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Σ τ α λ α κ τ ί τ ε ς  
 

Η τελευταία περίο-
δος υπήρξε από τις 
παραγωγικότερες 
στην ιστορία της 
Ελληνικής Σπηλαιο-
λογικής Εταιρείας. 
Εξερευνητικές απο-
στολές στην Κρήτη 
και σε πολλές ακό-
μη περιοχές της 
Ελλάδας σηματοδο-
τούν μια εξαιρετικά 
πλούσια δράση.  
Το καλοκαίρι μπο-
ρεί να τελείωσε, 
μας κληροδότησε 
όμως αρκετές ακό-
μη εκκρεμότητες 
για τον χειμώνα 
που έρχεται.  
Το 2010 πλησιάζει 
και εντείνονται οι 
προετοιμασίες για 
τις εκδηλώσεις των  
60 χρόνων! 

Το τρίτο μεγαλύτερο βάραθρο που εξερευ-
νήθηκε αποκλειστικά από Έλληνες σπηλαι-
ολόγους, πίσω από τη Στοιχειωμένη (-581 
μ.) και από την καταβόθρα τωνΠελετών (-
570 μ.), είναι η Άκωλη της Ψαρής (Ψ207) 
στα Λευκά Όρη της Κρήτης. 
Είναι επίσης το μεγαλύτερο βάραθρο που 
εξερευνήθηκε από ένα μόνο σύλλογο, το 
βαθύτερο βάραθρο που εξερεύνησε ποτέ η 
Ε.Σ.Ε και είναι το 13ο βαθύτερο βάραθρο 
της Ελλάδας.  
Η εξερεύνησή του άρχισε στις 22 Ιουλίου, 
στην Αποστολή Ψαρή 2008. Ο Γιώργος 
Αγγελόπουλος και ο Σάββας Παραγκαμιάν 
εξερευνούν για πρώτη φορά το βάραθρο 
έως τα -56 μ. βάθος. Από 23-25/07 ο 
Γιώργος Αγγελόπουλος και ο Μανώλης 
Μοσχολιδάκης συνεχίζουν την εξερεύνηση 
έως τα -162 μ. και στις 26/07 ομάδα χαρ-
τογράφησης αποτελούμενη από την Πέλη 
Φιλιππάτου, το Βασίλη Βάγια και το Δημή-
τρη Μαλλιαράκη χαρτογραφούν το γνωστό 
τμήμα. 
Στις 18 & 19/10/2008 τα Μέλη του Τμήμα-
τος Κρήτης δεν κατάφεραν λόγω δυσκο-
λιών να προχωρήσουν σε ανεξερεύνητα 
τμήματα. Τελικά το πρώτο τριήμερο του 
Μαΐου 2009 οργανώθηκε 10μελής αποστο-
λή από το Τμήμα Κρήτης που έφτασε σε 
βάθος -234 μ.  
Στις αρχές Ιουλίου, ομάδα αποτελούμενη 
από τους Βασίλη Βάγια, Γιάννη Σκοντινάκη 
και Σάββα Παραγκαμιάν αρματώνει σε βά-
θος -434 μ. κάνοντας ταυτόχρονα το σκα-
ρίφημα του βαράθρου.  
Στις 17-19 Ιουλίου, οργανώνεται νέα απο-
στολή. Οι Γιώργος Αγγελόπουλος, Πάνος 
Γεωργόπουλος,  Δημήτρης Λεσσές και 
Γιάννης Σκοντινάκης επιχειρούν την διά-
νοιξη των δύο στενών τμημάτων και το 
ξαρμάτωμα του βαράθρου. 
Το σπήλαιο έχει τρεις εισόδους που βρί-
σκονται σε σειρά με κατεύθυνση δύση 

προς ανατολή και επικοινωνούν μεταξύ 
τους. Κατά την εξερεύνησή μας αφήσαμε 
δύο ερωτηματικά για μελλοντικές έρευνες 
στο σπήλαιο. Αυτά βρίσκονται και τα δύο 
σε βάθος -442 μ. Στο δάπεδο αυτής της 
κατάβασης υπάρχει ένα στένεμα που συνε-
χίζει κατακόρυφα. Εκεί ο Γιώργος Αγγελό-
πουλος και ο Πάνος Γεωργόπουλος έκαναν 
διανοίξεις χωρίς όμως επιτυχία. Το δεύτε-
ρο ερωτηματικό βρίσκεται νότια του δαπέ-
δου μετά από 35 μ. οριζόντιας πορείας σε 
στενούς μαιάνδρους. Σε εκείνο το σημείο 
υπάρχει ροή νερού (από την έντονη στα-
γονορροή) και ρεύματα αέρα όμως λόγω 
της στενότητας των μαιάνδρων δεν μπορέ-
σαμε να προσπελάσουμε το σημείο. Οι 
επόμενες αποστολές προγραμματίζονται 
ήδη και ελπίζουμε να μας οδηγήσουν ακό-
μη βαθύτερα μέσα στα σωθικά των Λευ-
κών Ορέων. 

Σάββας Παραγκαμιάν 
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Ανακοινώσεις Δ. Σ.  

Όπως κάθε χρόνο η Ε.Σ.Ε., πραγματο-

ποιεί το Σεμινάριο Αθλητικής Σπηλαιο-

λογίας Β΄ Βαθμού 2009, από τις 10 

Οκτωβρίου έως τις 25 Νοεμβρίου 2009. 

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολου-

θήσουν όλοι όσοι έχουν παρακολουθή-

σει επιτυχώς τον πρωτοβάθμιο εκπαι-

δευτικό κύκλο μαθημάτων της Ε.Σ.Ε. ή 

οποιουδήποτε άλλου σπηλαιολογικού 

συλλόγου. 

Στο σεμινάριο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στις τεχνικές της αθλητικής σπηλαιολο-

γίας και στην χαρτογράφηση, με σκοπό 

την βελτίωση των συμμετεχόντων σε 

όλους τους τομείς, την απόκτηση εμπει-

ρίας και την άρτια κατάρτιση τους σε 

θέματα ασφάλειας. 

Τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματο-

ποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 

στην αίθουσα διαλέξεων της Ε.Σ.Ε., 

στην οδό Σίνα 32. 

Το κόστος συμμετοχής είναι 50 

(πενήντα) ευρώ και όσοι παρακολουθή-

σουν επιτυχώς τον κύκλο των μαθημά-

των θα λάβουν πιστοποιητικό παρακο-

λούθησης. 

Το πλήρες 

πρόγραμμα των 

μαθημάτων θα 

ανακοινωθεί 

πολύ σύντομα 

στην Ιστοσελίδα 

μας. 

Σ ύ ν τ ο μ η  Ε ν η μ έ ρ ω σ η  γ ι α  τ α  Μ έ λ η  μ α ς  

60 Χρόνια Ε.Σ.Ε. 
Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό των 

60 χρόνων προχωρούν.  

Η οργανωτική επιτροπή θα συσταθεί 

στο αμέσως επόμενο διάστημα και είναι 

ανοικτή για όλα τα Μέλη μας που θέ-

λουν να βοηθήσουν, όσο λίγο χρόνο κι 

αν διαθέτουν. Οι δουλειές είναι αρκετές 

και μόνο η ενεργή συμμετοχή σας μπο-

ρεί να τις φέρει σε πέρας με επιτυχία.   

Μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να 

προκηρυχτεί ο Διαγωνισμός Φωτογρα-

φίας, να ξεκινήσει η προετοιμασία του 

επετειακού Ημερολογίου του 2010 και 

να ετοιμαστεί το συντομότερο ο φάκε-

λος για τους χορηγούς. 

Προσκαλούνται όλα τα Μέλη μας να 

συμμετάσχουν ενεργά και να βοηθή-

σουν με όποιο τρόπο μπορούν στην 

προετοιμασία των εκδηλώσεων. 

 

2η Πανελλήνια Συνάντηση για 

την Σπηλαιοδιάσωση 
Οπως ανακοινώθηκε ήδη στη Σάμο, η 

επόμενη (2η) Πανελλήνια Συνάντηση 

για την Σπηλαιοδιάσωση, θα πραγματο-

ποιηθεί τον Μάιο του 2010 στην Λειβα-

διά. Οι συναντήσεις για την σπηλαιοδιά-

σωση γίνονται θεσμός και όπως αποφα-

σίστηκε στην 1η Συνάντηση στην Βυτί-

να θα οργανώνονται κάθε 2 χρόνια από 

την Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης της Ε.Σ.Ε. 

Έχουν γίνει ήδη συζητήσεις με τον Δή-

μο της Λειβαδιάς και έχει βρεθεί ο χώ-

ρος που θα φιλοξενήσει την συνάντη-

ση. Το Τοπικό Τμήμα μας στην Βοιωτία 

και η Ομάδα Διάσωσης συνεργάζονται 

για την προετοιμασία της εκδήλωσης. 

 

Τομέας Εκπαίδευσης 
Στην συνάντηση που πραγματοποιήθη-

κε εντοπίστηκαν αρκετά από τα προ-

βλήματα και συζητήθηκαν αρκετές προ-

τάσεις για την βελτίωση των Εκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων της εταιρείας. 

Στην επόμενη συνάντηση θα γίνει η 

εκλογή της Συντονιστικής Επιτροπής 

(εφόσον υπάρξουν υποψήφιοι) που θα 

αναλάβει να προτείνει τις απαραίτητες 

αλλαγές στα Εκπαιδευτικά Προγράμμα-

τα και να ολοκληρώσει την σύνταξη του 

μνημονίου Εκπαίδευσης. 

 

Τομέας Εξερευνήσεων 
Έχει ήδη συζητηθεί και σχεδόν συμφω-

νηθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός του 

Τομέα και αναμένεται να ψηφιστεί στην 

επόμενη συνάντηση των Μελών του 

Τομέα που θα πραγματοποιηθεί σύντο-

μα. Η Συντονιστική Επιτροπή που απο-

τελείται από τους Δημήτρη Αντωνόπου-

λο, Αννα Μαστοράκη και Βασίλη Γιαν-

νούτσο, θα στείλει σύντομα το τελικό 

σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού και 

την πρόσκληση για την επόμενη συνά-

ντηση στα μέλη του Τομέα. 

Προσκαλούνται 

όλα τα Μέλη μας 

να 

συμμετάσχουν 

ενεργά και να 

βοηθήσουν με 

όποιο τρόπο 

μπορούν στην 

προετοιμασία 

των εκδηλώσεων 

για τον εορτασμό 

των  60 χρόνων 

της Εταιρείας. 
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Πρόσκληση σε ετήσια Τακτική  

Γενική Συνέλευση  
 

Σας καλούμε στην ετήσια Τακτική Γενι-

κή Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του 

Τμήματος Κρήτης της Ελληνικής Σπη-

λαιολογικής Εταιρείας, την Τετάρτη 16 

Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 8.30μ.μ. 

στα γραφεία του Τμήματος.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  

είναι: 

Απολογισμός δράσης έτους 
Διοικητικός και Οικονομικός Απολογι-
σμός απερχόμενης Διοικούσας Επι-

τροπής. 

Εκλογές για τη νέα διοικούσα επιτρο-
πή.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

συμμετάσχουν στο νέο σχήμα να κατα-

θέσουν εγγράφως την υποψηφιότητά 

τους μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμ-

βρίου 2009 αυτοπροσώπως στα  

Γραφεία.  

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη. 

 

Για τη Δ.Ε. του  

Τμήματος Κρήτης της Ε.Σ.Ε. 

Ο Πρόεδρος, Κώστας Φωτεινάκης 

Προς: ΕΠΣ Νότιας Ελλάδας 

Υπόψη: κα Αικ. Κυπαρίσση–Αποστολίκα — Κοινοποίηση: ΕΠΣ Βόρειας Ελλάδας   

  

Θέμα: Λαβύρινθος Μεσσαράς 
 

Αξιότιμη κυρία, 

Όπως ήδη γνωρίζετε από την σχετική επιστολή που κατέθεσε στην υπηρεσία σας 

το Μέλος του Δ. Σ. της Ε.Σ.Ε., Νίκος Λελούδας, η Λαβύρινθος της Μεσσαράς στην 

Κρήτη απειλείται σοβαρά από λαθρανασκαφείς. 

Ο Νίκος Λελούδας μαζί με την Ελίζα Χατζηχαραλάμπους και τον Δημήτρη Χατζη-

λιάδη συνόδεψαν πρόσφατα ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρ-

δης στην Λαβύρινθο της Μεσσαράς στην Κρήτη και βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλης 

έκτασης λαθρανασκαφές, για τις οποίες ενημέρωσαν το τοπικό αστυνομικό τμήμα. 

Η Λαβύρινθος Μεσσαράς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κρήτης 

και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πολυδιάστατα και δεν περιορίζονται 

στην δράση των λαθρανασκαφέων. Αποτέλεσε το σημαντικότερο αξιοθέατο της 

Κρήτης για περισσότερο από πέντε αιώνες, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει συ-

στηματική αρχαιολογική έρευνα στο εσωτερικό της, παρά τα ευρήματα που έχουν 

εντοπιστεί και παραδοθεί στην υπηρεσία σας. 

Η ανατίναξη των αποθηκευμένων πυρομαχικών, κατά την διάρκεια της αποχώρη-

σης των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής, κατέστρεψε μεγάλο τμήμα του μνη-

μείου συντελώντας ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα πολέμου για το οποίο το 

επίσημο Ελληνικό Κράτος δεν έχει κάνει καμία ενέργεια. Επιπλέον το μνημείο κα-

ταρρέει με επιταχυνόμενους γοργούς ρυθμούς. Πιθανόν η εγκατάσταση ποτιστι-

κών συστημάτων για την άρδευση των ελαιοκαλλιεργειών στο υπερκείμενο 

ύψωμα, να επιταχύνει την αποσάθρωση του πετρώματος και την κατάρρευση του. 

Σας παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα προκειμένου να σωθεί το τόσο σημαντικό 

αυτό μνημείο και να προστατευθεί για τις επόμενες γενιές στις οποίες και ανήκει. 

Είμαστε πάντοτε στην διάθεσή σας και θα υποστηρίξουμε ενεργά κάθε δράση που 

θα στοχεύει στην προστασία και την αποκατάσταση του μνημείου. Ειδικότερα, τα 

Μέλη μας που έχουν επισκεφτεί και γνωρίζουν το εσωτερικό της Λαβυρίνθου, μπο-

ρούν να συνδράμουν το προσωπικό της υπηρεσίας σας με κάθε δυνατό τρόπο. 
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  Το Δ. Σ. της Ε.Σ.Ε. 

Γ .  Σ .  Τ ο π ι κ ο ύ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Κ ρ ή τ η ς  

Κ α τ α γ γ ε λ ί α  γ ι α  τ η ν  Λ α β ύ ρ ι ν θ ο  

Ανακοινώσεις Τοπικών Τμημάτων  

Στις 16 

Σεπτεμβρίου 

θα γίνει η Γ. Σ. 

του Τμήματος 

Κρήτης 

Μετά από σχετική 

καταγγελία του 

Νίκου Λελούδα, 

το Δ. Σ. της 

Ε.Σ.Ε., έστειλε 

στις 5 Αυγούστου 

επιστολή στην 

ΕΠΣ Νότιας 

Ελλάδας για την 

Λαβύρινθο της 

Μεσσαρας.  
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Η Δράση μας 

...... 

Καλεσμένοι από την Ένωση Αποδήμων 

Ελαφοτόπου, στις 8 Αυγούστου ο Βαγ-

γέλης Καβαλιέρος, ο Φάνης Έλληνας 

και εγώ, τρία Μέλη της Ε.Σ.Ε. βρεθήκα-

με στον Ελαφότοπο στο Ζαγόρι.  

Συνολικά στις 8 μέρες που κινηθήκαμε 

στην περιοχή εντοπίσαμε 6 νέα σπήλαια 

και βάραθρα, 2 εκ των οποίων τα εξε-

ρευνήσαμε. Επίσης ταυτοποιήσαμε 

στίγματα από 13 γνωστές θέσεις. 

Την Τετάρτη 12/8, το απόγευμα στην 

πλατεία του Ελαφότοπου παρουσιάσαμε 

τη δουλειά της Ε.Σ.Ε. στην περιοχή, με 

κάπου 120 Ζαγορίτες για ακροατήριο. 

Έγιναν τρείς παρουσιάσεις : 

«Σπήλαια και σπηλαιολογία»  

όπου αναλύθηκε ο τρόπος δημιουργί-

ας των σπηλαίων, η σπουδαιότητά 

τους και ο τρόπος προσέγγισής τους 

από έναν σπηλαιολόγο. 

«Σπήλαια: ένας Θαυμάσιος Κόσμος» 

μία περιήγηση στα ομορφότερα σπή-

λαια της Ελλάδας και 

«Σπήλαια και βάραθρα στο Ζαγόρι»  

μία παρουσίαση για το καρστ του  

Ζαγορίου, την οικολογική σημασία 

του, τις σπηλαιολογικές έρευνες της 

Ε.Σ.Ε. στην περιοχή και τις αποστολές 

άλλων συλλόγων.  

Στο τέλος σε ανοικτή συζήτηση σημειώ-

Από 1 έως 15 Αυγούστου πραγματο-

ποιήθηκε σπηλαιολογική αποστολή στη 

Νοτιοδυτική πλευρά του Ψηλορείτη, 

στη περιοχή Αμαρίου του Νομού Ρεθύ-

μνου. 

Την αποστολή οργάνωσε ο Παύλος 

Καδδάς και συμμετείχαν οι Θωμάς Λα-

μπρακόπουλος, Στέφανός Παπαπολυμέ-

ρου και Θεολόγος Τσαλίκογλου. Επίσης 

για τρεις μέρες συμμετείχαν τα Μέλη 

του Τ.Τ. Δυτικής Κρήτης, Κωνσταντίνα 

Αρετάκη και Μπάμπης Σκεπετζάκης. 

Κατά τη διάρκεια της αποστολής εξε-

ρευνήθηκαν τα εξής σπήλαια και βάρα-

θρα: 

1. Τάφκος Χαβδέ, όρος Σάμιτος. 

2. Βάραθρο εντός του Νεραϊδόσπηλιου, 

όρος Σάμιτος. 

3. Αχνότρυπα στο Μέρωνα.  

4. Σπήλαιο Αμύγδαλο, όρος Σάμιτος. 

5. Τάφκος Περιστερέ, Ψηλορείτης. 

6. Σπήλαιο Αγίου Γεωργίου, Βρύσες. 

7. Πάνω Πάνα ή Πάνω Μπάνα, Ψηλο-

ρείτης. 

Επίσης τα μέλη της αποστολής επισκέ-

φτηκαν τα σπήλαια Χαμπαθούρα,  

Λέσκα, Πάνα και Ορθού Πόρου, διέσχι-

σαν το Σμιλιανό φαράγγι και εντόπισαν 

άλλα 6 βάραθρα και 4 σπήλαια τα οποία 

θα εξερευνήθουν σε επόμενη αποστο-

λή. 

Ν έ ε ς  ε ξ ε ρ ε υ ν ή σ ε ι ς  σ τ ο  Α μ ά ρ ι  

Θεολόγος Τσαλίκογλου 

θηκαν τα εξής: 

οι περισσότεροι σπηλαιολογικοί σύλ-
λογοι -κυρίως οι ξένοι- που οργανώ-

νουν αποστολές δεν αφήνουν αντί-

γραφο των αναφορών τους στις αρ-

χές τις περιοχής με αποτέλεσμα να 

μην γνωρίζουμε που έχουν πάει και τι 

έχουν βρει.  

Σε αρκετά βάραθρα του Ζαγορίου 
(ιδιαίτερα σε αυτά που βρίσκονται 

κοντά σε κατοικημένες περιοχές) συ-

ναντήσαμε πολλά σκουπίδια. Ένα 

φαινόμενο λυπηρό αλλά και επικίνδυ-

νο για τη δημόσια υγεία. 

Μπορεί οι 270 «τρύπες» στο Ζαγόρι 

που ξέρουμε, να μην προσφέρονται 

για ευρεία τουριστική εκμετάλλευση, 

αλλά είναι κατάλληλες για εναλλακτι-

κό τουρισμό αφού ήδη τις επισκέπτο-

νται κάθε χρόνο σπηλαιολογικές ομά-

δες, και είναι ο κύριος δρόμος για τα 

νερά της περιοχής. 

Το Ζαγόρι φιλόξενο όπως πάντα, μας 

έδειξε ότι κρύβει πολλά ακόμη μυστικά 

στα σπλάχνα του. 

Πέλη Φιλιππάτου 



Η προγραμματισμένη φετινή εξερευνη-

τική αποστολή της Ε.Σ.Ε. στα Λευκά 

Όρη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία αλλά 

οι εξερευνήσεις και οι εκπλήξεις στην 

περιοχή δεν έχουν τέλος! Το βάραθρο 

Ψ207 έφτασε ήδη σε βάθος 442 μέ-

τρων και η εξερεύνησή του συνεχίζεται. 

Από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου, 40 σπη-

λαιολόγοι κατέγραφαν, εξερευνούσαν 

και χαρτογραφούσαν τα βάραθρα της 

περιοχής, συνεχίζοντας την περσινή 

δουλειά. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε 

προσδοκία!  

Καταγράφηκαν περισσότερα από 60 νέα 

σπήλαια (στην συντριπτική τους πλειο-

ψηφία βάραθρα), ανεβάζοντας τον συ-

νολικό αριθμό της περιοχής σε 185. 

Από αυτά χαρτογραφήθηκαν περισσό-

τερα από 70 και μαζί με τις περσινές 

φτάσαμε τις 101 χαρτογραφήσεις. 

Η φορητή ηλεκτρογεννήτρια εξασφάλι-

σε ρεύμα για τους υπολογιστές της 

γραμματείας η οποία κατέγραφε καθη-

μερινά τα πάντα, ψηφιοποιώντας τις 

χαρτογραφήσεις και όλη την δουλειά 

της ημέρας. Κάθε βράδυ, μετά την κα-

ταγραφή της δουλειάς της ημέρας, όλη 

η ομάδα μαζευόταν στο τραπέζι της 

κατασκήνωσης για φαγητό και κουβέ-

ντα. Το κλίμα ήταν και πάλι καταπλη-

κτικό με πολύ κέφι και γέλια. Σε συν-

δυασμό με το ντόπιο κρασί αναπτέρωνε 

το ηθικό της ομάδας απαλύνοντας την 

κούραση της ημέρας. Η συζήτηση περι-

λάμβανε τον απολογισμό της ημέρας 

και τα σχέδια για την επόμενη. 

Για τα πολλά νέα μέλη της αποστολής η 

συμμετοχή τους ήταν ένα πραγματικό 

σχολείο καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία 

να εξασκηθούν στις τεχνικές της κάθε-

της σπηλαιολογίας και στην χαρτογρά-

φηση, παράγοντας ένα πολύ δημιουργι-

κό έργο. Όλοι οι συμμετέχοντες αποκό-

μισαν πολύτιμες εμπειρίες και συνέβα-

λαν στην μεγάλη επιτυχία της ιδιαίτερα 

απαιτητικής αυτής αποστολής. Ειδικά τα 

Μέλη του Τμήματος Κρήτης κατέβαλαν 

μεγάλες προσπάθειες για την σωστή 

προετοιμασία και την άρτια οργάνωση 

της αποστολής. Αξίζει ακόμη να τονί-

σουμε την πολυάριθμη φετινή συμμετο-

χή των Μελών του Το.Τ.Β.Ε. που με το 

ανεξάντλητο κέφι τους έδωσαν το δικό 

τους χρώμα στην αποστολή. 

Το Ψ207α που πέρυσι είχε σταματήσει 

στα -210 μ., φέτος άρχισε να μας δεί-

χνει τις πραγματικές του διαστάσεις. 

Την πρωτομαγιά τα μέλη του Τμήματος 

Κρήτης το έφτασαν στα -310 μ. και στη 

διάρκεια της φετινής αποστολής έφτασε 

στα -442 μ. όπου ένας πολύ στενός 

μαίανδρος μας έκλεισε (ελπίζουμε προ-

σωρινά) το δρόμο. Επίσης συνδέθηκαν 

και χαρτογραφήθηκαν τα Ψ207β και 

Ψ207γ, βαθαίνοντας το σύστημα κατά 

13 μέτρα. Οι μεγάλες διαστάσεις των 

πηγαδιών του, η μορφολογία του πε-

τρώματος και ο παγωμένος αέρας, μας 

πείθουν ότι δεν μας έχει αποκαλύψει 

όλα τα μυστικά του. 

Τα πλήρη αποτελέσματα της αποστολής 

θα ανακοινωθούν σύντομα και θα δη-

μοσιευτούν στο Δελτίο της Ε.Σ.Ε. Η 

πρώτη παρουσίαση έγινε στην Σάμο, 

στα πλαίσια της 12ης Πανελλήνιας Σπη-

λαιολογικής Συνάντησης. 

Ψ Α Ρ Η  2 0 0 9  
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Η Δράση μας 

Φάνης Έλληνας 
Φωτο: Σάββας Παραγκαμιάν 

Οι αποστολές μας 

στην Κρήτη 

αποτελούν τα 

τελευταία χρόνια 

κορυφαίο 

γεγονός που 

προσελκύει 

σπηλαιολόγους 

από όλη την 

Ελλάδα.  
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Η Δράση μας 

...... 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της 

θεραπευτικής Κοινότητας Νόστος, σε 

συνεργασία με τα Μέλη της Ε.Σ.Ε. Νίκο 

Λελούδα και Ελίζα Χατζηχαραλάμπους, 

πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και Αύ-

γουστο σειρά διαλέξεων και επισκέψε-

ων σε σπήλαια και ορυχεία της Αττικής. 

Η θεματολογία των διαλέξεων, συμπε-

ριλάμβανε γενικές έννοιες εισαγωγής 

στις διαδικασίες δημιουργίας των σπη-

λαίων και των καρστικών μορφών, λει-

τουργία των σπηλαίων σαν χώροι κα-

τοικίας των ανθρώπων, παλαιοντολογι-

κά ευρήματα σε αυτά, χλωρίδα και πα-

νίδα, εισαγωγή στην οριζόντια και κα-

τακόρυφη σπηλαιολογία, παρουσίαση 

σπηλαίων από τον Ελληνικό χώρο και, 

επίσης, αναφορά στην ιστορία της 

Ε.Σ.Ε. και την δραστηριότητά της στον 

χώρο της επιστημονικής και αθλητικής 

σπηλαιολογίας. 

Η πρώτη επαφή με τον κόσμο των σπη-

λαίων έγινε με την επίσκεψη στο σπή-

λαιο Κουτούκι Παιανίας. Για την επίσκε-

ψη αυτή τα μέλη της Κοινότητας ανα-

φέρουν τα εξής: 

«Ξεκινήσαμε τις σπηλαιολογικές μας 

δραστηριότητες όταν επισκεφθήκαμε το 

σπήλαιο της Παιανίας. Στην πρώτη μας 

αυτή επαφή, μείναμε έκπληκτοι από 

την σπάνια ομορφιά που δημιούργησε η 

φύση. 

Κάτι που μας έκανε εντύπωση είναι το 

μέγεθος των σταλακτιτών και των στα-

λαγμιτών ιδίως, άμα αναλογιστούμε ότι, 

Το τελευταίο δίμηνο ερευνήθηκαν και 

καταγράφηκαν αρκετά νέα σπήλαια.  

Τρύπα Μακρυνόρη Ι, ΙΙ & ΙΙΙ στον 

Κιθαιρώνα 

Σύμπλεγμα από στέγαστρα στον Κι-
θαιρώνα 

Ενάλια σπήλαια (4) στο Σούνιο 

Σπήλαια (2) στο Πόρτο Γερμενό 

Ενάλια σπήλαια (3) στην Περαχώρα 

Λουτρακίου 

Σπήλαιο στην Αγία Μαρίνα 

  Σπήλαιο στην αρχαία Κρευσίδα 
Για όλα τα σπήλαια εστάλησαν αναφο-

ρές στο Αρχείο Σπηλαίων της Ε.Σ.Ε. 

Στις αποστολές συμμετείχαν οι: Θωμάς 

Λαμπρακόπουλος, Ρόζα Φύτιζα, Κώστας 

Θεοδώρου και Γιάννης Σωτήρης 

Ν έ ε ς  κ α τ α γ ρ α φ έ ς  σ π η λ α ί ω ν  

για την δημιουργία ενός πόντου αναλο-

γούν τόσο πολλά χρόνια.» 

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε τμήμα 

στοών από τα ορυχεία του Λαυρίου 

στην Καμάριζα. Γι’ αυτή την «πολύ δια-

φορετική εμπειρία για όλους μας», 

όπως χαρακτηρίζουν την επίσκεψη στις 

στοές, τα μέλη της ομάδας αναφέρουν: 

«Από την στιγμή που περάσαμε την 

είσοδο, μέχρι την ώρα που ολοκληρώ-

σαμε την πορεία μας περπατήσαμε 3,5 

ώρες και η εξερεύνηση μας αυτή ήταν 

πολύ περιπετειώδης, με αρκετά δύσκο-

λα σημεία για την πρόσβασή μας. Αυτό 

έκρινε απαραίτητο τον κατάλληλο εξο-

πλισμό.» 

Η τελευταία επίσκεψη έγινε στο σπήλαι-

ο «Λόρδου Βύρωνα» στην Κερατέα: 

«Εμάς, σ’ αυτή την σπηλιά ήταν η τε-

λευταία μας υπόγεια επίσκεψη και, μας 

έκανε πάρα πολύ εντύπωση - τόσο η 

θέα που βλέπαμε έξω από την είσοδο 

της σπηλιάς - όσο και μέσα στην ίδια τη 

σπηλιά, οι σταλακτίτες και όλος γενικά 

ο διάκοσμος. Στην σπηλιά μπήκαμε με 

την καθοδήγηση σπηλαιολόγων, όπου 

μας βοήθησαν να δούμε την σπηλιά και 

να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που βρήκα-

με μπροστά μας, όπως το να ανέβουμε 

με σχοινιά κάποια τοιχώματα και να τα 

κατέβουμε.» 

...«Αυτή η περιπέτεια και γενικότερα η 

εμπειρία, θα μας μείνουν πραγματικά 

αξέχαστες!» 
Ελίζα Χατζηχαραλάμπους 

Γιάννης Σωτήρης 



Αύγουστος του 2009 και μια παρέα με 

καλούς φίλους από την Αθήνα και την 

Κρήτη βρεθήκαμε σε μερικά από τα 

ομορφότερα σπήλαια του Λασιθίου και 

του Ηρακλείου. 

Ξεκινήσαμε μαζί με τον Γιάννη Τσακανί-

κα από τον Πειραιά στις 10 Αυγούστου 

να συναντήσουμε τον Βασίλη Γιανού-

τσο και την Άννα Μαστοράκη στον πα-

νέμορφο Μόχλο του Νομού Λασιθίου 

όπου μας φιλοξένησαν, κάτι για το ο-

ποίο τους ευχαριστούμε πολύ! 

Στο πολύ όμορφο και γραφικό Μόχλο 

μπορεί ο επισκέπτης εκτός άλλων να 

δει τον πρωτομινωικό οικισμό όπου 

ανασκάπτεται εδώ και 2 χρόνια περίπου 

από μια Αμερικανική αρχαιολογική απο-

στολή. 

Επίσης έχουν βρεθεί ένα αρχαίο εργα-

στήρι κεραμικής, θολωτοί τάφοι λίγο 

πάνω από το χωριό και έχουν εντοπι-

στεί ακόμα και αρχαία ιχθυοτροφία!!  

Όλοι μαζί επισκεφθήκαμε τα σπηλαιο-

βάραθρα Πλατύβολο (ευχαριστούμε 

πολύ την Χρύσα Μαυρόκωστα του 

ΣΠ.Ο.Κ που μας έδωσε το στίγμα), Πε-

ριστερά και Χώνο στο οροπέδιο της 

Σητείας. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε 

η σπηλαιοκαταβόθρα της Περιστεράς 

κοντά στο Καρύδι στο οροπέδιο Σητεί-

ας, με τις τεράστιες διαστάσεις της. 

Το συνολικό της μήκος ξεπερνά το ένα 

χιλιόμετρο ενώ το βάθος της από την 

είσοδο φτάνει περίπου τα 110 μέτρα. 

Ο Χώνος βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον 

ομώνυμο εγκαταλελειμμένο σήμερα 

οικισμό και είναι μια μεγάλων διαστάσε-

ων σπηλαιοκαταβόθρα με συνολικό 

μήκος 500 μέτρα και βάθος από την 

είσοδο 90 μέτρα. 

Εντύπωση μεγάλη μας έκανε και το 

σπηλαιοβάραθρο Πλατύβολο* που έχει  

σπάνιο και πλούσιο στολισμό. 

Μετά από ένα 20 μέτρων αρχικό κατα-

κόρυφο κατέβασμα ακολουθούν ένα 

πλήθος μικρών και μεγαλύτερων βαρά-

θρων μέσα στην αίθουσα που υπάρχει. 

Ένα από αυτά που κατεβήκαμε και είχε 

πολύ όμορφο στολισμό είχε βάθος 45 

μέτρα χωρίς να υπάρχει περαιτέρω συ-

νέχεια. 

Μια από τις πιο όμορφες εκπλήξεις ήταν 

και η επίσκεψη μας στο καταπληκτικό 

Φαράγγι του Ρίχτη με τον 20μετρο κα-

ταρράκτη του και την πανέμορφη λίμνη 

όπου κάναμε και μπάνιο! 

Μαζί μας στην παρέα εν τω μεταξύ εί-

χαν προστεθεί η Πόπη Μπαξεβάνη και η 

Μαρία Κολτσίκογλου από το Τ. Τ. Κρή-

της που μας συνόδεψαν  στις 16/8 στο 

καταπληκτικό σπηλαιοβάραθρο Χαμαί-

τουλο με τις αρχαίες επιγραφές πάνω 

στους σταλακτίτες, πράγμα που φανε-

ρώνει την λατρευτική χρήση του στην 

αρχαιότητα. Σύμφωνα με τους ειδικούς 

που μελέτησαν τις επιγραφές αυτές και 

που ανάγονται κυρίως στους Ελληνιστι-

κούς χρόνους στο σπήλαιο αυτό γίνο-

νταν κάποιο είδος μύησης που είχε να 

κάνει με την ενηλικίωση των ανδρών 

που έχουν αναγράψει τα ονόματα τους 

μέσα στο σπήλαιο! 

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήσαμε 

επίσκεψη στο υπόγειο παλάτι Βορινό, 

ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα 

σπήλαια της Ανατολικής Κρήτης που 

την εξερεύνηση και χαρτογράφηση του 

έκαναν τα μέλη του Τ. Τ. της Κρήτης. 

Η Πόπη Μπαξεβάνη που έλαβε μέρος 

στην εξερεύνηση και χαρτογράφηση 

του σπηλαίου Βορινό μας ξενάγησε στις 

τεράστιες καταστόλιστες αίθουσες του. 

Η σπηλαιολογική μας περιήγηση 

έκλεισε με μια επίσκεψη στο υπέροχο 

βάραθρο Ψηστράκι του Νομού Ηρακλεί-

ου, μαζί με την φίλη μας Αφροδίτη 

Καρδαμάκη που ήταν και η αιτία να μας 

ξεσηκώσει με τον ενθουσιασμό της για 

να το επισκεφθούμε. 

Το όμορφο αυτό ταξίδι έκλεισε με ένα 

διήμερο στην πανέμορφη παραλία Λί-

γκρες στον Νομό Ρεθύμνου! 

Το τελικό συμπέρασμα; Οι στιγμές που 

μοιράζεσαι με τους φίλους σου έχουν 

ανυπολόγιστη αξία είναι ανεκτίμητες 

και μοναδικές.... δεν αγοράζονται ούτε 

με όλο το χρήμα του κόσμου... 
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Η Δράση μας 

Κάθε ταξίδι στην 

Κρήτη είναι  μια 

Μύηση... 

Μια Μύηση σε 

έναν σπουδαίο 

τόπο που τον 

ανακαλύπτω σιγά 

σιγά και με 

κερδίζει όλο και 

περισσότερο... 

Θανάσης Ξανθόπουλος 
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Ε κ δ ή λ ω σ η  σ τ η  Ζ ά κ ρ ο  μ ε  τ ο  W W F  

Η Δράση μας 

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθη-

σαν οι θεατές την εκδήλωση «Δύο μο-

ναδικά ταξίδια» στη Ζάκρο του Δήμου 

Ιτάνου του Ν. Λασιθίου. Η εκδήλωση 

οργανώθηκε από το Τμήμα Κρήτης και 

το WWF Ελλάς. 

Το ακροατήριο που αποτελούνταν από 

πολλούς κατοίκους της περιοχής αλλά 

και αρκετούς ετεροδημότες και ξένους 

επισκέπτες είχε την ευκαιρία αρχικά να 

ξεναγηθεί από τον Καλούστ Παραγκα-

μιάν στους νησιωτικούς υγροτόπους 

της Ελλάδας και ειδικά στη σπουδαιότη-

τα αλλά και τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στην Κρήτη και στους πολύ σημαντι-

κούς υγροτόπους της επαρχίας Σητείας. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα ταξίδι 

στον υπόγειο κόσμο της περιοχής από 

τον Κώστα Φωτεινάκη όπου μετά από 

μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις 

σπηλαιολογικές έρευνες που έχουν διε-

ξαχθεί, παρουσιάστηκαν τρία πολύ ση-

μαντικά σπήλαια που το Τμήμα Κρήτης 

της Ε.Σ.Ε. εξερεύνησε και ανέδειξε τα 

τελευταία χρόνια. 

Η εκδήλωση αυτή ήταν συνέχεια μιας 

παρόμοιας που διοργανώθηκε στον ίδιο 

χώρο το 2002 και αποτελεί μια μικρή 

ανταπόδοση για τον τόπο που τα τελευ-

ταία χρόνια μας έχει δώσει πολύ σπάνι-

ες σπηλαιολογικές συγκινήσεις. 

 

Κώστας Φωτεινάκης Φωτο: Γιώργος Φωτεινάκης 

Γ ι α  τ ο  Γ ε ω π ά ρ κ ο  τ ο υ  Ψ η λ ο ρ ε ί τ η  

είχαν ετοιμάσει οι οικοδεσπότες και 

τελικά συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέα-

τρο όπου παρακολούθησαν με μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσίαση από τον Κα-

λούστ Παραγκαμιάν με θέμα «Σπήλαιο 

Σφεντόνη Τρύπα: ένα ζωντανό κόσμη-

μα του Ψηλορείτη». Κατά την παρουσί-

αση έγινε ιστορική αναδρομή της εξε-

ρεύνησης και τουριστικής αξιοποίησης 

του σπηλαίου, ανακοινώθηκαν τα απο-

τελέσματα των σπηλαιολογικών και 

βιολογικών ερευνών που έχει πραγμα-

τοποιήσει πρόσφατα το Ινστιτούτο Σπη-

λαιολογικών Ερευνών Ελλάδας  προ-

βλήθηκαν μοναδικές φωτογραφίες των 

σπάνιων και ενδημικών μορφών ζωής 

του σπηλαίου αλλά και του πλούσιου 

διακόσμου του, ιδιαίτερα από το μη 

τουριστικό τμήμα του.  

Τη βραδιά έκλεισε με τον καλύτερο 

τρόπο ο Μάνος Παπαδάκης με τους 

μουσικούς του σε μια συναυλία που 

χειροκροτήθηκε θερμά.  

 

Το Τμήμα Κρήτης της Ε.Σ.Ε. σε συνερ-

γασία με την Κοινότητα και τον Πολιτι-

στικό Σύλλογο Ζωνιανών διοργάνωσαν 

στα πλαίσια του Φυσικού Πάρκου και 

του Γεωπάρκου του Ψηλορείτη την Κυ-

ριακή 2 Αυγούστου στα Ζωνιανά σπη-

λαιολογικό ξεφάντωμα με πολλά δρώ-

μενα:  

 Η εκδήλωση ξεκίνησε το απόγευμα με 

βιωματικά παιχνίδια για τα παιδιά που 

ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον. Έγιναν επίσης επιδείξεις σπηλαιο-

λογικών τεχνικών και δωρεάν ξεναγή-

σεις στο σπήλαιο για τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες. 

Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι 

απόλαυσαν παραδοσιακές γεύσεις που Κώστας Φωτεινάκης 



Σελίδα 9 

Την Κυριακή 28-6-2009 πραγματοποιή-

θηκε η καθιερωμένη εκδήλωση γνωρι-

μίας των παιδιών με τον άγνωστο κό-

σμο των σπηλαίων από το Τμήμα Κρή-

της της Ε.Σ.Ε. Το πρόγραμμα είχε τίτλο 

«Στον κόσμο των σπηλαίων» και ξεκί-

νησε από την Πέμπτη 25-6-09 με πα-

ρουσιάσεις και προβολές στα γραφεία 

του Τμήματος έτσι, ώστε όλα τα παιδιά 

να αποκτήσουν τις πρώτες πληροφορίες 

για τα σπήλαια και τη σπηλαιολογία 

αλλά και να προετοιμαστούν γι’ αυτά 

που θα συναντούσαν την Κυριακή στο 

σπήλαιο της Αγίας Παρασκευής, κοντά 

στο χωριό Σκοτεινό Ηρακλείου Κρήτης. 

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: 

όταν η μία ανακάλυπτε τον άγνωστο 

κόσμο των σπηλαίων και τη ζωή που 

φιλοξενείται στις σκοτεινές του αίθου-

σες, η άλλη είχε τη μοναδική εμπειρία 

της τραβέρσας!  

Έτσι όλα τα παιδιά «κρεμάστηκαν» στο 

σκοινί, έκαναν «τσουλήθρα» στα γλι-

στερά περάσματα, σκαρφάλωσαν σε 

τρύπες και όλα είδαν σταλακτίτες, στα-

λαγμίτες, κουρτίνες και σπηλαιόβια ζώ-

α. Στην τελευταία αίθουσα του σπηλαί-

ου έσβησαν τους φακούς και βρέθηκαν 

στο απόλυτο σκοτάδι. 

Αφού τελείωσαν την εξερεύνηση, χωρί-

στηκαν εκ νέου σε ομάδες και απαντώ-

ντας σε γρίφους που απαιτούσαν φα-

ντασία, σπηλαιολογικές γνώσεις και … 

τρέξιμο οδηγήθηκαν στη μέση της με-

γάλης αίθουσας του σπηλαίου όπου και 

αποκάλυψαν «το χαμένο θησαυρό του 

τρρρρρομερού πειρατή Γκαρόν». Και τι 

γλυκός που ήταν ο θησαυρός αυτός!!! 

Τέλος, αφού όλα τα παιδιά κατέγραψαν 

τι τους έκανε εντύπωση, παρέλαβαν το 

… «πτυχίο του μικρού σπηλαιολόγου» 

και μια τσαντούλα με έντυπες σπηλαιο-

λογικές δραστηριότητες για το σπίτι. 

Συμμετείχαν συνολικά 21 παιδιά ηλικίας 

από 3 έως 16 ετών ενώ οι συνοδοί τους 

ξεναγήθηκαν κι αυτοί στα βάθη του 

σπηλαίου για να δουν τι ήταν αυτό που 

τόσο ενθουσίασε τα παιδιά τους! 

Πριν αποχωρήσουμε από το σπήλαιο, 

όλοι, μικροί και μεγάλοι, μαζέψαμε τα 

σκουπίδια που είχαν παρατήσει ασυνεί-

δητοι και αμόρφωτοι άνθρωποι. Γεμίσα-

με 7 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών!!!! 

Φύγαμε όλοι με τα μάτια να αστρά-

φτουν και τις καρδιές γεμάτες ικανοποί-

ηση και ανανεώσαμε το ραντεβού μας 

για του χρόνου. 

Σ τ ο ν  κ ό σ μ ο  τ ω ν  σ π η λ α ί ω ν  

Ε κ δ ή λ ω σ η  τ ι μ ή ς  γ ι α  τ ο ν  Ε .  Π λ α τ ά κ η  

Η Δράση μας 

Ιάσμη Στάθη 

Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής 

Κρήτης, και πραγματοποιήθηκε το Σάβ-

βατο 8 Αυγούστου στο προαύλιο του 

Κοινοτικού Γραφείου Βραχασίου με 

συμμετοχή πλήθους κόσμου και με πα-

ρουσία της Νομαρχιακής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αλλά και της Εκκλησίας 

και πολιτιστικών φορέων του Νομού 

Λασιθίου. Κώστας Φωτεινάκης 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

στο Βραχάσι Λασιθίου η εκδήλωση τι-

μής για τον ιδρυτή του Τμήματος Κρή-

της της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Ε-

ταιρείας, Ελευθέριο Πλατάκη. 

Έγιναν δυο ομιλίες για το έργο του 

Πλατάκη: 

«Ελευθέριος Πλατάκης ο Κρητολό-

γος» με ομιλητή τον κ. Γιάννη Χλουβε-

ράκη. 

«Η συμβολή του Ελευθέριου Πλατά-

κη στη σπηλαιολογικής έρευνα της 

Κρήτης» με ομιλητή τον κ. Καλούστ 

Παραγκαμιάν. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Κοι-

νότητα Βραχασίου και την Εταιρία 
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Άλλες δύο 

εκδηλώσεις του 

Τμήματος Κρήτης 

που στέφτηκαν 

από απόλυτη 

επιτυχία!  

Φωτο: Γιάννης Σκοντινάκης 

Φωτο: Σάββας Παραγκαμιάν 
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Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι  χ α ρ τ ο γ ρ ά φ η σ η ς  σ τ η ν  Κ ρ ή τ η  

Η Δράση μας 

Το Σάββατο 27-6-2009 πραγματοποιή-

θηκε στο Τμήμα Κρήτης της Ε.Σ.Ε. ένα 

εντατικό εργαστήριο χαρτογράφησης 

με εισηγήτρια την Πέλη Φιλιππάτου.  

Η αφορμή για το εργαστήριο αυτό δό-

θηκε από το γεγονός ότι το Τμήμα Κρή-

της πρόσφατα αγόρασε το όργανο χαρ-

τογράφησης DISTO X, και, ενόψει της 

αποστολής «Ψαρή 2009», αλλά και των 

επομένων αποστολών που θα ακολου-

θήσουν κρίθηκε απαραίτητη η εκμάθη-

ση της χρήσης του. Το πλεονέκτημα 

της μεθόδου αυτής είναι ότι με μία σκό-

πευση της συσκευής έχουμε κατευθείαν 

τις τιμές του αζιμούθιου, της κλίσης και 

της απόστασης αλλά και κάτι ακόμα: οι 

τιμές μπορούν να μεταδοθούν ασύρμα-

τα σε υπολογιστή τσέπης και με τη χρή-

ση του κατάλληλου λογισμικού μπορεί 

να χαραχτεί επιτόπου το σχέδιο του 

σπηλαίου. 

Το εργαστήριο ξεκίνησε το πρωί στα 

γραφεία του Τμήματος με θεωρία, τόσο 

γενική περί χαρτογράφησης, όσο και 

πιο ειδική για τη χρήση του συγκεκρι-

μένου οργάνου καθώς και του λογισμι-

κού που το συνοδεύει. Το γενικό συ-

μπέρασμα ήταν ότι η χαρτογράφηση με 

τη χρήση του οργάνου αυτού στα χέρια 

ενός έμπειρου χρήστη γίνεται πολύ πιο 

γρήγορη, ασφαλής και λεπτομερής.  

Το απόγευμα της ίδιας μέρας συνεχίσα-

με στο σπήλαιο της Αγίας Παρασκευής 

κοντά στο χωριό Σκοτεινό Ηρακλείου 

Κρήτης, όπου είχαμε την ευκαιρία να 

δοκιμάσουμε τη μέθοδο σε πραγματικές 

συνθήκες σπηλαίου και να συγκρίνουμε 

τα αποτελέσματα σε σχέση με τις κλασι-

κές μεθόδους χαρτογράφησης. 

Ιάσμη Στάθη 

Σ τ α  Α ρ χ α ί α  Υ δ ρ α γ ω γ ε ί α  τ η ς  Ρ ό δ ο υ  

στιβάλ “Ecofilms” της Ρόδου. 

Μια άλλη «εκ νέου ανακάλυψη» αφορά 

μέρος ενός τεραστίου αρχαίου υπογείου 

υδραγωγείου – υδρομάστευσης (qanat) 

το οποίο σχηματίζει ένα πολυδαίδαλο 

δίκτυο αρκετών χιλιομέτρων γύρω από 

την πόλη της Ρόδου.  

Το νερό κυλά μέχρι σήμερα προερχόμε-

νο από μακρινές πηγές και εμπλουτιζό-

μενο καθ’ οδόν από τον υδροφόρο ορί-

ζοντα της ευρύτερης περιοχής της πό-

λης (της οποίας η κτίση ολοκληρώθηκε 

το 408 π.Χ.).  

Η εξερεύνησή του αναμένεται χρονοβό-

ρα και επίπονη, θα αναδείξει όμως μία 

άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της αρ-

χαίας ροδιακής επιστήμης και τεχνολο-

γίας.  

Μέρος της σχετικής εργασίας για το 

υδρομαστευτικό σύστημα της Κράνας 

Λίνδου παραχωρήθηκε προς μελέτη 

στον κ. Χρ. Λάζο κατά τη συγγραφή 

του βιβλίου του: “Μηχανική και τεχνο-

λογία στην Αρχαία Ρόδο». 

Νίκος Παπανικολάου 

Στη χρονιά που πέρασε, οι δραστηριό-

τητες του Τμήματος Δωδεκανήσων πε-

ριορίστηκαν κυρίως στις μελέτες των 

συστημάτων qanat της Ρόδου, αντικεί-

μενο ελάχιστα – ως καθόλου – μελετη-

μένο ως σήμερα.  

Το θέμα έγινε μεταξύ άλλων αντικείμε-

νο της εργασίας περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης του γυμνασίου Αφάντου (με 

υπεύθυνη την Ειρήνη Μαχραμά – καθη-

γήτρια και μέλος του τμήματος). Ένα 

comic με φωτογραφίες της ομάδας αυ-

τής από το qanat της Λιβάδας Αρχαγγέ-

λου εξετέθη στο χώρο του ετήσιου φε-

Φωτ.: Γκαρώ Δεδεγιάν 

Σημαντικές 

αρχαιολογικές 

ανακαλύψεις 

έγιναν κάτω από 

την πόλη της 

Ρόδου. 
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η απο-

στολή του Το.Τ.Β.Ε. στον Όλυμπο το 

διήμερο 22-23 Αυγούστου. Συμμετεί-

χαν συνολικά 6 άτομα.  

Η ανάβαση ξεκίνησε το Σάββατο 22 

Αυγούστου από τα Πριόνια (1100 μ.) 

στις 10:00 πμ. Έπειτα από περίπου 6 

ώρες ανάβασης μέσα στον καταπράσινο 

Όλυμπο φτάσαμε στα Ζωνάρια. Το το-

πίο εκεί είναι επιβλητικό, χωρίς βλάστη-

ση και η θέα συγκλονιστική!  

Περνώντας από τα Ζωνάρια τα οποία 

από μακριά φαινόταν πολύ πιο επικίν-

δυνα φτάσαμε στο «λούκι» το οποίο 

είναι μία από τις διαδρομές κατάκτησης 

της κορυφής. Ύστερα από περίπου 30 

λεπτά επικινδύνου σκαρφαλώματος και 

με μεγάλη προσοχή, καθώς οι πέτρες 

που έπεφταν μπορούσαν να αποβούν 

μοιραίες, φτάσαμε στον Μύτικα (2918 

μ.). Δυστυχώς τα σύννεφα δεν μας 

επέτρεψαν να δούμε μακριά παρά μόνο 

μερικά μέτρα. Παρόλα αυτά τα συναι-

σθήματα ήταν έντονα. Η διανυκτέρευση 

το βράδυ έγινε υψηλότερο καταφύγιο 

στην Ελλάδα στο Οροπέδιο των Μου-

σών. Από εκεί μπορείς να απολαύσεις 

ένα από τα ομορφότερα σημεία του 

Ολύμπου, τον θρόνο του Δία.  

Την επόμενη μέρα Κυριακή 23 Αυγού-

στου πραγματοποιήθηκε η κατάβαση 

από τον Όλυμπο μέσω μιας άλλης δια-

δρομής από αυτή της ανάβασης. Τα 

μουλάρια είναι το μέσω τροφοδοσίας 

των καταφυγίων και σε αυτήν την δια-

δρομή είχαμε την τύχη να δούμε πολ-

λά.  

Η ανάβαση στον Όλυμπο είναι μια ε-

μπειρία ζωής! Έτσι οι σπηλαιολόγοι κα-

τακτούν όχι μόνο τα βάραθρα και τα 

σπήλαια αλλά κατακτούν και τις κορυ-

φές! 

Στην αποστολή συμμετείχαν οι: Τσι-

γκιρλιώτης Νίκος (υπεύθυνος αποστο-

λής), Παππά Σπυριδούλα, Καλογερό-

πουλος Ηρακλής, Ποτόπουλος Ξενοφώ-

ντας, Κλεισιάρης Αντώνης και Αποστό-

λης Καλαμπάκας. 

Ο ρ ε ι β α τ ι κ ή  Α π ο σ τ ο λ ή  σ τ ο ν  Ό λ υ μ π ο  

Η Δράση μας 

Ηρακλής Καλογερόπουλος 
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Περισσότερα για 

την πλούσια 

δράση των 

Τοπικών 

Τμημάτων θα 

βρείτε στην 

Ιστοσελίδα μας. 

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  σ τ η  Μ ε σ σ η ν ί α  

Δημητρίου στη Σελήνιτσα, τα Μέλη του 

Τμήματος τοποθέτησαν κάποια στηρίγ-

ματα και αντικατέστησαν ένα σχοινί 

ασφάλισης, για την μόνιμη ασφάλιση σε 

ένα επικίνδυνο σημείο. 

Επίσης έγιναν επισκέψεις στο Σπήλαιο 

του Λυκούργου στους Δολούς και στο 

Σπήλαιο του Μπαλλή στα Καλλιανέικα. 

Στις εξορμήσεις συμμετείχαν παλιά και 

νέα Μέλη του Τμήματος καθώς και σπη-

λαιολόγοι από τον Ποσειδώνα. 

Για το αμέσως επόμενο διάστημα προ-

γραμματίζονται αρκετές ακόμη σπηλαι-

ολογικές δραστηριότητες καθώς και 

Σεμινάρια Σπηλαιολογίας για τα πολυά-

ριθμα νέα Μέλη.  

Το Τμήμα Μεσσηνίας πραγματοποίησε 

μέσα στο καλοκαίρι μια σειρά από εξορ-

μήσεις που είχαν κυρίως εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. Το Τμήμα στελεχώθηκε 

φέτος με πάνω από είκοσι νέα Μέλη, 

κάτι που αναμένεται να δώσει μεγάλη 

ώθηση στις δραστηριότητές του. 

Στην επίσκεψή του στο Καταφύγι Αγίου 
Βασίλης Παπαδογιωργάκης 

Φωτογραφίες: Αργύρης Βλάχος 



Τυχεροί όλοι όσοι βρέθηκαν στην Σάμο 

για την 12η Πανελλήνια Σπηλαιολογική 

Συνάντηση! Τα μέλη του Ευπαλίνου 

έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και 

έδωσαν μαθήματα φιλοξενίας.  

Υπήρξε πολύ κέφι και το κλίμα ήταν 

εξαιρετικά ήρεμο και συναδελφικό, χω-

ρίς τις ανόητες προκλήσεις που στιγμά-

τισαν την προηγούμενη συνάντηση.  

Παρά την απόσταση και το πολύωρο 
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ταξίδι, αρκετοί σπηλαιολόγοι από όλη 

την χώρα συμμετείχαν στην ετήσια 

γιορτή της Ελληνικής Σπηλαιολογίας. 

Εκδρομές, επισκέψεις σε σπήλαια και σε 

αρχαιολογικούς χώρους, γλέντι και χο-

ρός σε ισόποσες δόσεις, γέμισαν το 

χορταστικό πρόγραμμα του τετραημέ-

ρου. Όλοι έμειναν με τις καλύτερες 

εντυπώσεις από την φιλοξενία και τις 

ομορφιές της Σάμου. Όσοι δεν ήλθαν 

έχασαν! 

Η συμμετοχή των Μελών μας αν και 

ολιγάριθμη ήταν δυναμική. Η Αποστολή 

Ψαρή 2009 ψηφίστηκε Καλύτερη Απο-

στολή και το περίπτερό μας 2ο Καλύτε-

ρο Περίπτερο. 

Η επόμενη συνάντηση αποφασίστηκε 

να γίνει του χρόνου στο Σιδηρόκαστρο. 

Μ ι α  α π ό  τ ι ς  ω ρ α ι ό τ ε ρ ε ς  Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς !  

Νέα από την Ελλάδα 

Οι μεγαλύτεροι 

χαυλιόδοντες 

στον κόσμο 

ανήκουν σε 

προβοσκιδωτό 

3.000.000 ετών 

που βρέθηκε 

στα Γρεβενά. 

Φάνης Έλληνας 

Στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες καταχωρή-
θηκαν οι μεγαλύτεροι παγκοσμίως χαυ-
λιόδοντες στον κόσμο, μήκους 5,02 μ., 
από μαστόδοντα 3 εκατομμυρίων ετών, 
που ανασκάφθηκε το 2007 από ομάδα 
του Α.Π.Θ., με επικεφαλής την Αν. Κα-
θηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας του 
Α.Π.Θ., Ευαγγελία Τσουκαλά. Το νέο 
ρεκόρ ανατρέπει το προηγούμενο μή-
κους 4.39 μέτρα που είχε καταγραφεί 
το 1997, στην ίδια περιοχή, από την 
ανασκαφική ομάδα του Α.Π.Θ. 
Το Βραβείο Γκίνες δόθηκε κατά τη διάρ-
κεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματο-
ποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 
2009 και ώρα 13.00, στο Μουσείο Φυ-
σικής Ιστορίας, στο Δ.Δ. Μηλιάς, του 
Δήμου Ηρακλεωτών, του νομού Γρεβε-
νών. Το ρεκόρ Γκίνες αποδόθηκε στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών - 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μηλιάς όπου 
φυλάσσονται τα ευρήματα. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμή-
θηκαν για την αφιλοκερδή συμμετοχή 
τους στις παλαιοντολογικές ανασκαφές 
που είχαν αποτέλεσμα την προστασία 
και την ανάδειξη των απολιθωμάτων, 
τα μέλη της ομάδας του Α.Π.Θ. και η 
Αν. Καθηγήτρια Ευαγγελία Τσουκαλά, 
από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., Καθηγη-
τή Αναστάσιο Μάνθο και το Νομάρχη 
Γρεβενών Δημοσθένη Κουπτσίδη. 
Να σημειωθεί ότι η Νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση Γρεβενών επιχορηγεί τις δαπά-
νες των ανασκαφών. Σημαντική είναι 
και η συνδρομή του Δήμου Ηρακλεω-
τών, στον οποίο ανήκει διοικητικά το Δ. 
Δ. της Μηλιάς. 
Σύμφωνα με την Αν. Καθηγήτρια του 
Α.Π.Θ., Ευαγγελία Τσουκαλά «το επι-
στημονικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον 
καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπος 
επιβάλλουν την άμεση δημιουργία ενός 
Κέντρου Παλαιοντολογίας που θα στε-
γάσει τα μοναδικά αυτά ευρήματα, σύμ-
φωνα και με την τελευταία σημαντική 
καταγραφή τους στο Βιβλίο των Ρεκόρ 
Γκίνες». 

Βαγγέλης Βλάχος 

Ν έ ο  ρ ε κ ό ρ  Γ κ ί ν ε ς  γ ι α  τ η ν  Ε λ λ ά δ α  
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1 5 ο  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  

Στις 17 Ιουλίου έφτασα στο San Anto-

nio όπου και παρέμεινα μέχρι τις 19 του 

μηνός. Η πόλη είναι απρόσμενα ασφα-

λής και μπορείς να κυκλοφορείς άνετα 

ακόμα και βραδινές ώρες. Το ποτάμι 

του San Antonio δίνει χρώμα στην πόλη 

και αξίζει η πανέμορφη βόλτα παράλλη-

λα στις όχθες του, η Paseo del Rio 

(riverwalk).  

Στο Kerrville έφτασα με λεωφορείο και 

αμέσως αντιλήφθηκα πως βρίσκομαι σε 

μια μικρή επαρχιακή κωμόπολη όπου 

θα έχω πρόβλημα μετακίνησης... Οι 

αποστάσεις ήταν πραγματικά μεγάλες 

για να περπατηθούν, ιδιαίτερα με τις 

θερμοκρασίες που επικρατούσαν. Μου 

φάνηκε ακόμα περίεργο πως δεν υπήρ-

χαν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και όλοι 

βολεύονταν με τα τεράστια pick-up ή 

με τα θηριώδη τετρακίνητα ΙΧ τους. 

Ο χώρος όπου πραγματοποιήθηκε το 

συνέδριο (τέταρτο παγκόσμιο που συμ-

μετείχα) ήταν το πανεπιστήμιο 

Schreiner που βρισκόταν λίγα μίλια έξω 

από την πόλη. Η οργάνωση του συνε-

δρίου ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το 

φαγητό ήταν τυπικά αμερικάνικο κάτι 

που προσωπικά δεν με ενόχλησε καθό-

λου. Σχεδόν όλοι που συμμετείχαν 

(ακόμα και οι οδηγοί των λεωφορείων 

για τα ξενοδοχεία) ήταν εθελοντές σπη-

λαιολόγοι από διάφορα μέρη των ΗΠΑ. 

Φιλικότατοι, φιλότιμοι και πρόθυμοι 

όλοι μου άφησαν πολύ καλή εντύπωση. 

Οι εργασίες, οι συναντήσεις και τα 

workshops πολλά ,κάποια όμως έδιναν 

πραγματικά "συμπυκνωμένη" γνώση. 

Ίσως το σημαντικότερο που αποκόμισα 

είναι πως κατάλαβα, αυτή την φορά σε 

βάθος, ότι στο εξωτερικό το επίπεδο 

της σπηλαιολογίας και όλων των δρα-

στηριοτήτων που αυτή εμπεριέχει είναι 

πολύ προωθημένα και γίνονται πραγμα-

τικά Μεγάλα Πράγματα. Λυπηρό το ότι 

στην Ελλάδα οι τάχα μπροστάρηδες και 

ειδικοί δεν έχουν ιδέα τι γίνεται έξω 

από την Ψωροκώσταινα (ή μήπως ξέ-

ρουν και απλά αρκούνται στην μετριό-

τητά τους;) Τα στοιχήματα μπαίνουν με 

τον ίδιο σου τον εαυτό για να γίνεις 

καλύτερος και όχι παραφυλώντας πίσω 

από την πόρτα για να βάλεις τρικλοπο-

διά. 

Με τα άλλα μέλη της Ε.Σ.Ε. τον Μάρκο 

Βαξεβανόπουλο και την Κωνσταντίνα 

Αρετάκη καθώς και με τον Δρ. Νίκο 

Πουλιανό της Ανθρωπολογικής Εταιρεί-

ας όπως ήταν φυσικό γίναμε μια παρέα. 

Η παρέα θα είναι σίγουρα μεγαλύτερη 

το 2013 στο επόμενο παγκόσμιο συνέ-

δριο στην Τσεχία. 

 

Νέα από τον Κόσμο  

Δημήτρης Αντωνόπουλος 

Σ λ ο β ε ν ί α :  1 7 ο  Κ α ρ σ τ ο λ ο γ ι κ ό  Σ χ ο λ ε ί ο  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 17ο διε-

θνές Καρστολογικό Σχολείο που έλαβε 

χώρα στην Postojna της Σλοβενίας 15 

με 20 Ιουνίου 2009.  

Έλαβαν μέρος πάνω από 60 καρστολό-

γοι από όλο τον κόσμο. Θέμα του φετι-

νού σχολείου ήταν το Μικροκλίμα των 

Σπηλαίων και οι ιδιαίτερες συνθήκες 

που το δημιουργούν. 40 παρουσιάσεις 

και 30 posters ήταν ο απολογισμός των 

επιστημονικών συνεδριάσεων, από τις 

οποίες εξήχθησαν χρήσιμα συμπερά-

σματα για τη μελέτη των σπηλαίων. 

Επίσης οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία 

να επισκεφθούν από κοντά την περιοχή 

Karst και να θαυμάσουν την πλειάδα 

των εντυπωσιακών δολινών, σπηλαίων 

και άλλων γεωμορφών.  

Από την Ελλάδα έλαβε μέρος ο γεωλό-

γος, μέλος του Τοπικού Τμήματος Βό-

ρειας Ελλάδας της Ε.Σ.Ε., Μάρκος Βα-

ξεβανόπουλος, όπου παρουσίασε  

συμπεράσματα από τη μελέτη του  

κλίματος και κυρίως της κατανομής του 

διοξειδίου του άνθρακα στο σπήλαιο  

Μελισσότρυπα Ελασσόνας, με υποτρο-

φία από το ίδρυμα Marie Curie. 

Μάρκος Βαξεβανόπουλος 



Σελίδα 14 Σ Τ Α Λ Α Κ Τ Ι Τ Ε Σ  

Ένα χρήσιμο εργαλείο για την Ομάδα 
Σπηλαιοδιάσωσης αλλά και στις περι-
πτώσεις που είναι απολύτως αναγκαίο 
να διευρύνουμε ένα στενό πέρασμα για 
να συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Η μέ-
θοδος με τα καψούλια, χρησιμοποιείται 
ευρύτατα στο εξωτερικό αλλά και στην 
Ελλάδα. Η παραλλαγή που παρουσιά-
ζουμε αφορά την χρήση μιας βαρύτε-
ρης λαβής πυροδότησης όπως την χρη-
σιμοποιούν στην Αμερική σε σχέση με 
την απλή ατσάλινη βέργα που χρησιμο-
ποιούν οι Γάλλοι.  
Η κατασκευή της λαβής είναι το μόνο 
που χρειάζεται για να φτιαχτεί το Κιτ 
Διάνοιξης, αφού όλα τα υπόλοιπα υλικά 
βρίσκονται έτοιμα στο εμπόριο. Τα κα-
ψούλια είναι αυτά που χρησιμοποιού-
νται στα επαγγελματικά καρφωτικά 
μηχανήματα της εταιρείας Hilti και πω-
λούνται ελεύθερα χωρίς να απαιτείται 
κάποια ειδική άδεια. Προτιμούμε τα 
μικρότερα και κοντύτερα (τύπος 
6.8/11) καψούλια της Hilti, που είναι 
λιγότερο δυνατά. Βγαίνουν σε τέσσερα 
χρώματα που δηλώνουν την δύναμη 
της γόμωσης. 
Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η χρήση 
τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και 
στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας. Ζητήστε 
από αυτούς που έχουν ήδη εμπειρία 
στη χρήση του Κιτ Διάνοιξης να σας 
δείξουν την χρήση του πριν επιχειρήσε-
τε να το χρησιμοποιήσετε μόνοι σας 
μέσα στο σπήλαιο.  
Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία δεν 
προτείνει την χρήση εκρηκτικών μέσα 
στα σπήλαια παρά μόνο σε περιπτώσεις 
απόλυτης ανάγκης και μόνο από όσους 
έχουν ειδική εκπαίδευση. 
Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία και 
η Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης της Ε.Σ.Ε., 
δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη 

για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να 
προκύψουν από την λανθασμένη χρήση 
των παραπάνω υλικών.  
 

Περιεχόμενα 

 Λαβή Πυροδότησης 
 Δράπανο 8mm μήκους 15 εκατοστών 

 Πλαστικό Σωληνάκι καθαρισμού (20-
30 εκατοστά) 

 Προστατευτικό Ύφασμα (20X20 εκα-
τοστά) 

 Προστατευτικά Γυαλιά & γάντια  

 Ωτασπίδες (προαιρετικά) 
 Σφυρί / Βαριοπούλα (1kg) 

 20 Καψούλια Hilti σε αδιάβροχο / 
στεγανό δοχείο 

 Καλέμι Μυτερό & Καλέμι Πλακέ  

 Πλαστικοποιημένες Οδηγίες Χρήσης 
 Σάκος μεταφοράς 
  

Οδηγίες Χρήσης (Πλαστικοποιημένες) 
1. Ανοίγουμε τρύπα διαμέτρου 8 χιλιο-
στών σε 10-15 εκατοστά βάθος, έως 
10 εκατοστά από την άκρη του βρά-
χου που θέλουμε να αφαιρέσουμε. 

2. Καθαρίζουμε καλά την τρύπα φυσώ-
ντας με το πλαστικό σωληνάκι. 

3. Τοποθετούμε προσεκτικά το καψού-
λι. (η μύτη μπροστά!) 

4. Βάζουμε το Προστατευτικό και την 
Λαβή Πυροδότησης. 

5. Πυροδοτούμε χτυπώντας το σφυρί. 
 

Σημαντικό! 

Παίρνουμε πάντα όλες τις απαραίτη-
τες προφυλάξεις. 

Φοράμε πάντα προστατευτικά γυαλιά, 
γάντια και ολόσωμη φόρμα. 

Η λαβή μπορεί να οπισθοδρομήσει γι 
αυτό δεν καθόμαστε ακριβώς από 
πίσω. 

Τα καψούλια είναι ευαίσθητα στην 
υγρασία. Αν βραχούν είναι άχρηστα. 

Συνιστάται (προαιρετικά) η χρήση 
ωτασπίδων. 

Κ ι τ  Δ ι ά ν ο ι ξ η ς  

Τεχνικές & Εξοπλισμός 

Φάνης Έλληνας 

Η Ε.Σ.Ε. δεν 

προτείνει την 

χρήση 

εκρηκτικών 

μέσα στα 

σπήλαια παρά 

μόνο σε 

περιπτώσεις 

απόλυτης 

ανάγκης. 
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Γεωλογία 

Ά τ λ α ς  Ε λ λ η ν ι κ ώ ν  Σ π η λ α ι ο θ ε μ ά τ ω ν  

Οι διάφορες αποθέσεις δευτερο-
γενών ορυκτών που αποτίθενται 
στα σπήλαια με διάφορες μορ-
φές, όπως για παράδειγμα οι 
σταλακτίτες, οι σταλαγμίτες 
κ.τλ. περιγράφονται με το διε-
θνή όρο «σπηλαιόθεμα». Η επι-
στήμη της γεωλογίας- 

                          σπηλαιολογίας χρησιμοποιεί τα 
                         σπηλαιοθέματα για να αντλήσει  
                       ένα σημαντικό όγκο πληροφορίας  
                     όπως για παράδειγμα να μελετήσει το  
                    περιβάλλον της περιοχής που βρίσκε- 
                  ται κάποιο σπήλαιο, τη νεοτεκτονική  
                δραστηριότητα, τις επιδράσεις παγετώ- 
            νων, τη σπηλαιογένεση καθώς και να βα- 
          σίσει γεωμορφολογικές μελέτες σε αυτά.  
        Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι γνώσεις για  
       τα σπηλαιοθέματα είναι πλέον τόσες που η χρή- 
      ση τους βρίσκει εφαρμογή, τόσο σε εξειδικευμέ-    
  νες μελέτες εντός σπηλαίου, όσο και σε μελέτες 
που αφορούν τα υπόγεια νερά ή τη γεωμορφολογική 

   εξέλιξη μίας περιοχής πολύ ευρύτερης από το περιορι- 
   σμένο χώρο του σπηλαίου. 

                                          Η σημαντικότητα της μελέτης των σπηλαιοθεμάτων, η ανά- 
                                    γκη ενιαίας ορολογίας και ομοιόμορφης καταγραφής είναι μόνο  
                            μερικοί από τους λόγους που οδηγούν στην απόφαση να δημιουργη-     
                            θεί ο «Άτλας Ελληνικών Σπηλαιοθεμάτων». Εάν η πληροφορία αυτή  
                       μπορεί να οργανωθεί σε ένα ενιαίο, ομοιόμορφο και συστηματικό αρχείο  
              μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση σε επιστημονικές μελέτες ή ακόμη και ως  
          ένα εκπαιδευτικό εργαλείο.  
     Παρότι η πραγματοποίηση δείχνει απλή υποκρύπτει σημαντικό φόρτο εργασίας.  
Μέχρι σήμερα έχει γίνει ως ένα βαθμό η κωδικοποίηση της ορολογίας με βάση τη διεθνή 
βιβλιογραφία. Η εργασία αυτή έγινε με την ευγενική προσφορά και υποστήριξη των με-
λών του Τοπικού Τμήματος Βόρειας Ελλάδας της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας 
(σε αλφαβητική σειρά): Δοσεμετζής Κύριλλος, Καλογερόπουλος Ηρακλής, Κουλίδου Ι-
ωάννα, Παππά Σπυριδούλα, Πιπερά Κυριακή, Τσεκούρα Αικατερίνη.  
Πέρα από τα εισαγωγικά κείμενα, έχουν ολοκληρωθεί οι φόρμες καταγραφής και ένα 
μέρος της βάσης δεδομένων και της ιστοσελίδας που θα παρουσιάζεται η όλη εργασία.  

Περισσότερα για 

τον Άτλαντα 

Ελληνικών 

Σπηλαιοθεμάτων 

στην Ιστοσελίδα 

μας. 

Γεώργιος Λαζαρίδης 

Φωτογραφίες:  
Τρύπα του Βοριά 
Μεταμόρφωση Λακωνίας 
Πέλη Φιλιππάτου 



Εντοπισμός Θέσης (Positioning) [3] 

Στο προηγούμενο τεύχος (Ιούλιος – 

Αύγουστος 2009) μας απασχόλησαν τα 

συστήματα αναφοράς συντεταγμένων, 

καθώς και η εγκάρσια μερκατορική 

προβολή, η πιο διαδεδομένη προβολή 

για χαρτογραφικές εφαρμογές. Στη 

συνέχεια, θα δούμε τα συστήματα ανα-

φοράς που έχουν κατά καιρούς χρησι-

μοποιηθεί στον ελληνικό χώρο, καθώς 

και μερικά στοιχεία υψομετρίας. 

 

4. Συστήματα αναφοράς συντεταγ-

μένων στον ελληνικό χώρο. 

Τα συστήματα αναφοράς που χρησιμο-

ποιούνται στην Ελλάδα είναι: 

α) World Geodetic Datum of 1984 

(WGS84). Είναι το σύστημα αναφοράς 

του GPS. Πρόκειται για ένα γήινο σύ-

στημα που χρησιμοποιεί το ομώνυμο 

ελλειψοειδές (WGS84, a=6378137m, 

f=1/298.257223563), ένα σύστημα 

εγκάρσιας μερκατορικής προβολής 

(Universal Transverse Mercator, UTM) 

για πλάτη από S80o μέχρι N84o, και 

πολική στερεογραφική προβολή 

(Universal Polar Stereographic, UPS) 

για τις περιοχές κοντά στους πόλους. 

Συναντάται σε σύγχρονους χάρτες ιδιω-

τικών εταιριών, σε γεωγραφικές εφαρ-

μογές του διαδικτύου (πχ. Google 

earth), κλπ. 

β) Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 

Αναφοράς του 1987 (ΕΓΣΑ87). Είναι 

ένα τοπικό σύστημα με μέση μετάθεση 

200m, –75m, –246m (κατά X, Y και Z 

αντίστοιχα) ως προς το γεώκεντρο. 

Χρησιμοποιεί το ελλειψοειδές GRS80 

και την εγκάρσια μερκατορική προβολή 

(εμπ) σε μία ζώνη με παραμέτρους 

φ0=0, λ0=24ο, x0=500000m, y0=0, 

k0=0.9996. Πρόκειται για το “επίσημο” 

γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της χώ-

ρας και εμφανίζεται σε όλους τους σύγ-

χρονους χάρτες που εκδίδει η ΓΥΣ. Συ-

γκεκριμένα, στους χάρτες κλίμακας 

1:50000 εμφανίζεται με πορτοκαλί 

χρώμα. 

γ) European Datum of 1950 

(ED50). Πρόκειται για ένα τοπικό σύ-

στημα που καλύπτει το σύνολο του ευ-

ρωπαϊκού χώρου και ιδρύθηκε τη δεκα-

ετία του 1950 για στρατιωτικούς σκο-

πούς. Στην Ελλάδα εμφανίζεται στους 

ναυτικούς χάρτες της ΥΥ του ΠΝ. Χρη-

σιμοποιεί το διεθνές ελλειψοειδές του 

1924 (a=6378388m, f=1/297) και την 

ορθή μερκατορική προβολή (κυλινδρική 

προβολή στην οποία ο κύλινδρος εφά-

πτεται σε κάποιο παράλληλο. 

δ) Παλαιό Ελληνικό Σύστημα Ανα-

φοράς (ΠΕΣΑ). Είναι το παλαιό 

“επίσημο” σύστημα αναφοράς της χώ-

ρας, το οποίο αντικαταστάθηκε από το 

ΕΓΣ87. Είναι ένα τοπικό σύστημα που –

κυρίως λόγω τεχνικών δυσκολιών κατά 

την υλοποίησή του– παρουσιάζει εκτός 

από μετάθεση, παραμόρφωση στη κλί-

μακα, καθώς και στροφή, σε σχέση με 

τα γήινα συστήματα. Χρησιμοποιεί το 

ελλειψοειδές του Bessel 

(a=6377397.155m, f=1/299.152815) 

και υπάρχει στους χάρτες που εκδίδει η  

Ε ν τ ο π ι σ μ ό ς  Θ έ σ η ς   
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Χαρτογράφηση  
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ΓΥΣ. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα 

συστήματα προβολών με πιό διαδεδο-

μένα: 

 το σύστημα HATT. Είναι ένα σύνο-

λο επιπέδων που εφάπτονται του 

ελλειψοειδούς στις κορυφές ενός 

κανάβου διαστάσεων 30'x30' και 

αποτελεί το κύριο προβολικό σύστη-

μα του ΠΕΣΑ. Εμφανίζεται σε όλους 

τους χάρτες που εκδίδει η ΓΥΣ 

(στους χάρτες κλίμακας 1:50000 

εμφανίζεται με μπλε χρώμα). 

 το σύστημα TM3 που είναι σύστη-

μα εμπ τριών ζωνών εύρους 3ο με 

κεντρικό μεσημβρινό επαφής αυτόν 

που διέρχεται από το Αστεροσκοπείο 

Αθηνών. 

 

5. Στοιχεία υψομετρίας. 

Όπως έχει αναφερθεί, το σχήμα της γης 

είναι ακανόνιστο και για το λόγο αυτό 

έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες επιφά-

νειες αναφοράς για τον εντοπισμό θέ-

σεων πάνω στη γη. Σε αντίθεση με την 

οριζοντιογραφία, για τον υψομετρικό 

εντοπισμό θέσεων πάνω στη γη σαν 

επιφάνεια αναφοράς χρησιμοποιείται το 

γεωειδές (που, πρακτικά, ταυτίζεται με 

τη μσθ). 

Τα υψόμετρα που αναφέρονται στο 

γεωειδές συμβολίζονται με H και απει-

κονίζονται στους χάρτες, σε αντίθεση 

με τα γεωμετρικά υψόμετρα που ανα-

φέρονται στο ελλειψοειδές και συμβολί-

ζονται με h. 

Η διαφορά τους ονομάζεται υψόμετρο ή 

αποχή του γεωειδούς, συμβολίζεται με 

N και στο σύνολο της γης κυμαίνεται 

από μηδέν μέχρι μερικές δεκάδες μέ-

τρα. Στον ελληνικό χώρο η αποχή του 

γεωειδούς είναι της τάξης των 40m, ως 

προς το γήινο σύστημα αναφοράς, ενώ 

το ΕΓΣΑ87, όπως έχει αναφερθεί, σχε-

διάστηκε με τέτοια μετάθεση ώστε να 

προσαρμόζεται καλύτερα στην ηπειρω-

τική χώρα και η αποχή του γεωειδούς 

κυμαίνεται από μηδέν μέχρι μερικά μέ-

τρα. 

Είναι λοιπόν προφανές πως οι διαφορές 

αυτές είναι αρκετά σημαντικές ειδικά σε 

περιπτώσεις μετασχηματισμών ή μετα-

τροπών συντεταγμένων. Σε επόμενο 

άρθρο που θα συζητηθούν διάφορα 

εργαλεία για τη διαχείριση και τις μετα-

τροπές συντεταγμένων τα παραπάνω 

αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. 
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Χαρτογράφηση  

Βαγγέλης Ζαχαρής 



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 

Δημήτρης Αντωνόπουλος, 

Μάρκος Βαξεβανόπουλος, 

Αργύρης Βλάχος, Βαγγέλης 

Βλάχος, Γκαρώ Δεδεγιάν, 

Φάνης Έλληνας, Βαγγέλης 

Ζαχαρής, Ηρακλής Καλογερό-

πουλος, Γιώργος Λαζαρίδης, 

Θωμας Λαμπρακόπουλος, 

Νίκος Λελούδας, Θανάσης 

Ξανθόπουλος, Βασίλης  

Παπαδογιωργάκης, Νίκος  

Παπανικολάου, Σάββας Παρα-

γκαμιάν, Μάνος Πετράκης,  

Γιάννης Σκοντινάκης, Ιάσμη 

Στάθη, Γιάννης Σωτήρης, 

Θεολόγος Τσαλίκογλου, Πέλη 

Φιλιππάτου, Γιώργος &  

Κωστής Φωτεινάκης,  

Ελίζα Χατζηχαραλάμπους 

Σίνα 32, 10672 Αθήνα 

 

Τηλ.: 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  
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Στην 12η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση στην Σάμο, τα Μέλη μας έκαναν 

ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της Εταιρείας συμμετέχοντας με 11 συνολικά παρου-

σιάσεις: 

Ετήσιος Απολογισμός Δράσης της Ε.Σ.Ε.  

Η Δράση του Τ. Τ. Βόρειας Ελλάδας της Ε.Σ.Ε. για το 2008-2009 

Απολογισμός Τ. Τ. Κρήτης της Ε.Σ.Ε. 

Ελαφότοπος 2009 - Εξερευνητική Αποστολή της Ε.Σ.Ε. στην Αστράκα 

(Προκαταρκτική Αναφορά: Πέλη Φιλιππάτου, Βαγγέλης Καβαλιέρος) 

Σχολείο Σπηλαιοδιάσωσης 2009 (Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης της Ε.Σ.Ε.) 

Πρόταση για την προστασία των ιδιαίτερα ευαίσθητων σπηλαίων (Πέλη Φι-

λιππάτου, Φάνης Ελληνας) 

 ICNUSSA 2009 – Ανασκόπηση της 4ης Πανευρωπαϊκής Σπηλαιολογικής Συ-

νάντησης (Πέλη Φιλιππάτου, Φάνης Ελληνας) 

Σπηλαιολογικές έρευνες στο Δήμο Νικηφόρου Φωκά (Μάνος Πετράκης, Γκαρώ 

Δεδεγιάν, Αφροδίτη Καρδαμάκη, Σάββας Παραγκαμιάν και Πόπη Μπαξεβάνη)  

Αποστολή Ψαρή 2009 - Λευκά Όρη (Πέλη Φιλιππάτου, Σάββας Παραγκαμιάν) 

Ψηφίστηκε σαν την Καλύτερη Αποστολή! 

Βιντεοπροβολή από τις δραστηριότητες Canyoning (διάσχισης φαραγγιών) 

του Τμήματος Ε.Σ.Ε. Τ.Τ. Κρήτης (video). 

Εξερευνήσεις Φαραγγιών στην Κρήτη (Γιάννης Σκοντινάκης) 


