ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το σχολείο Σπηλαιοδιάσωσης πραγματοποιήθηκε στην Ρουμανία 08 – 16 Οκτωβρίου 2011.
Συμμετείχαν 20 Ρουμάνοι Σπηλαιοδιασώστες και τρεις Έλληνες, μέλη της Σπηλαιολογίας
Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ. Ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος (team leader), ο Γιώργος Σωτηριάδης
(technician) και η Ματίνα Σγουρομύτη (technician).
Η Σπηλαιολογία στη Ρουμανία ξεκίνησε από το 1890 περίπου. Παρουσιάζει μεγάλη ιστορία.
Η Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης οργανώθηκε από το 1985, και τα τελευταία χρόνια
συνεργάζεται και εκπαιδεύεται από την Γαλλική ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης.
Νομοθετικά η ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης της Ρουμανίας αναγνωρίζεται και επιχορηγείται
από το κράτος. Το 2004 μάλιστα ψηφίστηκε σπηλαιοδιασωστικός νόμος του Ρουμάνικου
κράτους, κάτι το οποίο έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Το 2009 ιδρύθηκε το
εθνικό σχολείο σπηλαιοδιάσωσης. Το μοναδικό τηλέφωνο για σπηλαιοδιάσωση είναι το
112 ενώ τα μέλη της σπηλαιοδιάσωσης αριθμούνται σε 170 περίπου. Άμεσος σκοπός της
Ρουμάνικης ομάδας σπηλαιοδιάσωσης είναι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σπηλαιοδιάσωσης.

Η διαμονή μας έγινε σε παραδοσιακά ξύλινα σπίτια στην επαρχία Ρόσι. Το τοπίο ήταν
καρστικό με επιφανειακές μορφές καρστικής διάβρωσης (δολίνες).

Κάθε πρωί μετά το πρωινό φαγητό, πραγματοποιούνταν θεωρητικά μαθήματα Α’ Βοηθειών
από ιατρούς που συνεργάζονταν με τη Ρουμάνικη Σπηλαιοδιάσωση. Η διάρκεια τους δεν
ξεπερνούσε τις 2 ώρες. Κάποιοι από τους ιατρούς μάλιστα έχουν εκπαιδευτεί στα σχοινιά

ώστε σε ένα περιστατικό να είναι ικανοί να κατέβουν στο θύμα μέχρι να ετοιμαστεί η
διαδρομή του φορείου. Τα μαθήματα Α’ Βοηθειών που διδάχτηκαν ήταν:
•
•
•
•
•
•

πρωτογενής και δευτερογενής αντιμετώπιση περιστατικού,
ακινητοποίηση θύματος,
μυοσκελετικές κακώσεις
αιμορραγίες
εγκαύματα
υποθερμία και κρυοπαγήματα

Το θεωρητικό μάθημα Α’ Βοηθειών, ακολουθούσε εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στις
εξής σπηλαιοδιασωστικές τεχνικές:
•
•
•
•
•
•

Πολύσπαστο
Τυρολέζικη τραβέρσα
Αντίβαρο
Σπηλαιολογικό φορείο
Πέρασμα κόμπου κατά την εκτέλεση πολύσπαστου
Αλλαγή κατεύθυνσης καθώς μετακινούμε φορείο με πολύσπαστο

Επίσης πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στην κατασκευή θερμού
σημείου, στην αυτοδιάσωση και στην ενσύρματη επικοινωνία. Συνολικά 4 από τις 7 ημέρες
αξιοποιήθηκαν, εξασκώντας αυτές τις τεχνικές στο βράχο μέχρι τη δύση του ηλίου.
Κάθε βράδυ και μετά το φαγητό και το μπάνιο, πραγματοποιούνταν συζήτηση – αναφορά
για τα πεπραγμένα της ημέρας.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις ημέρες ασκήσεις μέσα σε διαφορετικά σπήλαια. Μάλιστα την
τελευταία ημέρα πραγματοποιήθηκε εθνική άσκηση και πέρα από το σχολείο
σπηλαιοδιάσωσης έλαβαν μέρος και άλλοι σπηλαιοδιασώστες από ολόκληρη την Ρουμανία.
Στο πρώτο σπήλαιο η ομάδα μας κλήθηκε να ετοιμάσει ένα τμήμα του σπηλαίου, με δύο
πολύσπαστα και δύο αντίβαρα.
Στο δεύτερο σπήλαιο η ομάδα μας έπρεπε να κατασκευάσει μια τυρολέζικη τραβέρσα 70
μέτρων και να μεταφέρει το φορείο μέχρι το επόμενο πέρασμα.
Στο τρίτο σπήλαιο, η ομάδα μας ήταν υπεύθυνη μιας διαδρομής, με δύο τυρολέζικες
τραβέρσες. Εφαρμόστηκε τεχνική περάσματος φορείου σε παράκαμψη τυρολέζας.

Επόμενος στόχος της Σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ να μεταφέρει την εμπειρία και
τη τεχνογνωσία στα υπόλοιπα μέλη, δημιουργώντας με τον καιρό μια ικανή ομάδα
σπηλαιοδιάσωσης.

