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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ


08-15/05/2011 ∆ιεθνής Συνάντηση Σπηλαιοδιάσωσης στo Dryanovo
της Βουλγαρίας



Τετάρτη 11/05/2011 Γενική
Συνέλευση της Σπηλαιολογίας
Θεσσαλονίκης Πρωτέας



21-31/05/2011 Έκθεση σπηλαιολογικής φωτογραφίας στο υπόγειο
όρυγμα 40 Εκκλησιών



20-25/06/2011 Σχολείο Καρστολογίας στη Σλοβενία



Τρίτη 05/07/2011 Έναρξη
σπηλαιολογικής αποστολής
Κόζιακας 2011



6-8 Ιουλίου 2011 ∆ιεθνής
Συνάντηση Canyoning στο Ξυλόκαστρο



19-25 Αυγούστου Αποστολή
Πρωτέα στις κορυφές του Ολύμπου



Σεπτέμβριος 2011 Πανελλήνια
Σπηλαιολογική Συνάντηση στα
Χανιά

Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση του συλλόγου
Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης «Πρωτέας»

Προαγωγή της Σπη2
λαιολογίας και προστασία των σπηλαίων
Βιοσπηλαιολογία

4

ΘΗΣΕΑΣ: Νέος
σύλλογος Σπηλαιολογίας και Canyoning
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Ο σκεπτόμενος
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σπηλαιολόγος
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Canyoning
Μυοσκελετικές

2011

Προστασία και ανάδειξη ορύγματος στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης
Γράφει ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος
Γεωλόγος Μέλος Πρωτέα
Vaxevanopoulos@hotmail.com
Ένας από τους βασικούς σκοπούς του συλλόγου Σπηλαιολογία
Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ είναι η προστασία του υπόγειου
κόσμου, του κόσμου που καλούμαστε να εξερευνήσουμε και να
μελετήσουμε. Πόσο μάλλον όταν αυτές οι μορφές είναι ανθρωπογενείς και απέχουν μόλις 50 μέτρα από τα γραφεία του
συλλόγου μας.

Περιεχόμενα
τεύχους:

Σχετικά με το
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Στο πάρκο Παύλου Μελά στις 40 Εκκλησιές της Θεσσαλονίκης, ακριβώς κάτω από τη στάση του λεωφορείου κρύβεται
εδώ και καιρό ένα ανθρωπογενές όρυγμα—απομεινάρι του Β’
Παγκόσμιου Πολέμου. «Θυμάμαι τα συνεργεία του Μεταξά
που ήρθαν και το άνοιξαν μέσα σε ένα μήνα » μας ανέφερε
ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής. Χρησιμοποιήθηκε
ως καταφύγιο στη διάρκεια των βομβαρδισμών και από τότε
εγκαταλείφθηκε. Έχει μήκος 20m και διατομή 2x2m. Αποτελεί εστία μόλυνσης δεδομένου ότι κάθε λογής απερίσκεπτος
αφήνει τα σκουπίδια του στο εσωτερικό του. Πολλοί
άνθρωποι θεωρούν ότι σε όσο πιο απόμακρο σημείο βάλεις τα
σκουπίδια σου, τόσο καλύτερο τρόπο έχεις βρει για να τα
ξεφορτωθείς (βλέπε βάραθρα).
Ο σύλλογός μας από την πρώτη στιγμή απευθύνθηκε σε 7
δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να βρεθεί η αρμόδια που το
προστατεύει. Εις μάτην. Έτσι λοιπόν ομάδα μελών του συλλόγου, αμέσως μετά την ίδρυσή μας, πήρε την πρωτοβουλία και
το καθάρισε μέσα σε
μία Κυριακή. Συνολικά γεμίσαμε 4 κάδους σκουπιδιών.

κακώσεις
Σπήλαιο Ρούτση
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Σπηλαιολογικά Νέα
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Βραχογραφίες
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Σπήλαιο Ασκηταριό
στους ∆ελφούς
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Υπόγειο Παρίσι
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Τα μεγαλύτερα σπηλαιοθέματα του κόσμου

16

Το εσωτερικό του ορύγματος

Από την αρχή είχαμε
σκεφθεί ότι το
όρυγμα θα μας είναι
χρήσιμο για την
εκπαίδευση νέων
σπηλαιολόγων μιας

Η είσοδος του ορύγματος

και διαθέτει πολλά από τα χαρακτηριστικά του σπηλαίου
(σκοτάδι, σταθερή θερμοκρασία 17°C, υγρασία 100%). Τελευταία σκεφτήκαμε και προτείναμε στο ∆ήμο Θεσσαλονίκης μια
πρωτότυπη έκθεση σπηλαιολογικής φωτογραφίας. Το όρυγμα
θα αποτελέσει χώρο έκθεσης 20 φωτογραφιών από μέλη του
συλλόγου, όπου κάθε ενδιαφερόμενος φορώντας κράνος με
φακό θα εισέρχεται στο όρυγμα και θα θαυμάζει τις φωτογραφίες.
Θα αποτελέσει την πρώτη έκθεση σπηλαιολογικής φωτογραφίας σε συνθήκες σπηλαίου.
Η έκθεση θα λειτουργήσει από 21 έως 31 Μάιου και θα είναι
ανοιχτή στο κοινό τις απογευματινές ώρες.
Ο σύλλογος Πρωτέας προσβλέπει στην προστασία και ανάδειξη του υπόγειου πλούτου είτε είναι φυσικός είτε είναι
ανθρωπογενής και ιδιαίτερα όταν συνδέεται με μνήμες από
την πρόσφατη ιστορία μας.

Σ ε λ ί δ α
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…ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Γράφει ο Κώστας Μάγκος
Μέλος ΣΠΕΛΕΟ
kostas1maggos@yahoo.gr

Τα σπήλαια είναι χώροι
αέναα μεταβαλλόμενοι και
ταυτόχρονα αρκετά σταθεροί
ώστε να αποτελούν
«χρονοκάψουλες»
μεταφέροντας πολύτιμες
πληροφορίες για την εξέλιξη
και την ιστορία του πλανήτη.

Η σπηλαιοεξερεύνηση στην Ελλάδα είναι υπόθεση
των λίγων τελευταίων δεκαετιών. Στη σύντομη ιστορία
της έχουν καταγραφεί – και εξακολουθούν να καταγράφονται - στιγμές έντονης δράσης, επικών ανακαλύψεων –
εξερευνήσεων αλλά και άστοχων ενεργειών, συγκρούσεων και διχασμού της σπηλαιολογικής κοινότητας. Τις δύο
τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μεγάλη αύξηση του
αριθμού των σπηλαιολογικών συλλόγων που σημαίνει και
αύξηση του αριθμού των σπηλαιολόγων. Περισσότεροι
σπηλαιοεξερευνητές σημαίνει αποτελεσματικότερη
έρευνα, ευχέρεια οργάνωσης περισσότερων ή/και πιο
απαιτητικών αποστολών με συνέπεια την πληρέστερη
καταγραφή, την πιο πολύπλευρη μελέτη και τέλος την
καλύτερη και ουσιαστικότερη γνώση μας για τα σπηλαία.
Εξ αιτίας της περιπετειώδους και αθλητικής φύσης
της σπηλαιοεξερεύνησης είναι αναμενόμενο να προσελκύει και ανθρώπους που καταρχήν ενδιαφέρονται για την
περιπέτεια και τον αθλητικό συναγωνισμό και όχι για τα
σπήλαια αυτά καθαυτά.
Στους σπηλαιοεξερευνητές μπορεί επίσης να συγκαταλέγονται άνθρωποι που «μαγεύονται» από την ομορφιά
και το μυστήριο των σπηλαίων χωρίς ίσως καθόλου να
τους ενδιαφέρουν οι αθλητικές ή/και οι επιστημονικές
«όψεις» των.
Οι γνώσεις μας για τα σπήλαια εμπλουτίζονται συνεχώς και αυτό το γεγονός επιφέρει σημαντικές αλλαγές
στον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβανόμαστε τόσο οι
σπηλαιολόγοι – σπηλαιοεξερευνητές όσο και το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο.
Για τους πιο «άσχετους» επικρατεί η παρωχημένη

Αν πραγματικά αγαπάμε τα
σπήλαια και δεν αποζητάμε
να κάνουμε απλώς το κέφι
μας ή την αυτοπροβολή μας
μέσα από αυτά,

Μελέτη και προστασία
της σαλαμάνδρας
Proteus anguinus

αν μας ενδιαφέρει η προαγωγή της σπηλαιολογίας και
όχι μιας “trendy” καρικατούρας της,
τότε ας τα προσεγγίσουμε
σοβαρά και με την υπευθυνότητα που τους αρμόζει.

Π ρ ω τ έ α ς
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άποψη ότι τα σπήλαια είναι υπόγεια τουριστικά αξιοθέατα
που πρέπει να «αξιοποιηθούν» δηλαδή να εξαργυρωθούν.
Αυτή η άποψη τροφοδοτείται πιθανόν από το ότι τα
σπήλαια δίνουν την ψευδή, αρχική εντύπωση όμορφων
μεν αλλά «νεκρών» και «άψυχων» κόσμων που τίποτα
δεν αλλάζει, τίποτα δε ζει και άρα τίποτα δεν παθαίνουν
και δεν έχουν νόημα αν δεν τους εκμεταλλευόμαστε
κάπως.
Η σύγχρονη αντίληψη που επικρατεί ανάμεσα στους
ειδικούς και τους πιο «υποψιασμένους» βλέπει τα σπήλαια από περισσότερες πλευρές και σε διαφορετικές
κλίμακες. Έτσι λοιπόν τα σπήλαια είναι πιθανοί αρχαιολογικοί χώροι, τόποι με γεωλογική ή/και παλαιοντολογική
σημασία, οικοσυστήματα με πολύ ιδιαίτερη βιοποικιλότητα
που συχνά φιλοξενούν μοναδικές μορφές ζωής. Είναι
χώροι αέναα μεταβαλλόμενοι - στη γεωλογική κλίμακα
του χρόνου - και ταυτόχρονα αρκετά σταθεροί ώστε να
αποτελούν «χρονοκάψουλες» μεταφέροντας πολύτιμες
πληροφορίες για την εξέλιξη και την ιστορία του πλανήτη.
Έχουν το δικό τους μικροκλίμα και τις δικές τους καιρικές συνθήκες. Σε μας φαίνεται να έχουν σταθερή θερμοκρασία, μεγάλη υγρασία και άπνοια αλλά αν τα μελετήσουμε με όργανα ακρίβειας αντίστοιχης των αισθητηρίων
των οργανισμών που έχουν προσαρμοστεί να ζουν μέσα
τους θα ανιχνεύσουμε απίστευτες μεταβολές. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να είναι καθοριστικές για τα σπήλαια,
π.χ. για τον τρόπο κρυστάλλωσης κάποιων ορυκτών ή/
και για τα όντα που φιλοξενούν.

Η σπηλαιοεξερεύνηση λοιπόν λαμβάνει χώρα σε χώρους εξαιρετικά ευαίσθητους, κλειστούς και περιορισμένους και αυτή είναι η ειδοποιός
διαφορά της από άλλες περιπετειώδεις δραστηριότητες αναψυχής. Συνήθειες και πρακτικές που σε άλλους χώρους
έχουν περιορισμένη επίδραση
και θεωρούνται αθώες ή αμελητέες μέσα σ’ ένα σπήλαιο μπορεί
να συνιστούν σοβαρή όχληση –
διατάραξη και να προκαλούν
σημαντική υποβάθμιση. Οι
σπηλαιοεξερευνητές, όποιο κι
αν είναι το κίνητρο που τους
σπρώχνει μέσα στα σπήλαια,
οφείλουν να σεβαστούν τον
ιδιαίτερο χαραχτήρα τους. Και ο
Σπήλαιο
σεβασμός και η αγάπη για τα
σπήλαια έχουν νόημα αν εκφράBournillon
ζονται έμπρακτα, όχι μόνο
Foto: Yann Voituron
θεωρητικά. Ας αναρωτηθούμε
λοιπόν:
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Αρκεί να δείχνουμε την ευαισθησία μας για
τις νυχτερίδες (και σε προέκταση, την αγάπη μας
για τα σπήλαια) αποτυπώνοντας την εικόνα τους
σε μπλουζάκια, καπελάκια, κούπες, διακοσμητικά
και κοσμήματα, χωρίς καν να σκεφτόμαστε να
αναστείλουμε ή να τροποποιήσουμε τη δράση μας
τις περιόδους που είναι ευάλωτες; Είναι σωστό
να προχωράμε σε διανοίξεις χωρίς καν να σκεφτόμαστε την πιθανότητα διατάραξης του μικροκλίματος; Και αν μια διάνοιξη είναι απαραίτητη,
γιατί να μη μελετήσουμε πως μπορεί να γίνει με
τρόπο «αναστρέψιμο» τουλάχιστον όσον αφορά
στη διαφύλαξη του μικροκλίματος;
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Λασπωμένα σπηλαιοθέματα από το σπήλαιο
Τρύπα Βοριά Λακωνίας

Μπορεί πλέον για ένα σπηλαιοεξερευνητή η
πρώτη προτεραιότητα να είναι η με οποιοδήποτε
κόστος και ανεξαρτήτως τιμήματος, ικανοποίηση
του πάθους για εξερεύνηση και ανακάλυψη; Πολύ
περισσότερο, τι περιθώριο υπάρχει για
«κοινωνικές συναθροίσεις», «βόλτες» και
«κυνήγι αδρεναλίνης» μέσα στα σπήλαια; Με
πόσο πολυπληθείς ομάδες και σε τι συχνότητα;
Ας μην ξεχνάμε ότι και οι λαθροθήρες ή οι
νυχτερινοί ψαροτουφεκάδες κλπ. «αγαπάνε τη
φύση και τη δράση» όπως και οι χουλιγκάνοι
αγαπάνε το ποδόσφαιρο - καταστροφικά παθιασμένα!!
Όσο η σπηλαιοεξερεύνηση «ανοίγεται» στον
κόσμο, όσο αυξάνει ο αριθμός των σπηλαιοεξερευνητών, τόσο περισσότερο θα ανακύπτουν
(και) τέτοια δεοντολογικά ζητήματα, τόσο πιο
απαραίτητη θα είναι η διάχυση της γνώσης και
τόσο μεγαλύτερη ανάγκη θα είναι η πολύπλευρη
εκπαίδευση και η διαμόρφωση «σκεπτόμενων
σπηλαιολόγων» από τους σπηλαιολογικούς φορείς. ∆ε θα ήταν πιο συνετό, στα πλαίσια της
εκπαίδευσης, η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της
σπηλαιολογικής συνείδησης των νέων σπηλαιοεξερευνητών, αν όχι να προηγείται, τουλάχιστον
να συμπορεύεται με τη διδασκαλία των τεχνικών
σπηλαιοεξερεύνησης; επιδέχεται αποκατάσταση.

Πως μπορούμε να ζητάμε από τους νέους σπηλαιοεξερευνητές να έχουν σπηλαιολογική συνείδηση όταν οργανώνουμε «ταχύρυθμα σεμινάρια» στα οποία τους προσελκύουμε εκμεταλλευόμενοι
το πάθος τους για «αδρεναλίνη» και τους μαθαίνουμε μόνο τα σκοινιά; Αντιλαμβανόμαστε άραγε
ότι αρκετοί ξέρουμε πολύ περισσότερα για τον εξοπλισμό (φυσικά και πρέπει να ξέρουμε τον εξοπλισμό) παρά για τα σπήλαια;
Αν πραγματικά αγαπάμε τα σπήλαια και δεν αποζητάμε να κάνουμε απλώς το κέφι μας ή την
αυτοπροβολή μας μέσα από αυτά, αν μας ενδιαφέρει η προαγωγή της σπηλαιολογίας και όχι μιας
“trendy” καρικατούρας της, τότε ας τα προσεγγίσουμε σοβαρά και με την υπευθυνότητα που τους
αρμόζει. Σε σπηλαιολογικά «προηγμένες» χώρες το ανεξέλεγκτο «άνοιγμα» της σπηλαιολογίας
έχει προκαλέσει μεγάλα και ανεπανόρθωτα προβλήματα σε πολλά σπήλαια. Αντιλαμβανόμενοι τις
τραγικές συνέπειες του φαινομένου, οι τοπικοί σπηλαιολογικοί φορείς προσπαθούν να το
«μαζέψουν» και παράλληλα να αποκαταστήσουν ότι κατεστραμμένο
Παραδείγματα υπάρχουν πολλά, μερικά από αυτά μπορούμε να δούμε στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.scavalon.be/avalonuk/protection/gidsingen.htm
http://www.scavalon.be/downloads/Cave%20Protection%
20English.pdf
http://www.caves.org/project/coldwater/cwp6.htm
http://www.caveslime.org/

Στην Ελλάδα έχουμε μια σοφή παροιμία που λέει: «κάλιο γαϊδουρόδενε, παρά γαϊδουρογύρευε»!

Ας την έχουμε υπ όψη μας όταν μιλάμε για την προαγωγή της
σπηλαιολογίας και την προστασία των σπηλαίων και αν κρίνουμε
πως κάτι πάει στραβά ας αναθεωρήσουμε τις τακτικές μας όσο
είναι ακόμα νωρίς.
Σπήλαιο Τιτανοσπηλιά Όθρυος
Foto: Vaxevanopoulos
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ΒΙΟΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ
Γράφει η Ιφιγένεια Νάκου

κύκλο ζωής τους και εκτός από αυτά, εάν βρεθεί το κατάλληλο περιβάλλον.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν διάφορα αρθρόποδα, όπως είδη αραχνών, είδη
γρύλων, μιλιάποδα κ.α.

Βιολόγος—Mέλος ΠΡΩΤΕΑ
etacarinae687@gmail.com

Από τα αρχαία χρόνια τα σπήλαια συνδέθηκαν με μυστηριώδεις μορφές ζωής, πολλές φορές τερατώδεις, που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτά και
βγαίνουν μόνο και μόνο για κυνηγήσουν τη λεία τους. Τέτοιες ιστορίες και
θρύλοι έχουν αποτελέσει κατά καιρούς θεματικές για διάφορες ταινίες
τρόμου. Το ερώτημα όμως που δημιουργείται είναι τι είδους οργανισμούς
μπορεί να συναντήσει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα σπήλαιο και εάν αυτοί
οι θρύλοι είναι –έστω και εν μέρει- αληθείς.
Βιοσπηλαιολογία ονομάζεται ο κλάδος της βιολογίας που καλείται να
μελετήσει τους οργανισμούς που ζουν στο οικοσύστημα ενός σπηλαίου.
Ως οικοσύστημα ορίζεται το σύνολο των βιοτικών, δηλαδή των ζωντανών οργανισμών, και των αβιοτικών παραγόντων, όπως το έδαφος, το
νερό, η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία κ.α. μιας περιοχής. Οι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες, δηλαδή τα φυτά, τα
ζώα και τους μικροοργανισμούς, επηρεάζονται άμεσα από το αβιοτικό
περιβάλλον.

Τα τρωγλόξενα είδη (trogloxene), τα οποία περνάνε μέρος της ζωής τους στα
σπήλαια, όπως όταν θέλουν καταφύγιο ή πέφτουν σε χειμέρια νάρκη, αλλά
πρέπει υποχρεωτικά να ζήσουν και έξω από αυτά, όπως όταν θέλουν να
τραφούν. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κάποια είδη πουλιών, είδη τρωκτικών
και οι γνωστές σε όλους νυχτερίδες.
Τα τρωγλόβια είδη (Troglobites), είναι τα πιο εντυπωσιακά είδη που ζουν στις
σπηλιές, καθώς είναι πλήρως προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της σπηλιάς και
μπορούν να ζήσουν μόνο σε αυτό, είναι δηλαδή υποχρεωτικά σπηλαιόβιοι
οργανισμοί. Τα ζώα αυτά χαρακτηρίζονται από απουσία χρώματος στο σώμα
τους, απουσία οφθαλμών ή παρουσία ατροφικών οφθαλμών και μειωμένο
μεταβολικό ρυθμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κάποια ερπετά, όπως η
σπηλαιόβια σαλαμάνδρα Proteus anguinus, (από την οποία πήρε το όνομά του
ο σύλλογος Σπηλαιολογίας Θεσσαλονίκης Πρωτέας) και το φίδι Orthriophis
taeniurus, ψάρια, όπως το Amblyopsis spelaea, αλλά και πολλά ασπόνδυλα,
όπως το ισόποδο Alistratia Beroni.

Το περιβάλλον ενός σπηλαίου χαρακτηρίζεται από έλλειψη φωτός,
σταθερή σχετική υγρασία που προσεγγίζει το 100%, υψηλή συγκέντρωση
CO2, σταθερή Θερμοκρασία (ίση με τη μέση ετήσια της περιοχής) και
σχεδόν απόλυτη ησυχία. ∆εδομένου ότι οι συνθήκες αυτές είναι πολύ
ιδιαίτερες, είναι αναμενόμενο και οι οργανισμοί που σχετίζονται με τα
σπήλαια να εμφανίζουν κι αυτοί ιδιαιτερότητες.

Τυφλός σπηλαιόβιος ιχθύς

Επίσης, υπάρχουν και οι τυχαίοι επισκέπτες, δηλαδή οργανισμοί οι οποίοι
τυχαία βρίσκονται στα σπήλαια, παραδείγματος χάριν ζώα τα οποία πέφτουν σε
βάραθρα όπου και εγκλωβίζονται. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι σπηλαιολόγοι…
Τέλος, τα σπήλαια φιλοξενούν και πολλούς μικροοργανισμούς, δηλαδή μικροσκοπικούς οργανισμούς που δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι, αλλά συμβάλλουν συστατικά στη διαμόρφωση του μικρο-περιβάλλοντος όπου βρίσκονται.
Συμπερασματικά, είναι μάλλον απίθανο ένας σπηλαιολόγος να συναντήσει
τέρατα της μυθολογίας μέσα κάποιο σπήλαιο. Στον αντίποδα, αναμενόμενο είναι να
συναντήσει κανείς ζώα τα οποία είναι διαφορετικά από τα ξαδερφάκια τους, που
ζουν εκτός των σπηλαίων, αλλά και ζώα, τα οποία απροστάτευτα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, βρίσκουν καταφύγιο εκεί, όπως έκανε άλλοτε και ο
άνθρωπος.

Proteus anguinus

Λόγω έλλειψης φωτός, τα φυτά απουσιάζουν από το εσωτερικό των
σπηλαίων καθώς είναι αδύνατον να φωτοσυνθέσουν. Ωστόσο, οι είσοδοι
των σπηλαίων, συχνά είναι καλυμμένες με πολλά φυτά, καθώς εκεί το
περιβάλλον μοιάζει λίγο-πολύ με το περιβάλλον της περιοχής. Επιπλέον,
σε σπήλαια που δεν εκτείνονται σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια, είναι
δυνατόν να παρατηρήσουμε ρίζες των φυτών που βρίσκονται στην επιφάνεια, ακριβώς πάνω από το σπήλαιο.
Όσον αφορά τα ζώα, μέσα σε ένα σπήλαιο απαντώνται οι εξής κατηγορίες:
Τα τρωγλόφιλα είδη (troglophiles), τα οποία μπορούν να ζήσουν εντός
των σπηλαίων, αλλά μπορούν επίσης και να συμπληρώσουν τον
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Νέος Σπηλαιολογικός Σύλλογος
Αθήνα 2011

Ο Θησέας είναι ένας νέος σύλλογος που δραστηριοποιείται στο χώρο της σπηλαιολογίας και του canyoning. Ιδρύθηκε πριν από μερικούς μόνο μήνες από 22 ιδρυτικά μέλη
και σήμερα απαριθμεί 40 περίπου μέλη.

Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου είναι όλοι εκπαιδευμένοι, άλλοι σπηλαιολόγοι, άλλοι
canyoners, άλλοι και τα δύο. Ξεκίνησαν πολύ καιρό πριν τη δημιουργία του Θησέα ως μια
μεγάλη συντροφιά που μοιραζόταν τα ίδια ενδιαφέροντα και την αγάπη για τα σπήλαια και
τα φαράγγια. Με το πλήρωμα του χρόνου και τις ανάλογες διεργασίες, ομόφωνα και με
δημιουργική διάθεση, η παρέα μετουσιώθηκε σε σύλλογο.

Αυτό ήταν η αφετηρία μιας άκρως ενδιαφέρουσας πορείας, με πρώτη προτεραιότητα
τη σύνταξη ενός καταστατικού λειτουργίας καθώς και ενός επταμελούς διοικητικού συμβουλίου για καλύτερη οργάνωση και αντιμετώπιση των κοινών ζητημάτων.

Σε αυτούς τους μήνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 2 σχολεία (Β’ επιπέδου σπηλαιολογίας και μύησης στα φαράγγια) με μαθητές μέλη του Θησέα που ήθελαν να διευρύνουν τις
γνώσεις τους καθώς και νέα μέλη που προστέθηκαν στην παρέα. Κάθε Σαββατοκύριακο
πραγματοποιούνται εξορμήσεις και εξερευνήσεις ενώ κάθε Τετάρτη συναντιούνται τα μέλη
και ανταλλάσσουν ιδέες κι εμπειρίες.

Υπό κατασκευή είναι και το website www.thiseas.org, το οποίο θα φιλοξενεί πληροφορίες για το σύλλογο και όχι μόνο, ενώ για ηλεκτρονική επικοινωνία χρησιμοποιείται το
info@thiseas.org.
Από την εκδήλωση απονομής των Βεβαιώσεων της πρώτης σχολής
μύησης κατάβασης φαραγγιών.
Από αριστερά διακρίνονται οι:
Άγγελος Βλαχόπουλος (Πρόεδρος Θησέα – Initiateur), Απόλλων
Θρασυβουλίδης, Παναγιώτης Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ. Θησέα), Αλεξάνδρα Μαρή, Χάρης Σκαραμαγκάς και Νίκος Μουτζούρης
(Initiateur).

Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια του Θησέα είναι η πλούσια δράση της παρέας να παρουσιάζεται μέσα στην ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου με περιγραφές και φωτογραφικό
υλικό.
Εκτός αυτών, ο Θησέας θα συμμετέχει στην Πανελλήνια Συνάντηση Κατάβασης
Φαραγγιών στο Ξυλόκαστρο τον Ιούλιο και στην Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση
τον Σεπτέμβριο του 2011 στην Κρήτη.

Νέο ∆.Σ. της ΕΣΕΘ Χείρων
Μετά από τις εκλογές στη συνέλευση της 29ης Ιανουαρίου 2011
προέκυψε νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο στην Εταιρεία Σπηλαιολογικών
Ερευνών Θεσσαλίας ο Χείρων. Και είναι οι:
Πρόεδρος: Τσαγανού Ελένη
Αντιπρόεδρος: Καραχάλιου Καίτη
Γραμματέας: Αχειλαρά Μιράντα
Ταμίας: Γιαννακόπουλος Χρήστος
Έφορος: Γαβαλάς Πέτρος
Μέλος Α: Παπαδιακουμής Μάκης
Μέλος Β: Κρυβοσίδης Χρήστος
Από τις πρώτες υποχρεώσεις του νέου ∆.Σ. ήταν η οργάνωση σεμιναρίων Α’ Βαθμού από το Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2011. Ευχόμαστε
κάθε επιτυχία και στις μελλοντικές δράσεις του συλλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hellascaves.com
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Ο σκεπτόμενος σπηλαιολόγος
Γράφει ο Γιώργος Κονίδης
Μέλος Πρωτέα
iamoht@yahoo.gr

Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα σπηλαία πέρα από τόπους απίστευτης
ομορφιάς και φυσικού κάλους αποτελούν υπόγεια μουσεία που διατηρούν
σημαντικά στοιχειά ιστορικής και ανθρωπολογικής σημασίας. ∆εν θα
μπορούσαμε βέβαια να διαφωνήσουμε μαζί τους, καθώς τα αποτυπώματα
των περισσότερων αλλαγών που συντελούνται στο πλανήτη γη, δηλαδή στο
σπίτι μας, μπορούν να ανιχνευτούν στα βάθη των σπηλαίων. Εκεί στα
έγκατα της γης έχουν διατηρηθεί απολιθωμένες χλωρίδες και πανίδες
είδη ζώων, φυτών που δεν υπάρχουν πια στην επιφάνειά της. Άλλωστε
και τα πρώτα σημάδια της ανθρώπινης ζωής και εξέλιξης έχουν ανιχνευτεί εκεί, καθώς οι βραχοσκεπές και τα σπηλαία αποτελούσαν τις πρώτες
κατοικίες των προγόνων μας.
Πέρα από όλα αυτά τα σπηλαία διατηρούν στοιχειά για υπόγεια υδροφόρα στρώματα όπως και για τις κινήσεις των υπόγειων ποταμών, πληροφορίες τόσο πολύτιμες σε εποχές όπως η σημερινή με τόσο αυξημένες
ανάγκες για εύρεση υδάτινων πόρων. Όλο αυτόν τον πλούτο που κατέχουν και προστατεύουν τα σπηλαία είναι που προσπαθούν να γνωρίσουν
να ανακαλύψουν να ερευνήσουν και τελικά να προσφέρουν στο ευρύ κοινό
οι σπηλαιολόγοι.

Οι σπηλαιολόγοι είναι άτομα που με
αγνή αγάπη και διάθεση, ενθουσιασμό και
μεράκι, προσπαθούν να προσεγγίσουν τον
σκοτεινό άγνωστο και παρθένο κόσμο των
σπηλαίων. Σύμμαχοί τους σε αυτήν τους την
προσπάθεια οι γνώσεις που μπορεί να έχουν
σε τομείς όπως η αρχαιολογία, η γεωλογία,
βιολογία όπως και κάθε είδους τεχνικός
εξοπλισμός που γίνεται όλο και πιο σύγχρονος, τόσο για τον εντοπισμό και την εξερεύνηση όσο και για τη χαρτογράφηση και τη
φωτογράφιση ενός σπηλαίου.
Κι αν αφήσουμε για λίγο την αναμφισβήτητη
σπουδαιότητα των πληροφοριών που προσφέρει η έρευνα των σπηλαίων στο σύγχρονο
Οι σπηλαιολόγοι είναι
άνθρωπο μένει να πούμε πως υπάρχουν
άτομα που με αγνή αγάπη
καταστάσεις και συναισθήματα τα οποία,
ακόμη κι αν κανείς γνωρίζει να χειρίζεται και διάθεση, ενθουσιασμό
άριστα τη γλώσσα, δεν μπορεί να τα περιγράκαι μεράκι, προσπαθούν
ψει και να τα αποδώσει με λόγια. Μπαίνοντας
να προσεγγίσουν τον
ένας σπηλαιοεξερευνητης ή επιστήμονας
σπηλαιολόγος σε ένα σπήλαιο αισθάνεται
σκοτεινό άγνωστο και
ίσως δέος, μυστήριο, χαρά, διάθεση εξερεύπαρθένο κόσμο των
νησης, οικειότητα ή κάτι το άγνωστο, την
σπηλαίων.
ομορφιά , την αγριότητα ή την ηρεμία, γαληνή
ή αναστάτωση, περιέργεια ή ικανοποίηση
αυτής, φόβο, περηφάνια, ανταμοιβή, δικαίωση και πολλά άλλα που ίσως θα έπρεπε
να τα παραθέτουμε περισσότερο ανακατεμένα και συγκεχυμένα, για να τονίσουμε την
πολυπλοκότητα τους.
Ακόμη κι αν γεμίζαμε σελίδες προσπαθώντας να προσδιορίσουμε την εσωτερική
διάθεση ενός επισκέπτη των σπηλαίων δεν θα φτάναμε να την αποδώσουμε ούτε με
σχετική ακρίβεια. Κι αυτό απ την στιγμή που ομάδες ανθρώπων ή μεμονωμένα πρόσωπα άρχισαν να εξερευνούν σπήλαια παραμένει το ίδιο.
Ας εγκαταλείψουμε, λοιπόν, την προσπάθεια να εξηγήσουμε σπάνια συναισθήματα κι
ας παραδεχτούμε ότι κάποιες εικόνες πρέπει να συνοδεύονται από την εμπειρία για
να παραμένουν μοναδικές .

Παγκόσμια Συνάντηση Σπηλαιοδιάσωσης
Πάνω από 13 χώρες έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Παγκόσμια Συνάντηση Σπηλαιοδιάσωσης που θα διεξαχθεί φέτος από 8 έως 15 Μαΐου 2011 στο
Dryanovo της Βουλγαρίας. Αποτελεί τη 12η συνάντηση για θέματα σπηλαιοδιάσωσης, όπως πρώτες βοήθειες στο σπήλαιο, υλικά και τεχνικές διάσωσης,
διαχείριση και άλλα. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περιοχή ιδιαίτερου
φυσικού κάλους στο όρος Stara Planina, 180km ΒΑ της Σόφιας. Απέχει 20km
από την πόλη Gavrovo.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επιδείξεις νέων τεχνικών, διαλέξεις και
πολλές άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων πάνω
στη σπηλαιοδιάσωση.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://resconf2011.asobulgaria.org/
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Σχετικά με το Canyoning
Με τον όρο «Canyoning» εννοούμε την κατάβαση-διάσχιση ενός φαραγγιού με τεχνικά
Μέλος Πρωτέα
μέσα. Είναι ομαδικό σπορ που συνδυάζει πολaristeidis9@hotmail.com
λές δραστηριότητες μαζί, όπως περπάτημα,
αναρρίχηση-καταρρίχηση, κατάβαση με σχοινί
(ραπέλ) και κολύμπι. Αν το φαράγγι έχει νερό τότε προστίθενται τα άλματα (jump) στα νερά
και οι φυσικές νεροτσουλήθρες που δημιουργούν οι καταρράχτες.

Γράφει ο Αριστείδης Ζάχαρης

Τα φαράγγια δημιουργήθηκαν εξαιτίας των γεωλογικών μεταβολών στο ανάγλυφο της γης
από σεισμούς και ηφαίστεια, αλλά και από τη διαρκή κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Αν
στα παραπάνω προσθέσουμε τη δράση των παγετώνων καθώς και τη μηχανική-χημική
διάβρωση από το νερό τότε έχουμε τη δημιουργία αυτών των μοναδικών και δυσπρόσιτων
περιοχών.
Στην Ελλάδα έχουμε τις πρώτες προσπάθειες κατάβασης φαραγγιών από ορειβάτες, αναρριχητές και σπηλαιολόγους. Το 1999 ο Γ. Ανδρέου παρακολουθεί την πρώτη οργανωμένη
σχολή οδηγών Canyoning στην Ελλάδα από Γάλλους εκπαιδευτές και αρχίζει να εξερευνεί
τα Ελληνικά φαράγγια. Το 2003 ιδρύει τον Ελληνικό Σύλλογο Εξερεύνησης Φαραγγιών και
μαζί με τον σπηλαιολόγο Κ. Αδαμόπουλο ξεκινάνε τις σχολές Canyoning στην Ελλάδα. Από
τότε έχει μπει πολύ νερό στο…φαράγγι!
Μια ομάδα που θα επιχειρήσει να κατεβεί ένα
φαράγγι θα πρέπει να
γνωρίζει κάποια βασικά
στοιχεία όπως πρόγνωση
καιρού, την είσοδο και
έξοδο του φαραγγιού, αν
υπάρχουν διαφυγές κατά
τη διάσχιση, την ποσότητα
του νερού (εφόσον δεν
είναι στεγνό) και την
ψηλότερη κατάβαση, η
οποία θα καθορίσει και το
μήκος των σχοινιών που
θα πάρουν τα άτομα. Να
σημειωθεί ότι στην περίπτωση που το φαράγγι
έχει νερό χρειάζεται
αδιάβροχη στολή neoprene, γίνεται πιο τεχνικό
αλλά συνάμα πιο όμορφο
και παιχνιδιάρικο.
Σημαντικοί προορισμοί για
Canyoning είναι η Σαμοθράκη, όπου στο πολύπλοκο βουνό της, το Σάος,
έχουν χαραχθεί πολλά
φαράγγια. Χαρακτηριστικά
είναι τα κρυστάλλινα νερά

τους, η πλούσια βλάστηση κατά μήκος των φαραγγιών και η μεγάλη
ποσότητα νερού όλο το χρόνο.
Επίσης προορισμός γεμάτος φαράγγια (αλλά και με σπηλαιολογικό
ενδιαφέρον) είναι η Κρήτη, όπου οι επιλογές είναι πραγματικά πολλές!
Αρκετά στενά τα περισσότερα, άγρια και επιβλητικά προσφέρουν
μοναδικές εμπειρίες.
Τέλος πρόκληση για τον έμπειρο canyoner αποτελεί ο Γοργοπόταμος,
το κατά γενική ομολογία δυσκολότερο και ομορφότερο φαράγγι της
Ελλάδος (και ένα από τα ωραιότερα της Ευρώπης για πολλούς). Με
αρκετά ψηλές και τεχνικές καταβάσεις, ορμητικά νερά, άλματα, τσουλήθρες, πανύψηλα τοιχώματα και στενά σημεία αυτό το φαράγγι τα
έχει όλα, ενώ για τη διάσχιση του χρειάζονται περίπου 12 ώρες!
Εύκολα λοιπόν διαπιστώνει κανείς πως η γεμάτη βουνά Ελλάδα προσφέρεται για Canyoning και είναι μια εμπειρία που σίγουρα θα σας
αποζημιώσει με το παραπάνω.
Πηγή: www.canyoning.gr

Πανελλήνια Συνάντηση Canyoning
Από 8 έως 10 Ιουλίου διεξάγεται η Πανελλήνια Συνάντηση Canyoning στο Ξυλόκαστρο
Κορινθίας από το σύλλογο ΣΕΛΑΣ. Όσοι πιστοί της διάσχισης φαραγγιών προσέλθετε.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην 8η συνάντηση που γίνεται για το canyoning πανελληνίως.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.selas.org/8canyonmeet/
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Μυοσκελετικές Κακώσεις

Γράφει ο Γιώργος Σωτηριάδης

Γεωλόγος Μέλος Πρωτέα
geosotiriadis@yahoo.gr

Ο Απρίλιος είναι ο κατεξοχήν μήνας, κάθε έτους, που αποτελεί την
έναρξη των σπηλαιολογικών αποστολών και εξερευνήσεων. Ο καιρός είναι
πλέον ιδανικός από άποψη θερμοκρασίας αφού είμαστε στην μέση της
άνοιξης, ενώ έχει τελειώσει και η περίοδος διαχείμασης των νυχτερίδων. Η
έναρξη όμως των σπηλαιοεξερευνήσεων κρύβει κινδύνους. Κακοτράχαλα
εδάφη, μονοπάτια με πέτρες, καταβάσεις επικλινών πρανών, δύσβατες γενικά
περιοχές, ανώμαλοι διάδρομοι εντός των σπηλαίων σε συνδυασμό με την
παρουσία νερού και υγρασίας συνιστούν το καθεστώς στο οποίο κινούνται οι
σπηλαιοεξερευνητές.
Οι κίνδυνοι που καλείται να γνωρίζει ο σπηλαιοεξερευνητής να αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων, είναι οι μυοσκελετικές κακώσεις. Οι κυριότερες είναι
το διάστρεμμα, το εξάρθρημα και το κάταγμα. Προτού αναλύσουμε όμως τις
κακώσεις αυτές να γνωρίσουμε το μυοσκελετικό σύστημα.
Το μυοσκελετικό σύστημα αποτελεί το κινητικό σύστημα του ανθρώπινου
οργανισμού και αποτελείται από τον ερειστικό ιστό (συνδετικό, χονδρικός,
οστίτης) και τον μυϊκό ιστό (μύες). Τα οστά ενώνονται μεταξύ τους στις
αρθρώσεις μέσω των συνδέσμων και αποτελούν τον σκελετό. Οι μύες είναι
επιμηκυνσμένα κύτταρα, μυϊκές ίνες, και αποτελούν το ενεργητικό κινητικό
σύστημα που ελέγχει την κίνηση του ερειστικού ιστού.
∆ιάστρεμμα: είναι η
βίαιη διάταση ή μερική
ρήξη συνδέσμων χωρίς
παρεκτροπή αρθρικών
επιφανειών. Συνήθως
προκαλείται
στην
ποδοκνημική και στο
γόνατο. Αναγνωρίζεται
από το πόνο και την
ευαισθησία, από το
οίδημα και την εκχύμωση και από των
περιορισμό των κινήσεων λόγω του πόνου.
Αντιμετωπίζεται
με
παγοθεραπεία, ανύψωση του μέλους, ελαστική επίδεση (περιορισμό της
κίνησης ) και ακινητοποίηση του τραυματισμένου μέλους.
Εξάρθρημα: είναι η ρήξη ενός ή περισσότερων συνδέσμων σε μία αρθρωση, με πλήρη παρεκτόπιση των αρθρικών
επιφανειών.
Συνήθως
εμφανίζεται στον ώμο,
τον αγκώνα, το ισχίο και
τις
αρθρώσεις
των
δακτύλων. Αναγνωρίζεται από το πόνο στην
άρθρωση κατά την ψηλάφηση και τη μετακίνηση,
από την έντονη παρα-

μόρφωση, από το οίδημα και τις εκχυμώσεις και από την
κατάργηση της λειτουργίας της άρθρωσης. Αντιμετωπίζεται
με τοποθέτηση νάρθηκα στο μέλος, στη θέση που βρέθηκε,
ακινητοποίηση για μείωση του φορτίου της άρθρωσης, (και
αποφυγή δημιουργίας περαιτέρω κακώσεων) και παγοθεραπεία για μείωση πόνου και πρόληψη δημιουργίας οιδήματος,
ανύψωση του μέλους για μείωση του οιδήματος και μεταφορά
στο νοσοκομείο (όπου και θα γίνει η ανάταξη , δηλαδή η
επανατοποθέτηση της άρθρωσης στη σωστή της θέση ).
Κάταγμα: είναι η διακοπή της συνέχειας του οστού.
∆ιακρίνεται σε ανοιχτό ή κλειστό ανάλογα αν συνοδεύεται
από ρήξη ή όχι του δέρματος στην περιοχή του τραύματος. Αναγνωρίζεται από το πόνο στην περιοχή της
κάκωσης κατά την ψηλάφηση και κατά τη μετακίνηση

O Γιώργος
Σωτηριάδης είναι
Εθελοντής του
Σώματος Σαμαρειτών,
του μέλους, από την παραμόρφωση, από το οίδημα και τις
∆ιασωστών και
εκχυμώσεις, από τις παραφύσει κινήσεις και από κριγμό.
Αντιμετωπίζεται με τοποθέτηση νάρθηκα στο μέλος στη
Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ.
θέση που βρέθηκε, ακινητοποίηση από την άρθρωση πριν
μέχρι και την άρθρωση μετά το τραύμα (σημείο του κατάγματος), παγοθεραπέια για μείωση πόνου και πρόληψη
δημιουργίας οιδήματος, ανύψωση του μέλους για μείωση
Βιβλιογραφία
οιδήματος και μεταφορά στο νοσοκομείο.
Συχνά δεν είναι εύκολο να γίνει (ακριβής) η διάκριση
www.samarites.gr
μεταξύ των μυοσκελετικών κακώσεων. Στόχος δεν είναι
η ακριβής προσονομειακή διάγνωση του είδους της κάκωσης, αλλά η αναγνώριση ύπαρξης κάκωσης στην άρθρωση
ή το άκρο, κατάλληλη (αντιμετώπιση) ακινητοποίηση, εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων και μεταφορά του ασθενούς στο
νοσοκομείο με το άκρο ανυψωμένο κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση
των μυοσκελετικών κακώσεων είναι τριγωνικός επίδεσμος,
ελαστικός επίδεσμος και νάρθηκας. Επειδή όμως είναι συχνό
φαινόμενο να μην υπάρχει ολοκληρωμένο φαρμακείο κατά τις
αποστολές, είναι σημαντικό ο σπηλαιοεξερευνητής να μπορεί
να αυτοσχεδιάζει στον τόπο του ατυχήματος και να χρησιμοποιεί ότι μέσα διαθέτει. Τέτοια μπορεί να είναι οι ιμάντες και
οι σπηλαιολογικοί σάκοι, ενώ ξύλα και κλαδιά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως νάρθηκες αφού τα τυλίξουμε με ιμάντες
για να μην τραυματίσουν το μέλος.
Κρίνεται απαραίτητη η συνεχής εξάσκηση των σπηλαιοεξερευνητών στην επιδεσμολογία και σε υποθετικά σενάρια
ατυχημάτων, αφού το μάθημα των πρώτων βοηθειών στα
μαθήματα των σεμιναρίων δεν αρκεί για την απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων.
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Σπήλαιο Ρούτση στη Ραψάνη Λάρισας
Γράφουν οι Σωτηριάδης Γιώργος και Μάρκος Βαξεβανόπουλος
Γεωλόγοι Μέλη Πρωτέα
Vaxevanopoulos@hotmail.com
Το σπήλαιο Ρούτση οφείλει το όνομά του, σύμφωνα με την
τοπική παράδοση, στον καπετάν Ρούτση, έναν κλέφτη που κρυβόταν στο εσωτερικό της σπηλιάς από τους αστυφύλακες που τον
κυνηγούσαν.
Βρίσκεται κοντά στο χωριό Ραψάνη με συντεταγμένες
22032’48” E - 39053’56” N. Η Ραψάνη βρίσκεται σε υψόμετρο
600μ. στις πλαγιές του όρους Σοπωτού, το σπήλαιο σε υψόμετρο
295μ., ενώ το μέγιστο υψόμετρο του Κάτω Ολύμπου είναι στα
1500μ. περίπου. Απέχει από τη Λάρισα 40χλμ, και από τη Θεσσαλονίκη 125χλμ. περίπου. Το σπήλαιο προσεγγίζεται μετά από
διαδρομή 5χλμ. περίπου με αμάξι σε χωματόδρομο και πεζοπορία
μέσα σε κοιλάδα διεύθυνσης Β∆-ΝΑ.
Το σπήλαιο Ρούτση διανοίγεται σε μάρμαρα Άνω Κρητιδικής
ηλικίας της Πελαγονικής ζώνης. Όπως φαίνεται από τα βασικά
μορφολογικά χαρακτηριστικά του αποτελεί υπογενές σπήλαιο. Η
έντονη διάλυση από υπογενή διαλύματα έχει αφήσει έντονα σημάδια στα τοιχώματα και στην οροφή. Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί είναι
οι δευτερογενείς κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου οι οποίοι
αποτέθηκαν στα τοιχώματα του σπηλαίου λόγω της δράσης των
υπογενών διαλυμάτων. Χαρακτηριστικό της υπογενούς διάλυσης
αποτελούν και τα απομεινάρια του μαρμάρου (Pendants) που
κρέμονται από την οροφή του σπηλαίου σαν σταλακτίτες.

Απομεινάρια του πετρώματος στην
οροφή επικαλυμμένα με κρυστάλλους

Το σπήλαιο χαρτογραφήθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου Σπηλαιολογίας που
διοργάνωσε ο ΠΡΩΤΕΑΣ τον Οκτώβριο του 2010.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 24.10.2010 ημέρα Κυριακή. Τη χαρτογράφηση έκαναν οι εκπαιδευόμενοι: Άρης Ζάχαρης, Βιργινία Χαλκιαδάκη, Χρήστος Γεωργίου και Χριστίνα Παπαφιλιππάκη. Επίσης συμμετείχαν οι Γιώργος
Κονίδης, Ματίνα Σγουρομύτη και Ελένη Τσαγανού.
Οι εκπαιδευόμενοι που μπήκαν για πρώτη φορά, έμειναν ευχαριστημένοι από
την εντυπωσιακή απλότητα του σπηλαίου.

Η Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης θα επιθυμούσε να ευχαριστήσει τον τοπικό
Πολιτιστικό Σύλλογο Ραψάνης για την υποστήριξη που μας προσέφερε.
Κρούστα από κρυστάλλους ασβεστίτη
στην οροφή του σπηλαίου
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Σεμινάρια Σπηλαιολογίας Α και Β επιπέδου του Πρωτέα
Η Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ για το 2011 οργάνωσε συγχρόνως ένα ταχύρυθμο σεμινάριο Α’ επιπέδου και ένα σεμινάριο Β’ επιπέδου.
Αν και το ετήσιο σεμινάριο Α’ επιπέδου είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2010, το έντονο ενδιαφέρον ανάγκασε το σύλλογο να διοργανώσει εκ νέου σεμινάριο Α’ βαθμού το Μάρτιο του 2011 για 9 νέα μέλη. Με
το πέρας του σεμιναρίου το Μάιο, οι νέοι σπηλαιολόγοι θα είναι έτοιμοι να
συμμετάσχουν στις αποστολές του καλοκαιριού που προβλέπονται ουκ
ολίγες.
Επίσης, 7 μέλη του συλλόγου εκπαιδεύονται στις τεχνικές αρματώματος,
στη σπηλαιοδιάσωση και στη σπηλαιολογική εκπαίδευση από το Μάρτιο
του 2011 στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου σεμιναρίου. Στο σεμινάριο
συμμετέχουν και δύο μέλη από την ομάδα του Χείρωνα στην Καβάλα. Αυτό
το σεμινάριο Β’ βαθμού θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο με την εξέταση
των εκπαιδευόμενων από τους υπεύθυνους του σεμιναρίου Μάρκο Βαξεβανόπουλο και Μίλτο Μπελίδη.
Οι λαμβάνοντες μέρος στο σεμινάριο Β’ επιπέδου είναι οι:
Σωτηριάδης Γιώργος

Πισιώτας Τάσος

Ρεϊζοπούλου Αγγελική

Ζάχαρης Αριστείδης

Σγουρομύτη Ματίνα

Ράλλης Κώστας

Νάκου Ιφιγένεια

Νένκογλου Γιώργος

Νέο ∆.Σ. στη ΣΟΕ
Τη ∆ευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011 συστάθηκε το νέο ∆ιοικητικό
Συμβούλιο της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος μετά από
την εκλογή του στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011.

Πρόεδρος: Μαλαμά Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: ∆ημητριάδη Αντωνέλλα
Γ. Γραμματέας: Βονάτσου Μαρία
Ταμίας: Κανελλίδου Μαργαρίτα
Ειδ. Γραμματέας: Αρκουδογιάννης Γιώργος
Έφορος Υλικού: Παπούλιας Χρήστος
Έφορος ∆ημ. Σχέσεων: Κατριαδάκη Γιούλη
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Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο
έργο της προόδου της ελληνικής
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Βραχογραφίες: Οι Πέτρινες Συνεντέυξεις
Γράφουν η Ευγενία Κιουρεξίδου
Φοιτήτρια Αρχαιολογίας

και η Χριστίνα Παπαφιλιππάκη
Φοιτήτρια Τοπογράφος
Μέλη ΠΡΩΤΕΑ

Οι βραχογραφίες ή πετρογλυφικά αποτελούν έναν από τους πρωιμότερους τρόπους έκφρασης των πρωτόγονων ανθρώπων. Κατά κύριο
λόγο παρουσιάζεται η αδιαμφισβήτητη εξάρτηση του ανθρώπου με τα
ζώα αλλά και τη φύση γενικότερα. Οι πρώτες απεικονίσεις αυτής της
τέχνης τοποθετούνται ανάμεσα στα 35.000 και 30.000 χρόνια πριν.
Η βραχογραφία είναι η πρώτη προϊστορική ζωγραφική όπου το
σχέδιο γινόταν με το δάχτυλο ενώ για την εγχάραξη είχαν λεπτά και
αιχμηρά αντικείμενα από οψιανό, χαλαζία ή κερατόλιθο. Ως υλικά χρησιμοποιούσαν οστά ασβεστοποιημένα, τριμμένα και ανακατεμένα με
λίπος ή ρητίνη. Τα βασικά χρώματα ήταν: Κόκκινη ώχρα από αιματίτη,
Μαύρο από κάρβουνο, Καφέ και Κίτρινο από λιμονίτη ή από συνδυασμό
αιματίτη και οξειδίου του μαγγανίου, Γαλάζιο από λαζουρίτη και Πράσινο από χαλκό.
Η ιστορία της ζωγραφικής ξεκινά με τις βραχογραφίεςτοιχογραφίες όπου απεικονίζονται άλογα, βόδια, βίσονες, ελάφια, αίγαγροι, τάρανδοι κτλ., με απώτερο σκοπό να εξευμενίσουν οι προϊστορικοί
άνθρωποι τη φύση και να μυήσουν οι μεγαλύτεροι τους νεότερους στο
κυνήγι, μαθαίνοντας τους τα αδύναμα σημεία των ζώων. Πέρα από τα
ζώα του κυνηγιού έχουν απεικονισθεί σε διάφορα μέρη και άλλα είδη
όπως το θαλασσινό πουλί, η γάτα, ο ταύρος, το δελφίνι, το φίδι κτλ.
Οι επιστήμονες πιστεύουν τώρα, πως οι βραχογραφίες της εποχής
του χαλκού, ίσως να ήταν ένα πρώιμο είδος κινηματογράφου. Ήταν μια
μορφή οπτικοακουστικής παραστάσεως, αφού ήταν διαδοχικές απεικονίσεις (όπως στα κινούμενα σχέδια), για θέαση αλλά και για ακρόαση,
καθώς ήταν φιλοτεχνημένες, συνήθως, σε χώρους με πολύ καλή ηχώ.
Αυτή η διαπίστωση ώθησε τους επιστήμονες να δημιουργήσουν το
«Πρόγραμμα Προϊστορικής Εικόνος», το οποίο προσπαθεί να αναδημιουργήσει αυτά τα πρωτόγονα «φιλμ» με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας και να τα κάνει cartoon. Τα θέματα τους ήταν πτήσεις, χοροί, κυνήγια ενώ στις «ταινίες» αυτές δεν έδειχναν τον θάνατο και δεν απεικονίζονταν ΠΟΤΕ γυναίκες.
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ: Η επιφάνεια της θέσης Αλιστράτη-1 (800m προς τα
νοτιοδυτικά του σπηλαίου της Αλιστράτης), φιλοξενεί περισσότερες από
60 παραστάσεις, οι οποίες είναι χωρίς αμφιβολία δημιουργημένες σε
διαφορετικές περιόδους που απέχουν μεταξύ τους ίσως και χιλιετίες.
Ένα ιδιόμορφο χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν όλες οι χαράξεις των
παραστάσεων έχουν το κόκκινο χρώμα της αργίλου ή των οξειδίων του
σιδήρου. Τα εικονιζόμενα θέματα είναι κυρίως ελάφια, διάφορα ζώα,
τόξα με βέλη, άνθρωποι μαζί με αρκούδες κτλ., απ’ τα οποία κάποια
έχουν τέλειες αναλογίες και κάποια άλλα ασύμμετρες.

Το ελάφι, τα πόδια του
οποίου είναι κοντύτερα
από το αναμενόμενο, έχει
στην κοιλιά του μάλλον
καρφωμένο ένα βέλος ή
κοντάρι. Ίσως ο κυνηγός
να το έβλεπε πίσω από
θάμνους, χωρίς να το
βλέπει ολόκληρο και έτσι
το απεικόνισε.

ΣΠΗΛΑΙΟ LASCAUX, ΓΑΛΛΙΑ: Πρωτεύουσα θέση στα σπήλαια με πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο κατέχει το σπήλαιο Lascaux, το οποίο βρίσκεται στο
νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας και ανακαλύφθηκε το 1940. Στο εσωτερικό του
σπηλαίου οι παραστάσεις του ποικίλουν (βίσωνες, άγριοι ταύροι, ελαφοειδή, άλογα
κτλ.) και αποδίδονται με ρεαλιστικό τρόπο.
Ανάλογο παράδειγμα είναι η αγελάδα που πηδά, η οποία βρίσκεται στην
κεντρική στοά του σπηλαίου, μαζί
με απεικονίσεις ιπποειδών. Το
μυστηριώδες ορθογώνιο σχήμα
(αριστερά στην εικόνα) συναντάται
συχνά και σε άλλες απεικονίσεις
μέσα στο σπήλαιο. Ορισμένοι
ερευνητές θεωρούν το σχήμα
αυτό, ως ενδεικτικό εθνικής
ταυτότητας, αναγνωρίζοντας έτσι
μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα
της ανώτερης παλαιολιθικής.
Άλλοι τα ερμηνεύουν ως φράκτες
ή μάντρες για την παγίδευση
ζώων. Οι περισσότεροι, ωστόσο,
τα ταξινομούν απλά ως «σημεία»
καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύουν

Παραπάνω απεικονίζονται οι κυριότερες μορφές στις παρειές της κεντρικής
στοάς του σπηλαίου: κυρίως ιπποειδή, βόνασοι (άγρια βοοειδή), ελάφια, αίγαγροι,
αινιγματικές στιγμές και τετράπλευρα σχήματα. Η ηλικία τους είναι περίπου
17.000 χρόνια.
Οι κατασκευές της Μεγαλιθικής εποχής και τα διάφορα σχετικά πέτρινα
συγκροτήματα που υπήρχαν στα πεδινά, έχουν καταστραφεί από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως από καλλιέργειες αγρών, από οικιστική ανάπτυξη,
ενώ πολλά καταστράφηκαν είτε από την άγνοια και την αδιαφορία των περιοίκων,
είτε σκόπιμα από ενέργειες ατόμων που ήταν ενάντια στην ύπαρξη ενός τέτοιου
πολιτισμού καθώς και από διάφορους χρυσοθήρες. Την ίδια στιγμή δεν είχε-και
δεν έχει-παρθεί κανένα μέτρο προστασίας από τις υπεύθυνες κρατικές Υπηρεσίες. Τα μνημεία που έχουν διασωθεί οφείλουν την ύπαρξή τους στην απομακρυσμένη τοποθεσία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα έχουν καταμετρηθεί
περίπου 15.000 θέσεις «Γραμμένων Πετρών».
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Αρχαιολογία, Θεωρίες, Μεθοδολογία και Πρακτικές εφαρμογές, Colin Renfrew & Paul Bahn, Αθήνα, 2001
Προϊστορικά βραχογραφήματα στην Βόρειο Ελλάδα, Λάζαρος Ι.Χατζηλαζαρίδης, Αθήνα, 2004

Πηγές
www.artmag.gr/art-articles/arts/about-art/1632-animals
http://eleftheri-epistimi.blogspot.com/2009/04/blog-post_16.html
www.elliniki-gnomi.eu/archives/5673
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Εξερεύνηση του σπηλαίου «Ασκηταριό» στους ∆ελφούς
Γράφει o ∆ημήτριος Ζέππος
Σπηλαιοεξερευνητής Μέλος ΣΠΕΛΕΟ

Πρώτη προσέγγιση
Το Σάββατο 18/9/2010 και μετά από άδεια της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας– Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας του υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού με αρ. πρωτοκόλλου 3203, οι Νικολαΐδης
Στέφανος, Γεωργιάδης Γιώργος, και Ζέππος ∆ημήτριος συναντηθήκαμε
στο χωριό ∆ελφοί με σκοπό να οργανωθούμε και να προσεγγίσουμε
σπήλαιο που φαίνεται από την απέναντι πλαγιά της κοιλάδας του Πληστού ποταμού, στο γκρεμό κάτω από το χωριό ∆ελφοί. Για το σκοπό
αυτό είχαμε μαζί μας 120 μέτρα σχοινί και ανάλογα εργαλεία.

Μετά από προσπάθεια αρκετών ωρών και την στιγμή που ο πρώτος προσέγγιζε το σπήλαιο διαπιστώσαμε ότι το σχοινί οριακά δεν
έφθανε για να πατήσουμε στον πάτο του σπηλαίου, έτσι αποσυρθήκαμε
χωρίς να επιτευχθεί ο σκοπός μας.

Αλλά η κατάβασή μας αυτή χρησίμευσε σε κάτι:

Είδαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης και από κάτω και
μάλιστα υπήρχαν όπως φάνηκε και σχοινιά εγκατεστημένα από άλλους,
που στο παρελθόν είχαν επισκεφθεί το χώρο.
Επειδή είμαστε αρκετά κουρασμένοι αποφασίσαμε να επανέλθουμε
προσεχώς, προετοιμασμένοι για προσέγγιση από κάτω.
Οι πληροφορίες που πήραμε λένε ότι το σπήλαιο πολύ παλιά
χρησιμοποιήθηκε σαν Ασκηταριό.
Αποφασίσαμε να το ονομάσουμε ΑΣΚΗΤΑΡΙΟ ∆ελφών.

∆εύτερη προσέγγιση 6/11/2010
Μετά από αρκετές συνεννοήσεις καταλήξαμε να πάμε το Σάββατο
6/11/2010 και να προσπαθήσουμε να μπούμε από κάτω στο Ασκηταριό.
Στην αποστολή αυτή συμμετείχαν οι τρεις της προηγούμενης αποστολής
και ένα τέταρτο μέλος η Νικολαΐδου Χάρις.
Μπήκαμε στο φαράγγι του Πλειστού και σταματήσαμε στον χωματόδρομο απέναντι από το Ασκηταριό. ∆ύσκολη ανάβαση, χωρίς μονοπάτι, με τον χώρο γεμάτο από άγριους θάμνους. Στο τελευταίο μάλιστα
στάδιο, συναντήσαμε έναν πέτρινο βράχο, σχεδόν κάθετο, που τον
ανεβήκαμε «με τα τέσσερα». Τελικά φθάσαμε στην ρίζα της ορθοπλαγιάς ακριβώς κάτω από το Ασκηταριό.
Από τα εγκαταλελειμμένα σχοινιά και τον τρόπο που είχαν αρματωθεί, συμπεράναμε ότι είχαν προηγηθεί δύο προσεγγίσεις τουλάχιστον, από αγνώστους, εκ των οποίων η μία από ριψοκίνδυνους μη γνώστες από τεχνική αναρρίχησης και η άλλη από ειδικευμένους με χρήση
κανονικού σχοινιού και καρφιών σχισμής.
Το σπήλαιο στο κάτω σημείο του και προς τα έξω είχε τοίχος
τεχνητό από ξερολιθιά και ένα άνοιγμα σαν παράθυρο ξύλινο πολύ καλά
διατηρημένα.

Παίρνοντας μαζί το σχοινί μας 40 μ., και με την χρήση του σχοινιού που
βρήκαμε (του ασφαλισμένου με τα καρφιά σχισμής), ανεβήκαμε και περάσαμε από
το παράθυρο μέσα στο εσωτερικό της σπηλιάς.
Η αίθουσα ήταν γεμάτη από ξερά κλαριά από φυτά που φυτρώνουν στην
ορθοπλαγιά και πέφτουν όταν ξεραθούν. Στα πλαϊνά και απάνω υπάρχουν φωλιές
από χελιδόνια.
Περιηγηθήκαμε σε όλο το χώρο, δεν είχε βάθος, αλλά είχε προς τα απάνω
ένα πατάρι που έπρεπε να το δούμε οπωσδήποτε. Ανεβήκαμε και εκεί, δεν παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον. Από το πατάρι αρχίσαμε να παίρνουμε σημειώσεις για
να κάνουμε την χαρτογράφηση.
Στον κυρίως χώρο στα πλαϊνά των βράχων διακρίναμε εσοχές που πιθανόν
να στήριζαν κάποτε ξύλινους δοκούς που χρησίμευαν για πάτωμα. Εσοχές σώζονται και στην ξερολιθιά που είναι πολύ επιμελημένη με μεγάλο πάχος και σε καλή
κατάσταση.
∆εν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις με ενδιαφέρον.
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Υπόγειο Παρίσι
Το άρθρο εστάλει από την Αγγελική Ρεϊζοπούλου
Γεωλόγος Μέλος ΠΡΩΤΕΑ
reizopoulou@gmail.com

δες χιλιόμετρα. Πώς μπορεί όμως να κατέβει κανείς σε αυτό τον υπόγειο κόσμο;
Μα φυσικά μέσα από μία από τις 26.000 στρογγυλές καταπακτές, που βρίσκονται
διεσπαρμένες σε όλο το Παρίσι.

Αποτελεί αναδημοσίευση από το NATIONAL GEOGRAPHIC
(Τεύχος Φεβρουαρίου 2011)

Στα τέλη του 18ου αιώνα, ένα πρόσκαιρο μουσείο άνοιξε στον υπόγειο
χώρο

των

κατακομβών.

Οι

τοίχοι

αυτών

των

σηράγγων,

ή

αυτό

το

Το Παρίσι έχει μια ιδιόμορφη όσο και δυνατή σχέση με ό,τι
υπάρχει κάτω από τα κτίρια και τους δρόμους του - ένας υπόγειος κόσμος, πλούσιος από κάθε άποψη. Μέσω των μυθιστορημάτων του Ιουλίου Βερν και του Βίκτορ Ουγκό πολλοί είναι αυτοί που γνωρίζουν το
περίφημο Υπόγειο Παρίσι ή τουλάχιστον κάτι περισσότερο από αυτά που

Άποψή του υπόγειου κόσμου του Παρισιού.
(Πηγή: © Zoriah/www.zoriah.com)

Τα τοιχώματα των σηράγγων
καλύπτονται από οστά
(foto: John Kalucki)

¨οστεοφυλάκιο¨, καλύπτονται από τα οστά των νεκρών του Παρισιού. Αυτό το
υπόγειο νεκροταφείο ήταν μία λύση στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν
με τον υπερπληθυσμό των νεκροταφείων, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι
αναφέρονται Το Υπόγειο Παρίσι είναι
κάτι ευρύτερο από τις περίφημες κατακόμβες. Η ιστορία των τελευταίων αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της όλης
ιστορίας. Όμως ελάχιστοι γνωρίζουν ότι
ο Ουγκό πήρε τις «πληροφορίες» του
από τον φίλο του Μπρινεσό, ο οποίος
ήταν ο σημαντικότερος εξερευνητής των
υπόγειων κόσμων του Παρισιού τον 19ο

Ένας Παριζιάνικος
καταφίλ λέει:
«Η χαρτογράφηση
του υπεδάφους
ισοδυναμεί με τη
χαρτογράφηση
της ψυχής
ενός τόπου»

πλημμύρισαν την πυκνοκατοικημένη πόλη του Παρισιού.

Σήμερα στις υπόγειες στοές του Παρισιού, περιφέρονται κάποιοι άλλοι,
οι οποίοι αποτελούν μία κοινότητα χωρίς ηγέτη, οι οποίοι περνούν ακόμα και
ολόκληρα μερόνυχτα στα έγκατα της πόλης. Πρόκειται για τους καταφίλ
(cataphiles=> από το συνθετικό της λέξη catacambe=κατακόμβη και από το επίθημα –phile, από την ελληνική λέξη φιλώ = αγαπώ).
Όπως αναφέρει και ο Γιούπι (το παρατσούκλι του ως καταφίλ), ο οποίος

αιώνα.

είναι σχεδιαστής γραφικών, πατέρας δύο παιδιών και έμπειρος σπηλαιοδύτης,

Το σύγχρονο Παρίσι είναι χτισμένο

έτσι ώστε να φτιάξουν παγκάκια, τραπέζι και μία πλατφόρμα ύπνου. Επίσης, ανα-

πάνω σε τεράστιους ασβεστολιθικούς
σχηματισμούς και αποθέσεις γύψου. Με
το πέρασμα των αιώνων, οι λατόμοι

αυτός και οι φίλοι του έχουν περάσει αρκετά χρόνια μετακινώντας ογκόλιθους
φέρει ότι πολλοί κατεβαίνουν για να γλεντήσουν, να ζωγραφίσουν, να δημιουργήσουν, να εξερευνήσουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που κατεβαίνουν για να καταστρέψουν.

έσκαβαν σε όλο και μεγαλύτερο βάθος
και έκταση, εξορύσσονταν οικοδομικά
υλικά για τα μεγαλειώδη κτίρια της
πόλης όπως το Λούβρο και την Παναγία
των Παρισίων, έτσι λειτούργησαν ορυχεία ασβεστολίθου και γύψου και στις
δύο πλευρές του Σηκουάνα, ήδη από την
εποχή των Ρωμαίων. Τα νταμάρια εξελίχθηκαν σε ολόκληρα δίκτυα από υπόγειες γαλαρίες. Κάθε παρισινός δρόμος έχει
και την υπόγεια στοά του, το κατοπτρικό
είδωλό του στον υποχθόνιο κόσμο. Οι
περισσότερες από τις στοές συντηρούνται από τη Γενική Επιθεώρηση Λατομείων, οι οποίες είναι αρκετές εκατοντά-

Graffiti μέσα στις κατακόμβες του υπόγειου Παρισιού
(Πηγη: © Zoriah/www.zoriah.com)
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19ο Σχολείο Καρστολογίας στη Σλοβενία

Για 19η χρονιά διοργανώνεται το διεθνές καρστολογικό σχολείο στην Postojna της Σλοβενίας από 20 έως 25 Ιουνίου 2011. Για φέτος κύριο θέμα των εισηγήσεων είναι η
προστασία του υπόγειου καρστ. Κλιμάκιο του Πρωτέα θα μεταβεί στη Σλοβενία αυτές τις ημέρες του συνεδρίου προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Μέχρι 15 Μαΐου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαικής Ένωσης «Karst Underground Protection». Οι εισηγήσεις θα είναι προφορικές ή με τη μορφή poster.

Για περισσότερα: http://iks.zrc-sazu.si/

Τα μεγαλύτερα Σπηλαιοθέματα του κόσμου

(2009)

Η μεγαλύτερη ασβεστιτική κολώνα

61.5 μέτρα

Tham Sao Him, (Ταϊλάνδη)

Ο υψηλότερος σταλαγμίτης

67.2 μέτρα

Cueva San Martin Infierno, (Κούβα)

Ο μεγαλύτερος σταλακτίτης

12 μέτρα

Υπόγειο σύστημα Chac Mol, (Μεξικό)

Ο μεγαλύτερος εμβρυακός σταλακτίτης

9.03 μέτρα

Ανώνυμο Σπήλαιο, (Μεξικό)

Το υψηλότερο χείλος λίμνης ( σε gour)

22 μέτρα

Actun Kotob, (Belize Καραϊβική)

Η μεγαλύτερη κλιμακωτή λίμνη υπερχείλισης

610 μέτρα μήκος και 20 μέτρα ύψος

Wadi Sanur, (Αίγυπτος)

Το μεγαλύτερο σύστημα κλιμακωτών λιμνών
υπερχείλισης

400 μέτρα

Tinas Tepe Magara, (Τουρκία)

Ο μεγαλύτερος ρεόλιθος

146 μέτρα

Sotano de Trinidad, (Μεξικό)
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Αποστολή Κόζιακας 2011
Η σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ διοργανώνει αποστολή εξερεύνησης
σπηλαίων στην ευρύτερη περιοχή του όρους Κόζιακας από 5 έως 11 Ιουλίου
2011. Πολλοί υπόγειοι ποταμοί, μεγάλα βάραθρα και το υπέροχο τοπίο συνθέτουν ένα υπέροχο σκηνικό.
Η κατασκήνωση βάσης θα βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Κοτρώνι.
Σε αρκετά σπήλαια απαιτείται στολή neoprene και σε λιγότερα σπηλαιοκατάδυση
μετά από το πέρασμα ανοιχτών τμημάτων του σπηλαίου.
Στην αποστολή θα συμμετάσχουν πολλοί από τους εκπαιδευόμενους των σεμιναρίων του ΠΡΩΤΕΑ από την τελευταία χρονιά.

MAYA ARAPIT EXPEDITION
Η Βουλγαρική Ομοσπονδία Σπηλαιολογίας διοργανώνει αποστολή εξερεύνησης του σπηλαίου MAYA ARAPIT στην
Αλβανία τις ημερομηνίες 15.07 - 15.08.2011. Στόχος της αποστολής είναι η αναρρίχηση στο σπήλαιο για εύρεση
νέων θαλάμων, η χαρτογράφηση των εξερευνημένων τμημάτων και βιοσπηλαιολογική μελέτη. Για περισσότερες
πληροφορίες:
Alexey Zhalov, Executive Deputy Chairman of the Bulgarian Federation of Speleology: alex@speleo-bg.com

Αποστολή στις κορυφές του Ολύμπου
Η σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ
διοργανώνει αποστολή εξερεύνησης σπηλαίων
στην περιοχή των κορυφών του Ολύμπου από
19 έως 25 Αυγούστου 2011. Συνεχίζοντας το
αξιόλογο έργο προηγούμενων αποστολών
(Όλυμπος 2006 του συλλόγου Φ.Ο.Σ.) η αποστολή έχει στόχο να βρει όσο το δυνατόν
περισσότερα σπήλαια.

Με δεδομένη τη γεωλογική τοποθέτηση του
Ολύμπου ως γεωλογικό παράθυρο, τα μεγάλα
κανονικά ρήγματα και την ταχύτατη κατά
βάθος διάβρωση των 2600m η αποστολή
ελπίζει στην εύρεση μεγάλων βαράθρων.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να
επικοινωνήσει στο mail του ΠΡΩΤΕΑ.

Πρόγραμμα ∆ράσεων Συλλόγου και Προβολών στα γραφεία του Πρωτέα
για το Τρίμηνο Απρίλιος—Ιούνιος 2011

Τετάρτη 13 Απριλίου: παρουσίαση και εξάσκηση στους σπηλαιολογικούς κόμπους
Τετάρτη 04 Μαΐου: Παρουσίαση νέων τεχνικών χαρτογράφησης
Σαβ/κο 07-08 Μαΐου: Εξάσκηση στην τεχνική μονού σχοινιού. Βάραθρο Περιστεριώνας

Περιοδικό ΠΡΩΤΕΑΣ

Τετάρτη 11 Μαΐου: Γενική Συνέλευση ΠΡΩΤΕΑ για τον προγραμματισμό των αποστολών

∆ιεύθυνση: Βιζυηνού 53Β, 54636, Θεσσαλονίκη

Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας, τα παράπονά σας, καταγγελίες για καταστροφές σε σπήλαια, νέα, δράσεις συλλόγων κ.α
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proteascave@gmαil.com
Τηλέφωνο: 6945 313309

Σαβ/κο 14-15 Μαΐου: Συμμετοχή του ΠΡΩΤΕΑ στην Παγκόσμια Συνάντηση Σπηλαιοδιάσωσης στη Βουλγαρία
Τετάρτη 18 Μαΐου: Παρουσίαση από ειδικό Ερπετολόγο των ερπετών της Ελλάδος
Σαβ/κο 21-22 Μαΐου: Εξάσκηση στην τεχνική μονού σχοινιού / Σπηλαιοδιάσωση
Σαβ/κο 11-12 Ιουνίου: Εξερεύνηση σπηλαίων στην περιοχή του Πάικου
Σαβ/κο 02-03 Ιουλίου: Συμμετοχή του ΠΡΩΤΕΑ στο φεστιβάλ Ερυθροπόταμος 2011 στο

Κάθε άρθρο εκφράζει την άποψη του συγγραφέα του
και μόνο. Ουδεμία ευθύνη φέρει το περιοδικό για
προσωπικές απόψεις των συνεργαζόμενων συντακτών.

∆ιδυμότειχο Έβρου.

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας
στο web: www.proteascave.gr

Η φωτογραφία του τριμήνου
Στο σπήλαιο Τρύπα Βοριά Λακωνίας η
φύση παίζει ένα ασταμάτητο παιχνίδι με
τα χρώματα και τις διάφορες μορφές
σπηλαιοθεμάτων.
Στη φωτογραφία αυτού του τριμήνου
απεικονίζεται η έναρξη δημιουργίας ενός
σταλαγμίτη πορτοκαλί χρώματος πάνω σε
λευκή ασβεστιτική κρούστα.
∆ίνει την εντύπωση ενός τηγανητού
αυγού, αλλά απλώς είναι ένα απλό και
όμορφο παιχνίδι της σπηλαιογένεσης.
Το πορτοκαλί χρώμα οφείλεται στην
πρόσμειξη ορυκτών του σιδήρου κατά την
απόθεση του ανθρακικού ασβεστίου.
Η σταγόνα θα συνεχίσει να πέφτει ακριβώς από πάνω από τον εμβρυακό σταλαγμίτη, μέχρι να «χαλάσει» αυτό το οπτικό
αποτέλεσμα μετά από κάποιες χιλιάδες
χρόνια και δημιουργώντας έναν κανονικό
σταλαγμίτη.

Τηγανητό αυγό ή έναρξη γένεσης ενός σταλαγμίτη πάνω σε λευκή ασβεστιτική κρούστα;

