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Α ν τ ί  Α π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ . . .  

Συνηθίζεται σε κάθε Γενική Συνέλευση, το 
Δ. Σ. της Εταιρείας να παρουσιάζει τον 
απολογισμό για τα πεπραγμένα της χρο-
νιάς που πέρασε. Ακούμε κάθε χρόνο για 
αποστολές και εξερευνήσεις, για συναντή-
σεις και για δραστηριότητες, πάντα με μια 
τάση υπερβολής και ωραιοποίησης.   
Αυτά που έγιναν όμως δεν είναι αμελητέα, 
τουλάχιστον για την διετία που πέρασε: 

Ολοκληρώθηκε η έκδοση των Πρακτικών 
του 14ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Σπηλαι-
ολογίας, ένα αγκάθι για σχεδόν 3 χρόνια. 

Διευθετήθηκαν τα κληρονομικά της 
Άννας Πετροχείλου. 

Μπήκαν οι Βάσεις για το Ίδρυμα Πετρο-
χείλου. 

Έγιναν μετά από αρκετά χρόνια πολυάν-
θρωπες και πολυήμερες αποστολές, ορ-
γανωμένες από την Εταιρεία και με σημα-
ντικά αποτελέσματα. 

Η εξερευνητική δράση της Εταιρείας ανα-
ζωπυρώθηκε με πολλές νέες έρευνες.  

Η Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης συνεχίζει την 
σημαντική της δράση. 

Η Εταιρεία είχε συμμετοχή και εκπροσώ-
πηση σε όλες τις διεθνείς σπηλαιολογικές 
συναντήσεις. 

Διοργανώθηκε η 10η Πανελλήνια Σπηλαι-
ολογική Συνάντηση από το Το.Τ.Β.Ε. 
στην Αριδαία με ιδιαίτερη επιτυχία. 

Διοργανώθηκε η 1η Πανελλήνια Συνά-
ντηση Σπηλαιοδιάσωσης από την Ομάδα 
Σπηλαιοδιάσωσης στη Βυτίνα. 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
στα Ζωνιανά το 4ο Παγκρήτιο Σπηλαιο-
λογικό Συμπόσιο από το Τ. Τ. Κρήτης.  

Ιδρύθηκε νέο Τ. Τ. της Ε.Σ.Ε. στη Βοιωτί-
α με έδρα τη Λιβαδειά. 

Πραγματοποιήθηκαν 9 διαφορετικά Εκ-
παιδευτικά προγράμματα, χωρίς να υπο-
λογίζουμε αυτά των Τ. Τ. 

Προχώρησε σε μεγάλο βαθμό η τυποποί-

ηση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. 

Αναβαθμίστηκε η Ιστοσελίδα της Εταιρεί-
ας και εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς 
για όλους τους Έλληνες σπηλαιολόγους. 

Αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα το σύνολο 
των Δελτίων σε ηλεκτρονική μορφή. 

Κυκλοφόρησε το διμηνιαίο ηλεκτρονικό 
ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας. 

Η Βιβλιοθήκη ταξινομήθηκε και εμπλουτί-
στηκε με πολλά νέα βιβλία και περιοδικά. 

Τέλος, γράφτηκαν στην Εταιρεία περίπου 
60 νέα Μέλη σε όλη την Ελλάδα.  

 Με την ευκαιρία της λήξης της θητείας 
του παρόντος Δ. Σ. είναι καλύτερα να μι-
λήσουμε και για αυτά που δεν κάναμε τα 
δύο χρόνια που πέρασαν.   
Αυτά που δεν έγιναν: 

Δεν λειτούργησε το Ίδρυμα Πετροχείλου. 
Δεν ολοκληρώθηκε η καταγραφή της 
Βιβλιοθήκης. 

Δεν προχώρησε η ψηφιοποίηση του κα-
ταλόγου των σπηλαίων του Αρχείου. 

Δεν ολοκληρώθηκε η συγγραφή του μνη-
μονίου – εγχειριδίου της εκπαίδευσης. 

Έχει καθυστερήσει ο προγραμματισμός 
των εκδηλώσεων του 2010 για τον εορ-
τασμό των 60 χρόνων της Εταιρείας. 

Δεν εκδόθηκε το Δελτίο της Ε.Σ.Ε. 
Όλα αυτά αποτελούν παρακαταθήκη για το 
επόμενο Δ. Σ. με την ελπίδα και την προ-
τροπή να φανεί ικανότερο, πιο δραστήριο 
και πιο αποτελεσματικό. 
Το μεγαλύτερο στοίχημα όμως παραμένει 
η ενεργοποίηση των μελών της Εταιρείας 
και η συμμετοχή τους στις δραστηριότητές 
της. Παρόλο που σε αυτόν το τομέα υπήρ-
ξε σημαντική πρόοδος, έχουμε πολύ δρό-
μο ακόμη μέχρι να αξιοποιήσουμε πλήρως 
το τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό των Με-
λών μας, που αποτελούν την μεγάλη δύ-
ναμη της Εταιρείας. 
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Σ τ α λ α κ τ ί τ ε ς  
 

Η Εταιρεία γυρίζει 
σελίδα και πρέπει να 
προχωρήσει στην 7η 
δεκαετία της ζωής 
της με ταχείς ρυθ-
μούς, μακριά από τις 
αγκυλώσεις του πα-
ρελθόντος.  
Να προσαρμοστεί 
στις απαιτήσεις και 
τις προκλήσεις των 
καιρών, αλλά με 
πλήρη σεβασμό 
στην μακρόχρονη 
ιστορία της.  
Η ευθύνη για αυτό 
ανήκει σε όλα ανε-
ξαίρετα τα Μέλη της 
και όχι μόνο στο 
Διοικητικό της Συμ-
βούλιο.  
Γιατί η Ε.Σ.Ε. είναι 
τα μέλη της.   
 

Φάνης Έλληνας 



Ο ι  Υ π ο ψ ή φ ι ο ι  
γ ι α  τ ι ς  Ε κ λ ο γ έ ς  

Π ρ ό σ κ λ η σ η  γ ι α  τ η  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  

Ν έ ο ι   
Ε κ π α ι δ ε υ τ έ ς   

Το Δ. Σ. της Ε.Σ.Ε. Αποφάσισε 
να απονείμει στα παρακάτω Μέ-
λη μας που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις και έχουν ενεργή συμμε-
τοχή στα Εκπαιδευτικά Προγράμ-
ματα της Εταιρείας, τον τίτλο του 
Εκπαιδευτή και του Βοηθού Εκ-
παιδευτή Σπηλαιολογίας:  
Εκπαιδευτές Σπηλαιολογίας 
Παραγκαμιάν Καλούστ 
Νάθενας Γιάννης 
Δεδεγιάν Γκαρώ 
Γώγος Στέφανος 
Λεσσές Δημήτρης 
Σωτήρης Γιάννης 
Φιλιππάτου Πέλη 
Βοηθοί Εκπαιδευτές  
Μακρίδης Βασίλης 
Λαζαρίδης Γιώργος 
Πέννος Χρήστος 
Βαξεβανόπουλος Μάρκος 
Πολυδωρόπουλος Κώστας 
Παπανικολάου Νίκος 
Φωτεινάκης Κώστας 
Σκοντινάκης Γιάννης 
Γεωργιακάκης Παναγιώτης 
Μοσχολιδάκης Μανώλης 
Ξανθόπουλος Θανάσης 
Τζαβέλας Γιώργος 
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Ανακοινώσεις Δ. Σ.  

Η παρουσία 

όλων των 

Μελών στην 

Γ.Σ. είναι 

απαραίτητη! 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ. Σ.) της 

Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας 

(Ε.Σ.Ε.) προσκαλεί τα Μέλη της στην 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που 

θα γίνει την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009, 

στις 18:30΄στα Γραφεία μας, με τα πα-

ρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Επικύρωση των Πρακτικών της προη-
γούμενης Γενικής Συνέλευσης. 

Απολογισμός Δ. Σ. της Ε.Σ.Ε. για τη 

δραστηριότητα της χρονικής περιόδου 

μέχρι τη Γενική Συνέλευση. 

Οικονομικός απολογισμός και Έκθεση 
Ελεγκτικής Επιτροπής. 

Έγκριση των πράξεων και της οικονο-
μικής διαχείρισης του Δ. Σ. και απαλ-

λαγή του από κάθε ευθύνη. 

Έγκριση προϋπολογισμού της διετίας 
2009– 2010. 

Έγκριση των αποφάσεων του Δ. Σ. 

για την εγγραφή νέων Μελών. 

Θέματα Κληροδοτήματος Πετροχεί-
λου. 

Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 

νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς 

και Πειθαρχικής Επιτροπής, για τη 

διετία 2009-2010. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία 

κατά την παραπάνω ημερομηνία η Γενι-

κή Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 

επόμενη Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 την 

ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα 

παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Ν έ α  Μ έ λ η  σ τ η ν  
Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  μ α ς  

Καλωσορίζουμε τα νέα Μέλη που 
προστέθηκαν τον τελευταίο χρόνο: 
Τακτικά Μέλη  
Αλεξανδροπούλου Λίνα  
Γαζέας Κοσμάς  
Γεωργιάδης Γιάννης 
Γεωργόπουλος Άρης 
Γιαννούτσος Βασίλης 
Ζαχαρής Βαγγέλης 
Θεοδωρόπουλος Αντρέας 
Καρτσώνης Κώστας 
Κατσιμίχας Τάσος 
Μαστοράκη Άννα 
Μπαξεβάνη Πόπη 
Παπαπάνος Βαγγέλης 
Πρινολάκης Κώστας 
Σκοντινάκης Γιάννης 
Στάθη Ιάσμη 
Σφρίντζερης Κώστας 
Τσαγκαράκης Άρης 
Χορευτάκη Δέσποινα 
Απλά Μέλη 
Βαρβιτσιώτης Γιάννης 
Βατυλιώτης Δημήτρης 
Κατσάτος Θεόδωρος 
Κοτοπούλη Ντίνα 
Μιχαηλίδης Δημήτρης 
Μιχαήλος Μάριος 
Μπουρμπούλη Γεωργία 
Παπαβλασοπούλου Ναυσικά 

Για το Δ. Σ. της Ε.Σ.Ε. 
Αβαγιανός Γιώργος 
Αντωνόπουλος Γιώργος 
Γεωργόπουλος Παναγιώτης 
Δελτούζος Πέτρος  
Δερμιτζάκης Μιχάλης 
Έλληνας Φάνης 
Καβαλιέρος Βαγγέλης 
Λελούδας Νίκος 
Μαυρόπουλος Κώστας 
Μερδενισιάνος Κώστας 
Μοσχολιδάκης Μανώλης 
Ξανθόπουλος Θανάσης 
Παπαδόπουλος Γρηγόρης 
Πετρέας Χρήστος 
Πιτυκάκης Μιχάλης 
Πλέσσιας Παναγιώτης 
Τσίμπανης Βαγγέλης 
Φιλιππάτου Πέλη 
Χατζηλιάδης Δημήτρης 
Για την Ελεγκτική Επιτροπή 
Λαμπρακόπουλος Θωμάς 
Τζαβέλας Γιώργος 
Χατζηχαραλάμπους Ελίζα 
Για την Πειθαρχική Επιτροπή 
Αβτζής Γιώργος  
Παπαθανάσογλου Αντωνίνα  
Σωτήρης Γιάννης 

Καλή επιτυχία σε όλους! 



Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Τοπι-

κού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας της 

Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας 

(Ε.Σ.Ε./ΤΟ.Τ.Β.Ε.) προσκαλεί τα Μέλη 

του στην ετήσια Τακτική Γενική Συ-

νέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 18 

Μαρτίου 2009, στις 19:00μ.μ. στην 

αίθουσα Δ22, ισόγειο της Σχολής Θετι-

κών Eπιστημών του Α.Π.Θ., σύμφωνα 

με τα άρθρα 36-39 του καταστατικού 

της Ε.Σ.Ε. με τα παρακάτω θέματα ημε-

ρήσιας διάταξης: 

 Γενικός απολογισμός της Δ.Ε. του 

Ε.Σ.Ε./ΤΟ.Τ.Β.Ε. 

 Ψήφιση εσωτερικού κανονισμού. 
 Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανά-

δειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής για 

τη διετία 2009-2010. 

 Έγκριση προγράμματος σεμιναρίων 
σπηλαιολογίας για το 2009. 

Όσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υπο-

ψηφιότητα για τη νέα Διοικούσα Επι-

τροπή καλούνται να υποβάλουν τις αι-

τήσεις τους μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρ-

τίου 2009. 

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου και 

εκλογής έχουν μόνο τα μέλη που είναι 

ταμειακά τακτοποιημένα (έχουν κατα-

βάλει τη συνδρομή του τρέχοντος και 

του προηγούμενου έτους).Πριν από τη 

συνέλευση θα πραγματοποιηθούν εκδη-

λώσεις από μέλη της Ε.Σ.Ε. 

σημαντικά στοιχεία της Εθνικής μας 

κληρονομιάς. 

Οι εργασίες του Τμήματος βασίζονται  

στην έρευνα των σπηλαίων, την κατα-

γραφή και χαρτογράφηση τους. Η νεο-

σύστατη Διοικούσα Επιτροπή του Τμή-

ματος αποτελείται από τους παρακάτω: 

Πρόεδρος: Παπαλάμπρος Μιχάλης 
Αντιπρόεδρος: Εσπινόζα Σέρτζιο 
Γραμματέας: Ζαχαρόπουλος  
Φραγκίσκος 

Ταμίας: Αρβανίτης Θεόδωρος 
Έφορος υλικού: Μάστορης Σταύρος 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: 

Τσουλής Μιλτιάδης 

Μέλος :Κόκορης Άγγελος. 
Για περισσότερες Πληροφορίες: 

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων για 

την Ε.Σ.Ε. Τοπικό Τμήμα Βοιωτίας: 

Τσουλής Μιλτιάδης: Τηλ. 694 2673792 

 e-mail: eselivadia@yahoo.gr  

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

ενημερώσουμε για την εκλογή της 1ης 
Διοικούσας Επιτροπής του Τοπικού 

Τμήματος Βοιωτίας της Ε.Σ.Ε. 

Το Τμήμα έχει έδρα τη Λιβαδειά και έχει 

ως σκοπό την ανάδειξη και προβολή 

των σπηλαίων της ευρύτερης περιοχής 

του Νομού Βοιωτίας, καθώς και την 

προστασία των σπηλαίων από κάθε εί-

δους καταστροφή, γιατί τα σπήλαια, τα 

υπέροχα αυτά μνημεία της φύσης, είναι 

ευαίσθητα και ευάλωτα και αποτελούν 
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Τ .  Τ .  Β ο ι ω τ ί α ς :  Η  π ρ ώ τ η  Δ .  Ε .  

Στις 18 Μαρτίου 

θα ψηφιστεί ο 

νέος 

Εσωτερικός 

Κανονισμός του 

Το.Τ.Β.Ε. 
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Ανακοινώσεις Τοπικών Τμημάτων  

Τον Ιούνιο θα 

ξεκινήσουν τα 

Σεμινάρια 

Σπηλαιολογίας 

του Τμήματος 

Βοιωτίας. 

Μιχάλης Παπαλάμπρος 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Το.Τ.Β.Ε. 



Τ . Τ .  Κ ρ ή τ η ς :  Π ί τ α  &  Α π ο ν ο μ έ ς  Π τ υ χ ί ω ν  

Τ . Τ .  Κ ρ ή τ η ς :  Σ ε μ ι ν ά ρ ι α  Β ’  Β α θ μ ο ύ   

χαλάρωση, κουβέντα, πειράγματα, φα-

γητό και καλό κρητικό κρασί που προ-

σέφεραν το μέλος μας Γιάννης Νάθενας 

και κάτοικοι του χωριού. 

Οι φιλοξενούμενοι μας Δημήτρης Λεσ-

σές και Θανάσης Ξανθόπουλος, υπερ-

κάλυψαν τη θεματολογία τόσο με τις 

γνώσεις και εμπειρίες τους όσο και με 

την, ομολογουμένως εξαιρετική μετα-

δοτικότητα και ιδιαίτερη υπομονή και 

κατανόηση που έδειξαν, τόσο στις ερω-

τήσεις και παρεμβάσεις μας όσο και στις 

χαλαρές στιγμές κάποιων «μαθητών» 

τους. Ελπίζουμε να πέρασαν το ίδιο 

όμορφα όπως όλοι μας, και με την ευ-

καιρία να τους ευχαριστήσουμε για τις 

γνώσεις που μας μετέδωσαν και τον 

πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσαν ειδικά 

για μας. 

Τέλος να ευχαριστήσουμε όλους όσους 

βοήθησαν στο στήσιμο και τη διεξαγω-

γή του σεμιναρίου με οποιονδήποτε 

τρόπο, και να θυμίσουμε ότι το ραντε-

βού για το υπόλοιπο του σεμιναρίου 

δίνεται για τις αρχές Απρίλη, με εισηγη-

τές σπηλαιολόγους από την ΕΣΕ, αγα-

πημένους συνάδελφους και φίλους. 

 

Συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο που 

μας πέρασε, τα Σεμινάρια Σπηλαιολογί-

ας Β’ Βαθμού, που διοργανώνει το Τμή-

μα Κρήτης για πρώτη φορά. 

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης, θεω-

ρητικής και πρακτικής, πραγματοποιή-

θηκε στο χώρο που διαθέτει το Τμήμα 

στο σχολείο στις Γωνιές Μαλεβιζίου.  

Στην αίθουσα, στην οποία είχε διαμορ-

φωθεί τις προηγούμενες ημέρες πίστα 

για χρήση σχοινιών, έγιναν παρουσιά-

σεις βασικών και προχωρημένων κό-

μπων, τεχνικών αρματώματος, πολύ-

σπαστα και τραβέρσες, τεχνικές αυτο-

διάσωσης, ενώ ταυτόχρονα έγινε και 

πρακτική άσκηση στην πίστα. 

Το πρώτο μέρος των σεμιναρίων παρα-

κολούθησαν 22 σπηλαιολόγοι, μεταξύ 

των οποίων και 7 νέα μέλη, αποκομίζο-

ντας πλήθος γνώσεων και συμμετέχο-

ντας ενεργά σε όλες τις ασκήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν ενώ οι παλαιότεροι 

είχαν και την ευκαιρία να ανταλλάξουν 

απόψεις και να ενημερωθούν για τις 

νέες παραλλαγές διαφόρων τεχνικών. 

Η διανυκτέρευση των περισσότερων 

συμμετεχόντων στους χώρους του Σχο-

λείου, έδωσε την ευκαιρία σε όλους για 
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Η Δράση μας 

Φωτογραφίες: Μάνος Πετράκης & 
Κώστας Φωτεινάκης. 

...... 

Π. Μπαξεβάνη & Κ. Φωτεινάκης 

κατακτήσουν τον υπόγειο κόσμο με 

γνώση και ασφάλεια  δηλώνοντας μα-

χητική συμμετοχή  στις επόμενες δρα-

στηριότητες του Τμήματος. 

Οι νέοι σπηλαιολόγοι μαζί με τα μέλη 

του τμήματος και τους φιλοξενούμε-

νούς μας απόλαυσαν πραγματικά την 

βραδιά, συμμετέχοντας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκδήλωσης τόσο στα hap-

penings που είχαμε ετοιμάσει, όσο και 

στο χορευτικό μέρος επιδεικνύοντας 

αξιοθαύμαστες  ικανότητες. 

Με χαρά λοιπόν καλωσορίζουμε τα νέα 

μέλη στην οικογένεια της Ε.Σ.Ε. και 

τους ευχόμαστε καλές σπηλιές και να 

διατηρήσουν το κέφι και την όρεξή 

τους για πάντα. 

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για 

το 2009 του Τμήματος Κρήτης της 

Ε.Σ.Ε. την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου. 

Έγινε ένας σύντομος απολογισμός δρα-

στηριοτήτων του έτους 2008 και ακο-

λούθως τέθηκαν οι στόχοι για το νέο 

έτος: σχολείο β‘ βαθμού, δραστηριότη-

τες canyoning, αποστολή «Ψαρή 

2009», αποστολή στο Μαρόκο και πολ-

λά άλλα. 

Παράλληλα  πραγματοποιήθηκε και η 

απονομή των πτυχίων των νέων σπη-

λαιολόγων που παρακολούθησαν τα 

σεμινάρια 2008-2009. 

Δεκατρείς νέοι σπηλαιολόγοι με υψηλό 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά 

και μεγάλη όρεξη είναι έτοιμοι πλέον να 

Στιγμιότυπα από την απονομή και 
την κοπή της πίτας. 
Φωτογραφίες: Σ.  Παραγκαμιάν 

Π. Μπαξεβάνη & Κ. Φωτεινάκης 



Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2009 το 

Τ.Τ. Δυτικής Κρήτης της ΕΣΕ και η  

Σπηλαιολογική Ομάδα του Ορειβατικού 

Συλλόγου Χανίων έκοψαν την πίτα 

τους στο σπηλαιώδη ναό του Αγίου 

Σπυρίδωνα στο Ακρωτήρι Χανίων. 

Φέτος για πρώτη φορά έσπασε η παρά-

δοση των 15 χρόνων που θέλει το Τ.Τ. 

Δυτικής Κρήτης της ΕΣΕ να κόβει την 

πίτα του σε σπήλαια του Αγίου Αντωνί-

ου. Η ομορφιά του χώρου και η περιή-

γηση στη συνέχεια στα Σεϊτάν Λιμάνια 

μας αντάμειψαν πλήρως. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω 

από 50 άτομα, φίλοι των δύο σπηλαιο-

λογικών ομάδων και κάτοικοι της περι-

οχής.  

Τ . Τ .  Δ υ τ ι κ ή ς  Κ ρ ή τ η ς :  Κ ο π ή  Π ί τ α ς  2 0 0 9  

Φ α ρ ά γ γ ι  Π ο ρ τ έ λ α  

Το Τ. Τ.  

Δυτικής Κρήτης 

προγραμματίζει 

μία σειρά από 

εκδηλώσεις για 

το 2009.  
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Κωνσταντίνα Αρετάκη  

ένα απ’ τα 3 πιο γνωστά άβατα φαράγ-

για της Κρήτης (στο πλάι του Χα και 

της Άρβης).  

Βέβαια αυτή τη θέση δεν την κατέχει 

τυχαία καθώς έχει πολύ όμορφα τμήμα-

τα και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δια-

φορετικών τοπίων.  

Πέρα απ’ την ομορφιά η Πορτέλα 

έχοντας μεγάλη παροχή νερού, κυρίως 

την άνοιξη, θεωρείται απ’ τα πιο δύσκο-

λα και άγρια φαράγγια. Το φαράγγι έχει 

25 τεχνικές καταβάσεις με μεγαλύτερη 

μία των 30m και η διαφορά υψομέτρου 

εισόδου – εξόδου είναι 340m.  

Επίσης το πέτρωμα του φαραγγιού είναι 

λεπτοστρωματώδης  ασβεστόλιθος σει-

ράς Πίνδου και τέμνεται από περισσότε-

ρα από πέντε ρήγματα τα οποία το χω-

ρίζουν σε τρία τμήματα.  

Επισκεφθήκαμε το φαράγγι στη 1 Φε-

βρουαρίου με το Βασίλη Βάγια και το 

Γιάννη Σκοντινάκη.  

Περισσότερα για το φαράγγι στα: 

http://skondinakis.blogspot.com  & 

http://unonoctium.blogspot.com.  

Η Πορτέλα είνα ένα από τα 
ποιο δύσκολα για διάσχιση 
φαράγγια της Κρήτης. 

Τα μέλη του 

Τμήματος 

Κρήτης της 

Ε.Σ.Ε. στο 

φαράγγι 

Πορτέλα. 

Σάββας Παραγκαμιάν 

Το φαράγγι Πορτέλα βρίσκεται νότια 

του νομού Ηρακλείου, η είσοδός του 

βρίσκεται στο χωριό Χόντρος και η 

έξοδός του στον Κερατόκαμπο. Η Πορ-

τέλα ασφαλίστηκε τον Απρίλιο του 

2004 από τον Γ. Αντρέου, το Μ. Ψωμά, 

το Γ. Βλάμη και την Ε. Ψυχούλη.  

Παρόλο που είναι μόλις 5 χρόνια γνω-

στό, canyoners από όλο τον κόσμο 

έρχονται να το διασχίσουν κάνοντάς το 
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Ο επί σειρά ετών Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε. 

και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών κ. Μιχάλης Δερμιτζάκης με τη 

διάλεξή του «Παλαιογεωγραφική εξέλι-

ξη της Ελλάδας» παρουσίασε συνοπτικά 

τις αλλαγές που έχουν συμβεί στη γεω-

μορφολογία και τη σύνθεση της πανί-

δας του Ελλαδικού χώρου τα τελευταία 

εκατομμύρια χρόνια. 

Ο επί σειρά ετών πρόεδρος του Τμήμα-

τος Κρήτης της Ε.Σ.Ε. και διευθυντής 

του Ι.Ν.ΣΠ.Ε.Ε. κ. Καλούστ Παραγκα-

μιάν με τη διάλεξή του «Υπόγειος Κό-

σμος: Η αθέατη φυσική κληρονομιά της 

Ελλάδας» παρουσίασε την ποικιλότητα 

και τις ιδιαιτερότητες των σπηλαιόβιων 

ζώων που διαδίδουν το θαύμα της ζωής 

στο υπέδαφος της Ελλάδας.  

 

Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία 

συνεπής σε θέματα προστασίας της φύ-

σης και ειδικότερα στην προστασία 

σπηλαίων συμμετείχε στο Πανελλήνιο 

Συνέδριο & Έκθεση της Ελληνικής 

Εταιρίας Προστασίας της Φύσης με 

παρουσιάσεις Power Point και φωτο-

γραφίες στην αντίστοιχη έκθεση. 

Αρκετά μέλη της Ε.Σ.Ε. παρακολούθη-

σαν το Συνέδριο  με τίτλο «Η Φυσική 

Κληρονομιά μας. Αξία - Προστασία» 

που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 6-8 

Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο 

του Δήμου Αθηναίων.  

Στο εξαιρετικά επιτυχημένο συνέδριο, 

και μεταξύ άλλων διακεκριμένων επι-

στημόνων, συμμετείχαν ως  προσκε-

κλημένοι ομιλητές και δύο μέλη μας.  

Π ρ ο σ τ α σ ί α  τ ο υ  υ γ ρ ο τ ό π ο υ  τ ο υ  
Α λ μ υ ρ ο ύ  Γ α ζ ί ο υ  

Σ υ ν έ δ ρ ι ο :  Η  Φ υ σ ι κ ή  Κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά  μ α ς   

Προστασία Σπηλαίων 

Καλούστ Παραγκαμιάν 

Η καρστική 

πηγή του 

Αλμυρού 

υποβαθμίζεται 

και το 

οικοσύστημά 

της 

απειλείται . 

υγροτόπων της Ελλάδας». Στην ομιλία 

του με τίτλο  «Οι βιώσιμες δράσεις με-

τρούν, τα λόγια όχι! Θα προστατευτεί 

επιτέλους ο υγρότοπος του Αλμυρού; …

ή όχι;», ο Κ. Παραγκαμιάν παρουσίασε  

την κατάσταση του υγροτόπου ο οποίος 

αν και αποτελεί τον σημαντικότερο φυ-

σικό πόρο της ευρύτερης περιοχής των 

Δήμων Γαζίου και Ηρακλείου λόγω της 

μεγάλης βιοποικιλότητας και της παρο-

χής μεγάλης ποσότητας νερού (240 

εκατ. κ.μ./έτος), υποβαθμίζεται διαρ-

κώς με όλο και μεγαλύτερη ένταση τις 

τελευταίες δεκαετίες. 

Μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και ο 

Πρόεδρος του Τμήματος Κωστής Φωτει-

νάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις σπη-

λαιολογικές έρευνες που πραγματοποιεί 

το Τμήμα από το 1991 στο τεράστιο 

αυτό καρστικό σύστημα που ξεκινά από 

τις κορυφές του Ψηλορείτη και καταλή-

γει στον Αλμυρό, δηλώνοντας ότι το 

Τμήμα θα στηρίξει ενεργά όλες τις δρά-

σεις που θα ακολουθήσουν για την 

προστασία του υγροτόπου.  

Το Τμήμα Κρήτης της Ε.Σ.Ε. συμπράττει 

στις προσπάθειες του WWF Eλλάς για 

την προστασία του υγροτόπου που δη-

μιουργεί η καρστική πηγή του Αλμυρού 

Γαζίου. 

Περισσότερα από 25 μέλη του Τμήμα-

τος Κρήτης της Ε.Σ.Ε. συμμετείχαν 

στην εκδήλωση/δημόσιο διάλογο για 

την προστασία του υγροτόπου Αλμυρού 

Ηρακλείου που οργάνωσε η περιβαλλο-

ντική οργάνωση WWF Ελλάς τη Δευτέ-

ρα 2 Φεβρουαρίου, στις 19.00 στην 

αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλεί-

ου.  

Κεντρικός ομιλητής ήταν το μέλος μας 

και επιστημονικός υπεύθυνος του προ-

γράμματος «Προστασία των νησιωτικών 
Καλούστ Παραγκαμιάν 



Ολοκληρώθηκε την Κυριακή στις 07:00’ 

το πρωί η προγραμματισμένη Άσκηση 

Σπηλαιοδιάσωσης. Η Άσκηση πραγμα-

τοποιήθηκε στα πλαίσια του Σχολείου 

Σπηλαιοδιάσωσης 2009, το οποίο παρα-

κολούθησαν με επιτυχία περισσότεροι 

από 20 σπηλαιολόγοι και μέλη της 1ης 

Ε.Μ.Α.Κ. Το επίπεδο του σχολείου ήταν 

και φέτος υψηλό και οι συμμετέχοντες 

παρακολούθησαν με ζήλο και ενδιαφέ-

ρον τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρα-

κτικά μαθήματα. Υπενθυμίζουμε ότι το 

σχολείο αυτό που πραγματοποιήθηκε 

για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 

2007, καθιερώνεται και θα γίνεται κάθε 

δύο χρόνια. 

Η Άσκηση που διήρκεσε συνολικά 17 

ώρες, έγινε στο σπήλαιο Τρύπα του 

Φενεού, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες 

καιρικές συνθήκες. Βροχή, καταιγίδα 

και χιόνι τα ξημερώματα όπου η θερμο-

κρασία έπεσε κάτω από το μηδέν.  

Η Άσκηση ξεκίνησε το πρωί του Σαββά-

του 07/02/2009 με τη συμμετοχή 30 

σπηλαιολόγων και παρ' όλα τα εμπόδια 

και τις καιρικές αντιξοότητες, όλοι οι 

συμμετέχοντες δίνοντας τον καλύτερο 

εαυτό τους συνέβαλαν στην επιτυχή 

της έκβαση. 

Τα αποτελέσματα τόσο της Άσκησης 

όσο και του Σχολείου γενικότερα συζη-

τήθηκαν στα γραφεία μας την Τετάρτη 

11 Φεβρουαρίου. 

Τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιά-

στηκαν, λόγω της ιδιομορφίας του σπη-

λαίου,  συζητήθηκαν εκτενώς και τα 

γενικά συμπεράσματα ήταν τα εξής: 

Οι συμμετέχοντες στο σχολείο αποκό-
μισαν πολλές χρήσιμες εμπειρίες και 

βελτίωσαν σημαντικά τις ατομικές τε-

χνικές ικανότητές τους. 

Η Άσκηση έδωσε σε όλους τη δυνατό-

τητα να δουν από κοντά το πως εφαρ-

μόζονται οι τεχνικές διάσωσης στην 

πράξη και τα προβλήματα που παρου-

σιάζονται. 

Το οργανωτικό επίπεδο της Άσκησης 
ήταν καλό.  

Οι επικοινωνίες και η υποστήριξη επι-
φανείας λειτούργησαν σχεδόν άψογα. 

Η Ομάδα εμπλουτίστηκε με νέα Μέλη 

καθώς οι περισσότεροι από τους συμμε-

τέχοντες στο Σχολείο Σπηλαιοδιάσωσης 

του 2009, γράφτηκαν ήδη στο δυναμι-

κό της. 

Η συμμετοχή στην Άσκηση πέντε Με-

λών του Τ.Τ. Κρήτης, ήταν ιδιαίτερα 

ενθαρρυντική και θα αποτελέσει την 

βάση για την μελλοντική ίδρυση Τμή-

ματος της Ομάδας Σπηλαιοδιάσωσης 

στην Κρήτη. 

Ά σ κ η σ η  Δ ι ά σ ω σ η ς  σ τ ο ν  Φ ε ν ε ό  
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Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης 

Στιγμιότυπα από την 
Άσκηση, στην κατασκήνωση 
και μέσα στο σπήλαιο 
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Πέλη Φιλιππάτου 
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οι εντυπώσεις  που μας άφησαν όλοι 

αυτοί οι άνθρωποι είτε γραπτές είτε 

προφορικές μέχρι και τις ημέρες μας. 

Αυτό ακριβώς το υλικό που αφορούσε 

τον Λαβύρινθο στην Γόρτυνα, όσο βέ-

βαια ήταν δυνατόν, συγκέντρωσα στο 

βιβλίο μου που εκδόθηκε το 2008 από 

τις εκδόσεις ΕΣΟΠΤΡΟΝ. 

Παρατίθενται οι χαρτογραφήσεις που 

έγιναν ανά τους αιώνες για τον Λαβύ-

ρινθο και τις υπόγειες διαδρομές του, 

συγκεντρώθηκαν οι πιο ενδιαφέρουσες 

αναφορές περιηγητών, ερευνητών, 

σπηλαιολόγων, αλλά και απλών ανθρώ-

πων, που εργάστηκαν καταναγκαστικά 

στον Λαβύρινθο της Γόρτυνας στην 

διάρκεια της Γερμανικής κατοχής και 

παραθέτω τέλος και την δική μου γνώ-

μη τις εντυπώσεις μου και φωτογραφι-

κό υλικό από τις 3 επισκέψεις μου στον 

Λαβύρινθο της Γόρτυνας το μικρό Λα-

βύρινθο η Λαβυρινθάκι και  συνεντεύ-

ξεις από ανθρώπους που μπήκαν στον 

Λαβύρινθο κατά την περίοδο 1942-44. 

Ο Λαβύρινθος δεν είναι ένα απλό θέμα, 

είναι ένα Παγκόσμιο Σύμβολο με προε-

κτάσεις Μυθολογικές , Ιστορικές, Αρ-

χαιολογικές αλλά και Φιλοσοφικές θα 

έλεγα. Στο Βιβλίο μου προσεγγίζω το 

θέμα κυρίως από την Ιστορική του 

πλευρά και προσπαθώ να  κάνω μια 

όσο το δυνατόν πληρέστερη παράθεση 

στοιχείων και γεγονότων. 

Π α ρ ο υ σ ί α σ η  β ι β λ ί ο υ :  Ο  Λ α β ύ ρ ι ν θ ο ς   
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Νέα από την Ελλάδα 

Εξερευνώντας 

το μυθικό 

Άντρο του 

Μινώταυρου. 

Θανάσης Ξανθόπουλος 

Ο Θανάσης Ξανθόπουλος Γεννή-
θηκε το 1968 στην Αθήνα και από 
το 1999 ασχολείται με την σπη-
λαιολογία. Το πρώτο του βιβλίο 
«Άδηλη Ελλάδα» κυκλοφόρησε 
το 2005 ενώ «Ο Λαβύρινθος» το 
Δεκέμβριο του 2008. Από το 
2006 είναι μέλος της Ε.Σ.Ε. 

Ο Μυθικός Λαβύρινθος της Κρήτης, 

αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα πιο 

δημοφιλή και αγαπημένα θέματα όλων 

όσων αγαπούν και μελετούν την Αρχαία 

Ελληνική Μυθολογία παγκοσμίως. 

Συνάμα αποτελεί και ένα αρχαιολογικό 

μυστήριο, ένα μυστήριο που πολλοί 

προσπάθησαν να λύσουν… 

Υπήρξε στα αλήθεια αυτό το Υπόγειο 

τεχνητό κατασκεύασμα του περίφημου 

Αθηναίου  Μηχανικού Δαίδαλου, όπου 

στο εσωτερικό του κλείστηκε ο φοβε-

ρός και αιμοδιψής Μινώταυρος από τον 

Βασιλιά Μίνωα της Κρήτης; 

Αιώνες τώρα, στους πολλούς περιηγη-

τές, ερευνητές, ταξιδιώτες, αρχαιολό-

γους, και πάσης φύσεως τυχοδιώκτες 

που επισκέφθηκαν την Κρήτη αναζητώ-

ντας τα ίχνη του Μυθικού Λαβύρινθου, 

οι Κρήτες επιδείκνυαν ως  Άντρο του 

Μινώταυρου, ένα υπόγειο τεχνητό σπή-

λαιο στην περιοχή της Γόρτυνας. 

Πάμπολλες οι μαρτυρίες οι γνώμες και 

«Σαραντασκαλιώτισσα», Σπηλιά του 

Πυθαγόρα. • «Νεροτρουβιά», στους 

Μύλους, «Τσακαλότρυπα» στο Πυθαγό-

ρειο • «Ξαφάκια» Ποσειδώνιο-

Παλαιόκαστρο (Δ. Βαθέος) • Αρχαία 

Υπόγεια Λατομεία, στους Μυτιληνιούς, • 

Ευπαλίνειο Όρυγμα στο Πυθαγόρειο.  

Το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) θα 

γίνει η επίσημη έναρξη της συνάντη-

σης. Περισσότερες λεπτομέρειες: 

www.samos-caves.com 

Η  1 2 η  Π α ν ε λ λ ή ν ι α  Σ π η λ α ι ο λ ο γ ι κ ή  
Σ υ ν ά ν τ η σ η  σ τ η  Σ ά μ ο   

Η 12η Π. Σ. Σ. θα γίνει στη Σάμο από 

τις 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, από το 

Σπηλαιολογικό Σύλλογο Σάμου «Ο Ευ-

παλίνος». Το προκαταρκτικό πρόγραμ-

μα της Συνάντησης περιλαμβάνει ειση-

γήσεις (τα απογεύματα) και τα πρωινά 

θα διατεθούν για εκδρομές με επισκέ-

ψεις στα σπήλαια, ώστε να γνωρίσουν 

και τη Σάμο οι συμμετέχοντες.  

Εκδρομές: • Καρλόβασι: Σπήλαια Αγ. 

Αντώνιου και «Τζέτζε» • Μαραθόκα-

μπος: «Σιδερένια πόρτα», Πέλη Φιλιππάτου 

Η φετινή 

συνάντηση των   

σπηλαιολόγων 

θα γίνει τον 

Σεπτέμβριο 

στην όμορφη 

Σάμο. 
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Η Βουλγαρική Ομο-

σπονδία Σπηλαιολο-

γίας, το Εθνικό 

Μουσείο για τη Γη 

και τον Άνθρωπο 

και Εθνικό Μου-

σείο Φυσικής Ιστο-

ρίας με την αιγίδα του Κρατικού Φο-

ρέα για τους Νέους και τον Αθλητι-

σμό, σας προσκαλούν στο Διεθνές Συ-

μπόσιο με τίτλο «80 Χρόνια Οργανω-

μένης Σπηλαιολογίας στη Βουλγα-

ρία» που θα πραγματοποιηθεί στην 

Σόφια στις 19-20 Μαρτίου 2009.  

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου 

 Ιστορία της Βουλγαρικής Σπηλαιο-
λογίας – οργάνωση, διεθνής σχέ-

σεις, εξερευνήσεις, αποστολές.  

 Γεωλογικές, Γεωμορφολογικές, Υ-
δρογεωλογικές και άλλες σπουδές 

για το Καρστ στη Βουλγαρία και τη 

Βαλκανική Χερσόνησο.  

 Βιολογικές Σπουδές στο Καρστ και 
τα Σπήλαια.  

 Παλαιοντολογικές και αρχαιολογικές 
Σπουδές στο Καρστ.  

 Σπηλαιολογική Τεκμηρίωση και Χαρ-
τογράφηση. 

Διαμονή 

Σε μικρή απόσταση από το χώρο της 

συνάντησης, υπάρχει χώρος για ελεύ-

θερη κατασκήνωση με ντους και τουα-

λέτες. Τα δωμάτια στο χωριό είναι ήδη 

κλεισμένα, αλλά υπάρχουν ακόμη δια-

θέσιμα στα διπλανά χωριά, σε απόστα-

ση 12 – 29 χλμ. 

Εκδρομές 

Υπάρχει δυνατότητα για εκδρομές και 

περιπάτους, Επίσκεψη σε τουριστικά 

σπήλαια της περιοχής και άλλα σπήλαια 

(ήδη αρματωμένα) και αρκετά φαράγγι-

α. 

Περισσότερες πληροφορίες  

στην ιστοσελίδα της συνάντησης 

http://www.icnussa2009.it 

Η 5η Πανευρωπαϊκή Σπηλαιολογική 

Συνάντηση φέτος θα φιλοξενηθεί στο 

Urzulei της Σαρδηνίας, στα πλαίσια 

της Ιταλικής Σπηλαιολογικής Συνάντη-

σης με τίτλο «ICNUSSA 2009».  

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων  

Οι δραστηριότητες ξεκινάνε στις 25 

Απριλίου με επισκέψεις σε σπήλαια.  

 Τετάρτη 29 Απριλίου 

Επίσημη έναρξη της συνάντησης 

 Σάββατο 2 Μαΐου  

Γιορτή για το τέλος της συνάντησης 

 Κυριακή 3 Μαΐου  

Κλείσιμο της συνάντησης και αναχώ-

ρηση. 

Αναλυτικές πληροφορίες θα ανακοινω-

θούν σύντομα. 

Μετακίνηση 

 Με πλοίο: Από Πάτρα για Brindisi ή 

Bari. Στη συνέχεια οδικώς για Ρώμη 

και από το λιμάνι της Ostia με φέρυ 

για Tortoli. Το Urzulei απέχει περίπου 

20 χλμ. από το λιμάνι του Tortoli. Το 

ταξίδι διαρκεί περίπου 40 ώρες! 

 Αεροπορικώς: Απευθείας πτήση της 
AlItalia από Αθήνα για  Cagliari και 

στη συνέχεια οδικώς στο Urzulei.  

I C N U S S A  2 0 0 9 :  5 ο  E u r o S p e l e o F o r u m  

Η φετινή 

Πανευρωπαϊκή 

Σπηλαιολογική 

Συνάντηση θα 

φιλοξενηθεί 

στη Σαρδηνία 

από τις 26 

Απριλίου έως 

τις 3 Μαΐου. 
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Νέα από τον Κόσμο  

Οι 

σπηλαιολόγοι 

της Βουλγαρίας 

γιορτάζουν 

φέτος τα 80 

χρόνια 

οργανωμένης 

σπηλαιολογίας. 

 



Το καλοκαίρι του 2001 σε μια άσκηση 

διάσωσης με την ομάδα σπηλαιοδιασω-

σης του San Bernardino, CA. είχα την 

τύχη να διδαχτώ ένα πολύ ενδιαφέρον 

«κόμπο» που επιτρέπει σε κάποιον να 

στήσει ένα σύστημα τεντώματος σχοι-

νιού με ελάχιστα υλικά. Ο άνθρωπος 

που μας τον έδειξε τον είχε μάθει σε 

ένα σεμινάριο διάσχισης φαραγγιών, 

και τον αποκαλούσε VOODOO γιατί 

φαίνεται πως ως δια μαγείας τεντώνει 

ένα σχοινί και το κρατεί σε αυτή την 

θέση «μαγικά». Τελικά μετά από 

έρευνα στο διαδίκτυο ανακάλυψα πως 

η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο 

σύστημα τροχαλίας φρένου, και όχι 

κόμπου, παρουσιάστηκε ήταν στο δελ-

τίο της Γαλλικής  Σπηλαιολογικής Ομο-

σπονδίας,  Spelunca No 11, 1983 από 

τον A. Ballereau, ο οποίος το είχε ονο-

μάσει  Passabloc. 

Το συγκεκριμένο σύστημα μας επιτρέπει 

να βάλουμε τάση σε ένα σχοινί, ώστε 

να δημιουργήσουμε μια τιρολέζα, κε-

κλιμένη αερογέφυρα, ή για το πισωδέ-

σιμο που θα εξασφαλίσει ένα φυσικό 

δέσιμο. Προσωπικά το Passabloc, εκτός 

σπηλαιολογίας το έχω βρει πολύ χρήσι-

μο και σε καθημερινές καταστάσεις 

όπως στο στήσιμο της σκηνής, το κρέ-

μασμα μιας αιώρας , το φόρτωμα της 

σχάρας του αυτοκινήτου. Για να στηθεί 

δεν απαιτεί καθόλου υλικά, αλλά  η 

χρήση δυο κρίκων κάνει το όλο στήσιμο 

πολύ πιο εύκολο, και την διαδικασία 

τεντώματος πιο αποτελεσματική. 

Το σύστημα που δημιουργείται μας δίνει 
ένα μηχανικό πλεονέκτημα 2/1, ενώ 
αυτό που κρατά το τέντωμα είναι οι 
τριβές στον κρίκο του αρματώματος 
που ισορροπούν λόγω τριβών με την 
πλευρά του μηχανικού πλεονεκτήμα-
τος. Ο κόμπος στη μέση του σχοινιού 
μπορεί να είναι ο κόμπος της πεταλού-
δας, αλλά για λογούς καλύτερης αντο-
χής σε κρίσιμα σημεία (αερογέφυρες, 
πισωδέσιμο) συστήνω,  το  οχτάρι σε 
σειρά  με κατεύθυνση προς τον κρίκο 
του αρματώματος, ενώ για το τελείωμα 
του σχοινιού ένα απλό οχτάρι ή για 
οικονομία σχοινιού μια ψαλιδιά. 

P a s s a b l o c  ( V o o d o o  K n o t )  
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Τεχνικές & Εξοπλισμός 

Πάνος Γεωργόπουλος 

Κλείδωμα του σχοινιού με τα πόδια 

Πολλές φορές κατά την κατάβαση, την ώρα που προσπα-

θούμε να περάσουμε μία αλλαγή, έχουμε χρειαστεί κάποιο 

βοήθημα που να λειτουργεί σαν σκαλί για να απασφαλιστού-

με. Συνήθως για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε το φρένο 

χειρός με την ποδολαβή. Εναλλακτικά μπορούμε να  κλειδώ-

σουμε το σχοινί μεταξύ των ποδιών μας, όπως φαίνεται στο 

σχήμα αριστερά. 

 

Χρήση του φρένου χειρός σε γραμμές υπό κλίση  

Συχνά στην ανάβαση χρειάζεται να προωθηθούμε διαγώνια 

αντί για κάθετα. Σε αυτή την περίπτωση το φρένο χειρός 

υπό την τάση της ποδολαβής δημιουργεί γωνία με το σχοινί 

αντί να τρέχει παράλληλα. Έτσι είναι πιθανόν να τραυματί-

σουμε το σχοινί ή ακόμη και να μας ανοίξει το φρένο.  

Ένας πολύ απλός τρόπος για να το αποφύγουμε είναι  περ-

νώντας το σχοινί μέσα από τον κρίκο της χειρολαβής όπως 

στο σχήμα δεξιά. Έτσι διασφαλίζουμε την άνετη και ασφαλή 

κίνησή μας όταν η ανάβαση γίνεται υπό κλίση. 

Μ ι κ ρ έ ς  τ ε χ ν ι κ έ ς  σ υ μ β ο υ λ έ ς  

Πέλη Φιλιππάτου 

Το Voodoo ή 

Passabloc 

είναι ένας 

απλός και 

εύχρηστος 

τρόπος για να 

τεντώσουμε 

ένα σχοινί. 

Πηγή: 
VERTICAL  

Alan Warild 



Το 1ο Παγκρήτιο Σπηλαιολογικό 

Συμπόσιο, το οποίο ήταν αφιερωμένο 

στη μνήμη του Ελευθερίου Πλατάκη, 

πρωτεργάτη της σπηλαιολογίας στην 

Κρήτη, διοργανώθηκε από την Ε.Σ.Ε. 

τον Απρίλιο του 1989.  

Σε ειδική εκδήλωση ο τότε υπουργός 

Τουρισμού, κ. Ν. Σκουλάς, απένειμε 

τιμητική διάκριση, κάτι που έγινε για 

πρώτη φορά, στην Άννα Πετροχείλου 

για την πολύχρονη προσφορά της στην 

ελληνική σπηλαιολογία, στην επιστήμη 

και στον ελληνικό τουρισμό. 

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στη 

Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηρά-

κλειο στις 21-23 Απριλίου 1989 και, 

παρόλο που η συμμετοχή του κόσμου 

δεν ήταν η προσδοκώμενη, τα συμπε-

ράσματα και αποτελέσματά του ήταν 

εξαιρετικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι 

έγιναν έντεκα ανακοινώσεις, η πλειονό-

τητα των οποίων ήταν επιστημονικές, 

τρεις προβολές και το σύνολο των πα-

ρουσιάσεων για σεμινάρια σπηλαιολογί-

ας. Τα συμπεράσματα και οι ανακοινώ-

σεις του 1ου Παγκρητίου Συμποσίου 

δημοσιεύθηκαν στο Δελτίο της Ε.Σ.Ε. 

στον Τόμο ΧΙΧ, ενώ τα σεμινάρια που 

διενεργήθηκαν κατά τη διάρκειά του 

έδωσαν νέα πνοή στην σπηλαιολογική 

έρευνα της Κρήτης, καθώς ήταν ουσια-

στικά η αφορμή για την επαναδραστη-

ριοποίηση του Τμήματος Κρήτης και τη 

στελέχωσή του με νέα μέλη. Χάρη σε 

αυτόν τον τόσο σημαντικό για τη σπη-

λαιολογία θεσμό σήμερα η οικογένεια 

των σπηλαιολόγων στην Κρήτη μεγα-

λώνει κάθε μέρα, εντάσσοντας στους 

κόλπους της ανθρώπους με ενδιαφέρον 

και μεράκι για το περιβάλλον και την 

σπηλαιολογία. 

Πέρασαν 15 περίπου χρόνια μέχρι να 

δραστηριοποιηθεί ξανά ο θεσμός και να 

οργανωθεί το 2005 το 2ο Παγκρήτιο 

Σπηλαιολογικό Συμπόσιο. Έτσι, στις 

29 Μαΐου 2005 πραγματοποιήθηκε με 

μεγάλη επιτυχία από το Τμήμα Κρήτης 

το 2ο Παγκρήτιο Σπηλαιολογικό Συμπό-

σιο αφιερωμένο στη μνήμη του Ελευθέ-

ριου Πλατάκη. Το Συμπόσιο ξεκίνησε με 

μια εκτενή παρουσίαση του σπηλαιολο-

γικού έργου και της προσωπικότητας 

του αείμνηστου κρητολόγου Ελευθέρι-

ου Πλατάκη. Παράλληλα, στα πλαίσια 

του Συμποσίου αυτού δόθηκε η ευκαι-

ρία να τιμηθούν οι παλαίμαχοι Κρήτες 

σπηλαιολόγοι κ.κ. Χρίστος Μακρής και 

Αντώνης Πλυμάκης, οι οποίοι υπήρξαν 

και συνεργάτες του Ελ. Πλατάκη.  

Στο Συμπόσιο αυτό παρουσιάστηκαν οι 

ερευνητικές δραστηριότητες 26 σπηλαι-

ολόγων και ερευνητών. Οι εργασίες του 

Συμποσίου εστέφθησαν από απόλυτη 

επιτυχία και έκλεισαν με τη διαπίστωση 

της ανάγκης να πραγματοποιείται πλέον 

το Παγκρήτιο Σπηλαιολογικό Συμπόσιο 

σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πραγ-

ματική, όμως, επιτυχία του Συμποσίου 

αυτού ήταν η δημοσίευση των πρακτι-

κών του σε αυτοτελή τόμο που κυκλο-

φόρησε μερικούς μήνες μετά.  

Αποτελεί πλέον πεποίθηση - μετά την 

πραγματοποίηση και του 3ου και του 

4ου Συμποσίου - ότι η ευχή της πρώτης 

οργανωτικής επιτροπής που εκφράστη-

κε στα συμπεράσματα του συμποσίου, 

να μεγαλώσει ο μικρός πυρήνας που 

ξεκίνησε από τη Βασιλική του Αγίου 

Μάρκου και να ανοίξει νέους ορίζοντες 

στη σπηλαιολογική έρευνα και στη με-

λέτη των σπηλαίων στην Κρήτη, έγινε 

πραγματικότητα. 

Α ν α δ ρ ο μ ή  σ τ α  π ρ ώ τ α  Π α γ κ ρ ή τ ι α  Σ υ μ π ό σ ι α  
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Η οργανωτική Επιτροπή του  
Α’ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟ-
ΓΙΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ:  
Καθ. Ν. Συμεωνίδης, Άννα Πε-
τροχείλου, Γ. Παπαδόπουλος,  
Κ. Παραγκαμιάν και Β. Σιμιτζής. 

Από την Ιστορία της Ε.Σ.Ε. 

Το 1ο Π.Σ.Σ. 

έδωσε νέα 

πνοή στην 

σπηλαιολογική 

έρευνα της 

Κρήτης 

Τα πρακτικά 

του 1ου Π.Σ.Σ. 

μπορείτε να τα 

βρείτε στην 

ιστοσελίδα μας 

σε μορφή PDF. 

Π. Μπαξεβάνη, Κ. Φωτεινάκης & Δ. Χορευτάκη 
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Μελλοντικές Δράσεις 

Χαυγάς—Χα 

Τ .  Τ .  Δ υ τ ι κ ή ς  Κ ρ ή τ η ς :  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  
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Περισσότερες 

πληροφορίες 

για το 

πρόγραμμα 

μπορείτε να 

βρείτε στην 

Ιστοσελίδα 

μας. 

Ο Ελευθέριος Πλατάκης, θεμελιωτής 

της σπηλαιολογικής έρευνας στην Κρή-

τη, καταγράφει 106 φαράγγια στο έργο 

του «Σπήλαια και άλλαι καρστικαί μορ-

φαί της Κρήτης». Σήμερα γνωρίζουμε 

ότι είναι πολλαπλάσια και πολλά απ’ 

αυτά είναι τεχνικά, απαιτούν δηλαδή 

ειδικό εξοπλισμό και τεχνικές για να 

εξερευνηθούν. 

Το Τμήμα Κρήτης της Ελληνικής Σπη-

λαιολογικής Εταιρείας θα δώσει τη δυ-

νατότητα σε πρώτη φάση στα μέλη του 

να γνωρίσουν το συναρπαστικό κόσμο 

των φαραγγιών με γνώση και ασφάλει-

α. Στα δύο πρώτα σχολεία που σχεδιά-

ζει να πραγματοποιήσει στο προσεχές 

διάστημα θα δώσει την απαραίτητη θε-

ωρητική και πρακτική κατάρτιση στους 

εκπαιδευόμενους και όχι μόνο: θα τους 

διδάξει την προσέγγιση των φαραγγιών 

από γεωλογική, υδρολογική, βιολογική, 

αρχαιολογική και λαογραφική σκοπιά. 

Θα αναπτυχθεί επίσης ο τρόπος λει-

τουργίας  ομάδας, κίνδυνοι, πρώτες 

βοήθειες αλλά και ειδικές φωτογραφι-

κές  τεχνικές. 

Απώτερος στόχος της προσπάθειας είναι 

η δημοσίευση εργασιών και εκδόσεων 

κατά τα σπηλαιολογικά πρότυπα. 

 Μήνας Εξορμήσεις Παρουσιάσεις 

Ιανουάριος 
Σπήλαιο Αγίου Σπυρίδωνα 
Χορδακιού Ακρωτηρίου.  
Κοπή πίτας 

Καρστική γεωλογία 

Φεβρουάριος 
Σπήλαια Κόκκινου Χωριού 
Αποκορώνου 

Αρχαιολογία και σπήλαια 

Μάρτιος Σπήλαιο Κουρνά Αποστολές εκτός Κρήτης 

Απρίλιος Λαβύρινθος Μεσαράς  Ενάλια σπήλαια 

Μάιος Σπήλαιο Σαμωνά 
Από την ιστορία του Κλιμακίου 
Κρήτης Ε.Σ.Ε. 

Ιούνιος 
Σπήλαια Περιοχής Τριόπετρας 
Ακουμίων 

Αποστολή Κάσου 

Ιούλιος 
Σπήλαια περιοχής Αποστόλων 
Αμαρίου 

Η ανακάλυψη του Σπηλαίου 
Γερανίου 

Αύγουστος 
Συνέχιση αποστολής εξερεύ-
νησης σπηλαίων Αντικυθήρων  

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Σεπτέμβριος 
Σπήλαιο Σκοτεινή Αργυρούπο-
λης 

Γεωμυθολογία σπηλαίων 

Οκτώβριος 
Σπήλαιο Μαραθοκεφάλα  
Κυνηγιανών Μυλοποτάμου 

Χριστιανικά μνημεία σε σπήλαια 

Νοέμβριος Σπήλαια Κέντρους 
Ταξίδι στο κέντρο της γης  
μ’ ένα γεωτρύπανο 

Δεκέμβριος 
Νέα σπήλαια φαραγγιού  
Ελεύθερνας (6η αποστολή) 

Από την ιστορία της Σπηλαιολο-
γικής Ομάδας Χανίων 

Οι εξορμήσεις του προγράμματος 
αφορούν μεγαλύτερο ή μικρότερο 

αριθμό συμμετεχόντων, αναλόγως 

των ειδικών συνθηκών.  

Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώ-

νονται μέσω των τοπικών ΜΜΕ.  

Τα μέλη ειδοποιούνται και  
τηλεφωνικά.  

Το Τοπικό Τμήμα Δυτικής Κρήτης 

εκτός των εξορμήσεων πραγματοποιεί 

και εξερευνήσεις, για τις οποίες  

προϋποθέσεις συμμετοχής είναι ο 

σπηλαιολογικός εξοπλισμός και η  

ανάλογη με τη δυσκολία εμπειρία. 

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται 
στα γραφεία την πρώτη Τετάρτη κάθε 

μήνα.  

 

Τ μ ή μ α  Κ ρ ή τ η ς :  Σ χ ο λ ε ί ο  C a n y o n i n g  

Κώστας Φωτεινάκης 

Κωνσταντίνα Αρετάκη 
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Μελλοντικές Δράσεις 

Τ ο  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  τ ω ν  Μ α θ η μ ά τ ω ν  

Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό   Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς   
&  Α θ λ η τ ι κ ή ς  Σ π η λ α ι ο λ ο γ ί α ς  2 0 0 9   

Περισσότερες 

πληροφορίες 

για τα 

σεμινάρια 

μπορείτε να 

βρείτε στην 

Ιστοσελίδα 

μας. 

11/03 Εισαγωγή στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σπηλαιολογίας της Ε.Σ.Ε.  
16/03 Καρστικα Φαινόμενα – Δημιουργία & Εξέλιξη των Σπηλαίων 
18/03 Ατομικός Και Ομαδικός Εξοπλισμός Του Σπηλαιολόγου  
21/03 Πρακτική Άσκηση : Οριζόντιο Σπήλαιο – Σπήλαιο Κερατέας (Αττική) 
22/03 Πρακτική Άσκηση : Οριζόντιο Σπήλαιο – Καταβόθρα Κωπαΐδας (Βοιωτία) 
23/03 Σχοινιά  &  Κόμποι 
26/03 Τεχνικές Κάθετης Σπηλαιολογίας 
28/03 Πρακτική Άσκηση : Κάθετη Σπηλαιολογία 1 – Τεχνητή Πιστά Παπάγου  
29/03 Πρακτική Άσκηση : Κάθετη Σπηλαιολογία 1 – Τεχνητή Πιστά Παπάγου  
30/03 Παλαιογεωγραφική Εξέλιξη του Ελλαδικού Χώρου 
01/04 Υδρογεωλογία  &  Σπήλαια 
04/04 Πρακτική Άσκηση :  Κάθετη Σπηλαιολογία 2 – Καράβι / Καισαριανή  
05/04 Πρακτική Άσκηση :  Κάθετη Σπηλαιολογία 2 - Καράβι / Καισαριανή  
06/04 Βιοσπηλαιολογία – Πανίδα Σπηλαίων Ελλάδας 
08/04 Γεωμυθολογικη Προσέγγιση των Σπηλαίων & των Καρστικων Πηγών 
11-26/04 Διακοπή λόγω Πάσχα (Διοργανώνονται προαιρετικές εκδρομές) 
27/04 Εισαγωγή στις Τεχνικές Αρματώματος – Ακυρώσεις  
29/04 Φωτογράφηση Σπηλαίων – Τεχνικές 
01-03/05 Τριήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή: Σελινίτσα-Τραχήλα (Μεσσηνία)  
04/05 Αρχές Στρωματογραφίας – Παλαιοντολογίας 
06/05 Μέθοδοι Χαρτογράφησης Σπηλαίων  
09/05 Πρακτική Άσκηση :  Κάθετη Σπηλαιολογία 3/Χαρτογραφηση – Συκιά 
10/05 Πρακτική Άσκηση :  Κάθετη Σπηλαιολογία 3/Χαρτογραφηση – Συκιά  
11/05 Απόλυτες Χρονολογήσεις & Παλαιοπεριβάλλον Σε Σπήλαια 
13/05 Αντοχή Σπηλαιολογικών Υλικών – Κίνδυνοι & Ατυχήματα στα Σπήλαια  
16-17/05 Διήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή: Σέτα (Εύβοια) 
18/05 Ευστατικές Κινήσεις & Υποθαλάσσια Σπήλαια 
20/05 Σπηλαιοκαταδυσεις – Εξοπλισμός 
23-24/05 Διήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή: - Αγία Τριάδα / Κάρυστος (Εύβοια) 
25/05 Γεωφυσικές Διασκοπήσεις & Εντοπισμός Σπηλαίων 
27/05 Καταστροφές & Προστασία Σπηλαίων 
30/05 Πρακτική Άσκηση :  Κάθετη Σπηλαιολογία 4 – Μονή Αστερίου  
31/05 Πρακτική Άσκηση :  Κάθετη Σπηλαιολογία 4 – Μονή Αστερίου  
01/06 Το Νομοθετικό Πλαίσιο Προστασίας Σπηλαίων  & Η Εφορεία Σπηλαιολο-

γίας του Υπ.Πο.  

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η 
Ε.Σ.Ε. οργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμι-
νάρια Σπηλαιολογίας, γι' αυτούς που 
θέλουν να γνωρίσουν και να "μυηθούν" 
στον υπέροχο και πανέμορφο υπόγειο 
κόσμο των Ελληνικών σπηλαίων. 
Μέσα από μια σειρά ομιλιών, ο εκπαι-
δευόμενος μαθαίνει για την διαδικασία 
γένεσης και σχηματισμού των σπηλαί-
ων, διδάσκεται επίσης την τεράστια 
παλαιοντολογική, αρχαιολογική, ιστορι-
κή και λαογραφική σημασία που έχουν 
τα σπήλαια του τόπου μας. 

Μετά από μια σειρά πρακτικών μαθημά-
των επίσης, μαθαίνει να κινείται με α-
σφάλεια μέσα σε αυτά, χρησιμοποιώ-
ντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι 
ώστε να μπορεί να επισκεφθεί σπήλαια 
που χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση 
θα ήταν αδύνατο. 
Αν λοιπόν σας μαγεύει το μυστήριο, 
σας έλκει η υπόγεια ομορφιά των σπη-
λαίων και αναζητάτε την περιπέτεια της 
εξερεύνησης, δεν έχετε παρά να παρα-
κολουθήσετε τα σεμινάρια σπηλαιολογί-
ας, της Ε.Σ.Ε.  

Η  γνωριμία με 

τον υπέροχο 

κόσμο των 

Ελληνικών 

σπηλαίων θα 

σας ανοίξει 

νέους ορίζοντες. 



Πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία το προγραμμα-

τισμένο Εργαστήρι 

Χαρτογράφησης της 

Ελληνικής Σπηλαιο-

λογικής Εταιρείας από 

τις 26 Νοεμβρίου έως 

τις 7 Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή 

σπηλαιολόγων από διάφορους συλλό-

γους.  

Στους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαι-

ρία να παρακολουθήσουν θεωρητικές 

εισηγήσεις για τους πλέον σύγχρονους 

τρόπους ηλεκτρονικής χαρτογράφησης, 

να συζητήσουν και να ανταλλάξουν 

απόψεις για την χρήση των οργάνων, 

τα συστήματα γεωθέτησης και την επι-

λογή των μεθόδων χαρτογράφησης.  

Στο πρακτικό κομμάτι, έγινε δοκιμαστι-

κή χαρτογράφηση του πολύ γνωστού 

Σπηλαίου της Κερατέας (γνωστό και 

ως Σπήλαιο Λόρδου Βύρωνα, ΑΣΜ 

57), το οποίο βρίσκεται ΝΔ της Κερατέ-

ας της Αττικής, στο όρος Κερατοβούνι 

σε υψόμετρο 548 μ.. Η είσοδος του 

σπηλαίου δε βρίσκεται κοντά στο δρό-

μο, αλλά σε απόσταση 100 περίπου 

μέτρων σε ανηφορική πλαγιά του βου-

νού, λίγο πιο κάτω από την κορυφή. 

 

Η μέθοδος χαρτογράφησης 

Για τη χαρτογράφηση χρησιμοποιήθηκε 

ένας συνδυασμός μεθόδων, κυρίως 

αυτής του κεντρικού άξονα (με κατακό-

ρυφες και οριζόντιες μετρήσεις σε τα-

κτά διαστήματα) και της ακτινωτής, 

ανάλογα με τη γεωμορφία του σπηλαί-

ου. Σε κάποιες περιπτώσεις οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν και με τις δύο με-

θόδους ή διασταυρώθηκαν με συμπλη-

ρωματικές μετρήσεις, με τη μέθοδο των 

κλειστών διαδρομών και του τριγωνι-

σμού. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μετρή-

σεις επαναλήφθηκαν τόσο από το αρχι-

κό, όσο και από το τελικό σημείο για 

επιβεβαίωση. 

Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

ένα ψηφιακό αποστασιόμετρο, κλισίμε-

τρο και πυξίδα (DISTO Χ), μια μετρο-

ταινία και μερικά νήματα, για τη διευ-

κόλυνση της τήρησης των αξόνων μέ-

τρησης. Οι μετρήσεις καταγράφονταν 

σε χαρτί, ενώ ταυτόχρονα σχεδιαζόταν 

και ένα πρόχειρο σκαρίφημα του σπη-

λαίου και των τομών σε διάφορα σημεί-

α. Μετά την περάτωση των μετρήσεων 

μέσα στο σπήλαιο, τα δεδομένα πλη-

κτρολογήθηκαν σε υπολογιστή για την 

ψηφιακή επεξεργασία τους. 

Επιπλέον, η χρήση των λογισμικών Ex-

cel και Origin με κατάλληλο προγραμ-

ματισμό, διευκόλυνε την πραγματοποί-

ηση των μαθηματικών και τριγωνομε-

τρικών υπολογισμών, την μετατροπή 

των συντεταγμένων από πολικές σε 

καρτεσιανές, αλλά και την προβολή των 

μετρούμενων σημείων στο χώρο. Η 

χρήση των εξειδικευμένων λογισμικών 

διευκόλυνε την επεξεργασία των με-

τρήσεων. Από τις μετρήσεις αυτές μπο-

ρεί κανείς να μελετήσει τόσο την κάτο-

ψη του σπηλαίου, όσο και την προβολή 

από διαφορετικές πλευρές, τις εγκάρσι-

ες τομές σε διάφορα σημεία του σπη-

λαίου (κατά τη χαρτογράφηση έγιναν 7 

εγκάρσιες τομές του σπηλαίου).  

Η χαρτογράφηση έγινε από τους: Κο-

σμά Γαζέα, Βασίλειο Μαύρο, Απόστολο 

Καλαμπάκα και Πέλη Φιλιππάτου. Η 

επεξεργασία των μετρήσεων, ο προ-

γραμματισμός και η τελική αποτύπωση 

έγινε από τους: Κοσμά Γαζέα και Πέλη 

Φιλιππάτου. 

Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι  Χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η ς  

Σελίδα 14 

Χαρτογράφηση  

Η χαρτογράφηση από την Α. 
Πετροχείλου, όπως έγινε το 
1950.  Με μπλε χρώμα σημειώ-
νεται η πρώτη αίθουσα, η οποία 
χαρτογραφήθηκε στο πλαίσιο 
του εργαστηρίου χαρτογράφη-
σης. 

Σ Τ Α Λ Α Κ Τ Ι Τ Ε Σ  

Πρόχειρο σκαρίφημα της κάτο-
ψης της πρώτης αίθουσας του 
σπηλαίου, όπως έγινε την ημέ-
ρα της χαρτογράφησης. 

Πρόχειρο σκαρίφημα 
τομής του σπηλαίου. 



Τα αποτελέσματα και σύγκριση με 

άλλες χαρτογραφήσεις 

Την ημέρα της χαρτογράφησης (6 Δε-

κεμβρίου 2008) αφιερώθηκε συνολικός 

χρόνος 5 ωρών για την προετοιμασία 

και τη διεξαγωγή των μετρήσεων. Χαρ-

τογραφήθηκε η πρώτη αίθουσα του 

σπηλαίου, διαστάσεων 8x30 μ περίπου. 

Οι υπόλοιπες αίθουσες δε χαρτογραφή-

θηκαν στη φάση αυτή. Στο πλαίσιο του 

εργαστηρίου, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία 

στις μεθόδους χαρτογράφησης και δα-

πανήθηκε αρκετός χρόνος σε συζήτη-

ση, ώστε να αποφασιστεί η καταλληλό-

τερη μέθοδος. 

Η πολύωρη και επίπονη προσπάθεια 

ανταμείφθηκε με τη λεπτομερή χαρτο-

γράφηση της πρώτης αίθουσας του 

σπηλαίου της Κερατέας, τόσο σε κατό-

ψεις όσο και σε εγκάρσιες τομές. Επι-

πλέον, η ψηφιακή επεξεργασία των 

μετρήσεων, επέτρεψε τη δημιουργία 

κατόψεων και προβολών, κάτι που ήταν 

πολύ δύσκολο να γίνει στο παρελθόν. 

Ο χάρτης που δημιουργήθηκε στο πλαί-

σιο του εργαστηρίου περιλαμβάνει την 

κάτοψη και επτά επιπλέον εγκάρσιες 

τομές σε διάφορα σημεία της πρώτης 

αίθουσας του σπηλαίου. Η γενική όψη 

του σπηλαίου μοιάζει πολύ με αυτή της 

χαρτογράφησης από την Α. Πετροχεί-

λου. Υπερτερεί όμως σε λεπτομέρειες, 

οι οποίες καταγράφηκαν χάρη στη προ-

σεκτική δουλειά των συμμετεχόντων. 

Οι μετρήσεις ήταν αρκετές και έτσι απο-

τυπώθηκαν λεπτομέρειες που απουσία-

ζαν από τον αρχικό χάρτη. 

 

Ευρήματα   

Το σπήλαιο της Κερατέας έχει αρκετά 

εύκολη πρόσβαση και είναι εξαιρετικά 

βατό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί το 

έχουν επισκεφτεί και έχουν αφήσει τα 

αποτυπώματα τους. Στο εσωτερικό του 

σπηλαίου και από την πρώτη κιόλας 

αίθουσα βρίσκονται πολυάριθμες επι-

γραφές στα τοιχώματα, ειδικά κοντά 

στην είσοδο, με ονόματα και χρονολο-

γίες, οι οποίες βρίσκονται εκεί από τα 

τέλη του 19ου αιώνα (η παλαιότερη 

επιγραφή φαίνεται να είναι από το 

1872). Επίσης, στο μέσο της πρώτης 

αίθουσας υπάρχουν σκουριασμένα με-

ταλλικά δοχεία και υπολείμματα από 

κεραμικά αγγεία αγνώστου προέλευ-

σης. 

Στο πρώτο τμήμα του σπηλαίου δε βρέ-

θηκε ίχνος λιμνάζοντος νερού την ημέ-

ρα που χαρτογραφήθηκε (Δεκέμβριος 

2008). Εντυπωσιακή ήταν η ύπαρξη 

αρκετών βράχων στο μέσο της πρώτης 

αίθουσας από κρυσταλλικό CaCO3 σε 

αρκετά καθαρή μορφή.  

 

Συμπεράσματα   

Το Εργαστήρι Χαρτογράφησης ήταν 

απόλυτα επιτυχές από όλες τις απόψεις. 

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, 

ενθαρρύνοντας τα μέλη να συνεχίσουν 

τις προσπάθειες, ώστε να γίνεται ολοέ-

να και καλύτερη καταγραφή, αποτύπω-

ση και χαρτογράφηση των σπηλαίων. 
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Χαρτογράφηση  

Κοσμάς Γαζέας 

1. Αποτύπωση των σταθμών μέτρησης στην 
κάτοψη, με τις διευθύνσεις μέτρησης. 
 
2.Προσθήκη οριζόντιων και κατακόρυφων 
μετρήσεων από τους σταθμούς μέτρησης. 
 
3. Περίγραμμα σπηλαίου, όπως προέκυψε 
μετά την ένωση των σταθμών μέτρησης στα 
τοιχώματα της πρώτης αίθουσας. 
 
4. Τελική κάτοψη. 
 
5. Σύγκριση με την αντίστοιχη χαρτογράφηση 
της Α. Πετροχείλου. 
 
6. Οι εγκάρσιες τομές της πρώτης αίθουσας. 



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 

Κωνσταντίνα Αρετάκη  

Κοσμάς Γαζέας 

Πάνος Γεωργόπουλος 

Φάνης Έλληνας 

Πόπη Μπαξεβάνη 

Θάνος Ξανθόπουλος 

Μιχάλης Παπαλάμπρος 

Καλούστ Παραγκαμιάν 

Σάββας Παραγκαμιάν 

Πέλη Φιλιππάτου 

Κωστής Φωτεινάκης 

Δέσποινα Χορευτάκη 

 

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. 

Μαζί με το Πάσχα πλησιάζει και η 

προγραμματισμένη Αποστολή ΜΑΥ-

ΡΗ 2009. Η συνέχιση της εξερεύνη-

σης και η χαρτογράφηση στην Μαύρη 

Τρύπα της Βισταγής του Αμαρίου, 

αποτελεί τον κύριο στόχο της Απο-

στολής. Το βάραθρο που ερευνήθηκε 

το 2006 και το 2007 έχει σταματήσει 

σε στένωμα σε βάθος μεγαλύτερο 

των 100 μέτρων.  

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα 

στην Ιστοσελίδα μας. 

Π ά σ χ α  σ τ η ν  Κ ρ ή τ η :  Δ η λ ώ σ τ ε  Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  

Η έκθεση για τα Ρεθυμνιώτικα Σπήλαια και τα γραφεία του Τμήματος λειτουργούν στην 

οδό Πατελάρου 14 (πρώτη δυτική παράλληλος στο Μακρύ Στενό, πάνω από τον Άγιο 

Λάζαρο) στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου. Είναι ανοιχτά κάθε Τετάρτη 6.00-10.00 μ.μ. 

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν μέσα στον προσεχή Μάρτιο. 

Ν έ α  γ ρ α φ ε ί α  γ ι α  τ ο  Τ μ ή μ α  Δ υ τ ι κ ή ς  Κ ρ ή τ η ς  

e s e . e d u . g r  
 

Στην ιστοσελίδα μας: 

Υπάρχει το ενημερωμένο 
πρόγραμμα των δραστηριο-
τήτων, εκδρομών και απο-
στολών, για την Άνοιξη και 
το Καλοκαίρι του 2009. 

Έχουν αναρτηθεί οι δημο-
σιεύσεις από 32 ξένες απο-
στολές στην Ελλάδα. 

Προστέθηκαν οι σημειώσεις 
και φωτογραφίες από το 
Σχολείο Διάσωσης. 

Μικρές Ειδήσεις 

Επιμέλεια έκδοσης 


