
Το βάραθρο Άκωλη Ψαρής 
(Ψ207) στα -442m βάθος

Σάββας Παραγκαμιάν



Χανιά



Ψ207
Υψόμετρο 1560m

Πλακώδεις Ασβεστόλιθοι

Ασβεστόλιθος Τριπαλίου

Κατασκήνωση
Υψόμετρο 1100m

Κάτω από τον ασβεστόλιθο Τρυπαλίου 
εμφανίζεται Κογκλομερίτης, 
ακολουθεί μεταφλύσχης και 
έπειτα Πλακώδης αβεστόλιθος

Β 



Ψ207



Πλακώδεις Ασβεστόλιθοι





ρήγματα



Σπηλαιολογική ιστορία

Αποστολή «Ψαρή 2008»

• Εντοπισμός και ονομασία βαράθρου

• 22.07.2008 Πρώτη εξερεύνηση έως τα-56m

• Όλη την υπόλοιπη εβδομάδα αρμάτωμα έως -162m

18-19.10.2008 Προσπάθεια συνέχισης εξερεύνησης (χωρίς 
αποτέλεσμα)

Τριήμερη αποστολή Τ.Κ της Ε.Σ.Ε 

• 01-03.05.2009 Αρμάτωμα σε καινούριο τμήμα έως τα -234m

Αποστολή «Ψαρή 2009»

• 04-06 και 11.07.2009 εξερεύνηση έως τα -442m

17-19.07.2009 Προσπάθεια διάνοιξης στενομάτων του δαπέδου 
με εκρηκτικά



«Ψαρή 2008» έως τα -162m



• Ενδιαφέρον Βασίλη Βάγια 

• Πολλές δυσκολίες

• Δεν βρέθηκε καινούριο 
τμήμα

Γιάννης και Βασίλης



10μελής αποστολή του Τμήματος το 
τριήμερο της πρωτομαγιάς



Εξερεύνηση έως τα -235m



«Ψαρή 2009»

Σε δύο σαββατοκύριακα 
εξερεύνηση έως τα -442m



Αποστολή στις 17-19.07.2009
• Ο Πάνος Γεωργόπουλος 

και ο Γιώργος 
Αγγελόπουλος την 1η

μέρα έκαναν διανοίξεις 
με εκρηκτικά στα -442m
δυστυχώς χωρίς 
επιτυχία.

• Την επόμενη μέρα ο 
Γιάννης Σκοντινάκης και 
ο Δημήτρης Λεσσές 
κατέφθάσαν στο 
σπήλαιο για το 
ξαρμάτωμα. 





Τρεις είσοδοι
Είσοδος α

Είσοδος β

Είσοδος γ





•Αφιλόξενο βάραθρο
•Χωρίς χρώματα
•Ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω πτώσης 
πετρών
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Transaction

Πηγάδι Άβυσσος

Πηγάδι Ελευθέριος Πλατάκης

Πηγάδι Λαρύγγι

Πλατεία του Μπεκρή

Έως τα -325m το πέτρωμα του 
βαράθρου είναι ασβεστόλιθοι 
Τρυπαλίου και δολομίτες
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Τραβέρσα

Η τραβέρσα



Πηγάδι 
«Άβυσσος»



Πηγάδι «Λάρυγγας» 



Μόνο κογκλομερίτης από τη μέση 
του «Λαρυγγιού» και μετά



Πηγάδι «Ελευθέριος Πλατάκης» 
βάθος 88m



«Πλατεία του Μπεκρή»



Ο Γιώργος και ο Πάνος έκαναν 
εκρήξεις στις 17.07.2009 στο βόρειο 
τμήμα του δαπέδου αλλά χωρίς 
επιτυχία.



Νότια του δαπέδου υπάρχουν στενοί 
μαίανδροι (καταφέραμε να εξερευνήσουμε 

τα 35m του μήκους τους και υπάρχει 
συνέχεια) σχηματισμένοι από την πορεία του 

νερού που εμφανίζεται λόγω της έντονης 
σταγονορροής.



Αριθμοί του Ψ207

• Τοποθετήθηκαν 54 spits

• Χρησιμοποιήθηκε 620m 
σκοινί

• 56 carabiners



Ρεκόρ του Ψ207

• Το τρίτο μεγαλύτερο 
βάραθρο που 
εξερευνήθηκε αποκλειστικά 
από Έλληνες, πίσω από τη 
Στοιχειωμένη(-581m) και 
από την καταβόθρα 
Πελετών (-570m)

• Το μεγαλύτερο βάραθρο 
που εξερευνήθηκε από ένα 
μόνο σωματείο

• Το μεγαλύτερο βάραθρο 
που εξερευνεί ποτέ η Ε.Σ.Ε

• Το 13ο μεγαλύτερο 
βάραθρο της Ελλάδας 



Κατάλογος των βαθύτερων σπηλαίων 
της Ελλάδας

1. Γουργούθακας -1208m
2. Λιοντάρι -1110m
3. Ταφκούρα -860m
4. Τρύπα του Όρνιου -586m
5. Στοιχειωμένη -581m
6. Καταβόθρα Πελετών -570m
7. Colossus -553m
8. Τάφκος στα Πετραδολάκια -473m
9. Πραλίνα -470m
10. Σπηλιά των Στερνών -463m
11. Χάσμα του Έπους 1 -452m
12. Χάσμα του Έπους 2 -451m
13. Ψ207 -442m
14. Προβατίνα -405m
15. Διπλοτάφκι -400m



• Ευχαριστούμε όλα τα 
μέλη που συμμετείχαν 
στις αποστολές για την 
βοήθειά τους

• Ευχαριστούμε τον Ε.Ο.Σ 
Χανίων για την 
παραχώρηση σκοινιού 

• Ευχαριστούμε τους κ.κ 
Μπάμπη Φασουλά και 
Γιώργο Ηλιόπουλο για 
τις πολύ χρήσιμες 
πληροφορίες για τα 
πετρώματα 



That’s all Folks
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