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Το τμήμα συντήρησης συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με θέμα τις ενάλιες αρχαιότητες, αναδεικνύοντας την επιστήμη της 

συντήρησης και τη σημαντική της συνεισφορά στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Βουτιά στη συντήρηση!» απευθύνεται σε μικρά και μεγάλα 

παιδιά!

Παίζοντας, παρακολουθούν σημαντικά ευρήματα που έχουν ανελκυσθεί από το βυθό των 

ελληνικών θαλασσών  και ακολουθούν βήμα βήμα τους συντηρητές στη διάσωση, προστασία 

και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

.

Θέμα- Στόχοι

Το εκπαιδευτικό υλικό, προτείνοντας δραστηριότητες, συμβάλλει 

στην : 

ευαισθητοποίηση σε ζητήματα της ενάλιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

μύηση στη συντήρηση των ευρημάτων 

εξοικείωση με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην ενάλια 

αρχαιολογία 

κατανόηση των επικαθήσεων που παρατηρούνται πάνω στην 

επιφάνεια των αντικειμένων. 



Το εκπαιδευτικό υλικό ¨Βουτιά στη συντήρηση! ¨ περιλαμβάνει:

Επιτραπέζιο παιχνίδι (ταμπλό, καρτέλες εντολών,

απαντήσεις) (Δ. 4-10)  ¨Βουτιά στη συντήρηση!¨

Παραμύθι (Δ. 11-12) ¨Πρώτη νύχτα στο εργαστήριο

συντήρησης¨

Σταυρόλεξο (Δ.13)

Κρυπτόλεξα (Δ. 13-14) με λέξεις για την κατάδυση και την  ενάλια 

αρχαιολογία 

Λαβύρινθος (Δ.14)

Αντιστοίχιση (Δ.15) εικόνων από ευρήματα πριν τις εργασίες 

συντήρησης και μετά 

Παζλ (Δ. 16-17) με υποβρύχιο θέμα

Δημιουργία κάρτας  (Δ. 18)

Περιεχόμενα – Οδηγίες

Επιτραπέζιο Παιχνίδι

Ακολουθεί τους κανόνες του παιχνιδιού «φιδάκι», κινώντας τα πιόνια  από αριστερά προς τα δεξιά 

και εναλλάξ ανά γραμμή. Κάθε παίκτης [2-4], διαλέγει ένα χρωματιστό πιόνι, το τοποθετεί στην 

αρχή της διαδρομής και ρίχνει το ζάρι. Αρχίζει πρώτος αυτός που θα φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό 

και ακολουθούν οι υπόλοιποι κατά σειρά. 

Σε κάθε τετράγωνο  διαβάζεται η περιγραφή που δίνεται στις καρτέλες εντολών και επιλέγεται η 

σωστή απάντηση στην ερώτηση. Οι απαντήσεις βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. 

Ο παίκτης που δεν θα απαντήσει σωστά, δεν παίζει στον επόμενο γύρο. Κερδίζει όποιος φτάσει 

πρώτος στο τέρμα. 

Θα χρειαστείτε:

1 ζάρι 

2-4 πιόνια

εκτυπώνετε (σε οριζόντιο προσανατολισμό)  την επιφάνεια του παιχνιδιού και τις καρτέλες

Καλές Βουτιές!





Μας ονομάζουν «αρχαιολογικό υλικό» ή 

«ευρήματα» και προερχόμαστε από ανασκαφές. 

Μας βρίσκουν «παραμορφωμένα», ίσως και λίγο 

«βρώμικα» και θα είχαμε καταρρεύσει χωρίς 

θεραπεία στα ειδικά εργαστήρια από τους 

συντηρητές αρχαιοτήτων. Γνωρίζεις ότι οι 

συντηρητές δεν εργάζονται μόνο στη στεριά αλλά 

και στο βυθό της θάλασσας;

Για να μπορούν να συμμετέχουν σε μία ενάλια 

αρχαιολογική αποστολή πρέπει να έχουν:

• ανιχνευτή μετάλλων

• πτυχίο κατάδυσης

• αντηλιακό 

Βρίσκομαι μόλις δύο μέτρα κάτω από την

επιφάνεια της  θάλασσας και σε απόσταση 

αναπνοής από την ακτή. Οι ντόπιοι με αποκαλούν

«βυθισμένη πολιτεία» της Επιδαύρου! Το σκηνικό 

μου το συνθέτουν απομεινάρια τειχών, 

θεμελιώσεις κτιρίων, πίθοι  και τμήματα 

πλακόστρωτων. Οι εργασίες που γίνονται 

αποσκοπούν στην  προστασία και ανάδειξη  των 

υποθαλάσσιων αρχαιοτήτων μου!

Η καταβύθισή μου είναι αποτέλεσμα:

• γεωλογικών μεταβολών 

• άνοδος της στάθμης της θάλασσας 

• όλα τα παραπάνω

Η στιγμή της αποκάλυψής μας συνοδεύεται με  

φωτογράφιση! Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι μια 

εικόνα είναι χίλιες λέξεις…Βλέπεις η εικόνα  του 

βυθού δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια, μετά την 

απομάκρυνσή μας! Σε κάθε λήψη, δίπλα μας ή στο 

χώρο φωτογράφησης τοποθετείται: φωτογραφική 

κλίμακα, που βοηθάει να γίνει κατανοητό το μέγεθός 

μας και βέλος που δείχνει το βορρά, για το σωστό 

προσανατολισμό. 

Επιστρέφεις στο τετράγωνο 5 για να 

φωτογραφίσεις τη βυθισμένη πολιτεία!

Είμαι τμήμα από το σκαρί του ‘Μέντωρ’, ένα από 

τα πλοία του λόρδου του Έλγιν, που μετέφεραν τα 

γλυπτά που αφαιρέθηκαν από μνημεία της 

Ακρόπολης… Βυθίστηκα λόγω κακοκαιρίας, τον 

Σεπτέμβριο του 1802 στα Κύθηρα. Ο βυθός, εκτός 

από ναυάγια πλοίων σαν και εμένα, κρύβει και 

άλλα μυστικά:

βυθισμένες πόλεις 

αρχαία λιμάνια 

Προχωράς 3 τετράγωνα

Mε αποκαλούσαν ‘αδιάγνωστο εύρημα’,

καθώς δεν γνώριζαν τι ακριβώς ήμουν. Οι 

θαλάσσιοι οργανισμοί και η άμμος με είχαν καλύψει 

πλήρως, δημιουργώντας γύρω μου ένα σκληρό,

αλλά προστατευτικό περίβλημα. Για να δούνε από 

τι υλικά είχα φτιαχτεί και σε τι κατάσταση ήμουν, 

μου βγάλανε ακτινογραφία!! Μετά τη συντήρησή 

μου, καταλήξανε στο συμπέρασμα ότι είμαι ένα 

χάλκινο πόδι από έπιπλο, μάλλον κρεβατιού.

Είμαι φτιαγμένος από:

• μέταλλο 

• γυαλί 

• πηλό

Είμαι ένας συνηθισμένος αμφορέας, όμοιος με 

χιλιάδες άλλους που χρησιμοποιήθηκαν για την 

θαλάσσια μεταφορά προϊόντων στα αρχαία 

χρόνια!  Η συντήρησή μου συνεχίζεται, καθώς  

έχει αποκαλυφτεί με ακρίβεια η μισή μου 

επιφάνεια! Ούτε χάρακα να είχαν!

Ονομάζομαι αμφορέας (αμφί + φέρω =φέρω και 

στις δύο πλευρές) γιατί:

• προέρχομαι από την  Άμφισσα

• έχω δύο λαβές 

• έχω τετράγωνο σχήμα

Κι όμως, οι συντηρητές κάτω από

το νερό, μας σχεδιάζουν, σημειώνουν τις φθορές 

μας, τις ρηγματώσεις, τα σπασίματά μας και όλα 

αυτά, χρησιμοποιώντας  όχι κάποιο περίεργο 

εργαλείο, αλλά ένα απλό μολύβι πάνω σε 

αδιάσταλτο χαρτί! Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουν 

πιθανές αλλαγές στην κατάσταση διατήρησής μας.

Παραμένεις ένα γύρο για να ολοκληρώσεις το 

σχέδιο

Στο σώμα μου υπάρχουν κολλημένα  κοχύλια 

και θαλάσσιοι οργανισμοί από τη μακρόχρονη 

παραμονή μου στο βυθό. Για να τα αφαιρέσουν  

χρησιμοποίησαν εργαλεία που ¨δανείστηκαν¨ από 

άλλα επαγγέλματα, όπως αυτό του  γλύπτη, του 

γιατρού και του ζωγράφου.

Το επάγγελμα του συντηρητή, όπως και αυτό του 

γιατρού, απαιτεί:

• ακρίβεια

• προσοχή

• υπομονή

• επιδεξιότητα

• αγάπη

• όλα τα παραπάνω
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Ξεχωρίζω όπου και αν βρίσκομαι! Είμαι χάλκινο 

άγαλμα ιππέα, σε φυσικό μέγεθος. Πιάστηκα στα 

δίχτυα ενός ψαρά, στα νερά της Καλύμνου! Οι 

συντηρητές σταμάτησαν τη φθορά που μου 

προκάλεσε ο χρόνος, διατήρησαν και ανάδειξαν 

την αρχική μου επιφάνεια. Η συντήρησή μου ήταν 

δύσκολο έργο και χρειάστηκε πολύ χρόνο για να 

ολοκληρωθεί! 

Οι εργασίες συντήρησής μου διήρκησαν :

• μία εβδομάδα

• μισό χρόνο

• δυόμιση χρόνια  
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Είχα έντονες ρωγμές στο σώμα μου και

φοβόμουν ότι θα έσπαγα σε πολλά κομμάτια. Οι 

συντηρητές, για να με προστατέψουν και να με 

ανελκύσουν με ασφάλεια, με φρόντισαν όπως 

κάνουν οι γιατροί σε όσους χτυπάνε.

Για να ‘δυναμώσουν’, να ενισχύσουν την 

μηχανική μου αντοχή, όπως το λένε 

επιστημονικά, με τύλιξαν  με:

• γάζες

• ελαστικούς επιδέσμους

• όλα τα παραπάνω

Είμαι ένα τέλεια διατηρημένο  δερμάτινο 

παπούτσι από το πλήρωμα του πλοίου «La 

Thérèse», που βυθίστηκε το 1669 στην Κρήτη.

Με βρήκαν σε αρκετά κομμάτια! Για να με 

επαναφέρουν στο αρχικό μου σχήμα, χρειάστηκε 

να μελετήσουν πως φτιάχνονταν τα παπούτσια! 

Διατηρήθηκα πάρα πολύ καλά καθώς:

• βρέθηκα μέσα σε μία βαλίτσα

• με κάλυψε η άμμος του βυθού

• βρέθηκα μέσα σε ένα μπαούλο

Είμαι ένα κεραμικό πιάτο από το ναυάγιο της 

Καβαλλιανής. Η συντήρησή μου είχε ως 

αποτέλεσμα την αποκάλυψη της εγχάρακτης 

παράστασής μου. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι οι 

παραστάσεις που βλέπεις πάνω στην 

επιφάνειά μας είναι σαν τις φωτογραφίες στα 

βιβλία και στα περιοδικά που ξεφυλλίζεις;

Μέσα από τις παραστάσεις μας σας μιλάμε 

για: 

• την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

• τις συνήθειες  τους

• όλα τα παραπάνω
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Είμαστε άγκυρες, η μία λίθινη  και η άλλη 

μολύβδινη, απαραίτητες σε κάθε πλοίο. Από το 

σχήμα και το υλικό μας, οι αρχαιολόγοι  

υπολογίζουν πότε ναυάγησε το πλοίο! 

Δυσκολέψαμε πολύ τους συντηρητές στη δουλειά 

τους, ιδίως εγώ η μολύβδινη, καθώς ήμουν 

ασήκωτη! Μην ξεχνάτε ότι με το βάρος μου,

ακινητοποιούσα ολόκληρο πλοίο!

Οι σημερινές άγκυρες είναι φτιαγμένες από:

• λίθο

• μόλυβδο

• ατσάλι

Για να μας ανελκύσουν από 

το βυθό χρησιμοποιούν ένα ειδικό  μπαλόνι, 

αφού πρώτα μας βάλουν μέσα σε δίχτυ. Η 

συντήρησή μας έχει ιδιαιτερότητες! Το πως θα 

είμαστε στο μέλλον εξαρτάται από τον τρόπο που 

θα ανελκυσθούμε, από το πως θα διατηρηθούμε 

στο χώρο ανασκαφής και θα μεταφερθούμε στα 

εργαστήρια συντήρησης παραμένοντας πάντα 

βρεγμένα!

Προχωράς 3 τετράγωνα

Αποτελούμε μεταλλικά χρηστικά σκεύη. Η αλήθεια 

είναι ότι εμείς, τα αντικείμενα από μέταλλο δεν 

συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο για όσο 

καιρό είμαστε μέσα στο βυθό. Τα χρυσά δεν 

παθαίνουν τίποτα, τα ασημένια και τα χάλκινα  

διαβρωνόμαστε ανάλογα με το περιβάλλον που θα 

βρεθούμε, ενώ τα σιδερένια μπορούν να διαλυθούν 

τελείως. 

Είμαστε από:

• χαλκό 

• σίδερο

• χρυσό

Αμέσως μετά την αποκάλυψή μας, αποκτάμε 

ταυτότητα!  Μας τοποθετούν  ένα αδιάβροχο 

καρτελάκι, στο οποίο αναγράφονται όλες οι 

πληροφορίες που συνδέονται με τις συνθήκες 

εύρεσής μας: ο αριθμός καταγραφής μας, σε ποια 

θάλασσα βρεθήκαμε, σε ποιο ναυάγιο ανήκουμε, τι 

είδους αγγείο είμαστε, η ημερομηνία εύρεσής μας. 

Το ονομάζουν ανασκαφικό ταμπελάκι και μας 

ακολουθεί παντού.

Ξαναρίχνεις το ζάρι
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Μας παρατηρούν προσεκτικά και μας 

φωτογραφίζουν από όλες τις πλευρές.  Κρατάνε 

σημειώσεις για το βάρος, το ύψος, το υλικό 

κατασκευής  μας, αν έχουμε σχέδια, αν είμαστε 

ολόκληρα ή σπασμένα. Καταγράφουν  τις 

εργασίες συντήρησης, τα υλικά που 

χρησιμοποιήθηκαν και την κατάσταση διατήρησή 

μας σε ειδικά αρχεία. 

Τα αρχεία αυτά ονομάζονται:

• δελτία αποστολής

• δελτία συντήρησης

• δελτία τύπου

Οι αμφορείς, που ανελκυόμαστε ακέραιοι, είμαστε 

γεμάτοι από άμμο, κοχύλια, αλλά και τμήματα από 

σπασμένα αγγεία. Οι συντηρητές μας αδειάζουν 

και ότι υλικό αφαιρείται, συγκεντρώνεται σε μία 

λεκάνη και ελέγχεται.

Το υλικό αυτό για να ελεγχθεί περνάει από:

• σίτα

• ακτίνες

• φωτογράφιση

Για να μας φροντίσουν στήνουν στους χώρους

των ερευνών προσωρινά εργαστήρια συντήρησης.

Οι  χώροι αυτοί μπορεί να είναι στο λιμάνι, στον 

αιγιαλό ακόμα και στο πλοίο! Εκεί οι συντηρητές 

μας:

• φωτογραφίζουν

• τεκμηριώνουν

• τοποθετούν σε δεξαμενές με νερό

• απομακρύνουν από την επιφάνεια μας κοχύλια  

• κάνουν τη συσκευασία για να πάμε σε 

εργαστήρια.

• όλα τα παραπάνω

Είμαστε ξύλινα αντικείμενα και οι συντηρητές 

μας ονομάζουν οργανικά υλικά. Διασωθήκαμε, 

καθώς θαφτήκαμε σε υγρό περιβάλλον. Η 

συντήρησή μας απαιτεί όχι μόνο ειδικές 

συσκευές και υλικά, αλλά και εξειδικευμένους 

συντηρητές!

Άλλα οργανικά υλικά είναι:

• το δέρμα

• οι καρποί

• το σχοινί

• τα οστά

• το ύφασμα

• όλα τα παραπάνω

Πάντα χαζεύουμε τους δύτες που έρχονται από 

πάνω μας. ‘Μιλάνε’ κάνοντας νοήματα με τα χέρια 

τους,  φοράνε τον ειδικό εξοπλισμό τους: στολή, 

μάσκα, αναπνευστήρα, μπουκάλες, βάρη 

κατάδυσης, γάντια, βατραχοπέδιλα και 

βουτάνε πάντα ανά δυο, σε ζευγάρια. Βασικός 

κανόνας ασφάλειας για την κατάδυση!

Αναδύθηκες μαζί με το ζευγάρι σου. Προχωράς 

2 τετράγωνα

Η γειτονιά μας, ο βυθός, κρύβει πολυάριθμα 

ναυάγια, καθώς η ναυτιλία ήταν μία από τις 

βασικές δραστηριότητες των αρχαίων Ελλήνων.

Από το χώρο ενός ναυαγίου ανελκυόμαστε 

αντικείμενα που σχετιζόμαστε με: 

• το πλοίο

• τη διαβίωση και τα προσωπικά αντικείμενα των

επιβατών και του πληρώματος

• την άμυνα του πλοίου 

• το  φορτίο

• όλα τα παραπάνω 

Το υλικό και η κατάσταση διατήρησής μας  

καθορίζουν τις επεμβάσεις των συντηρητών και 

περιλαμβάνουν: την εξέταση, τη συντήρηση, την 

αποκατάσταση και τη λήψη μέτρων για τη 

διατήρησή μας. 

Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων, όχι μόνο στη 

ξηρά, αλλά και στο βυθό  χρησιμοποιούν:

• νυστέρια, λαβίδες, γάζες

• οδοντιατρικά εργαλεία

• ειδικές τρίχινες βούρτσες

• όλα τα παραπάνω
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Αν και δεν φαίνομαι καλά, είμαι ζωτικής σημασίας 

για την λειτουργία ενός πλοίου. Τα πανιά, η 

αρματωσιά, έπρεπε να προσαρμοστούν και να 

μετακινηθούν γύρω από το πλοίο, ανάλογα με τις 

συνθήκες στη θάλασσα.

Είμαι :

• ξύλο

• σχοινί

• ύφασμα



Ξεπέρασες το χρόνο παραμονής 

σου στο βυθό και επιστρέφεις στην επιφάνεια. 

Μην ξεχνάς ότι η ανάδυση είναι σαν να ανεβαίνεις 

μια σκάλα, όπου σε συγκεκριμένα σκαλιά πρέπει 

να κάνεις στάσεις, για χρονικό διάστημα, που είναι 

ανάλογο με το βάθος κατάδυσης.  

Παραμένεις στη θέση σου για ένα γύρο για  

αναγκαστική στάση ασφαλείας!

Είμαι ένα ρολόι τσέπης που ανελκύσθηκα από το 

ναυάγιο του Μέντορα. Οι δείκτες μου είναι 

σταματημένοι πιθανώς την ώρα που το πλοίο 

βούλιαζε. Μετά τη συντήρησή μου, αποκαλύφτηκε 

ο μηχανισμός και  σημαντικά στοιχεία της 

κατασκευής μου. Έχεις την αίσθηση ότι θα 

ξαναλειτουργήσω!

Με είχε στην τσέπη του:

• ο  καπετάνιος

• κάποιος από το πλήρωμα

• ένας από τους σημαντικούς επιβάτες του 

πλοίου

Μετά την ανέλκυσή μας, μας βάζουν σε 

μπανιέρες με νερό, ώστε να παραμείνουμε σε υγρή 

κατάσταση. Αν μας αφήσουν να στεγνώσουμε 

απότομα, το σώμα μας πονάει τόσο πολύ, που 

μπορεί και να σπάσει. Στα εργαστήρια 

συντήρησης συνεχίζουν να μας έχουν σε 

μπανιέρες με νερό, που το αλλάζουν τακτικά, ώστε 

να μας αφαιρέσουν όλο το αλάτι που έχουμε μέσα 

μας, εξαιτίας της παραμονή μας στο θαλάσσιο 

περιβάλλον.

Τη διαδικασία αυτή επιστημονικά τη λένε:

• ξαλμύρισμα

• αφαλάτωση 

• αλάτιση

Βασικό στάδιο της συντήρησή μας είναι ο 

καθαρισμός, η αφαίρεση δηλαδή των προϊόντων 

διάβρωσης και των οργανισμών που μας 

προκαλούν φθορά. Χρησιμοποιούν μηχανήματα 

κατασκευασμένα για την φροντίδα των δοντιών, 

όπως ο οδοντιατρικός τροχός και το ξέστρο 

υπερήχων, αλλά και εργαλεία που τα ονομάζουν 

‘πνευματικά’! 

Οι επικαθήσεις που έχουμε πάνω μας συνήθως 

είναι πολύ σκληρές. Θυμίζουν:

• κιμωλία

• βράχο

• γύψο 

Το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα είναι ότι 

παραμένουμε στη θέση που μας βρίσκουν και μας 

ονομάζουν «μη κινητά ευρήματα». Οι συντηρητές 

όχι μόνο καθαρίζουν τις επιφάνειές μας, αλλά και 

σταθεροποιούν τμήματά μας που είναι σαθρά και 

υπάρχει φόβος ότι θα τα παρασύρουν τα 

θαλάσσια ρεύματα. Τη διαδικασία αυτή την 

ονομάζουν εργασία στερέωσης.

Προχωράς 1 τετράγωνο

Δεν φτάνει που σπάμε σε πολλά τμήματα, 

¨κολλάμε¨ κιόλας μεταξύ μας, εξαιτίας των 

θαλάσσιων οργανισμών και των προϊόντων 

διάβρωσης. Μας ονομάζουν συσσωμάτωση. Η 

δική μας έκρυβε εκπλήξεις! Εκτός από τα ποτήρια, 

που ήταν ορατά, αποκαλύφτηκαν και δύο πολύ 

μικρά γυάλινα μπουκαλάκια, σαν μινιατούρες,  

πιθανώς για άρωμα.

Για να μας ¨ξεκολλήσουν¨ οι συντηρητές 

χρησιμοποίησαν: 

• ατμό

• νερό

• ειδικά εργαλεία

Ο συντηρητής χρησιμοποιώντας καλέμι και 

σφυρί μας αποκαλύπτει σιγά σιγά  και μας 

‘ελευθερώνει’ από το θαλάσσιο περιβάλλον. Δεν 

μας απομακρύνει από το βυθό,  παρά μόνο τη 

στιγμή που η επιφάνειά μας θα έχει πλήρως 

αποκαλυφτεί, σχεδιαστεί και φωτογραφηθεί.

Προχωράς 1 τετράγωνο

Είμαστε ενάλιες αρχαιότητες από το εμπορικό 

λιμάνι της Ρόδου. Το περιπετειώδες ταξίδι μας  

από το βυθό στα εργαστήρια στην Αθήνα, για τη  

συντήρηση και καταγραφή μας, ολοκληρώνεται με 

την μόνιμη έκθεσή μας σε μουσείο μέσα στο 

κάστρο των Ιπποτών.

Οι συντηρητές φρόντισαν για την:

• ανέλκυση

• συντήρηση 

• συσκευασία

• μεταφορά

• έκθεση

• όλα τα παραπάνω
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Για να  μπορέσουν να κάνουν ανασκαφή στο 

βυθό και να μπορέσουν να απομακρύνουν την 

άμμο από επάνω μας, εκτός από απλά εργαλεία, 

χρησιμοποιούν και ένα εύκαμπτο σωλήνα που 

απορροφά τα ιζήματα του βυθού σαν μια 

τεράστια ηλεκτρική σκούπα και ονομάζεται 

«τζιφάρι».

Προχωράς 1 τετράγωνο

Είμαι ένα δάπεδο από πλάκες, μέσα στο νερό!

Οι συντηρητές με φωτογράφισαν, με 

αποτύπωσαν, καθάρισαν την επιφάνειά μου και 

με μια ειδική λάσπη, που τη λένε κονίαμα, 

συγκράτησαν τις πλάκες μου που ήταν έτοιμες να 

τις παρασύρει το νερό.  

Οι πλάκες μου είναι από:

• γυαλί

• μάρμαρο

• πηλό

Είμαστε πολύ εύθραυστα αντικείμενα! 

Ανελκυσθήκαμε από τη Ναυαρχίδα του Καρά Αλή 

στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Βρεθήκαμε 

ακέραια, σπάνιο γεγονός για το υλικό μας! 

Είμαστε φτιαγμένα από:

• γυαλί 

• πηλό

• μέταλλο

Η αλήθεια είναι ότι καλύπτουμε όχι μόνο ένα 

μεγάλο χρονολογικό φάσμα από την Προϊστορία 

έως την πρόσφατη Ιστορία, αλλά και μία μεγάλη 

ποικιλία υλικών. 

Μπορούμε να είμαστε από:

• πηλό

• μέταλλο

• μάρμαρο-λίθο

• ξύλο

• δέρμα

• γυαλί- πορσελάνη

• οστό

• όλα τα παραπάνω
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Για να μας προστατεύσουν, μετά την εύρεσή μας, 

όσους από εμάς παραμένουμε στο βυθό, μας 

σκεπάζουν με ένα ειδικό ύφασμα, αποτρέποντας 

τη φθορά μας από το περιβάλλον.  

Το ύφασμα αυτό ονομάζεται:

• μάλλινο

• γεωύφασμα

• βαμβακερό

Κάποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί μας κάνουν 

ανεπανόρθωτη ζημιά, καταστρέφοντας την 

επιδερμίδα μας. Οι συντηρητές, για να μάθουν 

πώς αυτοί οι οργανισμοί επηρεάζουν το σώμα 

μας, συνεργάζονται με ειδικούς επιστήμονες. 

Οι επιστήμονες που μελετάνε τους θαλάσσιους 

οργανισμούς είναι οι: 

• αρχιτέκτονες

• θαλάσσιοι βιολόγοι

• γεωλόγοι

Η ενάλια αρχαιολογία δε διαφέρει από τη 

χερσαία ως προς τους κανόνες διαχείρισης της 

αρχαιολογικής έρευνας. Απλά, γίνεται 

υποβρυχίως! Το έργο της  μας δίνει στοιχεία  

για τη ναυτική ζωή, τους θαλάσσιους εμπορικούς 

δρόμους, τα  ναυάγια και τον πολιτισμό.

Προχωράς 2 τετράγωνα

Η αλήθεια είναι ότι ο συντηρητής, κάτω από το 

νερό, αντιμετωπίζει δυσκολίες που είναι άγνωστες 

στην ξηρά, όπως τα υποθαλάσσια ρεύματα, το 

παγωμένο και θολό νερό, τη λάσπη, τους 

θαλάσσιους οργανισμούς  και την ανάγκη να 

δουλεύει κανείς χωρίς να πατά σε στερεό έδαφος! 

Επιστρέφεις στο τετράγωνο  38
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Είμαι ένας σπόγγος! Έχω αγκαλιάσει το λαιμό 

ενός αμφορέα, που ανελκύσθηκε από τα νερά 

της Καλύμνου, κρύβοντας τη μία του πλευρά! Οι 

συντηρητές με συναντούν συχνά πάνω στα 

ενάλια αγγεία. Δεν είμαι φυτό, αλλά θαλάσσιος 

οργανισμός. 

Στο νησί της  Καλύμνου, οι κάτοικοί της, εδώ και 

πολλά χρόνια, ασχολούνται με την σπογγαλιεία. 

Για αυτό  και  ονομάστηκε το νησί:

• των πειρατών

• των  σφουγγαράδων

• των ιπποτών

Αποτελούμε μέρος ενός θησαυρού από 35.000 

νομίσματα, που ανελκύσθηκε από το ναυάγιο της 

Σύρνας! Κολλήσαμε μεταξύ μας λόγω των 

προϊόντων οξείδωσης. Μετά τη συντήρησή μας, 

φάνηκαν οι λεπτομέρειές μας, κάνοντας δυνατή 

την αναγνώριση και τη μελέτη των παραστάσεών 

μας, γεγονός που ήταν αδύνατο στην 

προηγούμενη κατάστασή μας. 

Ως νομίσματα δίνουμε σημαντικές πληροφορίες 

για την: 

• κοινωνία και την τέχνη

• οικονομία και πολιτική

• θρησκεία

• όλα τα παραπάνω

Με αποκαλούν ‘Νεανία ή Αθλητή από την

Κύθνο’. Μετά τη συντήρηση και τη στήριξή μου σε 

ειδικά εργαστήρια, έχω πάρει μέρος σε πολλές 

εκθέσεις στο εξωτερικό.  Είμαι πολυταξιδεμένος! 

Έχω φίλους σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία! 

Οι συντηρητές, σε κάθε ταξίδι μου, εξασφαλίζουν  

την ασφαλή μεταφορά μου. 

• ελέγχουν την κατάσταση διατήρησής μου

• την συσκευασία μου

• προτείνουν τις συνθήκες έκθεσής μου

• συμπληρώνουν ειδικά δελτία που με 

συνοδεύουν στο ταξίδι μου

• όλα τα παραπάνω

Είμαι ένα αγγείο οίνου!  Έχω χαμηλό σώμα με 

γωνίες, ψηλό στενό λαιμό και μία κάθετη λαβή. Με 

ονομάζουν «λάγυνο». Ανελκύσθηκα από το 

ναυάγιο των Αντικυθήρων και αποτελούσα μέρος 

του φορτίου του. Ήμουν συνταξιδιώτης με το 

διάσημο μηχανισμό των Αντικυθήρων! Τον πρώτο 

«υπολογιστή» !

Αν ήμουν σημερινό αγγείο θα ήμουν:

• μία κανάτα

• ένα μπουκάλι

• ένα βαρέλι

Είμαστε ένας «θησαυρός» αποτελούμενος από 

χρυσά νομίσματα και κοσμήματα. Μας 

ανέλκυσαν από το εμπορικό λιμάνι της Ρόδου. 

Μας μετέφεραν στα εργαστήρια στην Αθήνα για 

συντήρηση, καταγραφή και μελέτη. Στην 

πλειονότητά μας είμαστε οθωμανικά, ενώ 

υπάρχουν και λίγα χρυσά πορτογαλικά και 

χρονολογούμαστε στον 18ο αι. μ.Χ.

Η καταγραφή μας έγινε από::

• παλαιοβοτανολόγο

• νομισματολόγο

• ζωοαρχαιολόγο

Μετά τη συντήρησή μας, μας τακτοποιούν ανά 

είδος και υλικό και μας αποθηκεύουν σε 

κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους, όπου έχουν 

εξασφαλιστεί όλες οι συνθήκες για την ασφαλή 

φύλαξή μας. Οι χώροι αυτοί μας «φιλοξενούν» για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να έρθει η ώρα 

να γίνουμε διάσημοι, μπαίνοντας στις βιτρίνες 

ενός μουσείου.

Οι χώροι αυτοί ονομάζονται:

• κελάρια

• αρχαιολογικές αποθήκες

• μουσεία
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Για τη λεπτομερή εξέτασή μας και προκειμένου να 

προσδιοριστούν η δομή, τα είδη και η έκταση της 

φθοράς μας, η αλλοίωση και οι απώλειές μας, οι 

συντηρητές χρησιμοποιούν ειδικά όργανα και 

μηχανήματα.

Χρησιμοποιούν:

• περισκόπια

• μικροσκόπια

• τηλεσκόπια

Αφού ολοκληρωθεί η  ανασκαφική έρευνα, 

συσκευαζόμαστε  με προσοχή, σαν να είμαστε 

«πολύτιμα», ώστε να ταξιδέψουμε με ασφάλεια 

και πάντα σε υγρή κατάσταση, στα εξειδικευμένα 

εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Εναλίων 

Αρχαιοτήτων. 

Ξαναρίχνεις το ζάρι



Συγχαρητήρια! Έφτασες στο τέρμα!

¨Αν αγαπάς τη θάλασσα και τις βουτιές, αν σου 

αρέσει να βρίσκεις πράγματα τα οποία έχουν 

χαθεί, να ενώνεις κομμάτια της Ιστορίας σαν να 

κάνεις παζλ, αν έχεις υπομονή, ίσως μπορείς να 

γίνεις και εσύ ενάλιος συντηρητής…¨
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1. πτυχίο κατάδυσης

2. δυόμιση χρόνια

3. Προχωράς 3 τετράγωνα

4. μέταλλο 

5. όλα τα παραπάνω 

6. έχω δύο λαβές  

7. Παραμένεις ένα γύρο για να ολοκληρώσεις το σχέδιο

8. όλα τα παραπάνω

9. Επιστρέφεις στο τετράγωνο 5 για να φωτογραφίσεις τη βυθισμένη 

πολιτεία!

10. όλα τα παραπάνω 

11. όλα τα παραπάνω 

12. με κάλυψε η άμμος του βυθού 

13. Προχωράς 3 τετράγωνα  

14. ατσάλι 

15. Ξαναρίχνεις το ζάρι 

16. χαλκό 

17. όλα τα παραπάνω 

18. όλα τα παραπάνω

19. δελτία συντήρησης

20. Αναδύθηκες μαζί με το ζευγάρι σου. Προχωράς 2 τετράγωνα

21. σίτα

22. όλα τα παραπάνω

23. όλα τα παραπάνω

24. σχοινί

25. όλα τα παραπάνω

26. σε έναν από τους σημαντικούς επιβάτες του πλοίου

27. Προχωράς 1 τετράγωνο

28.   βράχο

29.   ειδικά εργαλεία

30.   Προχωράς 1 τετράγωνο

31.   αφαλάτωση 

32.   Παραμένεις για ένα γύρο για   αναγκαστική στάση ασφαλείας

33.   όλα τα παραπάνω

34.   Προχωράς 1 τετράγωνο

35.   πηλό

36.   γυαλί  

37.   μικροσκόπια

38.   γεωύφασμα

39.   θαλάσσιοι βιολόγοι

40.   Επιστρέφεις στο τετράγωνο  38

41.   όλα τα παραπάνω

42.   των  σφουγγαράδων

43.   όλα τα παραπάνω 

44.   μία κανάτα

45.   Ξαναρίχνεις το ζάρι 

46.   νομισματολόγο 

47.   Προχωράς 2 τετράγωνα

48.   αρχαιολογικές αποθήκες 

49.   τέρμα

Απαντήσεις



Φύλακες: Παιδιά, ήρθε το Λιμενικό! Έφεραν τον αμφορέα από την Κάλυμνο!

Λιμενικός: Γεια σας! Σας φέραμε έναν αμφορέα. Πού να τον αφήσουμε;

Φύλακες: Σας ανοίγω τα εργαστήρια συντήρησης. Να, αφήστε τον δίπλα σε αυτόν τον 

αμφορέα και θα τον φροντίσουν οι συντηρητές το πρωί.

Λιμενικός: Ευχαριστούμε! Γεια σας.

Το φως κλείνει, η πόρτα κλειδώνει και ένας παράξενος διάλογος ξεκινά…

Α1- Αμφορέας 1, Συντηρημένος Αμφορέας, από τους Φούρνους Ικαρίας

Α2- Αμφορέας 2, Νεοεισερχόμενος Αμφορέας, από την Κάλυμνο

Α1: Γεια σου φίλε. Καλώς όρισες!

Α2: Εε, γεια. Συγνώμη, αλλά… είμαι λίγο ζαλισμένος από το ταξίδι! Πού βρίσκομαι;

Α1: Είσαι στα εργαστήρια συντήρησης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Α2: Πρώτη φορά τ΄ ακούω αυτό! Και συ ποιος είσαι;

Α1: Εγώ; Εγώ είμαι σπουδαίος και τρανός! Είμαι ο αμφορέας BE 2018 14_34.

Α2: Τι μου λες!

Α1: Οι πρόγονοί μου απασχόλησαν πολύ τους αρχαιολόγους, γι' αυτό και έχω όχι 

ένα, αλλά τρία επίθετα! Άλλοι με φωνάζουν Sheolov D, άλλοι Zeest 93 και κάποιοι 

Dyczektype 29. Βρέθηκα στον Άσπρο Κάβο στους Φούρνους Ικαρίας, σε βάθος 40 

μέτρων, μετά από ένα μεγάλο ταξίδι στη Μαύρη θάλασσα. Εσύ από πού μας έρχεσαι?

Α2: Κι εγώ ήμουν για χρόνια μέσα στη θάλασσα, κάπου στο θαλάσσιο χώρο της 

Καλύμνου, αν άκουσα καλά, και πριν λίγες μέρες πιάστηκα στα δίχτυα ενός ψαρά.
Καθόλου δε μου άρεσε να ΄μαι φυλακισμένος στα δίχτυα. Ευτυχώς ο άνθρωπος με 

παρέδωσε στο λιμενικό κι αυτοί με έφεραν εδώ. Αλλά κι εδώ, απ΄ό,τι βλέπω, σα φυλακή 

είναι. Κλειδωμένες πόρτες, φύλακες, κλειδαριές. Αχ, πού ΄σαι θαλασσίτσα μου γλυκιά!

Α1: Ε, όχι και φυλακή τα εργαστήρια συντήρησης!

Α2: Πώς το είπες; Εργαστήρια; Τι εργαστήρια; Στους τοίχους βλέπω φωτογραφίες

ανθρώπων με ιατρικές ποδιές και με νυστέρια στο χέρι. Παναγία μου! Τους φοβάμαι! 

Τι θα μου κάνουν;

Α1: Καλέ, μη φοβάσαι… Στα εργαστήρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, 

συγκεντρωνόμαστε όλα τα αντικείμενα που προερχόμαστε από τη θάλασσα. 

Είμαστε πολύ τυχεροί που μας φέρνουν εδώ. Όλοι όσοι δουλεύουν εδώ, ξέρουν πολύ

καλά πώς να μας φερθούν, είναι ειδικοί για εμάς.
Α2: Κι αυτοί με τις άσπρες ποδιές;

Α1: Αυτοί είναι οι συντηρητές, οι υπεύθυνοι του χώρου. Καλά παιδιά! Μας 

αγαπάνε! Μας φροντίζουν με πολλή υπομονή, μας ξαναδίνουν ζωή! Μας κάνουν 

όμορφους και αρτιμελής… όπως είμασταν παλιά

Α2: Δεν καταλαβαίνω….

Α1: Πολλοί από μας, όταν μας βρίσκουν, έχουμε τα μαύρα μας τα χάλια. Είμαστε 

σπασμένοι, φθαρμένοι, τελείως καλυμμένοι από κοχύλια της θάλασσας. Οι συντηρητές είναι 

οι γιατροί μας…

Α2: Γιατροί… και δε θα μας πονέσουν, σα να μη μου τα λες καλά..

Α1: Άκου, για να μαθαίνεις, γιατί δεν έχεις ιδέα κακομοίρη μου. Στην αρχή μας παρατηρούν 

προσεκτικά, κρατάνε σημειώσεις για το βάρος, το ύψος, την κατάσταση διατήρησής μας. 

Μετά μας βάζουν σε μπανιέρες με νερό.

Α2: Νερό, νεράκι, επιτέλους, αυτό μ΄ αρέσει!

Α1: Να σε πληροφορήσω λοιπόν ότι μας αφήνουν να κάνουμε και βουτιές!

Α2: Ουάου!! Βουτιές!!!

Α1: Μας αλλάζουν και το νεράκι τακτικά, γιατί με τα παιχνίδια μας το λερώνουμε. Τα

τσαλαβουτήματά μας μάλιστα έχουν και επιστημονική ονομασία, «αφαλάτωση».

Α2: Τι μου λες! Επιστημονικές βουτιές δηλαδή. Πώς είπες ότι το λένε?

Α1: Αφαλάτωση, να σε χαρώ. Αυτό είναι σημαντικό στάδιο της συντήρησης, απ’ ότι λένε οι 

συντηρητές. Το κάνουν, για να μας αφαιρέσουν το αλάτι που έχουμε μέσα μας, επειδή 

ήμασταν τόσο καιρό στη θάλασσα. Αν δεν το κάνουν αυτό, το σώμα μας πονάει τόσο πολύ 

που μπορεί και να σπάσει.

Α2: Α, δε θέλω τέτοια, γλίτωσα παραπεταμένος τόσα χρόνια, γλίτωσα από τα δίχτυα και να 

σπάσω εδώ, τώρα που είμαστε μέσα στους γιατρούς. Και … δε μου λες, αυτή η … 

αφαλάτωση πονάει, πονάει;

Α1: Πω πω, πολύ φοβητσιάρης μας βγήκες. Όχι, δεν πονάει καθόλου, μόνο που 

κρατάει πάρα πολύ καιρό. Μήνες… μπορεί και χρόνο ολόκληρο! Εμάς όμως δε μας 

πειράζει. Ωραία περνάμε! Μερικές φορές από τα παιχνίδια μας ξεχειλίζουν οι μπανιέρες 

και γεμίζουν τα εργαστήρια με νερό… Τι το περίεργο, στην « Εφορεία Εναλίων» εξάλλου 

είμαστε!

Α2: Εφορεία Εναλίων. Τι πάει να πει αυτό;

Α1: Σύνθετη λέξη, «εν» και «αλς» που σημαίνει «μέσα» και «θάλασσα», δηλαδή μέσα 

στη θάλασσα.

Πρώτη νύχτα στο εργαστήριο συντήρησης
Χώρος: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 

Χρόνος: Κυριακή απόγευμα…

Παραμύθι



Α2: Κοίτα τι μαθαίνω απόψε! Και πώς καταλαβαίνουν ότι έχει αφαιρεθεί όλο το αλάτι;

Α1: Οι συντηρητές μετράνε το νερό με κάτι περίεργα μηχανήματα, τα αγωγιμόμετρα. 

Αυτά τους δείχνουν πότε τελειώνει το μπανιάρισμά μας. Μετά μας αφήνουν να 
στεγνώσουμε και μας καθαρίζουν.

Α2: Μας καθαρίζουν; Περαστικά μου! Πώς; Με τι;
Α1:Ήμαρτον αδελφάκι μου! Πολύ περίεργος είσαι... Απομακρύνουν ό,τι έχει κολλήσει πάνω 

στο σώμα μας. Κοχύλια, σφουγγάρια, βότσαλα, άμμο. Χρησιμοποιούν νυστέρια, καλέμι και 

σφυρί και εργαλεία όμοια με αυτά των οδοντιάτρων, σαν τον τροχό. Πάλι αναστενάζεις…

Α2: Ακούω για νυστέρια, οδοντιατρικό τροχό… Αχ τον δύσμοιρο, τι μου ΄λαχε να πάθω…. 

Μη μου πεις ότι όλα αυτά δεν πονάνε;

Α1: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, όχι, δεν πονάνε. Μία μικρή ενόχληση νιώθουμε 
σαν να μας γαργαλάνε, αλλά μετά τίποτα.

Α2: Κρατάει καιρό ο καθαρισμός μας;

Α1: Συνήθως ναι. Εξαρτάται από το τι έχει κολλήσει πάνω μας. Εσύ βέβαια δεν έχεις και 

πολλά κοχύλια πάνω σου, μάλλον θα ήσουν θαμμένος στην άμμο. Δεν έγινες σπίτι 

διάφορων θαλάσσιων οργανισμών, όπως εγώ. Γρήγορα θα σε κάνουν κούκλο.

Α2: Μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά…

Α1: Μπα… Μόνο το θόρυβο πρέπει να συνηθίσεις, γιατί μας ξεκουφαίνουν με 

τα μηχανήματά τους. Σκέψου ότι οι συντηρητές 

φορούν ακουστικά. Να, βλέπεις την αφίσα 

απέναντι; Δείχνει φωτογραφίες μου μέσα στη 

θάλασσα, έξω  από τη θάλασσα και όπως είμαι 

τώρα. Έχω φωτογένεια, δε νομίζεις;

Α2: Εσύ είσαι εκεί;

Α1: Βλέπεις πώς με βρήκαν; Είχα όλο το βράχο 

πάνω μου!

Α2: Μπράβο τους, όμως, αγνώριστο σ΄ έκαναν!

Α1: Α, μη νομίζεις ότι ήταν εύκολο. Δυσκολεύτηκαν πολύ να με καθαρίσουν. 

Μήνες προσπαθούσαν σιγά σιγά να αφαιρέσουν τον επίπαγο. Έτσι λένε τον 

βράχο οι συντηρητές. Κοίτα με τώρα! Άλλος αμφορέας! Και να σκεφτείς ότι ακόμα δεν με 

έχουν τελειώσει.

Α2: Ευτυχώς, φίλε μου, που δε σπάσαμε λέω εγώ, τόσα χρόνια μέσα στη 

θάλασσα! Γιατί ποιος θα ενδιαφέρονταν για σπασμένα κομμάτια;

Α1: Α, μην το λες και βέβαια μαζεύουν και τα όστρακα.

Α2: Εγώ δε σου ΄πα για όστρακα, ψάρια και σφουγγάρια, για μας τα 

πήλινα μιλάω.

Α1: Θα με σκάσεις σήμερα, τίποτα δεν ξέρεις. Όστρακα λέμε τα σπασμένα 

τμήματα των πήλινων αγγείων.

Α2: Καλά, καλά, μη θυμώνεις, πες μου τι τα θέλουν τα σπασμένα τέλος πάντων.

Α1: Δε θα το πιστέψεις, τα συναρμολογούν! Θέλουν περισσότερη δουλειά, βέβαια. Αφού 

ολοκληρωθεί η αφαλάτωση και ο καθαρισμός τους, οι συντηρητές απλώνουν σε ένα μεγάλο 

τραπέζι όλα τα κομμάτια που υπάρχουν και ξεκινούν το παζλ! Εκεί να δεις τραγούδια και 

χαρές, όταν βρίσκουν κομμάτια που ενώνονται.

Όσα βρίσκουν ότι ταιριάζουν τα ενώνουν αρχικά με χαρτοταινία, για να δουν τι αγγεία 

δημιουργούνται. Αφού βρεθούν αρκετά όστρακα που ανήκουν σε ένα αγγείο, τότε βάζουν 

κόλλα.

Α2: Και με τα κομμάτια, εεε…, τα όστρακα που δεν βρίσκονται ποτέ; Τι γίνεται;

Α1: Οι συντηρητές συμπληρώνουν τα τμήματα που λείπουν με γύψο και τα βάφουν στο ίδιο 

χρώμα με το σώμα μας , αλλά έναν τόνο πιο ανοιχτό, ώστε να φαίνεται ότι το έχουν κάνει 

αυτοί. Καλλιτέχνες παιδί μου σου λέω! Έτσι γινόμαστε, όπως ήμασταν παλιά.

Α2: Ε και τι έγινε! Τι σημασία έχει να γίνουμε «όπως παλιά»; Γι αυτό και δουλεύουν τόσοι 

άνθρωποι τόσο καιρό;

Α1: Τι σημασία έχει; Μετά από όλες αυτές τις εργασίες είμαστε έτοιμοι για όλα!

Η δόξα μας περιμένει! Οι αρχαιολόγοι μας μελετούν, συμμετέχουμε σε εκθέσεις,

μπαίνουμε σε μουσεία, μας βλέπουν όλοι και μας θαυμάζουν! Και το σπουδαιότερο

μαθαίνουν από εμάς για τα αρχαία χρόνια. Πώς και πώς περιμένω αυτή τη στιγμή!

Α2: Θα γίνω και εγώ διάσημος δηλαδή;

Α1: Έτσι φαίνεται, για να σε φέρουν εδώ… Με την κουβέντα όμως ξημέρωσε και δεν 

κλείσαμε μάτι. Άντε φιλαράκο, κοιμήσου λίγο. Σε τρεις ωρίτσες θα έρθουν οι συντηρητές.

Α2: Καλόν ύπνο, φίλε μου. Τα λέμε αργότερα.

Ακούγονται φωνές και η πόρτα του εργαστηρίου ανοίγει….

Συντηρητές: Ουπς! Καλώς τα δεχτήκαμε! Ήρθε ο αμφορέας που περιμέναμε από την 

Κάλυμνο! 

Άντε παιδιά ξεκινάμε…Κάποιος ας φέρει τη φωτογραφική μηχανή!



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

3. Οι καταδυόμενοι ερευνητές βουτάνε πάντα 

ανά δύο, δηλαδή σε...

5. Στο βυθό των ελληνικών θαλασσών 

κρύβονται πολλά....

6. Η...... Αρχαιολογία μελετά την υποβρύχια 

πολιτιστική κληρονομιά μας.

7. Τα βρίσκουμε στην παραλία, αλλά και 

κολλημένα πάνω στα αγγεία.

8. Αναλαμβάνει τη συντήρηση μνημείων και 

ευρημάτων, όχι μόνο στη στεριά, αλλά και 

στη θάλασσα

ΚΑΘΕΤΑ

1. Ναυάγιο γνωστό για τον Μηχανισμό 

του.

2. ..... και πόλεις ολόκληρες βυθίστηκαν 

από το νερό στο πέρασμα των αιώνων.

4. Διαδικασία εύρεσης αντικειμένων.

1

2

3 4

5 6

7

8

1.ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ, 2.ΛΙΜΑΝΙΑ, 3.ΖΕΥΓΑΡΙΑ, 4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ, 5.ΝΑΥΑΓΙΑ, 6.ΕΝΑΛΙΑ, 7.ΚΟΧΥΛΙΑ, 8.ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

Α Σ Ι Κ Α Ω Β Α Ν Ε Ε Η

Κ Υ Τ Α Β Κ Α Ρ Ο Ι Κ Τ

Ε Ν Α Λ Ι Α Ο Β Υ Θ Ο Σ

Υ Τ Ν Ε Β Τ Γ Α Λ Ε Χ Θ

Ξ Η Α Μ Φ Α Σ Γ Θ Ο Υ Σ

Β Ρ Σ Ι Α Δ Α Γ Ε Δ Λ Ε

Ρ Η Κ Ω Τ Υ Ν Ε Χ Ι Ι Τ

Χ Σ Α Α Λ Σ Υ Ι Ο Χ Α Η

Ο Η Φ Ε Α Η Β Α Κ Τ Ω Ρ

Ο Α Η Ρ Υ Χ Ε Σ Φ Υ Ρ Ι

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΝΑΛΙΑ, 

ΑΝΑΣΚΑΦΗ, ΚΑΛΕΜΙ, 

ΚΑΤΑΔΥΣΗ, ΑΓΓΕΙΑ, ΒΥΘΟΣ, 

ΚΟΧΥΛΙΑ, ΔΙΧΤΥ, ΣΦΥΡΙ 

Εξερευνώντας τον βυθόΑναζήτησε τις κρυμμένες λέξεις που σχετίζονται με την 

υποβρύχια αρχαιολογία 



Α Σ Ε Γ Η Υ Τ Ι Ο Α

Ο Ι Σ Λ Ω Τ Φ Ξ Λ Ν

Δ Ο Β Π Γ Α Ν Τ Ι Α

Π Υ Α Υ Ω Δ Υ Τ Ι Π

Ο Ρ Τ Η Μ Ρ Ε Μ Α Ν

Ο Φ Ρ Η Α Κ Ρ Ε Τ Ε

Γ Κ Α Τ Σ Η Γ Σ Α Υ

Ε Ν Χ Ε Κ Τ Ε Τ Ο Σ

Δ Υ Ο Α Α Λ Ν Ο Ρ Τ

Α Μ Π Ο Υ Κ Α Λ Α Η

Ν Γ Ε Π Ι Ζ Χ Η Φ Ρ

Κ Ι Δ Ζ Ε Τ Ο Ε Τ Α

Ε Ξ Ι Δ Β Ε Τ Ω Ο Σ

Β Ο Λ Α Τ Υ Θ Ι Ο Π

Α Β Α Ρ Η Γ Η Ξ Ε Ρ

ΔΥΤΗΣ, ΒΑΤΡΑΧΟΠΕΔΙΛΑ, 

ΓΑΝΤΙΑ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ, 

ΜΠΟΥΚΑΛΑ, ΒΑΡΗ, ΜΑΣΚΑ, 

ΣΤΟΛΗ 

Αναζήτησε τις κρυμμένες λέξεις που σχετίζονται με 

τον εξοπλισμό των καταδυόμενων συντηρητών
Μπορείς να βοηθήσεις το δύτη να φτάσει στους αμφορείς; 



1.Τμήμα χάλκινου αγάλματος έφιππου 
θωρακοφόρου, από τον υποθαλάσσιο χώρο της 
Καλύμνου 

2. Αμφορέας, από τους Φούρνους Ικαρίας
3. Μεταλλικό πόδι επίπλου, από το Νότιο Ευβοϊκό
4. Βυζαντινό πιάτο, από το ναυάγιο της Καβαλλιανής
5. Επάργυρο νόμισμα, από το ναυάγιο της Σύρνας
6. Χάλκινος λέβητας, από Λιβανάτες Φθιώτιδας

1 2

3

4

5

6
1 Α
2        Β
3         Γ
4         Δ
5 Ε
6 Ζ

Ε

Α

Β

Γ

Δ

Ζ

Στις φωτογραφίες βλέπεις πως ήταν πριν συντηρηθούν κάποια ευρήματα 

της Ε.Ε.Α. και πως είναι σήμερα τα ίδια ευρήματα.  Μπορείς να κάνεις την 

αντιστοίχιση; (πριν και μετά)



Παζλ



Παζλ



Φτιάξε τη δική σου δημιουργική κάρτα, γράψε τις εντυπώσεις σου  

για την ενάλια συντήρηση και στείλε τη στο mail :

spapanikou@culture.gr ή

dpaizi@culture.gr

Καλή διασκέδαση! 

Χρύσα, Ειρήνη, Άγγελο,

Δέσποινα, Σπυριδούλα

Προς

Φτιάξε τη δική σου κάρτα

mailto:spapanikou@culture.gr
mailto:dpaizi@culture.gr

