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Οι βυθισµένες πολιτείες της Ελλάδας (Μέρος Α’) 

Στο τεύχος αυτό θα κάνουμε μια «βουτιά» στις ελ-

ληνικές θάλασσες για να δούμε τις αρχαίες πολιτεί-

ες που «κοιμούνται» στο βυθό τους! Επειδή στη 

χώρα μας υπάρχουν πολλοί τέτοιοι χώροι, το άρθρο 

θα το ολοκληρώσουμε στο επόμενο τεύχος του 

«Περισκοπίου». 
 

Οι χώροι αυτοί στο βυθό της θάλασσας μελετώνται 

από τους ενάλιους αρχαιολόγους, δηλαδή τους αρ-

χαιολόγους της θάλασσας. Η ενάλια αρχαιολογία 

είναι ο κλάδος της αρχαιολογίας που ασχολείται με 

την έρευνα, καταγραφή και μελέτη αρχαιολογικών 

χώρων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια των 

νερών της θάλασσας. Τι είναι όμως οι ενάλιοι αρ-

χαιολογικοί χώροι; Είναι αρχαίες λιμενικές εγκατα-

στάσεις, καταποντισμένοι οικισμοί και ναυάγια 

πλοίων. 
 

Η μελέτη των βυθισμένων οικισμών της Ελλάδας 

μπορεί να συμπληρώσει τον αρχαιολογικό ιστό της 

χώρας, δίνοντας πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία, 

το εμπόριο, τις πληθυσμιακές μετακινήσεις, τη γεω-

λογία και το κλίμα του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Οι ήδη γνωστές υποβρύχιες αρχαιολογικές θέσεις 

κατά μήκος της ακτογραμμής της χώρας μας καλύ-

πτουν το χρονολογικό πεδίο από την προϊστορική 

εποχή μέχρι και την πρώιμη βυζαντινή. Ας δούμε 

παρακάτω τους πιο γνωστούς υποθαλάσσιους οικι-

σμούς στην Ελλάδα. 

 

Η αρχαία πόλη Ολούς στην Ελούντα Λασιθίου 
 

Η Ελούντα έχει πλούσια ιστορία που ξεκινάει με την 

αρχαία πόλη Ολούντα. Σύμφωνα με τα αρχαιολογι-

κά ευρήματα, η περιοχή γύρω από την Ελούντα κα-

τοικείται από τα Μινωικά χρόνια, ενώ στη συνέχεια 

διαμορφώνεται εδώ η γνωστή από τα ομηρικά έπη, 

πόλη-κράτος Ολούς. Οι ερευνητές της Εφορείας 

Εναλίων Αρχαιοτήτων και του Ινστιτούτου Μεσογει-

ακών Σπουδών έφεραν στο φως τμήμα της βυθισμέ-

νης αρχαίας πόλης με σημαντικά κτίρια δημόσιου 

χαρακτήρα και οχυρωματικό τείχος, βόρεια και νότι-

α της στενής χερσαίας διόδου που ενώνει την Κρήτη 

με τη χερσόνησο της Κολοκύθας, στον Πόρο Ελού-

ντας. 
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λιμανιού. Αποτυπώθηκαν ολόκληρη η λιμενολεκάνη 

και τα κτίσματα που εντοπίστηκαν τόσο στην ακτή 

όσο και κάτω από τη θάλασσα, ενώ παράλληλα α-

νακαλύφθηκαν μαρμάρινα γλυπτά της ρωμαϊκής 

περιόδου κατά την ανασκαφή υποθαλάσσιου τεί-

χους, ανάμεσά τους ένας κορμός αγάλματος θωρα-

κοφόρου του 1
ου

 αι. π.Χ. και τρεις ερμαϊκές στήλες 

του 2
ου

 αι. μ.Χ. 

 

Αρχάμπολη Εύβοιας 
 

Στη νότια Εύβοια, στο ακρωτήριο του Καφηρέα, 

υπάρχει ο οικισμός Αρχάμπολη ή Χαρχάμπολη, 

όνομα που πιθανόν αποτελεί παραφθορά των λέξε-

ων «Αρχαία Πόλη». Ο οικισμός τοποθετείται χρονο-

λογικά από την κλασική περίοδο μέχρι και τον 1ο αι. 

π.Χ., ενώ τα λιγοστά στοιχεία οδηγούν στο συμπέ-

ρασμα ότι η πρώτη κατοίκηση ανάγεται στην αρχαϊ-

κή εποχή. Από τα απότομα βράχια βλέπει κανείς 

ξεκάθαρα στα ρηχά νερά τμήματα του αρχαίου οικι-

σμού που έχει βυθιστεί, δημιουργώντας ένα πανέ-

μορφο τοπίο. 

 

Παυλοπέτρι Λακωνίας 
 

Ο βυθισμένος αρχαίος οικισμός Παυλοπέτρι βρίσκε-

ται στον υποθαλάσσιο χώρο ανάμεσα στην ακτή της 

Πούντας και στη νησίδα Παυλοπέτρι περίπου 600 

μέτρα βόρεια - βορειοανατολικά από το λιμάνι της 

Ελαφονήσου. Στην περιοχή αυτή έχουν εντοπιστεί 

αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη 

ενός βυθισμένου οικισμού που είχε κατοικηθεί πε-

ρίπου από το 3.500 π.Χ. Τα κτίρια και οι δρόμοι χρο-

νολογήθηκαν στους Μυκηναϊκούς χρόνους (1680–

1180 π.Χ.), ενώ βυθίστηκε περίπου το 1.000 π.Χ., 

πιθανόν εξαιτίας πολλών σεισμών που έγιναν στην 

ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασμό με την άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας. 
 

Το Παυλοπέτρι είναι από τους αρχαιότερους βυθι-

σμένους οικισμούς που έχουν ανακαλυφθεί. Πρό-

κειται για μοναδική στο είδος της πόλη αφού έχει 

συγκεκριμένο σχέδιο με δρόμους, κτίρια και νεκρο-

ταφείο. Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά: εντοπί-

στηκαν 15 κτίσματα, 6 δρόμοι και 39 τάφοι, ενώ 

Τα ερείπια της αρχαίας αυτής πόλης διακρίνονται 

ακόμα και σήμερα όταν τα νερά είναι ακύμαντα. 

Σαν μια πιθανή αιτία για την καταστροφή της αρχαί-

ας Ελούντας αναφέρεται ισχυρός σεισμός το 780 

μ.Χ. Στο βίντεο δείτε μια ξενάγηση στη βυθισμένη 

πόλη Ολούς από τον Δρα Θεοτόκη Θεοδούλου, ο 

οποίος επισημαίνει: «…Στην έρευνά μας ανακαλύ-

ψαμε ότι είναι γεμάτη με κτηριακά και οχυρωματι-

κά κατάλοιπα, πολύ επιμελημένης κατασκευής… 

έχουμε ευθύγραμμους αλλά και αψιδωτούς τοί-

χους, καθώς και πλακόστρωτα». 

https://www.youtube.com/watch?v=VHz99fTFY08 

 

Βρυόκαστρο Κύθνου 
 

Η αρχαία πρωτεύουσα της Κύθνου, στη ΒΔ ακτή του 

νησιού, ονομάζεται σήμερα Βρυόκαστρο. Οι επιφα-

νειακές έρευνες έφεραν στο φως πλούσια ευρήμα-

τα και κατανοήθηκε σε μεγάλο βαθμό η πολεοδομία 

και η οικιστική οργάνωση της οχυρωμένης πόλης, η 

οποία, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα, κατοικήθηκε 

από τον 10ο π.Χ. έως και τον 6ο μ.Χ. αι. Εκτός όμως 

από την επιφανειακή έρευνα, πραγματοποιείται και 

υποβρύχια ανασκαφή του αρχαίου λιμανιού (όρμος 

Μανδράκι) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη 

συνεργασία της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων. 

 

Η πόλη, σύμφωνα με τα στοιχεία, εκτεινόταν σε 

έκταση περίπου 300 στρεμμάτων συμπεριλαμβανο-

μένης της βραχονησίδας Βρυοκαστράκι, που φαίνε-

ται να συνδεόταν με την ακτή, αλλά σταδιακά απο-

κόπηκε από τη στεριά, λόγω της ανύψωσης της 

στάθμης της θάλασσας. Στον πυθμένα της θάλασ-

σας εντοπίστηκαν τα θεμέλια των παράκτιων τειχών 

καθώς και ένας κυματοθραύστης μήκους πάνω από 

100 μέτρα, ο οποίος όριζε στα νότια την είσοδο του 

(Συνεχίζεται �) 

https://www.youtube.com/watch?v=VHz99fTFY08
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Η Συμμαχία για την Αποκατάσταση της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς (Alliance for the Restoration of Cultural 

Heritage - ARCH) σε συνεργασία με το Παγκόσμιο 

Ταμείο Μνημείων (World Monuments Fund), 

έθεσαν το Παυλοπέτρι στη Λίστα Παρακολούθησης 

2016-2018. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται Ημέ-

ρες Παρακολούθησης (Watch Days), για να φέρουν 

την περιοχή αυτή στη διεθνή προσοχή. Για την προ-

στασία του υποθαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου σε 

συνεργασία με την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, 

τοποθετήθηκαν σημαδούρες γύρω από τον αρχαιο-

λογικό χώρο, ώστε να προειδοποιούν τα πλοία να 

αποφύγουν τη διέλευση του χώρου αυτού και την 

αγκυροβόληση. Δείτε τη δράση της ARCH σχετικά με 

το Παυλοπέτρι http://www.archinternational.org/

projects/pavlopetri/. 
 

«Η πόλη κάτω από τα κύματα: Παυλοπέτρι» είναι το 

ντοκυμαντέρ που δημιούργησε και μετέδωσε το BBC 

2 το 2011. http://www.dailymotion.com/video/

x1h5e0d. Εν τω μεταξύ, το διεθνές ενδιαφέρον για 

το Παυλοπέτρι συνεχίζεται…Από τις 4 έως τις 7 Δε-

κεμβρίου 2017, το National Geographic της Αυστρα-

λίας βρισκόταν στο Παυλοπέτρι όπου γύριζε σχετικό 

ντοκυμαντέρ. Τις δράσεις της ομάδας σε υποβρύχιες 

και χερσαίες κινηματογραφήσεις, επόπτευσε η αρ-

μόδια Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων, με επικεφα-

λής την αρχαιολόγο κ. Δέσποινα Κουτσούμπα. 
 

Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος… 

 

 

 

συλλέχθηκαν λάμες, οικιακά εργαλεία, ειδώλια, 

κεραμικά και άλλα. Η έκτασή της ξεπερνούσε τα 60 

στρέμματα, ενώ τα κτίρια διαιρούνταν σε μικρότε-

ρους χώρους και διέθεταν αυλή. Βρέθηκαν πιθάρια 

και άλλα δοχεία στα οποία οι κάτοικοι αποθήκευαν 

σιτηρά, λάδι, φρούτα, ελιές, ψάρια και κρέας, τα 

οποία είτε φύλαγαν, είτε εμπορεύονταν με άλλες 

περιοχές. Επίσης, βρέθηκαν βαρίδια ύφανσης, κύ-

πελλα για την κατανάλωση κρασιού, μικρά αγγεία 

στα οποία φυλάσσονταν αρωματικά έλαια, αλλά και 

σουρωτήρια τα οποία πιθανά να χρησιμοποιούνταν 

για την παρασκευή κάποιου ροφήματος. Φαίνεται 

λοιπόν ότι οι κάτοικοι της προϊστορικής πολιτείας 

ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και 

την αλιεία, την υφαντική, αλλά και με το ανταλλα-

κτικό εμπόριο. 

Πηγές: 

http://extras.ha.uth.gr/kythnos/index.php?page=sites-port 

http://panoramaelafonisos.gr/pavlopetri-greek-city-sea-elafonisos/?lang=en  

Ηλεκτρονικά Βοηθήµατα στη Ναυτιλία 

το βυθόμετρο, το στροφόμετρο, GMDSS, GPS και 

άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα που χρησιμοποιού-

νται από τους σημερινούς αξιωματικούς γέφυρας.  
 

Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη γέφυρα, 

από την οποία ο πλοίαρχος μπορεί να ελέγχει την 

κατάσταση του πλοίου και να δίνει τις κατάλληλες 

οδηγίες για την ασφαλή διακυβέρνησή του. 

Από τα αρχαία χρόνια οι ναυτικοί χρησιμοποιούσαν 

βοηθήματα για να προσδιορίσουν την θέση του 

πλοίου τους έτσι ώστε να μην αποκλίνουν από την 

πορεία τους και να αποφύγουν κινδύνους. Τα διά-

φορα ουράνια σώματα και τα σημάδια της ακτο-

γραμμής με τη χρήση των κατάλληλων βοηθημάτων 

όπως ο αστρολάβος και αργότερα ο εξάντας έκαναν 

δυνατό τον προσδιορισμό του στίγματος.  
 

Με την πάροδο των ετών και την πρόοδο της τεχνο-

λογίας τα βοηθήματα αυτά εξελίχθηκαν σε σύγχρο-

νες ηλεκτρονικές συσκευές. Σήμερα, τα ηλεκτρονικά 

βοηθήματα χωρίζονται σε όργανα ναυσιπλοΐας, που 

αποσκοπούν στην εύρεση πορείας ή στίγματος και 

τα συστήματα επικοινωνιών και αποστολής-λήψης 

σημάτων κινδύνου, τα οποία αποτελούν αναπόσπα-

στα τμήματα της ναυσιπλοΐας σε ένα σύγχρονο 

πλοίο. 
 

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε γενικότερα στα 

ηλεκτρονικά όργανα ναυσιπλοΐας που είναι διαθέ-

σιμα σήμερα στα εμπορικά πλοία και συγκεκριμένα 

στο Radar, τη Συσκευή ARPA, το αυτόματο πηδάλιο, 

http://www.archinternational.org/
http://www.archinternational.org/projects/pavlopetri/
http://www.dailymotion.com/video/x1h5e0d
http://www.dailymotion.com/video/x1h5e0d
http://extras.ha.uth.gr/kythnos/index.php?page=sites-port
http://panoramaelafonisos.gr/pavlopetri-greek-city-sea-elafonisos/?lang=en
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τη μαγνητική πυξίδα, ώστε να είναι δυνατή η αυτό-

ματη τήρηση της πορείας και σε περίπτωση βλάβης 

της γυροσκοπικής πυξίδας του πλοίου.  
 

Τα βυθόμετρα ή ηχοβολιστικές συσκευές είναι σύγ-

χρονες ηλεκτρονικές συσκευές με τις οποίες μετριέ-

ται εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια το βάθος της 

θάλασσας στο σημείο που βρίσκεται κάθε στιγμή το 

πλοίο. Η γνώση του βάθους της θάλασσας έχει με-

γάλη σημασία για την ασφαλή εκτέλεση του πλου. Η 

λειτουργία των βυθόμετρων βασίζεται στη σταθερή 

ταχύτητα με την οποία διαδίδονται τα κύματα υπέ-

ρηχων μέσα στο θαλασσινό νερό και στην ανάκλασή 

τους όταν συναντήσουν το βυθό ή άλλο στερεό α-

ντικείμενο απ’ όπου και επιστρέφουν. 
 

Το στροφόμετρο (revolution counter) (Revolution 

Per Minute – RPM) της κύριας μηχανής ή των βοη-

θητικών μηχανών, είναι το όργανο που δείχνει τις 

στροφές τους ανά λεπτό. 
 

Το GMDSS (Global Maritime Distress Safety System - 

Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Α-

σφάλειας) σκοπό του έχει να ενισχύσει την ασφά-

λεια του πλοίου και να διευκολύνει τη διάσωση στη 

θάλασσα. Αποτελείται από διαφορετικά συστήματα 

και εκτελεί λειτουργίες, όπως το συναγερμό, το συ-

ντονισμό της έρευνας και της διάσωσης, τον εντοπι-

σμό της θέσης, την εκπομπή πληροφοριών για την 

ασφάλεια στη θάλασσα, την επικοινωνία μεταξύ 

πλοίων και την εκπομπή σήματος κινδύνου. 

Το GPS (Global Positioning System - Παγκόσμιο Σύ-

στημα Προσδιορισμού θέσεως πλοίου) βασίζεται σε 

ένα πλέγμα 24 τεχνητών δορυφόρων που βρίσκο-

νται σε τροχιά γύρω από τη γη και καλύπτουν όλη 

την επιφάνειά της. Στους δορυφόρους καταγράφο-

νται σε ειδικές συσκευές (δέκτες GPS) ακριβείς πλη-

ροφορίες για τη θέση ενός σημείου στην επιφάνεια 

της γης, το υψόμετρό του, την ταχύτητα και την κα-

τεύθυνσή του. Οι δέκτες αυτοί σε συνδυασμό με 

ειδικό λογισμικό χαρτογράφησης μπορούν να απει-

κονίσουν γραφικά τις πληροφορίες αυτές. Το GPS 

εκτός από τις συντεταγμένες του στίγματος 

(γεωγραφικό πλάτος και μήκος), δίνει την πορεία 

και ταχύτητα του πλοίου στην επιφάνεια της γης.  

Το βασικότερο πλεονέκτημα του GPS έναντι άλλων 

παρόμοιων συστημάτων είναι ότι ο προσδιορισμός 

Το Radar είναι συσκευή που εξασφαλίζει την ανί-

χνευση απομακρυσμένων αντικειμένων, προσδιορί-

ζοντας ταυτόχρονα τόσο την απόσταση όσο και την 

κατεύθυνσή τους. Η ονομασία προέρχεται από τα 

αρχικά της αγγλικής φράσης “Radio Detection and 

Ranging” που σημαίνει «ανίχνευση με ηλεκτρομα-

γνητικά κύματα και μέτρηση απόστασης».  
 

Ο εντοπισμός 

των αντικειμέ-

νων επιτυγχάνε-

ται ανεξάρτητα 

από τις συνθή-

κες ορατότητας 

και σε αποστά-

σεις μεγαλύτε-

ρες από αυτές 

του ορατού ορί-

ζοντα. Χρησιμο-

ποιούνται για να διασφαλίζουν την ασφαλή ναυσι-

πλοΐα και την ύπαρξη ή μη αντικειμένων (στόχων) 

στην επιφάνεια της θάλασσας. 
 

Η Συσκευή ARPA (Automatic Radar Plotting Aid - 

Σύστημα Αυτόματης Υποτύπωσης Στόχων), μπορεί 

να είναι ξεχωριστή ή να είναι ενσωματωμένη στα 

Radar. Καταγράφει την πορεία ενός αντικειμένου 

στη θάλασσα, την ταχύτητά του και το πλησιέστερο 

σημείο προσέγγισης, επιτρέποντας έτσι να προ-

βλεφθεί εάν υπάρχει κίνδυνος προσάραξης ή σύ-

γκρουσης με άλλο πλοίο.  
 

Κάθε συσκευή ARPA έχει τη δυνατότητα δοκιμής 

χειρισμού, μεταβολής πορείας ή και ταχύτητας που 

πρόκειται να πραγματοποιήσουμε. Έτσι μας πληρο-

φορεί για την αποτελεσματικότητα του χειρισμού, 

πριν τον πραγματοποιήσουμε. 
 

Το αυτόματο πηδάλιο είναι ένα εξελιγμένο σύστη-

μα ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών διατάξεων. 

Συνδέεται στο σύστημα μετάδοσης της γυροσκοπι-

κής πυξίδας του πλοίου, από όπου ενημερώνεται 

για τις εκτροπές του πλοίου από τη σταθερή πορεία 

του και στρέφει το πτερύγιο του πηδαλίου ώστε να 

επανέλθει το πλοίο σε αυτή. Υπάρχουν επίσης αυτό-

ματα πηδάλια που λειτουργούν συνδεόμενα και με 

(Συνεχίζεται �) 
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μό σε περίπτωση κινδύνου. Η συσκευή αυτή χρησι-

μοποιείται στη ναυτιλία για την εκπομπή σήματος 

κινδύνου. Εκτός από αυτή, υπάρχει και δεύτερη 

φορητή συσκευή EPIRB στη γέφυρα, με σκοπό τον 

εντοπισμό του πλοίου και των σωσίβιων λέμβων 

μέσω δορυφόρων σε περίπτωση ατυχήματος. Η 

συσκευή EPIRB δίνει όλα τα στοιχεία του πλοίου και 

ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση βύθισης, 

οπότε ανέρχεται στην επιφάνεια και αρχίζει να εκ-

πέμπει σήμα.  

 
 

Το VDR (Voyage Data Recorder - Σύστημα Καταγρα-

φής Δεδομένων Ταξιδίου), είναι ένα σύστημα το 

οποίο μπορεί να διαβάζει και να καταγράφει όλες 

τις πληροφορίες που αφορούν στο ταξίδι του πλοί-

ου. Σε περίπτωση ατυχήματος με το σύστημα αυτό 

οι αρμόδιοι διευκολύνονται να βρουν τις αιτίες που 

το προκάλεσαν. Καταγράφει τις συνομιλίες της γέ-

φυρας, τις επικοινωνίες της γέφυρας μέσω της συ-

χνότητας VHF, την ημερομηνία, την ώρα και τη θέση 

του πλοίου, την κατεύθυνσή του, την ταχύτητά του, 

την εικόνα του Radar, το βύθισμα του πλοίου, την 

κατάσταση των μηχανών του και την ανταπόκρισή 

τους στις εντολές του πλοιάρχου, τους συναγερμούς 

που πιθανόν τέθηκαν σε λειτουργία και την ανταπό-

κριση του πηδαλίου στις εντολές που δέχεται από 

το χειριστή.  
 

Υπάρχουν και άλλα ηλεκτρονικά βοηθήματα και 

συστήματα που εγκαθίστανται στα πλοία (π.χ. In-

marsat, EGS, DSC), όμως στο παρόν άρθρο δεν θα 

επεκταθούμε περαιτέρω. Σαν συμπέρασμα μπορού-

με να πούμε ότι 

είναι αδιαμφισβή-

τητο ότι τα ηλε-

κτρονικά βοηθή-

ματα έχουν κάνει 

πιο ασφαλή και 

αποδοτική τη 

ναυτιλία από τότε 

που άρχισαν να 

γίνονται αναπό-

σπαστο κομμάτι 

των πλοίων, ενώ 

με τη συνεχή εξέ-

λιξη της τεχνολο-

γίας αναμένεται 

να γίνουν ακόμα 

πιο αξιόπιστα στο μέλλον.  

της θέσης είναι άμεσος, χωρίς ο δέκτης να χρειάζε-

ται καμία πληροφορία από το χειριστή. 

 

Το GPS μπορεί να είναι συνδεδεμένο με το Σύστημα 

AΙS (Automatic Identification System – Σύστημα Αυ-

τόματης Αναγνώρισης Πλοίου), που είναι σχεδια-

σμένο να βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων στη 

θάλασσα. Το AIS περιλαμβάνει το δέκτη εντοπισμού 

θέσης GPS και έναν πομπό VHF (υπερβραχέα κύμα-

τα), που μεταδίδει περιοδικά πληροφορίες 

(συντεταγμένες του πλοίου, ταχύτητα, πορεία) σε 

δύο κανάλια VHF. Στη συνέχεια, με χρήση ειδικού 

λογισμικού που επεξεργάζεται τα δεδομένα, τα 

πλοία εμφανίζονται στις οθόνες συστημάτων πλοή-

γησης ή σε υπολογιστή. 

Εκτός από τους ενημερωμένους έντυπους ναυτικούς 

χάρτες, τα σύγχρονα πλοία διαθέτουν το ECDIS 

(Electronic Chart Display and Information Systems - 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Απεικόνισης Χαρτών και Πλη-

ροφοριών). Το σύστημα αυτό συνδέεται με τα διά-

φορα δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού στίγ-

ματος και άλλα ηλεκτρονικά όργανα του πλοίου που 

βοηθούν στην ομαλή ναυσιπλοΐα. Το σύστημα πα-

ρέχει ηχητικά και οπτικά σήματα προειδοποίησης 

στην περίπτωση που το πλοίο παρεκκλίνει της πο-

ρείας του ή περνά από αβαθή νερά ή υπάρχει κίν-

δυνος σύγκρουσης. 

  
 

Κάθε σύγχρονο πλοίο έχει στη γέφυρα μόνιμη συ-

σκευή EPIRB (Emergency Position Indicating Radio 

Beacon) για τον εντοπισμό του από παράκτιο σταθ-
(Συνεχίζεται �) 
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Η εβδομάδα στο Σαν Χοσέ 
 

Την πρώτη εβδομάδα την πέρασα στην πρωτεύουσα 

της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ. ‘Έμενα στο σπίτι της 

Mαριέλος- μιας συμπαθητικότατης γιαγιάς με 

άλλους 2 εθελοντές. Η ημέρα μου ξεκινούσε με το 

τυπικό Κοσταρικανό πρωϊνό της Mαριέλος (φρούτα, 

δημητριακά και φυσικά τοπικό φρέσκο καφέ!). Στη 

συνέχεια πήγαινα στη δουλειά, μέχρι περίπου τις  

3.00μμ. Το απόγευμα είχα ελεύθερο χρόνο να ανα-

καλύψω την πόλη, να βρεθώ με τους φίλους μου 

και να περάσω από το εθελοντικό κέντρο, μέχρι τις 

7.00μμ. όπου μαζευόμασταν ξανά όλοι σπίτι για το 

βραδινό. 
 

Στο Σαν Χοσέ, 

εργαζόμουν σε 

ένα ορφανοτρο-

φείο για κορίτσια. 

Την εβδομάδα 

του εθελοντισμού 

μου οι κατασκευ-

αστικές εργασίες 

επικεντρώνονταν 

στην οροφή του 

νέου γραφείου 

του ορφανοτρο-

φείου. Ήμασταν 3 

εθελοντές και 

ένας επιβλέπων. 

Οι κατασκευαστι-

κές μέθοδοι ήταν παρόμοιες με της Αγγλίας όπου 

έχω συνηθίσει. Πέραν της δουλειάς όμως, μου δό-

θηκε η ευκαιρία κατά τη διάρκεια των διαλειμμά-

των να γνωρίσω τα κορίτσια του ορφανοτροφείου, 

να μάθω τα ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες τους. 

Αυτή ήταν μια αμφίπλευρα ωφέλιμη συναναστρο-

φή, καθώς θυμάμαι τα κορίτσια να με ρωτάνε για 

την ιστορία της Ελλάδας, τις σπουδές και τη δουλειά 

μου, να ενθουσιάζονται και να θέλουν να  ταξιδέ-

ψουν. Από τη άλλη εγώ ενθουσιάστηκα με κοπέλα 

13 χρονών που έγραφε την έκθεσή της στα γαλλικά 

και έκανε πρόβα στην τρομπέτα για την επερχόμενη 

παράσταση. 
 

Η εβδομάδα που ήμουν στο Σαν Χοσέ ήταν η μεγά-

λη εβδομάδα, και καθώς στην Κόστα Ρίκα είναι βα-

Σε αυτό το τεύχος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε 

ένα άρθρο από τη νεαρή φίλη μας Τζωρτζίνα Γραφά-

κου, που μας διηγείται την εμπειρία της από ένα 

ταξίδι στην Κόστα Ρίκα. 
 

Τον Απρίλιο 2017 πήρα την απόφαση να κάνω ένα 

διάλειμμα από τη ζωή και δουλειά μου στο Λονδίνο 

και να εργαστώ εθελοντικά στην Κόστα Ρίκα. 

Έχοντας συμπληρώσει 2.5 χρόνια εργασίας στον 

κατασκευαστικό τομέα και στο περιβάλλον, ήθελα 

να ανακαλύψω και να εφαρμόσω έμπρακτα και ανι-

διοτελώς τις γνώσεις και δεξιότητές μου. 
 

Πολλοί από τους φίλους μου απόρησαν με την από-

φασή μου να πάω κάπου τόσο μακριά. Η αλήθεια 

είναι πως τα τελευταία 3 χρόνια  είχα μια έμφυτη 

επιθυμία να επισκεφθώ και να ανακαλύψω την Κό-

στα Ρίκα.  Πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη χώρα 

στην καρδιά της Κεντρικής Αμερικής. Μου είχε κε-

ντρίσει το ενδιαφέρον το γεγονός πως ενώ πρόκει-

ται για μια χώρα με οικονομικές δυσκολίες, κατέχει 

τα πρωτεία ως ενός από τους πιο ευτυχισμένους 

λαούς παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι έχουν 

ένα από τα υψηλότερα προσδόκιμα ζωής, ξεπερνώ-

ντας το όριο πολλών αναπτυσσόμενων χωρών. 
 

Από περιβαλλοντικής απόψεως, η Κόστα Ρίκα καλύ-

πτει σε βιοποικιλότητα το 6% ολόκληρου του πλανή-

τη. Τα ανακηρυγμένα εθνικά πάρκα που περιλαμβά-

νουν τροπικά δάση, ηφαίστεια, νησιά, παραλίες, 

θερμές πηγές, φαράγγια και καταρράκτες καλύ-

πτουν το 25.6% της χώρας. Θεωρείται παγκοσμίως 

πρωτοπόρος στους τομείς της περιβαλλοντικής προ-

στασίας και  χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 

Όλα αυτά τα στοιχεία με έλκυσαν να ανακαλύψω τη 

χώρα. Όσον αφορά το κομμάτι του εθελοντισμού, 

θα ήταν η πρώτη μου εμπειρία, οπότε αφιέρωσα 

αρκετό χρόνο ψάχνοντας στο διαδίκτυο να βρω το 

πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέρο-

ντά μου και που θα μου προσφέρει ασφάλεια. 

Έψαχνα για προγράμματα που θα σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος και συγχρόνως θα 

είχαν αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. Αποφάσισα 

λοιπόν να εργαστώ μια εβδομάδα σε εθελοντικό 

πρόγραμμα στον κατασκευαστικό τομέα και 2 εβδο-

μάδες σε ένα πρόγραμμα που εστιάζει στην προστα-

σία των θαλάσσιων χελωνών. 

Πηγές: 

Πτυχιακή Εργασία: «Ηλεκτρονικά Ναυτιλιακά Όργανα Ναυσιπλοΐας», Μάριος Μητρούσιας, ΑΕΝ Μακεδονίας, 2015. 

«Ναυτιλιακές Γνώσεις», Γεώργιος Δερεμούτης, Δημήτριος Μυλωνόπουλος, Ίδρυμα Ευγενίδου, 2010. 

«Ηλεκτρονικά Βοηθήματα στη Ναυτιλία», Γεώργιος Σ. Στογιάννης – Πλοίαρχος Ε.Ν., Ναυτική Ελλάς, τ. 1008, 

Οκτώβριος 2017 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81 

Εθελοντισµός στην Κόστα Ρίκα 

(Συνεχίζεται �) 
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Προστατεύοντας τις θαλάσσιες χελώνες στο 

Χουνκιάλ 

 

Τις επόμενες 2 εβδομάδες τις πέρασα στο Χουνκιάλ 

όπου δούλεψα για το μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

Verdi Azul. 

 

Το Χουνκιάλ βρίσκεται στη χερσόνησο  Νικόια, στα 

βόρεια της χώρας, στη μεριά του Ειρηνικού Ωκεα-

νού. Η χερσόνησος  είναι μια από τις 5 μπλε ζώνες 

στον κόσμο, περιοχές με το υψηλό προσδόκιμο 

ζωής, λόγω του τρόπου ζωής, των συνηθειών  και 

του περιβάλλοντος. Μια από τις υπόλοιπες μπλε 

ζώνες αποτελεί  το δικό μας νησί, η Ικαρία. 

 

Το  Χουνκιάλ είναι μια μικρή πόλη 300 κατοίκων με 

μια παραλία 3 χιλιομέτρων. Είναι μια παρθένα και 

μη τουριστική παραλία με γκρι άμμο, όπου 3 διαφο-

ρετικά είδη θαλάσσιων χελωνών επιλέγουν για να 

γεννήσουν τα αυγά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Νεογέννητες χελώνες (Loras) 

 

Ο οργανισμός Verdi Azul ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό 

τη προστασία και διατήρηση των απειλούμενων 

οικοσυστημάτων. Δραστηριοποιείται στην προστα-

σία του τοπικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος, 

προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή, 

ευαισθητοποίηση 

και εκπαίδευση 

της τοπικής κοι-

νωνίας σε περι-

βαλλοντικά ζητή-

ματα. Υποστηρίζε-

ται από το υπουρ-

γείο περιβάλλο-

ντος της χώρας 

και τη WWF. 

Μαϊμούδες στο σπίτι των εθελο-

ντών στο Χουνκιάλ  

 

θιά θρησκευόμενοι, η Μεγάλη Πέμπτη και Παρα-

σκευή ήταν αργίες. Εκείνες τις ημέρες, όλοι οι εθε-

λοντές από όλα τα προγράμματα μαζευτήκαμε για 

να περάσουμε την ημέρα με τα παιδιά που ζουν σε 

μια από τις πιο κακόφημες και μη προνομιούχες 

περιοχές του Σαν Χοσέ. 
  

Την πρώτη ημέρα, οργανώσαμε παιχνίδια στο πάρ-

κο – όπως κυνήγι θησαυρού, νεροπόλεμο, ζωγραφι-

κή.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεροπόλεμος μεταξύ εθελοντών και παιδιών στο 

πάρκο Λα Σαμπάνα 

 

Τη δεύτερη ημέρα, πήγαμε στην περιοχή όπου ζού-

σαν τα παιδιά. Η περιοχή ονομάζεται Λα Κάρπιο και 

είναι μια φτωχογειτονιά χτισμένη σε ένα σκουπιδό-

τοπο με τενεκεδένια, υπόγεια σπίτια.  Σκοπός μας 

ήταν να ομορφύνουμε την είσοδο της γειτονιάς, 

ζωγραφίζοντας τους τοίχους με θεματολογία της 

χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφίζοντας με τα παιδιά του Λα Κάρπιο- πριν 

και μετά 

(Συνεχίζεται �) 
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Κατά τη διάρκεια του εθελοντισμού μου στο  Verdi 

Azul ήμασταν 20 εθελοντές. Η εμπειρία έμοιαζε 

πολύ με κατασκήνωση καθώς μέναμε όλοι μαζί στα 

σπίτια και μοιραζόμασταν τις δουλειές. Στην αρχή 

κάθε εβδομάδας όλοι οι εθελοντές χωρίζονταν σε 

ομάδες των 4 ατόμων. Οι μέρες μας ήταν απαιτητι-

κές και μοιράζονταν σε 3 βάρδιες: πρωινή, μεσημε-

ριανή και βραδινή. 
 

Η πρωινή ομάδα έλεγχε το εκκολαπτήριο από τις 

6.00πμ μέχρι τις 3.00μμ, ανά μια ώρα. Επίσης, βοη-

θούσε στην προετοιμασία του πρωινού και στις κα-

θημερινές δουλειές του σπιτιού. 
 

Οι μεσημεριανές δουλειές επικεντρώνονταν στην 

παραλία: καθαρίζαμε τις φωλιές και φτιάχναμε και-

νούργιες, ελέγχαμε αν έχουν μείνει χελώνες στη 

φωλιά από την προηγούμενη ημέρα, μετρούσαμε 

τα αυγά που εκκολάφθηκαν ώστε να επιβεβαιώσου-

με τα στατιστικά. Επιπλέον, κάποιες ομάδες δού-

λευαν στο φυτώριο, στην κομποστοποίηση και στον 

καθαρισμό της παραλίας.  Η πιο ωραία ώρα της 

ημέρας ήταν το απόγευμα, μετά το τέλος της μεση-

μεριανής βάρδιας. Όσες χελώνες είχαν γεννηθεί 

κατά τη διάρκεια της ημέρας, απελευθερώνονταν το 

απόγευμα την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Όταν τε-

λείωνε η διαδικασία και ήμασταν σίγουροι πως και 

το τελευταίο χελωνάκι κολυμπούσε στη θάλασσα, 

κάναμε τη βουτιά της ημέρας στην παραλία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι θαλάσσιες χελώνες είναι ένα απειλούμενο είδος 

και το Χουνκιάλ αποτελεί το μέρος όπου εκατοντά-

δες χελώνες επισκέπτονται κάθε χρόνο για να γεν-

νήσουν τα αυγά τους. Πιο συγκεκριμένα, τα είδη 

γνωστά ως Loras (Lepidochelys olivacea), Negras 

(Chelonia mydas agassizii) και Baulas (Dermochelys 

coriacea).  Η κύρια απειλή για τις χελώνες στο πα-

ρελθόν αποτελούσε η τοπική κοινωνία, καθώς οι 

κάτοικοι μάζευαν τα αυγά είτε για τροφή είτε για 

πώληση. Συγχρόνως, το γκρι χρώμα της άμμου και η 

έλλειψη σκιάς στην παραλία μείωναν ακόμα περισ-

σότερο το ποσοστό επιβίωσης των νεοσσών. Μέσα 

σε 7 χρόνια ο οργανισμός έχει καταφέρει να μειώ-

σει κατά 98% το ποσοστό λαθροθηρίας μέσω του 

προγράμματος που ίδρυσε για την προστασία των 

θαλάσσιων χελωνών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συζητώντας με την Υπεύθυνη του Verdi Azul  για 

τους στόχους και το μέλλον του οργανισμού.  
 

(Συνεχίζεται �) 

Το εκκολαπτήριο στην παραλία του Χουνκιάλ  

Οι εθελοντές καθαρίζουν τις φωλιές  Νεογέννητες χελώνες έτοιμες να ανακαλύψουν τον Ειρηνικό Ωκεανό 
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Έχοντας πλέον επιστρέψει στην καθημερινότητα, 

ομολογώ πως ήταν 3 κουραστικές εβδομάδες. Όπως 

κάθε εθελοντική εμπειρία μου προσέφερε την ικα-

νοποίηση της ανιδιοτελούς προσφοράς και την ευ-

καιρία να γνωρίσω ενδιαφέροντα άτομα από διαφο-

ρετικές χώρες. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για εθε-

λοντές και συνεπώς για άτομα που διαθέτουν το 

χρόνο και την ενέργειά τους αφιλοκερδώς, άτομα 

που αξίζει να γνωρίσεις, να συναναστραφείς και να 

αναπτύξεις φιλία. 
 

Η όλη εμπειρία με έκανε να αισθανθώ ανεξάρτητη, 

καθώς ήταν η πρώτη φορά που οργάνωσα και πραγ-

ματοποίησα ένα ταξίδι μόνη μου και για τόσο μεγά-

λο χρονικό διάστημα. 
 

Επιπλέον, ζώντας σε μια τόσο διαφορετική κοινωνία 

από την ελληνική και αγγλική που έχω συνηθίσει, 

είδα τη διαφορετική νοοτροπία και προσέγγιση των 

ανθρώπων σε καθημερινές δυσκολίες, προτεραιότη-

τες και συνθήκες ζωής. Είναι όντως αξιοθαύμαστη η 

χαρούμενη και αισιόδοξη προσέγγιση των Κοσταρι-

κανών. Mε ένα “pura vida” σου θυμίζουν πως δεν 

αξίζει να στενοχωριέσαι και να αγχώνεσαι για μι-

κροπροβλήματα της καθημερινότητας! 

Βραδινές περιπολίες: κάθε βράδυ οι ομάδες εκτε-

λούσαν 2 περιπολίες κατά μήκος της παραλίας για 

την ανεύρεση φωλιών. Η ώρα της περιπολίας σχετι-

ζόταν με την παλίρροια. Η πρώτη ξεκινούσε μεταξύ 

9.00-11.00 μμ. και η δεύτερη μεταξύ 12.00-2.00πμ . 

Η κάθε βάρδια διαρκούσε 3 ώρες: ξεκινούσαμε με 

τον έλεγχο του εκκολαπτηρίου και στη συνέχεια 

περπατούσαμε κατά μήκος της παραλίας με φα-

κούς, ψάχνοντας να βρούμε φωλιές από χελώνες 

που μόλις είχαν γεννήσει. Όταν βρίσκαμε κάποια 

φωλιά, ξεθάβαμε προσεκτικά τα αυγά και τα μετα-

φέραμε στο εκκολαπτήριο ώστε να είναι ασφαλή.  
 

Ανακαλύπτοντας την Κόστα Ρίκα 

Τα σαββατοκύριακα ευτυχώς ήταν κενά και έτσι 

κάθε ένα οργανώναμε με τους άλλους εθελοντές 

ταξίδια για να ανακαλύψουμε τη χώρα. Κατάφερα 

λοιπόν να περπατήσω στο τροπικό δάσος  των συν-

νεφιασμένων βουνών του Μοντεβέρντε, να δω από 

κοντά ελεύθερα ρακούν, μαϊμούδες, τουκάν και 

βραδύποδες στο εθνικό πάρκο Μανουέλ Αντόνιο. 

Επίσης, να μάθω σερφ στην παραλία του Ταμαρίντο 

και να δω τη διαδικασία παραγωγής καφέ στη φυ-

τεία Ντόκα. 

(Συνεχίζεται �) 

Εθνικό Πάρκο Μανουέλ Αντόνιο 

Καταρράκτες Λα Φορτούνα 

Βραδύπους στο Εθνικό Πάρκο 

Μανουέλ Αντόνιο 
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� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ελένη Τσόλκα, Δημήτρης Γιάκος, 

Τζωρτζίνα Γραφάκου 

Σχεδιασμός: Ελένη Τσόλκα 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

Τα links του µήνα: 

� Ένα βίντεο-ταξίδι στο μέλλον της ναυτιλίας όσον αφορά στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

θαλάσσιες μεταφορές https://www.youtube.com/watch?v=THSSd_4NWq0 

 

� Less Plastic – Μια ιστοσελίδα με ενδιαφέροντα στοιχεία, infographics και συμβουλές για τη μείωση των πλαστι-

κών https://lessplastic.co.uk/ 

https://www.youtube.com/watch?v=THSSd_4NWq0
https://lessplastic.co.uk/
https://el-gr.facebook.com/Helmepa/
info@helmepacadets.gr

