλά γύρω στο κεφάλι, που μαρτυρούσαν τη θλίψη τους, κάτω από το
μαύρο τσεμπέρι, κράταγαν το σπιτικό, διπλά υπεύθυνες, μεγάλωναν παιδιά και περίμεναν το
γυρισμό του σφουγγαρά λαχταρώντας να τον δουν γερό και όχι σακατεμένο.
Τα Ποκινήματα
Οι ετοιμασίες (τα ποκινήματα) των σφουγγαράδικων για το μεγάλο καλοκαιρινό ταξίδι

κρατούσαν πάνω από δύο μήνες
(Φεβρουάριο - Μάρτιο). Γι’ αυτό εκείνο το
διάστημα έπρεπε να μαζευτούν τα διάφορα
εργαλεία της δουλειάς, να φροντίσουν τις
κουμπάνιες για τη τροφοδοσία του
πληρώματος για έξη μήνες. Τα βασικά
τρόφιμα ήταν οι γαλέτες και ο καβουρμάς.
Εκείνη την εποχή ο καπετάνιος έπρεπε να
καταρτίσει το πλήρωμά του, με τις διάφορες
ειδικότητες που θα πάρει μαζί του. Τότε
έπρεπε να γίνουν τα συμβόλαια και να
αρχίσει να δίνει τα «πλάτικα».
Ο αγιασμός
Πριν από κάθε αναχώρηση γινόταν αγιασμός και ο
κάθε καπετάνιος καλούσε το παπά που συμπαθούσε και
πίστευε ότι θα του φέρει γούρι. Ο αγιασμός γινόταν πάντα
με την εικόνα του Αγίου Νικόλαου που τον είχανε
προστάτη βοηθό και καταφύγιο.
Επίσης έχει ακουστεί από ναυτικούς ότι σε περίπτωση
κινδύνου έβλεπαν τον Άγιο μπροστά τους να προσπαθεί να
τους σώσει. Γι’ αυτό κρεμούσαν την εικόνα του μπροστά
στο δοιάκι και του έκαναν λειτουργίες για να τους σώσει.
Παρόντες στον αγιασμό ήταν όλοι οι άντρες του
πληρώματος, αλλά καμιά γυναίκα, γιατί πίστευαν ότι
έφερναν γρουσουζιά, αν και ήθελαν να τις βλέπουν στο

«παλαμάρι» κατά την αναχώρηση, για να πάρουν μαζί τους μορφές τους που θα τους
συντρόφευαν στο ταξίδι.
Η Αναχώρηση
Η μέρα της αναχώρησης ήταν πολύ
δύσκολη και φορτισμένη από συναισθήματα
για όλους αλλά περισσότερο για τον
καπετάνιο διότι έπρεπε να συγκεντρώσει το
πλήρωμα του. Πολλοί από το πλήρωμα την
τελευταία στιγμή το μετάνιωναν και δεν
παρουσιάζονταν καθόλου και άλλοι
μεθούσαν και έπρεπε ο καπετάνιος να στείλει
το υπόλοιπό πλήρωμα για να τους βρει.
Ακόμα, άλλοι έρχονταν της τελευταία στιγμή
και απειλούσαν το καπετάνιο να τους δώσει
παραπάνω χρήματα αλλιώς θα έμεναν πίσω
στο νησί. Έτσι με χίλιους τρόπους τερματιζόταν αυτή η διαδικασία. Υπήρχαν όμως πιο
σοβαροί και πιο φρόνιμοι που ερχόντουσαν την καθορισμένη ώρα. Μερικοί κουβαλούσαν
μαζί τους μουσικά όργανα και γινότανε χορός από κοπέλες στην αποβάθρα.
Στο μεταξύ το απόγευμα μαζεύονταν στη παραλία μανάδες, γυναίκες, παιδιά,
ηλικιωμένοι, παλιοί σφουγγαράδες, πατεράδες και κουβεντιάζανε μεταξύ τους. Η κοινή
ανησυχία και λαχτάρα τους ένωνε.
Τέλος ερχότανε η ώρα της αναχώρησης και ένα κλίμα θλίψης επικρατούσε. Κάποια
στιγμή μπαίνανε όλοι μέσα λύνανετα σχοινιά και σαλπάρανε, κάνανε δυο, τρεις βόλτες σε
σχήμα σταυρού και έπειτα ανέβαιναν όλοι στα άλμπουρα και χαιρετούσαν με τα άσπρα
μαντίλια τους. Το ίδιο κάνανε και αυτοί που ήταν στην στεριά.
Όταν τα καΐκια απομακρύνονταν οι γυναίκες βγάζανε το ανοιχτόχρωμο τσεμπέρι που
φορούσαν και το αντικαθιστούσαν με μαύρο το οποίο το φορούσαν για όσο καιρό έλειπαν οι
άντρες τους. Ακόμα, σήκωναν τις κοτσίδες τους ένα γύρω πάνω από το κεφάλι τους και αυτό
ήταν δείγμα θλίψης και επέστρεφαν στο σπίτι τους και αναλάμβαναν και το ρόλο του άντρα
τους.
Το πακέτθο
Μετά την αναχώρηση τους από το νησί το μόνο μέσο
επικοινωνίας που είχαν οι σφουγγαράδες με τους δικούς τους
ήταν το «πακέτθο».
Το πακέτθο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα καΐκια όπου
αποθήκευαν κυρίως τα σφουγγάρια. Του έδιναν αυτό το όνομα
επειδή δυο-τρεις φορές το καλοκαίρι ο καπετάνιος το έστελνε
πίσω στην Κάλυμνο με τριπλό προορισμό:

3. να μεταφέρει τα σφουγγάρια που είχαν συγκεντρωθεί,
4. να δώσει τα γράμματα και τα νέα του πληρώματος στους
δικούς τους και

5. να ξαναγυρίσει πίσω φέρνοντας τα γράμματα των γυναικών τους.

Όταν έφτανε το «πακέτθο» στο λιμάνι μοίραζε τα σφουγγάρια και τα γράμματα.
Μαζεύονταν τότε οι γυναίκες, χορεύανε και φτιάχνανε πεστελλώματα για τους άνδρες τους
(έφτιαχναν κρίθινες κουλούρες, τυρί καλύμνικο, μυζήθρες, σύκα μελλά,
ζαχαροκούλουρα).
Έπειτα έγραφαν γράμματα με τα νέα όλης της οικογένειας. Πολλές γυναίκες που δεν
ήξεραν γράμματα έπρεπε βρουν γραμματικό για να τους τα γράψει.
Ανάλογη ήταν και η χαρά των σφουγγαράδων όταν μάθαιναν πως «το πακέτθο» γύρισε
στον τόπο της δουλειάς κι έπαιρναν τα γράμματα των γυναικών τους και τα πεστελλώματα.
Με λαχτάρα τα γεύονταν και άλλαζε η γεύση της μισομουχλιασμένης γαλέτας στο στόμα
τους.
Έτσι το πακέτθο για γυναίκες και άντρες ήταν ο παρήγορος άγγελος του καλοκαιριού
Το χαμπάρι - το ξόι
Δεν θα μπορούσες να ζεις στην Κάλυμνο, να 'χεις γνωρίσει την τάξη των σφουγγαράδων
και να μη συμμετέχεις στις πίκρες και στις χαρές του. Έτσι όταν ακουγόταν το χαμπάρι ενός
μηχανικού σφουγγαρά, πως έσκασε στη μηχανή, το
κακό μαντάτο κυκλοφορούσε αμέσως από δεύτερο χέρι από στόμα σε στόμα.
Το χαμπάρι το ακολουθούσε το ξόι, στο σπίτι του πεθαμένου
(ξόι ή ξόδι = εκφορά του νεκρού, κηδεία, θρήνος). Και επειδή έλειπε ο νεκρός μέσα στη
μεγάλη σάλα, έβαζαν σε ένα πανέρι τα ρούχα του καταγής τοποθετημένα και κάθιζαν
τριγύρω.
Παλιά οι μοιρολογίστρες, μόνο με τις μπουκαμίσες τους ή τα μαλλιά λυτά στο
πρόσωπο, χτυπούσαν σταυρωτά το στήθος και τραβούσαν τα μαλλιά τους. Τα μοιρολόγια
μιλούσαν για τη λεβεντοπνίχτρα θάλασσα. Αυτό το σπαραξικάρδιο ξόι έχει σταματήσει εδώ
και χρόνια.
Οι θαλασσινοί μας είναι πιστοί χριστιανοί. Έπαιρναν μαζί τους τις
λαμπάδες της Λαμπρής. Τις άναβαν ή τις έσβηναν στη θάλασσα. Έταζαν στον άγιο τα πρώτα
σφουγγάρια που θα βγάζαν από τη πρώτη δουλειά. Μόλις γύριζαν με το καλό παρέδιναν αυτά
τα σφουγγάρια στους επιτρόπους της εκκλησίας. (Σχεδόν όλες οι εκκλησίες έχουν
αγιογραφηθεί ή χτιστεί με την πώληση των σφουγγαριών του Αγίου).
Η Κάλυμνος χρωστά πολλά στους σφουγγαράδες της.
Ο Χορός του μηχανικού
Ο Χορός του μηχανικού χορεύεται σε
διάφορες εκδηλώσεις είτε έχουν σφουγγαράδικο
περιεχόμενο είτε όχι (γάμους, γλέντια,
πανηγύρια) και είναι πολύ αγαπητός.
Είναι απομίμηση του πιασμένου μηχανικού,
δηλαδή του δύτη που βουτούσε με σκάφανδρο κι
έχει πιαστεί, δηλαδή έχει πάθει τη νόσο των
δυτών (ημιπαράλυση).
Αυτός ο χορός ξεκίνησε σχεδόν πριν από 50
χρόνια. Όμως τις ρίζες του πραγματικού χορού με
ήρωα αληθινά πιασμένο μηχανικό, θα τις
αναζητήσουμε στα τέλη του περασμένου αιώνα.

Τότε είχαμε τους πρώτους μηχανικούς και τους πρώτους «πιασμένους». Η παντελής
άγνοια κανόνων κατάδυσης (βάθος, χρόνος, γενική συμπεριφορά) ήταν η αιτία που υπήρχαν
πολλά θύματα «σκασμένοι και πιασμένοι»...
Τα γλέντια γινόντουσαν στις ταβέρνες με χορούς και βιολιά και λαούτα.
Παρακολουθούσαν και αυτοί που η πίκρα τους ήταν πιο ελαφριά και μπορούσαν να
σύρουν τα πόδια τους με το μπαστούνι. Μετά από ένα-δύο ποτηράκια δεν πίστευαν ότι δεν
μπορούσαν να χορέψουν και ότι έπρεπε να αρνηθούν της χαρές της ζωής. Ο πιο ζωηρός
ακουμπώντας πάνω στους άλλους προσπαθούσε να κάνει λίγα τρεμουλιαστά βήματα χορού
και σιγά σιγά όταν συνειδητοποιούσε ότι δεν μπορούσε να χορέψει, οι φίλοι του τον
κρατούσαν με πόνο ψυχής, αναλογιζόμενοι ότι θα μπορούσαν κι εκείνοι να πάθουν τα ίδια.
Και μετά αδύναμος καθώς ήταν καθόταν στην καρέκλα και του γέμιζαν το ποτήρι με κρασί
για να σβήσει τον καημό του.
Ο χορός του μηχανικού είναι γνήσια Καλύμνιος χορός και καθαρά αντρικός.
Πώς επιβίωσε ο χορός
Μετά από τον πόλεμο (1952), ένας Καλύμνιος απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας
Σωματικής Αγωγής, ο Θεόφιλος Κλωνάρης, γιος μηχανικού σφουγγαράδικου προσελήφθη
στο συγκρότημα της Δώρας Στράτου. Έτσι αποφάσισε να μιμηθεί ο ίδιος το χορό του
μηχανικού (ένα χορό που ο μηχανικός τρεμουλιάζει, που πέφτει κάτω και ξανά σηκώνεται για
να χορέψει με συνοδεία την ειδική μελωδία του μηχανικού, εμπνευσμένη από τη
σφουγγαράδικη λεβεντιά και αντρειοσύνη).
Ο Θ. Κλωνάρης δίδαξε τον χορό στο Λύκειο Ελληνίδων και αρκετοί νέοι μας έμαθαν να
τον χορεύουν, ενθουσιάζοντας Έλληνες και ξένους.
ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν τρία τοπικά ναυτικά μουσεία σχετικά με τη
σπογγαλιεία: Στη Σύμη, στην Κάλυμνο και στη Λήμνο), σε τρεις τόπους με μακρά παράδοση
στον τομέα αυτό.
Στη Σύμη
Το 1983 δημιουργήθηκε το μουσείο ναυτικής τέχνης στη Σύμη που το 1990 στεγάστηκε
σε ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά νεοκλασικά σπίτια της περιοχής, εκεί που βρισκόταν ο
κεντρικός ταρσανάς του νησιού.
Διαθέτει ειδικό τμήμα αφιερωμένο στη σπογγαλιεία με εκθέματα όπως: σκάφανδρα,
καταδυτικές μηχανές, είδη σφουγγαριών, σκανδαλόπετρες και άλλα εξαρτήματα
σφουγγαράδων και ομοιώματα σπογγαλιευτικών σκαφών.Τα ναυτικά εξαρτήματα και τα
εργαλεία συνέλεξε ο παραδοσιακός μηχανουργός της Σύμης Τάσος Αναστασιάδης. Τα
ομοιώματα των σκαφών είναι έργα του Αντώνη Πολιά.
Στην Κάλυμνο
Το Ναυτικό μουσείο της Καλύμνου στεγάζεται επίσης σε ένα από τα πιο ωραία
νεοκλασικά στο λιμάνι του νησιού και άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό το 1994.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων αφορά στη σπογγαλιεία και περιλαμβάνει μια
εντυπωσιακή συλλογή παλιών φωτογραφιών, τον πλήρη εξοπλισμό των παλαιότερων
συστημάτων κατάδυσης, τα μηχανήματα και τα εργαλεία για την επεξεργασία των
σφουγγαριών.
Πρόσφατα το Ναυτικό μουσείο Καλύμνου αγόρασε ένα από τα τελευταία
σπογγαλιευτικά σκάφη του νησιού, έναν αχταρμά, τον οποίο πρόκειται να συντηρήσει, να
αποκαταστήσει και να εκθέσει.
Επίσης στο μουσείο παραχωρήθηκαν δύο ακόμη σκάφη: ένα πέραμα που
χρησιμοποιείτο ως καγκάβα, και ένα λίμπερτι χρησιμοποιείτο ως μηχανότρατα, μουσειακής
και αυτά αξίας, τα οποία προορίζονται για εκθέματα ναυτικής παράδοσης.
Στη Λήμνο
Το τρίτο μουσείο για τη σπογγαλιεία είναι το «Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και
Σπογγαλιείας» στη Νέα Κούταλη Λήμνου. Το μουσείο βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού.
Η συλλογή περιλαμβάνει τον πλήρη εξοπλισμό του συστήματος κατάδυσης με σκάφανδρο,
ιστορικά στοιχεία από την παλιά πατρίδα των Κουταλιανών, είδη σφουγγαριών και αρχαία
αντικείμενα που ανέσυραν οι σφουγγαράδες από το βυθό της θάλασσας.
Πρόκειται για ένα σύνολο 106 αντικειμένων, στην πλειονότητα τους αμφορείς από
ναυάγια στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία άρχισε να συλλέγει από τη δεκαετία του 1960 ο
τότε διευθυντής του Δημοτικού σχολείου, Ιορδάνης Αλευρόπουλος, που το 1963 κατάφερε να
εξασφαλίσει άδεια δημιουργίας συλλογής αρχαιοτήτων.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
KALYMNOS DIVING CLUB

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ
με τον πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Καλύμνου κ. Χειλά Ιωάννη

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ
του κ. Κόκκινου
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