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Ν έ α  χ ρ ο ν ι ά ,  ν έ ε ς  π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς .  

Το 2009 σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή 

στην πολύχρονη ιστορία της Ελληνικής 

Σπηλαιολογικής Εταιρείας. Η προηγούμενη 

χρονιά έφερε μια εντυπωσιακή αύξηση της 

δράσης, με την κορύφωση της στα τέλη 

του έτους.  

Εξερευνητικές Αποστολές, εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, συμμετοχή σε όλες τις 

Εθνικές και τις περισσότερες διεθνείς Συ-

ναντήσεις, ολοκλήρωσαν μια πολύ δρα-

στήρια από κάθε άποψη χρονιά. Το νέο 

μας Τοπικό Τμήμα στη Βοιωτία και τα δε-

κάδες νέα μέλη μεγάλωσαν ακόμη περισ-

σότερο την οικογένειά μας. 

Παρόλα αυτά μόνο ευχαριστημένοι δεν 

πρέπει να είμαστε. Τα θετικά βήματα που 

έγιναν, είναι μόνο τα σκαλοπάτια για να 

ανέβουμε ψηλότερα.  

Το πιο σημαντικό όμως κληροδότημα από 

την χρονιά που έφυγε, είναι η ανάγκη να 

αλλάξουμε τρόπο σκέψης: να μάθουμε να 

κοιτάμε ψηλότερα! Υπάρχουν ακόμη πολ-

λές εκκρεμότητες, κληρονομιά των προη-

γούμενων χρόνων που επιβάλλεται να 

ξεκαθαρίσουμε. Άλλες έχουν ήδη δρομο-

λογηθεί, άλλες όχι. Και οι λύσεις τους δεν 

είναι πάντοτε εύκολες ούτε γρήγορες. Τις 

περισσότερες φορές απαιτείται η συντονι-

σμένη προσπάθεια πολλών ατόμων για να 

επιτευχθούν.  

Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την 

επόμενη χρονιά. Να καταλάβουμε όλοι μας 

ότι η πρόοδος της Εταιρείας αποτελεί υπό-

θεση όλων και όχι μόνο του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή λίγων ατόμων. Αφορά όλα 

τα Μέλη και τους φίλους της, μιας και ε-

ξαρτάται άμεσα από όλους. Το κλειδί για 

την επιτυχία είναι η συμμετοχή όλων μας 

στις δράσεις, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.  

Η διετία που ξεκίνησε είναι γεμάτη προ-

κλήσεις καθώς συμπίπτει με πολλά και 

σημαντικά σπηλαιολογικά γεγονότα που 

κορυφώνονται με τον εορτασμό των 60 

χρόνων της Εταιρείας το 2010.  

Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη! 
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Τ Ο  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Η Σ  Ε . Σ . Ε .  

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Χαϊδάρι η ημε-

ρίδα με θέμα «Ελάτε να Γνωρίσουμε τα 

Σπήλαια του Ποικίλου Όρους». 

Το πρωί έγινε επιφανειακή έρευνα στο 

Ποικίλο Όρος στην οποία συμμετείχαν δε-

κάδες κάτοικοι της περιοχής και μέλη της 

Ε.Σ.Ε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντο-

πίστηκαν 4 σπήλαια από τα οποία το ένα 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για περαιτέρω 

εξερεύνηση, η οποία θα γίνει από τα Μέλη 

μα. τις επόμενες ημέρες. 

Το απόγευμα έγινε στην αίθουσα του 

Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Χαϊδαρί-

ου προβολή φωτογραφιών από μέλη της 

Ε.Σ.Ε. και βίντεο του Ανδρέα Χαλκιόπου-

λου, για το Σπήλαιο Αφαίας και τα σπήλαια 

της ευρύτερης περιοχής του Χαϊδαρίου. 

Οι κάτοικοι της περιοχής και οι εκπρόσω-

ποι των τοπικών φορέων κατέκλυσαν την 

αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου δείχνο-

ντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τον 

υπόγειο πλούτο της περιοχής. 

Σ τ α λ α κ τ ί τ ε ς  
 

Η ανταπόκρισή σας 
στους Σταλακτίτες 
ήταν ιδιαίτερα θερ-
μή και ενθαρρυντι-
κή. Σας ευχαρι-
στούμε και δεσμευ-
όμαστε να συνεχί-
σουμε να προσπα-
θούμε για την κα-
λύτερη ενημέρωση 
των μελών και των 
φίλων μας.  

Σε μια εποχή που η 
Ελληνική Σπηλαιο-
λογική Εταιρεία, 
ανταποκρινόμενη 
στις απαιτήσεις των 
καιρών, συνεχίζει 
να εξελίσσεται και 
να πρωτοπορεί, η 
επικοινωνία μεταξύ 
μας αποκτά ιδιαίτε-
ρη σημασία. 

Η Ε.Σ.Ε. είναι τα 
μέλη της!  

Φάνης Έλληνας 



Το νέο μας ημερολόγιο για το 2009 

είναι σχεδόν έτοιμο και θα είναι διαθέ-

σιμο στα Μέλη και τους Φίλους της 

Ε.Σ.Ε. τις πρώτες ημέρες του νέου 

έτους.  

Ανανεωμένο και πρωτότυπο, σε επιτρα-

πέζιο πρακτικό σχήμα, με πολλές νέες 

φωτογραφίες σπηλαίων, που έστειλαν 

τα μέλη μας από όλη την Ελλάδα.  

Περιέχει πλήθος πληροφοριών για την 

Εταιρεία, την ιστορία της, τα Τοπικά της 

Τμήματα και τις προγραμματισμένες για 

το 2009 δραστηριότητές της.  

Για το νέο ημερολόγιο τις φωτογραφίες 

τους έστειλαν τα μέλη μας: Γιωργος 

Αβτζής, Γιώργος Λαζαρίδης, Κώστας 

Φωτεινάκης, Κοσμάς Γαζέας, Γιάννης 

Γεωργιάδης, Στέφανος Γώγος, Καλούστ 

Παραγκαμιάν, Χρήστος Πέννος, Σάββας 

Παραγκαμιάν, Μάνος Πετράκης, Μάρ-

κος Βαξεβανόπουλος, Θανάσης Ξανθό-

πουλος, Πέλη Φιλιππάτου, Νίκος Λε-

λούδας, Ηρακλής Καλογερόπουλος, 

Πόπη Μπαξεβάνη και Φάνης Έλληνας. 

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά! 

Η τιμή κάθε ημερολογίου είναι 5 Ευρώ 

και μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από 

τα Γραφεία μας στην Αθήνα και σε ολό-

κληρη την Ελλάδα, από τα Τοπικά μας 

Τμήματα. Φροντίστε να το προμηθευ-

τείτε έγκαιρα, γιατί προβλέπεται να 

εξαντληθεί σύντομα! 

Συνηθίζεται τέτοιες μέρες να ανταλλάσσουμε ευχές. Μη θέλοντας να ξεφύ-

γουμε από την παράδοση, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σας 

ευχόμαστε υγεία και μακροημέρευση, τόσο για σας όσο και για όσους αγα-

πάτε. Μακάρι το 2009 να είναι μια ευτυχισμένη και δημιουργική χρονιά για 

όλους μας. 

Τ ο  ν έ ο  Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  τ η ς  Ε . Σ . Ε .  

Ε υ χ έ ς  γ ι α  τ ο ν  κ α ι ν ο ύ ρ ι ο  χ ρ ό ν ο   

Κ ο π ή  τ η ς  π ί τ α ς  τ η ς  Ε . Σ . Ε .  σ τ η  Β ο ι ω τ ί α   

Καραϊσκάκη (Σταθμός Μετρό Μεταξουρ-

γείο). Το κόστος συμμετοχής είναι 15 

ευρώ. Όσοι επιθυμούν να έλθουν με το 

πούλμαν, θα πρέπει να δηλώσουν έως 

την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2009 την 

συμμετοχή τους. Το κόστος συμμετοχής 

προκαταβάλλεται. Φροντίστε να κλείσε-

τε έγκαιρα θέση. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο χώρος της 

καταβόθρας του Ηρακλή δεν είναι διευ-

θετημένος. Τα αυτοκίνητα προσεγγί-

ζουν το σπήλαιο σε απόσταση περίπου 

200 μέτρων όπου αρχίζει ήπιο μονοπάτι 

μέχρι την είσοδο της καταβόθρας. Η 

πρόσβαση είναι εύκολη για όλους. 

Σας περιμένουμε όλους! 

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2009, στις 

12:00 μ.μ., στην Καταβόθρα του Ηρα-

κλή στο Νέο Κόκκινο Βοιωτίας, θα γίνει 

η ετήσια κοπή της πίτας της Ελληνικής 

Σπηλαιολογικής Εταιρείας. 

Ταυτόχρονα, το νέο μας Τοπικό Τμήμα 

της Βοιωτίας θα κόψει και αυτό την 

πίτα του. 

Πριν από την κοπή της πίτας (10:30 

π.μ.) θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση 

στην προϊστορική Ακρόπολη του Γλα. 

Για όσους θέλουν, μετά την κοπή της 

πίτας, υπάρχει η δυνατότητα για φαγη-

τό στις ταβέρνες της περιοχής. 

Στις 08:30 το πρωί της Κυριακής, θα 

αναχωρήσει πούλμαν από την πλατεία 

Σελίδα 2 Σ Τ Α Λ Α Κ Τ Ι Τ Ε Σ  

Ανακοινώσεις Δ. Σ.  

Μην χάσετε 

το 

συλλεκτικό 

και 

ανανεωμένο 

ημερολόγιο 

μας! 

Σας 

περιμένουμε 

όλους στην 

ετήσια κοπή 

της πίτας 

μας! 



Θέλουμε να συγχαρούμε και να ευχαρι-

στήσουμε τα μέλη της Συντακτικής Επι-

τροπής Αντώνη Μπαρτζιώκα, Καλούστ 

Παραγκαμιάν και Ευαγγελία Τσουκαλά, 

για την προσπάθεια και τον χρόνο που 

διέθεσαν για την σύνταξη της πρότασης 

για την επανέκδοση του Δελτίου της 

Ε.Σ.Ε. 

Το Δ. Σ. θα καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την πραγματοποίηση 

της έκδοσης, ώστε να συνεχίσει το Δελ-

τίο να αποτελεί τον καθρέφτη της Εται-

ρείας.   

Το Δελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολο-

γικής Εταιρείας είναι ένα διεπιστημο-

νικό περιοδικό αφιερωμένο στη σπηλαι-

ολογική έρευνα.  

Το Δελτίο θα δημοσιεύει πρωτότυπα, 

αδημοσίευτα άρθρα, σχετικά με την 

έρευνα σε σπήλαια εν γένει, καθώς και 

σε επιφανειακές καρστικές μορφές. Θα 

εκδίδεται σε ετήσια βάση και θα περι-

λαμβάνει 2 τεύχη. 

Στο πρώτο τεύχος θα δημοσιεύονται 

επιστημονικά άρθρα σχετικών επιστη-

μών όπως: Γεωλογία, Παλαιοντολογία, 

Παλαιοανθρωπολογία, Αρχαιολογία, 

Υδρολογία, Μετεωρολογία, Προστασία 

και Διαχείριση σπηλαίων, Σπηλαιοβιο-

λογία, Ιστορία, Λαογραφία.  

Τα άρθρα του δεύτερου τεύχους αφο-

ρούν μεγάλες σπηλαιολογικές αποστο-

λές, τεχνικές και εξοπλισμό, εξερεύνη-

ση και χαρτογράφηση, φωτογράφηση, 

κ.ά.. Γίνονται δεκτά άρθρα ανασκόπη-

σης των ερευνών και αναλυτικές περι-

γραφές της εξερεύνησης και της μορ-

φολογίας μεμονωμένων σπηλαίων, όχι 

όμως ημερολόγια αποστολών με συνο-

πτικές περιγραφές σπηλαίων.  

Εκτός εξαιρέσεων, το κείμενο δεν πρέ-

πει να ξεπερνά συνολικά 12 σελίδες για 

τις επιστημονικές εργασίες και τις 5 για 

τις εργασίες του 2ου τεύχους. 

Οι αναλυτικές πληροφορίες για τις προ-

διαγραφές των προς υποβολή άρθρων 

και της διαδικασίας δημοσίευσης υπάρ-

χουν και στην Ιστοσελίδα μας. 

4-12 Ψαρή 2009: 10ήμερη Εξερευνητι-

κή Αποστολή, Τ.  Τ. Κρήτης  

19-26 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπη-

λαιολογίας (Texas) 

Αύγουστος ** 

1-16 Αστρακάν 2009: 15ήμερη Εξε-

ρευνητική Αποστολή στην Αστράκα 

Μαρόκο 2009: 10ήμερη Εξερευνητική 

Αποστολή, Τ.  Τ. Κρήτης  

Σεπτέμβριος ** 

12η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνά-

ντηση (Σάμος) Ευπαλίνος 

Οκτώβριος * 

Έναρξη Σεμιναρίου Β’ Βαθμού 

Νοέμβριος * 

Δεκέμβριος * 

Εκπαίδευση 2ης Ε.Μ.Α.Κ. (Β΄ Βαθμού) 

Μαθήματα Α’ Βοηθειών 

* (Προγραμματίζονται Διήμερες & Τριή-

μερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές) 

**(Προγραμματίζονται Ημερήσιες & 

Διήμερες Εξερευνητικές Αποστολές) 

Το 2009 θα είναι γεμάτο δράση!  

Δείτε με μια ματιά τα κυριότερα σπηλαι-

ολογικά γεγονότα της χρονιάς που μό-

λις ξεκίνησε: 

Ιανουάριος 

11 Κοπή Πίτας Ε.Σ.Ε. στη Βοιωτία 

12 Έναρξη Σχολείου Σπηλαιοδιάσωσης 

Φεβρουάριος 

7-8 Άσκηση Σπηλαιοδιάσωσης 

Εκπαίδευση 2ης Ε.Μ.Α.Κ. (Α΄ Βαθμού) 

Γενική Συνέλευση Ε.Σ.Ε. 

Μάρτιος 

11 Έναρξη Σεμιναρίου Α’ Βαθμού 

Απρίλιος * 

16-22 Μαύρη 2009: 5ήμερη Εξερευνη-

τική Αποστολή στο Ρέθυμνο, Τ.  Τ. 

Κρήτης  

Μάιος * 

Ιούνιος *,** 

24-28 3η Βαλκανική Σπηλαιολογική 

Κατασκήνωση (Αττάλεια, Τουρκία)  

Ιούλιος ** 

Τ ο  Α ν α ν ε ω μ έ ν ο  Δ ε λ τ ί ο  τ η ς  Ε . Σ . Ε .  

Τ ο  Κ α λ ε ν τ ά ρ ι  τ ο υ  2 0 0 9  

Αρχίστε να 

ετοιμάζετε τα 

άρθρα σας 

για τον 

επόμενο τόμο 

του Δελτίου 

της Ε.Σ.Ε. 
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Η νέα μορφή του Δελτίου 
της Ε.Σ.Ε. που θα κυκλοφο-
ρήσει ξανά μέσα στο 2009. 

Ανακοινώσεις Δ. Σ.  

2009  

Μια χρονιά 

γεμάτη 

σπηλαιολογική 

δράση! 



Από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου, ομάδα 

μελών μας, αποτελούμενη από τους: 

Γιώργο Αβτζή, Ολιβιέ Καντερλί, Νατάσ-

σα Κατσέλη και Νίκο Λελούδα, πραγμα-

τοποίησε σπηλαιολογικές έρευνες στο 

Μενοίκιο όρος, κοντά στα χωριά Ανα-

στασιά και Αγριανή του Δήμου Νέας 

Ζίχνης, στον Νομό Σερρών. 

Κατά την διάρκεια αυτών των ερευνών, 

εξερευνήθηκαν, φωτογραφήθηκαν και 

χαρτογραφήθηκαν τα παρακάτω: 

• Αρχαίο ορυχείο σιδήρου – (ΑΣΜ: 

9970). Εξερευνήθηκαν στοές του σε 

μήκος 60 μέτρων περίπου. Οι στοές 

αυτές, είναι πολύ στενές και χαμηλές, 

κατά την πρακτική των αρχαίων με-

ταλλωρύχων, και οδηγούν προς διά-

φορες κατευθύνσεις. 

• Σπήλαιο – κοίτη υπόγειου ποτα-

μού. – (ΑΣΜ: 9971). Το σπήλαιο 

εξερευνήθηκε σε μήκος 350 περίπου 

μέτρων, σε τρεις κεντρικούς πλοκά-

μους, με πολύ χαμηλά ύψη οροφών, 

τμήματα των οποίων καλύπτονται, 

ακόμη, με νερό και λάσπη. 

• Σπηλαιοβάραθρο «Γιαλούμ». – 

(ΑΣΜ: 9972). Πρόκειται για σπηλαιο-

βάραθρο – σύμπλεγμα γεωλογικών 

ρηγμάτων, κατακόρυφου βάθους 10 

μέτρων και, συνολικού 16 μέτρων. 

• Σπήλαιο, στην θέση Άγιος Κων-

σταντίνος. – (ΑΣΜ: 9973). Πρόκει-

ται για μικρό σπήλαιο, με δύο παράλ-

ληλες εισόδους που, μετά από πολύ 

χαμηλά περάσματα, καταλήγουν σε 

τρεις μικρές αίθουσες με χαμηλά επί-

σης ύψη οροφών. Το συνολικό του 

μήκος είναι 35 μέτρα περίπου. 

Στο Μενοίκιο έχουν πραγματοποιήσει 

επίσης πολυάριθμες αποστολές τα μέλη 

του Τοπικού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας 

της Ε.Σ.Ε. 

Σ π η λ α ι ο λ ο γ ι κ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  σ τ ο  Μ ε ν ο ί κ ι ο  

Ε π ί σ κ ε ψ η  σ τ ο  σ π ή λ α ι ο  Κ ω ν ω π ί ν α ς  

Εξερευνήθηκε από την Άννα Πετροχεί-

λου το 1982 και έπειτα ακολούθησαν 

δύο εξερευνήσεις από τον Σταμάτη  

Κίρδη το 1991 και το 1993, ο οποίος 

και το χαρακτήρισε «γεωλογικό εργα-

στήρι». Ο διάκοσμος του σπηλαίου είναι 

πλούσιος. Υπάρχουν σταλακτίτες, στα-

λαγμίτες, κουρτίνες, και βοτρυόλιθοι 

και ελικτίτες που είναι σπάνιοι σχηματι-

σμοί.  

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου πραγματο-

ποιήθηκε επίσκεψη στο σπηλαιοβάρα-

θρο Κωνωπίνας στη περιοχή Ξηρόμερου 

Αιτωλοακαρνανίας. Συμμετείχαν τα μέ-

λη μας Ανδρέας Κάσσης και Γιάννης 

Γεωργιάδης. 

Το συγκεκριμένο σπηλαιοβαραθρο έχει 

κάτι το ιδιαίτερο. Βρίσκεται κυριολεκτι-

κά κάτω από ένα σπίτι. Η είσοδος του 

αποκαλύφθηκε έπειτα από την εκσκαφή 

για την ανέγερση του σπιτιού.  

Σελίδα 4 Σ Τ Α Λ Α Κ Τ Ι Τ Ε Σ  

Σπηλαιοβάραθρο «Γιαλούμ». 

Η Δράση μας 

Περισσότερες 

πληροφορίες 

για την 

Αποστολή 

μπορείτε να 

βρείτε στην 

Ιστοσελίδα 

μας. 

Το εντυπωσιακό σπηλαιοβάραθρο 
της Κωνωπίνας. 

Νίκος Λελούδας 

Γιάννης Γεωργιάδης 



Τώρα που ο νέος χρόνος έρχεται και 

όλοι οι σύλλογοι προετοιμάζονται για 

την κοπή της πίτας τους, αξίζει να θυ-

μηθούμε την περυσινή κοπή του Τμή-

ματος Κρήτης της Ε.Σ.Ε. που πραγμα-

τοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα 

Ζωνιανά το Φεβρουάριο του 2008 σε 

μια περίοδο που τα γνωστά θλιβερά 

γεγονότα ήταν πολύ νωπά: 

Το Τμήμα σε συνεργασία με τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο Ζωνιανών έδωσε την 

ευκαιρία σε περισσότερους από 600 

επισκέπτες και τουλάχιστον 150 μικρά 

παιδιά να ξεναγηθούν στο σπήλαιο 

«Σφεντόνη Τρύπα», να παρακολουθή-

σουν επιδείξεις τεχνικών κατακόρυφης 

σπηλαιολογίας, να θαυμάσουν έκθεση 

φωτογραφίας με σπήλαια της Κρήτης 

και ειδικά τα παιδιά να πάρουν μέρος σε 

βιωματικά σπηλαιολογικά παιχνίδια μέ-

σα και έξω από το σπήλαιο που τους 

έμειναν αξέχαστα. 

Μετά την κοπή της πίτας ακολούθησε 

γεύμα όπου προσφέρθηκαν τοπικά εδέ-

σματα και γλέντι, καθώς και επίδειξη 

παλαιών χορών από το Διδασκαλείο 

Λαογραφίας. Η εκδήλωση αυτή ήταν η 

πρώτη από μια σειρά πρωτοβουλιών 

που έχει προγραμματίσει το Τμήμα Κρή-

της σε συνεργασία με τους τοπικούς 

φορείς για τα 2 επόμενα χρόνια. Η επό-

μενη εκδήλωση ήταν η διεξαγωγή του 

4ου Παγκρήτιου Σπηλαιολογικού Συμπο-

σίου στις 25 και 26 Οκτωβρίου. 

«Στηρίζουμε με αυτό τον τρόπο την 

τοπική κοινωνία σε μια περίοδο δύσκο-

λη για τον ορεινό Μυλοπόταμο» τονί-

σαμε τότε, και σημειώσαμε ότι 

«οργανώνουμε και στηρίζουμε δραστη-

ριότητες και εκδηλώσεις που σέβονται 

τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον 

και βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες να 

αναδείξουν τη γνήσια, τη φιλόξενη και 

τη λεβέντικη πλευρά τους». 

 

των παλαιοτέρων μελών σε συνδυασμό 

με το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δε-

ξιοτήτων των εκπαιδευομένων αλλά και 

την άριστη χημεία που αναπτύχθηκε 

μεταξύ όλων οδηγεί σε μια πολύ αξιό-

λογη νέα φουρνιά σπηλαιολόγων που 

θα βοηθήσει αποφασιστικά στο έργο 

του Τμήματος Κρήτης της ΕΣΕ. 

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται τα 

Σεμινάρια Α΄ Βαθμού του Τμήματος 

Κρήτης της ΕΣΕ. Ήδη βρισκόμαστε λίγο 

πριν την τελική ευθεία και οι δεκαπέντε 

εκκολαπτόμενοι σπηλαιολόγοι παρακο-

λουθούν και συμμετέχουν με όρεξη και 

μεράκι στο πρόγραμμα. 

Η αμέριστη συμπαράσταση και συμβολή 

Α ς  θ υ μ η θ ο ύ μ ε  τ η ν  π ί τ α  τ ο υ  2 0 0 8  

Ν έ ο ι  Σ π η λ α ι ο λ ό γ ο ι  σ τ η ν  Κ ρ ή τ η  

Περισσότερα 

από 600 

άτομα 

συμμετείχαν 

στην κοπή 

Πίτας του 

Τμήματος 

Κρήτης της 

Ε.Σ.Ε.  
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Η Δράση μας 

Κωστής Φωτεινάκης 

Κωστής Φωτεινάκης 

Με επιτυχία 

συνεχίζονται 

τα Σεμινάρια 

στην Κρήτη! 



νων και ελλήνων σπηλαιοδυτών. 

Ο δευτερεύων κλάδος έχει μήκος περί-

που 100 μέτρα και προς το τέλος του 

συναντά ένα πολύ στενό σημείο που 

δεν χωρά ανθρώπινο σώμα. 

Η εντυπωσιακή είσοδος της καταβόθρας 

βρίσκεται μέσα σε ένα πανέμορφο μι-

κρό ποτάμι με την ονομασία Ρέμα Κισ-

σοπλατάνου. Ο τόπος είναι μαγευτικός 

και τα τεράστια πλατάνια έξω από την 

είσοδο του σπηλαίου είναι εντυπωσια-

κά. 

Κάτι που με πολύ χαρά διαπιστώσαμε 

είναι η παντελής απουσία σκουπιδιών 

μέσα στην καταβόθρα (σπάνιο φαινόμε-

νο πλέον), αλλά η λάσπη υπάρχει σε 

πραγματικά μεγάλες ποσότητες, σε ση-

μείο που κάνει την κίνηση του σπηλαιο-

λόγου, κάποιες φορές επίπονη και δύ-

σκολη. 

Κολέθρες στην Εύβοια ονομάζουν οι 

ντόπιοι τα σπήλαια που κάποιες εποχές 

του χρόνου μετά από απότομες βροχο-

πτώσεις βγάζουν μεγάλες ποσότητες 

νερού και μετά σταματούν. Υπάρχουν 

στην Εύβοια και άλλες καταβόθρες 

σπήλαια με την ονομασία Κολέθρα. 

 

Κ α τ α β ό θ ρ α  Κ ο λ έ θ ρ α  Μ ε τ ο χ ί ο υ  

Ε π ί σ κ ε ψ η  σ τ ο ν  Κ ά ρ κ α ν ο  τ η ς  Γ κ ι ώ ν α ς  

Πρόσφατα, τα μέλη μας Άλκης Πετράκης, Κώστας Κουϊλα-

κτσόγλου, Βαγγέλης Παπαπάνος και Γιάννης Γεωργιάδης, επι-

σκέφθηκαν το σπηλαιοβάραθρο Κάρκανος στη Γκιώνα.  

Βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη κορυφή Παλατυβούνα, στη 

περιοχή Σταυρός από τη μεριά του χωριού Καλοσκοπή.  

Το βάραθρο κατεβαίνει τμηματικά καθώς μετά από ένα κατέ-

βασμα 20 περίπου μέτρων, υπάρχει ένα ακόμη 7-μέτρο κατέ-

βασμα. Μετά συνεχίζει οριζόντια για ακόμα 23 μέτρα. Εκεί 

υπάρχει μια τρύπα με ένα κορμό από πάνω της. Ακολουθεί 

μαίανδρος μήκους 5 μέτρων περίπου που καταλήγει σε ένα 

ακόμα βάραθρο άγνωστου βάθους. Λόγω της χαμηλής θερμο-

κρασίας του σπηλαίου (5Cο) και έλλειψης προβλεπόμενου εξο-

πλισμού, δε κατέστη δυνατή η περαιτέρω εξερεύνησή του.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες μελών της Ε.Σ.Ε που είχαν επισκεφθεί 

παλαιότερα τον Κάρκανο, εκεί που ήταν ο κορμός υπήρχε πάγος, καθιστώντας την 

προσέγγιση του σημείου δύσκολη. Την ερχόμενη άνοιξη θα πραγματοποιηθεί εκ 

νέου εξερεύνηση του σημείου, ελπίζοντας να ανακαλύψουμε μια σημαντική συνέ-

χεια του σπηλαιοβαράθρου. 

Σελίδα 6 Σ Τ Α Λ Α Κ Τ Ι Τ Ε Σ  

Από την επίσκεψη στην Κολέ-
θρα Μετοχίου. 

Η Δράση μας 

Σχετική 

δημοσίευση: 

Δελτίο Ε.Σ.Ε. 

XIX Τ.1–2, 

1989, της 

Χριστίνας 

Κυριακοπούλου. 

Η εντυπωσιακή είσοδος του 
Κάρκανου της Γκιώνας. 

Θανάσης Ξανθόπουλος 

Γιάννης Γεωργιάδης 

Το Σάββατο 8/11/2008 τα μέλη μας 

Θάνος Ξανθόπουλος, Λεσσές Δημήτρης, 

Σωτήρης Γιάννης και Λαμπρακόπουλος 

Θωμάς, επισκεφθήκαμε το σπήλαιο κα-

ταβόθρα «Κολέθρα Μετοχίου» (Α.Σ.Μ. 

7528). 

Την καταβόθρα αυτή μήκους 240 μέ-

τρων περίπου εξερεύνησε και χαρτο-

γράφησε ομάδα της Ε.Σ.Ε τον Ιούλιο 

του 1989.  

Η καταβόθρα χωρίζεται σε δύο κλά-

δους. Η πρόσβαση στον δεύτερο κλάδο 

γίνεται μέσω ενός μικρού βαράθρου 

στο μέσον περίπου της διαδρομής βά-

θους 5 μέτρων. Ο κυρίως κλάδος κατα-

λήγει σε μια μικρή λίμνη διαστάσεων 5 

επί 7 μέτρων και υπάρχει σιφόνι το ο-

ποίο εξερεύνησε παλιότερα ομάδα ξέ-



Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου 

τα μέλη μας, Ξανθόπουλος Θανάσης, 

Αντωνόπουλος Δημήτρης και Ζαχαρής 

Βαγγέλης πραγματοποίησαν επίσκεψη 

σε σπήλαια της Εύβοιας. 

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου επισκεφθή-

καμε το βάραθρο Κατελάνι στο Ξερο-

βούνι Σέτας, με σκοπό να φωτογραφή-

σουμε το μεγάλο πηγάδι βάθους περί-

που 50 μέτρων και την αίθουσα που 

υπάρχει στο τέλος του. Το βάραθρο 

Κατελάνι εξερεύνησε και χαρτογράφησε 

για πρώτη φορά ομάδα της Ε.Σ.Ε το 

1986. 

Η εποχιακή λίμνη που σχηματίζεται με-

ταξύ δεύτερου και τρίτου κατεβάσματος 

ήταν χωρίς καθόλου νερό. Το εντυπω-

σιακό και πανέμορφο κατέβασμα του 

μεγάλου πηγαδιού μας αποζημίωσε με 

το παραπάνω μιας και δεν είχαμε την 

τύχη να δούμε την όμορφη λίμνη γεμά-

τη με νερό. 

Την επομένη ημέρα 7 Δεκεμβρίου ο 

στόχος μας ήταν να κατεβούμε το βά-

ραθρο Παπατρύπα που βρίσκεται στην 

ευρύτερη περιοχή. 

Το βάραθρο αυτό είχε και πάλι εξερευ-

νήσει και χαρτογραφήσει ομάδα της 

Ε.Σ.Ε το 1986, αλλά χρειάστηκε η βοή-

θεια κατοίκου της περιοχής για να εντο-

πιστεί η είσοδος του. Δυστυχώς η βρο-

χή που έπεσε το βράδυ του Σαββάτου 

δημιούργησε προβλήματα στον δρόμο 

και έτσι αναγκαστήκαμε να αναβάλλου-

με την επίσκεψη. 

Κατόπιν αποφασίσαμε να επισκεφθούμε 

ένα μικρό οριζόντιο σπήλαιο με λαο-

γραφική σημασία μιας και θεωρείται 

θεραπευτικό.  

Έτσι πήγαμε στη περιοχή της Οχτωνιάς 

και εντοπίσαμε μετά από λίγη προσπά-

θεια το σπήλαιο του Αη Γιάννη, όπου οι 

κάτοικοι συνηθίζουν να τοποθετούν τα 

ρούχα όσων πάσχουν από κάποια ασθέ-

νεια με την ελπίδα ότι θα γίνουν καλά. 

Η επόμενη επίσκεψη μας έγινε και πάλι 

στην περιοχή της Οχτωνιάς στο γνωστό 

αλλά πολύ αξιόλογο σπήλαιο με την 

ονομασία GRASPILEA (Μεγάλη σπηλιά). 

Για το σπήλαιο αυτό υπάρχει έκθεση 

εξερεύνησης και χαρτογράφηση του 

Ιατρού Θεόδωρου Σκούρα.  

Το χαρακτηριστικό της GRASPILEA είναι 

οι πολυδαίδαλες αίθουσες και τα στενά 

περάσματα αλλά και οι κατακρημνίσεις 

της οροφής που το καθιστούν λίγο επι-

κίνδυνο. 

  

Ε π ί σ κ ε ψ η  σ ε  σ π ή λ α ι α  τ η ς  Ε ύ β ο ι α ς  

Εδώ και 

δεκαετίες, η 

Εύβοια 

αποτελεί 

προσφιλή 

σπηλαιολογικό 

προορισμό. 
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Οι Ξανθόπουλος Θανάσης, Αντω-
νόπουλος Δημήτρης και Ζαχαρής 
Βαγγέλης, έξω από το Κατελάνι. 

Η Δράση μας 

Θανάσης Ξανθόπουλος 

GRASPILEA  



Σ Τ Α Λ Α Κ Τ Ι Τ Ε Σ  

Ανάμεσα στα ευρήματα, ξεχωρίζουν οι 

μήκους 5,02 μέτρων χαυλιόδοντες αρ-

σενικού μαστόδοντα ηλικίας 3 περίπου 

εκατ. χρόνων, οι οποίοι ανακαλύφθη-

καν στην Μηλιά το 2007. Μερικά χρό-

νια πριν, σε κοντινή θέση, είχε βρεθεί 

από το Βασίλη Μακρίδη (Το.Τ.Β.Ε. 

Ε.Σ.Ε.) το πρώτο ζευγάρι χαυλιοδόντων 

μήκους 4,39 μέτρων.  

Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση 

που στεγάζεται στο κτήριο της πρώην 

Κοινότητας της Μηλιάς, περιλαμβάνο-

νται αρκετά ακόμη εκθέματα από μα-

στόδοντες, ρινόκερους και αιλουροειδή, 

που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια 

των πολυετών ανασκαφών που έγιναν 

από το Α.Π.Θ. σε συνεργασία με ολλαν-

δούς παλαιοντολόγους. 

Τα Γρεβενά αποτελούν πραγματικό πα-

ράδεισο για τους παλαιοντολόγους. Στο 

απώτερο παρελθόν, στην περιοχή κυ-

ριαρχούσαν σαβάνες και πυκνά δάση, 

όπου ζούσαν πλήθος εξαφανισμένων 

σήμερα ζώων. Είναι σίγουρο ότι οι μελ-

λοντικές ανασκαφές θα αποκαλύψουν 

εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα. 

Πρόσφατα, επιστρέφοντας μαζί με άλλα 

μέλη της Ε.Σ.Ε. από την Καστοριά, εί-

χαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το 

καταπληκτικό αυτό μουσείο και να ξε-

ναγηθούμε από την ίδια την Ευαγγελία, 

η οποία με ιδιαίτερο κέφι μας ενημέρω-

σε τόσο για τα εκθέματα όσο και για 

την πορεία και τον προγραμματισμό 

των μελλοντικών ανασκαφών. 

 

Π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ο ί  Γ ί γ α ν τ ε ς  σ τ α  Γ ρ ε β ε ν ά !  

Σελίδα 8 

Νέα από την Ελλάδα 

Μοναδικά 

παλαιοντολογικά 

ευρήματα 

φιλοξενούνται 

στο μουσείο 

Φυσικής 

Ιστορίας στη 

Μηλιά των 

Γρεβενών 

Φάνης Έλληνας 

Φωτογραφίες από την ξενάγηση 
που μας έκανε η Ευαγγελία Τσου-
καλά στη Μηλιά. 
Αριστερά οι μεγαλύτεροι χαυλιό-
δοντες στον κόσμο με μήκος 5,02 
μέτρα. 

Μοναδικά προϊστορικά ευρήματα μετα-

ξύ των οποίων οι μεγαλύτεροι χαυλιό-

δοντες προβοσκιδωτών που έχουν βρε-

θεί στον κόσμο, φιλοξενούνται στο 

μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μηλιά 

των Γρεβενών. Τα απολιθωμένα οστά 

ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των 

συστηματικών παλαιοντολογικών ανα-

σκαφών που πραγματοποιούνται στην 

περιοχή των Γρεβενών από το Τμήμα 

Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής 

την αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευαγγε-

λία Τσουκαλά και με τη συμμετοχή και 

άλλων μελών του Το.Τ.Β.Ε. της Ε.Σ.Ε. 



  Π α γ κ ό σ μ ι ο  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  Σ π η λ α ι ο λ ο γ ί α ς  

Το 15ο Παγκόσμιο Συ-

νέδριο Σπηλαιολογίας 

που θα γίνει στο Texas 

των Ηνωμένων Πολι-

τειών από τις 19 έως 

τις 26 Ιουλίου, είναι το 

κορυφαίο διεθνές σπη-

λαιολογικό γεγονός για το 2009. Διορ-

γανώνεται από την Εθνική Σπηλαιολο-

γική Εταιρεία (NSS) και την Παγκόσμια 

Ένωση Σπηλαιολογίας (UIS). 

Η αναλυτική 2η Εγκύκλιος είναι έτοιμη.  

Σας υπενθυμίζουμε μερικές σημαντικές 

προθεσμίες και ημερομηνίες: 

• 01/12/2008 Προθεσμία για την 

υποβολή Περιλήψεων Εργασιών Ab-

stracts). (ΕΛΗΞΕ!) 

• 01/02/2009 Προθεσμία για την 

υποβολή Εργασιών (Full Papers). 

• 01/03/2009 Προθεσμία για την 

υποβολή Ταινιών (Spelemedia). 

• 25/04/2009 Προθεσμία για την 

υποβολή Εξώφυλλων για το Σαλόνι 

Τέχνης. 

• 01/05/2009 Προθεσμία για την  

υποβολή Φωτογραφιών για τον Δια-

γωνισμό Φωτογραφίας. 

• 01/05/2009 Προθεσμία για την 

υποβολή Φωτογραφιών για την 

Έκθεση Φωτογραφίας. 

• 01/06/2009 Προθεσμία για την 

υποβολή Οπτικοακουστικών Παρου-

σιάσεων (Multimedia). 

• 01/07/2009 Προθεσμία για τον 

Διαγωνισμό και την Έκθεση Τέχνης 

(SpeleoArt). 

• 10/07/2009 Προθεσμία για την 

υποβολή Χαρτών για το Σαλόνι Χαρ-

τογράφησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για την εγ-

γραφή για το 15ο Π. Σ. Σ., τη διαμονή 

σας στο Texas, δηλώσεις συμμετοχής 

για τις Σπηλαιολογικές και τις τουριστι-

κές Εκδρομές, μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου: 

www.ics2009.us, ή ακολουθώντας 

τους σχετικούς συνδέσμους από την 

ιστοσελίδα μας. 

άλλες περιοχές με Karst παγκόσμια, θα 

επιτρέψουν την πλήρη κάλυψη αυτού 

του τόσο πολύπλοκου του θέματος και 

εν συνεπεία θα οδηγήσουν στην εύρεση 

αξιόπιστων λύσεων. Η προσέγγιση θα 

είναι πολύπλευρη, καλύπτοντας τόσο 

την τεχνική και βιολογική πλευρά, όσο 

και τις επιπτώσεις σε περιβαλλοντικά 

θέματα. Το συνέδριο θα πραγματοποιη-

θεί στο Plitvice Lakes (Περιοχή Παγκό-

σμιας Κληρονομιάς), ένα από τα πιο 

συναρπαστικά τοπία στη γη. Κατά τη 

διάρκειά του, θα οργανωθούν αρκετές 

εκδρομές σε κοντινά μέρη της Κροατίας 

που υπάρχει Karst. Η προθεσμία για 

την υποβολή περιλήψεων λήγει στις 31 

Ιανουαρίου. 

 

Την 1η Εγκύκλιο και περισσότερες 

πληροφορίες για το συνέδριο,  

θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας. 

Το Κέντρο για το Karst (Center for 

Karst), είναι ένας όμιλος επαγγελμα-

τιών και ειδικών που αποφασίζουν για 

όλα τα θέματα που αφορούν την περιο-

χή με Karst στη Κροατία και προτείνουν 

προγράμματα για την αειφόρο οικονο-

μική ανάπτυξή της. 

Από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 

2009 στο Plitvice Lakes στην Κροατία 

το Κέντρο οργανώνει ένα διεθνές διεπι-

στημονικό συνέδριο για την 

«Διατήρηση του Karst – Δειναρικό 

Karst και άλλες Περιοχές με Karst». 

Σκοπός του είναι να συμβάλει θεωρητι-

κά αλλά και πρακτικά στην ιδέα της 

διατήρησης και ανάπτυξης των περιο-

χών με karst, με ιδιαίτερη έμφαση τις 

εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί στην 

περιοχή του Δειναρικού karst. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών και ανακα-

λύψεων που έχουν συγκεντρωθεί σε 

Σ υ ν έ δ ρ ι ο  γ ι α  τ ο  Κ α ρ σ τ  σ τ η ν  Κ ρ ο α τ ί α  

Προσοχή! Όσοι 

ενδιαφέρεστε, 

προγραμματίστε 

από τώρα το 

ταξίδι σας στο 

Texas. 
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Νέα από τον Κόσμο  

Jadranka PEJNOVIĆ 

15
ο 



Ξεκινάει το Σχολείο Σπηλαιοδιάσωσης 

του 2009! Τα θεωρητικά μαθήματα θα 

γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη από τις 8 

έως τις 10 μμ στα γραφεία μας. Η πρα-

κτική εξάσκηση θα γίνεται Σάββατο και 

Κυριακή ενώ το τελευταίο Σαββατοκύ-

ριακο θα πραγματοποιηθεί Άσκηση Σπη-

λαιοδιάσωσης με την συμμετοχή της 

Ομάδας Σπηλαιοδιάσωσης της Ε.Σ.Ε. 

Το πλήρες πρόγραμμα των μαθημάτων 

θα το βρείτε στην Ιστοσελίδα μας. 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή! 

Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Σ χ ο λ ε ί ο υ  Σ π η λ α ι ο δ ι ά σ ω σ η ς   

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  μ ε  τ η ν  Ε . Τ . Α . Κ .  σ τ η ν  Κ α σ τ ο ρ ι ά  
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Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης 

Η συνεργασία της 

Ομάδας 

Σπηλαιοδιάσωσης 

της Ε.Σ.Ε. με την 

Ε.Μ.Α.Κ., έχει 

ξεκινήσει το 

1997!  

Συνεχίζοντας την συνεργασία μας με 

την Ε.Μ.Α.Κ., πραγματοποιήθηκε το 

πρώτο μέρος της Βασικής Εκπαίδευσης 

στις τεχνικές κάθετης σπηλαιολογίας, 

για την 2η Ε.Μ.Α.Κ. στη Θεσσαλονίκη. 

Η Εκπαίδευση έγινε σε δύο τμήματα και 

διήρκεσε τρεις ημέρες. Το ιδιαίτερα 

εντατικό πρόγραμμα περιλάμβανε, θεω-

ρητικές διαλέξεις για τον σπηλαιολογικό 

εξοπλισμό και τις τεχνικές και πρακτική 

εξάσκηση στις τεχνικές κάθετης σπηλαι-

ολογίας στην αναρριχητική πίστα στο 

Ρετζίκι και στο υπόστεγο των οχημάτων 

στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, 

όπου στεγάζεται η μονάδα. Συνολικά 

συμμετείχαν 26 μέλη της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. 

Το δεύτερο κομμάτι της εκπαίδευσης θα 

πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο και 

θα περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις 

και πρακτική εξάσκηση στις τεχνικές σε 

πίστα και σε κοντινά στη Θεσσαλονίκη 

σπήλαια. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν 

ενεργά και τα μέλη του Το.Τ.Β.Ε. της 

Ε.Σ.Ε. 

Ε κ π α ί δ ε υ σ η  τ η ς  Ε .Μ . Α . Κ .  σ τ η  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  

Στα πλαίσια των επαφών και της συνερ-

γασίας της Ομάδας με τις άλλες Εθελο-

ντικές Διασωστικές Ομάδες, ξεκίνησε η 

συνεργασία μας με το Εθελοντικό Τμή-

μα Αντιμετώπισης Καταστροφών του 

Δήμου Καστοριάς (Ε.Τ.Α.Κ.), μια καλά 

οργανωμένη και εξοπλισμένη Διασωστι-

κή Ομάδα που ανήκει στο Δίκτυο της 

Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσω-

σης (Ε.Ε.Ε.Δ.) και δραστηριοποιείται 

στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Κα-

στοριάς. 

Στα πλαίσια αυτής της τριήμερης συνά-

ντησης γνωριμίας, έγιναν θεωρητικές 

παρουσιάσεις για τα σπήλαια και τη 

σπηλαιολογία, την Ε.Σ.Ε. και τη δράση 

της, την οργάνωση της Ομάδας Σπηλαι-

οδιάσωσης της Ε.Σ.Ε. και τις βασικές 

σπηλαιολογικές τεχνικές. Παράλληλα, 

έγινε πρακτική εκπαίδευση στις βασικές 

σπηλαιολογικές τεχνικές. 

Η φιλοξενία από την Ε.Τ.Α.Κ. ήταν 

άψογη και τα Μέλη μας που συμμετεί-

χαν, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν 

το σπήλαιο του Δράκου, ενώ απόλαυ-

σαν το καλό φαγητό και τη νυχτερινή 

ζωή της Καστοριάς! 

Από την πρόσφατη εκπαίδευση 
των μελών της Ε.Τ.Α.Κ. στην 
Καστοριά. 

Στην Θεσσαλονίκη,  
συμμετείχαν στην εκπαίδευση 

της Ε.Μ.Α.Κ. τα Μέλη μας:  
Γιώργος Λαζαρίδης, Δημήτρης Λεσ-

σές, Ηρακλής Καλογερόπουλος, 
Κώστας Πολυδωρόπουλος, Φάνης 

Έλληνας & Πέλη Φιλιππάτου. 
 

Στην Καστοριά,  
συμμετείχαν στην εκπαίδευση 

της Ε.Τ.Α.Κ. τα Μέλη μας:  
Γιώργος Λαζαρίδης, Ηρακλής Καλο-
γερόπουλος, Θάνος Ξανθόπουλος, 
Κοσμάς Γαζέας, Σταμάτης Κίρδης & 

Φάνης Έλληνας 



Νυχτερίδες λέγονται όλα τα θηλαστικά 

που πετάνε. Όπως τα περισσότερα θη-

λαστικά, έχουν τρίχες και γεννάνε 

«μωρά» τα οποία θηλάζουν. Οι νυχτερί-

δες είναι τόσο συγγενικές με τα ποντί-

κια, όσο και ο άνθρωπος. Πρωτοεμφα-

νίστηκαν πάνω στη γη πριν από 70 πε-

ρίπου εκατομμύρια χρόνια. Υπάρχουν 

σχεδόν χίλια διαφορετικά είδη και είναι 

η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα θηλαστι-

κών μετά τα τρωκτικά.  

ΟΡΑΣΗ & ΑΚΟΗ 

Δεν υπάρχουν τυφλές νυχτερίδες. Ορι-

σμένες, βλέπουν πολύ καλά, ακόμα και 

το βράδυ. Οι υπόλοιπες αντιλαμβάνο-

νται το χώρο και την τροφή τους με 

την ακοή. Εκπέμπουν υπέρηχους οι 

οποίοι αντανακλώνται ακόμα και πάνω 

σε πολύ μικρά έντομα και επιστρέφουν 

στα αυτιά τους (ηχώ). Κάποιες νυχτερί-

δες έχουν τεράστια αυτιά και εντοπί-

ζουν τα έντομα που τρωνε από τους 

ήχους που αυτά κάνουν (βλ. φωτ. 3). 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Ο Αριστοτέλης ονόμασε τις νυχτερίδες 

“Χειρόπτερα”, επειδή πετάνε με τα χέ-

ρια τους, δηλ με τα μπροστινά τους 

άκρα. Τα οστά της «παλάμης» τους 

είναι επιμηκυσμένα και ενώνονται με 

ένα διπλό στρώμα δέρματος. Ορισμένες 

πετάνε σε ύψος άνω του χιλιομέτρου 

για να πιάσουν έντομα που μετανα-

στεύουν, ενώ άλλες περνάνε αρκετή 

ώρα κάθε βράδυ περπατώντας στο 

έδαφος. Κάποιες έχουν αρκετά ευέλικτη 

πτήση και πετάνε μέσα στο δάσος, ενώ 

άλλες πετάνε σε ανοικτούς χώρους. Η 

μικρότερη ζυγίζει μόλις 2 γραμμάρια, 

ενώ η μεγαλύτερη ζυγίζει 1,3 κιλά και 

έχει άνοιγμα φτερών περίπου 2 μέτρα!  

ΤΡΟΦΗ 

Όπως όλα τα μικρά θηλαστικά, τρωνε 

πάρα πολύ· το ότι πετάνε τις κάνει ακό-

μα πιο «λαίμαργες».  Από τα 1000 είδη 

νυχτερίδων, τα 650 περίπου (και όλα 

τα ευρωπαϊκά) τρέφονται με έντομα. Τα 

έντομα που τρωει κάθε βράδυ μια μητέ-

ρα όταν θηλάζει ζυγίζουν όσο και αυτή 

η ίδια. Πολλά από τα έντομα είναι βλα-

βερά για τον άνθρωπο ή για τις καλ-

λιέργειες. Υπάρχουν επίσης νυχτερίδες 

που τρωνε νέκταρ, φρούτα, ποντίκια, 

βατράχια ή ψάρια! 

ΦΩΛΙΕΣ 

Οι περισσότερες νυχτερίδες φωλιάζουν 

σε σκοτεινά μέρη όπως τα σπήλαια, τα 

ορυχεία, οι σχισμές των βράχων, οι 

κουφάλες και ο φλοιός των δέντρων, 

εγκαταλελειμμένα κτήρια κτλ. Υπάρ-

χουν όμως και κάποιες που την ημέρα 

κρέμονται από κλαδιά δέντρων. Πολλά 

είδη είναι ιδιαίτερα κοινωνικά και φω-

λιάζουν σε μεγάλους αριθμούς, ακόμα 

και κατά εκατομμύρια. Σε αρκετές σπη-

λιές συναντάμε νυχτερίδες διαφόρων 

ειδών.  

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 Οι περισσότερες θηλυκές νυχτερίδες 

ζευγαρώνουν το δεύτερο χρόνο της 

ζωής τους, υπάρχουν όμως και κάποιες 

που ζευγαρώνουν όταν είναι λίγων μη-

νών.  Κάθε θηλυκό γεννάει 1-3 μωρά. 

Ζουν πολλά χρόνια, (σε κάποια είδη 

μέχρι και 30!).  

ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ  

Εκτός από τα βαμπίρ (που ζουν μόνο 

στην Λατινική Αμερική), όλες οι άλλες 

νυχτερίδες είναι ακίνδυνες για τον 

άνθρωπο και δεν μεταφέρουν ασθένειες 

σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε 

άλλο ζώο. Οι νυχτερίδες δεν μπερδεύο-

νται στα μαλλιά των ανθρώπων. Εκτός 

από τα βαμπίρ, όλες τα άλλα είδη δεν 

πλησιάζουν τον άνθρωπο, αλλά αντίθε-

τα, τον φοβούνται και τον αποφεύγουν. 

Γενικά είναι ακίνδυνες, μπορεί όμως να 

έχουν λύσσα ή κάποια άλλη ασθένεια. 

Γι αυτό και όταν πιάνουμε κάποια νυ-

χτερίδα θα πρέπει να φοράμε γάντια.  

Λ ί γ α  λ ό γ ι α  γ ι α  τ ι ς  Ν υ χ τ ε ρ ί δ ε ς  
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1. Nyctalus leisleri  
2. Rhinolophus hipposideros  
3. Plecotus macrobullaris  
Φωτ. Γεωργιακάκης Παναγιώ-
της, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης 

Βιοσπηλαιολογία 

Ο μύθος ότι 

τα οστά της 

νυχτερίδας 

φέρνουν 

γούρι ήρθε 

στην Ευρώπη 

από τους 

τσιγγάνους. 

Παναγιώτης Γεωργιακάκης 



Δυστυχώς οι Ευρωβουλευτές δεν αντα-

ποκρίθηκαν ζεστά στο πανευρωπαϊκό 

αίτημα των σπηλαιολόγων για την υπο-

γραφή της Γραπτής Δήλωσης (WD 66) 

για την προστασία των σπηλαίων σαν 

κομμάτια της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Η προθεσμία έληξε στις 4 

Δεκεμβρίου και μόνο 140 από τους 393 

που χρειάζονταν υπέγραψαν την Δήλω-

ση. Από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές 

μόνο 10 από τους 24 υπέγραψαν και 

παρόλο που η Ελλάδα ήταν τρίτη (μετά 

τη Σλοβενία και την Βουλγαρία) σε πο-

σοστό συμμετοχής ανάμεσα στις χώρες 

της Ευρώπης, οι 14 που δεν υπέγρα-

ψαν είναι σοβαρή ένδειξη για το πως 

αντιμετωπίζουμε τα περιβαλλοντικά 

θέματα σαν χώρα.  

Σας θυμίζουμε ότι σε όλες τις χώρες 

στάλθηκαν από τους σπηλαιολόγους 

επιστολές στους ευρωβουλευτές που 

τους ζητούσαν να υπογράψουν την 

Δήλωση. Στην Ελλάδα επιστολές για το 

θέμα έστειλαν τόσο η Ε.Σ.Ε. όσο και η 

Σ.Ο.Ε.   

σπηλαίου. 

Ο καθαρισμός θα γίνει την Κυριακή 4 

Ιανουαρίου στις 10:30. Όσοι επιθυμείτε 

να βοηθήσετε, βάλτε τα παλιά σας ρού-

χα (απαραιτήτως και γάντια) και ελάτε!  

Εάν ο χρόνος το επιτρέψει θα γίνει 

έρευνα σε τρύπες που εντοπίστηκαν 

κοντά στην καταβόθρα. Η ημέρα θα 

κλείσει με "καθαρισμό πιάτων" σε 

"εγκεκριμένη" ταβέρνα της περιοχής. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Γιώργος Ανέστης (Τ. Τ. Βοιωτίας), τηλ. 

6936646066 & Πέλη Φιλιππάτου, τηλ. 

6937127460. 

 

Με αφορμή την κοπή της πίτας της 

Ε.Σ.Ε. από κοινού με το Τμήμα μας της 

Βοιωτίας, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 

2009, στην Καταβόθρα του Ηρακλή στο 

Νέο Κόκκινο Βοιωτίας, θα πραγματο-

ποιηθεί καθαρισμός στην είσοδο του 

Κ ώ φ ε υ σ α ν  ο ι  Ε υ ρ ω β ο υ λ ε υ τ έ ς  

Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς  Κ α τ α β ό θ ρ α ς  τ ο υ  Η ρ α κ λ ή   

Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Π ρ ο σ τ α σ ί α ς  

κοινοβούλιο, διατηρώντας επαφές με 

τους αρμόδιους επίτροπους σε θέματα 

περιβάλλοντος. Προσπαθούμε να 

έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία με τους 

σπηλαιολογικούς φορείς σε εθνικό επί-

πεδο και να κάνουμε όσο γίνεται περισ-

σότερους σπηλαιολόγους να ενδιαφερ-

θούν προσωπικά.  

Χάσαμε, μόνο 140 υπογραφές δεν ήταν 

αρκετές για να περάσει η Δήλωση. Δεν 

σταματάμε όμως την προσπάθεια.  

Στα θετικά η μεγάλη ανταπόκριση των 

ευρωπαίων σπηλαιολόγων, η καμπάνια 

για την προβολή του θέματος στις Βρυ-

ξέλλες και οι 140 υπογραφές που απο-

τελούν μαγιά για το μέλλον. Επίσης η 

συνεργασία με την GIS για την προστα-

σία των καρστικών περιοχών είναι ένα 

ακόμη θετικό βήμα.  

Στα αρνητικά ήταν ο λίγος χρόνος που 

είχαμε για την καμπάνια και η ελάχιστη 

υποστήριξη από τις άλλες ΜΚΟ.  

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες στο Ευρω-
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Προστασία Σπηλαίων 

Μια από τις 

επόμενες 

δραστηριό- 

τητες της 

Επιτροπής 

είναι η 

καθιέρωση 

της 

”Ευρωπαϊκής 

Ημέρας των 

Σπηλαίων”.  

Φάνης Έλληνας 

Πέλη Φιλιππάτου 

Φώτο από την καμπάνια των 
Σπηλαιολόγων στις Βρυξέλλες. 

Ελάτε να 

καθαρίσουμε 

την 

Καταβόθρα 

του Ηρακλή! 

Christane Grebe, Πρόεδρος της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής Προστασίας Σπηλαίων 

Περισσότερες πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες της Επιτροπής μπο-

ρείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

http://fsue.ffspeleo.fr/commission/

protection/index_commission.htm 



Στις αρχές Ιουλίου (4-12) θα πραγμα-

τοποιηθεί η καθιερωμένη πλέον απο-

στολή της Ε.Σ.Ε. στην Κρήτη. Συνεχίζο-

ντας εκεί που σταματήσαμε πέρυσι, η 

περιοχή της Ψαρής στα Λευκά Όρη, θα 

αποτελέσει και φέτος το βασικό πεδίο 

έρευνας. Τα εντυπωσιακά αποτελέσμα-

τα της αποστολής ΨΑΡΗ 2008, μας 

κληροδότησαν αρκετή δουλειά και για 

το 2009. Πολλά βάραθρα περιμένουν 

να εξερευνηθούν και να χαρτογραφη-

θούν, ενώ η επιφανειακή έρευνα θα 

επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή του 

υψώματος της Ψαρής. 

Η αποστολή ΨΑΡΗ 2009 είναι ανοικτή 

για όλα τα μέλη και τους φίλους της 

Ε.Σ.Ε. Η πρόσβαση είναι εύκολη και η 

υποδομή της κατασκήνωσης (στη στάνη 

του Δημήτρη Δημοτάκη) είναι έτοιμη 

από πέρυσι. Υπάρχει δουλειά για όλους 

τους σπηλαιολόγους ανεξαρτήτου επι-

πέδου και εμπειρίας. 

Ψ Α Ρ Η  2 0 0 9 :  Α π ο σ τ ο λ ή  σ τ α  Λ ε υ κ ά  Ό ρ η  

...προγραμματί

στε τις άδειές 

σας! 

Το 2009 θα 

είναι καυτό και 

γεμάτο 

εξερευνήσεις. 
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Μελλοντικές Δράσεις 

Α π ο σ τ ο λ ή  σ τ ο  Μ α ρ ό κ ο  

Η πρώτη αποστολή της Ε.Σ.Ε. στην 

Αστράκα πραγματοποιήθηκε για την 

κατάβαση της Προβατίνας το 1978, σε 

συνεργασία με πολωνούς σπηλαιολό-

γους. Από τότε τα μέλη μας έχουν 

πραγματοποιήσει αρκετές αποστολές 

στην περιοχή.  

Η φετινή αποστολή αποτελεί συνέχεια 

αυτής του 2006. Η ιδέα προέκυψε αρχι-

κά τον χειμώνα του 2003, όταν μέλη 

μας επισκέφτηκαν την περιοχή του Ζα-

γορίου συγκεντρώνοντας πληροφορίες. 

Στη συνέχεια έγιναν δύο μικρότερης 

κλίμακας αναγνωριστικές αποστολές 

τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2004. 

Η αποστολή του 2006 παρά τις σημα-

ντικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, 

εκπλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τους σκο-

πούς της, αλλά το σημαντικότερο από 

όλα κληροδότησε αρκετή δουλειά στα 

μέλη της επόμενης αποστολής που προ-

γραμματίστηκε για το 2009.  

Οι στόχοι της φετινής αποστολής είναι 

ο εντοπισμός και εξερεύνηση νέων 

σπηλαίων και αυτών που έχουν εντοπι-

στεί στην προηγούμενη αποστολή. Κα-

θώς και η ολοκλήρωση της κατάβασης 

στην Τρύπα της Λυγερής.  

Είναι βάραθρο βάθους 386 μέτρων, 

εξερευνημένο από άγγλους το 1979, το 

οποίο έψαχναν τα μέλη της Ε.Σ.Ε. από 

το 1994!  Το 2006 κατεβήκαμε τα πρώ-

τα 150 μέτρα, όταν η νεροποντή μας 

ανάγκασε να διακόψουμε την κατάβα-

ση. Φέτος ελπίζουμε να το πατώσουμε. 

Α σ τ ρ α κ ά ν  2 0 0 9  

Η μία από τις δύο εισόδους της 
Τρύπας της Λυγερής. 

Π ά σ χ α  σ τ ο ν  Ψ η λ ο ρ ε ί τ η  

Αυγούστου την 3η εξερευνητική απο-

στολή στο Μαρόκο. Στόχος της φετινής 

αποστολής είναι να εξερευνηθούν και 

να φωτογραφηθούν σπήλαια σημαντικά 

από υδρογεωλογική, βιολογική, αρχαιο-

λογική και παλαιοντολογική άποψη. 

Το Τμήμα Κρήτης συνεχίζει τη δραστη-

ριότητά του στον διεθνή χώρο. Μετά τις 

αποστολές TAZEKKA-MOROCCO 2001 & 

MOROCCO 2003 (πρώτες  αμιγώς Ελ-

ληνικές σπηλαιολογικές  αποστολές στο 

εξωτερικό), προγραμματίζει για τα τέλη 

είναι να ολοκληρώσουμε (με διάνοιξη) 

την εξερεύνηση της Μαύρης, ενός βα-

ράθρου που έχει φτάσει ήδη σε βάθος 

πάνω από 100 μέτρα. 

Από τη Μ. Πέμπτη 16 έως την Τρίτη του 

Πάσχα 22 Απριλίου 2009 σχεδιάζουμε 

αποστολή στον Ψηλορείτη στην περιο-

χή της Βισταγής Ρεθύμνου. Σκοπός μας 

...αυτό το 

Πάσχα θα 

πατώσουμε τη 

Μαύρη! 



Εδώ και μερικά χρόνια, η Ε.Σ.Ε. συστή-

νει στους εκπαιδευόμενους στις τεχνι-

κές μονού σχοινιού, την χρήση της τρι-

πλής λανιέρας. Η εμπειρία έχει δείξει 

ότι η τρίτη λανιέρα (ουσιαστικά ένα 

δεύτερο μακρύ σκέλος) διευκολύνει 

πάρα πολύ τους καινούργιους σπηλαιο-

λόγους στα περάσματα αλλαγών, και 

κόμπων στην άνοδο, ενώ και οι πιο 

έμπειροι σπηλαιολόγοι βρίσκουν την 

πρόσθετη μακριά λανιέρα ιδιαίτερα 

χρήσιμη κατά την κίνηση τους σε ψηλά 

στημένες τραβέρσες, κατά την διάρκεια 

απεγκλωβισμών, αλλά και στην διάσω-

ση όταν λειτουργούν ένα αντίβαρο, ή 

θέλουν να ασφαλίσουν ένα φορείο ή 

θύμα ενώ βρίσκονται στα φρένα τους.  

Κόμπος της Τριπλής Κορόνας 

Κατά την διάρκεια μιας σχολής σπηλαι-

οδιασωσης που παρακολούθησα πρό-

σφατα, ήρθα σε επαφή με τον συγκε-

κριμένο κόμπο, τον οποίο χρησιμο-

ποιούσαν όλοι οι εκπαιδευτές μας στην 

λανιέρα τους. Η ομορφιά του έγκειται 

στο γεγονός ότι μας επιτρέπει να κατα-

σκευάσουμε μια τριπλή λανιέρα η οποία 

όμως χρησιμοποιεί μόνο μια θέση στον 

κεντρικό μας κρίκο. Κατόπιν ερευνάς 

στην βιβλιογραφία ανακάλυψα ότι πρό-

κειται για τον κόμπο # 1097 στο περί-

φημο βιβλίο “ Ashley’s Book of Knots “ 

που θεωρείται η βίβλος των κόμπων 

από το 1944 που πρωτοεκδόθηκε. Στο 

συγκεκριμένο βιβλίο περιγράφεται ως 

ένας ιδιαίτερα ασφαλής κόμπος, που 

μαθαίνεται εύκολα, αλλά έχει το μειονέ-

κτημα του ότι λύνεται πολύ δύσκολα, 

αφού πάρει τάση. 

Τα δύο αυτιά που δημιουργούνται ρυθ-

μίζονται ώστε το ένα γίνεται πολύ μικρό 

(βολεύει για αυτή την χρήση το «αυτί» 

που βρίσκεται σε ευθεία με τα ελεύθερα 

άκρα) και αποτελεί το σημείο πρόσδε-

σης στον κεντρικό ενώ το δεύτερο γίνε-

ται η κοντή λανιέρα. 

Τα άλλα δυο ελεύθερα σκέλη μετατρέ-

πονται σε δυο μακριές λανιέρες.  

Στης φωτογραφίες βλέπουμε την τρι-

πλή λανιέρα τοποθετημένη στην εξάρ-

τηση. Ο κόμπος έχει σχηματιστεί χρησι-

μοποιώντας δυναμικό σχοινί 10,5 χιλ. 

και οι κόμποι στις άκρες είναι βαρελό-

κομποι ( barrel knot). Μπορείτε αν θέ-

λετε να χρησιμοποιήσετε και πιο λεπτά 

δυναμικά σχοινιά αλλά φυσικά θα πρέ-

πει να είναι πάντα ΜΟΝΑ, δυναμικά 

σχοινιά αφού μιλάμε για χρήση ως λα-

νιέρα. 

Τ ρ ι π λ ή  λ α ν ι έ ρ α  μ ε  έ ν α  σ χ ο ι ν ί  

Σελίδα 14 Σ Τ Α Λ Α Κ Τ Ι Τ Ε Σ  

Τεχνικές & Εξοπλισμός 

1-4 Τα βήματα για τη δημιουργία 
του κόμπου της τριπλής κορώνας. 

Παναγιώτης Γεωργόπουλος 

5-6 Ο τελειωμένος κόμπος όπως 
φαίνεται από τις δύο πλευρές του. 



Η δημιουργία χαρτών υπήρξε απαραίτη-

τη από την αρχαιότητα ακόμη. Ο 

άνθρωπος πάντα προσπαθούσε να περι-

γράψει στους ομοίους του τις διαδρομές 

που ακολούθησε. Είτε με λόγια είτε με 

σχέδια και πολύπλοκους χάρτες, είτε 

ακόμη και με ηλεκτρονικά μέσα τώρα 

πια, ο σκοπός παρέμενε ο ίδιος: «πως 

θα πάς κάπου και τι θα συναντήσεις στο 

δρόμο σου». 

Η απεικόνιση ενός τοπίου σε ένα χαρτί 

δημιούργησε ορισμένα προβλήματα: 

δύο διαστάσεις (ύψος & μήκος) έπρεπε 

να αποτυπωθούν σε ένα επίπεδο. Η 

εφευρετικότητά μας γρήγορα βρήκε 

λύσεις. Με ισοϋψής καμπύλες, διαφορε-

τικούς χρωματισμούς και ειδικά σύμβο-

λα καταφέραμε να αποδώσουμε το δυσ-

διάστατο στο χαρτί. Όλα καλά και το 

σύστημα δουλεύει ακόμη και σήμερα, 

χιλιετίες μετά την δημιουργία του πρώ-

του χάρτη. 

Σαν σπηλαιολόγοι όμως βρεθήκαμε 

μπροστά σε ένα ακόμη πρόβλήμα: Πώς 

είναι δυνατόν να απεικονισθούν και οι 

τρεις διαστάσεις σε ένα χαρτί; Πως να 

αποτυπωθεί ο όγκος ενός σπηλαίου; Το 

έδαφος αλλά και η οροφή και τα τοιχώ-

ματα; Να ξεχωρίσει ο βράχος από το 

κενό μίας υπόγειας αίθουσας; 

Μέχρι πολύ πρόσφατα απεικονίσεις αυ-

τού του είδους ακολουθούσαν τους 

κανόνες της κλασικής χαρτογράφησης 

εμπλουτισμένες συχνά με μία κάθετη 

τομή του σπηλαίου. Από τη στιγμή 

όμως που η σπηλαιολογία αναπτύχθηκε 

και η τεχνική του μονού σχοινιού επέ-

τρεψε στους σπηλαιολόγους να κατε-

βούν σε μεγάλα βάθη και να εξερευνή-

σουν υπόγεια συστήματα χιλιομέτρων, 

φάνηκε η ανεπάρκεια της δημιουργίας 

ενός χάρτη με αναλυτική κάτοψη αλλά 

λίγα στοιχεία για την καθετότητά του. 

Σήμερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας 

κατέστη δυνατή η τρισδιάστατη απεικό-

νιση ενός σπηλαίου γραφικά στον Η/Υ. 

Έχουν επιτευχθεί θεαματικά αποτελέ-

σματα: κινούμενες εικόνες που περι-

γράφουν το ανάγλυφο του σπηλαίου.  

Το πρόβλημα όμως παραμένει. Πως θα 

τυπωθεί η κινούμενη εικόνα στο χαρτί; 

Πως ο αναγνώστης ενός έντυπου χάρτη 

σπηλαίου θα αντιληφθεί τον όγκο του; 

Την πορεία του κενού μέσα στο βράχο; 

Ένας πλήρης χάρτης πρέπει να πε-

ριέχει τρία στοιχεία: 

1.Την κάτοψη, όπου 

απεικονίζονται όλα τα 

στοιχεία που υπάρχουν 

στο έδαφος του σπηλαί-

ου. Πέτρες, λίμνες, σχη-

ματισμοί, βάραθρα, ισοϋ-

ψείς και όχι μόνο. Αλλά 

μία κάτοψη δεν είναι τί-

ποτε παραπάνω από την 

κάθετη προβολή ενός 

κεκλιμένου επίπεδου. 

Ένα βάραθρο βάθους 

100 μέτρων με κλίση -

85ο και διάμετρο 10 μέ-

τρα θα απεικονίζονταν ως 

ένα οβάλ σχήμα (σχ.1). 

2.Την επιμήκη τομή με οριζόντιες 

εγκάρσιες τομές, όπου θα αναλύε-

ται το κάθετο ανάπτυγμά του και το 

εμβαδόν του σε σημεία κλειδιά για 

την κατανόηση και σωστή ανάγνωση 

του χάρτη.  

Συστήνετε η επιμήκης τομή με ση-

μειωμένα τα σημεία όπου αλλάζει η 

πορεία της τομής ώστε να εμφανίζε-

ται το ανάπτυγμα του σπηλαίου στο 

χώρο (σχ.2). 

Οι οριζόντιες εγκάρσιες τομές επεξη-

γούν το πλάτος του σπηλαίου σε συ-

γκεκριμένα σημεία (σχ.3) και  

3.Την γραπτή περιγραφή όπου θα 

περιγράφονται τα στοιχεία που δεν 

δύναται να απεικονισθούν αλλιώς στο 

χάρτη.  

Αν και απολύτως απαραίτητα, τα παρα-

πάνω δεν αποτελούν πανάκεια για έναν 

πλήρη σπηλαιολογικό χάρτη. Σε επόμε-

νο άρθρο θα μπορέσουμε να δούμε και 

τα υπόλοιπα στοιχεία που χρειάζονται. 

Η  Ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ α  τ η ς  χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η ς   
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Χαρτογράφηση  

Πέλη Φιλιππάτου 

(σχ.2: επάνω η επιμήκης τομή, 
κάτω η κάτοψη. Σημειώνεται η 
στροφή της πορείας της τομής -
90ο- για να εξηγηθεί η διαφο-
ροποίηση από την κάτοψη.) 

(σχ.3) 



Σ Τ Α Λ Α Κ Τ Ι Τ Ε Σ  

 

Οι Σταλακτίτες είναι το διμη-

νιαίο ηλεκτρονικό Ενημερωτι-

κό Δελτίο για τα μέλη και 

τους φίλους της Ελληνικής 

Σπηλαιολογικής Εταιρείας.  

Στους Σταλακτίτες γίνεται μια 

συνοπτική παρουσίαση της 

δράσης και η αναγγελία των 

μελλοντικών δραστηριοτήτων 

της Ε.Σ.Ε. 

Αποστέλλεται τις πρώτες μέ-

ρες κάθε μονού μήνα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και ταυτόχρονα δημοσιεύεται 

στην Ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε. 
 

Συνεργάτες Τεύχους 

 

Γιάννης Γεωργιάδης 

Θάνος Ξανθόπουλος 

Κωστής Φωτεινάκης 

Νίκος Λελούδας 

Παναγιώτης Γεωργιακάκης 

Πάνος Γεωργόπουλος 

Πέλη Φιλιππάτου 

Φάνης Έλληνας 

Christiane GREBE  

Jadranka PEJNOVIĆ 
 

 

Επιμέλεια έκδοσης 

Σίνα 32 
106 72, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210-3617824 
Φαξ: 210-3643476 
E-mail: ellspe@otenet.gr 
Web: www.ese.edu.gr 

Ε λ λ η ν ι κ ή  
Σ π η λ α ι ο λ ο γ ι κ ή   
Ε τ α ι ρ ε ί α  

Π ε ί τ ε  μ α ς  τ ι ς  ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς  σ α ς .   
Π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε  τ α  σ χ ό λ ι α ,  τ η ν  κ ρ ι τ ι κ ή  κ α ι  
τ ι ς  π ρ ο τ ά σ ε ι ς  σ α ς  γ ι α  ν α  κ ά ν ο υ μ ε  τ ο  

ε π ό μ ε ν ο  τ ε ύ χ ο ς  κ α λ ύ τ ε ρ ο .   

Στείλτε τα κείμενα και τις 

φωτογραφίες σας στους 

Σταλακτίτες. 

Σας ενημερώσουμε ότι η ηλεκτρονική σελίδα 

(www.esecrete.gr) του Τμήματος Κρήτης της Ελληνικής 

Σπηλαιολογικής Εταιρείας δεν είναι πλέον στην διαχείρισή 

μας και για οτιδήποτε εμφανίζεται σε αυτή δεν φέρουμε κα-

μία ευθύνη.  

Το νέο e-mail του Τμήματος είναι το info@esecrete.eu και 

η νέα σελίδα www.esecrete.eu είναι υπό κατασκευή και πολύ σύντομα θα είναι σε 

λειτουργία. 

Η  Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Κ ρ ή τ η ς  

Εδώ και λίγες μέρες, έχει ανέβει η αγγλική έκδοση της Ιστοσε-

λίδας μας. Τα περισσότερα κείμενα έχουν παρθεί από την πα-

λαιά Ιστοσελίδα μας (www.speleologicalsociety.gr). Έχουν ήδη 

αρχίσει οι μεταφράσεις των νέων κειμένων, αλλά χρειάζεται 

πολύ δουλειά ακόμα. Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν 

να βοηθήσουν στη μετάφραση των κειμένων να επικοινωνή-

σουν με την Πέλη Φιλιππάτου στο info@ese.edu.gr . 

Η  Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  μ α ς  σ τ α  Α γ γ λ ι κ ά  

e s e . e d u . g r  
 

Στην ιστοσελίδα μας: 

• Έχουν αναρτηθεί οι διαθέσι-
μες σημειώσεις των Εκπαι-
δευτικών Προγραμμάτων 
της Ε.Σ.Ε.  

• Προστέθηκαν οι σημειώσεις 
από το Εργαστήρι Χαρτο-
γράφησης. 

• Είναι διαθέσιμη η σπάνια 
δημοσίευση του Σιδερίδη 
για τις καταβόθρες της Ελ-
λάδας (Spelunca, 1911). 

Μικρές Ειδήσεις 

Η Δ. Ε. του Τμήματος 


