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Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο  

Ένα τεχνικό κυρίως εγχειρίδιο για σπηλαιολόγους.  

'Πνευµατικά δικαιώµατα (c) 2006 - 2007 Κώστας Αδαµόπουλος - ∆ηµήτρης Καραγιάννης - Κατερίνα 
Μαλαµά, www.grcavingmanual.org, Ελλάδα  
 

Εξώφυλλο και Πίσω Εξώφυλλο: Επιµέλεια Νικόλαος Βολάκος 
 
Χορηγείται η άδεια να αντιγράψετε, διανέµετε ή/και τροποποιήσετε το παρόν έγγραφο υπό τους όρους της Άδειας 
Ελεύθερης Τεκµηρίωσης GNU, έκδοσης 1.2 ή οποιασδήποτε πιο πρόσφατης έκδοσης που θα δηµοσιευθεί από το 
Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού µε τα Αµετάβλητα Τµήµατα που είναι:  

• Σχετικά µε το Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο - Άδεια χρήσης, έκδοση και αποποίηση ευθύνης  

• Ευχαριστίες  

• Πρόλογος  

• ΕισαγωγήΣχετικά µε το Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο - Άδεια χρήσης, έκδοση και αποποίηση ευθύνης  

• Πλήρης Αδεια Χρήσης  

• Βιογραφικά  

καθώς και µε τα κείµενα Εξωφύλλου και τα κείµενα Πίσω Εξωφύλλου που είναι:  

• Εξώφυλο, οπισθόφυλλο και λοιπά  

Οι κανόνες συγγραφής, χρήσης, αντιγραφής, διανοµής και γενικά ό,τι αφορά το "Ελληνικό Σπηλαιολογικό 
Εγχειρίδιο" αναλύονται στo τέλος της εκτυπώσιµης έκδοσης του εγχειριδίου στο κεφάλαιο µε τον τίτλο Πλήρης 
Αδεια Χρήσης που ακολουθεί παρακάτω.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ, ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ και περικλείει 
το ενδεχόµενο τραυµατισµού ή και θανάτου. Η δέσµευση για ασφαλείς σπηλαιολογικές πρακτικές, µια διεξοδική 
κατανόηση για τη χρήση του εξοπλισµού και κυρίως των τεχνικών έχουν ως αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση αλλά 
ποτέ την εξάλειψη των κινδύνων που συµπεριλαµβανονται στην σπηλαιολογική πρακτική. Είναι ευθύνη του 
σπηλαιολόγου να αντιληφθεί αυτούς τους κινδύνους και να λαµβάνει ποιοτική εκπαίδευση από έµπειρους 
εκπαιδευτές σπηλαιολόγους στα πλαίσια σπηλαιολογικών συλλόγων πριν µπει στο σπήλαιο. Οι συγγραφείς (αλλά και 
οι συνεισφέροντες) ∆ΕΝ ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη προέλθει από τη χρήση των 
τεχνικών ή του εξοπλισµού που περιγράφονται στο Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο. Είναι προφανές τo ότι για την 
εφαρµογή των σπηλαιoλογικών τεχνικών ή για την χρήση των υλικών που περιγράφονται στο Ανοικτό 
Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο, απαιτείται ειδική εκπαίδευση και δεν αρκεί η ανάγνωση - κατανόηση των όσων γράφονται 
στο παρόν εγχειρίδιο.  
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Ευχαριστίες 

Οι συγγραφείς θα ήθελα να ευχαριστήσουν τους συνεισφέροντες για την προσπάθεια τους και για την 
συµβολή καθώς επίσης ευχαριστούν τον ΣΕΛΑΣ για την φιλοξενία του wiki τους πρώτους 11 µήνες της 

ζωής του.  

Κ.Αδαµόπουλος,  
∆.Καραγίαννης,  

Κ.Μαλαµά  

Αθήνα 21-Φεβρουαρίου 2007  
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Πρόλογος 

 

 
Ως ενεργοί σπηλαιολόγοι τόσο στον τοµέα της εκπαίδευσης όσο και στον 
εξερευνητικό τοµέα, διαπιστώσαµε τη µεγάλη έλλειψη από πολλούς συλλόγους ενός 
επίκαιρου Σπηλαιολογικού Εγχειριδίου, µε σύγχρονες αλλά και συνάµα δοκιµασµένες 
οδηγίες για κάθε σπηλαιολόγο, είτε εκπαιδευόµενο, είτε πιο προχωρηµένο.  

∆ιαπιστώσαµε επίσης την ανάγκη ενός Σπηλαιολογικού Εγχειριδίου που θα 
αγκαλιάσει ολόκληρη τη σπηλαιολογική κοινότητα, θα µπορούν όλοι οι σπηλαιολόγοι να προσφέρουν σε 
αυτό και το σηµαντικότερο, να επωφελούνται από αυτό. Ένα Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο που να είναι και 
Ελληνικό και Ανοικτό.  

Με λίγα λόγια να είναι «από όλους για όλους», και να είναι χρήσιµο σε κάθε έκφραση της 
δραστηριότητάς µας.  

...Από την διαπίστωση περάσαµε στην δράση.  

Τον τελευταίο χρόνο - αρχές του 2006 έως τώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές (Φεβρουάριος του 
2007) η συγγραφή αυτού του Εγχειριδίου έγινε ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της ζωής µας αφού έπρεπε 
να µαζέψουµε εµπειρία και γνώση και να την «βάλουµε στο χαρτί» Το χαρτί αντικαταστάθηκε από την 
οθόνη και το πληκτρολόγιο και µετά “εκτοξεύτηκε” στο διαδίκτυο.  

Οι συγγραφείς του «Ανοιχτού Σπηλαιολογικού Εγχειριδίου» νοιώθουν ιδιαίτερη συγκίνηση βλέποντας 
αυτό το πνευµατικό τους "τέκνο" να κάνει τα πρώτα του βήµατα σε αυτόν το µεγάλο, επικίνδυνο αλλά 
και υπέροχο κόσµο... Στο εγχειρίδιο έχουν συνεισφέρει και οι εξής σπηλαιολόγοι τους οποίους έχουµε 
την υποχρέωση να αναφέρουµε ιδιαιτέρως: Στέλιος Ζαχαριάς, Νικόλας Βολάκος και Νίκος Πασπαλιάρης  

Όλοι αυτοί καταθέτουν την εµπειρία τους συνολικά µε την ευχή να φανεί χρήσιµη και εποικοδοµητική.  

 
Οι συγγραφείς  

Αδαµόπουλος Κώστας 
Καραγιάννης ∆ηµήτρης 
Μαλαµά Κατερίνα 
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Εισαγωγή 

Η ανάγκη για ένα σπηλαιολογικό εγχειρίδιο είναι προφανής για κάθε σύλλογο και για κάθε σπηλαιολόγο 
ειδικά στα πρώτα βήµατα του. To Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο ξεκίνησε σαν µια ιδέα του 
Κώστα Αδαµόπουλου µετά από παρακίνηση του Κώστα Ιατρού. Σήµερα, το 'Ανοικτό 
Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο και ο ιστοχώρος που το φιλοξενεί (http://grcavingmanual.org/) είναι 
µια πρωτοβουλία για δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου σπηλαιολογικού εγχειριδίου υλοποιώντας την 
ιδέα του "∆ηµόσιας Χρήσης Ελεύθερου Κειµένου" (την "ιδέα" αναλυτικά µπορείτε να αναζητήσετε στην 
ιστοσελίδα http://el.wikipedia.org). Σκοπός είναι να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ελεύθερα από τον 
οποιονδήποτε, σε συλλογικό ή ατοµικό επίπεδο, κατά την προετοιµασία για τα σεµινάρια σπηλαιολογίας 
ή για την καθηµερινή σπηλαιολογική πρακτική.  

Η προσέγγιση για την συγγραφή 

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου (wiki) είναι η συνεχής ενηµέρωση και η δυνατότητα παράλληλης και από 
απόσταση επεξεργασίας του κειµένου από πολλούς χρήστες. Τέλος, ένα ακόµη πλεονέκτηµα είναι η on 
- line αναδιανοµή της πληροφορίας. Αρχικά η πρόσβαση στο αρχικό wiki ήταν εντελώς ελεύθερη, 
χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον δυστυχώς. Στην συνέχεια το δικαίωµα επεξεργασίας κειµένου - 
δηµοσιεύσεων περιορίσθηκε στους "συντάκτες - συγγραφείς" και στους "συνεισφέροντες" µε τους 
πρώτους να έχουν και την ευθύνη για την τεχνική αρτιότητα του εγχειριδίου (και τα πνευµατικά 
δικαιώµατα). Το Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο παραµένει και θα παραµείνει για πάντα ανοικτό 
και σας καλεί να συµµετάσχετε κι εσείς στην προσπάθεια για εµπλουτισµό του!  

Εδώ θα πρέπει να διευκρινησθεί ότι η ανάγκη για τον διαχωρισµό (συγγραφέων και συνεισφερόντων) 
προκύπτει από τους κινδύνους που περικλείει η σπηλαιολογία. Σε βάθος χρόνου όταν πλέον ωριµάσει 
και εφόσον το αποφασίσουν οι "συντάκτες - συγραφείς" του µπορεί να παραδοθεί σε µια επόµενη γενιά 
συγγραφέων - εισηγητών για περαιτέρω αναθεώρηση και συντήρηση. Αυτό µπορεί να γίνει χάρη στην 
άδεια χρήσης η οποία αξίζει να σηµειωθεί ότι περιέχει και ένα πολύ µικρό ποσοστό αµετάβλητων 
σελίδων τις οποίες δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε χωρίς την έγγραφη άδεια των "συντακτών - 
συγγραφέων". Έτσι µε συµµετοχική δουλειά το εγχειρίδιο αυτό θα καταλήξει να είναι "από όλους για 
όλους". Η σχετική βιβλιογραφία και οι πηγές αναφέρονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή µε παραποµπές 
µέσα στο κείµενο ή/και στο σχετικό κεφάλαιο.  

Η βάση για το εγχειρίδιο 

Αναφέρθηκε ότι αρχικός εισηγητής ήταν ο Κώστας Αδαµόπουλος (µέλος του ΣΕΛΑΣ] ο οποίος και 
φόρτωσε το αρχικό υλικό τον Φεβρουάριο του 2006. Η ύλη βασίζεται στα σχολεία Initiateur της 
Γαλλικής Οµοσπονδίας Σπηλαιολογίας αλλά και στην εµπειρία που έχει αποκτηθεί από τον ίδιο στα 
µεγαλύτερα σπήλαια της χώρας και σε σπήλαια του εξωτερικού. Σύντοµα κοινωνός της προσπάθειας 
έγινε ο Στέλιος Ζαχαριάς ο οποίος ανέλαβε το κοµµάτι της βιοσπηλαιολογίας και της αρχαιολογίας 
(σχεδόν από την αρχή του project). Στα τέλη Απριλίου του 2006, µετά από προτροπή του πρώτου, o 
∆ηµήτρης Καραγιάννης και η Κατερίνα Μαλαµά (ιδρυτικά µέλη του ΦΟΣ) αποφάσισαν να 
συµµετάσχουν παραχωρώντας ένα µικρό όµορφο εγχειρίδιο στα Ελληνικά το οποίο µοιράζεται τις ίδιες 
πηγές και προστέθηκε επίσης σαν βασικό υλικό. Έτσι ενώθηκαν οι εµπειρίες και οι δυνάµεις δύο 
συλλόγων του ΣΕΛΑΣ και του ΦΟΣ καθώς επίσης και τεχνογνωσία από την FFS (Γαλλική Σπηλαιολογική 
Οµοσπονδία) για να φτιαχτεί το πιο επίκαιρο και ενηµερωµένο Ελληνικό σπηλαιολογικό εγχειρίδιο. 
Στην πορεία ο Νικόλας Βολάκος και ο Νίκος Πασπαλιάρης "ανέβηκαν στο τρένο µας..." Συνοπτικά 
στοιχεία για την οµάδα των δηµιουργών / συγγραφέων του Ανοικτού Σπηλαιολογικού Εγχειριδίου 
µπορείτε να βρείτε στα βιογραφικά που ακολουθούν.  

Τρέχουσα Έκδοση: τι είναι; 

Η τρέχουσα έκδοση του Ανοικτού Σπηλαιολογικού Εγχειριδίου είναι η 0.8 και αυτό γίνεται σαφές 
και εµφανές από το εξώφυλλο της τυπωµένης έκδοσης που χειρίζεστε. Τι σηµαίνει αυτό: Πως όντας 
ένας ακέραιος αριθµός ακολουθούµενη από ένα µηδενικό τότε πρόκειται για µια τελική ώριµη έκδοση. 
Εάν πρόκειται για έκδοση που δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθµό (0.8) τότε σηµαίνει ότι η έντυπη 
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µορφή που διαθέτεται, είναι υπό διαµόρφωση. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληµατίζει καθώς αυτό 
αφορά την δοµή του και όχι την ουσία του περιεχοµένου του. Φυσικά µπορείτε να δείτε και την 
τρέχουσα έκδοση on line στην οθόνη του υπολογιστή σας στην διεύθυνση: grcavingmanual.org.  
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Ατοµικός σπηλαιολογικός εξοπλισµός 

Τα σπήλαια είναι γενικά ένας αφιλόξενος αλλά συνάµα τόσο γοητευτικός χώρος για τον άνθρωπο. 
Απόλυτο σκοτάδι, σταθερή, συχνά πολύ χαµηλή, θερµοκρασία, (σε κάποιες περιπτώσεις και πάγος ή 
χιόνι), άφθονη λάσπη, καθόλου τροφή, γλιστερά, µυτερά και κοφτερά βράχια, υψηλή, σχετικά, 
υγρασία, στενά περάσµατα, αίθουσες µε γκουανό αλλά και υπόγειοι ποταµοί, λίµνες, σταλακτίτες, 
σταλαγµίτες και δεκάδες άλλα µοναδικά σπηλαιοθέµατα καθώς και µεγαλοπρεπή βάραθρα θα ήταν µια 
απλή προσπάθειΑ περιγραφής των σπηλαίων. Σε όλα αυτά θα πρέπει να αθροιστεί η φυσική εξάντληση, 
η υποθερµία και η µυϊκή κόπωση των σπηλαιολόγων και παράλληλα η επακόλουθη ελάττωση των 
πνευµατικών ικανοτήτων (κρίση, αντίληψη κλπ).  

�- Σπηλαιολόγος µε πλήρη εξοπλισµό για κατάβαση σε κατακόρυφο 
σπήλαιο (Στέρνες, -460µ Κρήτη, Φώτο Κ.Αδαµόπουλος) 

Ο σπηλαιολόγος θα πρέπει να είναι σε θέση να µπορεί να 
παραµείνει, να κινηθεί και να κάνει µια σειρά από 
δραστηριότητες σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφτηκε πιο 
πάνω. Όσο αποφασισµένος κι αν είναι κάποιος δεν θα µπορέσει 
να ανταπεξέλθει χωρίς αυτόν τον κατάλληλο εξοπλισµό. Σε 
γενικές γραµµές ο ατοµικός εξοπλισµός είναι αυτός που 
επιτρέπει στον σπηλαιολόγο να ανταπεξέλθει στο 
περιβάλλον του σπηλαίου ή του βαράθρου.  

Χάρη στον εξοπλισµό µπορούµε να βλέπουµε (φωτιστικά 
ασετυλίνης, φακοί πυρακτώσεως ή LEDs), να µην κρυώνουµε 
(διαπνέοντα ισοθερµικά εσώρουχα, θερµοεσώρουχα, φόρµες 
neoprene, ηµιαδιάβροχες διαπνέοντες φόρµες, φόρµες από 
PVC) ή να ανεβοκατεβαίνουµε (σαν την "αράχνη") σε 
κατακόρυφα πηγάδια (ζώνη µέσης ή µποντριέ, σκοινιά, 
καταβατήρας, φρένο στήθους / χειρός κτλ). Αποστολή του 
ατοµικού σπηλαιολογικού εξοπλισµού είναι να 
προστατεύσει τον σπηλαιολόγο από κάθε πιθανό κίνδυνο, 

να διευκολύνει την προώθηση και την ασφαλή επιστροφή του, επιτρέποντας του να ξεπερνά 
κάθε τεχνική δυσκολία που θα συναντήσει κατά την εξερεύνηση ενός σπηλαίου. ∆εδοµένης 
της ευαισθησίας του οικοσυστήµατος ενός σπηλαίου, ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
φιλικός προς το περιβάλλον του τελευταίου.  

Στην αγορά υπάρχει πληθώρα σπηλαιολογικού εξοπλισµού όπως υπάρχει και πληθώρα κινδύνων ή 
τεχνικών δυσκολιών στα σπήλαια. Η επιλογή του κατάλληλου ατοµικού εξοπλισµού ανά 
περίπτωση είναι ευθύνη του σπηλαιολόγου και προϋποθέτει επαρκή εκπαίδευση ή/και εµπειρία. 
Ο ατοµικός εξοπλισµός δεν θα πρέπει να είναι χειροποίητος (1) ειδικά σε ότι έχει να κάνει µε τον 
ρουχισµό και τα εξαρτήµατα κίνησης στα σκοινιά (είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα). Σε αντίθετη 
περίπτωση θα µπορούσε να προκληθεί ατύχηµα ή στην καλύτερη περίπτωση µικρά προβλήµατα ή 
αστοχίες που µπορούν να αναστείλουν την δυνατότητα προώθησης του σπηλαιολόγου σε ένα σπήλαιο.  

Ο σπηλαιολόγος δεν µπορεί, ούτε πρέπει, να αµφιβάλει για τον ατοµικό του εξοπλισµό. Ο 
τελευταίος θα πρέπει να του εµπνέει εµπιστοσύνη. Αυτό διασφαλίζουν τα διάφορα πιστοποιητικά 
ποιότητας µε τα οποία θα πρέπει να συνοδεύουν οι κατασκευαστές/προµηθευτές τα προϊόντα τους. Για 
τον σκοπό αυτό προσέχουµε να αγοράζουµε υλικά από επώνυµες φίρµες, µε την σφραγίδα UIΑA 
(Παγκόσµια Οµοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης) και CE (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), από γνωστά 
ορειβατικά και σπηλαιολογικά καταστήµατα και όχι διάφορα τυχάρπαστα υλικά από τυχαίους εµπόρους 
που έχουν κάτι για πούληµα. Σκεφτείτε ότι π.χ. από µια "βιδούλα", κρέµεται συχνά όχι µόνο η δική σας 
ζωή αλλά και ολόκληρης της παρέας σας, ανθρώπων που το λιγότερο συµπαθείτε ή/και αγαπάτε.  

Έχοντας υπ΄ όψιν τα παραπάνω, ξεχωρίζουµε τα υλικά µε βάση τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:  
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1. Βάρους. Το βάρος είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την φυσική εξάντληση όπως και το 
προηγούµενο άλλωστε.  

2. Όγκου. Μικρός όγκος σηµαίνει ευκολία στην µεταφορά, στο πέρασµα από στενώµατα κλπ. άρα 
και περιορισµού της φυσικής εξάντλησης.  

3. Χρησιµότητας. Εάν κάτι δεν µας χρειάζεται πραγµατικά (όχι δυνητικά) τότε είναι άχρηστο 
βάρος (και όγκος). Ο εξοπλισµός πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα µε την περίσταση.  

4. Προστασίας. Ο εξοπλισµός πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή κίνηση του σπηλαιολόγου κατά 
την διάρκεια της σπηλαιολογικής πρακτικής.  

Στα κεφάλαια "Ενδυση - υπόδηση - φωτισµός κλπ" και "Υλικά ανάβασης - κατάβασης", περιγράφονται 
τα σπουδαιότερα ατοµικά σπηλαιολογικά υλικά τα οποία συνήθως δεν απουσιάζουν από το σακκίδιο του 
σπηλαιολόγου και όλα µαζί συνθέτουν αυτό που ονοµάζουµε ατοµικό σπηλαιολογικό εξοπλισµό.  

Σηµειώσεις:(1) Τυχόν "συνθέσεις" πιστοποιηµένων υλικών π.χ. πιστοποιηµένοι ιµάντες, 
πιστοποιηµένες πόρπες κτλ. που προτείνονται είτε από τον κατασκευαστή είτε από έγκυρα βιβλία 
σπηλαιολογίας ή από έµπειρους εκπαιδευτές εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.  
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Ένδυση - υπόδυση - φωτισµός κλπ  

 
Όπως ήδη περιγράψαµε στην εισαγωγή, η κίνηση ακόµη 
και σε ένα οριζόντιο σπήλαιο, απαιτεί την ύπαρξη 
εξειδικευµένου εξοπλισµού. Αυτό είναι προϋπόθεση 
ασφάλειας, άνεσης και αποτελεσµατικότητας σε 
οποιοδήποτε σπήλαιο, από το πιο "απλό" έως το πλέον 
"τεχνικό". Το γεγονός του ότι κάποια από τα υλικά που 
ακολουθούν συνδέονται άµεσα και προφανέστατα µε την 
ασφάλεια του σπηλαιολόγου π.χ. το σπηλαιολογικό 
κράνος, δεν σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα υλικά θα πρέπει να 
επιλεχθούν µε λιγότερη φροντίδα και προσοχή. Για 
παράδειγµα, ο σωστός ρουχισµός συµβάλει στην 
ασφάλεια του σπηλαιολόγου όχι άµεσα (όπως το κράνος) 
αλλά έµµεσα, µε την αύξηση της άνεσης και τον 
περιορισµό των απωλειών θερµότητας σε κάθε τύπο 
σπηλαίου.  
 

Σπηλαιολογικό Κράνος 

Το σπηλαιολογικό κράνος είναι το πλέον απαραίτητο 
σπηλαιολογικό υλικό. Αποτελείται από ένα προστατευτικό 
κέλυφος από πλαστικό συνήθως υλικό ή ανθρακονήµατα 
το οποίο εφαρµόζει στο κεφάλι µε ειδικούς άνετους 
ιµάντες χωρίς να εµποδίζει τον σωστό αερισµό. 
Χρησιµοποιείται τόσο σε οριζόντια όσο και σε 
κατακόρυφα σπήλαια. Πάνω σε αυτό προσαρµόζονται τα 
φωτιστικά, ενώ χρησιµεύει και σαν "αποθήκη υλικών 

έκτακτης ανάγκης" καθώς µέσα εκεί τοποθετείται η αλουµινοκουβέρτα (για την αντιµετώπιση της 
υποθερµίας), κορδονέτα ή ιµάντες (χρήσιµα π.χ. σε περίπτωση απώλειας φρένων) κ.α. Να 
αποφεύγεται αυστηρά η τοποθέτηση, µέσα στο κράνος, υλικών που µπορεί να µας 
τραυµατίσουν!  

 
Σύγχρονο σπηλαιολογικό κράνος (ορειβατικού τύπου) 
µε φωτιστικό LED 
Κύρια χρήση του κράνους είναι το να προστατεύει το 
κεφάλι µας από χτυπήµατα στην οροφή ή στα 
τοιχώµατα και φυσικά από πέτρες, χώµατα, βίδες (!!!) 
και άλλα υλικά που ...πέφτουν από ψηλά και 
απειλούν την ζωή ή την ασφάλεια του σπηλαιολόγου. 
Το κράνος πρέπει να παραµένει καθ' όλη την διάρκεια 
παραµονής µας στο σπήλαιο, σωστά τοποθετηµένο 
και κουµπωµένο στο κεφάλι µας. Μοναδική 
περίπτωση στην οποία επιτρέπεται η αφαίρεσή του 
είναι αυτή, στην οποία αναπαυόµαστε και είµαστε 
απολύτως βέβαιοι για την ασφάλεια της θέσης µας. 
Σε περιπτώσεις εισόδου σε κάθετα στενώµατα 
επιβάλλεται η απασφάλισή του ώστε να αποφευχθεί 
κάθε ενδεχόµενο πνιγµού (αν και τα πιστοποιηµένα - 
όπως αναλύουµε παρακάτω - κράνη απασφαλίζονται 
αυτόµατα πέραν µιας ορισµένης φόρτισης). Επίσης 
και σε οριζόντια στενώµατα, για λόγους καθαρά 
διευκόλυνσής µας, µπορούµε να αφαιρέσουµε το κράνος διακινδυνεύοντας όµως, οδυνηρές επαφές 
µε τα τοιχώµατα...  
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∆ιακρίνονται σε δύο είδη:  

1. Τα ορειβατικά / σπηλαιολογικά. Πρόκειται για πιστοποιηµένα υλικά από την UIAA και όλα 
φέρουν πιστοποίηση CE. Tα πλεονεκτήµατα τους είναι πολλά: είναι ελαφριά, σταθερά, βολικά 
και ιδιαίτερα ανθεκτικά. Οι τιµές τους είναι από ιδιαίτερα προσιτές έως πολύ υψηλές ανάλογα µε 
τις προδιαγραφές και την κατασκευάστρια εταιρεία. Είναι τα ιδανικά υλικά για κάθε µορφής 
σπήλαιο οριζόντιο ή κατακόρυφο.  

2. Τα εργατικά: Μπορεί να φέρουν πιστοποίηση CE (µπορεί όµως και όχι) αλλά σίγουρα δεν 
φέρουν πιστοποίηση UIAA. Έχουν πολλά µειονεκτήµατα σε σχέση µε τα 
ορειβατικά/σπηλαιολογικά, όπως π.χ. είναι βαρύτερα, όχι τόσο σταθερά και βολικά και λιγότερο 
ανθεκτικά. Πλεονέκτηµα τους το ότι είναι πολύ φθηνά. Ενδείκνυνται µόνο για οριζόντια 
σπήλαια.  

Και για τους δύο πιο πάνω τύπους ισχύουν τα εξής:  

1. Σε κάθε περίπτωση που προσαρµόσουµε µόνοι µας σταθερά φωτιστικά στο κράνος, πρέπει να 
δίνουµε ιδιαίτερη προσοχή στις βίδες ώστε η κατεύθυνση τοποθέτησής τους να είναι από µέσα 
προς τα έξω.  

2. Τα κράνη, όπως όλα τα συνθετικά υλικά, έχουν ηµεροµηνία λήξεως. Ενηµερωθείτε από τον 
προµηθευτή/κατασκευαστή ανά περίπτωση για την ηµεροµηνία αυτήν και πάψτε να το 
χρησιµοποιείται µετά την ηµεροµηνία αυτή.  

3. Σε περιπτώσεις µεγάλης φθοράς στο κέλυφος ή σε περίπτωση ισχυρού shock τα κράνη θα 
πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά και εάν διαπιστωθεί βλάβη να γίνεται άµεση αντικατάστασή 
τους.  

Τα κράνη πιστοποιούνται µε βάση το πρότυπο EN-12492 
(UIAA-106) το οποίο συνοπτικά προβλέπει ότι το κράνος 
πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 1) σε χτύπηµα αντικειµένου µε 
βάρος 5 κιλά το οποίο προσκρούει από απόσταση 2m κάθετα 
στο πάνω τµήµα του κράνους, 2) σε χτύπηµα αντικειµένου µε 
βάρος 5 κιλά το οποίο προσκρούει από απόσταση 50 
εκατοστών υπό γωνία σε πλαϊνό τµήµα του κράνους καθώς και 
3) αντοχή σε αιχµηρό αντικείµενο βάρους 1.5 κιλών από 
απόσταση ενός µέτρου (1 m)  

Φωτιστικά 

O φωτισµός πρέπει πάντοτε να προέρχεται από δύο 
τουλάχιστον ανεξάρτητες πηγές φωτός. Είναι το ίδιο 
σηµαντικός µε το κράνος και το ίδιο αναπόσπαστα 
συνδεδεµένος µε την σπηλαιολογική πρακτική. Θα πρέπει να 
συνοδεύεται από ανταλλακτικά και εφεδρικά αναλώσιµα (π.χ. 
εάν πρόκειται για φωτιστικό LED να συνοδεύεται από 
ανταλλακτικές µπαταρίες). Συνήθως έχουµε µία κύρια πηγή 
φωτισµού και µια εφεδρική (δευτερεύουσα). Μέχρι 
πρότινος, κύρια πηγή φωτισµού ήταν το φωτιστικό ασετυλίνης 
µε δευτερεύουσα πηγή κάποιο ηλεκτρικό φωτιστικό (φακός µε 
µπαταρίες κατά προτίµηση µε λαµπτήρες LED οι οποίοι 
εξασφαλίζουν πολλαπλάσια αυτονοµία). Η τεχνολογία των LED 
εξελίσσεται συνεχώς και έχει ήδη σήµερα σε µεγάλο βαθµό 
αντικαταστήσει ακόµη και τα φωτιστικά ασετυλίνης (σε ρόλο 
κύριας πηγής) µιας και έχουν σαφή πλεονεκτήµατα (µειωµένο 
βάρος, είναι πιο "καθαρά" για το περιβάλλον του σπηλαίου 
κτλ)  
 
Κράνος µε φωτιστικό µπαταρίας -� 
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Ι. Φωτιστικά µπαταρίας.  

Χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: 1.Πυρακτώσεως και 2. LED.  

1. Πυρακτώσεως. 

• Πλεονεκτήµατα: ελαφριά, αδιάβροχα σε υδατοπτώσεις (καταρράκτες) αλλά ακόµη και σε 
µικρά βάθη (έως δύο µέτρα) - τουλάχιστον τα πιστοποιηµένα για σπηλαιολογία. Φωτίζουν πολύ 
καλά ως δέσµη σε σχετικά µακρινές έως πολύ µακρινές αποστάσεις (π.χ. το αλογόνου του DUO 
της PETZL). Είναι "καθαρά" σε σχέση µε την ασετυλίνη. 

• Μειονεκτήµατα: Έχουν ανάγκη για πολλές µπαταρίες σε µεγάλα σπήλαια καθώς τις 
καταναλώνουν πολύ σύντοµα. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν είναι και τόσο φιλικά προς το 
περιβάλλον, ειδικά εαν τα συγκρίνουµε µε τα LED. Απαραίτητο το δεύτερο ή και τρίτο 
φωτιστικό µπαταρίας. ∆εν µπορείς να κατασκευάσεις HOT POINT (ζεστό σηµείο). 

2. LED. Μια ειδική κατηγορία είναι οι φακοί LED που έχουν αυτονοµία που ποικίλει από 150 µέχρι και 
300 ώρες! ∆εν φωτίζουν καλά µακριά σε δέσµη, φωτίζουν όµως αρκετά καλά κοντά. Πλην της ανάγκης 
για πολλές µπαταρίες, έχουν τα ίδια µειονεκτήµατα µε τα φωτιστικά που διαθέτουν λαµπτήρες 
πυρακτώσεως.  

Το πλεονέκτηµα των LED σε σχέση µε τους φακούς πυρακτώσεως είναι ότι ο λαµπτήρας στους 
δεύτερους, επειδή θερµαίνεται, καταναλώνει το 90% της ενέργειας για πυράκτωση και µόνο µε το 10% 
της ενέργειας παράγεται φως. Αντίθετα, τα LED χρησιµοποιούν περίπου το 90% της ενέργειας για 
φωτισµό.  

Υπάρχουν και φακοί που συνδυάζουν τα LED's µε λαµπτήρες πυρακτώσεως. Σίγουρα το µέλλον είναι 
στα LED, τουλάχιστον σε σπήλαια που δεν απαιτούν ασετυλίνη (ολιγόωρες επισκέψεις, υψηλές 
θερµοκρασίες κλπ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας µεγάλος αριθµός σπηλαιολόγων σήµερα έχει 
αποκλειστικά πηγές φωτός LED και καθόλου ασετυλίνη, ενώ στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά σχέδια για 
ιδιοκατασκευές µε πολύ περισσότερο φως από τα LED του 
εµπορίου (µε περισσότερα φωτιστικά στοιχεία).  

ΙΙ. Φωτιστικά ασετυλίνης.  

 
Το φωτιστικό ασετυλίνης αποτελείται από την φιάλη, τον 
σωλήνα και το ακροφύσιο (µπεκ) µε τον καθρέπτη. Η 
φωτιστική του πηγή είναι µια φλόγα που παράγεται από την 
καύση αερίου. Πώς όµως παράγεται αυτό το αέριο και πώς 
λειτουργεί η ασετυλίνη? Λοιπόν, γεµίζουµε το κάτω µέρος 
της φιάλης µε πέτρες ασετυλίνης που προµηθευόµαστε 
από το εµπόριο (σιδεράδικα) - συνήθως 500 gr - και το 
επάνω τµήµα της µε νερό. Κλείνουµε καλά το κάτω µέρος 
και το πώµα του δοχείου. Ανοίγουµε µια µικρή "κάνουλα" και 
περιµένουµε λίγο να κατέβει νερό στον χώρο που βρίσκεται 
η πέτρα. Η επαφή του νερού µε τις πέτρες ασετυλίνης 
απελευθερώνει ένα εύφλεκτο αέριο (και παράγει θερµότητα) 
το οποίο µέσα από µια µοναδική έξοδο οδηγείται στο beck 
που είναι τοποθετηµένο στο κράνος. Εκεί το αέριο 
αναφλέγεται από σπινθήρα που δηµιουργείται µε την χρήση 
πιεζοηλεκτρικού διακόπτη. Στην συνέχεια η φλόγα θα 
συνεχίσει να καίει, παράγοντας πολύ δυνατό και θερµό φως 
µέχρι ή να τελειώσει το νερό ή να καταναλωθεί η πέτρα. 
Συνήθως ανάλογα µε την χρήση και την παροχή του beck τα 
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500 gr αρκούν για 8 εώς 12 ώρες λειτουργίας. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της η ασετυλίνη 
µπορεί να χρειαστεί καθάρισµα της πέτρας ή ξεβούλωµα του µπεκ (π.χ. σε περίπτωση ατελούς καύσης).  
 

Πλεονεκτήµατα:  

• Οικονοµική στην χρήση.  

• Ανθεκτικό.  

• Φωτίζει άριστα και µε πολύ µεγάλο εύρος (>180 µοίρες) σε µικρές / µεσαίες αποστάσεις.  

• Παράγει θερµότητα (η αντίδραση είναι εξώθερµη) όποτε µπορούµε να ζεσταθούµε και να 
κατασκευάσουµε ένα "ζεστό σηµείο".  

Μειονεκτήµατα:  

• Όχι ιδιαίτερα ελαφρύ ειδικά εαν συµπεριλάβουµε και το βάρος από τις πέτρες  

• Συχνά ατελής καύση.  

• Γενικά, "δεν της αρέσει" το νερό π.χ. σβήνει σε σπήλαια µε καταρράκτες.  

• Εάν δεν χρησιµοποιηθεί σωστά µπορεί να ρυπάνει το σπήλαιο (υπολείµατα της καύσης)  

• Γίνεται ανθυγιεινό σε σπήλαια µε µικρούς χώρους ή/και κακό αερισµό.  

• Κίνδυνοι για εγκαύµατα και εκρήξεις.  

• Ανάγκη για στεγανά δοχεία στα οποία θα µεταφέρουµε τις πέτρες ασετυλίνης µε τις οποίες θα 
ξαναγεµίσουµε την «φιάλη» (δοχείο).  

• Ανάγκη να µεταφέρονται τα υπολείµµατα της καύσης έξω από την σπηλιά.  

• Σαν υλικό είναι σχετικά ακριβό στην απόκτηση του.  

Ένδυση 

Το σπηλαιολογικό ντύσιµο οφείλει να µας προστατεύει από την υποθερµία (να µας κρατάει δηλαδή 
στεγνούς και ζεστούς), από την επαφή µε τα κρύα τοιχώµατα, από γδαρσίµατα και αµυχές καθώς 
σερνόµαστε σε στενά περάσµατα ή τριβόµαστε στα τοιχώµατα του σπηλαίου. Η επιλογή του πρέπει να 
γίνεται πολύ προσεκτικά αναλογα µε την φύση της αποστολής.  

Ι. (Θερµο)Εσώρουχα 

 
Για ζεστά σπήλαια µπορούµε να χρησιµοποιείσουµε απλά βαµβακερά 
εσώρουχα. Όµως για κρύα σπήλαια και ειδικά εαν προβλέπεται 
µακροχρόνια διαµονή, χρησιµοποιούµε ολόσωµα ισοθερµικά 
εσώρουχα (κατασκευασµένα δηλαδή από υδρόφοβο συνθετικό 
ύφασµα το οποίο αποµακρύνει την υγρασία από το σώµα µας, 
συνήθως βασισµένο στον πολυεστέρα).  
 

Η µπαλακλάβα είναι απαραίτητη σε κρύα 
σπήλαια-� 

 

Σε ορισµένα σπήλαια απαραίτητη ακόµη 
και η "µπαλακλάβα" ώστε να καλύπτουµε 
σωστά το κεφάλι και να µην έχουµε 
απώλειες θερµότητας. Γενικά πρέπει να 
προτιµάµε την ολόσωµη (σπηλαιολογική) 
φόρµα (ισοθερµική) που κατασκευάζεται 
από συνθετικά υλικά (FLEECE) ή πολύ 
καλής ποιότητας µάλλινα υφάσµατα, αφού 
ακόµη και βρεµµένα διατηρούν µέρος των 
µονωτικών τους ιδιοτήτων. Φυσικά για 
σπήλαια µε υπόγεια νερά, λίµνες, 
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καταρράκτες κτλ που δεν µπορούµε να παρακάµψουµε αλλά η διέλευση από αυτά είναι υποχρεωτική, 
απαραίτητο κοµµάτι της ένδυσης µας η καταδυτική φόρµα (NEOPRENE) ή ο συνδυασµός ισοθερµικής 
φόρµας και pontoniere (Το pontoniere είναι υλικό κατασκευασµένο από LATEX είναι στεγανό και το 
φοράµε πάνω από τα θερµοεσώρουχα. Πρόκειται ουσιαστικά για µια στεγανή εργατική "φόρµα" σαν 
αυτή που φορούν οι ψαράδες στα ποτάµια). To LATEX φυσικά δεν αναπνέει οπότε ο ιδρώτας από τον 
σπηλαιολόγο θα παγιδευτεί µέσα από το pontoniere.  

ΙΙ. Σπηλαιολογική φόρµα 

 
�-Σπηλαιολογική φόρµα από Cordura 

 
Για ζεστά σπήλαια η απλή βαµβακερή εργατική φόρµα είναι 
υπεραρκετή, πολύ φθηνή στην απόκτηση και συνήθως πολύ άνετη. Για 
τα άλλα υπάρχουν οι εξειδικευµένες σπηλαιολογικές φόρµες που και 
αυτές χωρίζονται σε ηµιαδιάβροχες (από cordura µε ή χωρίς 
µεµβράνη) που δεν παγιδεύουν τον ιδρώτα και τις φόρµες από PVC 
που ναι µεν είναι αδιάβροχες αλλά παγιδεύουν τον ιδρώτα, 
εµποδίζοντας την φυσική διαπνοή. Και οι µεν και οι δε είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικές (σε σχέση φυσικά µε τις βαµβακερές). Για τα περισσότερα 
ελληνικά σπήλαια µια βαµβακερή φόρµα είναι η πλέον κατάλληλη. Για 
το 99% µια ηµιαδιάβροχη είναι ό,τι καλύτερο. Σε µεγάλα όµως σπήλαια 
και ειδικά όσα έχουν πολλά νερά (σ.σ.τα νερά είναι ο κανόνας σε βάθος 
µεγαλύτερο από -500µ) η PVC φόρµα επιβάλεται. Ειδικά εάν το σπήλαιο 
έχει στενά περάσµατα, η PVC είναι πολύ ανθεκτική και επιπλέον λόγω 
του υλικού κατασκευής, γλιστράει και πιο εύκολα διευκολύνοντας την 
κίνηση. Μεγάλο µειονέκτηµα της PVC πέρα από το θέµα της διαπνοής 
που αναφέρθηκε είναι το βάρος της και το ότι δυσκολεύει την κίνηση 
του σώµατος ειδικά στα σκοινιά. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
κατασκευασθεί και κάποιες φόρµες µε επένδυση µεµβράνης GoreTex τα 
οποία θεωρητικά διαπνέουν καλύτερα και είναι 
100% αδιάβροχα. Στην πράξη δεν έχουν 
αποδειχθεί αποτελεσµατικά και έτσι δεν τα 
συνιστούµε ακόµη (όχι τουλάχιστον για µεγάλα 
σπήλαια). Συν τοις άλλοις στις αντίξοες 
συνθήκες του σπηλαίου η (πανάκριβη) 
µεµβράνη πολύ γρήγορα καταστρέφεται.  
  
Χρυσός κανόνας στην επιλογή 
οποιασδήποτε φόρµας είναι το ιδανικό 
µέγεθος: δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ στενή 

διότι εµποδίζονται σηµαντικά οι κινήσεις µας, ούτε πολύ µεγάλη γιατί κινδυνεύει 
να σκιστεί ή να µπλεχτεί. Επίσης οι φόρµες που δεν έχουν το κατάλληλο 
µέγεθος φθείρονται πολύ πιο γρήγορα. Τέλος σε καµµιά περίπτωση από τη 
φόρµα µας δεν πρέπει να περισσεύουν λουριά, κορδόνια, τσέπες που µπλέκουν 
σε βράχια, σταλαγµιτικά, εργαλεία προώθησης κτλ  

ΙΙΙ. Κάλτσες 

Μάλλινες ή συνθετικές από καλά ορειβατικά καταστήµατα που να προστατεύουν 
τα πόδια από το κρύο. Συχνά δύο ζευγάρια κάλτσες είναι καλύτερες από ένα 
αφού σταθεροποιείται καλύτερα το πόδι µας µέσα στη γαλότσα. Για σπήλαια µε 
πολλά νερά όπου περιµένουµε ότι θα βραχούν οπωσδήποτε τα πόδια µας, τότε 
τα καλτσάκια NEOPRENE είναι µια καλή λύση. Κάποιοι σπηλαιολόγοι τα 
χρησιµοποιούν ανεξαρτήτως σπηλαίου αφού µέσα από τη γαλότσα ο ιδρώτας που εκρίνεται θα 
µουσκέψει κάθε ύφασµα ενώ από την άλλη βελτιώνουν την αίσθηση άνεσης στο περπάτηµα.  
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ΙV. Γάντια 

Άλλοι τα µισούν, άλλοι δεν µπορούν χωρίς αυτά. Υπάρχουν φτηνά βαµβακερά, αθλητικά χωρίς 
δάκτυλα, δερµάτινα εργατικά ή εξειδικευµένα αδιάβροχα σπηλαιολογικά! Όλα όµως θυσιάζουν στον 
βωµό της προστασίας των χεριών από κοψίµατα, χτυπήµατα, νερά, κρύο κτλ την αφή, το κράτηµα και 
την ευκαµψία των δακτύλων. Γενικά αναλόγως µε το σπήλαιο επιλέγουµε το είδος γαντιού που θα 
χρησιµοποιήσουµε (αν χρησιµοποιήσουµε). Μας αρέσουν ή όχι τα γάντια όµως πρέπει να 
χρησιµοποιούνται σε µεγάλες παραµονές ή/και σε κρύα σπήλαια ή τουλάχιστον να είναι διαθέσιµα!  

Προστατευτικός εξοπλισµός  

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, η σπηλαιολογία είναι µια δραστηριότητα που ασκείται µε ολόκληρο το 
σώµα µας... Θα συρθούµε, θα ταλαιπωρηθούµε στα στενώµατα, θα χρησιµοποιήσουµε γόνατα και 
αγκώνες για προώθηση και στήριξη. Αυτό σηµαίνει µεγάλη ταλαιπωρία για τις κλειδώσεις µας. Για την 
προστασία τους χρησιµοποιούµε επιγονατίδες και επιαγκωνίδες. Υπάρχουν σε διάφορα είδη: αθλητικές 
(που είναι άνετες και δεν µας περιορίζουν στην κίνηση αλλά δεν µας προστατεύουν και τόσο πολύ, ενώ 
αν βραχούν θα στεγνώσουν ...µεθαύριο), neoprene (άνετες, δεν µας περιορίζουν στην κίνηση, 
στεγνώνουν γρήγορα, αλλά ...ευαίσθητες), εργατικές - για ανθρώπους που εργάζονται γονατιστοί - ή 
για τους εραστές των skateboards (µας προσφέρουν ιδανική προστασία αλλά µας περιορίζουν στην 
κίνηση, είναι δύσχρηστες, δεν στεγνώνουν γρήγορα). Γενικά: διαλέγουµε ανάλογα µε τις επιθυµίες και 
τις ανάγκες µας. Οι επιαγκωνίδες επιλέγονται µε τις ίδιες προϋποθέσεις, µε την υποσηµείωση ότι οι 
περισσότεροι σπηλαιολόγοι δεν τις χρησιµοποιούν.  

Υπόδηση 

 
Σπηλαιολογικές γαλότσες 
Για τα ξερά σπήλαια ορειβατικά ή αθλητικά trekking (όσο το δυνατόν 
πρόχειρα) µε καλή σόλα για καλά κρατήµατα. Για τα σπήλαια µε νερά ή 
λάσπες τρακτερωτή γαλότσα από καουτσούκ (όχι πλαστική – γλιστράει!) 
χωρίς καµιά επένδυση.  

Ατοµικό φαρµακείο 

Ο κάθε σπηλαιολόγος ή οµάδα σπηλαιολόγων που δραστηριοποιείται ως 
σύνολο σε ένα σπήλαιο, πρέπει να µπορεί να αντιµετωπίζει ένα µικρό ατύχηµα κατά µόνας καθώς και 
την υποθερµία. Αυτό εξασφαλίζεται µε ένα άρτια εξοπλισµένο φαρµακείο καθώς και τις απαραίτητες 
γνώσεις για τη ορθή χρήση του. Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό εδώ [[1]]  

Αλουµινοκουβέρτα 

Από τα πλέον απαραίτητα τµήµατα του ατοµικού εξοπλισµού. Αποτελείται από φύλλο πλαστικού µε 
επίστρωση αλουµινίου. Αντανακλά το 98% µέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέµπει το 
ανθρώπινο σώµα, περιορίζοντας έτσι σηµαντικά τις απώλειες θερµότητας. Την τοποθετούµε πάντα 
εσωτερικά στο κράνος µας και φροντίζουµε να την διατηρούµε σε καλή και στεγνή κατάσταση. 
Συνήθως όταν χρησιµοποιηθεί, έστω και για µία φορά, είναι αρκετά δύσκολο να την συσκευάσουµε 
ώστε να επαναχρησιµοποιηθεί. Παράλληλα, εάν θέλουµε, µπορούµε να µεταφέρουµε στο ατοµικό ή 
οµαδικό φαρµακείο µια ενισχυµένη αλουµινοκουβέρτα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολλές φορές. 
Πληροφορίες για τη χρήση της αλουµινοκουβέρτας εδώ.  

Εαν δεν έχουµε φωτιστικό ασετυλίνης, συµπληρωµατικό υλικό (στο σπηλαιολογικό µας σάκκο όµως) 
της αλουµινοκουβέρτας είναι τρία - τέσσερα κεράκια ρεσώ και ένας αναπτήρας που να φυλάσσεται σε 
στεγανό δοχείο (µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στεγανό δοχείο από δισκία φαρµάκων (π.χ. 
αναβράζοντες ασπιρίνες). Τα ρεσώ ακόµη κι αν βραχούν ανάβουν µόλις στεγνώσουν. Έτσι µπορούµε να 
τοποθετήσουµε ένα ρεσώ ή την ασετυλίνη κοντά στο σώµα µας και κάτω από την αλουµινοκουβέρτα 
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ώστε να παραµείνουµε ζεστοί για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε σε 
µεγάλο βαθµό να στεγνώσουµε και τα ρούχα µας.  

Ρολόι  

Ρολόγια για κάθε χρήση. Αποστολή Zazarkalye 
2005 στην Voronya 
Ένα από τα πιο σηµαντικά - αν και 
υποτιµηµένα - υλικά του εξοπλισµού µας είναι 
και το ρολόι. Μέσα στη σπηλιά ο µοναδικός 
ασφαλής τρόπος µέτρησης του χρόνου είναι το 
ρολόι. Με αυτό µπορούµε να αποφύγουµε 
περιττές καθυστερήσεις, να προβλέψουµε την 
έξοδο, να διαχειριστούµε τα εφόδια κλπ. Τα 
σύγχρονα ρολόγια είναι επίσης πραγµατικά 
εργαλεία και στο βουνό (προσεγγίζοντας την 
είσοδο) αλλά και µέσα στην σπηλιά. Φέρουν 
αλτίµετρο ακριβείας ενός µέτρου (για να 
µετράµε το υψόµετρο εισόδου), πυξίδα, 
κλισίµετρα, µπορεί να φέρουν παλµογράφο και 
να καταγράφουν τα δεδοµένα της κατάβασης 
µας µε µεγάλη λεπτοµέρια. Επιστρέφοντας στο 
γραφείο µας µπορούµε να κατεβάσουµε τα 
δεδοµένα από αυτά και να τα επεξεργαστούµε 
µε PC. Έτσι έχουµε µια ακόµη πηγή 
πληροφόρησης π.χ. για το προφίλ της 

κατάβασης, για την χαρτογράφηση ή για λόγους καταγραφής της δράσης.  

Yπόλοιπα υλικά  

 
Στεγανά µπωλ 
Τέλος υπάρχουν και άλλα εξειδικευµένα σπηλαιολογικά υλικά όπως 
σάκοι εδώ, σκηνές, αιώρες, στόφες στερεού οινοπνεύµατος, στεγανά 
δοχεία, πλαστικές λέµβοι (ατοµικές) κλπ. τα οποία θα βρείτε εδώ.  

 

 

 

Βιβιλιογραφία  

• Η οδηγία EN-12492 (UIAA-106) για τα πιστοποιηµένα κράνη  
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Υλικά ανάβασης / κατάβασης 

Στο προηγούµενο µέρος του ατοµικού σπηλαιολογικού εξοπλισµού καλύψαµε την ένδυση - υπόδυση η 
οποία είναι απαραίτητη για όλα τα σπήλαια. Σε περίπτωση όµως που πρόκειται να εξερευνήσουµε ή να 
επαναλάβουµε κάποιο βάραθρο τότε ο εξοπλισµός αυτό δεν αρκεί. Χρειαζόµαστε µια σειρά από πολύ πιο 
εξειδικευµένα υλικά τα οποία θα µας επιτρέψουν την κατακόρυφη κίνηση (στα σκοινιά) και θα µας (εξ-
)ασφαλίσουν από την έκθεση στο κενό (από µικρό ή µεγάλο ύψος). Γιατί όµως να κρεµαστούµε στο 
κενό, γιατί να εκτεθούµε σε κίνδυνο? Η απάντηση είναι διαφορετική για τον καθένα αν και οι 
περισσότεροι θα συµφωνήσουν ότι η κατάβαση σε ένα βάραθρο δίνει πολύ µεγάλύτερη ικανοποίηση 
καθότι χρειάζεται µεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση ενώ είναι συνδυασµένη µε το "ανεξερεύνητο", το 
"απάτητο". Το κίνητρο που θα νοίωσει όποιος βρεθεί στην είσοδο ενός βαράθρου είναι πολύ µεγάλο. 
Πού να πηγαίνει αυτή η τρύπα? Πόσο βαθιά κατεβαίνει? Πώς είναι άραγε αυτό το µέρος που δεν το έχει 
δει ποτέ κανείς? Όλα αυτά κάνουν το εξερευνητή σπηλαιολόγο να φορέσει τα υλικά ανάβασης - 
κατάβασης και να βρεθεί αντιµετωπος µε το κενό. Τα υλικά λοιπόν αυτά είναι αυτά που του επιτρέπουν 
λοιπόν να πραγµατοποιήσει την αγαπηµένη δραστηριότητα - την εξερεύνηση - µε ασφάλεια και είναι τα 
εξής:  

Σπηλαιολογική ζώνη 

Ένα σύστηµα από ιµάντες και µεταλλικές αγκράφες, ραµµένα όλα αυτά µε συγκεκριµένο τρόπο µεταξύ 
τους έτσι ώστε να κατανέµεται το βάρος µας αρµονικά και να διευκολυνόµαστε στην κατάβαση και την 
ανάβαση. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι σχηµατίζει ένα είδος καθίσµατος.  

Οι σπηλαιολογικές ζώνες δεν έχουν καµιά σχέση µε τις αντίστοιχες αναρριχητικές. Η σπηλαιολογική 
ζώνη «πιάνει» χαµηλά από την βουβωνική χώρα ώστε να κερδίζουµε και τον πόντο στο ανέβασµα ενώ 
η αναρριχητική από την κοιλιακή χώρα έτσι ώστε σε περίπτωση πτώσης να µην βρεθούµε µε το κεφάλι 
κάτω. Η σπηλαιολογική είναι λιτή ώστε να µην εµποδίζει στα στενώµατα ενώ η αναρριχητική διαθέτει 
κατά κανόνα άφθονα κρεµαστάρια, κρίκους, µαξιλαράκια κλπ. Υπάρχουν τριών ειδών σπηλαιολογικές 
ζώνες:  

Ι. Τριών σηµείων 

Τρία ξεχωριστά κοµµάτια για τα πόδια, την µέση και το στήθος. Ο τύπος αυτός τείνει να καταργηθεί.  

 
Ζώνη στήθους 

 
Ζώνη ποδιών - µέσης 

 

ΙΙ. ∆ύο σηµείων 

∆ύο ξεχωριστά κοµµάτια: πόδια – µέση και στήθος. Οι ζώνες της PETZL και της SINGING ROCK 
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.  

ΙΙΙ. Ενός σηµείου 

Η ζώνη έχει σταθερά ενσωµατωµένα όλα τα κοµµάτια και φοριέται σαν φόρµα από κάτω προς τα πάνω. 
Oι ζώνες της ALP DESIGN (κάποιες) βρίσκονται ανάµεσα στην δεύτερη και την τρίτη κατηγορία.  
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Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ρύθµιση της ζώνης: πρέπει να γίνεται πάνω στο 
σώµα µας φορώντας τα ρούχα που θα χρησιµοποιήσουµε στο σπήλαιο που θα 
δράσουµε, ενώ δεν θα πρέπει να διστάσουµε να αναπροσαρµόσουµε τις 
ρυθµίσεις της ζώνης µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα δράσης (η ζώνη 
κάθεται καλύτερα πάνω µας µετά από κάποιο χρόνο). Σίγουρα δε, θα πρέπει 
να σφίξουµε την ζώνη στήθους πριν αρχίσουµε την ανάβαση ή την κατάβαση.  

Ζώνη στήθους 

Σκοπός της ζώνης αυτής είναι να συγκρατεί σταθερά το φρένο στήθους πάνω 
στο σπηλαιολόγο διευκολύνοντας τον στην ανάβαση και σε ορισµένους 
χειρισµούς του σκοινιού. Επίσης κατά την κατάβαση προστατεύει από 
τραυµατισµό της µέσης µας σε περίπτωση πτώσης(δεν επιτρέπει στην πλάτη 
να "διπλώσει" προς τα πίσω)  

Σε περίπτωση που η ζώνη µας δεν διαθέτει ενσωµατωµένη ζώνη στήθους καταφεύγουµε στην 
αυτοσχέδια σταθερή ή την αυτοσχέδια ρυθµιζόµενη.  

Η σταθερή αποτελείται από ένα σταθερού µήκους ιµάντα ο οποίος τοποθετείται σε σχήµα οκτώ στο 
κορµό µας. Στα δύο "αυτιά" µπαίνουν τα χέρια µας, το δε σηµείο που διασταυρώνονται τα "αυτιά" 
βρίσκεται στη πλάτη µας. Με τη βοήθεια ενός καραµπίνερ τα δύο "αυτιά" συνδέονται µε την πάνω 
τρύπα του φρένου στήθους. Μοναδικό πλεονέκτηµα του τύπου αυτού είναι η απλότητα. Από κει και 
πέρα... ∆υσφορία σε στενά περάσµατα. Οδυνηρή σε γυναίκες. Γενικά τείνει να καταργηθεί.  

Η ρυθµιζόµενη αποτελείται από έναν ιµάντα (το µήκος του οποίου ρυθµίζεται) που συνδέει το πίσω 
µέρος της ζώνης µας µε το φρένο στήθους (την πάνω τρύπα). Μειονεκτήµατα: κανένα... 
Πλεονεκτήµατα: Ρύθµιση της έντασης ανάλογα µε το πεδίο.  

Πριν την ανάβαση, αν διαθέτουµε σταθερή ζώνη στήθους, "κλιπάρουµε" το καραµπίνερ στο φρένο 
στήθους. Αν η ζώνη µας έχει ενσωµατωµένη ζώνη στήθους ή έχουµε αυτοσχέδια µε ρυθµιζόµενους 
ιµάντες απλώς παίρνουµε τα µπόσικα (προσοχή στα περισσεύµατα ώστε να µην µπλεχτούν στα φρένα 
κατα την ανάβαση ή στον καταβατήρα κατα την κατάβαση).  

Ορισµένοι σπηλαιολόγοι αντικαθιστούν τους στατικούς, συνθετικούς ιµάντες µε ελαστικούς. Η λύση 
αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν χρειάζεται καµµιά ρύθµιση, ενώ είναι άνετη τόσο σε οριζόντια 
κοµµάτια όσο και σε κάθετα. ΑΛΛΑ: α. µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα (σχετιζόµενο µε την 
συχνότητα χρήσης της ζώνης...) οι ιµάντες χάνουν την ελαστικότητα τους και β. εάν σε περίπτωση 
ανατροπής βρεθούµε µε το κεφάλι προς τα κάτω οι ελαστικοί ιµάντες δεν είναι σίγουρο πως θα µας 
κρατήσουν. Εάν επιλέξουµε ελαστικούς ιµάντες, αναλαµβάνουµε και τους κινδύνους!!!  

Σηµ. 1: Συνήθως οι άκρες των ιµάντων πρέπει να γυρίζουν προς τα µέσα στις αγκράφες, εκτός εάν 
υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες από το κατασκευαστή.  

Σηµ. 2: Οι ζώνες, όπως όλα τα συνθετικά υλικά, έχουν ηµεροµηνία λήξεως. Ενηµερωθείτε από τον 
προµηθευτή/κατασκευαστή. Σε περιπτώσεις µεγάλης φθοράς ή ισχυρού shock να ελέγχονται 
προσεκτικά και εάν διαπιστωθεί βλάβη να γίνετε άµεση αντικατάστασή τους.  
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Κεντρικός κρίκος (MAVC) 

  
Τριγωνικός κρίκος  

  
Οβάλ κρίκος 

Ένας σιδερένιος ή αλουµινένιος, τριγωνικός ή οβάλ κρίκος που από την µία του µεριά ανοίγει και 
ασφαλίζει µε ένα ενσωµατωµένο παξιµάδι. Συνδέει τα κοµµάτια της ζώνης µεταξύ τους και µε τα 
υπόλοιπα υλικά ανάβασης – κατάβασης. Η αντοχή του από 1500 εως και 2500 κιλά περίπου. Θεωρητικά 
µε τον οβάλ κρίκο τακτοποιούνται καλύτερα τα υλικά πάνω µας. Ωστόσο σηµαντικό ποσοστό 
σπηλαιολόγων προτιµά τους τριγωνικούς, γι' αυτό και οι εταιρείες συνεχίζουν να τους παράγουν...  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ανεξαρτήτως του "σχεδίου" ιδιαίτερη σηµασία έχει η φορά µε την οποία πρέπει να 
σφίγγουµε το παξιµάδι: πρέπει ΠΑΝΤΑ να σφίγγει όταν περιστρέφεται µε φορά από πάνω προς τα 
κάτω ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να ανοίξει από την τριβή του σκοινιού το οποίο περνάει πολύ 
κοντά του κατά την ανάβαση. Το φαινόµενο αυτό (του ανοικτού κεντρικού) εµφανίζεται πιο συχνά όταν 
φοράµε φόρµα PVC λόγω της σκληρότητας της και ειδικά εάν αυτή δεν είναι στο σωστό µέγεθος.  

Σε περίπτωση που ο "κεντρικός" µας στραβώσει από κακό χειρισµό, πτώση ή άλλη αιτία τον 
αντικαθιστούµε χωρίς δεύτερη σκέψη!!! ΠΟΤΕ δεν πρέπει να αντικαθιστούµε τον οβάλ ή τριγωνικό 
κεντρικό µας µε καραµπίνερ διότι έχουν σχεδιαστεί για εντελώς διαφορετική χρήση: µπορεί ένας κρίκος 
(καραµπίνερ) να έχει αντοχές σε κανονικές φορτίσεις 22 ΚΝ (τουλάχιστον), όµως σε µη κανονικές 
φορτίσεις (όπως αυτές που εφαρµόζονται πάνω του εάν χρησιµοποιηθεί για κεντρικός) οι αντοχές του 
περιορίζονται σε 10 ΚΝ! Συν τοις άλλοις η πίεση και οι στρεβλωτικές δυνάµεις που θα ασκηθούν στην 
πύλη εξανεµίζουν τα όποια περιθώρια ασφαλείας. ΠΟΤΕ λοιπόν κρίκους που δεν έχουν σχεδιαστεί για 
χρήση ως "κεντρικοί".  

Κρίκοι (καραµπίνερ)  

 
Οβάλ κρίκος ασφαλείας Ασύµµετρος κρίκος 

 
HMS 

Αλουµινένιοι ή σιδερένιοι κρίκοι µε άνοιγµα στο ένα µέρος τους. Όσον αφορά τους σιδερένιους 
φτιαγµένοι από εξελασµένο µέταλλο γεγονός που τους προσδίδει µεγάλη αντοχή σε χτυπήµατα. Οι 
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κρίκοι αυτοί δεν βρίσκονται εύκολα στην Ελληνική αγορά, είναι πολύ ελαφριοί και πολύ φθηνοί, 
τουλάχιστον στην διεθνή αγορά. Στα µειονεκτήµατα τους είναι το ότι δεν είναι το ίδιο εύχρηστοι καθότι 
η πύλη τους είναι βιδωτή. Για τους αλουµινένιους, συνήθες υλικό κατασκευής είναι το zycral, υλικό 
πολύ ελαφρύ το οποίο χρησιµοποιείται στην αεροναυπηγική. Οι κρίκοι από αυτό το υλικό είναι 
"χυτοπρεσαριστοί" και σήµερα οι περισσότερες εταιρείες ελέγχουν την καθεµια µονάδα αµέσως µετά την 
παραγωγή (Individualy tested) - τεχνική που έχει θέσει πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας. 
Εάν το άνοιγµα που διαθέτουν ασφαλίζει µε παξιµάδι ή µε άλλο τρόπο (πχ µπίλια) λέγονται «κρίκοι 
ασφαλείας», εάν όχι τότε ονοµάζονται «απλοί κρίκοι». Και οι µεν και οι δε έχουν προδιαγραφές για 
πάνω από 22 ΚΝ (2200 κιλά) έως και 36 ΚΝ! Υπάρχουν σε πολλά και διάφορα σχέδια που λειτουργούν 
ιδανικά σε συγκεκριµένες χρήσεις. Η γενική-οµαδική τους χρήση θα εξεταστεί στο κεφάλαιο Οµαδικά 
υλικά - Γενικής φύσεως.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αλουµινένοι Σε περίπτωση πτώσης τους από ψηλά µπορούν να πάθουν 
µικρορηγµατώσεις µη ορατές που να τους καθιστούν επικίνδυνους. ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ 
ΣΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ!  

 
Για "προσωπική µας χρήση" χρειαζόµαστε τουλάχιστον 5 κρίκους. Ως προς τους τύπους που 
χρησιµοποιούµε ατοµικά:  

• Στις λανιέρες µας (σκοινιά αυτασφάλισης, δες πιο κάτω) συνίσταται να χρησιµοποιούµε 2 
κρίκους έναν απλό και έναν ασφαλείας (στην κοντή και µακρυά λανιέρα αντιστοιχα). Ωστόσο 
πολλοί σπηλαιολόγοι χρησιµοποιούν 2 απλούς οβάλ ή 2 απλούς ασύµµετρους κρίκους.  

• Πάντα ασφαλείας πρέπει να είναι και ο κρίκος που συνδέει το καταβατήρα µας µε τον 
κεντρικό. Άλλοι προτιµούν ασσύµετρους, άλλοι "D", HMS ή οβάλ. Όπως και να έχει πάντα θα 
πρέπει να τοποθετούνται µε τη πύλη προς τα πάνω, προς το σώµα µας µε άλλα λόγια.  

• Τέλος το "βοηθητικό" καραµπίνερ του καταβατήρα µε το οποίο "φρενάρουµε" στις καταβάσεις 
είναι συνήθως ασύµµετρο. Ιδανικό βέβαια είναι το ατσάλινο καραµπίνερ τύπoυ Handy δίοτι δεν 
τρίβεται και είναι δυνατόν να το χρησιµοποιήσουµε σε σπήλαια µε συνεχής τραβέρσες 
(µειονέκτηµά του το βάρος).  

• Προαιρετικά συνίσταται να χρησιµοποιύµε 2 ακόµη κρίκους ασφαλείας ο ένας εκ των οποίον 
καλό είναι να είναι HMS.  

Τέλος, υπάρχουν και βιοµηχανικοί κρίκοι από ατσάλι ή αλουµίνιο που δεν χρησιµοποιούµε, όµως, στον 
ατοµικό µας εξοπλισµό.  

 
Καταβατήρας χωρίς 
φρένα (απλός)  

Καταβατήρας  

Ο καταβατήρας µας επιτρέπει να κατεβαίνουµε το σκοινί σαν την 
"αράχνη". Μας επιτρέπει να το κάνουµε αυτό µε ασφάλεια και 
ταχύτητα. Πρόκειται για µια κατασκευή από σταθερά στρογγυλά ή 
έκκεντρα ράουλα (σταθερες τροχαλίες) πάνω στα οποία τρίβεται το 
σκοινί και δηµιουργούνται απαραίτητες τριβές ώστε ο σπηλαιολόγος να 
ελέγχει την κατάβαση του και να αντιστέκεται στην δύναµη της 
βαρύτητας. ∆ιακρίνονται στους εξής τύπους:  

• απλοί (PETZL ή KONG ή άλλη εταιρεία) που δεν φρενάρουν 
µόνοι τους αλλά δεν προκαλούν σχεδόν καθόλου φθορές στο 
σκοινί. Με ειδικούς χειρισµούς στην εκπαίδευση ο κίνδυνος από 
την πλήρη έλλειψη φρένου στο συγκεκριµένο τύπο 
καταβατήρα µπορεί να εκλείψει αλλά η ασφαλής χρήση τους 
προϋποθέτει υψηλή εµπειρία (κόµποι στο σκοινί εκεί που 
υπολογίζουµε πως θα γίνει αλλαγή ώστε να µην υπάρχει ο 
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φόβος για "ελεύθερη πτώση").  

 

 
Καταβατήρας µε αυτόµατο 
φρένο 

• αυτοί που φρενάρουν αυτόµατα (µόλις πάρουµε το χέρι µας 
από στη λαβή π.χ. PETZL). Με λανθασµένη χρήση προκαλεί 
µεγάλες φθορές στο σκοινί (πεπλάτυνση του σκοινιού ή και 
κάψιµο). Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να αναστείλουµε τη 
λειτουργία του φρένου µετατρέποντας τους σε "απλούς".  

 

• Αυτοί που φρενάρουν αυτόµατα ή χειροκίνητα (όταν 
χαλαρώσουµε ή σφίξουµε τη λαβή τους(KONG, LUCKY). Με 
σαφές πλεονέκτηµα ασφαλείας το φρενάρισµα σε περίπτωση που 
αφήσουµε τα χέρια µας (ατύχηµα) αλλά και σε περίπτωση 
πανικού (αντί να αφήσουµε τα χέρια σφίγγουµε ακόµη 
περισσότερο τη λαβή κάνοντας τη πτώση ανεξέλεγκτη) είναι 
"δύσκολοι" στο πάτηµα της λαβής (απαιτούν µεγάλη δύναµη και 
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε άλλες χρήσεις (π.χ. 
τέντωµα τυρολέζικης τραβέρσας). Τα µειονεκτήµατα αυτά έχουν 
περιορίσει τη "διείσδυση" τους στους σπηλαιολόγους τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

  

                                       
Καταβατηρας αµερικανικού τύπου                  Καταβατήρας µε διπλό φρένο της εταιρείας LUCKY 
 
 

• οι αµερικανικού τύπου, ιδανικοί για µεγάλα βάραθρα χωρίς αλλαγές, άνευ αυτόµατου 
φρένου, κατάλληλοι και για διπλά σκοινιά (PETZL). Ογκώδεις, δύσχρηστοι και µε πολλούς 
περιορισµούς κάνουν όµως τις "γλυκύτερες" καταβάσεις... H διαφορά τους από τους άλλους 
είναι ότι φέρουν µικρες µπάρες αντι για ράουλα, οι οποίες έχουν περισσότερους βαθµούς 
ελευθερίας και δυνατότητα εµπλοκής ανά περίσταση περισσότερες ή λιγότερες από αυτές.  

Oι καταβατήρες που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα (και γενικότερα στην Ευρώπη) είναι συνήθως της 
πρώτης και δεύτερης κατηγορίας (απλοί και µε φρένο, simple και stop).  

Για τη χρήση αυτού καθεαυτού και τη συντήρηση του ως µεταλλικού εξαρτήµατος θα αναφερθούµε 
παρακάτω. Ειδικά όµως θα πρέπει να ελέγχουµε την κατάσταση των τροχαλιών και σε περίπτωση 
µεγάλης φθοράς τους να τις αλλάξουµε θέση (µε περιστροφή) για µία και µοναδική φορά, χωρίς να 
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περιµένουµε να φανεί η βίδα σταθεροποίησης τους! Μετά πρέπει να τις αντικαθιστούµε. Στην διεθνή 
"αγορά" πέρα από τις original τροχαλίες από αλουµίνιο κυκλοφορούν και ιδιοκατασκευες από ατσάλι 
(συνήθως Ρωσσικές).  

Αναβατήρες ή φρένα  

 
�-Φρένο χειρός (ζουµάρ) 
 
Πρόκειται για ένα σύστηµα από ένα σταθερό µεταλλικό πλαίσιο πάνω στο οποίο 
υπάρχει µια κινούµενη "σφήνα" που παγιδεύει το σκοινί ανάµεσα σε αυτήν και το 
µεταλλικό πλαίσιο. Τα φρένα µπορούν να περιγραφούν και ως "βαλβίδες µονής 
κατεύθυνσης" αφού κινούνται στο σκοινί ΜΟΝΟ προς τα εκεί που επιθυµούµε.  

Κάθε σπηλαιολόγος χρησιµοποιεί τουλάχιστον ένα φρένο χειρός και ένα 
φρένο στήθους. Αναλυτικότερα:  

 
Φρένο στήθους (κρολ) αριστερά και το Basic δεξιά 

• Φρένο χειρός. Μπορεί να διαθέτει λαβή ή όχι, µε τα ίδια περιθώρια ασφαλείας. Τα άνευ λαβής 
είναι µικρότερα και ελαφρύτερα αλλά πολύ λιγότερο άνετα. Τα τελευταία είναι γνωστά και σαν 
Basic, από την εµπορική ονοµασία του προϊόντος. Σήµερα, το basic χρησιµοποιείται κυρίως 
στην διάσωση.  

Όµως η συντριπτική πλειοψηφία των σπηλαιολόγων έχει στραφεί προς τα φρένα µε λαβή όχι µόνο για 
την άνεση που προσφέρουν αλλά και γιατί διευκολύνουν σε διάφορους χειρισµούς αυτοδιάσωσης. 
Επιπλέον σε περίπτωση που το σκοινί ακουµπάει στο τοίχωµα π.χ. κοντά σε µια αλλαγή χωρίς λαβή δεν 
µπορούµε να τραβηχθούµε από αυτό. Μπορεί να ακούσετε να αποκαλείται και "ζουµάρ".  

 

• Το φρένο στήθους. Το "σχέδιο" του είναι σχεδόν όµοιο µε το φρένο 
χειρός, χωρίς τη λαβή. Αλλά: ένα έξυπνο "στρίψιµο" του πλαισίου του 
µας επιτρέπει να το τοποθετούµε σταθερά στον κεντρικό κρίκο µας. 
Γενικά απαιτείται να είναι υλικό αποκλειστικά προσανατολισµένο για 
σπηλαιολογική χρήση (π.χ. BASIC της PETZL). Μπορεί να ακούσετε να 
αποκαλείται και ως "κρολ".  

Το φρένο χειρός και το φρένο στήθους πρέπει να είναι πάντα κλειστά όταν δεν χρησιµοποιούνται, διότι 
µαλακώνουν τα ελατήρια µε αποτέλεσµα σε λίγο καιρό να έχουν χαλαρώσει και να µην είναι πλήρως 
λειτουργικά.  
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Υπάρχει και ένα φρένο έκτακτης ανάγκης, πολύ ελαφρύ (39 γραµ) και µικρό (TIBLOCK της PETZL) που 
χρησιµοποιείται σε περίπτωσης απώλειας, καταστροφής κτλ.  

 
Το φρένο ποδιού έφερε επανάσταση στον τρόπο που βιώνουµε την ανάβαση 

o Φρένο ποδιού. Ένα µικρό φρένο που προσαρµόζεται µε ιµάντες στο 
πόδι (συνήθως το δεξί). Παρότι προαιρετικό "κοµµάτι" του εξοπλισµού, 
η συντριπτική πλειοψηφία των σπηλαιολόγων σήµερα το χρησιµοποιεί 
αφού βελτιώνει την ταχύτητα και την άνεση (άρα και εµµέσως την 
ασφάλεια) κατά την ανάβαση, καθώς και σε διάφορους χειρισµούς και 
συνθήκες (αλλαγές, κόµπους, στενά κάθετα περάσµατα, αυτοδιάσωση 
κτλ). Μπορεί να ακούσετε να αποκαλείται και ως "παντίν" από την 
εµπορική ονοµασία του πιο διαδεδοµένου µοντέλου.  

 

Λανιέρες ή σκοινιά αυτασφάλισης 

 
Λανιέρες (ή αλογοουρές) αποκαλούµε ένα εννιαίο κοµµάτι δυναµικού σκοινιού, 
ορισµένου µήκους (περίπου 3 µέτρων) στα 2/3 του οποίου κατασκευάζουµε έναν διπλό 
κόµπο του οκτώ (µε θηλιά). Στα άκρα κατασκευάζουµε άλλα δύο οκτάρια. Κανονικά 
πρέπει να έχουµε δύο άνισα τµήµατα. Στις θηλιές αυτές που βρίσκονται στις άκρες του 
σκοινιού µας τοποθετούµε δύο κρίκους (όπως έχουµε αναφέρει πιο πανω)  

Την θηλειά που βρίσκεται στην µέση τοποθετούµε στο κεντρικό µας, δεξιά από το φρένο 
στήθους. Το µήκος της "κοντής" πρέπει να είναι 42 εκατοστά από το κεντρικό µας έως το 
τέλος της πύλης του ασύµµετρου καραµπίνερ. Το µήκος της µακριάς εξαρτάται από τις 
σωµατικές διαστάσεις του σπηλαιολόγου. Ο σπηλαιολόγος πρέπει να είναι σε θέση µε 
συνδεδεµένο το φρένο χειρός µε την µακριά να το ανοίγει και να το χειρίζεται µε άνεση. 
Αφού ρυθµιστούν τα µήκη των σκοινιών, τα περισσεύµατα κόβονται, αφήνοντας φυσικά 
5 εκατοστά τα οποία και σταθεροποιούνται µε µονωτική ταινία.  

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η σταθεροποίηση των καραµπίνερ στις άκρες των λανιέρων. Αυτό 
γίνεται µε κοµµάτια σαµπρέλας ή έτοιµες πλαστικές ασφάλειες. Υπάρχουν και καραµπίνερ 
σχεδιασµένα για Via Feratta που σταθεροποιούνται αυτόµατα πάνω στα σκοινιά µε το 
βασικό µειονέκτηµα του µεγάλου όγκου και ότι είναι πάντα ασφαλείας.  

Η πλειοψηφία των σπηλαιολόγων έχει στραφεί (θα εξηγήσουµε παρακάτω γιατί) προς 
έτοιµες λανιέρες. Αυτές είναι κατασκευασµένες από ιµάντα (ενώ εµείς δεν πρέπει ΠΟΤΕ 

να κατασκευάσουµε λανιέρες από ιµάντα καθότι δεν έχουν καµµιά ελαστικότητα) ο οποίος έχει υποστεί 
µια ειδική επεξεργασία για να είναι κατάλληλος για σπηλαιολογική χρήση. Συγκεκριµένα σε περίπτωση 
πτώσης, επειδή είναι ραµµένος ξηλώνεται µετατρέποντας την κινητική µας ενέργεια σε δυναµική 
(ξήλωµα ραφών). Γι' αυτό µετά από κάθε πτώση πρέπει να επιθεωρούµε προσεκτικά τις ραφές. 
∆υστυχώς οι έτοιµες λανιέρες είναι σε ένα και µόνο µέγεθος. Οι έτοιµες λανιέρες πλεονεκτούν όµως σε 
διάφορους χειρισµούς αυτοδιάσωσης (χρησιµοποιούµε όλο το µήκος της λανιέρας χωρίς να 
εµποδιζόµαστε από τους κόµπους).  

Στήν κοντή και µακριά λανιέρα ο σπηλαιολόγος ασφαλίζεται για να ανέβει, να περάσει αλλαγές, 
τραβέρσες κλπ. Ορισµένοι σπηλαιολόγοι χρησιµοποιούν και µία ακόµη λανιέρα πουν συνδέει µόνιµα το 
φρένο χειρός µε τον κεντρικό τους. Άποψη των συγγραφέων είναι πως ενώ αυτό εξυπηρετεί (εν µέρει) 
στην εκπαίδευση δε προσφέρει κανένα πλεονέκτηµα στους χειρισµούς του σκοινιού, τουναντίον τους 
δυσκολεύει. Άρα πρέπει να καταργηθεί.  
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Πενταλιέρα ή Ποδωστήριο 

Λέγεται και ποδωστήριο. Προκειται για ένα κοµµατι σκοινιού (µικρής διαµέτρου - 6 χιλ.) 
που ξεκινά από το καραµπίνερ του φρένου χειρός (ευρισκόµενου στο ύψος του στέρνου) 
και καταλήγει µε µια θηλιά στο ένα ή και στα δύο πόδια του σπηλαιολόγου. Το ακριβές 
σχέδιο είναι προσωπικό θέµα του κάθε σπηλαιολόγου. Υπάρχουν και έτοιµες πενταλιέρες. 
Το πλεονέκτηµα τους είναι ότι ρυθµίζονται πολύ εύκολα. Το µειωνέκτηµα τους είναι ότι 
κατασκευάζονται από ιµάντα και έτσι υπάρχει πιθανότητα ο τελευταίος να εισχωρήσει στο 
φρένο στήθους και να το µπλοκάρει φέρνοντας σε πολύ δύσκολη θέση τον σπηλαιολόγο.  

Κλειδί 13αρι (και 17αρι) και κοπίδι  

Απαραίτητο κοµµάτι του εξοπλισµού είναι ένα 13άρι γερµανοπολύγωνο κλειδί και ένα 
κοπίδι. ∆εν έχει σηµασία αν αρµατώνουµε εµείς ή όχι, πρέπει να είµαστε σε θέση να 
σφίξουµε τη βίδα µιας πλακέτας ή ένα παξιµάδι. Άλλωστε αυτά χαλαρώνουν και µε τη 
χρήση. Συνήθως µέσα σε µια σπηλιά θα χρειαστείτε ένα 13αρι κλειδί καθότι όλες οι βίδες 
είναι Μ8. Πλέον έχουν εµφανιστεί και 13αρια κλειδιά µε καστάνια τα οποία προσφέρουν 
εξαιρετική άνεση!!! Υπάρχουν και κλειδιά µε µια 13αρα και µια 17αρα άκρη. Εαν τα βρείτε 
προτιµήστε τα δίοτι ο κρίκος του κεντρικού είναι 17mm ενώ εαν κάνετε και Canyoning θα 
σας χρειαστεί και εκεί για τις πλακέτες Μ10. Το κοπίδι χρησιµεύει στην ανάγκη 
(αυτοδιάσωση ή αρµάτωµα) για να κόψουµε ένα σκοινί (φυσικά υπάρχουν κι άλλοι τρόποι 
αλλά όχι τόσο "άνετοι") για να κόψει κάποιος ένα σκοινί. Ό,τι κοπιδι χρησιµοποιούµε 
πρέπει να ασφαλίζει ώστε να αποφύγουµε ένα µη θεληµένο άνοιγµά του. Ακόµη και αν 
υπάρχει περίπτωση να ανοίξει χωρίς την θέλησή µας, πρέπει να έχουµε λιµάρει την αιχµή 
του ώστε να µην καρφωθεί κάπου.  

Αναρριχητική σκαλίτσα  

Είναι µια ανεµόσκαλα από τριών, τεσσάρων ή και πέντε σκαλιών κατασκευασµένη από 
αναρριχητικό ιµάντα. Ανάλαφρη και µικρή σε όγκο µας διευκολύνει σε αλλαγές, δύσκολα 
περάσµατα κλπ.  

Συνήθως την προτιµούν νέοι σπηλαιολόγοι. Οι "παλιοί" θα την χρησιµοποιήσουν µόνο στην 
Τεχνητή αναρρίχηση αφού µε έξυπνη χρήση του φρένου χερός και της πενταλιέρας 
µπορούν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες.  

Κορδονέττο για αυτοσφιγγόµενους κόµπους  

Κορδονέττο 5,5 - 7 χιλ. και µήκους 3 περίπου µέτρων που χρησιµεύει στην κατασκευή 
αυτοσφιγγόµενων κόµπων σε ορισµένους χειρισµούς της αυτοδιάσωσης κτλ Πλέον 
προτιµούνται κορδονέττα από kevlar ή deenyma. Επίσης κάποιοι σπηλαιολόγοι προτιµούν 
έτοιµους ραµµένους ιµάντες από kevlar ή deenyma.  

Ζώνη µέσης, κρεµαστάρια ώµου  

Η ζώνη αυτή είναι ρυθµιζόµενη για να εφαρµόζει σωστά και φέρει αρκετά κρεµαστάρια για 
να µπορούµε να κρεµάµε υλικά (καραµπίνερ, πλακέτες, τσαντάκι αρµατώµατος, µπαταρίες 
κτλ). Θα πρέπει να είναι άνετη (να µην µας εµποδίζει στις κινήσεις).  

Το κρεµαστάρι ώµου είναι µια ειδική ζώνη που φοριέται διαγώνια από τον ώµο, 
ρυθµιζόµενη και φέρει (κι αυτή) άφθονα κρεµαστάρια. Το πλεονέκτηµα της σε σχέση µε τη 
ζώνη µέσης είναι ότι µπορούµε να τη βγάλουµε πολύ πιο εύκολα (µε µια κίνηση) σε 
περίπτωση που µας εµποδίζει (π.χ. σε ένα στένωµα). Επίσης µπορεί εύκολα να 

αντικατασταθεί από έναν απλό ιµάντα, χωρίς βέβαια τις ανέσεις του έτοιµου (ο έτοιµος είναι φαρδύς 
στον ώµο και µε µαξιλαράκια για να µην µας "κόβει", ενώ έχει και κρεµαστάρια ώστε να ταχτοποιούµε 
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κατά είδος τα υλικά). Μπορούµε να έχουµε και ένα ή δύο κρεµαστάρια, ανάλογα µε την ποσότητα των 
υλικών.  

Συντήρηση, έλεγχος, φύλαξη  

• Πλένουµε ό,τι συνθετικό χρησιµοποιούµε σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή που 
τηρούµε ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ!!! Είναι πολύ άσχηµο ένα θερµοεσώρουχο (π.χ) σηµαντικής αξίας να 
κάνει, µετά από µία και µόνο χρήση, σε ένα δεκάχρονο παιδί...  

• Όλος ο υπόλοιπος εξοπλισµός πλένεται µε νερό, ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, 
καθαρίζεται µε βούρτσες και βουρτσάκια (ακόµη και παλιές οδοντόβουρτσες µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε για τις λεπτοµέρειες) από λάσπη, χώµατα κτλ.  

• Το στέγνωµα πρέπει να γίνετε σε σκοτεινό µέρος µε θερµοκρασία δωµατίου.  

• Εάν πρόκειται για µεταλλικά εργαλεία µε κινητά µέρη τα λαδώνουµε µε spray σιλικόνης 
φροντίζοντας να σκουπίσουµε τα υπολείµµατα για να αποφύγουµε την επαφή του λαδιού µε το 
σκοινί.  

• Ο εξοπλισµός ελέγχεται προσεκτικά για φθορές, σκισίµατα, χτυπήµατα κτλ. Εάν κάτι δεν µας 
ικανοποιεί το αποσύρουµε οριστικά. Εάν κρίνουµε πως η εµπειρία µας δεν είναι αρκετή, 
συµβουλευόµαστε κάποιον πιο έµπειρο σπηλαιολόγο.  

• Ο εξοπλισµός φυλάσσσεται σε στεγνό, σκοτεινό µέρος µε θερµοκρασία δωµατίου, µακριά από 
ηλιακό φως και από χηµικά, καύσιµα, µπαταρίες, ασετυλίνες κτλ. 
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Το σπηλαιολογικό σκοινί 

Αν το "Α" της "κάθετης σπηλαιολογίας" είναι η "κεντρική δεσιά" (από όπου ξεκινάµε τις καταβάσεις µας) 
και το "Ω" οι σπηλαιολόγοι, ολόκληρη η υπόλοιπη αλφάβητος (και τα 22 γράµµατα!!!) είναι το σκοινί 
µας... Το σκοινί είναι ο οµφάλιος λώρος που µας συνδέει µε την επιφάνεια, το φως, τον ανοικτό χώρο: 
η µόνη "µέθοδος" µε την οποία θα "ξαναγεννηθούµε". Αξιωµατικά, το σκοινί είναι και πρέπει να είναι, 
το υλικό στο οποίο, έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη. Αυτήν ακριβώς την εµπιστοσύνη µπορούµε 
εύκολα να την αποκτήσουµε διότι το σκοινί µπορούµε να το ελέγξουµε πολύ εύκολα για φθορά 
π.χ. οπτικά, µε πρόχειρο τεστ αντοχής σε παράγοντα (συντελεστή) πτώσης 1 (παρακάτω θα 
αναφερθούµε εκτενέστερα). Αυτό, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα συνθετικά (ιµάντες, κορδονέτα κλπ) και 
µεταλλικά υλικά (κρίκους, πλακέτες κτλ), που χρησιµοποιούνται στο αρµάτωµα και τα οποία µπορούν 
να ελεγχθούν µεν αλλά σε κάποιο εργαστήριο δε (κάτι φυσικά αδύνατον στο σπηλαιολογικό πεδίο - 
αφήστε που έχει και "κάποιο" κόστος). Έτσι, θα πρέπει να θεωρούµε ότι όλα µπορούν να αστοχήσουν 
εκτός από το (ελεγµένο) σκοινί. Είτε µας αρέσει, είτε όχι εξαρτώµαστε απόλυτα από το σκοινί µας 
(µεταξύ µας: αν δεν τρελαίνεστε µε την ιδέα της απόλυτης εξάρτησης, παρατήστε τη σπηλαιολογία και 
ασχοληθείτε µε το µπριτζ...). Άρα πρέπει να του φερόµαστε µε σεβασµό, να το "αγαπάµε", να 
παίρνουµε ό,τι µπορεί να µας δώσει,να το φροντίζουµε και να ξέρουµε τα όρια του...  

Τα σύγχρονα "σπηλαιολογικά" σκοινιά είναι είτε στατικά είτε (χαρακτηρίζονται ως) ηµιστατικά (τα 
περισσότερα, µιας και αυτή είναι η τάση). Η χρήση αυτών των σκοινιών υπαγορεύεται από την ίδια την 
φύση των τεχνικών SRT (1) - Single Rope Tecnichques - Τεχνικές Μονού Σκοινιού:  

• Ο σπηλαιολόγος χρησιµοποιεί το σκοινί υπό συνεχή τάση πολλές φορές και κατ'επανάληψη, 
εποµένως υπάρχει ανάγκη για αυξηµένη αντοχή (τα στατικά σκοινιά αντέχουν µεγαλύτερα 
στατικά φορτία από άλλα π.χ. τα δυναµικά αναρριχητικά σκοινιά.  

• η ανάβαση και ειδικά µε την κλασική τεχνική ("βάτραχος", δες σχετικό κεφάλαιο) προκαλεί 
ταλάντωση του σπηλαιολόγου στον κατακόρυφο άξονα γνωστή και ως "γιο - γιο". Η ταλάντωση 
αυτή θα πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια άρα το σκοινί θα πρέπει να είναι στατικό ή 
(χαρακτηριζόµενο ως) ηµιστατικό.  

• εξ' ορισµού ακόµη και στην µεγαλύτερη πτώση που µπορεί να έχει ένας σπηλαιολόγος ο 
παράγοντας πτώσης (2) δεν θα πρέπει να ξεπερνά την τιµή 1 (Fall Factor = 1, θα το δείτε να 
γράφετε και FF=1)  

• κατά την κατάβαση το σκοινί ∆ΕΝ θα πρέπει να περιστρέφει τον σπηλαιολόγο γι'αυτό, εξ' 
άλλου, και η δοµή του σπηλαιολογικού σκοινιού (κάλτσα - ψίχα).  

Λαµβάνοντας υπόψην τα παραπάνω, θα καταλάβουµε τους πυλώνες πάνω στους οποίους έχει βασισθεί 
η εξέλιξη των σπηλαιολογικών σκοινιών. Τα τελευταία χρόνια µάλιστα έχει προστεθεί και η παράµετρος 
σχετικά µε την µέγιστη δύναµη ανάσχεσης πτώσης (impact force) που φτάνει στο σώµα του 
σπηλαιολόγου κατά την διάρκεια µιας δυναµικής φόρτισης (π.χ. πτώση). Έτσι οι κατασκευαστές 
προσπαθούν να βελτιώσουν κι άλλο τα σπηλαιολογικά σκοινιά, ώστε αυτά να είναι ακόµη πιο "µαλακά" 
κι έτσι έχει προκύψει και η τάση των "ηµιστατικών" σκοινιών (τα οποία τείνουν να κυριαρχήσουν στην 
αγορά).  

Σηµειώστε τέλος πως σε περίπτωση που χρειαστεί να σκαρφαλώσουµε ελεύθερα (αναρρίχηση) τα 
σπηλαιολογικά σκοινιά είναι ακατάλληλα. Οπωσδήποτε απαγορεύονται τα παλαιότερα, ενώ τα 
νεότερης γενιάς σπηλαιολογικά σκοινιά προβλέπουν στις προδιαγραφές τους (αναρριχητικές) πτώσεις. 
Εάν όµως το σκοινί είναι βρεµένο τα χαρακτηριστικά αυτά µειώνονται κατά πολύ. Αθροίστε τώρα και το 
µεγαλύτερο SHOCK και να οι αιτίες της ακαταλληλότητας.  

Οπότε: στην περίπτωση αναρρίχησης χρησιµοποιήστε ΜΟΝΟ δυναµικά αναρριχητικά σκοινιά! 
Περισσότερα θα πούµε παρακάτω.  

Αναλυτικότερα... 
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Τα σπηλαιολογικά σκοινιά είναι συνήθως άσπρου χρώµατος (ώστε να ξεχωρίζουν µε µια µατιά από τα 
αναρριχητικά - ορειβατικά σκοινιά, προς αποφυγή ατυχηµάτων). Έχουν προδιαγραφές µε τις οποίες 
εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του σκοινιού (άρα και του σπηλαιολόγου) σε πτώσεις (µε παράγοντα ή 
συντελεστή µικρότερο ή ίσο µε 1). Είναι ανθεκτικά στα χτυπήµατα. Μπορούν να σηκώσουν τουλάχιστον 
18 Kn. Eίναι κατασκευασµένα από ίνες πολυεστέρα, νάιλον (πολυαµιδίου) ενώ δοκιµάζονται και άλλα 
υλικά µε σκοπό να διατηρηθούν τα µέχρι τώρα, χαρακτηριστικά των σκοινιών και επιπλέον να γίνουν 
αδιάβροχα, ακόµη πιο ανθεκτικά στις πτώσεις κτλ. Τα σκοινιά (τύπου Kernmantel) αποτελούνται από 
δύο τµήµατα: την  
 

 
Tυπικό δείγµα σπηλαιολογικού σκοινιού 
 
κάλτσα (gaine ή mantle) (το εξωτερικό µέρος δηλαδή) και την ψίχα ή πυρήνα (ame ή kern) (το 
εσωτερικό µέρος). Εξ ου και το Kernmantel. Η ψίχα προσφέρει το 50-70% περίπου της αντοχής του 
σκοινιού ενώ το υπόλοιπο 30-50% η κάλτσα.  
 

 
Από έξω προς τα µέσα: Η κάλτσα, η ψίχα και η "ταυτότητα" του σκοινιού 
 
Στο "κέντρο" των σκοινιών µέχρι το 1997 υπήρχε µια έγχρωµη ίνα που προσδιόριζε το έτος 
κατασκευής. Για παράδειγµα καταλαβαίνουµε µε µια µατιά πως το σκοινί στη φωτό έχει παραχθεί το 
1997 (purple). Aπό το 1997 η έγχρωµη ίνα έχει αντικατασταθεί από τυπωµένη ταινία στην οποία 
συνήθως αναφέρονται όλα τα "στοιχεία" ταυτότητος του σκοινιού. Πριν από την πρώτη χρήση του 
σχοινιού "µαρκάρουµε" το σκοινί όπως θα δούµε παρακάτω.  

Το σκοινί θα µπορούσε να έχει την ίδια ή και περισσότερη αντοχή εάν η πλήρης διατοµή του ήταν 
"ψίχα". Οι κατασκευαστές θυσιάζουν αυτήν την επιπλέον αντοχή γιατί η "κάλτσα", 1) περιορίζει 
δραστικά την τάση της "ψίχας" να ξετυλίγεται / περιστρέφεται και 2) λειτουργεί προστατευτικά (κατά το 
δυνατόν) σε περίπτωση τριβών (δηλ. το σκοινί θα ήταν ακόµη πιο ευάλωτο στις τριβές χωρίς αυτήν).  

Η ψίχα και η κάλτσα είναι ξεχωριστά πλεγµένες, γι'αυτό όταν έχουµε ένα καινούριο, αχρησιµοποίητο 
σκοινί πρέπει να το αφήσουµε για 24 ώρες µέσα σε καθαρό νερό. Αυτό αποµακρύνει την παραφίνη την 
οποία εφαρµόζουν οι κατασκευαστές για να διατηρούν τα σκοινιά και επιπλέον προετοιµάζει την κάλτσα 
και την ψίχα ώστε µε την διόγκωση να δέσουν µεταξύ τους. Κατά την διαδικασία αυτήν το σκοινίθα 
µαζέψει 5%. Παλαιότερα, για να γίνει το δέσιµο αυτό έπρεπε να γίνει "στρώσιµο" του σκοινιού 
(συνήθως πέρασµα από ένα καταβατήρα ολόκληρου του µήκους του σκοινιού - καλούµπα, γνωστή 
τεχνική η οποία χρησιµοποιείται σε αγώνες ή για προπόνηση). Κατά το στρώσιµο "τότε" η κάλτσα που 
περίσσευε ήταν περί το 1% (επί το µήκος του σκοινιού). Σήµερα τα σύγχρονα σκοινά έχουν σχεδόν 
µηδενικό περίσευµα κάλτσας.  

Τα σκοινιά ανάλογα µε την χρήση έχουν συνήθως 2-3 χρόνια ζωής (συχνή χρήση) ενώ οι περισσότεροι 
κατασκευαστές προτείνουν µέχρι 5 χρόνια ζωής (σε κατάσταση αποθήκευσης). Πρόσφατες µελέτες 
έχουν δείξει ότι η διάρκεια ζωής ενός σκοινιού µπορεί να είναι και πολύ - πολύ µεγαλύτερη. Παρόλα 
αυτά, η χρήση τους πέραν των ορίων ζωής που δίνει ο κατασκευαστής γίνεται µε δική µας 
ευθύνη και θα πρέπει να κάνουµε τακτικά & δειγµατοληπτικά τέστ αντοχής µε Παράγοντα 
Πτώσης 1 καθώς και ακόµη συχνότερο οπτικό και δια της αφής έλεγχο για εντοπισµό χτυπηµάτων - 
φθορών, µε την µεθοδολογία που θα αναλύσουµε παρακάτω.  

Σε γενικές γραµµές, τα σκοινιά ...  
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• δεν τα πατάµε  

• δεν τα κλωτσάµε  

• δεν ρίχνουµε πάνω τους κατάλοιπα από την καύση της ασετυλίνης  

• τα προστατεύουµε από καύσιµα, οποιοδήποτε χηµικό και ειδικά από τα υγρά των µπαταριών  

• τα προστατεύουµε από το ηλιακό φως (ειδάλλως πολυµερίζονται, µε απλά λόγια διαλύονται)  

• τα πλένουµε πάντα µετά την χρήση µε ειδικά βουρτσάκια και καθαρό νερό (υπάρχουν και ειδικά 
απορρυπαντικά)  

• τα αποθηκεύουµε στεγνά σε δροσερό - σκοτεινό µέρος  

• τα αγαπάµε.  

Ενώ µέσα στο σπήλαιο  

• η µεγαλύτερη απειλή για το σκοινί (...και εµάς) είναι οι τριβές του σκοινιού στο βράχο (δες 
Αρµάτωµα)  

• οι λιθοπτώσεις (οι οποίες προκαλούν µέχρι και άµεσο κόψιµο του σκονιού)  

• οι κόκκοι αργίλου οι οποίοι εισχωρούν ανάµεσα στις ίνες του σκοινιού και αλλοιώνουν µε τον 
χρόνο τα χαρακτηριστικά του (µείωση ελαστικότητας, µείωση αντοχής κτλ.)  

Συνοψίζοντας, µε δεδοµένο ότι στα σπήλαια υπάρχει πολύ λάσπη, όταν η επίσκεψη τελειώσει το σκοινί 
πρέπει να πλυθεί µε απλό νερό µε την βοήθεια µια βούρτσας (υπάρχουν και ειδικές) και να ελεγχθεί 
προσεκτικά, οπτικά και δια της αφής. Εναλλακτικά το σκοινί µπορεί να πλυθεί και σε πλυντήριο 
ρούχων, σε πρόγραµµα για ευαίσθητα, µε κρύο νερό και εφόσον έχει ξεπλυθεί καλά το πλυντήριο από 
τα υπολείµµατα του απορρυπαντικού της τελευταίας πλύσης. Μια πλύση χωρίς απορρυπαντικό, πριν 
πλύνουµε τα σκοινιά µας στο πλυντήριο είναι απαραίτητη. Ιδανικά θα έπρεπε να χρησιµοποιούµε 
πλυντήριο αποκλειστικά για αυτή τη χρήση. Τέλος µια καλή, φτηνή και "διασκεδαστική" µέθοδος είναι 
το "πλύσιµο" του σκοινιού σε φαράγγι: κάθε "πέρασµα" καταβατήρα από το σκοινί σας θα αφαιρεί 
στρώµατα λάσπης... Προσοχή µόνο εάν το φαράγγι είναι το ίδιο "λασπώδες" (από ίλη), οπότε θα θέλει 
ξανά πλύσιµο.  

Εάν το σκοινί δεν πλυθεί, οι µικροσκοπικοί κρύσταλλοι (στο αργιλικό κλάσµα) που παραµένουν 
ανάµεσα στις ίνες του σκοινιού, λειτουργούν σαν µικρά κοµµάτια γυαλιού καταστρέφοντας το ίδιο το 
σκοινί ενώ συνάµα το µετατρέπουν (το σκοινί) σε ένα "γυαλόχαρτο" για τα υπόλοιπα υλικά 
π.χ.καταβατήρας. Όπως διαβάσατε πιο πάνω, το σκοινί στεγνώνει και φυλάσσεται σε σκοτεινό µέρος, 
µακριά από το ηλιακό φως. ΠΟΤΕ µην "πλύνετε" τα σκοινιά σας µε νερό υπό πίεση: θα κάνετε ό,τι 
χειρότερο µπορείτε!!! Ενώ φαινοµενικά το σκοινί θα είναι κάτασπρο, άρα πεντακάθαρο, θα έχετε 
"σπρώξει" όλη τη λάσπη(κρύσταλλοι ασβεστίου ή αργίλου) στο πυρήνα, όπου θα αρχίσουν να 
λειτουργούν σαν γυαλόχαρτο στην καρδιά του σκοινιού σας!!!  

Να µην ξεχνάτε ΠΟΤΕ ότι από το σκοινάκι αυτό θα κρεµαστείτε εσείς και πιθανόν οι άνθρωποι που 
αγαπάτε περισσότερο. Φροντίστε το για την ∆ΙΚΗ ΣΑΣ ασφάλεια!!!  

Μερικά ακόµα τεχνικά στοιχεία  

Το σκοινί που ταλαιπωρούµε σε µία σπηλιά, είναι το αποτέλεσµα µιας ολόκληρης σειράς από µελέτες σε 
ερευνητικά εργαστήρια, εµπειρία σε παραγωγικές µονάδες και απαιτητικούς ελέγχους στο πεδίο. Έτσι: 
παρότι το σπηλαιολογικό σκοινί είναι κατασκευασµένο από τα ίδια υλικά µε τα αναρριχητικά σκοινιά 
έχουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες. Αυτές τις οφείλουν στον εντελώς διαφορετικό τρόπο πλέξης. Τα 
µεν αναρριχητικά είναι πλεγµένα έτσι ώστε οι ίνες να σχηµατίζουν ένα "αµορτισέρ" ενώ τα 
σπηλαιολογικά αποτελούνται από πολλές µικρές "πλεξούδες" οι µισές από τις οποίες είναι δεξιόστροφα 
πλεγµένες και οι άλλες µισές αριστερόστροφα έτσι ώστε να µην έχουµε και το πρόβληµα της 
περιστροφής µας κατά την χρήση του σκοινιού.  

Επίσης η διάµετρος του σκοινιού είναι ενδεικτική των αντοχών και γενικά των χαρακτηριστικών του. 
Π.χ µπορεί να έχουµε ένα σκοινί διαµέτρου 10,5 χιλ. που να έχει το ίδιο βάρος ανά µέτρο, µε ένα σκοινί 
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διαµέτρου 9,5 χιλ. Άρα, ο δείκτης βάρος/ανά µέτρο είναι εξίσου σηµαντικός µε τη διάµετρο του 
σκοινιού.  

Η Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 1891 

 

 
Τα σκοινιά που χρησιµοποιούµε συνήθως ανήκουν στην κατηγορία Α της ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΝ 
1891. Από την λεπτοµερέστατη αυτή οδηγία πρέπει να συγκρατήσουµε ότι η στατική δύναµη που 
ασκείται στο σκοινί ώστε αυτό να σπάσει πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 22 ΚΝ (2200 κιλά). Σηµαντικό 
είναι ότι η επιµήκυνση του σκοινιού πρέπει να είναι µικρότερη από 5% για ένα βάρος 50 µε 150 κιλά.  

Τα σκοινιά που η οδηγία 1891 ορίζει ως κατηγορίας Β είναι σκοινιά µε αντοχή 
µεγαλύτερη από 18 ΚΝ. Με δεδοµένο ότι ένας κόµπος αφαιρεί µεγάλο µέρος από την 
αντοχή του σκοινιού, τα σκοινιά αυτά απαιτούν µεγάλη προσοχή και εµπειρία.  

Τα παλαιότερα εγχειρίδια ανέφεραν ότι ασφαλή σκοινιά είναι αυτά µε διάµετρο 
µεγαλύτερη από 11 χιλ.. Σήµερα ασφαλή και κατάλληλα για γενική σπηλαιολογική 
χρήση θεωρούνται αυτά που η διάµετρος κινείται ανάµεσα στα 9 και 10 χιλ (max. 
10.5 χιλ.) Γενικά υπάρχει η τάση να χρησιµοποιούµε όσο το δυνατόν µικρότερης 
διαµέτρου σκοινιά για να κερδίζουµε βάρος στη µεταφορά. Χαρακτηριστικά 100 
µέτρα σκοινί 8 χιλ γνωστής εταιρείας ζυγίζουν 4 κιλά και 100 γρµ. Ενώ 100 µέτρα 
σκοινιού 10,5 χιλ. της ίδιας εταιρείας ζυγίζουν 6 κιλά και 700 γρµ! Η διαφορά των 2 
κιλών και 600 γρµ. είναι τεράστια!) Πάντως σκοινιά κάτω από 9 χιλ. δεν θεωρούνται 
(ακόµη) ασφαλή για ευρεία χρήση (3).  

Μαρκάρισµα των σκοινιών 

Το µαρκάρισµα γίνεται µετά το πρώτο πλύσιµο του σχοινιού. Αυτό γιατί, θα µαζέψει περίπου 5%. Έτσι 
αν τα µαρκάρουµε πριν το πλύσιµο, τα µέτρα που εµείς θα έχουµε σηµειώσει δεν θα ανταποκρίνονται 
στην πραγµατικότητα. Το µαρκάρισµα είναι πολύ σηµαντικό διότι σε µία κατάσταση... "ακαταστασίας" 
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των σχοινιών µας, κάτι που πολύ συχνά συµβαίνει σε µία σπηλιά, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίζουµε 
διαµέτρους και µήκη.  

Σε ορισµένους τύπους σκοινιών έχουµε µία ολίσθηση της κάλτσας ως προς την ψίχα. Στην περίπτωση 
αυτή το σκοινί πρέπει να "σιδερώνεται", όπως αναφέρουµε παραπάνω, τα περισσεύµατα της κάλτσας να 
αφαιρούνται µε αιχµηρό µαχαίρι και η άκρη του σκοινιού να "λειώνεται" ώστε να προλαµβάνουµε το 
ξέφτισµα. Γενικά για να αποφύγουµε το "µάσηµα" του σχοινιού όταν το κόβουµε, τυλίγουµε το σχοινί 
µε ταινία (π.χ. µονωτική, χαρτοταινία) στο σηµείο που θέλουµε. Αφού το κόψουµε, λειώνουµε την 
άκρη, πριν αφαιρέσουµε την ταινία αποφεύγοντας την δηµιουργία ενός εξογκώµατος στην άκρη του 
σχοινιού.  

 
Μαρκάρισµα µε τεχνικές canyoning 

Υπάρχουν δύο τρόποι µαρκαρίσµατος των 
σκοινιών. Στον έναν, πάνω σε 
υφασµάτινη, αυτοκόλλητη ταινία που 
τοποθετούµε στην µία άκρη του σκοινιού, 
γράφουµε µε ανεξίτηλη αδιάβροχη 
µελάνη τα παρακάτω στοιχεία: σύλλογο, 
µήκος και χρονολογία πρώτης χρήσης, 
φροντίζοντας φυσικά, να αγοράζουµε 
"φρέσκα" σκοινιά. Στην άλλη άκρη 
γράφουµε µόνο το µήκος το σκοινιού. Τις 
ταινίες και τα στοιχεία τις προστατεύουµε 
µε διαφανές θερµοπλαστικό. Ώστόσο το 
θερµοπλαστικό στις άκρες µπορεί να µας 
δηµιουργήσει πρόβληµα στην περίπτωση 
που χρησιµοποιούµε τα σκοινά αυτά και 
σε άλλες δραστηριότητες όπως το 
canyoning. Συγκεκριµένα στην ανάκληση 
υπάρχει περίπτωση το θερµοπλαστικό να 
"κολλήσει" στον κρίκο του ραπέλ.  

Ο δεύτερος τρόπος βασισµένος πάνω σε 
τεχνικές του canyoning, θέλει ένα µαρκαδόρο και µόνο. ∆εν υπάρχει περίπτωση να έχουµε πρόβληµα 
στην ανάκληση αλλά "µαρκάρουµε" πολύ λιγότερα στοιχεία από ότι µε τον "κλασσικό" σπηλαιολογικό 
τρόπο. Από την άλλη µπορούµε να κωδικοποιήσουµε και την χρονολογία πρώτης χρήσης και το 
σύλλογο µας. Σε καµµιά περίπτωση όµως δεν χρησιµοποιούµε µαρκαδόρο σε οποιοδήποτε 
σηµείο του σκοινιού παρά µόνο τους είκοσι πόντους των άκρων τoυ σκοινιού µας!!!  

Έλεγχος των σκοινιών 
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Σχοινί χωρίς προβλήµατα στον πυρήνα του 

To σκοινί πρέπει να ελέγχεται έπειτα από κάθε χρήση του. Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε την αφή και την 
όραση.  

Με την όραση αντιλαµβανόµαστε εύκολα τα κοψίµατα, καψίµατα και γενικότερα τα σηµεία που έχει 
κακοποιηθεί. Με την αφή, περνώντας το σκοινί κατά µήκος από τα χέρια µας µπορούµε να ελέγξουµε - 
εκτός όλων των παραπάνω - και τη διάµετρο καθώς επίσης και την ευκαµψία του. Εάν παρατηρήσουµε 
κάποια διαφορά, αυτό σηµαίνει ότι το σκοινί εσωτερικά έχει υποστεί ζηµιά.  

 
Σκλήρυνση σε µέρη του σχοινιού 
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Χτύπηµα σε σχοινί µε ζηµιά στον πυρήνα 

Κάνοντας στο σχοινί ένα κοίλωµα (όπως στις εικόνες), ελέγχουµε για τυχόν εωτερικές ζηµιές ή 
ανωµαλίες στον πυρήνα του. Σε όλο το µήκος το σχοινιού που θέλουµε να εξετάσουµε, δηµιουργούµε 
αυτό το κοίλωµα και "κυλάµε" το σχοινί µέσα από τα χέρια µας έτσι ώστε όλο το µήκος του σχοινιού να 
σχηµατίσει αυτή τη λούπας. Όταν υπάρχει οµαλότητα στη ροή του σχοινιού, αυτό σηµαίνει πως δεν 
υπάρχει ζηµιά στον πυρήνα του σχοινού. Όταν όµως στην ροή του σχοινιού παρατηρούµε εξογκώµατα, 
µύτες καθώς και σκληρά και ευθεία τµήµατα, τότε υπάρχει κάποια ζηµιά στο εσωτερικό του σχοινιού.  

Τότε το µόνο να κάνουµε είναι να κόψουµε το σκοινί σε εκείνο το σηµείο. ∆ιότι αν δεν κοπεί το σκοινί, 
υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να κοπεί το νήµα της ζωής µας...  
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Μπορώ να χρησιµοποιήσω άλλα σκοινιά για σπηλαιολογική χρήση; 

 
�-∆υναµικό αναρριχητικό σκοινί 

Τα δυναµικά (αναρριχητικά) σκοινιά απορρίπτονται αφού η 
στατική επιµήκυνση είναι µεγαλύτερη από 10% (σε ένα 
πηγάδι 100 µέτρων θα γινόµασταν ένα τεράστιο γιο - γιο 
ανεβοκατεβαίνοντας 10 + 10 = 20 ολόκληρα µέτρα 
τουλάχιστον!!!). Επιπλέον τα δυναµικά σκοινιά είναι 

µικρότερης στατικής αντοχής και στην σπηλαιολογική χρήση φθείρονται πιο σύντοµα. Μοναδική χρήση 
αυτών των σκοινιών στην σπηλαιολογική πρακτική είναι η περίπτωση αναρρίχησης εντός σπηλαίου ή 
για να φτάσουµε στο σπήλαιο και τέλος η χρήση για επιπλέον ασφάλιση στην σπηλαιοδιάσωση αλλά 
αυτό ξεφεύγει από την κλασική SRT µεθοδολογία.  

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ λεπτά σκοινιά (5.5 χιλ.) µε αντοχή µεταξύ 18 και 22 Kn... 
Τα σκοινιά αυτά όµως είναι "σούπερ" στατικά (ή υπερ-στατικά) - συνήθως κατασκευασµένα από 
kevlar, spectra ή dyneema - µε σχεδόν µηδενική επιµήκυνση. Με αυτά τα σκοινά, σε περίπτωση 
πτώσης οι δυνάµεις από το σοκ θα περνούσε στα σηµεία ασφάλισης, στο βράχο και στα υλικά και θα 
κατέληγε και στο σώµα του σπηλαιολόγου. Οπότε τα σούπερ στατικά σκοινιά - τουλάχιστον για την ώρα 
- απορρίπτονται.  

Σηµειώσεις 

(1) SRT = Single Rope Technique  

(2) Ο Παράγοντας (ή Συντελεστής) Πτώσης υπολογίζεται από το κλάσµα του µήκους πτώσης προς το 
µήκος του σκοινιού που καλείται να αποσβέσει την πτώση αυτήν. Ο παράγοντας αυτός διαδραµατίζει 
σηµαντικότατο ρόλο σε κάθε σηµείο της κάθετης σπηλαιολογικής πρακτικής (SRT) καθώς είναι κριτήριο 
για την αξιολόγηση/πιστοποίηση των σκοινιών, την υλοποίηση του αρµατώµατος, την κίνηση µας στο 
σκοινι, κτλ. Τα σπηλαιολογικά σκοινιά αντέχουν µέχρι και πτώσεις µε παράγοντα πτώσης 1 (για βάρος 
αντικειµένου 80 κιλά).  

(3) Σκοινιά 8 χιλ. χρησιµοποιούνται κατα κόρον σε βαθιά σπήλαια από εξερευνητικές αποστολές. Η 
χρήση τους ακόµη και σε αυτές τις αποστολές (οι οποίες επανδρώνονται συνήθως από έµπειρα άτοµα) 
γίνετε µε την λογική "λίγες επαναλήψεις - λίγοι σπηλαιολόγοι", δηλ. τοποθετούνται σε τµήµατα 
του σπηλαίου τα οποία θα προσπελαστούν λίγες φορές και από λίγους σπηλαιολόγους. Κλασικό 
παράδειγµα τέτοιας εφαρµογής είναι η τοποθέτηση σκοινών 8 χιλ. στα τελευταία πολύ βαθειά τµήµατα 
ενός σπηλαίου ή π.χ. χρήση σκοινών 7 χιλ. πίσω από ένα σιφώνι όπου θα περάσει ένας ή δύο 
σπηλαιοδύτες.  
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Σακκίδια: Τριών τύπων 

Ορειβατικό  

Τα ορειβατικά σακκίδια είναι υψηλή ποιότητος, µε ανατοµική κατασκευή, ικανά να ανταπεξέλθουν σε 
µεταφορά µεγάλων φορτίων και επί µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αλλά: µην το χρησιµοποιήσετε ποτέ σε 
σπήλαιο εκτός και εάν το βαρεθήκατε. Ακόµη και τότε, όµως, θα δείτε ότι στο σπήλαιο δεν θα σας 
πολυβολέψει αφού παρουσιάζει οριµένα µειονεκτήµατα τα οποία, τουλάχιστον, θα σας καθυστερήσουν. 
Για παράδειγµα είναι άκαµπτο κι αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι στα στενώµατα δεν θα µπορεί να 
ακολουθήσει τη "ροή" του σπηλαίου, µε µοναδικό αποτέλεσµα την ταλαιπωρία σας. Επίσης, στό πρώτο 
σύρσιµο στα τοιχώµατα θα τρυπήσει, οι ιµάντες που ρυθµίζουν την ανατοµική του θέση στο σώµα θα 
µπλέκουν σε µυτίκια, σταλαγµιτικά κτλ. Με δύο λόγια: Τα ορειβατικά σακκίδια είναι παντελώς 
ακατάλληλα για σπηλαιολογική χρήση. Είναι ιδανικά για να φτάσει ο εξοπλισµός µέχρι το σπήλαιο αλλά 
µέχρι εκεί. Είναι κακή επιλογή για το εσωτερικό του σπηλαίου. Εκεί το καλύτερο που έχετε να κάνετε 
είναι να εµπιστευτείτε τους σπηλαιολογικούς σάκους.  

Στρατιωτικοί σάκκοι  

Καλοί για την µεταφορά µεγάλου όγκου υλικών αρκεί το σπήλαιο να µην βρίσκεται µακριά από τον 
δρόµο. Επίσης είναι ιδανικοί για να µεταφέρουµε µεγάλο όγκο εξοπλισµού (οµαδικά υλικά) από την 
αποθήκη µας µέχρι το πεδίο, εκεί όπου θα µοιραστεί στους σπηλαιολόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
(και σε άλλες ανάλογες) ο στρατιωτικός σάκκος (λουκάνικο) είναι µια φτηνή, κλασσική και ALL TIME 
CLASSIC επιλογή.  

∆εν είναι όµως καθόλου καλή λύση να τους χρησιµοποιήσουµε µέσα στο σπήλαιο διότι είναι υπερβολικά 
ογκώδεις άρα δύσχρηστοι.  

Σπηλαιολογικοί σάκκοι 

 
Σπηλαιολογικός σάκκος της εταιρείας Petzl 
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Σπηλαιολογικός σάκκος της εταιρείας Alp Design 
 
Σπηλαιολογικός σακκουλάκι της εταιρείας Alp Design για τα Υλικά Αρµατώµατος 
∆ιατίθονται σε φωτεινά σωστικά χρώµατα (ακόµη και ασηµί!), είναι αδιάβροχοι, ανθεκτικοί, σε διάφορα 
µεγέθη, µε ειδικές χρήσεις (π.χ. για τα υλικά αρµατώµατος) συµπιεζόµενοι, βολικοί στα στενώµατα. 
∆ηλαδή ό,τι καλύτερο. ∆υστυχώς πανάκριβοι - αν και υπάρχουν και ...ευκαιρίες.  

Τα χαρακτηριστικά ενός σπηλαιολογικού σάκκου είναι:  

• το υλικό κατασκευής τους είναι PVC, κίτρινο (συνήθως), κόκκινο ή µπλέ (σπάνια)  

• το σχήµα τους ως "κάτοψη" είναι οβάλ ή κυκλικό. Το οβάλ (που συναντάται περισσότερο στους 
µεγάλου όγκου σάκκους) έχει το πλεονέκτηµα της "ανατοµικής" µεταφοράς, αφού κάθεται 
καλύτερα στο σώµα. Ωστόσο µειονεκτεί στα στενώµατα, στους µαίανδρους σε σχέση µε το 
"βαρελάκι". Το "βαρελάκι" από την άλλη, µειονεκτεί απέναντι στο "οβάλ" αφού δεν µπορεί να 
ξεπεράσει έναν ορισµένο όγκο υλικών.  

• έχουν δύο ρυθµιζόµενους ή σταθερούς ιµάντες µεταφοράς (ώµου) χωρίς µαξιλαράκια, 
εντατήρες κτλ.  

• υπάρχει ένα τουλάχιστον "χερούλι" µεταφοράς από ιµάντα στο επάνω µέρος, αλλά συνήθως και 
στο πλάι.  

• σύστηµα κλεισίµατος που να µπορούµε να χειριστούµε εύκολα ακόµη και µε γάντια (συνήθως 
είναι ένα απλό σκοινάκι 8 χιλ).  

• ιµάντα ή σκοινί που µας επιτρέπει να τον κρεµάµε πάνω µας σε πηγάδια, κάθετα στενώµατα, 
ενώ µπορούµε να τον τραβάµε σε οριζόντια στενούς διαδρόµους κτλ.  

• ένα απλό "καπάκι" από πλαστικό ύφασµα που εµποδίζει τα υλικά να γλυστρήσουν έξω από το 
σάκκο µας.  

• ιδιαίτερα προσεγµένες ραφές, ενισχυµένες ακόµη και µε ύφασµα.  

Γενικά όσο λιγότερα περισσεύουν από το σπηλαιολογικό σάκκο, τόσο το καλύτερο αφού τόσο λιγότερες 
θα είναι οι πιθανότητες να µπλέξουν τα "περισσευούµενα".  

Ο σπηλαιολογικός σάκκος έχει και άλλες ιδιότητες, πέρα από τον προφανή, δηλαδή µπορούµε:  

• να µεταφέρουµε νερό, σε περίπτωση που θέλουµε να αδειάσουµε ένα πληµµυρισµένο σιφόνι 
κτλ  

• τον χρησιµοποιούµε για νάρθηκα σε περίπτωση τραυµατισµού  

• κατασκευάζουµε φορείο  

• ασφαλίζουµε τις λιθοπτώσεις µια σάρας (σε περίπτωση που ακολουθεί πηγάδι) γεµίζοντας τον 
µε χώµα και πέτρες, δηµιουργώντας "φράγµατα"  

• λειτουργεί ως "προφυλακτικό" του σκοινιού µας στην αρχή ενός πηγαδιού  

• και γενικά ότι άλλο µπορεί να συλλάβει η φαντασία µας!  
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Γενικά ο σπηλαιολογικός σάκκος είναι "στεγανός", δηλαδή αν τον γεµίσουµε µε νερό αυτό δε βρίσκει 
τρόπο να διαφύγει και ουσιαστικά έχουµε µια "σακκούλα" γεµάτη µε νερό. Αυτή η "στεγανότητα" 
προστατεύει τα υλικά µας από (καταρράκτες κτλ) αλλά αν το νερό περάσει (π.χ. σε ένα υπόγειο ποτάµι) 
το νερό δεν βγαίνει! Για το λόγο αυτό έχουν κατασκευαστεί και σπηλαιολογικοί σάκκοι µε τρύπες στο 
πάτο και τα τοιχώµατα από τις οποίες το νερό µπαίνει, αλλά το ίδιο εύκολα και βγαίνει. Για τον 
συγκεκριµένο σάκκο, φυσικά, ούτε σκέψη για στεγανότητα. ∆ιαλέγουµε και παίρνουµε.  

Προφυλακτικά 

 
�-Προφυλακτικό για το σπηλαιολογικό σκοινί µας 
 

Υφασµάτινες ή από PVC λωρίδες που τυλίγονται γύρω από το σκοινί 
και ασφαλίζουν µε VELCRO. Προστατεύουν το σκοινί από τις τριβές. 
Χρήσιµα σε µικρά βάραθρα και όταν η σπηλαιολογική οµάδα είναι 
µικρή.  

Αλυσσίδες και συρµατόσκοινα  

Παρέχουν προστασία στο σκοινί από τριβές, διευκολύνουν στις αγκυρώσεις. Μάλλον κατάλοιπα άλλων 
εποχών και "σχολών", όπου ο αυτοσχεδιασµός ήταν ο κανόνας. Βαριά και δύσχρηστα υλικά, χρήσιµα σε 
σπήλαια που δεν χρειάζεται να µεταφέρουµε τα υλικά σε µακρινές αποστάσεις, είναι δηλαδή δίπλα στο 
δρόµο.  

Άλλη περίπτωση που µπορεί να βρούµε τέτοιου είδους υλικά είναι σε µόνιµα αρµατωµένα σπήλαια. 
Τέτοια όµως δεν έχουµε προς το παρόν στην Ελλάδα.  

Ανεµόσκαλα 

 
Μοντέρνα ατσάλινη ανεµόσκαλα 
 

Μία σκάλα από σιδερένια σκαλάκια και συρµατόσκοινο, σε κοµµάτια των πέντε ή δέκα µέτρων . Βαρύ 
και δύσχρηστο υλικό. Με δεδοµένο ότι όταν χρησιµοποιούµε την σκαλίτσα πρέπει ταυτόχρονα να µας 



 
 
Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο v. 0.8 (Φεβ.2007) 
(c) 2006-2007 Κ.Αδαµόπουλος – ∆.Καραγιάννης – Κ.Μαλαµά 

 

38

ασφαλίζουν µε µισή ψαλιδιά κατά την κάθοδο και να ασφαλιζόµαστε µε το φρένο χειρός τοποθετώντας 
την µακριά µας λανιέρα στην πάνω τρύπα "αγκαλιάζοντας" και το σκοινί, ενώ όλο το "σύστηµα" µπαίνει 
πάνω στο ώµα µας, ποιος ο ουσιαστικός λόγος να την χρησιµοποιούµε έστω και για µικρά βάραθρα;  

Ο τρόπος κατάβασης - ανάβασης (πέρα από την ασφάλεια) είναι ο εξής: κατεβαίνουµε - ανεβαίνουµε µε 
το "τακούνι" περνώντας το "πίσω" από την ανεµόσκαλα, ενώ και τα χέρια µας "πιάνουν" από πίσω. 
Αυτό συµβαίνει γιατί διαφορετικά η ανεµόσκαλα θα "λύγιζε" κάνοντας αδύνατη την κατάβαση - 
ανάβαση.  

Γενικά η ανεµόσκαλα ίσως κάποιες φορές να µας φανεί χρήσιµη. Πάντως τείνει να καταργηθεί.  

Τροχαλίες 

 
<- Tροχαλία τύπου Rescue της εταιρείας Petzl 

 
Tροχαλία τύπου "ΤΑNDEM" της εταιρείας Petzl 

 
Tροχαλία τύπου "FIXE" της εταιρείας Petzl 

 
Τροχαλία τύπου "OSCILLANTE" της εταιρείας Petzl 
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Tροχαλία τύπου "GEMINI" της εταιρείας Petzl 

Οι τροχαλίες είναι συστήµατα από ράουλα στα οποία περνιέται το σχοινί και ελαχιστοποιούνται οι τριβές 
κατα την κίνησή του. Έτσι µπορούµε εύκολα να τραβήξουµε ή να σηκώσουµε ένα βάρος. Υπάρχουν 
τροχαλίες µε µεταλλικά και πλαστικά ράουλα. Τα µεταλλικά ράουλα χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις 
όπου θα υπάρχει γρήγορη ροή του σχοινιού µέσα από την τροχαλία και υπάρχει ο κίνδυνος αυξηµένης 
θερµότητας. Σε αυτή την περίπτωση ένα πλαστικό ράουλο πιθανό και να έλιωνε. Η τροχαλία µε 
µεταλλικό ράουλο µπορεί να κρατήσει βάρος 22 ΚΝ σε αντίθεση µε τη τροχαλία µε πλαστικό, η οποία 
µπορεί να κρατήσει µόνο 12ΚΝ  

 
Tροχαλία τύπου "PRO TRAXION" της εταιρείας Petzl 

Η κύρια χρήση τους είναι στην κατασκευή πολύσπαστων και αντίβαρων που µας διευκολύνουν στην 
ανέλκυση βαρέων φορτίων ή στην διάσωση.  

Η αντοχή της κάθε τροχαλίας αναγράφεται πάνω της. Οι τροχαλίες τύπου FIXE και οι πλαστικές έχουν 
αντοχή 1800 και 1500 κιλά αντίστοιχα, ενώ οι τροχαλίες τύπου RESCUE έχουν αντοχή 3200 κιλά.  

Οι τροχαλίες τύπου RESCUE είναι µεγαλύτερες, για καλύτερη κατανοµή του βάρους πάνω στο ράουλο, 
πράγµα που σηµαίνει µικρότερη καταπόνηση στο σχοινί. Ακόµη δουλεύουν µε ρουλεµάν άντι άξονα, για 
ακόµη µικρότερη τριβή στην περιστροφή του ράουλου. Χρησιµοποιούνται κυρίως σε αντίβαρα.  

Οι τροχαλίες µε διπλά ράουλα (τύπου TANDEM) χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις κατασκευής 
συστηµάτων τροχαλιών για την ανύψωση µεγάλου βάρους, καθώς αυξάνουν σηµαντικά την ελκτική 
δύναµη που µπορεί να ασκηθεί.Επίσης έχουν εξαιρετική σταθερότητα και µπορούν να λειτουργήσουν σε 
τυρολέζικη τραβέρσα.  

Υπάρχουν και τροχαλίες µε ενσωµατοµένο φρένο (τύπου PRO TRACTION και MINI TRACTION). Όταν το 
σχοινί είναι περασµένο στο ράουλο, ένας µηχανισµός παρόµοιος µε αυτόν που υπάρχει στα άλλα φρένα 
(BASIC, CROLL, ASCENTION), πιάνει πάνω στο σχοινί και έτσι επιτρέπει την κίνησή του µόνο προς την 
µια κατεύθυνση. Ο µηχανισµός του φρένου µπορεί ακόµη να απεµπλακεί και έτσι να µην ενεργεί πάνω 
στο σχοινί. Το πλεονέκτηµα αυτών των τροχαλιών είναι οτι δεν χρειάζονται επιπλέον υλικά για την 
κατασκευή ενός παλάγκου.  
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Ιµάντες, κορδονέτα  

Είναι από τα πιο απλά και χρήσιµα υλικά στην σπηλαιολογια. Χρησιµεύουν για φυσικά δεσίµατα (σε 
σταλαγµιτικά, βράχια, δέντρα κτλ), καθώς και για προεκτάσεις σε ασφάλειες και στην κατασκευή 
παρακάµψεων (βλ αρµάτωµα).  

Ιµάντες  

Yπάρχουν δυο είδη που κυκλοφορούν στην αγορά. Οι ραµµένοι και του µέτρου. 
Οι ιµάντες µε το µέτρο είναι ιµάντας τυλιγµένος σε καρούλι, ο όποιος κόβεται σε 
ότι µήκος θέλουµε και οι δυο άκρες του ενώνονται µε έναν κόµπο (κόµπος του 
ιµάντα ή γραβάτας ή νερόκοµπος) . Το πλεονέκτηµά τους έναντι στους 
ραµµένους είναι οτι κοστίζουν αρκετά πιο φτηνά, τους φτιάχνουµε σε ότι µήκος 
θέλουµε, µπορούν να λυθούν και να περαστούν από κάπου (διαµπερές, δέντρο) 
και ακόµα να ενωθούν δυο ή περισσότεροι µεταξύ τους για να γίνει ένας 
µακρύτερος. Οι ραµµένοι ιµάντες υπάρχουν σε καθορισµένα µεγέθη από 5 
εκατοστά µέχρι ένα µέτρο. Είναι φτιαγµένοι από nylon, spectra, dyneema ή 
kevlar.  
 
Τα πλεονεκτήµατά των Spectra και Dyneema είναι ότι έχουν µεγαλύτερη αντοχή, 
είναι ελαφρύτερα, λιγότερο ογκώδη, αντέχουν περισσότερο στην τριβή από τους 
ιµάντες µε κόµπο. Επίσης εξαφανίζεται η πιθανότητα να λυθεί ο κόµπος ή να 
σφηνώσει κάπου και η απουσία του διευκολύνει τους χειρισµούς.  

Κορδονέτα 

Είναι στατικό σχοινί διαµέτρου 5-6 χιλιοστά, το οποίο υπάρχει στην αγορά τυλιγµένο σε καρούλι και 
κόβεται σε ότι µήκος θέλουµε. Η αντοχή του εξαρτάται από τον κατασκευαστή αλλά συνήθως είναι 800-
1000 κιλά. Η βασική του χρήση είναι η κατασκευή αυτοσφιγκόµενων κόµπων, όπως προύζικ, µασάρ, 
κοτσίδα. Είναι χρήσιµο και για ότι πατέντα µας έρθει στο µυαλό, αρκεί να χρησιµοποιηθεί σωστά και 
µέσα στα πλαίσια ασφαλείας. Είναι κατασκευασµένα επίσης από nylon, spectra, dyneema ή kevlar. Οι 
κόµποι µε τους οποίους συνδέουµε τα κορδονέτα ώστε να κατασκευάσουµε δακτύλιους είναι διπλός 
ψαρόκοµποςγια το nylon, τετραπλός ψαρόκοµπος για το spectra και το dyneema και κεβλαρόκοµπος 
για τα κορδονέτα από kevlar (προσοχή: o κεβλαρόκοµπος λειτουργεί ιδανικά µόνο µε κορδονέτα ίδιας 
ή µε πολύ µικρή διαφορά στη διάµετρο τους. Ειδάλλως γλυστράει οπότε χρησιµοποιούµε τετραπλό 
ψαρόκοµπο).  

Οι ιµάντες και τα κορδονέτα έχουν στατικά χαρακτηριστικά και δεν πρέπει να 
χρησιµοποιούνται σε ασφάλιση αντί του σχοινιού.  

Αναρριχητικά υλικά 

Στη σπηλαιολογία χρησιµοποιούνται κυρίως για εξερευνητικούς σκοπούς και από µικρές οµάδες που 
κατανοούν και αποδέχονται όχι µόνο τα πλεονεκτήµατα αλλά κυρίως τα µεινεκτήµατα τους.  

 

Καρυδάκια 

 
Ένα καρυδάκι αποτελείται από ένα 
κοµµάτι µετάλλου και ένα 
συρµατόσχοινο περασµένο από 
µέσα του.Η φιλοσοφία του είναι ότι 
µπαίνει σε µια σχισµή του βράχου 
και λειτουργεί σαν σφήνα. Σε µια 
σχισµή του βράχου βρίσκουµε µια 
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στένωση και τοποθετούµε πίσω της το καρυδάκι. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργούµε ένα σηµείο 
αγκύρωσης στον βράχο.  
 
Υπάρχουν διάφορα µεγέθη στα καρυδάκια, όπου στο καθένα αναγράφεται η αντοχή του (περίπου 300 
κιλά στα πολύ µικρά µέχρι και 1500 κιλά στα µεγάλα). Ένα µικρό καρυδάκι (ψείρα) είναι λίγο 
µεγαλύτερο από ένα σπυρί βρασµένης φακής, ενώ ένα µεγάλο καρυδάκι είναι λίγο µεγαλύτερο από ένα 
καρύδι. Το ακριβές µέγεθος και το σχήµα διαφέρει σε κάθε εταιρία κατασκευής, αλλά όλα την ίδια 
δουλειά κάνουν. 
 

Αφού µπει το καρυδάκι, καλό είναι να το τραβήξουµε στην διεύθυνση της φόρτισης. Όσο περισσότερη 
επιφάνεια από το καρυδάκι έρχεται σε επαφή µε τον βράχο, τόσο καλύτερα. Γι’ αυτό τα µεγάλα 
καρυδάκια είναι πιο γερά από τα µικρά, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα µικρά καρυδάκια δεν είναι 
αξιόπιστα.  

 
Πως τοποθετούµε ένα καρυδάκι 
 

Υπάρχουν δυο είδη τοποθέτησης (εικόνα δεξιά) Το a είναι καλύτερο από το b γιατί έχει µεγαλύτερη 
επιφάνεια επαφής µε τον βράχο.  

Το πρόβληµα µε τα καρυδάκια είναι πως όταν δεχτούν ένα µεγάλο φορτίο, τότε σφηνώνουν πάρα πολύ 
στον βράχο. Πράγµα που κάνει την αφαίρεσή τους από τον βράχο πολύ δύσκολη έως και αδύνατη.  

Καρύδες (hexentrics) 

 
Τρόποι τοποθέτησης µιας καρύδας 

Μοιάζουν µε καρυδάκια αλλά είναι µεγαλύτερες και εξάγωνικού σχήµατος. Μερικές εταιρίες 
κατασκευάζουν καρύδες µε παράλληλες τις πλευρές τους αλλά πιο πρακτικές είναι αυτές που οι 
απέναντι πλευρές είναι διαφορετικού µήκους γιατί έχουν περισσότερες δυνατότητες τοποθέτησης. Αντί 
για συρµατόσχοινο συνήθως έχουν περασµένο ένα κορδονέτο ή έναν ιµάντα, που δεν είναι περασµένος 
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από το κέντρο βάρους της καρύδας, έτσι ώστε να δηµιουργεί ροπή κατά την φόρτιση. Μπορούν να 
τοποθετηθούν σαν καρυδάκι σε µια σχισµή που στενεύει (a) αλλά και σε σχισµή µε παράλληλα 
τοιχώµατα (b). Σε αυτή την περίπτωση όταν η καρύδα παίρνει τάση, τείνει να περιστραφεί µε 
αποτέλεσµα να σφηνώνει στον βράχο (b). Χρειάζεται όµως προσεκτική τοποθέτηση. Να µην υπάρχει 
κενό µεταξύ του βράχου και του µετάλλου σε σηµείο, δηλαδή να είναι ελαφρά σφηνωµένη, ώστε το 
σχοινί να µην µπορεί να τραβήξει την καρύδα έξω. Ακόµα, σε µια οριζόντια σχισµή η λανιέρα πρέπει να 
είναι στο πάνω µέρος (b), έτσι ώστε να δηµιουργείται ροπή. Στην σπηλαιολογία δεν είναι διαδεδοµένη η 
χρήση τους λόγω του όγκου τους καθώς και της άχαρης µεταφοράς τους, ειδικά όταν κρέµονται από 
την ζώνη του σπηλαιολόγου. Ακόµη, όταν χρησιµοποιούνται σε παράλληλα τοιχώµατα στο περιβάλλον 
του σπηλαίου (υγρασία, λάσπη) το πιο πιθανόν είναι να γλυστάει η καρύδα από την θέση της.  

FRIENDS (Φρέντς)  

 
Αλλιώς SLCD ( Spring Loaded Camming Devices). Τα Friends εφευρέθηκαν την 
δεκαετία του ’70 και διεύρυναν τα όρια της αναρρίχησης, προσφέροντας 
γρήγορη και εύκολη ασφάλιση 
σε σηµεία που πριν δεν γινόταν. 

Ο βασικός σχεδιασµός τους έχει 
τέσσερις λεπίδες, παράλληλες 
µεταξύ τους, οι οποίες 
περιστρέφονται κατά ένα άξονα 

και είναι συνδεδεµένες µε έναν µηχανισµό οπλίσµατος. 
Όταν οπλίζεται οι λεπίδες µαζεύονται, στενεύοντας του 
προφίλ του friend για τοποθέτηση σε µια σχισµή. Όταν 
ελευθερώνεται η όπλιση, οι λεπίδες ανοίγουν πιέζοντας 
τις πλευρές του βράχου. Σε µια πτώση το στέλεχος του 
Friend τραβιέται προς τα έξω από την σχισµή, 
αυξάνοντας έτσι το σφήνωµα, γιατί οι λεπίδες του 
τείνουν να έρθουν στην αρχική τους θέση και έτσι 
πιέζουν περισσότερο τον βράχο. Η κάθε λεπίδα κινείται 
ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες, έτσι υπάρχει µέγιστη 
επαφή µε τον βράχο. Υπάρχουν πολλά µεγέθη για τα 
friend, τα οποία καλύπτουν ένα αρκετά µεγάλο φάσµα 
σχισµών.  
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Η τοποθέτηση ενος friend 
 
Το µεγάλο πλεονέκτηµα των Friend είναι ότι τοποθετούνται σε παράλληλες σχισµές όπου δεν µπορεί να 
τοποθετηθεί κάποια άλλη ασφάλεια. Η τοποθέτησή τους είναι εύκολη και γίνεται και µε το ένα χέρι. Η 
αφαίρεσή τους από τον βράχο είναι επίσης αρκετά εύκολη, αν βέβαια έχει τοποθετηθεί σωστά. Αν όταν 
τοποθετηθεί ένα friend, η όπλισή του είναι πλήρης (τελείως κλειστό) τότε υπάρχει περίπτωση να 

σφηνώσει και να είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η 
αφαίρεση του από τον βράχο. Κατά την τοποθέτηση 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψην ότι όταν παίρνει τάση το 
friend µπορεί να γλυστρίσει λίγο προς τα έξω. Αυτό 
εξαρτάται από την ποιότητα του βράχου. Σε µαλακό 
βράχο (πχ αµµόλιθος) ή βρεγµένο βράχο µπορεί να 
γλυστρίσει και αρκετά εκατοστά. Γι’ αυτό πρέπει να 
τοποθετούνται όσο πιο µέσα στη σχισµή γίνεται, 
αλλά να είναι δυνατή και η εξαγωγή τους.  

Στη σπηλαιολογία δεν χρησιµοποιούνται επειδή τα 
friend γλυστράνε σε βρεγµένο ή λασπωµένο βράχο 
(πράγµα που συναντούµε συνέχεια σε ένα σπήλαιο). 
Επίσης, το βάρος, ο όγκος και το κόστος τους 
κάνουν την χρήση τους για σπηλαιολογία 
απαγορευτική.  

Καρφιά σχισµής  

 
Τοποθετήσεις καρφιών 
Τα καρφιά χρησιµεύουν για την δηµιουργία 
αγκυρώσεων στον βράχο. Τοποθετούνται µε την 
χρήση σφυριού σε κατάλληλες σχισµές στο 
ανάγλυφο του βράχου. Πλεονέκτηµά τους είναι οτι 
µπορούν να αφαιρεθούν από τον βράχο, αν έχουν 
τοποθετηθεί κατάλληλα. Υπάρχουν δυο τύποι 
καρφιών. Τα "µαλακά" και τα "σκληρά". Τα "µαλακά" 
καρφιά κατασκευάζονται από µαλακό ατσάλι, ενώ τα 
σκληρά από επισκληρηµένο χρωµιούχο ή 
µολυβδαινιούχο ατσάλι ή από κράµατα τιτανίου, τα 
οποία είναι σκληρότερα και αντέχουν περισσότερο 
στην διάβρωση. Τα "µαλακά" καρφιά έπαιρναν την 
φόρµα της σχισµής που τοποθετιόντουσαν (και 
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πρακτικά δεν γινόταν να αφαιρεθούν), ενώ στα σκληρά καρφιά η σχισµή παίρνει την φόρµα του 
καρφιού. Έτσι είναι και πιο εύκολη και η αφαίρεσή τους από τον βράχο. Ανάλογα µε την σχισµή γίνεται 
και η επιλογή του κατάλληλου καρφιού που θα τοποθετηθεί. Υπάρχουν πολλά είδη καρφιών για σχεδόν 
όλες τις σχισµές. Το πρόβληµα είναι ότι, αν πρέπει να κουβαλάµε ένα-δύο καρφιά από το κάθε είδος, θα 
καταλήξουµε σε ένα πολύ βαρύ και ογκώδη σύνολο. Στις µέρες µας, η χρήση των καρφιών γίνεται όλο 
και λιγότερο δηµοφιλής λόγω της ανάπτυξης των άλλων µέσων ασφάλισης. Η επιλογή του σωστού 
καρφιού για την κάθε σχισµή παίζει µεγάλο ρόλο, όπως και η σωστή τοποθέτηση του . Στην 
τοποθέτηση, ένα µικρό µέρος του καρφιού µπαίνει στη σχισµή µε το χέρι και το υπόλοιπο χτυπώντας το 
µε το σφυρί. Μερικές φορές τα καρφιά δεν µπαίνουν τελείως στη σχισµή. Το πόσο πολύ πρέπει να 
χτυπηθεί το καρφί είναι βασικά θέµα εµπειρίας. Το παραπάνω κάρφωµα σπαταλάει ενέργεια, κάνει την 
εξαγωγή του καρφιού πολύ δύσκολη και καταστρέφει τον βράχο και το καρφί , αλλά το λιγότερο 
κάρφωµα δεν είναι ασφαλές γιατί σε µια µεγάλη τάση το καρφί µπορεί να µην κρατήσει. 
 

 
Καρφιά σχισµής - ∆ιάφορα είδη καρφιών 

 

Γάντζοι (Skyhooks)  

 
∆ιάφοροι γάντζοι 

 
Οι γάντζοι (νυχάκια) κατασκευάζονται σε πολλά σχήµατα και η βασική τους λειτουργία είναι να πιάνουν 
σε µικρές προεξοχές ή τρύπες του βράχου.  

Πρέπει να είναι φτιαγµένοι από χρωµιούχο ή µολυβδαινιούχο ατσάλι και η κυρτή πλευρά τους πρέπει να 
είναι στενότερη από την µη κυρτή πλευρά τους. Κατά πλειοψηφία η αντοχή τους είναι περίπου 200 κιλά 
και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σαν µέσο ασφάλισης. Η χρήση τους είναι µόνο για να προσφέρουν 
ισορροπία σε διάφορες καταστάσεις, όπως τεχνητή αναρρίχηση ή αρµάτωµα.  
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Yπόλοιπα υλικά  

 
Τέλος υπάρχουν και άλλα εξειδικευµένα σπηλαιολογικά υλικά όπως 
σάκοι (στους οποίους αναφερθήκαµε εδώ, σκηνές (πρόκειται για 
αντίσκηνα από διαπνέoν nylon, χωρίς ορθοστάτες (για µικρότερο 
βάρος - η σκηνή µένει όρθια από κορδονέτα που δένουµε στα 
τοιχώµατα του σπηλαίου), αιώρες (πανάλαφρες, δένονται στα 
τοιχώµατα, κρεµάµε µια αλουµινοκουβέρτα από πάνω µας και έτοιµο 
το bivouac µας), στόφες στερεού οινοπνεύµατος (ένα µεταλλικό 
πτυσσόµενο "κουτί" στο οποίο αποθηκεύουµε και µετά τοποθετούµε 
ταµπλέτες οινοπνεύµατος που τις οποίες όταν ανάψουµε µας 
επιτρέπουν να κατασκευάσουµε ζεστά ροφήµατα, σούπες κτλ), 
στεγανά δοχεία (πλαστικό δοχείο 
σε διάφορα µεγέθη - από 3,5 
µέχρι 60 λίτρα µε ελαστικό 

δακτύλιο στο βιδωτό κούµπωµα που µας επιτρέπει να τοποθετούµε 
ότι δεν θέλουµε µε τίποτα να βραχεί (πέτρες ασετυλίνης, 
ηλεκτρονικά, στεγνά ρούχα) σε σπήλαια µε νερά, σιφόνια κτλ), 
πλαστικές λέµβοι (ατοµικές - χρήσιµες σε διέλευση υπόγειων 
ποταµών, λιµνών κτλ ή όπου η µοναδικότητα του διακόσµου, η 
αποτροπή µόλυνσης ή ρύπανσης του νερού µας επιβάλει να 
κινηθούµε όχι µέσα από το νερό αλλά πάνω από το νερό) κλπ. 
 



 
 
Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο v. 0.8 (Φεβ.2007) 
(c) 2006-2007 Κ.Αδαµόπουλος – ∆.Καραγιάννης – Κ.Μαλαµά 

 

46

Μεταλλικά Βύσµατα (Σπιτ ή SPIT ή "ούπα") 

 
Αρσενικά βιοµηχανικά  
Βύσµατα και θυληκά Μ8 

 
Στο αρµάτωµα µιας σπηλιάς, όταν δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα σηµείο του αναγλύφου σαν 
δεσιά, χρησιµοποιούµε µεταλλικές αγκυρώσεις όπως τα γνωστά µας ούπα. Οι πρώτες ασφάλειες τέτοιου 
είδους ήταν τα σπιτ. Τα σπίτ είναι αυτοδιάτρητα µεταλλικά βύσµατα (ούπα). Για να τα 
πακτώσουµε, τα βιδώνουµε πάνω σε ειδικό εξάρτηµα, τον διατρητήρα. Ο διατρητήρας είναι µια 
συµπαγής µεταλλική ράβδο µε αρσενικό σπείρωµα Μ8 στο ένα άκρο της. Με την βοήθεια ενός σφυριού 
και συνδυασµένες κρουστικές και περιστροφικές κινήσεις που πραγµατοποιεί ο σπηλαιολόγος, 
δηµιουργεί στο βράχο µια τρύπα µε διάµετρο 12 εκατοστά και βάθος όσο το µήκος του σπίτ. Όταν ο 
βράχος διατρηθεί βάζουµε στην κορφή του σπιτ έναν ειδικό µεταλλικό κώνο, το ξαναβάζουµε στην 
τρύπα που ανοίξαµε και χτυπάµε τον διατρητήρα µε το σφυρί. Έτσι, το κάτω µέρος του σπίτ ανοίγει 
παίρνωντας σιγά - σιγά το κωνικό σχήµα και έτσι σφηνώνει στο βράχο. Η διάνοιξη της τρύπας µπορεί 
να γίνει και µε κρουστικό τρυπάνι, αλλά προσοχή: το τελείωµα πρέπει να γίνει µε την χρήση του 
διατρητήρα, διότι για να εκτονωθεί πλήρως το σπίτ, η τρύπα πρέπει να είναι κυλινδρικής µορφής και όχι 
κωνικής. Κατά την διάνοιξη της τρύπας πρέπει να την να φυσάµε περιοδικά για να την καθαρίζουµε από 
την σκόνη. Αν δεν βγαίνει η σκόνη µέσα από την τρύπα, ο χώρος που υπάρχει για την τοποθέτηση του 
κώνου θα γεµίσει µε πεπιεσµένη σκόνη που θα λειτουργήσει σαν κώνος µε αποτέλεσµα το σπίτ να 
αρχίζει να εκτονώνεται.  
 

 
Τοποθέτηση ενός σπίτ µε το χέρι 
 
Οι αντοχή του είναι σε καλής ποιότητας βράχο και σωστή τοποθέτηση 18 ΚΝ περίπου. Αυτή η αντοχή 
δεν πρέπει να µας ξεγελάει γιατί αφορά το βύσµα το ίδιο και όχι την βίδα. Στην πράξη λοιπόν κάθε 
αγκύρωση µε σπιτ Μ8 περιορίζεται στην αντοχή των 4,5 - 5,5 Κn όπως υπαγορεύει η αντοχή της βίδας 
σε διάτµηση και εφελκυσµό.  

Με τις βίδες βιδώνονται πάνω στα σπιτ οι πλακέτες. Οι βίδες που χρησιµοποιούµε πρέπει να έχουν 
µήκος 1,6 εκατοστά (είπαµε Μ8). Μερικές πλακέτες χρειάζονται βίδα µήκους 1,8 ή και 2 εκατοστών. Το 
σηµαντικό που πρέπει να προσέχουµε όταν πάµε να αγοράσουµε βίδες είναι η ποιότητα του µετάλλου 
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της βίδας. ∆ηλαδή, στην πράξη, πάνω στην βίδα πρέπει να προσέξουµε να αναγράφεται το 8.8 
(παλιότερα) και τώρα πλέον το Α2 70 ή και Α2 80.  

 

 Το µεγάλο πλεονέκτηµα των σπίτ είναι οτι δεν απαιτείται η χρήση τρυπανιού για την τοποθέτησή 
τους.  

  Μειονέκτηµα είναι το κόστος τους καθώς και το οτι είναι χρονοβόρα η διάνοιξη της τρύπας µε την 
χρήση διατρητήρα. Τα τελευταία χρόνια η λύση στο πρόβληµα του κόστους, έχει βρεθεί στα 
εκτονούµενα αγκύρια (γνωστά και ως βιοµηχανικά) ενώ το πρόβληµα του χρόνου έχουν λύση τα 
εηλεκτρικά τρυπάνια µπαταρίας.  

 
Τοποθέτηση ενός σπίτ µε κρουστικό τρυπάνι 

 
Με την πιο διαδεδοµένη χρήση των τελευταίων στην σπηλαιολογία, έγινε αρκετά δηµοφιλής η χρήση 
εκτονούµενων (βιοµηχανικών) αγκύριων. Τα εκτονούµενα αγκύρια που χρησιµοποιούµε στην 
σπηλαιολογία είναι Μ8 µήκους 6 cm και πάνω. (Το µήκος που θα χρησιµοποιήσουµε εξαρτάται από την 
ποιότητα του βράχου). Η τρύπα ανοίγεται µε ηλεκτρικό κρουστικό τρυπάνι µπαταρίας ή πολύ σπάνια µε 
το χέρι από ένα ειδικό εργαλείο ( ROCKPECKER της PETZL ). Στην τρύπα εισέρχεται το βύσµα µε 
ελαφριά χτυπήµατα µε το σφυρί. Ύστερα µε την χρήση κλειδιού (13άρι) αρχίζουµε και περιστρέφουµε 
το περικόχλιο (παξιµάδι) και το βύσµα σιγά σιγά εφελκύεται προς τα έξω µε αποτέλεσµα να 
εκτονώνεται. Πάνω στο βύσµα ή το αρσενικό ούπα βιδώνεται η πλακέτα αφού πρώτα αφαιρεθεί η βίδα 
της. Πρόβληµα δηµιουργείται όταν το πέτρωµα είναι σχετικά σαθρό και κατά την περιστροφή για την 
εκτόνωση, ο δακτύλιος εκτόνωσης δεν συγκρατείται από το πέτρωµα µε αποτέλεσµα το βύσµα να 
περιστρέφεται µέσα στην τρύπα. Πράγµα που δυσκολεύει και κάνει ως και αδύνατο το βίδωµα και 
ξεβίδωµα του περικοχλίου. Σε αυτήν την περίπτωση τα σπίτ υπερτερούν διότι η εκτόνωση τους γίνεται 
µε κρούση αντί εφελκυσµού. Προσοχή χρειάζεται στην επιλογή µύτης για το τρυπάνι µε την οποία θα 
ανοιχτεί η τρύπα για το βύσµα. Πρέπει να είναι καλής ποιότητας και ακριβείας διότι και η ελάχιστη 
διαφορά στην διάµετρο του, πιθανόν να µας δηµιουργήσει πρόβληµα στην εκτόνωση του βύσµατος.  

Πλεονέκτηµα των βιοµηχανικών βυσµάτων είναι το µικρό κόστος τους καθώς και η ταχύτητα 
τοποθέτησής τους µε την χρήση τρυπανιού. Η αντοχές τους είναι σε καλής ποιότητας βράχο και µε 
σωστή τοποθέτηση είναι εφάµιλλες των αυτοδιάτρητων M8 (σπιτ).  

Προσοχή:Σε εφελκυστικά φορτία τα σπίτ έχουν µεγαλύτερη αντοχή διότι έχουν µεγαλύτερη 
εκτονούµενη διάµετρο. Ενώ σε διατµητικά φορτία τα βύσµατα υπερτερούν διότι έχουν µεγαλύτερο 
ενεργό µήκος. Τα σπίτ εκτονώνονται πιο επιφανειακά σε σχέση µε τα βύσµατα, οπότε σε βράχο κακής 
ποιότητας έχουν περισσότερες πιθανότητες να αστοχήσουν.  

Ο κύριος λόγος αστοχίας των παραπάνω είναι η κακή ποιότητα του βράχου και η λανθασµένη 
τοποθέτησή τους.  
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Πλακέτες  

 
Πλακέτα τοίχου, ίσια ή coudee (15 KN) 

 
Πλακέτα Clown (12 KN) 

 
Πλακέτα γωνιακή ή vrille (15 KN) 
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Σωστή τοποθέτηση πλακετών 

Οι πλακέτες τοποθετούνται (βιδώνονται) πάνω στο σπίτ ή στο βιοµηχανικό βύσµα και µας δίνουν ένα 
σηµείο στο οποίο µπορούµε να περάσουµε ένα καρµπίνερ. Είναι µεταλλικά ή αλουµινιένια ελάσµατα 
λυγισµένα κατάλληλα και διαθέτουν ένα άνοιγµα σε κατάλληλη θέση για να περνάει ένας κρίκος, καθώς 
και µια τρύπα 8 χιλ όπου περνάει η βίδα που βιδώνει στο σπιτ ώστε να δηµιουργήσουµε µια αλλαγή, µια 
παράκαµψη κλπ. Υπάρχουν πολλών ειδών πλακέτες, ανάλογα µε τις ανάγκες (οροφής, γωνιακές, κλπ). 
Κατά κανόνα κάθε πλακέτα χρησιµοποιείται µόνο µε το κατάλληλο καραµπίνερ ασφαλείας, εκτός εάν 
έχει δικό της ή ειδικό σχεδιασµό που δεν απαιτεί καραµπίνερ. Η κάθε πλακέτα είναι σχεδιασµένη ώστε 
να χρησιµοποιείται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις και δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε µια πλακέτα σε 
περίπτωσεις που δεν αρµόζει, καθώς είναι πολύ πιθανή η περίπτωση αστοχίας της πλακέτας ή ακόµη και 
της αγκύρωσης.  

Σηµειωτέων πως οι πλακέτες από αλουµίνιο είναι – φυσικά – ελαφρύτερες και οι αντοχές τους είναι 18 
ΚΝ. Οι ατσάλινες είναι βαρύτερες και οι αντοχές τους φτάνουν ακόµη και τα 27 ΚΝ. Άχρηστα όµως 
περιθώρια ασφαλείας αφού η αντοχή του ούπα είναι µόλις 18 ΚΝ και της βίδας ακόµη λιγότερα! 
Ταυτόχρονα µπορεί να χρησιµοποιούνται και ατσάλινα ή αλουµινένια καραµπίνερ βιοµηχανικού τύπου ( 
MAILON ).  

Ηλεκτρικό κρουστικό τρυπάνι 

Ηλεκτρικό κρουστικό τρυπάνι µπαταρίας, διατρητήρας, σφυρί, κλειδί δεκατριάρι, παξιµάδια, ροδέλες, 
κολαούζο για βίδα Μ8, πολυεργαλείο, σπιτ. Το ηλεκτρικό τρυπάνι είναι απαραίτητος εξοπλισµός για 
εξερεύνηση µεγάλων σπληλαιοβαράθρων και στην διάσωση. Για επισκέψεις είναι µάλλον υπερβολή… 
∆ιατρητήρας σφυρί, κλειδί δεκατριάρι κλπ είναι απαραίτητα ακόµη και σε µια επίσκεψη αφού µπορεί να 
µη βρίσκουµε ένα σπιτ, µπορεί να είναι γεµάτο από λάσπη και να είναι απαραίτητο να καθαριστεί, 
µπορεί να χρειαστεί µια µικρή επισκευή σε κάποιο φακό ή στην ασετυλίνη κα. Μπορούµε να 
τοποθετούµε στο βράχο και αρσενικές ούπες εάν διαθέτουµε , όπως είπαµε και παραπάνω το 
ROCKPECKER της PETZL .  
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Υλικά αρµατώµατος  

Τα υλικά αρµατώµατος ανήκουν στην κατηγορία των οµαδικών υλικών και είναι το Α και το Ω στην 
ασφαλή και εύκολη πρόσβαση του σπηλαιολόγου στο εσωτερικό ενός κάθετου σπηλαίου (βαράθρου).  

Τα υλικά χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:  

Στην 1η κατηγορία ανήκουν τα υλικά τα οποία κάνουν διατρήσεις στά πετρώµατα του σπηλαίου ώστε 
να τοποθετηθούν κατάλληλες ακυρώσεις.  

Στήν 2η κατηγορία ανήκουν τα υλικά τα οποία τοποθετούνται µέσα στο βράχο και σφηνώνουν 
(αγκυρώνονται).  

Στήν 3η κατηγορία ανήκουν τα υλικά τα οποία τοποθετούνται πάνω στις ακυρώσεις και διευκολύνουν 
την τοποθέτηση επάνω τους κατάλληλων κρίκων (καραµπίνερ).  

Στήν 4κ κατηγορία ανήκουν οι κρίκοι και τα σκοινιά που περνάνε µέσα από αυτά ή δένονται σε αυτά.  

 
1η κατηγορία  

Προκειµένου να γίνει µια οπή στα τοιχώµατα ενός σπηλαίου ώστε να τοποθετηθεί κάποιο είδος 
ακύρωσης χρησηµοποιούµε:  

1) ∆ιατρητήρα χειρός και σφυρί.  

Η κλασική µέθοδος διανοίξεως οπών σε βράχια. Αποτελείται από µία µύτη τρυπανιού µε εγκοπή SDS η 
οποία τοποθετείται σε µιά χειρολαβή µε σιδερένιο κόρο (κάτι σαν καλέµι) και υποδοχή SDS και τέλος 
από ένα σφυρί µε το οποίο χτυπάµε την χειρολαβή και τη µύτη τρυπανιού.  

 
Χειροκίνητος διατρητήρας και Σπηλαιολογικό σφυρί 

Καθώς χτυπάµε µε το σφυρί την χειρολαβή, την περιστρέφουµε συγχρόνως δεξιόστροφα ώστε να 
υπάρχει συνδυασµός κρουστικής και περιστροφικής δράσης.  

Πλεονεκτήµατα: Απλή µέθοδος, δεν χρειάζεται εξωτερική ενέργεια (µπαταρίες κλπ), ελαφριά.  

Μειονεκτήµατα: Χρονοβόρα (από 5 µέχρι 10 λεπτά για διάνοιξη µιας οπής).  

2) Ηλεκτρικό τρυπάνι µπαταρίας  
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Τα ηλεκτρικά τρυπάνια µπαταρίας έχουν φθηνύνει σηµαντικά και η χρησιµοποίηση τους ολοένα και 
αυξάνεται. Μιµούνται την κίνηση του διατρητήρα χειρός µε το σφυρί αφού πιά τα περισσότερα 
ηλεκτρικά τρυπάνια µπαταρίας είναι µεν περιστροφικά αλλά συγχρόνως και πνευµατικά κρουστικά.  

 
Ηλεκτρικό τρυπάνι µπαταρίας 

Πλεονεκτήµατα: Ταχύτητα (µερικά δευτερόλεπτα για µία οπή)  

Μειονεκτήµατα: Βαριά, εξάρτηση από µπαταρίες (µικρή αυτονοµία), δεν τα πάνε καλά µε το νερό.  

 
3) Βενζινοκίνητα τρυπάνια  

Ίδια φιλοσοφία µε τα ηλεκτρικά τρυπάνια µπαταρίας αλλά αντί για ηλεκτρικό κινητήρα έχουν κινητήρα 
εσωτερικής καύσης (βενζίνη).  

 
Βενζινοκίνητο τρυπάνι 

Πλεονεκτήµατα: Μεγάλη αυτονοµία και δύναµη  

Μειονεκτήµατα: Μεγάλο βάρος, δεν τα πάνε καλά µε το νερό και το κυριότερο τα καυσαέρια που 
εκπέµπουν µπορεί να προκαλέσουν ασφυξία και θάνατο όταν χρησιµοποιούνται σε κλειστό σπήλαιο 
χωρίς ροή αέρα.  
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Γενικά, περί κόµπων  

Οι σπηλαιολόγοι και ειδικά όσοι ασχολούνται µε την εξερεύνηση βαράθρων (κατακόρυφα σπήλαια) 
πρέπει να γνωρίζουν µια σειρά από κόµπους. ∆εν υπάρχει ανάγκη να γνωρίζετε πολλούς κόµπους. 
Αντίθετα είναι προτιµότερο να γνωρίζετε "λίγους και καλούς" οι οποίοι να είναι λειτουργικοί και 
κατάλληλοι κάτω από πολλές και διαφορετικές συνθήκες. Γενικά θα µπορούσε να πει κανείς ότι τα 
χαρακτηριστικά ενός "καλού" κόµπου είναι τα εξής:  

• Πρέπει να είναι εύκολος στο δέσιµο  

• Να είναι ασφαλής µόλις δεθεί δηλαδή να µην γλιστρά, λύνεται κτλ  

• Να µπορεί ο σπηλαιολόγος να αναγνωρίσει εύκολα ότι ο κόµπος έχει δεθεί σωστά  

• Να µπορεί εύκολα να λυθεί από τον σπηλαιολόγο µετά την χρήση και ειδικά αφού έχει δεχθεί 
τάση (φορτίο)  

• Να έχει µεγάλη αντοχή δηλ. όπως θα δούµε πιο κάτω, να αδυνατίζει το σκοινί στο ελάχιστο 
δυνατό  

Επιλέγοντας τον κατάλληλο κόµπο 

Αξιωµατικά, το σκοινί είναι πάντοτε πιο "αδύνατο" στους κόµπους. Αυτό οφείλετε στο γεγονός του ότι οι 
ίνες από Nylon από τις οποίες αποτελείται το σκοινί αστοχούν όταν ισχυρές δυνάµεις µαζί µε ισχυρή 
τάνυση συσσωρευτούν σε ένα µικρό τµήµα του. Τέτοιες συνθήκες επικρατούν στο εσωτερικό ενός 
κόµπου καθώς το σκοινί τυλίγεται γύρω από τον εαυτό του δηµιουργώντας ανοµοιόµορφη κατανοµή 
των τάσεων και των πιέσεων (δυνάµεων). Σε δοκιµές αντοχής που έχουν γίνει τόσο στο εξωτερικό όσο 
και στην Ελλάδα, έχει παρατηρηθεί ότι το σκοινί κόβεται πολύ κοντά στον κόµπο και συγκεκριµένα λίγο 
µετά την έξοδο του σκοινιού από αυτόν (1).  

Ο µόνος τρόπος για να µειωθεί η απώλεια αντοχής που υφίσταται το σκοινί στον κόµπο, είναι να 
επιλέγουµε κόµπους µε την µεγαλύτερη "ενεργή επιφάνεια". Κόµπους δηλαδή οι οποίοι να 
διαµοιράζουν σε όσο το δυνατόν περισσότερο σκοινί την πίεση (τάση) /τάνυση που 
συγκεντρώνεται στα σηµεία των κόµπων. Αυτό είναι βέβαια δύσκολο να το κρίνουµε οπτικά, αλλά σαν 
γενικός κανόνας µπορούµε να πούµε ότι οι "ογκωδέστεροι κόµποι είναι και ισχυρότεροι".  

Επιπλέον, κάθε κόµπος, ανεξαρτήτως τύπου, όσο πιο οµοιόµορφα είναι δεµένος τόσο µεγαλύτερη 
αντοχή έχει. Στην σπηλαιολογική καθοµιλουµένη (οµιλείται κυρίως εντός των σπηλαίων, κατά την 
εξερεύνηση) αυτό λέγεται στρώσιµο (του κόµπου). Ένας "κακοστρωµένος" κόµπος λόγω της 
ακανόνιστης διασταύρωσης των σκοινιών µεταξύ τους, δηµιουργεί επιπλέον σηµεία συγκέντρωσης των 
δυνάµεων πίεσης / τάνυσης που αναφέραµε πιο πάνω.  

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η αντοχή ενός κόµπου δεν έχει και πολύ σηµασία στα σύγχρονα 
σκοινιά διατοµής 10.5 - 11 mm (εξαιρείται η εφαρµογή τεχνικών σπηλαιοδιάσωσης όπου ζητούµενο 
είναι η υπερεπάρκεια) κι αυτό γιατί τα σκοινιά αυτά είναι πολύ ισχυρά και µπορούν να αντέξουν 
µεγάλες απώλειες δύναµης και να παραµείνουν ασφαλή. Αντίθετα, σε λεπτότερα σκοινιά (διατοµής 8 
και 9 mm) η επιλογή του καλύτερου δυνατού κόµπου είναι επιβεβληµένη.  

Ας δούµε όµως τώρα µε την σειρά ποιοι είναι οι συνηθέστεροι και ευρέως αποδεκτοί σπηλαιολογικοί 
κόµποι.  

Οι κόµποι που χρησιµοποιούνται στην σπηλαιολογία 

Οι κόµποι κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την περίπτωση και την κατάσταση στην οποία βρίσκουν 
εφαρµογή ως εξής:  

1. Κόµποι στην αρχή του σκοινιού  
2. Κόµποι στο µέσο στου σκοινιού  
3. Κόµποι για να ενώσουµε σκοινιά  
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4. Κόµποι για το τελείωµα του σκοινιού για λόγους ασφαλείας  
5. Αυτοσφιγγόµενοι κόµποι  
6. Άλλοι κόµποι  

Εννοείται ότι κάποιοι κόµποι βρίσκουν εφαρµογή σε περισσότερες από µια κατηγορίες. Ένας από αυτούς 
είναι και ο "νούµερο 1" κόµπος στην σπηλαιολογία, ο κόµπος του οκτώ ή οκτάρι ο οποίος είναι ο πιο 
συχνά χρησιµοποιούµενος στην σπηλαιολογική πρακτική. Εάν µπορείτε να µάθετε µόνο έναν κόµπο 
αυτός θα πρέπει να είναι ο κόµπος του οκτώ. Θα µπορούσε µάλιστα να πει κανείς ότι κάθε 
σπηλαιολόγος που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις παραλλαγές του και τους 
πιθανούς τρόπους εφαρµογής. Πιο αναλυτικά λοιπόν:  

Κόµποι στην αρχή του σκοινιού 

Ξεκινώντας µια κατάβαση στις περισσότερες των περιπτώσεων (ειδικά στην είσοδο ενός σπηλαίου / 
βαράθρου) υπάρχει η ανάγκη να δέσουµε το σκοινί στην κεντρική δεσιά. Σαν γενικός κανόνας όπως θα 
δούµε στο κεφάλαιο Αρµάτωµα όταν υπάρχει µια καλή φυσική δεσιά τότε το σκοινί θα πρέπει να δένεται 
από αυτήν κατευθείαν (χωρίς να παρεµβάλετε άλλο υλικό µεταξύ αυτού και τις δεσιάς π.χ. ιµάντας, 
πλακέτα, κρίκος, κτλ) Φυσικά δεν πρέπει να κρεµαστούµε κατευθείαν από εκεί (γιατί φθείρουµε το 
σκοινί) αλλά να κρεµαστούµε στο σκοινί µετά την επόµενη ασφάλεια (οι οποία µπορεί να φέρει 
κανονικά υλικά όπως ιµάντες, κρίκους κτλ). Αυτό το κάνουµε γιατί αξιωµατικά, το σκοινί είναι και 
πρέπει να είναι το υλικό στο οποίο έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη. Κι έχουµε εµπιστοσύνη γιατί 
το σκοινί µπορούµε να το ελέγξουµε πολύ εύκολα για φθορά (π.χ. οπτικά, µε πρόχειρο τεστ αντοχής σε 
παράγοντα πτώσης 1) σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα µεταλλικά υλικά που χρησιµοποιούνται στο 
αρµάτωµα π.χ. κρίκους, πλακέτες, κτλ. Έτσι, θεωρώντας ότι όλα µπορούν να αστοχήσουν εκτός από 
(το ελεγµένο) σκοινί, είναι πάντα φρόνιµο το να ξεκινάµε το αρµάτωµά µας µονάχα µε σκοινί (αλλά 
όπως είπαµε, να µην συνεχίζουµε κατευθείαν από αυτό).  

Υπάρχουν δύο κόµποι (µε το πρώτο να απευθύνεται σε "νέους" σπηλαιολόγους και το δεύτερο σε 
"προχωρηµένους") που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία:  

1. ο κόµπος του οκτώ (και συγκεκριµένα η παραλλαγή του γνωστή σαν "µονό οκτώ" ή "µονό 
οκτάρι"  

2. η καντηλίτσα (µε πολύ προσοχή).  

Προσοχή: Σε όλους τους κόµπους που εφαρµόζονται στην άκρη του σκοινιού θα πρέπει να 
φροντίζουµε ότι αφήνουµε τουλάχιστον 10 εκατοστά σκοινιού από τον κόµπο εως την άκρη 
του σκοινιού. Αυτό διασφαλίζει ότι ο κόµπος δεν θα λύσει καθώς ο κόµπος θα "παίρνει τάση" όπως 
συνηθίζεται να λέγεται στην "σπηλαιολογική καθοµιλουµένη".  

Κόµπος του µονού οκτώ (µονό οκτάρι) 

 
Μονό οκτάρι. Από τη σελίδα http://www.chockstone.org/ 

Ο κόµπος του οκτώ µόλις ολοκληρωθεί µοιάζει µε την εικόνα πιο πάνω. Στη σπηλαιολογία 
χρησιµοποιούµε κατα κόρον τον κόµπο του οκτώ ως θηλιά. Όταν όµως πρόκειται για την αρχή του 
σκοινιού, τότε εφαρµόζουµε την παραλλαγή του "µονό οκτώ ή "µονό οκτάρι". Η διαφορά µε τον 
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κανονικό "κόµπο του οκτώ" που θα δούµε πιο κάτω είναι ότι πλέκουµε πρώτα ένα µόνο οκτάρι, στην 
συνέχεια περνάµε την άκρη του σκοινιού µέσα ή γύρω από το φυσικό δέσιµο π.χ. διαµπερές, κορµός 
δέντρου, κτλ. και στην συνέχεια πλέκουµε το σκοινί µέσα στο µονό οκτάρι. Έτσι, σχηµατίζεται η 
γνωστή φιγούρα του οκτώ η οποία έχει πολύ µεγάλη αντοχή (50-82%, πηγή: "The Most Useful Rope 
Knots for the Average Person to Know", του Dave Root, http://www.layhands.com/Knots/, 2001 µε 
τελευταία αναθεώρηση το 2006, και έτερη άποψη: 55% σε "κανονικές φορτίσεις", 45% από σε "µη 
κανονικές φορτίσεις", πηγή: "Caving Knots", του Sherry Mayo, http://www-
sop.inria.fr/agos/sis/Techniques/knots.html, 2002), λύνεται πολύ δύσκολα και είναι πολύ εύκολο να 
ελεγχθεί οπτικά. Μειονέκτηµα του κόµπου είναι ότι µπορεί να καθυστερήσουµε στην εφαρµογή επειδή 
δεν αφήσαµε αρκετό ελεύθερο σκοινί (ωστε να περάσει µέσα / γύρω από την δεσιά και να επιστρέψει) 
γεγονός που θα µας οδηγήσει στην "ρύθµιση" της θέσης του αρχικού µονού οκτώ δηλαδή (σχεδόν 
πάντα) σε επανάληψη της διαδικασίας από την αρχή.  

Κόµποι στο µέσο στου σκοινιού 

Συνεχίζοντας την κατάβασή µας στο σπήλαιο υπάρχει πολλές φορές η ανάγκη να ξαναδέσουµε το σκοινί 
κατά το µήκος του, όπως π.χ. γίνεται σε µια αλλαγή (δες το κεφάλαιο Αρµάτωµα). το ενδιαφέρον σε 
αυτήν την περίπτωση είναι ότι οι κόµποι που θα επιλεγούν πρέπει να έχουν σωστή συµπεριφορά τόσο 
όταν ασκούνται πάνω τους δυνάµεις παρόµοιες µε την πιο πάνω κατηγορία (π.χ. όσο η αλλαγή είναι 
στην θέση της) αλλά και όταν οι δυνάµεις που ασκούνται τείνουν να "ανοίξουν τον κόµπο στα δύο" 
(π.χ. εαν η πλακέτα της αλλαγής φύγει από την θέση της = πτώση). Με λίγα λόγια οι κόµποι σε αυτήν 
την κατηγορία πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή τόσο σε κανονικά όσο και σε µη κανονικά φορτία / 
τάσεις.  

Σε αυτήν την κατηγορία συναντάµε µια σειρά από κόµπους. Πολλοί από αυτούς "δείχνουν σωστοί" 
(λόγω του σχήµατός τους) όπως π.χ. η "πεταλούδα", ενώ ίσως τελικά δεν είναι. Και πάλι σε αυτήν 
κατηγορία θα δούµε ότι µε βάση τους αριθµούς, το "οκτάρι" (ή το συγγενές του "εννιάρι") είναι µια από 
τις πρώτες µας επιλογές.  

Υπάρχουν οι εξής κόµποι (για "νέους") που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία:  

1. ο κόµπος του οκτώ (ή οκτάρι)  
2. ο κόµπος του εννιά (ή εννιάρι)  
3. η πεταλούδα (ή "πεταλουδόκοµπος")  
4. ο κόµπος του Μίκυ (ή κόµπος του λαγού ή Greque Y)  

Κόµπος του οκτώ (ή οκτάρι) 

 
�-Ο κλασικός κόµπος του οκτώ. Προσοχή στο σκοινί που φορτίζεται: βρίσκεται στο 
εξωτερικό µέρος του κόµπου!!! 

 
Ο κόµπος του οκτώ (δες φωτό) ονοµάζεται έτσι λογω του χαρακτηριστικού 
του σχήµατος (που µοιάζει µε τον αριθµό 8). Εφαρµόζεται κατά κόρον στο 
µέσο του σκοινιού, σαν θηλειά µε σκοπό να ξαναδέσουµε το σκοινί σε κάποια 
αλλαγή ή σε µια τραβέρσα κτλ. Τα πλεονεκτήµατα γενικά του έχουν 
αναφερθεί πιο πάνω (το µονό οκτάρι είναι ακριβώς το ίδιο - µόνο ο τρόπος 
κατασκευής αλλάζει). Το µόνο που δεν έχουµε αναφέρει είναι το ότι ο κόµπος 
αυτός παρουσιάζει µεγάλη αντοχή σε περίπτωση µη κανονικής φόρτισης. 
Πιο συγκεκριµένα (σε κανονική φόρτιση) αντέχει έως και 55% του σκοινιού 
και µέχρι και 8 πτώσεις (εξαρτάται και από το σκοινί) την στιγµή που η 
"πεταλούδα" αντέχει 45 % και 5 πτώσεις αντίστοιχα (στις ίδιες συνθήκες). 

Εάν εξετάσουµε την περίπτωση της µη κανονικής φόρτισης, θα δούµε ότι το οκτάρι αντέχει 40% και 
περί τις 5 πτώσεις ενώ η "Πεταλούδα" αντέχει 47% και περί τις 5 πτώσεις (G.Marbach, J-L. Rocourt, 
1980 and Courbis 1984, Μετρήσεις µε χρησιµοποιηµένα σκοινιά. Βλέπε και "The Most Useful Rope 
Knots for the Average Person to Know", κτλ, "Caving Knots", κτλ).  
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Έχει ιδιαίτερη σηµασία για την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αντοχή του κόµπου το σκοινί το οποίο θα 
φορτιστεί να είναι από την εξωτερική πλευρά του πλεγµένου κόµπου. Αυτό µας εξασφαλίζει 10-15% 
µεγαλύτερη αντοχή του κόµπου σε σχέση µε την φόρτιση του σκοινιού που βρίσκεται από µέσα 
(λειτουργεί καλύτερα ως "αµορτισέρ"). Πρέπει όµως να φροντίζουµε ιδιαίτερα το "στρώσιµο" του 
κόµπου αφού εάν δεν συµβεί αυτό στο "κάτω" σκοινί θα δηµιουργηθεί ένα αντιαισθητικό και επικίνδυνο 
εξόγκωµα ("βυζί" στη εντός των σπηλαίων καθοµιλουµένη...).  

Κόµπος του εννιά (ή εννιάρι) 

Ο κόµπος του εννιά ή εννιάρι είναι σχεδόν ίδιος µε τον κόµπο του οκτώ, απλά 
έχει µε µία επιπλέον στροφή. Το σχήµα του µοιάζει µε τον αριθµό 9. Πρόκειτε 
ίσως για τον πιο παρεξηγηµένο και "αδικηµένο" σπηλαιολογικό κόµπο. 
Κανονικά θα έπρεπε να είχε την θέση του "βασιλιά των σπηλαιολογικων 
κόµπων" που τώρα κατέχει το "οκτάρι". Κι αυτό γιατί έχει µακράν την 
καλύτερη αναλογία επιδόσεων και εύρους εφαρµογής. Είναι στην ουσία ο 
περισσότερο ανθεκτικός, καθότι είναι ογκώδης και "άσχηµος" (εξού και η 
µικρή διείσδυσή του στην σπηλαιολογική πρακτική - τουλάχιστον µικρότερη 
από όσο θα έπρεπε). Με την λέξη "άσχηµος" εννούµε ότι δείχνει µονίµως σαν 
ένα "κακοστρωµένο οκτάρι"... Η εφαρµογή του "στο µέσο του σκοινιού" δηλ. 
σε αλλαγές είναι η συνηθέστερη περιοχή χρήσης του. Η Γαλλική Σχολή 
Σπηλαιολογίας τον θεωρεί σαν τον υποχρεωτικό κόµπο για σκοινιά 
µικρότερης διατοµής από 9 mm. Στην σπηλαιολογική καθοµιλουµένη θα 
ακούσετε να λένε: "Στα εννιάρια (και κάτω) σκοινιά, κάνουµε πάντα 
εννιάρι κόµπο". Καλό είναι να θυµάστε αυτό το µικρό γνωµικό όχι µόνο για λόγους ασφαλείας. Θα 
σας φανεί πολύ χρήσιµο όταν ξαρµατώνετε µιας και ο κόµπος αυτός λύνεται πολύ εύκολα όση τάση κι 
αν δεχθεί. Η αντοχή του (σε κανονική φόρτιση) είναι έως και 70% του σκοινιού και µέχρι και 10 
πτώσεις και 55% και 8 πτώσεις σε µη κανονικές φορτίσεις (G.Marbach, J-L. Rocourt, 1980 and 
Courbis 1984, Μετρήσεις µε χρησιµοποιηµένα σκοινιά. Επίσης 70% σε "κανονικές φορτίσεις" και 55% 
σε "µη κανονικές φορτίσεις" δίνεται από το "Caving Knots", κτλ). Οι επιδόσεις αυτές τον καθιστούν 
"πρωταθλητή της κατηγορίας" και κανονικά θα έπρεπε να είναι η πρώτη µας επιλογή ακόµη και για τις 
τραβέρσες παρά το γεγονός του ότι "δεν δείχνει σωστός" όπως η "Πεταλούδα".  

Πεταλούδα (ή Πεταλουδόκοµπος) 

 
Πεταλούδα: πρώτος τρόπος 

 
Πεταλούδα: δεύτερος τρόπος 



 
 
Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο v. 0.8 (Φεβ.2007) 
(c) 2006-2007 Κ.Αδαµόπουλος – ∆.Καραγιάννης – Κ.Μαλαµά 

 

56

Θεωρείται από πολλούς ο άριστος κόµπος για τραβέρσες ή όπου αλλού το σκοινί θα φορτιστεί και από 
τις δύο µεριές. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δυστυχώς δεν είναι ο καλυτερος σε αντοχή (75%, πηγή: 
"The Most Useful Rope Knots for the Average Person to Know" κτλ). Είναι όµως πολύ εύκολος στην 
εφαρµογή, χρειάζεται λιγότερο σκοινί και επιπλέον µας φέρνει κοντύτερα στις ασφάλειες. Ο δεύτερος 
τρόπος κατασκευής του κόµπου παρουσιάζει το πλεονέκτηµα σε σχέση µε το τόπο να µπορούµε να 
προσδιορίσουµε το ακριβές σηµείο που θα γίνει πάνω στο σκοινί.  

Κόµπος του Μίκυ (ή κόµπος του λαγού ή Greque Υ) 

Μια ακόµη παραλλαγή του κόµπου οκτώ... Είναι στην ουσία ένας 
κόµπος του οκτώ που καταλήγει δε δύο βρόγχους (ή δύο "αυτιά" 
αν προτιµάτε). Βασικότερο πλεονεκτηµά του είναι το ότι µας 
επιτρέπει να ισοσταθµίζουµε (µοιράζουµε) πολύ εύκολα και 
γρήγορα το βάρος σε δύο σηµεία αγκύρωσης. ∆ιαδόθηκε πολύ 
έντονα στα τέλη της δεκαετίας του '90 όταν άρχισε να τον 
συνιστά η Γαλλική Σπηλαιολογική Οµοσπονδία (FFS/EFS) µαζί µε 
την εισήγηση της για χρήση διπλών ασφαλειών σε κάθε αλλαγή 
(δες Αρµάτωµα) Τελευταία βρίσκει εφαρµογή και σε τεχνικές 
υπερ-ελαφρού αρµατώµατος (όταν δεν χρησιµοποιείτε κρίκος, για 
να αυξήση την επιφάνεια "τριβής" του Dyneema / Kevlar). 
Αντοχές: 70% σε "κανονικές φορτίσεις", 55% από σε "µη 
κανονικές φορτίσεις", πηγή: "Caving Knots", κτλ.  

Κόµποι για να ενώσουµε σκοινιά  

Σε αρκετές πάλι περιπτώσεις θα χρειαστεί να ενώσουµε δύο 
διαφορετικά σκοινιά ώστε να σχηµατίσουµε ένα µεγαλύτερο 
κοµµάτι και να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε την κατάβαση. 
Υπάρχουν δύο κόµποι οι οποίοι έχουν εφαρµογή εδώ:  

1. ο διπλός ψαρόκοµπος  
2. το γνωστό οκτάρι (σε µια ακόµη παραλλαγή του).  

Μεταξύ των δύο ο διπλός ψαρόκοµπος θεωρείται ο καλύτερος. Μόνη εξαίρεση που το οκτάρι 
υπερτερεί είναι το γεγονός του ότι ίσως να λύνεται λίγο ευκολότερα (στο ξαρµάτωµα). Σαν γενικός 
κανόνας ο ψαρόκοµπος χρησιµοποιείται είτε έχουµε να ενώσουµε σκοινιά µε την ίδια, είτε µε 
διαφορετική διατοµή . Αντίθετα το οκτάρι µπορεί να εφαρµοστεί µονάχα όταν η διατοµή των δύο 
σκοινιών είναι ίδια!  

∆ιπλός ψαρόκοµπος 

Ο ιδανικός κόµπος για να συνδέουµε δύο σκοινιά µικρής διαµέτρου ή µε 
µεγάλη διαφορά µεταξύ τους. Όλα τα κορδονέτα ενώνονται µε αυτόν τον 
κόµπο, αφήνοντας ένα περιθώριο πέντε περίπου εκατοστών. Όταν 
χρησιµοποιηθεί για ένωση δύο σκοινιών σε κάποιο βάραθρο στο σκοινί που 
έρχεται από πάνω υπολογίζουµε πως πρέπει να αφήσουµε τουλάχιστον ένα 
µέτρο σκοινί στο τέλος ώστε να υπάρχει δυνατότητα να κάνουµε ένα οκτάρι 
(για την ασφάλιση µας!!! - βλέπε κάτω δεξιά στο σκίτσο). Αντοχές: 60-70% 
(πηγή: "The Most Useful Rope Knots for the Average Person to Know", κτλ.)  

 

Οκτάρι για ένωση σκοινιών (τριπλό οκτάρι) 

Στην ουσία κάνουµε ένα οκτάρι στο τέλος του σκοινιού από το οποίο κρεµόµαστε και πλέκουµε µέσα σε 
αυτό (αλλά ανάποδα) σε σχήµα οκτώ το σκοινί µε το οποίο θέλουµε να συνεχισουµε να κατεβαίνουµε. 
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Ένα ακόµη το πλεονέκτηµα είναι ότι σχηµατίζεται κατευθείαν και η θηλιά που θα χρησιµοποιήσουµε στο 
"πέρασµα του κόµπου". Αντοχές: 75% (πηγή: "The Most Useful Rope Knots for the Average Person to 
Know", κτλ.)  

Κόµποι για το τελείωµα του σκοινιού για λόγους ασφαλείας  

 
Πάντα κόµπος στο τέλος του σκοινιού!!! 

 
Έλλειψη κόµπου: Kίνδυνος θάνατος!!! 

Κάθε σκοινί πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να έχει κόµπου και στα δύο άκρα του για λόγους ασφαλείας. Αυτοί 
οι κόµποι θα σιγουρέψουν ότι θα παραµείνουµε στο σκοινί σε κάθε περίπτωση κατα την κατάβαση π.χ. 
µε λίγο σκοινί σε ένα µεγάλο πηγάδι. Ο τύπος του κόµπου δεν είναι τόσο σηµαντικός όσο το γεγονός 
του ότι πρέπει να υπάρχει κόµπος. Οι συνηθέστεροι τύποι που χρησιµοποιούνται είναι:  

1. ο διπλός ψαρόκοµπος  
2. το οκτάρι  

Είναι σηµαντικό το γεγονός να είµαστε σίγουροι ότι ο κόµπος δεν µπορεί να λυθεί κατά την συσκευασία 
του σκοινιού στον σπηλαιολογικό σάκο. Επίσης ανεξαρτήτως κόµπου θα πρέπει να φροντίσουµε ότι 
αυτός απέχει αρκετά από το τέλος του σκοινιού ώστε να µην λυθεί σε περίπτωση που χτυπηθεί µε 
δύναµη (π.χ. σε πτώση).  

Όταν το σκοινί περισσεύει σε ένα βάραθρο τότε ο κόµπος αυτός δεν χρειάζεται. Σε αυτήν την 
περίπτωση ο πρώτος που κατεβαίνει πρέπει να µαζέψει το περισευούµενο σκοινί και να το δέσει µε έναν 
κόµπο λίγο πάνω από το έδαφος ώστε να µην µπορεί να χτυπηθεί από πέτρες ή να πατηθεί ακούσια από 
κάποιον σπηλαιολόγο.  
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Αυτοσφιγγόµενοι κόµποι  

 
Γαλλικός µε κοτσίδα 

Οι κόµποι αυτοί γίνονται µε ένα κορδονέτο ή ιµάντα (ιδανικοί είναι ραµµένοι ιµάντες από deenyma ή 
kevlar) και τους χρησιµοποιούµε αντί για φρένα σε περίπτωση ανάγκης ή αντί ασφάλειας σε περίπτωση 
που κατεβαίνουµε µε µισή ψαλιδιά, για πολύσπαστα κλπ. Γενικός κανόνας: όσο µικρότερης διαµέτρου 
και όσες περισσότερες στροφές τόσο ευκολότερα σφίγγει ένας αυτοσφιγγόµενος. Υπάρχουν αρκετοί 
αυτοσφιγγόµενοι κόµποι όπως ο bachman, ο "προύζικ" και η "κοτσίδα". Επίσης πολύ διαδεδοµένος είναι 
ο "µασάρ" και ο Bachmann.  

 
Μασάρ 
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Γαλλικός 

 
Bachmann 
 
Κάθε αυτοσφιγγόµενος έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα: άλλοι σφίγγουν πολύ εύκολα, αλλά δεν 
ξεσφίγγουν, άλλοι γίνονται µε ένα χέρι, άλλοι "σπρώχνονται" ως φρένα πανεύκολα, αλλά χρειάζονται 
επιπλέον υλικά (καραµπίνερ). Ο κόµπος που συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα όλων είναι ο συνδυασµός 
γαλλικού µε κοτσίδα. Ο κόµπος κατασκευάζεται µε τον εξής τρόπο: αρχίζουµε τυλίγοντας τον ιµάντα 
τρεις φορές γύρω από το σκοινί µας και κατόπιν πλέκουµε το σκοινί σταυρωτά, σαν κοτσίδα. Ο 
αυτοσφιγγόµενος αυτός κόµπος µπορεί να µην λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις (όπως για 
παράδειγµα κάνει ο προύζικ) αλλά, χαλαρώνει και σφίγγει πάρα πολύ εύκολα και λειτουργεί ακόµα και 
υπό τάση!!!  
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Κόµπος του ιµάντα, της γραβάτας ή νερόκοµπος 

Άλλοι κόµποι  

Στην κατηγορία αυτοί οι σπηλαιολόγοι που κάνουν τα πρώτα τους βήµατα θα πρέπει να ξέρουν:  

Κόµπος του ιµάντα (ή της γραβάτας, ή νερόκοµπος)  

Ο ιδανικός για την ένωση ιµάντων. Περιθώριο πέντε εκατοστών από κάθε πλευρά και (κατά προτίµηση) 
ασφάλισή του µε ταινία ή κόµπους ώστε να µην µπλέκεται (Η ασφάλιση έχει αποκλειστικά χαρακτήρα 
λειτουργικό και αισθητικό). Τα περιθώρια όµως των πέντε εκατοστών πρέπει να τηρούνται 
απαρέγκλιτα!!! Αντοχές: 60-70% (πηγή: "The Most Useful Rope Knots for the Average Person to 
Know", κτλ.)  

Βιβλιογραφία 

....  

Σηµειώσεις 

(1) Έχει παρατηρηθεί κάψιµο (λειώνει αρκετά) του σκοινιού στην έξοδο από τον κόµπο, προφανής 
ένδειξη της πίεσης που ασκείται στο συγκεκριµένο σηµείο καθώς λόγω της τάσης το σκοινί κινείται 
"βγαίνοντας" από τον κόµπο (τάνυση) ενώ ταυτοχρόνως ο τελευταίος σφίγγει. Προφανώς ο µύθος της 
"απόσβεσης" ενός shock από τον κόµπο, δεν επιβεβαιώνεται και καλό είναι να βασιζόµαστε στην καλή 
κατάσταση του σκοινιού για αυτό και όχι να φτιάχνουµε κόµπους για να "δηµιουργήσουµε" 
ελαστικότητα και απόσβεση.  
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Kαι οι κόµποι των "προχωρηµένων" (1) 

 
�-Κι όµως: βγαίνει νόηµα!!! 
 
Υπάρχουν όµως και κάποιοι κόµποι που απευθύνονται σε 
σπηλαιολόγους µε εµπειρία αφού έχουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά καλύπτοντας (κατά κανόνα) εντελώς 
διαφορετικές και συνήθως εξειδικευµένες ανάγκες. Οι κόµποι 
αυτοί είναι:  

Κόµποι στην αρχή του σκοινιού  

Καντηλίτσα  

 

Σε σχέση µε το οκτάρι, η 
καντηλίτσα πλεονεκτεί µόνο στο 
γεγονός ότι εφαρµόζετε πολύ πιο 
γρήγορα. Αυτό οφείλεται στο ότι 
δεν χρειάζεται "ρύθµιση" για το 
µήκος του σκοινού (όπως θέλει το 
"µονό οκτάρι"). Η αντοχή της είναι 
αρκετά µικρότερη (60-75%, πηγή: 

"The Most Useful Rope Knots for the Average Person to Know", κτλ, και 
έτερη άποψη: 50% σε "κανονικές φορτίσεις", πηγή: "Caving Knots", κτλ) 
από τον κόµπο του οκτώ (καθότι λιγότερο "ογκώδης κόµπος...). ∆υστυχώς, η 
καντηλίτσα έχει την τάση να γλιστρά και να λύνεται υπό φόρτιση. Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο πολλές σχολές ορειβασίας και σπηλαιολογίας την έχουν "καταργήσει" (δεν 
την διδάσκουν πλέον). Για να αποφύγουµε αυτήν της την παρενέργεια επιβάλεται να κάνουµε µε 
την ελεύθερη άκρη του σκοινού, έναν "ηµίδεσµο" ή έναν "µισό ψαρόκοµπο" γύρω από το 
σταθερό σκοινί (προσοχή, όχι στην "θηλειά" της καντηλίτσας).. Βέβαια, όπως λέει και ο 
∆ηµήτρης Καραγιάννης, "Εάν τα κάνουµε όλα αυτά, γιατί δεν κάνουµε ένα οκτάρι;". Είναι θέµα 
επιλογής, εµείς επισηµαίνουµε ότι πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή.  
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Κόµποι στο µέσο του σκοινιού  

∆ιπλή καντηλίτσα  

 

Είναι αντίστοιχη του Μίκυ (δες πιο πάνω). Είναι µικρότερη σε όγκο από τον 
Μίκυ. Σε πολλούς σπηλαιολόγους δεν εµπνέει την ίδια εµπιστοσύνη µε το 
οκτάρι. Στοιχεία για τις αντοχές του κόµπου δεν βρέθηκαν. Κατά πάσαν 
πιθανότητα όµως θα µικρότερες από εκείνες του µίκυ. Έχει αρχίσει να 
διαδίδεται αρκετά τελευταία στο εξωτερικό. Αντοχές: 70-75% (πηγή: "The 
Most Useful Rope Knots for the Average Person to Know", κτλ.)  

Άλλοι κόµποι 

Οι κόµποι σε αυτήν την κατηγορία δεν είναι τόσο ευρέως χρησιµοποιούµενοι κατά την καθηµερινή 
σπηλαιολογική πρακτική. Αντίθετα έχουν εφαρµογή σε τοµείς όπως η σπηλαιοδίασωση.  

Ψαλιδιά  

 
Ψαλιδιά 

Πολύ χρήσιµος κόµπος για µια γρήγορη ασφάλιση σε ένα καραµπίνερ (συνήθως για τραβέρσες) ή ένα 
σταθερό σηµείο. Έχει την τάση να γλιστράει οπότε είναι απαραίτητο να τον ασφαλίσουµε µε διπλό 
ηµίδεσµο. Έχει το πλεονέκτηµα ότι γίνεται και µε ένα χέρι. Αντοχές: 60-75% (πηγή: "The Most Useful 
Rope Knots for the Average Person to Know", κτλ.)  

Μισή ψαλιδιά  

 

Άριστος κόµπος όταν χρειάζεται να ανέβει κάποιος (π.χ. αναρρίχηση) και πρέπει να 
τον ασφαλίσουµε ή όταν πρέπει να κατέβει κάποιος µε σκοινί ασφαλισµένος από 
πάνω ή πρέπει να τεντώσουµε µια τυρολέζικη. Εάν χάσουµε τον καταβατήρα µας, 
µε την βοήθεια της µισής ψαλιδιάς κατεβαίνουµε άνετα και µε ασφάλεια. Το 
τελείωµα (ασφάλιση) του κόµπου είναι µουλαρόκοµπος.  

 

 

Καντηλίτσα (για αυτασφάλιση)  

Η καντηλίτσα πέρα από τα µειονεκτήµατα της (βλέπε πιο πάνω) έχει το µοναδικό (και ιδιαίτερο) 
χαρακτηριστικό πως γίνεται και µε το ένα χέρι γύρω από το σώµα µας. Το γεγονός αυτό την καθιστά 
µοναδικό κόµπο σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις που χρειάζετε να ασφαλιστούµε π.χ. σε σκοινί που 
µας έχουν ρίξει από ψηλά και έχουµε µόνο το ένα χέρι ελεύθερο.  
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Αλουέτ  

 

Χρησιµοποιείται για να τοποθετήσουµε έναν ιµάντα ή ένα σκοινί σε µια φυσική 
αγκύρωση. Παρότι µειώνει (λίγο) τις αντοχές του σκοινιού ή του ιµάντα τον 
χρησιµοποιούµε γιατί σφίγγει σαν θηλιά την φυσική αγκύρωση, οπότε δεν 
γλιστράει. Βρίσκει εφαρµογές και στο υπερ-ελαφρύ αρµάτωµα.  

 

 

Κόµπος του Remy και ο Κόµπος της καρδιάς 

Πρόκειται για δύο "κόµπους" µε την πολύ ευρεία έννοια 
του όρου (περισσότερο τεχνικές είναι παρά κόµποι) οι 
οποίοι (ως κόµποι) κατατάσσονται στους 
"αυτοσφιγγόµενους". Ο µεν κόµπος του (κανονικά 
"των") Remy είναι στην ουσία µια µισή ψαλιδιά πάνω 
σε ένα κρίκο (από το οποίο κρέµεται π.χ. ο 
σπηλαιολόγος) µε ένα δεύτερο κρίκο να διέρχεται 
"µέσα" από την ψαλιδιά στο σηµείο εξόδου του 
σκοινιού από τον κόµπο...  

 
Κόµπος του Remy -�  

Ο κόµπος της καρδίας γίνετε πολύ πιο απλά, έχουµε 
δύο κρίκους (από τους οποίους κρέµεται π.χ. ο 
σπηλαιολόγος) περνάµε το σκοινί µέσα από τους δύο 
κρίκους και συνεχίζοντας το περνάµε µέσα από τον 
δεύτερο κρίκο µόνο. Ετσι το σκοινί βγάνει ανάµεσα από 
τα δύο καραµπίνερ.  

 
Κόµπος της καρδιάς 
 

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο κόµπων είναι ότι λειτουργούν όπως τα φρένα (στήθους, χειρός, κτλ) 
κατά την ανάβαση. Αν και λιγότερο διαδεδοµένος ο κόµπος του Remy υπερτερεί κατά πολύ του 
κόµπου της καρδιάς, κι αυτό γιατί:  

1. Ο κόµπος του Remy, αφαιρώντας (ενώ ανεβαίνουµε) τον "δεύτερο" κρίκο, µετατρέπεται σε µια 
"µισή ψαλιδία" η οποία µας επιτρέπει να "κατέβουµε" (δηλ. επιτρέπει την αλλαγή 
κατεύθυνσης)  

2. Αντίθετα ο κόµπος της καρδίας όχι µονο δεν µπορεί να το κάνει αυτό αλλά αντίθετα εαν σφίξει 
πολύ για κάποιον λόγο, µπορεί να µας εγκωβίσει στο σκοινί σε βαθµό που να µην µπορούµε 
να απεµπλακούµε (παρά ίσως µε κόψιµο του σκοινιού).  
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Για τον λόγο αυτόν η Γαλλική Οµοσπονδία Σπηλαιολογίας απαιτεί οι Initiateur να αποδείξουν ότι 
γνωρίζουν την χρήση του (του κόµπου του Remy) τόσο κατά την ανάβαση όσο και κατά την κατάβαση. 
Αναφέρθηκε από Γάλλους εκπαιδευτές ότι η ονοµασία του κόµπου και η επινόηση του έχει γίνει από 
τους Γάλλους αδελφούς αναρριχητές, Remy εξού και το όνοµα του. (Προφορική πηγή από εκπαιδευτές, 
Σχολείο Initiateur, EFS/FFS, Ιούλιος 1997, Γαλλία)  

 
Κόµπος της ...απελπισίας 

 
Κόµπος της ...απελπισίας (2) 

Εναλλακτικά και σε περίπτωση εξαιρετικής απελπισίας στην οποία δεν έχουµε αρκετά καραµπίνερ για 
να κάνουµε "Καρδία" ή "Remy" τότε µπορούµε να δοκιµάσουµε και την του φρένου σε ένα καραµπίνερ. 
Ο κόµπος αυτός γίνετε τυλίγοντας το σκοινί που "έρχεται" από την δεσιά γύρω από το κρίκου (από 
αριστερά, πάνω και µέσα από την πόρτα του κρίκου) έτσι ώστε το σκοινί που έρχεται από την δεσιά να 
στραγγαλίζει το σκοινί. Ο "κόµπος" αυτός θελεί ιδιαίτερη προσοχή κατα την χρήση και εννοείτε ότι δεν 
πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι η µοναδική µας ασφάλεια  

Μουλαρόκοµπος  

Εαν χρειάζετε και µονάχα για το το τελείωµα (ασφάλιση) του κόµπου, τότε µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε έαν απλό µουλαρόκοµπο. Μειονεκτήµατα του τό ότι λύνει εύκολα, και η αντοχή του 
είναι πολύ µικρή γι'αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιείτε µε επιφύλαξη (ακόµη και για την χρήση την οποία 
προτείνουµε, εδώ. Αντι αυτού µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ψαρόκοµπος (µονός) όµως ο τελευταίος 
καταναλώνει περισσότερο σκοινί.  

Θηλιά µυτικιού  

 
�-Κόµπος "θηλιά µυτικιού" 

H "θηλιά µυτικού" ή slipknot (κόµπος που ...γλυστράει) είναι ιδανικός κόµπος για να 
σφίγγουµε ιµάντες ή κορδονέττα σε µικρά φυσικά δεσίµατα (π.χ. µυτίκια) ή τεχνητά 
(σε περίπτωση ανάγκης - π.χ. έλλειψη πλακέτας) µπορούµε να σφίξουµε τον ιµάντα 
ακόµη και απευθείας πάνω στη βίδα του σπιτ ή το βιοµηχανικό βύσµα.  

Υπάρχουν κι άλλοι κόµποι για "προχωρηµένους" που θα εξετάσουµε αργότερα.  
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Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Γενικά 

 

Παρακαλούµε λοιπόν πριν προχωρήσετε στην µελέτη των 
Τεχνικών Μονού Σκοινιού (Single Rope Techniques - SRT) να 
µελετήσετε µε προσοχή την εξής προειδοποίηση: "Η 
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ και περικλείει το 
ενδεχόµενο τραυµατισµού ή και θανάτου. Η δέσµευση 
για ασφαλείς σπηλαιολογικές πρακτικές, µια διεξοδική 
κατανόηση για τη χρήση του εξοπλισµού και κυρίως των 
τεχνικών έχουν ως αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση αλλά 
ποτέ την εξάλειψη των κινδύνων που περικλείονται στην 
άσκηση της σπηλαιολογίας. Είναι ευθύνη του σπηλαιολόγου 
να αντιληφθεί αυτούς τους κινδύνους και να λαµβάνει 
ποιοτική εκπαίδευση από έµπειρους εκπαιδευτές 
σπηλαιολόγους στα πλαίσια σπηλαιολογικών συλλόγων πριν 
µπει στο σπήλαιο. Οι συγγραφείς, οι συνεισφέροντες και 
γενικά όλοι όσοι εµπλέκονται στην συγγραφή του παρόντος 
εγχειριδίου ∆ΕΝ ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ καµία ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη προέλθει από τη χρήση των 
τεχνικών ή του εξοπλισµού που περιγράφονται στο Ανοικτό 
Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο  

Αφού λοιπόν συνεχίζετε την ανάγνωση έχοντας υπόψιν σας 
όχι µόνο το πόσο συναρπαστική είναι η σπηλαιολογία, αλλά 
και πόσο επικίνδυνη µπορεί να γίνει σας συµβουλεύουµε να 
διαβάσετε και ξαναδιαβάσετε λοιπόν τα παρακάτω αλλά η 
µελέτη δεν λέει τίποτε εάν όλα αυτά δεν µετουσιωθούν σε 
δράση!!!  

Κάντε τα λοιπόν πράξη. Μόνο η συνεχής τριβή και ενασχόληση µε το αντικείµενο φέρνει αποτέλεσµα. 
Ασφαλές και ευχάριστο αποτέλεσµα.  

Oι Τεχνικές Μονού Σκοινιού περιλαµβάνουν κυρίως τις τεχνικές ανάβασης και κατάβασης τις οποίες 
πρέπει να γνωρίζουν καλά όλοι οι σπηλαιολόγοι, οποιουδήποτε επιπέδου.  

Κάθε οµάδα σπηλαιολόγων όµως, ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο βρίσκεται σε ένα σπήλαιο 
πρέπει να έχει (τουλάχιστον ως οµάδα) επαρκές επίπεδο στις τεχνικές αυτοδιάσωσης για µικρές οµάδες, 
ενώ κάθε σπηλαιολόγος θα πρέπει να γνωρίζει ποιοί είναι οι κίνδυνοι κατά την κατάβαση / ανάβαση µε 
Τεχνικές Μονού Σκοινιού και εν γένει στην σπηλαιολογία, καθώς και τους τρόπους αντιµετώπισης σε 
κάθε πρόβληµα που πιθανόν θα ανακύψει.  

Πάµε λοιπόν να δούµε πως προετοιµαζόµαστε και πως κατεβαίνουµε µε SRT, στο κεφάλαιο που 
ακολουθεί: Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Κατάβαση  
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Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Κατάβαση 

Προετοιµάζοντας την εξερεύνηση ενός σπηλαίου 

 
� Πριν την κατάβαση ελέγχει ο ένας 
τον άλλο!!! (Φωτο: Κ.Αδαµόπουλος 
Σεµινάρια ΦΟΣ 2005, Βάραθρο 
"Πολυδενρίου" (-70µ) 

Κάθε σπηλαιολόγος που σέβεται 
τον εαυτό του πρέπει να 
εξερευνεί σπήλαια, να τα 
χαρτογραφεί και να δηµοσιεύει 
τα ευρήµατα των 
εξερευνήσεων του. Αυτό βέβαια 
δεν είναι συνήθως εφικτό για τον 
νεόφυτο απόφοιτο των 
σπηλαιολογικών σεµιναρίων ο 
οποίος πρέπει να προσθέσει 
εµπειρίες πριν οργανώσει 
εξερευνητικές αποστολές. Επίσης 
οι ήδη έµπειροι σπηλαιολόγοι 
χρειάζονται πολλές φορές 
εξάσκηση ή θέλουν να δοκιµάσουν 
ένα όργανο ή µια τεχνική ή να 

φωτογραφήσουν ένα σπήλαιο. ∆ηλαδή προκύπτει η ανάγκη για επανάληψη σπηλαίων (ήδη 
γνωστών - ήδη εξερευνηµένων). Προετοιµάζοντας λοιπόν είτε την εξερεύνηση, είτε την επανάληψη 
ενός σπηλαίου υπάρχουν κάποια βασικά βήµατα τα οποία όλοι πρέπει να ακολουθούν. Αυτά τα βασικά 
βήµατα περιγράφουµε στις γραµµές που ακολουθούν. Ας δούµε όµως πρώτα ποιά είναι τα υλικά εκείνα 
που πρέπει πάντα να έχουµε µαζί µας ανεξαρτήτως καιρού, σπηλαίου, κ.τ.λ.  

Ποιά υλικά ή αναλώσιµα πρέπει να έχουµε πάντα µαζί; 

Ανεξάρτητα λοιπόν σε τι σπήλαιο πηγαίνουµε (οριζόντιο ή κάθετο) από πάνω µας (ή από το 
σπηλαιολογικό µας σακίδιο) δεν πρέπει να λείπει κανένα από τα πιο κάτω υλικά:  

 

Εφεδρικές µπαταρίες ή επιπλέον πέτρα ασετυλίνης (δες και πιο κάτω)  

Αλουµινοκουβέρτα σε καλή κατάσταση και κατάλληλο µέγεθος  

Σκοινάκι αυτοδιάσωσης (3 µέτρα τουλάχιστον, συνήθως dyneema 5.5 mm) κι έναν ιµάντα ραµµένο 
από dyneema  

Κεράκια (ρεσώ) και αναπτήρα  

Σουγιά ή άλλο µαχαίρι  

Νερό (εάν του σπηλαίου δεν είναι πόσιµο)  

Τρόφιµα (...τουλάχιστον λίγους ξηρούς καρπούς)  
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Μερικούς εφεδρικούς κρίκους ή ακόµη καλύτερα ένα σετ από τροχαλία, οβάλ carabiner και basic  

Κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να έχει µαζί του αυτά τα υλικά και όχι ένας για όλους (µε εξαίρεση ίσως 
τα τρόφιµα)  

Βήµα - Βήµα 

Αφού έχουµε εξασφαλίσει λοιπόν τα παραπάνω τότε συνεχίζουµε την διαδικασία για την εξερεύνηση. 
Έστω, λοιπόν, ότι η λίστα µας είναι πλέον εντάξει τότε είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε! Καταρχάς 
ενηµερώνουµε τον σύλλογο ή συναδέλφους για  

το πού και πότε θα πάµε  

τι σκοπεύουµε να κάνουµε  

τι ώρα αναµένεται να γυρίσουµε ή να επικοινωνήσουµε µαζί τους  

Εάν πρόκειται για γνωστό σπήλαιο, παίρνουµε πληροφορίες σχετικά µε αυτό, από την βιβλιογραφία, 
από άλλους σπηλαιολόγους, από τον σύλλογο που ανήκουµε ή άλλους συλλόγους. Πιθανόν να 
χρειάζεται να ενηµερώσουµε και τον τοπικό σύλλογο ή τους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι σε 
περίπτωση ανάγκης θα µπορούν να καταδείξουν το σηµείο της εισόδου ή να δώσουν χρήσιµες 
πληροφορίες. Γενικά καλό είναι να "µας έχουν στο νου τους" αρκετά άτοµα ενώ φρόνιµο είναι η παρέα 
µας να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις σπηλαιολόγους. Πριν ξεκινήσουµε φροντίζουµε για την 
αγορά αναλώσιµων υλικών (π.χ. τρόφιµα κλπ), εξασφαλίζουµε τροφοδοσία σε νερό και επαρκή 
ποσότητα φωτισµού (π.χ. πέτρες ασετυλίνης, µπαταρίες κτλ), γενικά από όλα τα υλικά που 
αναφέρουµε παραπάνω. Εξασφαλίζουµε επίσης επάρκεια σε όποιο υλικό νοµίζουµε πως θα χρειαστούµε, 
π.χ. από το σύλλογο επαρκείς ποσότητες οµαδικών υλικών (σκοινιά, πλακέτες, carabiners κλπ) ενώ δεν 
παραλείπουµε να πάρουµε δελτίο καιρού, ειδικά εαν το σπήλαιο είναι αρκετά βαθύ (περισσότερο από -
100µ) ή εάν γνωρίζουµε ότι απορρέουν σε αυτό νερά (π.χ. εάν πρόκειται για καταβόθρα).  

Φτάνοντας εκεί παρατηρούµε µήπως ο καιρός έχει αλλάξει. Αν ναι, τότε προσαρµόζουµε τις επόµενες 
κινήσεις µας. Αν όχι φοράµε τα υλικά µας. Αρχίζουµε από τα θερµοεσώρουχα και την φόρµα. 
Συνεχίζουµε µε τις κάλτσες ή τα καλτσάκια neoprene και τις µπότες. Εάν το σπήλαιο είναι οριζόντιο 
τότε στην ουσία µας λείπει µονάχα το κράνος µε τα φωτιστικά καθώς και κάποιος σάκκος µε τρόφιµα, 
νερό, εφεδρικές µπαταρίες και ό,τι άλλο χρειαστεί ανάλογα µε την προγραµµατισµένη µας παραµονή 
εντός του ή του τι σκοπεύουµε να κάνουµε σε αυτό.  

...Πάµε βάραθρο; 

Εάν το σπήλαιο εξελίσσεται κατακόρυφα π.χ. είναι βάραθρο τότε έχουµε πολύ περισσότερα που πρέπει 
να γνωρίζουµε άρα και περισσότερα να διαβάσετε πιο κάτω... Συνεχίζουµε λοιπόν την προετοιµασία για 
το κατακόρυφο σπήλαιο µε το "µποντριέ" ή ζώνη µέσης που αποτελεί το πρώτο υλικό ασφαλείας που 
φοράµε και κλείνει µε τον κεντρικό κρίκο (οβάλ ή τριγωνικού τύπου ανάλογα).  

�-Σφίγγουµε ή ξεσφίγουµε τον κεντρικό κρίκο (M.A.V.C.) 
µε την βοήθεια του φρένου στήθους (Crol) 

 
...ή µε την βοήθεια του καταβατήρα µας!-� 

 
�-... ή χρησιµοποιώντας έναν 
µικρό βιδωτό κρίκο (υλικό 
αρµατώµατος) 

 



 
 
Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο v. 0.8 (Φεβ.2007) 
(c) 2006-2007 Κ.Αδαµόπουλος – ∆.Καραγιάννης – Κ.Μαλαµά 

 

68

Πάνω στον κεντρικό κρίκο (γνωστού και σαν M.A.V.C.) θα ασκούνται όλες (σχεδόν) οι δυνάµεις, όταν 
θα κρεµόµαστε από τα σκοινιά (και κινούµαστε σε κατακόρυφα σπήλαια ή σε οριζόντιες τραβέρσες 
γύρω ή πάνω από εκτεθειµένα πεδία. Για τον σκοπό αυτόν ο κεντρικός θα πρέπει να είναι πάντα σωστά 
βιδωµένος και πάντα κλειστός κατά την χρήση. Αυτό µπορεί να διασφαλιστεί µε δύο τρόπους: Πρώτον, 
προληπτικά φροντίζουµε να βεβαιωθούµε ότι η βίδα του κεντρικού µας κρίκου δεν έχει τοποθετηθεί 
τυχαία, αλλά όταν την σφίγγουµε η περιστροφική κίνηση είναι πάντα από πάνω προς τα κάτω. Αυτό 
γίνεται για να αποφευχθεί το "ξεβίδωµα" του κεντρικού κατά το ανέβασµα λόγω της συνεχούς κίνησης 
του σκοινιού το οποίο περνάει επάνω στη βίδα µε φορά από πάνω προς τα κάτω. Αυτό µπορεί να συµβεί 
µόνο κατά την ανάβαση και έχει παρατηρηθεί ότι το φρένο ποδιού (π.χ. Pantin) επιδεινώνει την 
παρενέργεια αυτήν. ∆εύτερη προληπτική ενέργεια είναι να σφίξουµε καλά την βίδα του κεντρικού 
κρίκου χρησιµοποιώντας είτε τον καταβατήρα είτε το φρένο στήθους σαν "κλειδί".  
 

�-Ο σωστός τρόπος τοποθέτησης 
των υλικών µας 

 
Έτσι µπορούµε να σφίξουµε τον 
κρίκο µε µεγαλύτερη δύναµη και 
να τον εµποδίσουµε από το να 
ξεβιδώνει (σ.σ. µε τον ίδιο 
τρόπο µπορούµε να τον 
ξεβιδώσουµε µετά την χρήση 
εάν και εφόσον έχει σφίξει πάρα 
πολύ). Τέλος και παρά τις 
προληπτικές µας ενέργειες θα 
πρέπει να ελέγχουµε κατα την 
διάρκεια της κατάβασης και της 
δράσης τόσο τον δικό µας κρίκο, 
όσο και τους κρίκους των 
συντρόφων µας και να 
επαναβεβαιώνουµε ότι δεν είναι 
χαλαροί ή ακόµη και ανοικτοί. 
Αυτό το κάνουµε τόσο πιο 
συχνά όσο πιο µεγάλο είναι το 
σπήλαιο ειδικά όταν φοράµε 
φόρµα PVC. Κι αυτό γιατί την 
ίδια παρενέργεια που µπορεί να 
έχει το σκοινί (δες πιο πάνω) 
µπορεί να έχει και η 
σπηλαιολογική φόρµα από PVC 
ή δευτερευόντως από Cordura 
και ειδικά όταν το νούµερο είναι 
µεγαλύτερο από το κανονικό. Ας 
σηµειωθεί ότι η φόρµα είναι 
πολύ πιο επικίνδυνη από το 

σκοινί (στο να ανοίξει τον κρίκο) γιατί µπορεί να τον ξεβιδώσει ακόµη και εαν τον έχουµε τοποθετήσει 
όπως πρέπει. Τα υλικά που συνδέονται µε στον κεντρικό κρίκο δεν µπαίνουν µε τυχαία σειρά. Tα 
τοποθετούµε βλέποντας τα από πάνω (βλέποντας τα αυτός που τα φοράει...) από αριστερά προς τα 
δεξιά και µε την εξής σειρά : λανιέρες (σκοινιά αυτασφάλισης) - καταβατήρας (και το βοηθητικό του 
carabiner για τις επιπλέον τριβές) – φρένο στήθους. Ο απαράβατος κανόνας εδώ είναι ο εξής: Οι 
λανιέρες (σκοινιά αυτασφάλισης) µπαίνουν πάντα στα αριστερά (=πιο αριστερά από 
οποιοδήποτε άλλο υλικό). Στον κανόνα αυτόν δεν υπάρχει διαπραγµάτευση του στυλ "εµένα δεν µε 
βολεύει αυτό". Το υπόλοιπα υλικά µπορούν να τοποθετηθούν εναλλακτικά αν και οι συγγραφείς του 
παρόντος δεν το συνιστούν (π.χ. µπορεί να µπει ο καταβατήρας "τέρµα" δεξιά.  
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ΠANTA κόµπος στο τέλος και µάζεµα µέσα στο σάκκο µε µικρά µουστάκια 

 
Πάντα κόµπος στο τέλος του σκοινιού!!! 
 

 
�-Χωρίς κόµπο κίνδυνος σοβαρού τραυµατισµού ή και θανάτου!!! 

 
Έλέγχουµε αν έχουµε όλα τα ατοµικά µας υλικά. Αν δεν έχουµε βάλει οι 
ίδιοι το σκοινί (ή τα σκοινιά) στο σάκκο (σάκκους) ελέγχουµε προσεκτικά 
αν υπάρχει κόµπος (οκτάρι θηλιά συνήθως) στο τέλος του σκοινιού. 
Ελέγχουµε αν πήραµε τα απαραίτητα υλικά αρµατώµατος (τσαντάκι 
αρµατώµατος, πλακέτες, carabiners, διασωστικά κτλ).  

Ο ένας σπηλαιολόγος ελέγχει τον άλλο αν έβαλε όλα τα υλικά του σωστά. 
Μην ξεχνάτε ότι η ασφάλεια του ενός είναι ασφάλεια για όλους. Εν 
συνεχεία επιλέγουµε τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης χρησιµοποιώντας τις 
φυσικές ή τεχνητές αγκυρώσεις. Από κει και πέρα αυτός που κινείται πρώτος 
οφείλει να ακολουθεί τις αρχές για ασφαλές αρµάτωµα ενώ όσοι 
ακολουθούν οφείλουν να ελέγχουν ότι αυτό συµβαίνει όντως.  

 
Κατάβαση 

Κίνηση στην ζώνη επικινδυνότητας 

Προσεγγίζουµε το βάραθρο πάντα ασφαλισµένοι µε τις λανιέρες µας. Σε καµία περίπτωση δεν 
ρισκάρουµε σκύβοντας επικίνδυνα πάνω από το βάραθρο ή ισορροπώντας στις άκρες των 
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δακτύλων µας. Πολλές φορές της κατάβασης προηγείται ένα 
οριζόντιο - συνήθως εκτεθειµένο τµήµα. Το τµήµα αυτό - γνωστό ως 
ζώνη επικινδηνότητας - είναι αρµατωµένο µε οριζόντιο σκοινί 
(γνωστό ως "τραβέρσα"). Σε αυτό το κοµµάτι (εαν υπάρχει) πρέπει 
να κινηθπύµε µε ιδιαίτερη προσοχή. Για την κίνηση εδώ αρκούν οι 
λανιέρες µας (σκοινιά αυτασφάλισης).  

Τις τοποθετούµε µε τις "πύλες" (πόρτες) των κρίκων σε αντίθετη - 
µεταξύ τους - φορά. Ειδικά για την κοντή λανιέρα (επειδή 
αναπόφευκτα θα µείνουµε ασφαλισµένοι µονάχα από αυτήν κάποιες 
στιγµές) προσέχουµε να µην κάνουµε το λάθος να "κλιπάρουµε" το 
καραµπίνερ της µε τη πύλη προς τα πάνω. Το σωστό και ασφαλές 
είναι η πύλη του κρίκου (carabiner) να µην "κοιτάει" προς εµάς, κι 
αυτό γιατί ο κρίκος µπορεί να βγεί από το σκοινί σε επικείµενη πτώση. Βέβαια µε αυτό το "κλιπάρισµα" 
υπάρχει µεγάλη πιθανότητα µε πιθανό χτύπηµα στα βράχια, η πύλη να ανοίξει πιεζόµενη σε κάποια 
προεξοχή και να βρεθούµε ξαφνικά εκτεθειµένοι στο κενό.  
 
Σωστός τρόπος τοποθέτησης του σκοινιού στον καταβατήρα µας. 

Ο κανόνας λοιπόν έχει ως εξής:  

 

Σε ευρύχωρα εκτεθειµένα περάσµατα -όταν έχουµε απόσταση από τον βράχο - κλιπάρουµε 
µε την πύλη να κοιτάει προς τα κάτω (προς το τοίχωµα) ενώ όταν "σερνόµαστε" ανάµεσα στα 
τοιχώµατα ασφαλισµένοι σε οριζόντιο σχοινί τότε κλιπάρουµε προς τα πάνω (προς το σώµα 
µας).  

 
Με τις δύο λανιέρες εννοείται ότι δεν υπάρχει κενό ασφαλείας σε καµία περίπτωση. Κινούµαστε κατά 
µήκος και όταν φτάνουµε σε αλλαγή βγάζουµε πρώτα την µακρυά λανιέρα, την περνάµε από τον κόµπο 
και στην συνέχεια περνάµε την κοντή λανιέρα ώστε να συνεχίσουµε.  

Βάζουµε τον καταβατήρα 

Έτσι προσεγγίζουµε µε ασφάλεια το κατακόρυφο κοµµάτι του σπηλαίου που ακολουθεί. Μόλις 
φτάσουµε εκεί παραµένουµε ασφαλισµένοι στις λανιέρες µας µέχρι να βρεθούµε ασφαλισµένοι στον 
καταβατήρα µας!!!  

 
�--Μισό κλείδωµα του καταβατήρα 

 
Πώς τοποθετούµε τον καταβατήρα µας (για τον οποίο µπορείτε να 
διαβάσετε στο κεφάλαιο µε τα Υλικά ανάβασης - κατάβασης). Η ώρα έχει 
φτάσει για να αναµετρηθούµε µε το κενό και µε ένα από τα πιο αρχέγονα 
συναισθήµατα: τον φόβο (1). Έχει έρθει η ώρα να χρησιµοποιήσουµε τον 
καταβατήρα µας. πως όµως το κάνουµε αυτό, είναι απλό:  

Πιέζουµε το επίσχεστρο και ανοίγουµε την πάνω, κινητή "πλακέτα" του 
καταβατήρα. Το σκοινί πρέπει να το φέρνουµε πάντα από αριστερά του 
καταβατήρα (έστω και σχηµατίζοντας µια λούπα) και το περνάµε από το 
κάτω ράουλο (τροχαλία) του καταβατήρα. Κατόπιν οδηγούµε το σκοινί 
ανάµεσα από τα δύο ράουλα και στην συνέχεια (σχηµατίζοντας ένα νοητό 
S) το περνάµε από το επάνω ράουλο. Κλείνουµε την πάνω "πλακέτα" του 
καταβατήρα (=κλείνουµε τον καταβατήρα) και παίρνουµε "µπόσικα" του 
σκοινιού τραβώντας από το σκοινί που φέυγει από το πάνω ράουλο µε 
κατεύθυνση προς τα δεξιά. Εν συνεχεία περνάµε το σκοινί από τον 
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βοηθητικό κρίκο (carabiner) και κάνουµε (οπωσδήποτε αν χρησιµοποιούµε καταβατήρα χωρίς φρένο ή 
είµαστε αρχάριοι) µισό ή και ολόκληρο κλείδωµα.  

 

Προσοχή: Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο βοηθητικός κρίκος θα πρέπει να είναι 
πάντοτε απλός (όχι ασφαλείας µε "βίδα") ενώ ο κρίκος στον οποίο εφαρµόζεται ο καταβατήρας θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλείας και πάντα σε άριστη κατάσταση (προτείνεται αντικατάσταση 
µαζί µε τις λανιέρες κάθε ένα ή το πολύ δύο χρόνια - ανάλογα µε την χρήση). Σηµαντικό είναι επίσης 
να έχουµε την πύλη του κρικού αυτού (του καταβατήρα) πάντοτε ασφαλισµένη και να "κοιτάει" προς το 
σώµα µας ώστε να αποφύγουµε πιθανό άνοιγµα της από πίεση σε κάποια προεξοχή (π.χ. σε στενά 
σηµεία).  

 
Προαιρετικά: Μια µικρή λεπτοµέρεια είναι επίσης η εφαρµογή του κρίκου 
αυτού έτσι ώστε το µέγιστο άνοιγµα της πύλης να βρίσκεται στον κεντρικό 
κρίκο και όχι στον καταβατήρα. Αυτό µας επιτρέπει να 
συνδέσουµε/αποσυνδέσουµε τον καταβατήρα στον/από τον κεντρικό κρίκο, 
µε το ένα χέρι και πολύ σύντοµα (ιδανικό για απεγκλωβισµό ή για χειρισµούς 
χωρίς ορατότητα). Σχετικά µε τον βοηθητικό κρίκο επίσης, ενδείκνυται η 
τοποθέτηση του µε την πύλη του να κοιτάει αντίθετα από αυτήν του 
καταβατήρα. Επίσης το µέγιστο άνοιγµα της πύλης του βοηθητικού κρίκου 
δεν θα πρέπει να είναι προς την µεριά του κεντρικού. Αυτό επίσης µας 
επιτρέπει πέρασµα του σκοινιού στον βοηθητικό µε το ένα χέρι και επιτρέπει 
την εφαρµογή του µισού - κλειδώµατος (καταβατήρας µε φρένο).  

 

 
Carabiner Handy -� 

 
Για βοηθητικό carabiner µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιουδήποτε 
σχεδίου (σίγουρα όµως όχι ασφαλείας όπως είπαµε πιο πάνω) αν και οι 
περισσότεροι προτιµούν ασύµµετρο D. Υπάρχει και ένα καταπληκτικό ατσάλινο καραµπίνερ ειδικά για 
αυτή τη δουλειά, το Handy.  

Κατεβαίνοντας 

Αφότου ελέγξουµε ότι είναι όλα εντάξει απασφαλίζουµε τις (ή την) λανιέρες (-α) µας, λύνουµε το 
"κλείδωµα" του καταβατήρα και ξεκινάµε την κατάβαση. Κάθε σπηλαιολόγος - και ειδικά ο νέος - πρέπει 
να συνειδητοποιήσει πως ο καταβατήρας µε φρένο έχει δύο θέσεις: ανοικτός - κλειστός. Επ' ουδενί 
λόγο δεν ελέγχουµε την κατάβαση µε το µοχλό του φρένου γιατί αυτό σηµαίνει ζηµιά στο σκοινί 
(π.χ.υαλοποίηση ή πεπλάτυνση του σκοινιού). Ο ρυθµός της κατάβασης ελέγχεται πάντα και µόνο µε 
τις τριβές του σκοινιού καθώς αυτό περνάει µέσα από την παλάµη µας. Αυξοµειώνοντας ελάχιστα 
την πίεση του χεριού µας αυξοµειώνουµε και την ταχύτητα κατάβασης µας. Το χέρι µας (ο 
καρπός) πρέπει να βρίσκεται σε σταθερό σηµείο και το σκοινί να "γλιστρά" γλυκά µέσα από την παλάµη 
µας. Ας σηµειωθεί εδώ ότι η παλάµη µας θα πρέπει να "κοιτάει" προς τα πάνω. Θα πρέπει να 
προσέχουµε το ρυθµό κατάβασης ο οποίος σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 µέτρα 
το δευτερόλεπτο. Η κατάβαση είναι γενικά από τα πιο όµορφα συνασθήµατα γιατί έχει µια αίσθηση 
ροής και δεν είναι (στις περισσότερες των περιπτώσεων) κοπιαστική. ∆υστυχώς ή ευτυχώς δεν 
µπορούµε να κατεβαίνουµε επ' άπειρο... Κάποια στιγµή θα χρειαστεί να σταµατήσουµε την κατάβαση. 
Τότε το µόνο που κάνουµε είναι να σηκώσουµε το δεξί χέρι µας (µε το σκοινί) ψηλά και να 
σφίξουµε το σκοινί µέσα στην παλάµη µας. Στην περίπτωση που χρειάζεται να σταµατήσουµε προς 
στιγµή – συνεχίζοντας να έχουµε τη προσοχή µας στην κατάβαση και εφαρµόζοντας µικρή µόνο δύναµη 
στο σκοινί – εφαρµόζουµε µισό κλείδωµα του καταβατήρα (δες πιο κάτω).  
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Με την εµπειρία η κατάβαση γίνεται πιο σβέλτα (αλλά πάντα µέσα στα όρια) οπότε και η τεχνική µπορεί 
να αλλάζει ανάλογα. Για παράδειγµα εάν κινούµαστε µε αρκετή ταχύτητα και θέλουµε να αυξήσουµε τις 
τριβές µπορούµε να τοποθετήσουµε (δεξί) χέρι µας όσο πιο πίσω (προς την έδρα) αναγκάζοντας έτσι το 
σκοινί να αρχίσει να "κάνει γωνίες" και να τρίβεται πάνω στην φόρµα/σώµα µας. Έτσι επιβραδύνουµε 
την ταχύτητα της κατάβασης αρκετά χωρίς να κάψουµε τα χέρια µας. Αυτή βέβαια η τεχνική 
προϋποθέτει ότι η παλάµη µας "κοιτάει" προς τα κάτω (αντίθετα από την τεχνική που περιγράφεται πιο 
πάνω. Αυτού του είδους οι χειρισµοί απαιτούν βέβαια την σχετική εξοικείωση η οποία έρχεται µε τον 
χρόνο και την εµπειρία.  

 
Ολόκληρο κλείδωµα του καταβατήρα µε βοηθητικό καραµπίνερ: α΄ µέρος 

 
Ολόκληρο κλείδωµα του καταβατήρα µε βοηθητικό καραµπίνερ: β΄ µέρος 
 

 
Ολόκληρο κλείδωµα του καταβατήρα χωρίς βοηθητικό καραµπίνερ-� 

 
Εάν χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο να σταµατήσουµε (για 
φωτογράφηση, δηµιουργία ή πέρασµα µιας αλλαγής, παράκαµψης, 
ελέγχου ενός παραθύρου ή ό,τι άλλο και οπωσδήποτε αν έχουµε 
καταβατήρα χωρίς φρένο -) µπορούµε (εάν δεν επιβάλλεται) να 
κλειδώσουµε τον καταβατήρα µας. Στις µεγάλες καταβάσεις όπου το 
σκοινί βαραίνει πολύ µπορεί να αναστείλουµε προσωρινά µε ένα 
carabiner το φρένο του καταβατήρα (πιέζουµε µέχρι τέρµα το µοχλό του 
φρένου και βάζουµε ένα carabiner στην οπή που εµφανίζεται δεξιά 
υποχρεώνοντας το µοχλό του φρένου να είναι µονίµως σε ανοικτή θέση). 
Επίσης αυτήν την τεχνική µπορεί να τη χρησιµοποιήσουµε και σε κάθετα 
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στενώµατα όπου τοποθετούµε το καταβατήρα µας στην κοντή (και ενδεχοµένως στη µακριά) λανιέρα, 
αλλά όπως είναι λογικό δυσκολευόµαστε να χρησιµοποιούµε το µοχλό του φρένου του καταβατήρα. 
Σηµειώστε όµως πως δεν επιβάλλεται η αναστολή του αυτόµατου φρεναρίσµατος του καταβατήρα για 
την χρήση αυτής της τεχνικής (της τοποθέτησης του καταβατήρα στη λανιέρα µας). Γενικά πρέπει να 
αντιλαµβανόµαστε όχι µόνο τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισµούς του καταβατήρα µας!  
 

�-Κατεστραµµένο σκοινί από τριβές 

Πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας και τους περιορισµούς του 
"κλειδωµένου" καταβατήρα.  

Ένας κλειδωµένος καταβατήρας µπορεί υπό ορισµένες 
συνθήκες να καταστραφεί κατά την πτώση του σπηλαιολόγου.  

Eάν για παράδειγµα έχουµε µια κεντρική δεσιά, τρία µέτρα παρακάτω 
αλλαγή και στο ένα µέτρο παράκαµψη - και κλειδώσουµε τον 
καταβατήρα µας για να περάσουµε ή να φτιάξουµε την παράκαµψη, σε 
περίπτωση που η αλλαγή υποχωρήσει (αστοχήσει) ο συντελεστής 
πτώσης θα είναι σχετικά υψηλός ο καταβατήρας θα δεχτεί µεγάλη 
επιβάρυνση και επειδή θα είναι "κλειδωµένος" πολύ πιθανόν να 
καταστραφεί (µπορει ακόµη και να σπάσει...) Η "καταστροφή" δεν 
σηµαίνει απαραίτητα ανεξέλγκτη πτώση στη συνέχεια: απλά θα έχουµε 

έναν κατεστραµµένο καταβατήρα (και µια άσχηµη µέρα προφανώς...). Επειδή όµως η πτώση δεν µπορεί 
να αποκλεισθεί, η Γαλλική Σπηλαιολογική Σχολή (EFS/FFS) προτείνει να µην κλειδώνεται ο 
καταβατήρας. Υπάρχει συγκεκριµένη οδηγία για τον χειρισµό ώστε να γίνονται µε ασφάλεια οι 
αλλαγές (πιάνουµε το τεντωµένο σκοινί µε το "χαλαρό" σκοινί που βγαίνει από τον καταβατήρα µαζί µε 
το ένα χέρι στο σηµείο ακριβώς πάνω από τον καταβατήρα). Η οδηγία 
αυτή αφορά τον καταβατήρα χωρίς φρένο µιας και στον καταβατήρα µε 
φρένο ισχύει οτι προβλέπει ο κατασκευαστής για την στάση. Βέβαια 
στην πράξη είναι πολύ δύκολο να αποφύγουµε την χρήση του φρένου 
και στατιστικά η έκθεση στον κίνδυνο δεν είναι υψηλή - δεν είναι όµως 
αµελητέα.  

 
Ένας τρόπος για επιπλέον τριβές σε πολύ λεπτά ή γλιστερά σκοινιά όταν ο 

καταβατήρας µας είναι πολύ φθαρµένος-� 

Επίσης σε πολύ λεπτά ή γλιστερά σκοινιά (διαµετρος 8 mm ή και 
µικρότερα) ένα µόνο πέρασµα στο βοηθητικό carabiner µπορεί να µην 
είναι αρκετό. Γι' αυτό το λόγο (αν δεν έχουµε Handy) περνάµε το 
("χαλαρό") σκοινί (µετά το βοηθητικό) ανάµεσα στον καταβατήρα και 
το "τεντωµένο" σκοινί. Έτσι στην ουσία µετατρέπουµε το βοηθητικό σε 
ένα επιπλεόν (..τρίτο) "ράουλο", δηλαδή δηµιουργουµε τις απαραίτητες 
επιπλέον τριβές. Εαν µάλιστα ο καταβατήρας µας έχει φθαρµένα από 
την χρήση ράουλα τότε µπορούµε να περάσουµε έναν κρίκο ανάµεσα 
από τα δύο ράουλα δηµιουργόντας επιπλέον τριβές (δες το σχήµα 
δεξιά). Πολλές φορές τα ράουλα µπορεί να φθαρούν στην διάρκεια 
µιας και µόνο αποστολής οπότε εαν δεν έχουµε την δυνατότητα 
αντικατάστασης εφαρµόζουµε αυτήν την τεχνική.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύ λεπτά σκοινιά (µικρότερα από 8 χιλ.) χρησιµοποιούν συνήθως µικρές και 
έµπειρες οµάδες που γνωρίζουν (ή θα έπρεπε να γνωρίζουν) πολύ καλά τους κινδύνους και 
τους περιορισµούς αυτων των υλικών.  

Κατά την κατάβαση δίνουµε προσοχή στα ...µαλλιά µας (ειδικά αν έχουµε βάλει το καταβατήρα ψηλά ή 
αν έχουµε πλούσιο τριχωτό της κεφαλής!), τα ρούχα µας, τα γάντια κλπ : δεν πρέπει να µπλέξουν µε 
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τον καταβατήρα. Με τα ρούχα ή τα γάντια τα πράγµατα δεν είναι και τόσο δραµατικά... Εάν µπλέξουν 
όµως τα µαλλιά µας τα πράγµατα είναι δύσκολα και ...οδυνηρά. Ένα µαντήλι ή σκούφος είναι η ιδανική 
λύση: όχι τα κοτσιδάκια... Εάν παρόλα αυτά συµβεί το κακό ή θα πρέπει να µας βοηθήσει κάποιος 
άλλος σπηλαιολόγος ή να κόψουµε τα µαλλιά που έχουν µπλέξει. Η "αυτοδιάσωση" των µαλλιών µας 
είναι πολύ δύσκολη και σίγουρα όχι τυποποιηµένη διαδικασία...  

Όπου το σκοινί τρίβεται το προστατεύουµε µε τις µεθόδους που έχουµε διδαχθεί (βέλτιστο δροµολόγιο 
καταρχάς, και εάν αυτό είναι αδύνατον κατασκευάζουµε µια αλλαγή, µια παράκαµψη ή τοποθετούµε 
ένα προφυλακτικό). Θυµηθείτε: σκοινί που τρίβεται ∆ΕΝ είναι ασφαλές!  

Σηµαντικό: ∆ΕΝ κατεβαίνουµε χοροπηδώντας άτσαλα στο σκοινί. Οι σπηλαιολόγοι δεν ανήκουν 
ούτε στην αντιτροµοκρατική ούτε στις δυνάµεις καταδροµών. Κατεβαίνουµε στρωτά και µε σταθερή 
ταχύτητα. Αλλιώς καταπονούνται άδικα όλα τα υλικά µας και ιδιαίτερα η ασφάλεια, το σκοινί και ο 
καταβατήρας!  

Πέρασµα αλλαγής στη κατάβαση 

Πιο πάνω είδαµε πως κατεβαίνουµε στο σκοινί. Πολλές φορές η κατάβαση δεν είναι "µονοκόµµατη" 
όπως συνηθίζεται να λέµε, αλλά διακόπτεται από αλλαγές. Οι αλλαγές είναι σηµεία στα οποία 
ξαναδένουµε το σκοινί συνήθως για να αποφύγουµε τριβές.  

Πώς περνιούνται όµως οι αλλαγές που δηµιούργησε ο ίδιος ή έφτιαξε ο προηγούµενος σπηλαιολόγος; 
Φτάνοντας στο ύψος της αλλαγής (έχει ιδιαίτερη σηµασία αυτό: εάν πέσουµε πολύ χαµηλά δεν 
µπορούµε να προχωρήσουµε στις ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω) ακολουθούµε την εξής 
διαδικασία:  

 
Ασφαλιζόµαστε στο καραµπίνερ ή την θηλιά της αλλαγής µε την κοντή λανιέρα και συνεχίζουµε την 
κατάβαση ώστε να πέσει το βάρος µας σε αυτήν.  
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Ταϊζουµε το καταβατήρα και βγάζουµε το "πάνω σκοινι". Εν συνεχεία βάζουµε το σκοινί µε το οποίο θα 
συνεχίσουµε στον καταβατήρα, παίρνουµε τα µπόσικα και εάν χρειάζεται ασφαλίζουµε τον καταβατήρα 

 
Ανασηκωνόµαστε, βγάζουµε την λανιέρα και συνεχίζουµε την κατάβαση. 
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Κλασική τεχνική 

• Ασφαλιζόµαστε στο καραµπίνερ ή την θηλιά της αλλαγής µε την κοντή λανιέρα και συνεχίζουµε 
την κατάβαση ώστε να πέσει το βάρος µας σε αυτήν.  

• Ο καταβατήρας έχει πλέον αποφορτιστεί. Βγάζουµε το σκοινί από τον καταβατήρα. Μπορεί να 
χρειαστεί να τον «ταΐσουµε» δηλ. να τον τροφοδοτήσουµε µε σκοινί ώστε να είναι πιο εύκολο 
να τον ανοίξουµε.  

• Βάζουµε το σκοινί µε το οποίο θα συνεχίσουµε στον καταβατήρα, παίρνουµε τα "µπόσικα" και 
εάν χρειάζεται ασφαλίζουµε τον καταβατήρα  

• Ελέγχουµε εάν είναι όλα εντάξει.  

• Ανασηκωνόµαστε, βγάζουµε την κοντή λανιέρα από την αλλαγή και κρεµόµαστε στον 
καταβατήρα. είµαστε έτοιµοι.  

• λύνουµε την ασφάλεια που είχαµε κάνει στον καταβατήρα και αρχίζουµε (ή συνεχίζουµε) την 
κατάβαση.  

 
Μια από τις δυσκολιες που έχει αυτή η µέθοδος είναι η φάση στην οποία πρέπει να ανασηκωθούµε για 
να βγάλουµε την λανιέρα µας. Αυτήν την δύσκολία µπορούµε να την αντιµετωπίσουµε µε τους πιο κάτω 
τρόπους:  

1. Με την µυϊκή µας δύναµη εάν είµαστε πολύ "αθληταράδες" (κατά τη γνώµη µας να το 
αποφεύγετε),  

2. Πατάµε την κούρµπα (λούπα) του σκοινιού, µε το γόνατο ή το πέλµα µας και ανασηκωνόµαστε,  
3. Βάζουµε το φρένο χειρός µας πάνω από τον καταβατήρα ή απευθείας πάνω στο κρίκο (το 

carabiner της αλλαγής) και χρησιµοποιούµε το ποδωστήριο (πενταλιέρα) σαν σκαλάκι. Εαν είναι 
πολύ µακρύ για την περίσταση, το διπλώνουµε στα δύο και έτσι κονταίνει όσο χρειάζεται,  

4. Χρησιµοποιούµε το φρένο ποδιού – αν έχουµε βάζοντάς στην λούπα της αλλαγής (εαν αυτή 
είναι αρκετά µακρυά...)  

5. Έχουµε µαζί µας µια αναρριχητική σκαλίτσα και αφού την ασφαλίσουµε στο carabiner της 
αλλαγής ή την θηλιά ωθούµε κλπ κλπ,  

6. ...κοκ  

Γενικά καλό είναι να προτιµούµε να χρησιµοποιούµε το ελάχιστο των υλικών και πάντως όχι 
περισσότερα από αυτά που έχουµε µόνιµα πάνω µας. Με αυτή τη λογική η αναρριχητική σκαλίτσα 
περιττεύει...  

Με δύο καταβατήρες 

Yπάρχει όµως και µια ακόµη µέθοδος για το πέρασµα της αλλαγής που δεν απαιτεί να ανασηκωθούµε. 
Απαιτεί απλά να έχουµε δύο καταβατήρες για να περνάµε τις αλλαγές. Οι ενέργειες µας σε αυτήν την 
περίπτωση είναι οι εξής:  

1. Φτάνουµε στο ύψος της αλλαγής.  
2. Ασφαλίζουµε το καταβατήρα µε τον οποίο κατεβαίνουµε (µισό ή ολόκληρο κλείδωµα, ανάλογα 

µε τις συνθήκες) αν χρειάζεται (ο κατάβατήρας µας είναι χωρίς φρένο ή δεν εµπιστευόµαστε το 
φρένο (πολύ λεπτά σκοινιά, λασπωµένα κτλ).  

3. Βάζουµε το σκοινί που συνεχίζει από την αλλαγή προς τα κάτω στον άλλο καταβατήρα και τον 
ασφαλίζουµε.  

4. Απασφαλίζουµε τον πρώτο καταβατήρα, δίνουµε µπόσικα, τον ανοίγουµε και βγάζουµε το 
σκοινί από αυτόν.  

5. Το βάρος µας πρέπει να έχει ήδη περάσει στο άλλο καταβατήρα.  
6. Απασφαλίζουµε τον δεύτερο και συνεχίζουµε...  
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Προσοχή: Εαν οι αλλαγές είναι πολύ κοντές τότε θα έχουµε σοβαρές δυσκολίες στην 
εφαρµογή της µεθόδου.  

 
 
�-Σενάριο αλλαγής µε εκκρεµές 

 
Την τεχνική αυτή δεν την συνιστούµε όµως την αναφέρουµε 
µιας και χρησιµοποιείται αναγκαστικά σε περιπτώσεις 
αυτοδιάσωσης όπου το θύµα πρέπει να κατέβει σε 
ασφαλές σηµείο και όταν ανάµεσα στο σηµείο όπου έγινε 
o απεγκλωβισµός και το ασφαλές σηµείο παρεµβάλονται 
αλλαγές. Εναλλακτικά µπορούµε να την χρησιµοποιούµε και 
στην καθηµερινή σπηλαιολογική πρακτική αποδεχόµενοι ναι µεν 
θα είµαστε πιο άνετοι στο κατέβασµα αλλά κατά την κίνηση στο 
σπήλαιο και στο ανέβασµα θα µεταφέρουµε ένα επιπλέον βάρος, 
ένα επιπλέον σηµείο να σκαλώνει στα στενά...  

Αλλαγή µε εκκρεµές 

Τέλος υπάρχει η περίπτωση η αλλαγή µας να είναι "αλλαγή µε 
εκκρεµές". Παράδειγµα αλλαγής µε εκκρεµές είναι η περίπτωση 
στην οποία στη µέση ενός πηγαδιού πρέπει να κινηθούµε προς 
ένα παράθυρο απέναντι από τη διαδροµή κατάβασης µας. 
(Αφήνουµε την περίπτωση αυτό να γίνει µε τραβέρσα 
προσέγγισης, µε κεκλιµένη τραβέρσα µε οδηγό ή τυρολέζικη 
τραβέρσα και πάµε στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε την 
τραβέρσα µε εκκρεµές).  

Σε αυτήν την περίπτωση κατεβαίνουµε χαµηλότερα από το ύψος της αλλαγής και περνάµε τα φρένα 
µας στο σκοινί που κινείται προς την επόµενη αλλαγή. Τραβώντας µε τα φρένα (ή µε τα χέρια εαν είναι 
µικρή η απόσταση) θα αρχίσουµε αφενώς να πλησιάζουµε την αλλαγή από την άλλη θα αρχίσουµε να 
ανεβαίνουµε λίγο. Αυτό συµβαίνει γιατί κάνουµε µια κυκλική "τροχιά" µε ακτίνα το µήκος του 
σκοινιού... Εποµένως πρέπει να το γνωρίζουµε αυτό και όταν ετοιµαζόµαστε να µην κατέβουµε 
χαµηλότερα αλλά να µην σταµατήσουµε και ψηλότερα από το ιδανικό σηµείο. Πρέπει η έλξη µας προς 
την αλλαγή να µας "ανεβάζει" όσο ακριβώς χρειάζεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση καταναλώνουµε 
ενέργεια και καθυστερούµε.  

Μόλις φτάσουµε στον κόµπο της αλλαγής ισχύει ότι αναφέρθηκε πιο πάνω.  

∆ιόρθωση της θέσης µας (προς τα πάνω) 

Τέλος, στην περίπτωση που κατεβούµε - από λάθος - αρκετά πιο χαµηλά από το ύψος της αλλαγής και 
δεν µπορούµε να φτάσουµε το carabiner της αλλαγής για να ασφαλιστούµε, τότε µπορούµε πολύ 
εύκολα να "αλλάξουµε κατεύθυνση". Απλά, θα περάσουµε τα φρένα µας (χειρός - στήθους) στο 
σκοινί πάνω από τον καταβατήρα και θα ανέβουµε όσο χρειάζεται ώστε να φτάσουµε την αλλαγή.  

Βέβαια µιας και είµαστε ήδη ασφαλισµένοι στα φρένα, µπορούµε να κάνουµε την αλλαγή από αυτήν 
την θέση χωρίς να ασφλιστούµε στον κρίκο την αλλαγής:  

• "Ταίζουµε" τον καταβατήρα µας, τον απασφαλίζουµε, και τον περνάµε στο σκοινί που συνεχίζει 
από την αλλαγή προς τα κάτω. Παίρνουµε τα µπόσικα, εφαρµόζουµε αν χρειάζεται µισό ή και 
ολόκληρο κλείδωµα.  
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• Πατάµε στο ποδωστήριο και ανοίγουµε το φρένο στήθους,  

• βγάζουµε το φρένο χειρός και συνεχίζουµε την κατάβαση...  

Πολύ κακό για το τίποτα δηλαδή...  

Πέρασµα παράκαµψης στη κατάβαση 

Ένας ακόµη τρόπος να αποφύγουµε τις τριβές είναι και η παράκαµψη (1). Η διαφορά της µε την αλλαγή 
είναι ότι µια παράκαµψη µεσω ενός κρίκου και µε την χρήση µιας δεσιάς τραβάµε το σκοινί µακρυά από 
την τριβή. ∆ΕΝ το ξαναδένουµε, ∆ΕΝ κάνουµε κόµπο, τίποτα από τα δύο. Απλά το τραβάµε µακρυά 
από την τριβή. Αυτή η διαφορά από την αλλαγή θέλει πολύ προσοχή και γι' αυτό πριν αναφέρουµε το 
πως περνάµε µια παράκαµψη να τονίσουµε ότι: 

δεν ασφαλιζόµαστε ΠΟΤΕ στο carabiner της. Η παράκαµψη είναι εκτός της συνεχούς "γραµµής" 
του σκοινιού που ξεκινά από ασφαλή ζώνη και καταλήγει πάλι σε ασφαλή ζώνη, οπότε η ασφάλιση σε 
αυτή σηµαίνει µονή ασφάλεια σε εκτεθειµένο σηµείο, άρα έκθεση σε κίνδυνο σοβαρού 
τραυµατισµού ή θανάτου!!!  

Πώς λοιπόν περνάµε την παράκαµψη;  

1. Φτάνοντας στο ύψος της παράκαµψης σπρώχνουµε µε τα πόδια το βράχο - ενδεχοµένως να 
χρειαστεί να ασφαλίσουµε το καταβατήρα µας και ανοίγουµε το carabiner που βρίσκουµε στο 
σκοινί κάτω µας και  

2. Βάζουµε το carabiner πάνω από τον καταβατήρα.  

Aυτό ήταν!!!  

Σε περίπτωση που η παράκαµψη είναι πολύ µακριά και υπάρχει φόβος εάν µας γλιστρήσει, να 
ταλαιπωρηθούµε άδικα για να την ξαναπιάσουµε, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την µακριά λανιέρα, 
ΟΧΙ για να ασφαλιστούµε, απλά για να µην µας φύγει. Και πάλι βέβαια δεν το συνιστούµε, απλά το 
αναφέρουµε εδώ. εφόσον αυτός που αρµάτωσε µπόρεσε να αρµατώσει την παράκαµψη τότε σίγουρα κι 
εµείς µπορούµε να την ξαναφτιάξουµε ακόµη κι αν µας φύγει από τα χέρια... Εαν σκεφτούµε έτσι δεν 
θα δυσκολευόµαστε να να περάσουµε µια παράκαµψη (όπως συµβαίνει συχνά σε λιγότερο έµπειρους 
σπηλαιολόγους). Πρέπει να σκεφτούµε ότι, αφού µε κάποιο τρόπο, κάποιος σπηλαιολόγος την 
έβαλε εδώ που είναι, πρέπει να βρούµε κι εµείς τον ίδιο τρόπο, τα "πατήµατα" που εκείνος 
χρησιµοποίησε για να την περάσουµε.  

Η παράκαµψη είναι πολύ διαδεδοµένη τα τελευταία χρόνια. Βέβαια εκτός από αυτήν υπάρχει και µια 
παραλλαγή της, χρήσιµη κυρίως σε πολυσύχναστες διαδροµές. Πρόκειται για τον εκτροπέα ή 
παρακαµπτήρα ή γουρουνουράς ή deviateur. Στον εκτροπέα δεν ασφαλιζόµαστε επίσης ΠΟΤΕ και τον 
περνάµε µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε την παράκαµψη (φτάνουµε στον εκτροπέα, πλησιάζουµε στο 
βράχο , βγάζουµε το σκοινί, προσπερνάµε και µετά ξαναβάζουµε το σκοινί εντός του... Καλώς ή κακώς 
ο εκτροπέας είναι πολύ σπάνιος στην Ελλάδα.  

Πέρασµα κόµπου κατά την κατάβαση 

Έστω τώρα ότι δεν υπολογίζουµε καλά και το σκοινί µας τελειώνει (ή τελείωσε σε αυτόν που 
αρµάτωνε).  

Σηµαντικό: στο τέλος του σκοινιού υπάρχει ήδη ένας κόµπος (δείτε τις σχετικές εικόνες πιο 
πάνω)  
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Σε αυτήν την περίπτωση είτε θα χρειαστεί να κάνουµε έναν κόµπο ή να περάσουµε έναν κόµπο (που θα 
έχει γίνει για να ενώσει δύο κοµµάτια σκοινί (2) και να µας επιτρέψει να συνεχίσουµε την κατάβαση.  

 
Φτάνουµε τον καταβατήρα µας στον κόµπο, ασφαλιζόµαστε µε την µακριά λανιέρα στην θηλιά του και 
βάζουµε το φρένο χειρός στο σκοινί πάνω από το καταβατήρα, 

 
Πατάµε την πενταλιέρα και «κλιπάρουµε» την κοντή λανιέρα στο σκοινί πάνω από το φρένο χειρός ή 
στις ειδικές οπές του φρένου χειρός, ανοίγουµε τον καταβατήρα, του περνάµε το σκοινί που βρίσκεται 
κάτω από τον κόµπο, παίρνουµε όλα τα µπόσικα και τον ασφαλίζουµε 
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Πατάµε στην πενταλιέρα και αφαιρούµε την κοντή λανιέρα. Βγάζουµε το φρένο χειρός, απασφαλίζουµε 
την µακριά λανιέρα και συνεχίζουµε 

 
Η διαδικασία για να περάσουµε τον κόµπο έχει ως εξής: 

1. Φτάνουµε τον καταβατήρα µας στον κόµπο και ασφαλιζόµαστε µε την µακριά λανιέρα στην 
θηλιά.  

2. Βάζουµε το φρένο χειρός πάνω από το καταβατήρα (5 - 10 cm περίπου), πατάµε την 
πενταλιέρα και «κλιπάρουµε» την κοντή λανιέρα στο σκοινί πάνω από το φρένο χειρός ή στις 
ειδικές οπές του φρένου. Χαλαρώνουµε. Το βάρος µας κανονικά θα πρέπει να έχει περάσει στην 
κοντή λανιέρα. Εάν όχι επαναλαµβάνουµε την διαδικασία αφού ωθήσουµε το φρένο λίγο 
ψηλότερα.  

3. Ανοίγουµε τον καταβατήρα και του "περνάµε" το σκοινί που βρίσκεται κάτω από τον κόµπο. 
Παίρνουµε όλα τα µπόσικα και ασφαλίζουµε (αν χρειάζεται).  

4. Πατάµε στην πενταλιέρα και αφαιρούµε την κοντή λανιέρα. Κανονικά το βάρος µας πρέπει να 
είναι στον καταβατήρα.  

5. Ελέγχουµε εάν είναι όλα εντάξει.  
6. Βγάζουµε το φρένο χειρός, απασφαλίζουµε την µακριά λανιέρα και συνεχίζουµε.  

Εγγυηµένα πολύ πιο γρήγορο αλλά και πιο τεχνικό αφού αν δεν καταφέρουµε να κάνουµε σε ένα χρόνο 
όλη την διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω θα βρεθούµε κρεµασµένοι από ένα φρένο πολύ 
ψηλότερα από µας, και ο καταβατήρας δεν θα έχει φορτιστεί, άρα µπέρδεµα...  

Υπάρχει και µια άλλη προσέγγιση η οποία είναι πιο παλιά, πιο αργή αλλά συνήθως πιο εύκολη στην 
εφαρµογή. Σε αυτή:  

1. Φτάνουµε τον καταβατήρα µας στον κόµπο και ασφαλιζόµαστε µε την κοντή λανιέρα στην 
θηλιά.  

2. Βάζουµε το φρένο χειρός πάνω από το καταβατήρα (25 - 40 cm περίπου), πατάµε την 
πενταλιέρα και βάζουµε το κοιλιακό µας φρένο στο σκοινί που βρίσκεται ανάµεσα στο 
καταβατήρα και το φρένο χειρός. Εάν όχι επαναλαµβάνουµε την διαδικασία αφού ωθήσουµε το 
φρένο λίγο ψηλότερα.  

3. Ανεβαίνουµε µερικούς πόντους ώστε το βάρος µας να περάσει στο φρένο στήθους.  
4. Ο καταβατήρας µας έχει χαλαρώσει οπότε τον ανοίγουµε και του "περνάµε" το σκοινί που 

βρίσκεται κάτω από τον κόµπο. Παίρνουµε όλα τα µπόσικα και ασφαλίζουµε (αν χρειάζεται).  
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5. Κατεβαίνουµε µε τα φρένα (δηλαδή πατάµε στην πενταλιέρα, ανοίγουµε µε το δείκτη το φρένο 
στήθους, λυγίζουµε τα πόδια και κατεβαίνουµε όσο µπορούµε, αφήνουµε το βάρος µας το 
φρένο στήθους, κατεβάζουµε µετά το φρένο χειρός και ο κύκλος ξαναρχίζει) φτάνοντας όσο 
κοντύτερα στο κόµπο γίνεται.  

6. Εκεί απεµπλέκουµε πρώτα το φρένο στήθους και φορτίζουµε σιγά σιγά τον καταβατήρα µας. 
Κανονικά το βάρος µας πρέπει να είναι στον καταβατήρα. Κατόπιν βγάζουµε και το φρένο 
χειρός.  

7. Ελέγχουµε εάν είναι όλα εντάξει.  
8. Απασφαλίζουµε την κοντή λανιέρα και συνεχίζουµε.  

Είναι ολίγον τι σύνθετο και πολύπλοκο, αλλά όχι όσο φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση και σχεδόν καθόλου 
"ισορροπιστικό".  

Και οι δύο µέθοδοι είναι εξίσου αποδεκτές και ασφαλείς.. Οι συγγραφείς προτιµούν την πρώτη 
αλλα΄κατανοούν ότι απαιτεί εµπειρία για να υπολογίσεις σωστά το που θα τοποθετήσεις το φρένο 
χειρός. Γι'αυτό αναφέρονται και οι δύο!  

Πέρασµα προφυλακτικού στη κατάβαση 

 
Πολύ πιθανόν στην αρχή της κατάβασης µας ή µετά από κάποια 
αλλαγή ο σπηλαιολόγος που αρµατώνει να έχει τοποθετήσει ένα 
προφυλακτικό.  

Το πέρασµα του προφυλακτικού στην κατάβαση γίνεται µε τον εξής 
τρόπο:  

• Φτάνουµε το προφυλακτικό στο δεξί µας χέρι που ελέγχει 
την ταχύτητα µας. Για να κάνουµε όλες τις ενέργειες που 

αναφέρονται παρακάτω ίσως να χρειάζεται να κάνουµε µισό ή και ολόκληρο κλείδωµα του 
καταβατήρα µας.  

• Ξεκλιπάρουµε το προφυλακτικό από το σκοινί (µπορεί να είναι "συνδεδεµένο" µε το σκοινί µε 
διάφορους τρόπους: κλιπ, αυτοσφιγγόµενο κόµποκτλ) και ανοίγουµε το velcro.  

• Βάζουµε το προφυλακτικό πάνω από τον καταβατήρα µας και το "σέρνουµε" µέχρι να το 
ξαναβάλουµε στη θέση που ήταν πριν, εκεί δηλαδή που το σκοινί εφάπτετο µε το βράχο.  

Εδώ ακριβώς είναι που συνήθως γίνεται το λάθος: το προφυλακτικό δεν µπαίνει στη θέση που πρέπει, ο 
σπηλαιολόγος συνεχίζει την κατάβαση γεµάτος σιγουριά ενώ το σκοινί τρίβεται, µέχρι ο επόµενος που 
κατεβαίνει ή ακόµα χειρότερα ανεβαίνει το εντοπίσει (λέµε χειρότερα γιατί το σκοινί µε την κίνηση του 
γιο - γιο θα έχει ταλαιπωρηθεί - το λιγότερο - πάνω στο βράχο...). Για το λόγο αυτό σπανίως θα 
συναντήσετε πλέον προφυλακτικά στη σύγχρονη σπηλαιολογία και σχεδόν ποτέ στη µέση ενός µεγάλου 
πηγαδιού.  

 
Εναλλακτικά µπορούµε στην αρχή των πηγαδιών ή των αλλαγών να βάλουµε και έναν άδειο 
σπηλαιολογικό σάκκο, ρυθµίζοντας την απόσταση από την αλλαγή µε τον ιµάντα του σάκκου ή και 
άλλους ιµάντες. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζουµε µόνο ότι το σκοινί θα "πατάει" πάνω 
στο σάκκο και δεν θα "αναπαύεται" στα βράχια δεξιά ή αριστερά.  

Αλλαγή κατεύθυνσης στην κατάβαση 

Πολλές φορές µπορεί να τύχη, ενώ κατεβαίνουµε να χρειαστεί να σταµατήσουµε και µετά να αρχίσουµε 
να ανέβαίνουµε. Γι'αυτό η διαδικασία αυτή διδάσκεται στα σεµινάρια σπηλαιολογίας µαζί µε τα 
περισσότερα από όσα έχουν αναφερθεί σε αυτό το κεφάλαιο: Πολύ απλά λοιπόν,  
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• Σταµατάµε στην κατάβαση και ασφαλίζουµε τον καταβατήρα (εάν χρειάζεται)  

• Βάζουµε το φρένο χειρός πάνω από τον καταβατήρα όσο ψηλότερα γίνεται  

• Πατάµε την πενταλιέρα (ποδωστήριο) και βάζουµε και το φρένο στήθους πάνω από τον 
καταβατήρα  

• Ελέγχουµε εάν είναι όλα εντάξει  

• Απασφαλίζουµε τον καταβατήρα, βγάζουµε το σκοινί από αυτόν και αρχίζουµε να ανεβαίνουµε 
(το πως θα το δούµε σε επόµενο κεφάλαιο).  

Φτάσαµε κάτω... Τώρα τι κάνουµε? 

Φτάσαµε κάτω τελικά, αφού περάσαµε µια αλλαγή, µια παράκαµψη και ένα "προφυλακτικό"... Εννοείται 
ότι είµαστε άριστοι στον χειρισµό του σκοινιού όµως τώρα τι κάνουµε; Καταρχήν κάποια στιγµή θα 
πρέπει να ειδοποιήσουµε τους συντρόφους µας ώστε να αρχίσουν να κατεβαίνουν. Πριν το κάνουµε 
αυτό πρέπει πρώτα αναζητήσουµε ένα καλό µέρος για να καλυφθούµε. Πάντα κατά την κατάβαση και 
ειδικά εαν ο σύντροφός µας φέρει σακίδιο, µπορεί να πέσουν πέτρες. ∆ιαλέγουµε εποµένως ένα σηµείο 
που να είναι πιο µακρυά από το σκοινί ή/και να είναι κάτω από κάποια στέγη. Τότε είµαστε έτοιµοι να 
ειδοποιήσουµε. Και πως γίνετε αυτό? Απλά, φωνάζοντας "ελεύθερο" µε όλη µας την δύναµη ή 
σφυρίζοντας δύο φορές (κατά τα πρότυπα του Canyoning)(3) σε περίπτωση που π.χ. τρέχουν 
πολλά νερά και δεν µπορούµε να ακουστούµε από τον θόρυβο.  

Θα µπορούσαµε βέβαια να φωνάξουµε ελεύθερο και µόλις περάσαµε την αλλαγή (µιας και το σκοινί 
ελευθερώθηκε τότε) κι αυτό έχει τα πλεονεκτήµατα του αλλά και µερικά σηµεία προσοχής.  

• Σαφές πλεονέκτηµα είναι η ταχύτητα στην κίνηση µιας και δεν χρειάζεται να περιµένει ο 
σύντροφός µας να πατήσουµε στον πάτο για να αρχίσει να κατεβαίνει.  

• Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι τα µέλη της οµάδας είναι πιο κοντά µεταξύ τους και έτσι 
επικοινωνούν καλύτερα σε κάθε περίπτωση. Επίσης µε το να είµαστε κοντά σηµαίνει ότι ακόµη 
και να φύγει µια πέτρα κατα λάθος δεν θα προλάβει να επιταχύνει πολύ πριν φτάσει στον 
σπηλαιολόγο που ακολουθεί - αυτό όµως δεν ισχύει πάντα.  

Είναι µονάχα δύο πράγµατα που πρέπει να προσέξουµε εδώ:  

• Πρώτον, εάν το σπήλαιο είναι πολύ σαθρό τότε καλύτερα τα µέλη της οµάδας να κατέβουν 
ένα - ένα. Το ίδιο ισχύει και εαν τρέχουν νερα και το συγκεκριµένο κοµµάτι βρέχεται από 
αυτά...  

• ∆εύτερον, καλό είναι µεταξύ των µελών µιας οµάδας να παρεµβάλονται τουλάχιστον δύο 
spit ή δύο αγκυρώσεις. ∆ηλαδή κατεβαίνοντας φτάνουµε σε µια αλλαγή. Την εξετάζουµε και 
εαν έχει δύο τουλάχιστον δεσιές τότε την περνάµε και φωνάζουµε το ελεύθερο (εφόσον δεν 
υπάρχει κίνδυνος από πέτρες ή νερά. Εάν, πρόκειται για αλλαγή µε µονό δέσιµο π.χ. ένα spit 
τότε την περναµε κανονικά και συνεχίζουµε προς τα κάτω. Εαν υπάρχει αλλαγή µετά τότε 
φωνάζουµε "ελεύθερο" µετά την δεύτερη αλλαγή. Έτσι, εαν φύγει (εαν αστοχήσει) η αλλαγή 
κατα την κατάβαση δεν θα "κρεµαστούµε" στον καταβατήρα του συντρόφου µας αλλά στην 
αλλαγή που προηγείται...  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η οδηγία δεν ισχύει κατά την ανάβαση. Θεωρητικά δύο σπηλαιολόγοι µπορούν 
να ανεβαίνουν στο ίδιο σκοινί. ∆εν είναι ότι πιο άνετο άλλα κάποιες φορές έχει γίνει ενώ κάποιες άλλες 
φορές, επιβάλεται. Επίσης µε ειδικούς χειρισµούς µπορούµε να κατεβούµε και δύο µαζί σπηλαιολόγοι 
στο ίδιο σκοινί, ακόµη κι αν ο δεύτερος αναγκαστεί να κατέβει σε τεντωµένη χορδή. ∆εν συνηθίζεται, 
επ' ουδενί προτείνεται αλλά γίνεται. Επίσης σε περίπτωση ανάγκης (τραυµατισµένος σπηλαιολόγος) 
µπορούµε να τον κατεβάσουµε µε ιταλικό cacolet  

Επίσης ας σηµειωθεί ότι δεν έχει κανένα νόηµα να φωνάξουµε "ελεύθερο" µόλις περάσουµε την 
παράκαµψη ή το "προφυλακτικό". Είναι ευνόητο ότι στις δύο αυτές περιπτώσεις, ακόµη κι αν 
φωνάξουµε ελεύθερο ο εµόµενος δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει το σκοινί γιατί κρεµόµαστε ακόµη από 
αυτό.  
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Αφού κατεβήκαµε όλοι και εφόσον είµαστε όλοι σε καλή φυσική κατάσταση είµαστε έτοιµοι να 
συνεχίσουµε την κατάβαση πιο κάτω ή να κάνουµε φωτογράφηση ή χαρτογράφηση ή οτιδήποτε άλλο 
για το οποίο έχουµε κατέβει. Όµως, εαν κάποιος από τα µέλη δείχνει π.χ. κουρασµένος πρέπει να 
σταµατήσουµε την κατάβαση αµέσως. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι είµαστε µια οµάδα και το ότι η 
ασφάλεια της και κάθε µέλους της ξεχωριστά, προέχει.  

Σηµειώσεις 

 
(1) Περισσότερες πληροφορίες για τις παρακάµψεις θα βρείτε στο κεφάλαιο µε τις βασικές αρχές 
αρµατώµατος. 
 
(2) Περισσότερες πληροφορίες για το πως ενώνουµε σκοινιά θα βρείτε στο κεφάλαιο " Κόµποι για να 
ενώσουµε σκοινιά" 

(3) Στο Canyoning, λόγω των καταρρακτών και του παραγόµενου θόρυβου από τα νερά, οι 
συνεννοήσεις γίνονται µε σφυρίγµατα (σφυρίχτρα):  

• 2 σφυρίγµατα σηµαίνουν "ΟΚ"  

• 3 σφυρίγµατα σηµαίνουν "∆ώσε σκοινί"  

• 4 σφυρίγµατα σηµαίνουν "Πάρε σκοινί"  

• 1 σφυρίγµα σηµαίνει "Σταµάτα (Στοπ)"  

Το ΟΚ και το Stop µπορούν να έχουν άµεση εφαρµογή στην σπηλαιολογία (σαν "ελεύθερο" το "ΟΚ" και 
σαν "ακύρωση" ή σαν "πέτρα" (το µακρόσυρτο) το "Στοπ"). Επιπλέον τα τέσσερα σφυρίγµατα θα 
µπορούσαν να σηµαίνουν "ανεβαίνω ή ανεβαίνουµε" (αλλαγή κατεύθυνσης) ενώ τα τρια σφυρίγµατα θα 
µπορούσαν να σηµαίνυν "φέρε υλικά". Η τεχνική αυτή αφαρµόζεται σε σπήλαια µε µεγάλους 
καταρράκτες όπως η Φτερόλακκα (-280µ) στον Παρνασσό. 
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Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Ανάβαση 

Σε γενικές γραµµές η ανάβαση είναι πολύ πιο κουραστική από την κατάβαση. Είναι εκεί που ξεχωρίζει ο 
έµπειρος από τον αρχάριο και όχι ο δυνατός από τον αδύνατο. Κι αυτό γιατί η ανάβαση είναι καθαρά 
θέµα τεχνικής. Μερικά µυστικά της θα µοιραστούµε εδώ όµως τίποτα δεν θα αλλάξει πάνω σας εαν 
δεν εξασκειθείτε πολύ. Όσο πιο πολλά χιλιόµετρα σκοινιού περνάνε από το φρένο στήθους σας κάθε 
χρόνο τόσο πιο σίγουροι θα είσαστε για τον εαυτό σας όταν φτάνει η ώρα να επιστρέψετε στην 
επιφάνεια. Τότε σιγά - σιγά θα αρχίσετε να αγαπάτε την ανάβαση περισσότερο. Σίγουρα η κατάβαση να 
είναι απολαυστική καθώς βιώνουµε την ελεγχόµενη κίνηση στον κατακόρυφο άξονα - κάτι που δεν 
έχουµε την ελευθερία να κάνουµε στην καθηµερίνή µας ζωή. Η ανάβαση όµως είναι αυτή που µας δίνει 
την ευκαιρία να δούµε το σπήλαιο καλύτερα, να το παρατηρήσουµε µε προσοχή ανακαλύπτοντας 
λεπτοµέριες που δεν είδαµε κατεβαίνοντας. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει να πάψει να είναι άγχος για 
τον σπηλαιολόγο, να πάψει να τον απασχολεί. Ειδικά εάν ο σκοπός της εξερεύνησης είναι η 
χαρτογράφηση ή άλλη πιο επιστηµονική δραστηριότητα είναι σηµαντικό να έχουµε το µυαλό µας 
καθαρό όταν δουλεύουµε µέσα στην σπηλιά και όχι θολωµένο από την κούραση και µε την αγωνία της 
επιστροφής στην επιφάνεια.  

Ας αναφέρουµε ότι υπάρχουν αρκετές µέθοδοι για την ανάβαση σε µονό σκοινί. Στο κεφάλαιο όµως 
αυτό θα αναπτύξπυµε την βασική µέθοδο (του βατράχου)  

Ανάβαση 

 
Ιδανική ρύθµιση του ύψους των ποδωστηρίων 
 

Τρόποι ανάβασης: η µέθοδος του βατράχου 

 

Εν τέλει φτάνουµε στο τέρµα της εξερεύνησης. Αφού χαρτογραφήσουµε, φωτογραφήσουµε ή γενικώς 
τελειώσουµε ό,τι άλλο σκοπεύαµε να κάνουµε πρέπει να ξεκινήσουµε και την ανάβαση... Οι 
προκαταρκτικές κινήσεις µας είναι οι εξής:  
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• ελέγχουµε τη ζώνη, τα φρένα, τις λανιέρες µας (είναι η µακριά συνδεµένη µε το φρένο 
χειρός;), το ύψος των ποδωστηρίων (πενταλιέρας)  

• Σφίγγουµε την ζώνη στήθους έτσι ώστε να "καµπουριάζουµε" το σώµα µας. Αυτό είναι πολύ 
σηµαντικό διότι σταθεροποιεί το φρένο στήθους πάνω µας.  

 
Κατόπιν περνάµε στο τελικό µέρος των "προκαταρκτικών". Ποιό είναι αυτό;  

• Βάζουµε το σκοινί στο φρένο στήθους (το οποίο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαµηλότερα, ει 
δυνατόν στην βουβωνική χώρα) και στο φρένο χειρός.  

• Κατόπιν "παίρνουµε µπόσικα". ∆ηλαδή ωθούµε το φρένο χειρός προς τα πάνω, "τραβάµε" το 
σκοινί προς τα κάτω, αυτό περνάει από το φρένο στήθους και εκεί "κλειδώνει".  

• Μετά ωθούµε ξανά το φρένο χειρός προς τα πάνω κτλ κτλ.  

Κάποια στιγµή θα "απογειωθούµε", δηλαδή το σκοινί θα πάρει ολόκληρο το βάρος µας. Τώρα:  

1. Προωθούµε το φρένο χειρός.  
2. Πατάµε δυνατά στο ποδωστήριο (ή «πεντάλ»). Έτσι το σώµα µας ανυψώνεται και µαζί του το 

φρένο στήθους.  
3. Αφηνόµαστε προς τα πίσω και έτσι το βάρος µας περνά στο φρένο στήθους το οποίο έχει πλέον 

ανέβει περίπου 25 µε 35 εκατοστά.  
4. Ελευθερώνουµε το φρένο χειρός από το βάρος µας (χαλαρώνουµε το πόδι µας...) και το 

σπρώχνουµε προς τα πάνω.  
5. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να φτάσουµε εκεί που θέλουµε.  

Στα πρώτα δύο τρία µέτρα υπάρχει µια δυσκολία στο να πιάσει το φρένο στήθους στο σκοινί. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και συµβαίνει επειδή το σκοινί που περισεύει κάτω από εµάς δεν έχει αρκετό βάρος ώστε 
να περνάει µόνο του µέσα από το φρένο. Για να αποφύγουµε την ταλαιπωρία και τις άσκοπες κινήσεις 
πρέπει:  

• ή κάποιος να µας κρατάει το σκοινί  

• ή να παίρνουµε µόνοι µας τα "µπόσικα" µε το χέρι τραβώντας κάτω από το φρένο στήθους  

• ή περνάµε το σκοινί ανάµεσα στα πόδια µας (αν χωράνε και τα δύο πόδια µας) και το 
"κλειδώνουµε" ανάµεσα τους  

• ή το περνάµε ανάµεσα από το κουτουπιέ και τη πενταλιέρα µας "παγιδεύοντας" το  

• ή χρησιµοποιούµε φρένο ποδιού  

Το τελευταίο αν και είναι φρένο, έχει πολυ πιο ασθενές ελατήριο κι έτσι το σκοινί σέρνει µέσα από αυτό 
πολύ πιο εύκολα.  

Όταν ξεπεράσουµε τα πρώτα µέτρα δεν χρειάζεται πια το "τέντωµα" του σκοινιού. Κι αυτό γιατί το ίδιο 
το βάρος του σκοινιού το κρατάει τεντωµένο προς τα κάτω...  

Στην ανάβαση πρέπει να προσέχουµε να ωθούµε το σώµα µας κάθετα προς τα πάνω και όχι να πιέζουµε 
την πενταλιέρα στον οριζόντιο άξονα. Ο γενικός κανόνας είναι να επιδιώκουµε το σώµα να "γέρνει" 
προς το σκοινί και τα πόδια να σπρώχνουν προς τα κάτω και πίσω. Επίσης αποφεύγουµε τις έλξεις µε 
τα χέρια. Σ'αυτά στηριζόµαστε µονάχα για ισορροπία. Ο απόλυτος, γενικός κανόνας είναι ότι 
ανεβαίνουµε µε τα πόδια, όχι µε τα χέρια.  

Η κίνηση µε τον παραπάνω τρόπο ονοµάζεται "µέθοδος του βατράχου". Η µέθοδος αυτή είναι η πιο 
διαδεδοµένη και έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Μας επιτρέπει να µεταφέρουµε βαριά σακίδια (χρήση και 
των δύο ποδιών) ενώ οι καρδιακοι σφυγµοί κατά την χρήση της κυµαίνονται σε λογικά επίπεδα 
(περίπου 120/λεπτό) (Κ.Αδαµόπουλος-Π.Σταυρόπουλος, 6η ΠΣΣ, "Εναλλακτικές Τεχνικές ανάβασης 
SRT, 2003). Επίσης, σε πηγάδια (βάραθρα) άνω των 40 µέτρων µας επιτρέπει να εκµεταλευτούµε την 
ταλάντωση του σκοινιού και να εξοικονοµήσουµε ενέργεια. Αυτό γίνετε συγχρονίζοντας τις "πεταλιές" 
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µας ώστε να ωθούµε σε κάθε δεύτερη άνοδική κίνηση της ταλάντωσης. Το τελευταίο απαιτεί εµπειρία 
µόλις όµως το κάνετε κτήµα σας θα εχετε αποκτήσει σηµαντικό πλεονέκτηµα στην κίνηση σας σε ένα 
σπήλαιο.  

Εκει που υστερεί ο βάτραχος είναι σε ταχύτητα. Η εξελιξη του που είναι και ταχύτερη είναι η 
επονοµαζόµενη "µερικώς ασύγχρονη µέθοδος ανάβασης". ∆ηλαδή:  

1. ανεβάζουµε µε τα χέρια το φρένο χειρός ( τα χέρια αναλαµβάνουν την ισορροπία του 
σώµατος),  

2. πατάµε το ποδωστήριο (πρώτο σκαλάκι), το φρένο στήθους ανεβαίνει (και µεις µαζί)  
3. ανεβάζουµε το φρένο ποδιού πιο πάνω από το επίπεδο του ποδωστηρίου (δεύτερο σκαλάκι), το 

φρένο στήθους ανεβαίνει ακόµη ψηλότερα.  

Κι ο κύκλος ξαναρχίζει...  

Η εξέλιξη (της εξέλιξης...) της "µερικώς ασύγχρονης" κίνησης είναι η "πλήρως ασύγχρονη ή 
εναλλακτική µέθοδος ανάβασης". Τουτέστιν:  

1. Πρώτος χρόνος: αριστερό χέρι πάνω - φροντίζει την ισορροπία - δεξί πόδι ψηλά (φρένο 
ποδιού),  

2. ∆εύτερος χρόνος: δεξί χέρι πάνω - φροντίζει την ισορροπία - αριστερό πόδι πατάει το 
ποδωστήριο κτλ κτλ.  

Για να µπορέσουµε να εφαρµόσουµε αυτήν την µέθοδο Το "κόλπο" είναι µια µικρή σαµπρέλα που 
συνδέει την πάνω τρύπα του φρένου χειρός µε το αριστερό µας χέρι. Ο σπηλαιολόγος δεν ανεβάζει το 
φρένο χειρός: το "σέρνει" - µέσω της σαµπρέλας - κι αυτό ανεβαίνει "µόνο του". Πως γίνεται αυτό? Ο 
σπηλαιολόγος "πιάνεται" στο σκοινί ανεβάζοντας τα χέρια του το ένα µετά το άλλο: το φρένο απλά 
ακολουθεί (σέρνεται) γιατί είναι περασµένο στην σαµπρέλα η οποία µε την σειρά της είναι περασµένη 
στο χέρι του σπηλαιολόγου... Η παραπάνω µέθοδος προτάθηκε στο Ελληνικό σπηλαιολογικό κοινό 
από το Κώστα Αδαµόπουλο στην 6η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση (1) στο ∆υρό Λακωνίας και 
οι θιασωτές της σήµερα αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο.  

Γενικά η µέθοδος του βατράχου είναι πολύ περισσότερο αεροβική από την "ασύγχρονη", αλλά και πολύ 
περισσότερο αργή, ενώ η "ασύγχρονη" λιγότερο αεροβική αλλά πολύ γρήγορη. Επίσης µέθοδος του 
"βατράχου" δουλεύει καλύτερα όταν δεν έχουµε επαφή µε το βράχο ενώ "ασύγχρονη" όταν έχουµε. 
Όµως για µικρές αποστάσεις η ασύγχρονη είναι πολύ πιο γρήγορη (µισός χρόνος για την ίδια απόσταση) 
όµως οι σφυγµοί ανεβαίνουν περισσότερο. Ευτυχώς ο σπηλαιολόγος µπορεί να εναλλάσει πολύ εύκολα 
τις τεχνικές αυτές µεταξύ τους. Το πέρασµα από την µια µέθοδο στην άλλη, πάνω στο σκοινί είναι 
αστεία υπόθεση: αρκεί να βγάλει ή να βάλει κανείς το χέρι από(στην) την σαµπρέλα...  

Πέρασµα παράκαµψης στην ανάβαση 

Και φυσιολογικά αφού ξεκινάµε να ανεβαίνουµε θα ξαναβρούµε τα ίδια και πρώτα τη παράκαµψη 
(βλέπε προηγούµενο κεφάλαιο). Τι κάνουµε λοιπόν;  

• Φτάνοντας στο ύψος της παράκαµψης σπρώχνουµε µε τα πόδια το βράχο και ανοίγουµε το 
carabiner και  

• Βάζουµε το carabiner (της παράκαµψης) στο σκοινί που κρέµεται κάτω από τα φρένα.  

Kατα τα λοιπά (παράκαµψη είναι πολύ µακριά, ασφάλιση στη παράκαµψη κτλ), κάνουµε ή δεν 
κάνουµε ό,τι και στο κατέβασµα.  
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Πέρασµα αλλαγής στην ανάβαση 

Και στη συνεχεία της ανάβασης µας θα βρούµε την αλλαγή... Τι κάνουµε λοιπόν; Έχουµε και λέµε:  

 
Ασφαλιζόµαστε µε την τη κοντή λανιέρα στο carabiner ή την θηλιά της αλλαγής 

 
Ανοίγουµε το φρένο στήθους, το βάζουµε στο σκοινί που συνεχίζει προς τα πάνω και παίρνουµε τα 
µπόσικα 
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Βγάζουµε την κοντή µας λανιέρα από την αλλαγή και την τακτοποιούµε 

• Πλησιάζουµε το φρένο χειρός το πολύ ένα πόντο από τον κόµπο της αλλαγής (όχι περισσότερο 
διότι εάν κολλήσει στον κόµπο δεν θα ανοίγει).  

• Ασφαλιζόµαστε µε την κοντή λανιέρα στο carabiner της αλλαγής. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό 
(πολύ µακριά θηλιά) ασφαλισόµαστε στην ίδια τη θηλιά της αλλαγής. Εναλλακτικά µπορούµε να 
"µεγαλώσουµε" προσωρινά το µήκος του carabiner προσθέτοντας ένα ή δύο ακόµη carabiner 
δηµιουργώντας µια "αλυσσίδα". Εάν δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την κοντή µε 
οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. έλλειψη υλικών) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και την µακριά. Στην 
περίπτωση αυτή εάν δεν είναι µόνιµη η λανιέρα που συνδέει το φρένο χειρός µε το 
κεντρικό µας, βάζουµε την κοντή λανιέρα στο φρένο χειρός µας πρώτα και έπειτα µπορούµε 
να απεµπλέξουµε την µακριά µας και να την χρησιµοποιήσουµε για να ασφαλιστούµε στην 
αλλαγή.  

• Ανασηκωνόµαστε (µε τους τρόπους που είπαµε πριν, αλλά εδώ βολεύει περισσότερο να 
χρησιµοποιήσουµε το φρένο ποδιού, αν έχουµε φυσικά...), ανοίγουµε το φρένο στήθους, το 
βάζουµε στο σκοινί που συνεχίζει προς τα πάνω και παίρνουµε τα µπόσικα.  

• Βγάζουµε το φρένο χειρός από το κάτω σκοινί και το βάζουµε στο σκοινί που συνεχίζει προς τα 
πάνω.  

• Αρχίζουµε να ανεβαίνουµε. Τριάντα, σαράντα πόντοι είναι αρκετοί.  

• Ελέγχουµε εάν είναι όλα εντάξει.  

• Βγάζουµε την κοντή µας λανιέρα από την αλλαγή και την τακτοποιούµε. Σε περίπτωση που 
έχουµε χρησιµοποιήσει και άλλα υλικά τα παίρνουµε κι αυτά. Εάν έχουµε χρησιµοποιήσει την 
µακριά µας λανιέρα για την ασφάλιση µας στην αλλαγή και έχουµε µόνο δύο λανιέρες (κοντή – 
µακριά) πρέπει να τοποθετήσουµε την µακριά πίσω στη θέση της στο φρένο χειρός και µετά να 
ελευθερώσουµε την κοντή.  

Πολλές φορές οι σπηλαιολόγοι στα πρώτα τους βήµατα κατά την ανάβαση µπερδεύουν τις λανιέρες 
τους στην αλλαγή (π.χ. περνάνε το ζουµάρ και το κρολ αλλά µόλις πάνε να συνεχίσουν την ανάβαση 
διαπιστώνουν ότι η λανιέρα έχει µπλεχτεί γύρω από το σκοινί (κάτω από τον κόµπο). Για να µην 
συµβαίνει αυτό θα πρέπει όταν η αλλαγή φεύγει προς τα δεξιά, να περνάµε το φρένο χειρός 
"ΠΑΝΩ" από όλα τα υλικά. Όταν η αλλαγή "φεύγει" προς τα αριστερά, δεν υπάρχει περίπτωση να 
µπερδευτούµε (γιατί οι λανιέρες µας είναι αριστερά στον κεντρικό κρίκο).  

Σε περίπτωση όµως που έχουµε καταφέρει να µπερδέψουµε τις λανιέρες µας η µέθοδος για τις 
ξεµπλέξουµε είναι:  

• να ασφαλίσουµε την κοντή µας στο φρένο,  
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• να ξεµπλέξουµε τη µακριά,  

• να την ξανασφαλίσουµε κανονικά στο φρένο χειρός  

• και µετά να απεµπλέξουµε την κοντή από το φρένο.  

Η πιθανότητα να έχουµε µπλέξει το φρένο στήθους είναι µικρότερη, αλλά υπαρκτή, οπότε στην 
περίπτωση αυτή δεν µπορεί να έχουµε φύγει µακριά από την αλλαγή. Ξανασφαλιζόµαστε λοιπόν σε 
αυτήν, βγάζουµε το φρένο στήθους από το λάθος σκοινί και το βάζουµε στο σωστό. Ελέγχουµε αν είναι 
όλα σωστά, απασφαλιζόµαστε και συνεχίζουµε την ανάβαση!  

∆ιόρθωση της θέσης µας (προς τα κάτω) 

Εαν κατά την ανάβαση για κάποιον λόγο χρειαστεί να κατεβούµε λίγο π.χ. 1 - 2 µέτρα µπορούµε να 
κάνουµε έναν πολύ απλό ελιγµο. Αντι να βάλουµε καταβατήρα να χαλαρώσουµε ένα - ένα τα φρένα 
µας κατεβάζοντας τα διαδοχικά. Η τεχνική αυτή δεν είναι βολική για µεγάλη κατάβαση αλλά είναι πολύ 
γρήγορη και σύντοµη σ µικρές µεταβολές. Ανάγκη για τέτοιον ελιγµό µπορεί να προκύψει εαν π.χ. 
σκαλώσει κάτι στην λούπα της αλλαγής που µόλις περάσαµε (και το αντιληφθούµε όταν το σκοινί 
τεντώσει...)  

Πέρασµα κόµπου στην ανάβαση 

 
�- Σπηλαιολόγοι στις απαραίτητες αναµονές... 

Aφού λοιπόν κατεβήκαµε περνώντας τον κόµπο µε την 
ένωση των σκοινιών, στο ανέβασµα µοιραία θα τα 
ξαναβρούµε. Πώς περνάµε λοιπόν τον κόµπο που ενώνει 
τα σκοινιά µας στην ανάβαση;  

• Φτάνουµε το φρένο χειρός µας στον κόµπο και 
ασφαλιζόµαστε µε την κοντή λανιέρα στην θηλιά  

• φέρνουµε και το φρένο στήθους όσο πιο ψηλά 
γίνεται  

• βγάζουµε το φρένο χειρός από το κάτω σκοινί (το 
βάρος µας είναι στο φρένο στήθους) και το 
βάζουµε στο σκοινί πάνω από το κόµπο  

• δίνουµε µια ώθηση και φέρνουµε το φρένο 
στήθους όσο πιο κοντά στο κόµπο γίνεται χωρίς 
να το "σφηνώσουµε"  

• ανεβάζουµε όσο ψηλότερα γίνεται το φρένο 
χειρός  

• πατάµε στο ποδωστήριο (την πενταλιέρα),  

• ανοίγουµε το φρένο στήθους και το βάζουµε στο 
σκοινί που συνεχίζει πάνω από το κόµπο.  

• ελέγχουµε εάν είναι όλα εντάξει  

• Απασφαλίζουµε την κοντή λανιέρα και 
συνεχίζουµε την ανάβαση µας.  

Εύκολο έτσι δεν είναι? Σε γενικές γραµµές όλες οι κινήσεις και οι τεχνικές της ανάβασης είναι πιο 
απλές.  

Αλλαγή κατεύθυνσης στην ανάβαση 

Και εάν χρειαστεί να κατεβούµε ενώ ανεβαίνουµε; Όχι για λίγα 1-2 µέτρα όπως είπαµε πιο πάνω αλλα 
για περισσότερα... Εύκολο!  
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• Βάζουµε το καταβατήρα µας (στο σκοινί) κάτω από το φρένο στήθους µας. Παίρνουµε µπόσικα 
από το καταβατήρα και τον κλειδώνουµε (ασφαλίζουµε).  

• Πατάµε το ποδωστήριο (την πενταλιέρα) και ανοίγουµε το φρένο στήθους. Χαλαρώνουµε και το 
βάρος µας έχει περάσει πλέον στον καταβατήρα.  

• Ελέγχουµε εάν είναι όλα εντάξει.  

• Βγάζουµε το φρένο χειρός, απασφαλίζουµε τον καταβατήρα και ξεκινάµε την κατάβαση.  

Τι κάνουµε αφού βγούµε από το σπήλαιο 

 
�-Τρόπος µαζέµατος του σκοινιού 

Πρώτα από όλα ειδοποιούµε τον φίλο-η µας που κοντεύει 
να σκάσει από την αγωνία του - της. Μετά µαζεύουµε τα 
υλικά και το σκοινί. Εντάξει τα καραµπίνερ κλπ, τα 
βαζουµε απλά στο σάκκο. Το σκοινί όµως; Ποτέ σε 
κουλούρες γιατί βερονιάζει (στρίβει) Πώς όµως; ή 
ελεύθερα µέσα σε σάκο (µικρά µουστάκια) ή σε 
µουστάκια µεγάλα και µετά "όλο µαζί" στον σάκο.  

Στην ταβέρνα που συνήθως επισκεπτόµαστε κατόπιν (...) 
συζητάµε και ρυθµίζουµε για τις υπόλοιπες δουλειές που 
πρέπει να γίνουν. Το πλύσιµο των υλικών καταρχάς– όχι 
µονίµως τα ίδια και τα ίδια κορόϊδα. Φροντίζουµε να 
µοιραστούµε τα έξοδα για να µην χαλάσουµε και τις 
καρδιές µας. Ορίζουµε ποιος θα ενηµερώσει το σύλλογο 

για τα αποτελέσµατα και εάν χρειάζεται συζητάµε τις παραπέρα ενέργειες µας (δηµοσιεύσεις, αναφορά 
προς την Εφορία κλπ). Τα τελευταία µπορούν φυσικά να συζητηθούν και στην έδρα µας…  

Κατόπιν επιστρέφουµε πολύ προσεκτικά – τόσα γίνονται στους δρόµους. Και ο ύπνος µας θα είναι τόσο, 
µα τόσο γλυκός…  

Σηµειώσεις (1) Προηγήθηκε απόπειρα παρουσίασης της στην 3η ΠΣΣ, το 2000 αλλά η εργασία δεν 
παρουσιάστηκε τότε λόγω απόκλισης από το πρόγραµµα της τότε συνάντησης.  
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Τεχνικές Αυτοδιάσωσης 

 
Σε γενικές γραµµές η σπηλαιολογία δεν 
έχει πολλά ατυχήµατα. Προσοχή, είπαµε 
δεν έχει πολλά όµως έχει. Και µάλιστα 
µόλις συµβεί ένα τέτοιο συµβάν, η 
επιχείρηση της διάσωσης είναι πολύ - 
πολύ δύσκολη. Πολλά από τα περιστατικά 
είναι "ασήµαντα" δηλ. αφορούν 
µικροτραυµατισµούς ή κόπωση ενός εκ 
των µελών της οµάδας - συνήθως 
νεότεροι σπηλαιολόγοι σε σπήλαια 
µεγαλύτερα των δυνατοτήτων τους κτλ. 
Άλλα περιστατικά είναι σοβαρότερα και 
απαιτούν βοήθεια από άλλη οµάδα ή από 
την σπηλαιοδιάσωση για να επιστρέψουν 
στην επιφάνεια ο (οι) άµεσα 
εµπλεκόµενος(-οι). Ανεξαρτήτως της 
σοβαρότητας του περιστατικού η 
αυτοδιάσωση θα διαδραµατίσει 
σηµαντικό ρόλο σχεδόν σε κάθε ατύχηµα. 
Κι αυτό γιατί η αυτοδιάσωση είναι µια 
σειρά από πρωτοβουλίες που πρέπει να 
αναλάβουν οι σύντροφοι ενός 
σπηλαιολόγου που έχει υποστεί κάποιο 
ατύχηµα (ή έχει κουραστεί) ώστε να τον 
προστατέψουν από άλλους κινδύνους ή 
εάν είναι εφικτό να τον (ή τους) 
βοηθήσουν να επιστρέψει (-ουν) στην 
επιφάνεια.  

Η αυτοδιάσωση περιλαµβάνει µια σειρά από ενέργειες όπως απλή αλληλοβοήθεια, πρώτες βοήθειες, 
απεγλωβισµός (ή ξεκρέµασµα, γνωστό και σαν "σπηλαιοδιάσωση", αλλά γνωστό και µε πιο πικάντικα 
ονόµατα), δηµιουργία θερµού σηµείου ακόµη και ανέλκυση του σπηλαιολόγου µε πολύσπαστα. 
Όλα αυτά απαιτούν εµπειρία και πολύ καλή κρίση αλλά πάνω από όλα καλή συνεργασία της οµάδας. 
Από τα πιο πάνω, οι πρώτες βοήθειες και η δηµιουργία θερµού σηµείου αναπτύσσονται σε ξεχωριστά 
κεφάλαια από µόνα τους.  

Έχει αναφερθεί και αλλού, αλλά θα αναφερθεί κι εδώ για µια ακόµη φορά... Η πρόληψη του 
ατυχήµατος πρέπει να είναι πάντοτε ανάµεσα στους στόχους µας. Σε κάθε λίστα ελέγχου πριν 
ξεκινήσουµε για µια εξερεύνηση πρέπει να ρωτάµε τον εαυτό µας και την υπόλοιπη οµάδα: είναι αυτή η 
πιο ασφαλής προσέγγιση? Τι εναλλακτικά σχέδια έχουµε?  

ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΜΙΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ.  

Το "σπήλαιο δεν φεύγει", θα είναι εκεί και την επόµενη µέρα και την επόµενη εβδοµάδα και τον 
επόµενο µήνα.  

Από το πιο απλό περιστατικό: το να χάσουµε εµείς ή κάποιος σύντροφός µας κάποιο από τα φρένα του 
µέχρι το πιο δραµατικό και δυνητικά απειλητικό για την ζωή µας ή των συντρόφων µας, το να βρεθεί 
ένας σπηλαιολόγος τραυµατισµένος, λιπόθυµος και κρεµασµένος στο σχοινί...  

Γνωρίζοντας "τεχνικές αυτοδιάσωσης" µπορούµε να ανταπεξέλθουµε είτε στην έλλειψη κάποιου υλικού 
είτε στην προσφορά βοήθειας προς τον σπηλαιοσύντροφό µας.  



 
 
Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο v. 0.8 (Φεβ.2007) 
(c) 2006-2007 Κ.Αδαµόπουλος – ∆.Καραγιάννης – Κ.Μαλαµά 

 

92

Οι τεχνικές αυτοδιάσωσης δεν αφορούν τους σπηλαιολόγους. Η οµάδα των σπηλαιολόγων νοείται ως 
ενιαίο σώµα το οποίο "αυτοδιασώζεται" και υπό αυτό το πρίσµα (οι τεχνικές 
αυτοδιάσωσης)απευθύνονται και χρησιµοποιούνται από µικρές οµάδες και για την άµεση αντιµετώπιση 
ποικίλων περιστατικών. ∆ηλαδή αν κάποιος λιποθυµήσει στο σχοινί - είτε από πτώση πέτρας είτε από 
παθολογικά αίτια - είναι ανώφελο να περιµένουµε την Σπηλαιοδιάσωση. Ο σύντροφός µας θα έχει προ 
πολλού πεθάνει από ορθοστατικό σοκ.  

Πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουµε τι να κάνουµε.  

Ας δούµε λοιπόν ορισµένες τεχνικές αυτοδιάσωσης.  

Ανάβαση - Κατάβαση χωρίς φρένα 

Τα υλικά που είναι συνήθως χάνουµε είναι δύο: ο καταβατήρας και το φρένο χειρός. Αυτό δεν θα 
πρέπει να µας πτοήσει αλλα αντίθετα να εφαρµόσουµε αυτά που θα µάθουµε.  

Κατάβαση χωρίς καταβατήρα  

Εάν λοιπόν χάσουµε ή καταστρέψουµε τον καταβατήρα µας (από πτώση ή στρέβλωση) δεν έχουµε 
παρά να κατεβούµε µε µισή ψαλιδιά. Προσαρµόζουµε ένα carabiner, κατά προτίµηση HMS στον 
κεντρικό µας και πάνω σε αυτό κάνουµε τη µισή ψαλιδιά. Ζωντανά µπορείτε να δείτε την κατασκευή 
αυτού του κόµπου εδώ. Τέλος ας λάβουµε υπόψιν τις µεγάλες τριβές που υφίστανται τα σκοινιά σε 
καταβάσεις µε µισή ψαλιδιά.  

Χρειάζεται βέβαια προσοχή εάν έχουµε συνηθίσει να 
χρησιµοποιούµε καταβατήρα µε φρένο. Η µισή ψαλιδιά δεν 
σταµατά µόνη της!!!.  

Υπάρχουν και άλλοι κόµποι ή τεχνικές που µας επιτρέπουν να 
κατεβούµε χωρίς υλικά. Η µισή ψαλιδιά όµως είναι ο 
απλούστερος και αποτελεσµατικότερος, ακόµη σε σκοινιά πολύ 
µικρής διαµέτρου (αν κάνουµε ένα ακόµη "κουφό" στρίψιµο 
στο carabiner).  

 
Bachmann -�  

Ανάβαση χωρίς φρένο χειρός  

Αν τώρα χάσουµε ή καταστρέψουµε το φρένο χειρός µας (κάτι 
αρκετά συνηθισµένο καθότι είναι ένα υλικό που µπορεί και να 
χρησιµοποιήσουµε χωρίς να είναι σταθερά συνδεδεµένο µε µας) 
η λύση είναι η εξής: κατασκευάζουµε ένα αυτοσφιγγόµενο, 
συνδέουµε σε αυτόν την µακριά µας λανιέρα, κατασκευάζουµε 
από κορδονέττο ή από το δεύτερο ιµάντα µας µια πρόχειρη 
πενταλιέρα και ξεκινάµε για πάνω. Ιδανικός για αυτή τη χρήση 
είναι ο κόµπος του bachmann, o οποίος είναι ένας τυλιγµένος 
ιµάντας πάνω στο σκοινί και το carabiner µας. Το µεγάλο 
πλεονέκτηµα αυτού του αυτοσφιγγόµενου για χρήση ως 
φρένου χειρός είναι ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το 
carabiner για "λαβή" του "φρένου" µας που θα ωθούµε προς τα 
πάνω.  
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Ανάβαση χωρίς φρένο στήθους 

Απίθανο, αλλά µπορεί να συµβεί! Ας ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ πως είχαµε µια πτώση µε συντελεστή πτώσης 1 και 
το φρένο µας καταστράφηκε. Ηρεµήστε! Είπαµε: ΥΠΟΘΕΤΟΥΜΕ! Οι συντάκτες προτείνουν µε 
ενθουσιασµό τον κόµπο του Remy και µόνο!  

Απεγκλωβισµός θύµατος µε τον διασώστη χαµηλότερα 

Ας δούµε ένα σενάριο:  

Το θύµα είναι αναίσθητο και κρέµεται στο σκοινί ενώ εµείς βρισκόµαστε από κάτω του. Έχουµε 
ελάχιστο χρόνο πριν πάθει ορθοστατικό shock και πρέπει να το φτάσουµε γρήγορα και να το 
ξεκρεµάσουµε.  

Πως αντιµετωπίζετε:  

1ος Τρόπος - Η "Ελληνική" προσέγγιση 

Η µέθοδος αυτή έχει αναπτυχθεί εδώ στην Ελλάδα το 2006. Εν µέρη δοκιµάστηκε επίσηµα στην 9η 
Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση, στην Μονεµβασιά. Εκεί, στον διαγωνισµό απεγκλωβισµού 
επυτεύχθει χρόνος 1 λεπτό και 48 δεπτερόλεπτα. Μετά από αλλαγές, κατέληξε στην µορφή στην οποία 
την παρουσιάζουµε εδώ. Ο ταχύτερος χρόνος που έχει επιτευχθεί σε αυτήν την µορφή είναι 1 λεπτό. 
∆ιαθέτουµε πλήρη εξοπλισµό συµπεριλαµβανοµένου και φρένου ποδιού.  

Αφού φτάσουµε κάνουµε τις εξής κινήσεις:  

1. Βγάζουµε το ποδωστήριο του.  
2. Πλησιάζουµε όσο πιο πολύ µπορούµε.  
3. Ασφαλιζόµαστε πάνω του λανιέρα µε λανιέρα (δηλ. αγκιστρώνουµε την µικρή µας λανιέρα στην 

δική του µικρή)  
4. Βγάζουµε το φρένο χειρός µας και το αφήνουµε να πέσει. (Θα κρεµαστεί από την µακριά 

λανιέρα µας)  
5. Ανασηκωνόµαστε (πατώντας στο φρένο ποδιού) και βγάζουµε το φρένο στήθους µας και 

περνάµε µέσα από την λαβή του φρένου χειρός του θύµατος την µακρυά λανιέρα του και την 
αγκιστρώνουµε στο φρένο στήθους µας ή στον κεντρικό µας και σπρώχνουµε το ζουµάρ του 
θύµατος όσο πιο ψηλά µπορούµε.  

6. Αφηνόµαστε προς τα πίσω και βγάζουµε το φρένο ποδιού (µας)  
7. Βάζουµε τα πόδια µας κάτω από τα οπίσθια του θύµατος και µε µια ταλάντωση του σώµατος µας 

προς τα πίσω το σπρώχνουµε (χρησιµοποιώντας τους µηρούς µας) προς τα πάνω.  
8. Καθώς ανεβαίνει του ανοίγουµε το φρένο στήθους και απελευθερώνουµε το σκοινί από µέσα.  
9. Βάζουµε τον καταβατήρα µας (ή χρησιµοποιούµε του θύµατος) και τον ασφαλίζουµε.  
10. Σιγουρευόµαστε ότι η ζώνη στήθους του θύµατος είναι σφιχτή.  
11. Κάνουµε µια έλξη µε τα χέρια από το ζουµάρ και το θύµα πέφτει προς τα κάτω. Το βάρος πρέπει 

να βρίσκεται στον καταβατήρα τώρα.  
12. Αγκιστρώνουµε την µικρή µας λανιέρα στον κεντρικό κρίκο του θύµατος.  
13. Απαγκιστρώνουµε την µακρυά λανιέρα του θύµατος από το φρένο στήθους µας και αφηνόµαστε 

προς τα πίσω.  
14. Απασφαλίζουµε το καταβατήρα και κατεβαίνουµε.  

Σε αυτήν την µέθοδο το ζουµάρ του θύµατος µένει πάνω στο σχοινί.  

Tips:  

1. Στο βήµα 4 αν το κρολ µας ∆ΕΝ είναι στο ίδιο ύψος ή ψηλότερα µε αυτό του θύµατος, τότε 
πρέπει να ανασηκωθούµε και να σπρώξουµε το ζουµάρ πιο ψηλά.  
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2. Φροντίζουµε να ξεµπλέκουµε τα υλικά και ειδικά το σχοινί.  
3. Στο βήµα 12 είναι καλύτερα να περνάµε την κοντή µας στον κεντρικό του θύµατος και την 

κοντή του θύµατος στον κεντρικό µας.  
4. Στο βήµα 13 µπορούµε να πάρουµε το ζουµάρ του θύµατος. Μόλις απαγκιστρώσουµε την 

µακριά λανιέρα από το κρόλ µας, την περνάµε στο ζουµάρ του θύµατος,βγάζουµε το ζουµάρ και 
το αφήνουµε να κρεµαστεί.  

Ο χρόνος που προαναφέρθηκε (1 λεπτό) έχει γίνει σε ιδανικές συνθήκες και µε αρκετή εξάσκηση.  

Παραλλαγή χωρίς φρένο ποδιού 

Ισχύει ότι πιο πάνω µε µόνη διαφορά το ότι δεν διαθέτουµε φρένο ποδιού, αλλά µόνάχα τα 
ποδωστήρια:  

Αφού φτάσουµε στο θύµα κάνουµε τις εξής κινήσεις:  

1. Βγάζουµε το ποδο(ω)στήριο του.  
2. Πλησιάζουµε όσο πιο πολύ µπορούµε.  
3. Ασφαλιζόµαστε πάνω του λανιέρα µε λανιέρα (δηλ. αγκιστρώνουµε την µικρή µας λανιέρα στην 

δική του µικρή)  
4. Βγάζουµε το φρένο χειρός µας και το περνάµε από πάνω από το δικό του.  
5. Ανασηκωνόµαστε (αν θέλουµε, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και το δικό του φρένο, οπότε 

το δικό µας το βγάζουµε) πατώντας στην πενταλιέρα µας και βγάζουµε το φρένο στήθους µας 
και περνάµε µέσα από την λαβή του φρένου χειρός (του θύµατος ή το δικό µας) την µακρυά 
λανιέρα του θύµατος και την αγκιστρώνουµε στο φρένο στήθους µας ή στον κεντρικό µας και 
σπρώχνουµε το ζουµάρ του θύµατος όσο πιο ψηλά µπορούµε.  

6. Βγάζουµε το φρένο χειρός µας και αφηνόµαστε προς τα πίσω.  
7. Βάζουµε τα πόδια µας κάτω από τα οπίσθια του θύµατος και µε µια ταλάντωση του σώµατος µας 

προς τα πίσω το σπρώχνουµε (χρησιµοποιώντας τους µηρούς µας) προς τα πάνω.  
8. Καθώς ανεβαίνει του ανοίγουµε το φρένο στήθους και απελευθερώνουµε το σκοινί από µέσα.  
9. Βάζουµε τον καταβατήρα µας (ή χρηµοποιούµε του θύµατος) και τον ασφαλίζουµε.  
10. Σιγουρευόµαστε ότι η ζώνη στήθους του θύµατος είναι σφιχτή.  
11. Κάνουµε µια έλξη µε τα χέρια από το ζουµάρ και το θύµα πέφτει προς τα κάτω. Το βάρος πρέπει 

να βρίσκετε στον καταβατήρα τώρα.  
12. Αγκιστρώνουµε την µικρή µας λανιέρα στον κεντρικό κρίκο του θύµατος.  
13. Απαγκιστρώνουµε την µακρυά λανιέρα του θύµατος από το φρένο στήθους µας και αφηνόµαστε 

προς τα πίσω.  
14. Απασφαλίζουµε το καταβατήρα και κατεβαίνουµε.  

2ος Τρόπος: "Το κόψιµο του σκοινιού" 

Υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις στις οποίες ο διασώστης αδυνατεί να ξεκρεµάσει µε τους 
προαναφερθέντες τρόπους το θύµα, π.χ. το θύµα είναι πολύ βαρύ και ο διασώστης πολύ ελαφρύς ή το 
θύµα έχει τραυµατιστεί στη µέση και δεν θέλουµε να τον ταλαιπωρήσει µε τις προηγούνες µεθόδους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις ο διασώστης πολύ πιθανόν να αναγκαστεί να κόψει το σκοινί για να διασώσει το 
θύµα (µην σας τροµάζει το "κόβει το σκοινί": είναι µια αποδεκτή και ασφαλής διαδικασία!)  

Καταρχάς πώς; το πιο απλό µε το µαχαίρι µας... Συνήθως µέσα στο τσαντάκι αρµατώµατος υπάρχει και 
ένα πολυεργαλείο. Και πάνω στο πολυεργαλείο θα υπάρχει και µαχαίρι. Επίσης µε το κοπίδι µας: µέσα 
στο κράνος µας (στην τελευταία, απαραβίαστη αποθήκη µας) θα πρέπει να φιλοξενείτε ένα 
(ασφαλισµένο) κοπίδι. Ή µε την φλόγα της ασετυλίνης... Τέλος µε ένα κορδονέττο µικρής διαµέτρου, 
κατά προτίµηση dyneema ή spectra που θα τρίψουµε παλινδροµικά στο ίδιο σηµείο συνεχώς!  

Προσοχή: Η τεχνική αυτή προϋποθέτει ότι δεν παρεµβάλλονται αλλαγές µεταξύ του 
θύµατος και του τελειώµατος της κατάβασης.  
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Ο τρόπος τώρα:  

1. Προσεγγίζουµε (από κάτω) το θύµα.  
2. Ασφαλίζουµε την κοντή µας στο κεντρικό του θύµατος  
3. Βγάζουµε το φρένο χειρός µας από το σκοινί  
4. Βγάζουµε τη µακριά του θύµατος από το φρένο χειρός του, αφήνοντας όµως τη πενταλιέρα του 

στο φρένο του  
5. Προσοχή τώρα: εάν είχαµε ανέβει από κάτω και µπορούσαµε (τέλος πηγαδιού) ανεβάσαµε µαζί 

µας και την άκρη του σκοινιού. Κάνουµε ένα οκτάρι και το βάζουµε στο carabiner του θύµατος. 
Εάν είχαµε κατέβει από ψηλότερα ή δεν µπορούµε να πάρουµε την άκρη του σκοινιού (αλλαγές 
χαµηλότερα) παίρνουµε όσο σκοινί µπορούµε από κάτω µας, κάνουµε οκτάρι και το βάζουµε 
στο carabiner του φρένου χειρός του θύµατος. Μην σας τροµάζει το αν θα υπάρχει επαρκές 
σκοινί για τις αλλαγές, η ελαστικότητα που θα "πάρει" το σκοινί µε δύο άτοµα κρεµασµένα στο 
σκοινί θα είναι υπεραρκετή. Φροντίστε να υπάρχει µόνο αρκετό σκοινί για τον καταβατήρα και 
το κλείδωµα του  

6. Αν έχουµε σχηµατίσει µια λούπα (διασώστης από πάνω ή σκοινί µε αλλαγές) ελέγχουµε να 
υπάρχουν τουλάχιστον 30 cm σκοινιού κάτω από τα φρένα του θύµατος  

7. Βάζουµε τον καταβατήρα του θύµατος στον κεντρικό του, περνάµε το σκοινί που φεύγει από το 
φρένο χειρός του θύµατος προς τα κάτω και τον κλειδώνουµε  

8. Σπρώχνουµε το καταβατήρα του θύµατος όσο ψηλότερα γίνεται  
9. Πατάµε στη πενταλιέρα του θύµατος και απελευθερώνουµε το φρένο στήθους µας, ενώ 

τοποθετούµε το φρένο χειρός µας πάνω από το φρένο χειρός του θύµατος και µεταφέρουµε το 
βάρος µας σε αυτό (κρεµόµαστε από τη µακριά µας λανιέρα).  

10. Κόβουµε το σκοινί ακριβώς πάνω από το φρένο στήθους του θύµατος. Έχοντας πάρει όλα 
τα "µπόσικα" σπρώχνωντας το φρένο χειρός του θύµατος προς τα πάνω δεν θα υπάρξει καµµιά 
"πτώση" του θύµατος.  

11. Ξαναπατάµε στην πενταλιέρα του θύµατος οπότε απελευθερώνεται το βάρος µας από την 
µακριά λανιέρα και βγάζουµε το φρένο χειρός µας και κατεβαίνουµε γλυκά προς τα κάτω ώστε 
να µεταφέρουµε το βάρος µας στην κοντή µας λανιέρα. Εναλλακτικά µπορούµε να 
κατασκευάσουµε µια αλυσσίδα από δύο carabiner ασφαλείας και να συνδέσουµε κεντρικό µε 
κεντρικό οπότε η κοντή γίνεται backup. Φυσικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και τη κοντή 
του θύµατος ως backup.  

12. Kαι ξεκινάµε προς τα κάτω...  

Κατεβαίνοντας µε το "θύµα" 

Κατεβαίνοντας µε το θύµα µπορεί να συναντήσουµε αλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε δύο 
επιλογές:  

• λύνουµε τις αλλαγές κάθε φορά που συναντάµε µια και κατεβαίνουµε µε τριβές.  

ή 

• Εφαρµόζουµε την τεχνική περάσµατος αλλαγής µε δύο καταβατήρες (ο δικός µας και του 
θύµατος). Η τεχνική αναφέρεται στο κεφάλαιο Τεχνικές Μονού Σκοινιού - Κατάβαση  
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Κατάβαση σε τεντωµένο σκοινί 

 

 

Υπάρχει η περίπτωση ο σύντροφός µας να πάθει κάτι, αλλά εµείς να βρισκόµαστε από πάνω του. Η 
πρόσβαση σε αυτόν άρα και η βοήθεια που µπορούµε να προσφέρουµε, δεν µπορεί να γίνει µε τον 
κλασικό τρόπο, δηλ δεν µπορούµε να βάλουµε καταβατήρα. Ένας τρόπος είναι να κατέβουµε µε τα 
φρένα ανάβασης (φρένο χειρός και φρένου στήθους). ∆ηλαδή: Τοποθετούµε τα φρένα ακριβώς όπως 
στην ανάβαση. Σηκωνόµαστε στα ποδωστήρια και έτσι εφόσον δεν ασκείται πίεση στο φρένο στήθους, 
το ανοίγουµε λίγο - τόσο ώστε να αφήσουµε το σχοινί να γλυστρήσει προς τα επάνω κι εµείς προς τα 
κάτω. Κατόπιν, λυγίζοντας λίγο τα πόδια, κατεβάζουµε το φρένο στήθους. Ακολούθως κατεβάζουµε και 
το φρένο χειρός. ∆εν είναι τόσο πολύπλοκο όσο ακούγεται αλλά είναι πολύ αργό και σίγουρα είναι το 
τελευταίο που θέλουµε. Χρήσιµο µόνο σε µικρές καταβάσεις διότι: επιβάλεται να φτάσουµε όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα στον αναίσθητο σύντροφό µας!  

Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν ειδικές τεχνικές κατάβασης σε τεντωµένη χορδή. Μία από αυτές 
είναι η µέθοδος "Τheoulienne" που απεικονίζεται στην παρακάτω σειρά φωτογραφιών:  

Για την εφαρµογή της χρειαζόµαστε ένα ιµάντα από dyneema που πρέπει να έχουµε ΠΑΝΤΑ 
αποθηκευµένο στο κράνος µας. Επίσης (ιδανικά) χρειαζόµαστε δύο ακόµα carabiners (οβάλ 
ασφαλείας)αλλά στην ανάγκη µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και ό,τι carabiner θα έχουµε σίγουρα 
πάνω µας (τα carabiners του καταβατήρα µας και της µακριάς µας λανιέρα π.χ.)  

Η αναλυτική περιγραφή της τεχνικής είναι η εξής.  

Ας δούµε τις κινήσεις µας µε την σειρά, ξεκινώντας από πάνω, αριστερά προς τα δεξιά:  

εικ. 1. "Πλέκουµε" το dyneema γύρω από το σκοινί, σύµφωνα µε τον "γαλλικό τρόπο", τρείς φορές  
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εικ. 2. Συνεχίζουµε να το πλέκουµε "κοτσίδα"  

εικ. 3-4. Στις δύο θηλιές που δηµιουργούνται στο τέλος του dyneema βάζουµε ένα carabiner, στο οποίο 
περνάµε και το σχοινί.  

εικ. 5. Παίρνουµε το άλλο carabiner και το περνάµε στο σχοινί πάνω από το προηγούµενο carabiner  

εικ. 6. Αυτό το ενώνουµε µε το carabiner του καταβατήρα µας. Στην ανάγκη και µε το κεντρικό µας 
αλλά αυτό περιορίζει πολύ το "χώρο" των χειρισµών µας.  

εικ. 7. Παίρνουµε την κοντή µας λανιέρα και περνάµε κι αυτή, στις θηλιές που σχηµατίζει το dyneema.  

εικ. 8 Ελέγχουµε εάν είναι όλα εν τάξει και ξεκινάµε για κάτω σπρώχνωντας τον αυτοσφιγγόµενο. 
Πρόκειται για το µοναδικό αυτοσφιγγόµενο που λειτουργεί υπό τάση (αν και το µεγαλύτερο µέρος των 
τριβών είναι στο carabiner που "αγκαλιάζει" το σκοινί.  

Τι θα γίνει όµως αν για οποιοδήποτε λόγο χαλαρώσει το σχοινί;  

Το πλεονέκτηµα ακριβώς αυτής της µεθόδου είναι πως όχι µόνο λειτουργεί µε τάση (βάρος) στο σκοινί 
κάτω µας, αλλά ακόµη κι αν ο σπηλαιολόγος που έχει εγκλωβιστεί χαµηλότερα γλιστρήσει σε κάποιο 
πατάρι π.χ. και η "τεντωµένη χορδή" πάψει να είναι τεντωµένη, θα σταµατήσουµε στον 
αυτοσφιγγόµενο - µέσω της κοντής λανιέρας µας. Οπότε περνάµε στον διαθέσιµο καταβατήρα µας το 
χαλαρό σχοινί και φύγαµε για κάτω!!!  

Πρέπει όµως να θυµηθούµε ότι, µετά από την εφαρµογή αυτής της µεθόδου, το dyneema που 
χρησιµοποιήσαµε πρέπει να το αποσύρουµε. Γιατί παρόλη την µεγάλη του αντοχή σαν υλικό, δεν παύει 
να είναι συνθετικό. Με την τριβή πάνω στο σχοινί αναπτύχθηκε θερµότητα, ικανή να το λιώσει τοπικά 
άρα να το καταστήσει ακατάλληλο προς επιπλέον χρήση.  

Θύµα στο καταβατήρα, διασώστης χαµηλότερα  

Τα πράγµατα εδώ είναι σχετικά απλά: ο διασώστης προσεγγίζει το θύµα, ασφαλίζει τη κοντή πάνω στο 
κεντρικό του θύµατος και την κοντή του θύµατος πάνω στον δικό του κεντρικό, απεµπλέκει µε τη 
βοήθεια του φρένου ποδιού το ζουµάρ και το κρολ του και κατόπιν το ίδιο το φρένο ποδιού και µετά 
ξεκινούν για κάτω. Μόνο tip εδώ το ότι πολύ πιθανόν το θύµα να "γλιστρά" προς τα κάτω και υπάρχει ο 
φόβος να "σφηνώσει" στο φρένο χειρός του διασώστη. Εάν ο διασώστης δεν διαθέτει φρένο ποδιού 
πρέπει να "προσπεράσει" το θύµα για να απελευθερώσει το κρολ του. Κατόπιν ρίχνει το βάρος του στο 
καταβατήρα του θύµατος, αναλόγως µε την περίπτωση παίρνει ή όχι το φρένο χειρός του και µαζί µε το 
θύµα ξεκινούν προς τα κάτω...  

Προσοχή στις πιθανές στρεβλωτικές τάσεις που αναγκαστικά ασκούνται στον καταβατήρα του 
θύµατος!  
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Ισπανικό Παλάγκο 

Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι είµαστε σε ένα πηγάδι π.χ. 70 µέτρων, ο σύντροφός µας ξεκινά προς τα 
πάνω και στα µέσα του (πηγαδιού) µας δηλώνει πως αδυνατεί να συνεχίσει λόγω αδιαθεσίας. Τι 
κάνουµε; να τον κατεβάσουµε δεν έχει νόηµα αφού θα πρέπει να τον ξανανεβάσουµε! Οπότε ισπανικό 
παλάγκο! Τι χρειαζόµαστε για αυτό; µόλις 3 κρίκους!!!  

Ποιά είναι λοιπόν η τεχνική; Τα βήµατα έχουν ως εξής:  

1. Aσφαλιζόµαστε µε τη µακριά µας λανιέρα στην αλλαγή. Είναι αποδεκτό το να ασφαλιστούµε 
και στην λούπα της αλλαγής. Χρειαζόµαστε µια καλή ασφάλεια, ιδανικά διπλή και 
ισοσταθµισµένη καθότι θα βρεθούµε δύο σπηλαιολόγοι στην ίδια ασφάλεια  

2. Περνάµε τον ένα carabiner φτιάχνοντας µια "αλυσίδα"  
3. Κρεµάµε αυτή την "αλυσίδα" στον κρίκο της αλλαγής.  
4. Το τελευταίο (τρίτο) carabiner θεωρητικά θα πρέπει να φτάνει πιο κάτω από τον κόµπο της 

αλλαγής. Eάν όχι προσθέτουµε ένα ακόµη κρίνκο. Εάν ναι τότε ανοίγουµε την πύλη του και 
περνάµε µέσα το τεντωµένο σκοινί από το οποίο κρέµεται π.χ. ο κουρασµένος 
σπηλαιοσύντροφός µας ("θύµα" για συντοµία).  

5. Περνάµε το τεντωµένο σκοινί (στο οποίο κρέµεται το "θύµα") στην κοντή λανιέρα µας έτσι ώστε 
ο κρίκος της λανιέρας να είναι πάνω από τον τρίτο κρίκο.  

6. Κρεµόµαστε από την κοντή λανιέρα µας. Και το παλάγκο είναι έτοιµο!. Σε περίπτωση τώρα 
που ο διασώστης απασφαλιστεί και το "θύµα" βγει εκτός σκοινιών (π.χ. φτάσει σε ένα πατάρι 
και πει: "δεν βγαίνω από τα φρένα να ξεκουραστώ..." ο διασώστης θα έχει µια ανεξέλεγκτη 
πτώση µε κατάληξη το έδαφος  

7. Συνήθως τώρα βοηθώντας µε τα χέρια σε συνδυασµό µε το βάρος του ο διασώστης κατεβαίνει 
και το θύµα ανεβαίνει. Εάν παραδόξως αυτό δεν γίνεται βάζουµε το φρένο χειρός µας προς τα 
κάτω στο σκοινί του θύµατος, το περνάµε από το κεντρικό µας και κατόπιν στο (-α) πόδι(-α) 
µας. Έτσι έχουµε την βοήθεια και των πολυ ισχυρότερων µυών των ποδιών µας. Πατάµε 
δηλαδή το ποδωστήριο και ταυτόχρονα τραβάµε το ζουµάρ προς τα πάνω. Έτσι το σκοινί 
παρασυρόµενο από την λανιέρα µας αρχίζει να περνάει από την άλλη πλευρά του τρίτου 
κρίκου.  

8. Συνεχίζουµε µέχρι να τεντώσει η µακρυά λανιέρα µας. Με την πρώτη ευκαιρία (µόλις υπάρχει 
επαρκής χώρος) βάζουµε το φρένο στήθους µας στο σκοινί που έχει πλέον γυρίσει από την 
άλλη πλευρά (Ο τρίτος κρίκος έχει γίνει πλέον σαν µια τροχαλία που από την µια έχει το "θύµα" 
από την άλλη έχει αρχίσει να έρχεται σκοινί - από το τεντωµένο).  

9. Μόλις τεντώσει η µακρυά λανιέρα, και εφόσον έχουµε βάλει το φρένο στήθους, τότε είναι η 
στιγµή που βάζουµε και το φρένο χειρός πάνω από το φρένο στήθους.  

10. Συνεχίζουµε σαν να ανεβαίναµε κανονικά (συνεχίζουµε τις "ζουµαριές"). Όσο εµείς συνεχίζουµε 
τις πεταλιές, τόσο ανεβαίνει και το "θύµα". Εναλλακτικά µπορούµε- αν απασφαλίσουµε 
αναλαµβάνοντας το ρίσκο τη µακριά µας - να "κατεβούµε" µε το θύµα να ανεβαίνει (αν 
βοηθάµε µε τα χέρια). Σε αυτήν την περίπτωση κάποια στιγµή το θύµα θα βρεθεί στο ίδο 
επίπεδο µε το διασώστη. Σε αυτή την περίπτωση (και για να µην "φύγει" ο διασώστης κάτω και 
το θύµα πάνω) διασώστης και θύµα ενώνουν τις λανιέρες τους.  

Όταν µε το καλό θύµα και διασώστης συναντηθούν στην αλλαγή το θύµα ασφαλίζεται και ο διασώστης 
µπορεί να πάρει µια ανάσα....  

Σε ιδανική περίπτωση, αν διαθέτουµε τροχαλία, τα πράγµατα είναι πολύ πιο εύκολα καθότι 
τοποθετώντας την στο τελευταίο καραµπίνερ, θα µειώσουµε κατά πολύ τις τριβές. Εναλλακτικά, 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τρια αντί για ένα καραµπίνερ στο τέλος της αλυσίδας µας ώστε να 
έχουµε και πάλι το επιθυµητό αποτέλεσµα: την µείωση των τριβών του σχοινιού.  
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O ∆εκάλογος του ασφαλούς αρµατώµατος 

O ∆εκάλογος του ασφαλούς αρµατώµατος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Κώστα 
Αδαµόπουλο, εδώ (έναν εκ των συντακτών του παρόντος και φυσικά υιοθετείται απόλυτα από το 
σύνολο των συντακτών). Ό,τι θα διαβάσετε πιο κάτω έχει προκύψει από την εµπειρία κυρίως και όχι 
αντιγράφοντας κάποιο βιβλίο. Αυτή είναι και η µεγαλύτερη αξία του...  

Ο δεκάλογος λοιπόν έχει ως εξής:  

1. Αλεξίσφαιρη κεντρική δεσιά  

Η κεντρική δεσιά είναι το Α και το Ω. Για όλες τις ενδιάµεσες ασφάλειες EΣΤΩ ότι είναι αποδεκτές 
κάποιες ελάχιστες αµφιβολίες για την ποιότητα των αγκυρώσεων (αν και δεν θα έπρεπε). Για την 
«κεντρική δεσιά» όµως δεν πρέπει να υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ. Και προσοχή, η κεντρική δεσιά 
δεν είναι µονάχα η πρώτη δεσιά της κατάβασης. Είναι και οποιαδήποτε άλλη δεσιά για την οποία οι 
συνθήκες επιβάλουν να την αντιµετωπίζουµε σαν κεντρική δεσιά. Π.χ. στην περίπτωση της 
τελευταίας αλλαγής πριν τον πάτο της κατάβασης τότε αυτή την αλλαγή στις περισσότερες περιπτώσεις 
την θεωρούµε σαν νέα κεντρική δεσιά και όχι σαν µια απλή αλλαγή. Εννοείτε ότι η κεντρική δεσιά 
αποτελείται από τουλάχιστον ∆ΥΟ άριστης ποιότητας αγκυρώσεις. Σε αυτές τις αγκυρώσεις θα 
καταλήξουν όλες οι δυνάµεις σε µια αναπάντεχη πτώση και αστοχία των πιο κάτω αγκυρώσεων. Τέλος, 
η αρχή αυτή εµπεριέχει και την έννοια της αξιοπιστίας των αγκυρώσεων που θα πρέπει να θεωρείτε 
δεδοµένη.  

2. Αρµατώνουµε την ζώνη επικινδυνότητας  

Με λίγα λόγια: όσο καλή και να είναι η κεντρική δεσιά εάν δεν είναι ΠΡΙΝ την ζώνη 
επικινδυνότητας τότε έχουµε σοβαρό έλλειµµα ασφάλειας. Τα περισσότερα ατυχήµατα δεν 
γίνονται στα σκοινιά αλλά πριν µπούµε σε αυτά (πτώσεις, γλιστρήµατα κτλ). Τι να το κάνεις ένα άριστο 
αρµάτωµα µε 32 (!!!) spit ανά αλλαγή όταν είσαι εκτεθειµένος πριν µπεις ή ακόµη χειρότερα 
µόλις βγεις (κουρασµένος) από αυτό (το αρµάτωµα)...  

3. Αποµακρύνουµε τις σαθρές πέτρες  

Πότε; ΠΡΙΝ αρχίσουµε να αρµατώνουµε τα σκοινιά, µετά δεν έχει νόηµα... Αυτό γίνεται για την 
ασφάλεια τόσο των υλικών αλλά κυρίως (και) των σπηλαιολόγων. Είναι δυστυχώς κάτι που 
παραλείπεται από τους περισσότερους σπηλαιολόγους. Η δουλειά αυτή µπορεί να πάρει από λίγα λεπτά 
εώς ακόµη και ώρες για να γίνει σωστά. ∆εν πρέπει να την κάνουµε επιπόλαια.  

4. Μας καθοδηγεί ο (Βασιλιάς) «Παράγοντας Πτώσης».  

Όταν αρµατώνουµε, φανταζόµαστε την πτώση και την «µετράµε» στο µυαλό µας. ∆εν θέλουµε να 
έχουµε µεγάλες (σε µήκος) πτώσεις. ∆εν επιτρέπεται ο παράγοντας πτώσης να είναι µεγαλύτερος από 
την µονάδα. Κάθε κόµπος εννοείτε ότι θα πρέπει να είναι χαµηλότερα από τον προηγούµενο του. 
Προσοχή λοιπόν, στις πτώσεις µετράµε από κόµπο σε κόµπο και όχι από αγκύρωση σε αγκύρωση!!! 
Ψηλότερα από όλους τους κόµπους θα πρέπει να βρίσκεται αυτός της εκάστοτε κεντρικής δεσιάς. Το 
µήκος της λούπας στις αλλαγές θα πρέπει να ρυθµίζεται «ακριβώς» (ούτε µεγαλύτερο – ούτε µικρότερο 
από αυτό που πρέπει)  

5. Αποφεύγουµε τις τριβές - Προβλέπουµε τις τριβές.  

Αυτό το κάνουµε είτε µε αλλαγή, είτε µε παράκαµψη, είτε µε "εκτροπέα", είτε µε «πλάγια τραβέρσα» 
(sloping) και σπάνια µε «προφυλακτικά» κτλ κτλ. Προβλέπουµε τις τριβές. Είναι οι τριβές που θα 
προκύψουν εάν µια δεσιά αστοχήσει και τις αξιολογούµε σε σχέση µε την υφή του βράχου, το πόσο 
συµπαγής είναι, το µήκος της κατάβασης που ακολουθεί ή προηγείται, την παροχή νερών κτλ. Εάν 
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συντρέχουν ικανές συνθήκες, τότε θεωρούµε την αλλαγή σε αυτό το σηµείο σαν νέα κεντρική δεσιά ή 
εάν πρόκειται για παράκαµψη την στερεώνουµε βέλτιστα ώστε αυτή να µην αστοχήσει.  

6. Αποφεύγουµε τα νερά, τις πέτρες και τα σαθρά τµήµατα των τοιχωµάτων - επιλογή 
διαδροµής.  

Συνήθης ένδειξη για ένα τέτοιο αρµάτωµα είναι ότι αυτό εξελίσσεται προς τα [b]δεξιά ή προς τα 
αριστερά µας και όχι κατακόρυφα προς τα κάτω. Αυτό να το έχετε υπόψη σας όταν ψάχνετε να βρείτε 
ένα αρµάτωµα άλλης οµάδας. Σκεφτείτε: «Εγώ που θα αρµάτωνα για να αποφύγω αυτά τα νερά?» Εκεί 
που θα σκεφτείτε ότι θα αρµατώνατε, εκεί να ψάξετε να βρείτε τα βύσµατα της προηγούµενης 
εξερευνητικής οµάδας. Με αυτόν τον τρόπο ακόµη και αν π.χ. φύγει µια πέτρα δεν θα έρθει πάνω µας 
γιατί είµαστε δεξιότερα ή αριστερότερα από την κατακόρυφο ή εάν είµαστε ακριβώς από 
κάτω...τότε αυτό σηµαίνει ότι θα είµαστε κοντά της και έτσι δεν θα έχει πάρει φόρα...  

7. Αρµατώνουµε ψηλά.  

Πρέπει να µπορούµε να βγούµε από το σπήλαιο ακόµη και µετά από µεγάλη αύξηση της παροχής του 
νερού που τυχόν εισρέει σε αυτά (το νερό θα φέρει και πέτρες...) Επίσης σε στεγνά σπήλαια ισχύει 
(συνήθως) ότι το «Ψηλό αρµάτωµα σηµαίνει και άνετο αρµάτωµα». Άνεση σηµαίνει λιγότερη 
κούραση άρα και οικονοµία δυνάµεων. Βέβαια σε κάποια σπήλαια δεν γίνεται να εξασφαλίσουµε 
έξοδο από κάποια παροχή και πάνω, όµως αυτό δεν αναιρεί διόλου την αρχή του ψηλού αρµατώµατος.  

8. Αρµατώνουµε ΑΠΛΑ - Με «καθαρές» γραµµές.  

Γραµµές που δεν µπερδεύουν κανέναν!!!. Όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα αρµάτωµα τόσο το χειρότερο. 
Π.χ. δεν πρέπει να πηγαίνουµε από την αριστερή µεριά του τοιχώµατος στην δεξιά, κάνουµε 
«όµορφους» και λιτούς κόµπους, ασφαλίζουµε ή τα στερεώνουµε τα περισσευούµενα σκοινιά (όπως 
άλλωστε ειπώθηκε και πιο πάνω), ώστε να µην µπερδεύουν κανέναν κτλ. Ισχύει κι εδώ: απλότητα = 
άνεση = οικονοµία δυνάµεων.  

9. Αρµατώνουµε άνετα  

Όσο περισσότερη εµπειρία έχετε τόσο καλύτερα θα µπορέσετε να το εκτιµήσετε... Οι λιγότερο έµπειροι 
µπορεί να κουραστούν επειδή δεν γνωρίζουν τα µικρά µυστικά ή λόγω στρες δεν θα µπορούν να δουν 
(τον χώρο). Παράδειγµα: βρίσκω ένα σηµείο για αλλαγή κοιτάω και πιο κάτω να δω µπας και έχει και 
κανένα «πάτηµα». Εάν δεν έχει και είναι εντελώς στο κενό, δεν είναι κακό να βάλω ένα παταράκι από 
σκοινί ή από ιµάντα κτλ. Άνετο αρµάτωµα σηµαίνει επίσης και σωστό µήκος στις λούπες. Και πάλι 
"άνεση = οικονοµία δυνάµεων". Πολύ σηµαντικό στα µεγάλα βάραθρα.  

10. Αρµατώνουµε µε φαντασία  

Όσο περισσότερη εµπειρία θα αθροίζετε τόσο πιο εύκολα θα βλέπετε (θα φαντάζεστε) το σωστό, ανά 
περίπτωση, αρµάτωµα. Αυτό είναι απαραίτητο πριν εφαρµοστούν όλες οι προηγούµενες αρχές 
'δηµιουργικά'. Η εικόνα που 'φαντάζεστε' είναι αυτή που «θα πρέπει να σας µιλάει», «να σας 
καθοδηγεί» στις επιλογές σας.  

Η σειρά δεν είναι τυχαία αλλά «διαδοχική» (χρονικά και σηµασιολογικά). Π.χ. τι να το κάνεις το 
αρµάτωµα της ζώνης επικινδυνότητας όταν η κεντρική δεσιά είναι ελεεινή... ή τι να κάνεις τον 
παράγοντα πτώσης όταν επειδή δεν καθάρισες την διαδροµή µε επιµέλεια, θα πέσουν πέτρες και θα 
τραυµατίσουν ή θα κόψουν το σκοινί ή ακόµη χειρότερα θα τραυµατίσουν εσένα τον ίδιο, κοκ. Βέβαια 
µερικές από τις πιο βασικές αρχές του "δεκαλόγου" καταδεικνύουν τό πότε είναι δύσκολο να τις 
τοποθετήσεις µε χρονική ακρίβεια την µια πριν ή µετά από κάποια άλλη.  

O ∆εκάλογος µας τώρα αναλυτικά, βήµα, βήµα:  
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Κεντρική δεσιά 

"Η κεντρική δεσιά είναι το Α και το Ω. Για όλες τις ενδιάµεσες ασφάλειες έστω ότι είναι αποδεκτές 
κάποιες ελάχιστες αµφιβολίες για την ποιότητα των αγκυρώσεων (αν και δεν θα έπρεπε). Για την 
«κεντρική δεσιά» όµως δεν πρέπει να υπάρχει ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ."  

Αυτό σηµαίνει πως σε καµµιά περίπτωση η υποχώρηση µιας αγκύρωσης ή µιας φυσικής ασφάλειας ή η 
αστοχία κάποιου υλικού - εκτός του σκοινιού για το οποίο δεν αποδεχόµαστε καµµία (αστοχία) - 
δεν θα επιφέρει και την κατάρρευση της "κεντρικής δεσιάς".  

Για να εξασφαλίσουµε το "αλεξίσφαιρο" της (κεντρικής δεσιάς) φροντίζουµε:  

Α. Να ελέγχουµε µε προσοχή την ποιότητα του βράχου πριν τοποθετήσουµε κάποιο βύσµα, 
αυτοδιάτρητο ή βιοµηχανικό. Αυτό σηµαίνει οπτικό έλεγχο (ο βράχος έχει ρωγµές; το σηµείο που 
επιλέγουµε είναι στην άκρη του βράχου; είναι συµπαγής ή πρόκειται για ένα λεπτό στρώµα 
σπηλαιοαποθέµατος;), δια της αφής (όσο κι αν φαίνεται παράξενο η "υφή" του βράχου µπορεί να µας 
αποκαλύψει πολλά για την ποιότητα του) και δια της ακοής. Για τον έλεγχο αυτό χρησιµοποιούµε το 
σφυρί µας. Τα χτυπήµατα είναι ελαφριά, δηλαδή "αφουγκραζόµαστε" απλά το βράχο: δεν του 
δηµιουργούµε ρηγµατώσεις... Ο ήχος που εµπιστευόµαστε πρέπει να είναι καθαρός και 
καµπανιστός, όχι υπόκωφος και "κούφιος". Σε κάθε περίπτωση η "απόσταση ασφαλείας" του 
βύσµατος µας από κάποια "προβληµατική ένδειξη" είναι τουλάχιστον δέκα εκατοστά και αυτή είναι και η 
ελάχιστη "απόσταση ασφαλείας" ανάµεσα σε δύο βύσµατα.  

Β. Αν χρησιµοποιήσουµε µια φυσική δεσιά ως σηµείο για να ξεκινήσει η "κεντρική δεσιά" µας π.χ. ένα 
δέντρο (το οποίο πρέπει να είναι υγιές και καλά ριζωµένο), έναν βράχο (προσέχουµε να είναι καλά 
σφηνωµένος στο έδαφος, χωρίς ρηγµατώσεις κτλ), ένα σταλαγµιτικό (το κριτήριο µας δεν είναι η 
διάµετρος του καθότι µπορεί να έχουµε ένα σταλαγµιτικό διαµέτρου µισού µέτρου πάνω σε άµµο, άρα 
παντελώς ανασφαλούς), ένα διαµπερές κτλ, προσέχουµε αυτή (η φυσική δεσιά) να είναι πρώτα από όλα 
απολύτως σίγουρη.  

Κατόπιν ναι µεν τυλίγουµε το σκοινί πάνω σε αυτήν (τη φυσική δεσιά) - και ο κόµπος που προτιµούµε 
είναι ο κόµπος του µονού οκτώ και σπανίως η καντηλίτσα αλλά φροντίζουµε ΠΑΝΤΑ η τάση (άρα και οι 
τριβές) να µην περνούν απευθείας πάνω στο σκοινί (βλέπε όµως και σηµείωση 1) αλλά σε ένα ιµάντα, 
ένα κορδονέττο κτλ. Αυτό σηµαίνει πως σε περίπτωση αστοχίας (του ιµάντα, κορδονέττου κτλ) η τάση 
θα περάσει ΧΩΡΙΣ (ουσιαστικά καµµιά) πτώση (διαµέσου του σκοινιού) στην σίγουρη φυσική δεσιά. Ας 
σηµειωθεί εδώ ότι µια καλή φυσική δεσιά είναι πάντοτε καλύτερη από µια δεσιά σε ένα βύσµα.  

Γ. Να εκτιµούµε µε προσοχή εάν θα χρησιµοποιήσουµε "αρµάτωµα εν σειρά" (ή "σειριακό") µε κόµπους 
κατάλληλους για το µέσο του σκοινιού και κυρίως τονκόµπο του οκτώ ή την ισοστάθµιση µε τον κόµπο 
του µίκυ. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, το δεύτερο είναι καλύτερο από το πρώτο.  

Εάν χρησιµοποιήσουµε σειριακό αρµάτωµα ( π.χ. στην αρχή και το τέλος µιας τραβέρσας ή σε 
πηγάδια που θέλουµε να αποµακρυνθούµε από την άκρη του βαράθρου) προσέχουµε ο δεύτερος 
κόµπος, αυτός που θα δέχεται δηλαδή συνεχώς την τάση, να είναι χαµηλότερα από τον πρώτο. Έτσι σε 
περίπτωση αστοχίας της δεσιάς, να προκύψει πτώση µε συντελεστή (ή παράγοντα) πτώσης µικρότερο 
από την µονάδα (1), όπως αναλύεται εδώ. Αυτό µπορεί να γίνει είτε ρυθµίζοντας το ύψος των 
αγκυρώσεων (της µιας σε σχέση µε την άλλη ή ακόµη και ανεξάρτητα µε αυτό (το ύψος που έγιναν οι 
αγκυρώσεις), απλά µε την τοποθέτηση του δεύτερου εν σειρά κόµπου χαµηλότερα από τον 
πρώτο π.χ. ρυθµίζοντας το µήκος της θηλιάς (ή λούπας) του κόµπου µας ή προσθέτοντας ένα ιµάντα ή 
ακόµη καλύτερα ένα dyneema.  

Εάν χρησιµοποιούµε τον κόµπο του µίκυ φροντίζουµε η γωνία ανάµεσα στα αυτιά να είναι όσο το 
δυνατόν µικρότερη. Ιδανικά η µία ασφάλεια πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από την άλλη, δηλαδή η 
γωνία µεταξύ τους να είναι µηδέν (0) µοίρες και σε αυτήν την περίπτωση η τάση σε κάθε ασφάλεια θα 
είναι το 50% της τάσης που θα ασκείται από τον σπηλαιολόγο.  
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Αποφεύγουµε να ισοσταθµίζουµε µε ιµάντα, κορδονέττο κτλ αφού σε περίπτωση πλήρους αστοχίας τους 
αυτό µπορεί θα επιφέρει πλήρη κατάρρευση του "αρµατώµατος". Ας µην ξεχνάµε πως το µόνο υλικό 
που θα πρέπει να θεωρούµε 100% σίγουρο στη σπηλαιολογία είναι το σκοινί µας.  

Και προσοχή, η κεντρική δεσιά δεν είναι µονάχα η πρώτη δεσιά της κατάβασης. Είναι και οποιαδήποτε 
άλλη δεσιά για την οποία οι συνθήκες επιβάλουν να την αντιµετωπίζουµε σαν κεντρική δεσιά. Π.χ. 
στην περίπτωση της τελευταίας αλλαγής πριν τον πάτο της κατάβασης τότε αυτή την αλλαγή στις 
περισσότερες περιπτώσεις την θεωρούµε σαν νέα κεντρική δεσιά και όχι σαν µια απλή αλλαγή.  

Οι συνθήκες που επιβάλουν να θεωρούµε σαν "κεντρική δεσιά" και οποιαδήποτε άλλη εκτός από την 
πρώτη δεσιά είναι οποιαδήποτε "συνθήκη" κάτω από την οποία η κατάρρευση µιας αγκύρωσης µπορεί 
να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό του σπηλαιολόγου από πτώση του ιδίου σε σταλαγµιτικά, βράχους 
κτλ, σε πτώση πετρών που µπορεί να προκαλέσει η απότοµη επαφή του σκοινιού µε τα τοιχώµατα ή ο 
τραυµατισµός του σκοινιού από την ίδια αιτία (απότοµη επαφή του σκοινιού µε τα τοιχώµατα).  

"Εννοείτε ότι η κεντρική δεσιά αποτελείται από τουλάχιστον ∆ΥΟ άριστης ποιότητας αγκυρώσεις. 
Σε αυτές τις αγκυρώσεις θα καταλήξουν όλες οι δυνάµεις σε µια αναπάντεχη πτώση και αστοχία των πιο 
κάτω αγκυρώσεων."  

Αρµατώνουµε ΠΑΝΤΑ έχοντας κατά νου τι θα γίνει αν καταρρεύσουν διαδοχικά οι παρακάτω 
αγκυρώσεις.  

"Τέλος, η αρχή αυτή εµπεριέχει και την έννοια της αξιοπιστίας των αγκυρώσεων που θα πρέπει να 
θεωρείτε δεδοµένη."  

Εν τέλει όλα καταλήγουν στην κρίση µας... Η µαγική λέξη: "θεωρείτε"... Με προσοχή λοιπόν στο τι θα 
"θεωρούµε"...  

Ζώνη επικινδυνότητας 

 
Ζώνη επικινδυνότητας στην είσοδο σπηλαίου 
 

Ζώνη επικινδυνότητας εντός σπηλαίου 

 
"Με λίγα λόγια: όσο καλή και να είναι η κεντρική δεσιά εάν δεν είναι ΠΡΙΝ την ζώνη 
επικινδυνότητας τότε έχουµε σοβαρό έλλειµµα ασφάλειας. Τα περισσότερα ατυχήµατα δεν 
γίνονται στα σκοινιά αλλά πριν µπούµε σε αυτά (πτώσεις, γλιστρήµατα κτλ). Τι να το κάνεις ένα άριστο 
αρµάτωµα µε 32 (!!!) spit ανά αλλαγή όταν είσαι εκτεθειµένος πριν µπεις ή ακόµη χειρότερα 
µόλις βγεις (κουρασµένος) από αυτό (το αρµάτωµα)..."  
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Τι είναι όµως η ζώνη επικινδυνότητας;  

 
�- Βάραθρο χωρίς ζώνη επικινδυνότητας 

• Η ζώνη επικινδυνότητας είναι η περιοχή στην οποία ένα παραπάτηµα, 
ένα γλίστρηµα ή κατι αντίστοιχο µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα να 
κάνουµε ελεύθερη πτώση στο παρακείµενο κατακόρυφο τµήµα του 
σπηλαίου (πηγάδι, βάραθρο κτλ).  

Η ζώνη επικινδυνότητας βρίσκεται µεταξύ της εντελώς ασφαλούς περιοχής (ζώνης) 
και ενός - οποιουδήποτε - κάθετου (κατακόρυφου) τµήµατος ενός σπηλαίου. Ένα 

σπήλαιο µπορεί να έχει µία ή πολλές ζώνες επικινδυνότητας, ανάλογα µε την µορφολογία του. Μπορεί 
επίσης να µην έχει καθόλου ζώνη επικινδυνότητας. Τη ζώνη επικινδυνότητας µπορούµε να την 
συναντήσουµε τόσο στην είσοδο του σπηλαίου όσο και σε οποιοδήποτε άλλο τµήµα (εντός αυτού) που 
βρίσκεται κοντά σε κάθετο τµήµα.  

Κατά το αρµάτωµα, πολύ απλά ξεκινάµε από µία ασφαλή ζώνη, πριν το πηγάδι, την τραβέρσα µας κτλ 
και καταλήγουµε σε µια άλλη, επίσης ασφαλή ζώνη.  

• Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το αποτέλεσµα αλλά και θεµελειώδης στόχος του 
αρµατώµατος είναι η µετατροπή των ζώνων επικινδυνότητας και των κατακόρυφων 
τµηµάτων ενός σπηλαίου, σε ασφαλείς (ή όπως συνήθως λέµε, ασφαλισµένες) ζώνες.  

Καθάρισµα της διαδροµής 

"Πότε; ΠΡΙΝ αρχίσουµε να αρµατώνουµε τα σκοινιά, µετά δεν έχει νόηµα... Αυτό γίνεται για την 
ασφάλεια τόσο των υλικών αλλά κυρίως (και) των σπηλαιολόγων. Είναι δυστυχώς κάτι που 
παραλείπεται από τους περισσότερους σπηλαιολόγους. Η δουλειά αυτή µπορεί να πάρει έως και ώρες 
για να γίνει σωστά. ∆εν πρέπει να την κάνουµε επιπόλαια".  

 
�- Σάρα µε "φράγµα" από µπαζοσακκούλες. Βάραθρο "Χελιδορέας", 
φωτό Νίκος Πασπαλιάρης, 2004 
 
Φτάνοντας στην άκρη του πηγαδιού πρέπει να καθαρίσουµε, 
πρώτα από την αρχή του βαράθρου πριν ρίξουµε το σχοινί. 
Εάν χρειάζεται και η διαδροµή καθάρισµα πρέπει να 
ξαναµαζέψουµε το σχοινί στο σάκο µας. Από τι χρειάζεται να 
καθαρίσουµε τη διαδροµή; Από ο,τιδήποτε κινδυνεύουµε να 
µας έρθει στο κεφάλι µας, δηλαδή ΠΕΤΡΕΣ διαφόρων 
µεγεθών. Στις περισσότερες περιπτώσεις ένα προσεκτικό 
καθάρισµα µε το πόδι είναι αρκετό. Σε περιπτώσεις όµως που 
ακολουθεί ένα µεγάλο πηγάδι το πρόχειρο σάρωµα µε το πόδι 
δεν είναι πάντοτε αρκετό. Ακόµη και το προσεκτικό 
καθάρισµα µε σκουπάκι δεν θα ήταν υπερβολικό.  

Το καθάρισµα δεν περιορίζεται µόνο στην αρχή του βαράθρου 
αλλά επεκτείνεται σε όλη τη διαδροµή του σκοινιού, από την 
αρχή µέχρι το τέλος της (δηλ. εκεί που "βγαίνουµε" από 

αυτό) Γενικά οπουδήποτε έχουµε επαφή µε το τοίχωµα κατά την κατάβαση πρέπει να 
σιγουρευτούµε ότι θα αφαιρέσουµε τυχόν σαθρές πέτρες. Αυτό επιβάλεται, γιατί πολύ απλά, 
πέτρες µπορούµε να ρίξουµε και σε αλλαγές ή παρακάµψεις. Πέτρες µπορεί να ρίξει ακόµη και το ίδιο το 
σκοινί σε περίπτωση που ακουµπά στα τοιχώµατα του βαράθρου κατά την ανάβαση ή την κατάβαση του 
σπηλαιολόγου. Ο σπηλαιολόγος που αρµατώνει, φροντίζει να κάνει ο ίδιος και το καθάρισµα ώστε να 
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αποφύγει στη συνέχεια, κατεβαίνοντας οι υπόλοιποι σπηλαιολόγοι να ρίξουν πέτρες οι οποίες θα 
τραυµατίσουν το σκοινί που ήδη έχει εγκατασταθεί. Ας τονίσουµε ότι το σκοινί στο οποίο κατεβαίνει ο 
πρώτος σπηλαιολόγος (το σχοινί προώθησης) πρέπει να βρίσκεται µέσα στο σάκο (µε κόµπο, φυσικά, 
στο τέλος) και να βγαίνει σιγά σιγά, ενώ προωθείται, καθαρίζοντας και αρµατώνοντας ο σπηλαιολόγος.  

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το καθάρισµα µιας διαδροµής είναι ανέφικτο: π.χ όταν της 
κατάβασης µας προηγείται µια σάρα. Όσο και να "σκουπίσουµε" νέες πέτρες θα πάρουν τη θέση αυτών 
που σκουπίσαµε και στην παραµικρή κίνηση αυτές θα ακολουθούν το κάλεσµα του Νόµου της 
Βαρύτητας...  

Τότε είναι καλύτερο να φτιάξουµε ένα "φράγµα". Το φράγµα µπορεί να στηθεί µε τον εξής τρόπο: 
παίρνουµε σπηλαιολογικούς σάκκους, τους γεµίζουµε µε πέτρες και "χτίζουµε" ένα φράγµα (µια 
αναβαθίδα, µια πεζούλα). Αυτό φυσικά σηµαίνει πως "καίµε" τους σάκκους που θα χρησιµοποιήσουµε 
και ότι όταν θα φεύγουµε θα χαλάσουµε το "έργο" µας, αναγκάζοντας τους επόµενους να ξανακάνουν 
όλη αυτή την εργασία από την αρχή. Αντ' αυτού µπορούµε να προµηθευτούµε µερικές µπαζοσακούλες 
και να ασφαλίσουµε το σπήλαιο όχι µόνο για µας αλλά και για τους επόµενους σπηλαιολόγους που θα 
επαναλάβουν την επίσκεψη.  

Φυσικά όλες αυτές οι µέθοδοι µπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσµατικές. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει 
να επιλέξουµε διαφορετικό δροµολόγιο ή να φτιαχτεί µια τραβέρσα που να παρακάµπτει το πρόβληµα.  

Παράγοντας (Συντελεστής) Πτώσης 

 
Συντελεστής πτώσης 0.5, 1 και 2 

"Όταν αρµατώνουµε, φανταζόµαστε την πτώση και την «µετράµε» στο µυαλό µας. ∆εν θέλουµε να 
έχουµε µεγάλες (σε µήκος) πτώσεις. ∆εν επιτρέπεται ο παράγοντας πτώσης να είναι µεγαλύτερος από 
την µονάδα (1). Κάθε κόµπος εννοείτε ότι θα πρέπει να είναι χαµηλότερα από τον προηγούµενο του. 
Προσοχή λοιπόν, στις πτώσεις µετράµε από κόµπο σε κόµπο και όχι από αγκύρωση σε αγκύρωση!!! 
Ψηλότερα από όλους τους κόµπους θα πρέπει να βρίσκεται αυτός της εκάστοτε κεντρικής δεσιάς. Το 
µήκος της λούπας στις αλλαγές θα πρέπει να ρυθµίζεται «ακριβώς» (ούτε µεγαλύτερο – ούτε µικρότερο 
από αυτό που πρέπει)"  
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Όπως ήδη έχουµε αναφέρει εδώ τα σπηλαιολογικά σκοινιά είναι σχεδιασµένα να λειτουργούν µε 
συντελεστή πτώσης µικρότερο ή ίσο µε µε τη µονάδα (1). Αυτό είναι ένας απόλυτος κανόνας του 
οποίου η µη τήρηση µας εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο τραυµατισµού ή και θανάτου οφειλόµενη σε 
αστοχία των υλικών µας (του σκοινιού ή των αγκυρώσεων). Κατά συνέπεια ο συντελεστής πτώσης 
ορθώς περιγράφεται ως ο Βασιλιάς και είναι αυτός που µας καθογηγεί στο άρµατωµα µας. Τι είναι 
όµως: είναι λοιπόν ένας σύνθετος µαθηµατικός τύπος που αναλύεται πλήρως εδώ για όσους 
ενδιαφέρονται. Στην πράξη ένας σπηλαιολόγος ενώ αρµατώνει είναι αδύνατον να προβεί σε αυτούς 
τους σύνθετους υπολογισµούς οπότε χρειάζεται έναν άµεσο, εύκολο, γρήγορο και (σχετικά) ακριβή 
τρόπο για να υπολογιστεί ο συντελεστής πτώσης.  

Mια απλή και αποτελεσµατική ιδέα για την µείωση του 
συντελεστή πτώσης. Υπάρχουν κι άλλες: δηµιουργήστε!!! 
Ποιός είναι αυτός; Υπολογίζουµε το ύψος της πτώσης, από το 
σηµείο από το οποίο βρισκόµαστε µέχρι το σηµείο που θα µας 
σταµατήσει το σκοινί. Υπολογίζουµε πόσο σκοινί υπάρχει 
ανάµεσα σε εµάς και το σηµείο αγκύρωσης που θα µας 
"κρατήσει". Εν συνεχεία διαιρούµε το µήκος της πτώσης δια 
του ενεργού σκοινιού. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής είναι ο 
συντελεστής πτώσης και πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ µικρότερος 
από τη µονάδα (1). Εν ολίγοις συντελεστής πτώσης είναι το 
µήκος της πτώσης δια του ενεργού σκοινιού  

Στις αρχές της σπηλαιολογικής µας σταδιοδροµίας είναι πολύ 
φυσιολογικό να δυσκολευόµαστε να υπολογίσουµε τον 
συντελεστή πτώσης. Αλλά όσο προστίθεται εµπειρία τόσο τα 
πράγµατα απλοποιούνται µε αποτέλεσµα ένας έµπειρος 
σπηλαιολόγος να υπολογίζει µε το "µάτι" το συντελεστή 
πτώσης, ανά πάσα στιγµή και όποια κι αν είναι η θέση του.  

Όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραµµα ο συντελεστής κανονικά 
δεν µπορεί να πάρει τιµή µεγαλύτερη από το δύο (2) µε αυτό 
να αποτελεί θανάσιµο κίνδυνο. Υπάρχει όµως ένα σενάριο 
στο οποίο η τιµή αυτή µπορεί να πάρει τιµές πολύ υψηλότερες 
από τη µονάδα. Αυτό συµβαίνει κατά την είσοδο ή έξοδο µας 
από πηγάδια όταν κινούµαστε σε σκοινί ασφάλειας το οποίο 
από λάθος έχει τεντωθεί πολύ. Σε αυτή τη περίπτωση δεν 
µπορούµε να βάλουµε καταβατήρα, µπαίνουµε στις λανιέρες 
και: το µήκος της πτώσης µας θα είναι όσο "πέσουµε" 
και ανάλογα µε το µήκος του σκοινιού ασφαλείας αυτό 
µπορεί να είναι πολλάπλάσιο του µήκους του ενεργού 
σκοινιού που στην περίπτωση µας είναι πάντα το µήκος 
της λανιέρας µας.  
 
∆εξιά µια 

"κανονική" 
αλλαγή ενώ αριστερά απεικονίζεται το πως µπορούµε να 
µειώσουµε τον συντελεστή πτώσης σε µιά αλλαγή. 
Παρόλα αυτά η τεχνική αυτή τείνει να µην χρησιµοποιείται 
µιας και στο σύγχρονο αρµάτωµα, κάθε αλλαγή τείνει να 
είναι νέα "κεντρική δεσιά"... 
Για παράδειγµα εάν το µήκος του σκοινιού ασφαλείας 
είναι τρία µέτρα, το "ενεργό σκοινί" - οι λανιέρες µας - θα 
είναι τριάντα πόντους οπότε διαιρούµε 3 µέτρα / 0,3 
µέτρα οπότε ο συντελεστής πτώσης είναι 10. Αυτά 
ισχύουν στην περίπτωση που δεν σχηµατίζεται καµµία 
"λούπα" και η πτώση µας σταµατήσει απευθείας στην 
κάτω ασφάλεια. Αυτό είναι και το χειρότερο δυνατό 
σενάριο!!!  
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Γενικά προσέχουµε να µειώνουµε το συντελεστή πτώσης όσο περισσότερο γίνεται!!!  

Αυτό επιτυγχάνεται µε διάφορους τρόπους. Για παράδειγµα:  

Στο σχεδιάγραµµα αποτυπώνεται µια παλιά τεχνική (η οποία χρησιµοποιείται ελάχιστα σήµερα) µε την 
οποία µποούµε να µειώσουµε τον συντελεστή πτώσης σε περίπτωση αστοχίας µιας αλλαγής.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µείωσης του συντελεστή πτώσης (µακριές θηλιές, ιµάντες, η µια ασφάλεια 
να ακολουθεί την άλλη σε χαµηλότερη θέση κτλ). Γενικά πρέπει να αξιοποιήσουµε την δηµιουργικότητα 
και την φαντασία µας ώστε να µειώσουµε το συντελεστή πτώσης. Ο απόλυτος γενικός κανόνας είναι 
πάντως πως ο κάθε κόµπος βρίσκεται χαµηλότερα από τον άλλο.  

Τριβές 

"Αυτό το κάνουµε είτε µε αλλαγή, είτε µε παράκαµψη, είτε µε "εκτροπέα", είτε µε «πλάγια τραβέρσα» 
και σπάνια µε «προφυλακτικά» κτλ κτλ. Προβλέπουµε τις τριβές. Είναι όχι µόνο οι τριβές του σκοινιού 
στα τοιχώµατα λόγω της "τοπογραφίας" του βαράθρου αλλά και αυτές που θα προκύψουν εάν µια δεσιά 
αστοχήσει και τις αξιολογούµε σε σχέση µε την υφή του βράχου, το πόσο συµπαγής είναι, το µήκος της 
κατάβασης που ακολουθεί ή προηγείται, την παροχή νερών κτλ. Εάν συντρέχουν ικανές συνθήκες, τότε 
θεωρούµε την αλλαγή σε αυτό το σηµείο σαν νέα κεντρική δεσιά ή εάν πρόκειται για παράκαµψη την 
στερεώνουµε βέλτιστα ώστε αυτή να µην αστοχήσει."  

Εάν έπρεπε να ονοµάσουµε έναν και µόνο "εχθρό" του σκοινιού αυτός είναι οι τριβές. Υπάρχουν κι 
άλλοι αλλά αυτός είναι ο πιο συνηθισµένος και πιο επικίνδυνος, αλλά ταυτόχρονα και ο πιο εύκολα 
αντιµετωπίσιµος.  

 
Μία "έξυπνη" αλλαγή που µεταφέρει τις τριβές από το πολύτιµο σκοινί µας στο αναλώσιµο ιµάντα. 
Σηµαντικό µέρος των ελλήνων σπηλαιολόγων την αποκαλούν "κινητή" αλλαγή. 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές µε τις οποίες αντιµετωπίζουµε τις τριβές. Η πιο συνηθισµένη είναι η 
αλλαγή: µεταφέρουµε τις φορτίσεις που θα ασκήσουν οι σπηλαιολόγοι σε µια ασφάλεια µετά το σηµείο 
στο οποίο σηµειώνονται οι τριβές του σκοινιού στο βράχο. Υπάρχει µια παραλλαγή της αλλαγής (η 
κινητή αλλαγή) στην οποία οι φορτίσεις δεν µεταφέρονται σε κάποια ασφάλεια µετά το σηµείο τριβής 
αλλά σε κάποιο ιµάντα. Αυτό επιτυγχάνεται σύµφωνα µε το σκίτσο που παρατίθεται αλλά ας έχουµε 
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υπόψιν µας και τα µειονεκτήµατα: σε κάθετες καταβάσεις η αποφόρτιση του καταβατήρα γίνεται µε τα 
φρένα (σαν να περνάµε κόµπους). Ενώ ταυτόχρονα σε µεγάλες καταβάσεις υπάρχει το ενδεχόµενο η 
αλλαγή (ο ιµάντας) να µην έχει υπολογιστεί σωστά το που θα τοποθετηθεί και οι τριβές να περνούν στο 
σκοινί και όχι στο ιµάντα. Αν όµως ρυθµιστεί σωστά είναι µια εξαιρετική τεχνική. Άλλο µειονέκτηµα της 
είναι ότι δεν σπάει τις µεγάλες καταβάσεις σε µικρότερα κοµµάτια, άρα δεν µπορούν να βρεθούν 
περισσότεροι από ένας σπηλαιολόγοι στο ίδιο σκοινί, αφού δεν θα παρεµβάλεται ανάµεσα τους µια 
τουλάχιστον αλλαγή.  

Επίσης συνηθισµένη είναι η παράκαµψη στην οποία το σκοινί "τραβιέται" µακριά από το βράχο. Εάν η 
παράκαµψη µας (σε σχέση µε το κάθετο άξονα) είναι µικρότερη από 20 µοίρες η ασφάλεια µπορεί να 
είναι και µονή. Εάν όµως είναι µεγαλύτερη από 20 µοίρες, τότε χρειαζόµαστε διπλή ισοσταθµισµένη 
ασφάλιση. Γενικά όσο µεγαλύτερη είναι η γωνία της παράκαµψης σε σχέση µε το κάθετο άξονα, τόσο 
δυσκολότερα "περνιέται" ειδικά στην ανάβαση. Και για την παράκαµψη ισχύει ότι και για την κινητή 
αλλαγή: δεν σπάει τα µεγάλα πηγάδια σε µικρότερα κοµµάτια. Γενικά:  

i. Η παράκαµψη µπαίνει λίγο πιο εύκολα και έχει µικρότερη διαδικασία άρα κέρδος σε χρόνος και κόπο. 
Επίσης αφαιρείται πιο εύκολα. ii. Στην παράκαµψη πρέπει να τερµατίσει κάποιος όλη τη διαδροµή του 
σχοινιού (προς τα κάτω ή πάνω), πριν περάσει ο επόµενος στο σχοινί. Κι αν αυτό έχει (σχετικά) µικρή 
σηµασία στη κατάβαση, στην ανάβαση ενός µεγάλου πηγαδιού αυτό αρχίζει να επιβαρύνει την οµάδα µε 
σηµαντικές καθυστερήσεις. iii. Κάνοντας παράκαµψη µειώνουµε τον συντελεστή πτώσης, δηλαδή το 
µήκος του ενεργού σκοινιού συνεχίζει να µεγαλώνει περνώντας την παράκαµψη. Αυτό δεν συµβαίνει 
στην αλλαγή όπου µόλις την περάσουµε έχουµε µια (σχετικά) υψηλή τιµή στο συντελεστή πτώσης που 
πέφτει γεωµετρικά µε την κατάβαση. iv. Επίσης η παράκαµψη: α) περνιέται πολύ πιο γρήγορα (τις 
περισσότερες φορές), β) δεν γίνεται κόµπος στο σκοινί (θυµηθείτε: ο κόµπος µειώνει τις αντοχές του 
σκοινιού!), γ) πολλές φορές ο σπηλαιολόγος που ανεβαίνει µπορεί καταργήσει την παράκαµψη εκούσια 
(άπειρος) και δ) σε µεγάλες καταβάσεις παρουσιάζει το φαινόµενο το γιο - γιο v. Πλεονέκτηµα της 
παράκαµψης είναι ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε απίστευτα µικρά φυσικά δεσίµατα, χρησιµοποιώντας 
ακόµη και “µη πιστοποιηµένα” υλικά π.χ. κορδονέτο 3 mm  

Αλλαγές ή παρακάµψεις? 

Αλλαγές: Κατά κόρον στο «αρµάτωµα κλασικών διαδροµών», σε µεγάλες αποστολές µε πολλά άτοµα, 
σε µεγάλες καταβάσεις κτλ.  

Παρακάµψεις: Όσο πιο πολλές µπορούµε, στο εξερευνητικό αρµάτωµα (µικρή οµάδα, λίγες 
επαναλήψεις της διαδροµής), κατά προτίµηση σε καταβάσεις µικρότερες των 40 – 50 µέτρων.  

Πρέπει να µελετούµε ανά περίπτωση εάν είναι σκόπιµο να διαλέξουµε παράκαµψη ή αλλαγή, καθότι η 
καθεµιά έχει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της. Σε γενικές γραµµές οι παρακάµψεις 
προσφέρουν "µεγαλύτερη" ασφάλεια σε σχέση µε τις αλλαγές σε περίπτωση πτώσης, όµως σε µεγάλα 
πηγάδια καθυστερούν την ανάβαση της οµάδας. Επίσης µε τις παρακάµψεις υπάρχει µεγαλύτερη 
πιθανότητα να να παρασύρρει κάποιος το σκοινί (καθώς ανεβαίνει) αποκλείοντας τους σπηλαιολόγους 
που βρίσκονται βαθύτερα.  

Άλλες τεχνικές για την αποφυγή των τριβών είναι το προφυλακτικά. Αυτά έχουν ένα βασικό 
µειονέκτηµα - τουλάχιστον σε µεγάλα πηγάδια: δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια το που πρέπει να 
τοποθετηθεί το προφυλακτικό λόγω της ελαστικότητας του σκοινιού. Ακόµη κι αν αυτός που αρµατώνει 
τοποθετήσει το προφυλακτικό εκεί που πρέπει δεν είναι καθόλου σίγουρο πως ο δεύτερος ή ο πέµπτος 
σπηλαιολόγος που θα ακολουθήσει θα ξαναβάλει το προφυλακτικό εκεί που πρέπει, αφήστε δε που 
άλλες επιµηκύνσεις στο σκοινί δίνει µια σπηλαιολόγος µε βάρος 50 klg κι άλλη ένας "βαρύς" 
σπηλαιολόγος φορτωµένος µε δύο σάκκους και βάρος 90 klg. Γενικά τα προφυλακτικά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια στην αρχή ενός πηγαδιού όπου οι επιµηκύνσεις του σκοινιού είναι 
ελάχιστες και η διόρθωση της θέσης του είναι εύκολη. Σε αυτήν φυσικά την περίπτωση αντί για 
προφυλακτικό µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και ένα σπηλαιολογικό σάκκο.  
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Αντί για παράκαµψη υπάρχει και µια άλλη τεχνική που λειτουργεί µε παρόµοιο αν και αντίθετο τρόπο. 
∆ηλαδή αντί το σκοινί να "τραβιέται" ώστε να αποµακρύνεται από το βράχο, σε αυτήν "σπρώχνεται" 
ώστε να έχουµε το ίδιο αποτέλεσµα. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν "απωθητήρα". Μπορεί να το 
ακούσετε και ως "deviateur" ή "γουρουνοουρά". Πρόκειται για µια ντίζα Μ8 mm (που βιδώνεται σε 
θηλυκό αυτοδιάτρητο βύσµα που τοποθετούµε στο βράχο) και στην οποία στην µία άκρη της είναι 
προσαρµοσµένο ένα carabiner ή ένα σπείρωµα για να σταθεροποιείται το σκοινί. "Βαριά" τεχνική, µόνο 
για "κλασσικές" διαδροµές µε όλα τα χαρακτηριστικά της παράκαµψης.  

Τέλος οι τριβές µπορούν να αποφευχθούν µε την επιλογή της κατάλληλης διαδροµής. Συχνά η 
µετατόπιση της διαδροµής κατά ένα ή δύο µέτρα µας απαλλάσσει από πολλές αλλαγές, παρακάµψεις 
κτλ. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να θέλουµε πολλές αλλαγές (βαθύ πηγάδι) αλλά αυτό είναι κάτι 
που εκτιµάται αναλόγως του σκοπού της αποστολής, των συµµετοχών κτλ. Για παράδειγµα το 
Πρόπαντες - το βαθύτερο ελληνικό πηγάδι - µπορεί να αρµατωθεί και χωρίς καµµιά ενδιάµεση αλλαγή 
(-285 µέτρα) αλλά και µε ενδιάµεσες αλλαγές. Βλέπε και την επόµενη παράγραφο.  

Επιλογή διαδροµής 

"Συνήθης ένδειξη για ένα τέτοιο αρµάτωµα είναι ότι αυτό εξελίσσεται προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά µας και όχι κατακόρυφα προς τα κάτω. Αυτό να το έχετε υπόψη σας όταν ψάχνετε να βρείτε 
ένα αρµάτωµα άλλης οµάδας. Σκεφτείτε: «Εγώ που θα αρµάτωνα για να αποφύγω αυτά τα νερά;» Εκεί 
που θα σκεφτείτε ότι θα αρµατώνατε, εκεί να ψάξετε να βρείτε τα βύσµατα της προηγούµενης 
εξερευνητικής οµάδας. Με αυτόν τον τρόπο ακόµη και αν π.χ. φύγει µια πέτρα δεν θα έρθει πάνω µας 
γιατί είµαστε δεξιότερα ή αριστερότερα από την κατακόρυφο ή εάν είµαστε ακριβώς από 
κάτω...τότε αυτό σηµαίνει ότι θα είµαστε κοντά της και έτσι δεν θα έχει πάρει φόρα..."  

∆εν είναι λογικό; Όταν είµαστε στο βουνό και βλέπουµε µια σπηλιά απέναντι δεν "φανταζόµαστε" το 
ιδανικό δροµολόγιο για να την προσεγγίσουµε; θα τραβερσάρουµε, θα πέσουµε στη ρεµατιά, θα 
κατεβούµε από τη κορφή; Μέσα σε µια σπηλιά από που κι ως που είναι λογικό, µόλις βρεθούµε σε ένα 
πηγάδι, να φεύγουµε κατευθείαν για κάτω;  

Πρέπει λοιπόν να εξετάσουµε το που θέλουµε να πάµε. Έπειτα τι θέλουµε να αποφύγουµε (νερά, 
πέτρες, σαθρά πετρώµατα, διάκοσµο κτλ κτλ) Έπειτα το τρόπο (αλλαγή, παράκαµψη, τραβέρσα...) Εάν 
δεν είµαστε οι πρώτοι πρέπει να ψάξουµε τα αρµατώµατα της προηγούµενης οµάδας χωρίς να 

διστάζουµε να τα 
αλλάξουµε αφού η 
πρώτη οµάδα µπορεί 
να είχε άλλους 
στόχους και αν 
πρόκειται για 
εξερευνητική οµάδα 
δεν θα έβλεπε που 
πήγαινε, άρα το 
αρµάτωµα της είναι 
υπό συνεχή αίρεση.  

Ψηλό αρµάτωµα 

 
� Tο ψηλό αρµάτωµα εγγυάται 
την άνετη και ασφαλή 
κατάβαση και ανάβαση. Φωτό: 
Μαλαµά Κατερίνα, 
Κορακοσπηλιά, Όλυµπος, 
Αύγουστος 2006) 
 
 

"Πρέπει να µπορούµε να 
βγούµε από το σπήλαιο 
ακόµη και µετά από 
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µεγάλη αύξηση της παροχής του νερού που τυχόν εισρέει σε αυτά (το νερό θα φέρει και πέτρες...) 
Επίσης σε στεγνά σπήλαια ισχύει (συνήθως) ότι το «Ψηλό αρµάτωµα σηµαίνει και άνετο 
αρµάτωµα». Άνεση σηµαίνει λιγότερη κούραση άρα και οικονοµία δυνάµεων. Βέβαια σε κάποια 
σπήλαια δεν γίνεται να εξασφαλίσουµε έξοδο από κάποια παροχή και πάνω. Όµως αυτό δεν αναιρεί 
διόλου την αρχή του ψηλού αρµατώµατος."  

Πέρα από αυτά τα προφανή, δηλαδή το ότι ένα ψηλό αρµάτωµα εγγυάται την ασφαλή και άνετη 
κατάβαση και ανάβαση σε κάποιο πηγάδι, όσο και την δυνατότητα κίνησης µας σε περίπτωση αύξησης 
της ροής τουµ νερού υπάρχει και ένας παράγοντας, πολύ σηµαντικός τον οποίο οι νέοι σπηλαιολόγοι 
παραγνωρίζουν. Αυτός είναι ο µειωµένος συντελεστής πτώσης σε σχέση µε ένα συµβατικό, χαµηλό 
αρµάτωµα. Γιατί συµβαίνει αυτό;  

Σενάριο 1ο: Ας σκεφτούµε ότι βρισκόµαστε στην αρχή ενός πηγαδιού και έχουµε ένα σειριακό 
αρµάτωµα στο ύψους του στέρνου µας. Η απόσταση µεταξύ των δύο ασφαλειών είναι 20 εκατοστά µε 
την δεύτερη ασφάλεια (αυτή που θα δεχτεί την τάση) 5 εκατοστά χαµηλάτερα. Τη στιγµή που έχουµε 
βάλει τον καταβατήρα µας στο σκοινί και ετοιµαζόµαστε να φύγουµε, η ασφάλεια που παίρνει το βάρος 
µας, αστοχεί. Το ύψος της πτώσης µας θα είναι 15 εκατοστά και το ενεργό σκοινί µας θα είναι 20 
εκατοστά. Άρα ο συντελεστής πτώσης θα είναι 15/20=0,75. Σίγουρα εντός προδιαγραφών αλλά η 
καταπόνηση είναι σηµαντική και για τα υλικά και για µας.  

Σενάριο 2ο: Ας υποθέσουµε τώρα, πως στο ίδιο ακριβώς πηγάδι έχουµε αρµατώσει ένα µέτρο 
ψηλότερα, πάλι σειριακά. Φυσικά θα βάλουµε τον καταβατήρα µας στο ίδιο ύψος µε το προηγούµενο 
σενάριο. Ας δούµε, εκ νέου, τις τιµές: Το ύψος της πτώσης θα είναι 15 εκατοστά. Το ενεργό σκοινί 
όµως, θα είναι 15εκ. + 1µ.= 115 εκ. ενεργού σκοινιού! Οπότε 15/115=0,13!Συντελεστής πτώσης 
0,13.  

Είναι προφανές ότι µια µικρή αλλά βασική λεπτοµέρεια κάνει τη διαφορά!  

Απλό αρµάτωµα 

 
Αυτό είναι ένα αρµάτωµα 

καθόλου, µα καθόλου απλό και 
θα πρέπει σίγουρα να 
αποφεύγεται.(Φωτό: 

Χαλκιόπουλος Ανδρέας, Άσκηση 
Σπηλαιοδιάσωσης στο Γερµανικό, 

Μάρτιος 2005)  -� 

 
 
"Γραµµές που δεν 
µπερδεύουν κανέναν!!!. 
Όσο πιο πολύπλοκο είναι 
ένα αρµάτωµα τόσο το 
χειρότερο. Π.χ. δεν 
πρέπει να πηγαίνουµε 
από την αριστερή µεριά 
του τοιχώµατος στην 
δεξιά, πρέπει να κάνουµε 
«όµορφους» και λιτούς 
κόµπους, να ασφαλίζουµε 
τα περισσευούµενα 
σκοινιά (όπως άλλωστε 
ειπώθηκε και πιο πάνω), εάν βολεύει τα τυχόν περισσευούµενα τα στερεώνουµε ώστε να µην 
µπερδεύουν κανέναν κτλ. Επαναλαµβάνετε κι εδώ: απλότητα = ασφάλεια = άνεση = οικονοµία 
δυνάµεων."  
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Το απλό αρµάτωµα είναι πρώτα απ' όλα παράγοντας ασφαλείας. Οι ξεκάθαρες γραµµές περιορίζουν τα 
στοιχεία που πρέπει να επεξεργαστούµε, κάτι που σε καταστάσεις stress ή έντονης κόπωσης, είναι από 
µόνο του δύσκολο. Ταυτόχρονα περιορίζονται οι πιθανότητες λάθους τόσο κατά το αρµάτωµα, όσο και 
κατά τη χρήση του (αρµατώµατος αυτού, στην ανάβαση ή κατάβαση). Κατόπιν είναι θέµα οικονοµίας σε 
υλικά αλλά και ενέργεια (δική µας). Ένα σύνθετο αρµάτωµα σηµαίνει άχρηστη σπατάλη πολύτιµων 
υλικών: προτιµούµε ιµάντες αντί για συρµατόσκοινα, φυσικά δεσίµατα αντί για µεταλλικές αγκυρώσεις, 
απλούς και κατανοητούς κόµπους... ∆εν φεύγουµε από τη δεξιά στην αριστερή πλευρά σε ένα µαίανδρο 
και αντίστροφα... Αυτό είναι άσκοπη σπατάλη ενέργειας τόσο για τον σπηλαιολόγο που αρµατώνει όσο 
και για αυτούς που ακολουθούν. Οι κόµποι πρέπει να είναι "όµορφοι" και λιτοί γιατί εκτός των άλλων 
είναι και πιο γεροί... Σκοινιά που περισσεύουν χωρίς κόµπο στο τέλος, χωρίς να είναι µαζεµένα είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνα.  

Τέλος : η απλότητα µας επιτρέπει µε µια µατιά να ελέγχουµε όλο το αρµάτωµα!!!  

Άνετο αρµάτωµα 

'"Όσο περισσότερη εµπειρία έχετε τόσο καλύτερα θα µπορέσετε να το εκτιµήσετε... Οι λιγότερο έµπειροι 
µπορεί να κουραστούν επειδή δεν γνωρίζουν τα µικρά µυστικά ή λόγω στρες δεν θα µπορούν να δουν 
(τον χώρο). Παράδειγµα: βρίσκω ένα σηµείο για αλλαγή κοιτάω και πιο κάτω να δω µπας και έχει και 
κανένα «πάτηµα». Εάν δεν έχει και είναι εντελώς στο κενό, δεν είναι κακό να βάλω ένα παταράκι από 
σκοινί ή από ιµάντα κτλ. Άνετο αρµάτωµα σηµαίνει επίσης και σωστό µήκος στις λούπες. Και πάλι 
"άνεση = οικονοµία δυνάµεων". Πολύ σηµαντικό στα µεγάλα βάραθρα."  

∆υστυχώς ή ευτυχώς η εµπειρία είναι κάτι που δεν µεταδίδεται µε άµεσο τρόπο, δεν πουλιέται, δεν 
αγοράζεται: απλά αποκτιέται µε το χρόνο και τη δράση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 
οδήγηση: φανταστείτε την πρώτη φορά που οδηγήσατε µόνοι σας αυτοκίνητο. Σκεφτόσασταν αν πρέπει 
να πατήσετε το µεσαίο ή το δεξί πεντάλ για να φρενάρετε, σκεφτόσασταν πως θα πατήσετε το γκάζι και 
θα αφήσετε γλυκά το συµπλέκτη, σας έλουζε κρύος ιδρώτας όταν έπρεπε απλά να αλλάξετε λωρίδα... 
Τώρα, έµπειροι πια οδηγοί, κάνετε σφήνες την ώρα που ακούτε µουσική ενώ ταυτόχρονα µιλάτε µε τον 
συνεργάτη σας για τις επαγγελµατικές υποχρεώσεις και θαυµάζετε τη νεαρά οδηγό δίπλα σας... Στην 
περίπτωση µας ένας έµπειρος σπηλαιολόγος µπορεί να αρµατώνει και την ίδια στιγµή να φωτογραφίζει, 
να χαρτογραφεί, να έχει στο νου του τη διαδροµή και ταυτόχρονα να προσέχει και το νεότερο 
συνάδελφο του: όλα αυτά αποκτιούνται µε την εµπειρία που µε τη σειρά της έρχεται µε την δράση, την 
επανάληψη και την κοινωνία µε άλλους εµπειρότερους σπηλαιολόγους. ∆ιότι καλά τα εγχειρίδια και τα 
σχολεία αλλά να κάνουµε και καµµιά σπηλιά!!!  

Ο έµπειρος λοιπόν σπηλαιολόγος φροντίζει να κάνει τη ζωή τη δική του και των συντρόφων του 
ΕΥΚΟΛΗ!!! Κι όποιος δεν είναι έµπειρος - γιατί κανείς γεννήθηκε έµπειρος - θα γίνει µε το χρόνο και 
κυρίως µε τη ∆ΡΑΣΗ!!!  

∆ηµιουργικό αρµάτωµα (µε ...φαντασία) 

"Όση περισσότερη εµπειρία θα αθροίζετε τόσο πιο εύκολα θα βλέπετε, να φαντάζεστε πριν 
εφαρµοστούν όλες οι προηγούµενες αρχές "δηµιουργικά'. Η εικόνα που θα 'φαντάζεστε' είναι αυτή που 
«θα µας µιλάει» και «θα µας καθοδηγεί» στις επιλογές µας."  

Υπάρχει ένα παλιό στρατιωτικό ρητό που λέει πως δεν υπάρχουν επικίνδυνα όπλα, υπάρχουν µονάχα 
επικίνδυνοι άνθρωποι. Στην περίπτωση µας δεν υπάρχουν ασφαλείς ή επικίνδυνες τεχνικές αλλά 
σπηλαιολόγοι που δρουν µε ασφαλή ή επικίνδυνο τρόπο. Όλες οι τεχνικές είναι δυνητικά επικίνδυνες 
εάν δεν εφαρµοστούν µε συνετό και ασφαλή τρόπο! Μην είστε προσκολληµένοι σε µια τεχνική: πολύ 
πιθανόν να µην ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις! Μην αλλάζετε όµως και συνέχεια τις τεχνικές σας: 
κάποιες, πολύ λογικά, µπορεί να ταιριάζουν καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία ή το σωµατότυπο σας. Μην 
θεωρείτε κατ' ανάγκη πως µια "βαριά" φυσική ασφάλεια µε σκοινιά, ιµάντες και carabiner είναι 
αναγκαστικά λιγότερο ασφαλής από ένα σφηνωµένο κόµπο σε µια σχισµή... Γενικώς: να αποκτάτε 
γνώση και εµπειρία, αλλά αυτή να την αξιοποιείτε µε δηµιουργικό τρόπο: να αρµατώνετε 
δηλαδή µε ΦΑΝΤΑΣΙΑ.  
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Σηµειώσεις:  

(1) Υπάρχει µονάχα µια εξαίρεση στον κανόνα αυτόν και αφορά περίπτωση µιας αναµφισβήτητα καλής 
φυσικής δεσιάς ("αλεξίσφαιρης δεσιάς" όπως συνηθίζεται να λέµε) σε συνδυασµό µε πολύ µικρή 
κατάβαση π.χ. 2-3 µέτρα. Εκεί η καταπόνηση του σκοινιού µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα και έτσι 
µπορούµε να εξοικονοµήσουµε υλικά και να απλοποιήσουµε το αρµάτωµα.  
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Ξαρµάτωµα 

Το ξαρµάτωµα σηµαίνει το τέλος της εξερεύνσης ή τουλάχιστον το τέλος της συγκεκριµένης 
εξερευνητικής αποστολής. Είναι η ώρα εκείνη που θα πρέπει να µαζέψουµε τα υλικά από το σπήλαιο 
π.χ. σκοινιά, πλακέτες κτλ κτλ. και να τα βγάλουµε έξω από την σπηλιά. Φαινοµενικά είναι µπελάς 
όµως εάν δουλέψουµε µεθοδικά πάντα ολοκληρώνεται πιο σύντοµα από όσο αναµένεται. Σε µεγάλες 
πολυήµερες αποστολές όπου το αρµάτωµα µεγάλων σπηλαίων διαρκεί µέρες έχει παρατηρηθεί ότι το 
ξαρµάτωµα διαρκεί λιγότερες µέρες από το αρµάτωµα.  

Υπάρχουν δύο τεχνικές για το ξαρµάτωµα:  

1. ο τελευταίος ανεβαίνει και βάζει τα σκοινιά µεσα στον σάκο µαζί µε τις πλακέτες χωρίς να 
λύνει τίποτα και  

2. ο τελευταίος ανεβαίνει και λύνει τα πάντα αφήνοντας το σκοινί ελεύθερο ενώ µαζεύει στον 
σάκο µονάχα τα µέταλλα (π.χ. πλακέτες, κρίκους) και τους ιµάντες. Στην συνέχεια µαζί µε την 
υπόλοιπη οµάδα τραβάνε το σκοινί από την επιφάνεια.  

Κάθε µια τεχνική έχει τα πλεονεκτήµατα της ενώ δεν λείπουν και τα υβρίδια: π.χ. τοποθέτηση στο 
σάκκο µόνο των µετάλλων, λύσιµο των κόµπων και τοποθέτηση του σκοινιού στο σάκο στην αρχή κάθε 
πηγαδιού ώστε να αποφευχθούν τα µπερδέµατα...  
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Πως µπορώ να γίνω σπηλαιολόγος? 

Τα σεµινάρια σπηλαιολογίας είναι ένα απαραίτητο εφόδιο 
για τον οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί µε την 
σπηλαιολογία. Παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για 
οποιονδήποτε επιθυµεί να επισκέπτεται και να εξερευνεί 
σπήλαια και βάραθρα µε ασφάλεια. Εστιάζουν τόσο στο 
τεχνικό όσο και στο επιστηµονικό αντικείµενο γνώσεων που 
είναι απαραίτητο κατά την σπηλαιολογική πρακτική. Στην 
Ελλάδα σήµερα όλοι σχεδόν οι σπηλαιολογικοί σύλλογοι 
οργανώνουν κάθε χρόνο σεµινάρια σπηλαιολογίας. Αυτά 
διακρίνονται συνήθως σε σεµινάρια Α' επιπέδου και Β' 
επιπέδου.  

 

Σεµινάρια Α' Επιπέδου 

Στα σεµινάρια Α' επιπέδου ποικίλουν σε διάρκεια (από 10 
συνεχόµενες µέρες έως 2 µήνες) σε και σε ύλη ενώ όλα 
περιλαµβάνουν θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα. Στα 
θεωρητικά µαθήµατα συνήθως διδάσκονται η εισαγωγή στη 
σπηλαιολογία, εισαγωγή στην σπηλαιογένεση, γεωλογία, 
σπηλαιοβιολογία, αρχαιολογία, η προστασία σπηλαίων, η 
χαρτογράφηση, φωτογραφία, οι πρώτες βοήθειες, η 
σπηλαιοκατάδυση, η σπηλαιοδιάσωση, ιστορία της 
σπηλιολογίας, κ.α. Στα πρακτικά µαθήµατα διδάσκονται στην 
πράξη βασικές τεχνικές ανάβασης και κατάβασης βαράθρων 
και κίνηση σε οριζόντια σπήλαια, χαρτογράφηση, 
φωτογραφία, κτλ ενώ οι µαθητευόµενοι σπηλαιολόγοι έχουν 
την ευκαιρία να παρατηρήσουν φαινόµενα, αντικείµενα ή 
οργανισµούς για τα οποία έχουν διδαχθεί στα θεωρητικά. Τα 
θεωρητικά µαθήµατα συνήθως γίνονται καθηµερινές 
(απογεύµατα) ενώ τα πρακτικά συνήθως Σάββατο ή Κυριακή 
ή Σαβατοκύριακο εντός ή εκτός των µεγάλων αστικών 
κέντρων. Μετά το πέρας των σεµιναρίων, ο σπηλαιολόγος 
είναι πια εφοδιασµένος µε τις κατάλληλες γνώσεις και 
τεχνικές ώστε να µπορέσει να ακολουθήσει σαν µέλος (σαν αυτόνοµος) µιας εξερευνητικής ή άλλης 
σπηλαιολογικής αποστολής.  

Σεµινάρια Β' Επιπέδου 

Αφού κάποιος έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τα Σεµινάρια Α' επιπέδου και έχει αποκτήσει ένα βαθµό 
σπηλαιολογικής εµπειρίας, τότε µπορεί να παρακολουθήσει τα σεµινάρια Β’ επιπέδου. Τα σεµινάρια 
αυτού του τύπου συνήθως έχουν σαν σκοπό την τεχνική εξειδίκευση του εξερευνητή σπηλαιολόγου. Σε 
αυτά λοιπόν ο σπηλαιολόγος µαθαίνει κυρίως τις τεχνικές αρµατώµατος ενός κάθετου βαράθρου, 
γίνεται άριστος γνώστης των τεχνικών αυτοδιάσωσης, χαρτογράφησης όπως επίσης µαθαίνει και πιο 
ειδικές τεχνικές σπηλαιολογίας. Μετά το πέρας των σεµιναρίων αυτών ο σπηλαιολόγος είναι πια 
εφοδιασµένος µε τις κατάλληλες γνώσεις και τεχνικές ώστε να µπορέσει ηγηθεί µίας µικρής οµάδας, να 
αρµατώσει και να κατεβάσει µε ασφάλεια αυτήν την οµάδα σε ένα κάθετο βάραθρο.  
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Μερικοί από τους σπηλαιολογικούς συλλόγους που κάνουν κάθε χρόνο τέτοια σεµινάρια είναι (Με 
αλφαβητική σειρά).  

Κάθε Άνοιξη: 

• ΕΣΕ (Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία)  

• ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ  

• ΣΕΛΑΣ (Σπηλαιολογικός Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος)  

• ΣΠΕΛΕΟ (Σπηλαιολογικός Ελληνικός Εξερευνητικός Όµιλος)  

Κάθε Φθινόπωρο: 

• ΣΠΟΚ (Σπηλαιολογικός Όµιλός Κρήτης)  

• ΦΟΣ (Φυσιολάτρες Ορειβάτες Σπηλαιολόγοι)  

 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παρακολουθούν της ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες των συλλόγων για 
επικείµενα σεµινάρια όπως επίσης και στο φόρουµ της Σπηλαιολογικής Οµοσπονδίας Ελλάδος 
(ΣΟΕ)  
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Μερικά σπήλαια για εξάσκηση 

 

Η "Συκιά" 

Για τους περισσότερους σπηλαιολόγους που προέρχονται από συλλόγους της Αθήνας, το βάραθρο της 
Συκιάς στο Πανόραµα της Βούλας, είναι το πρώτο τους βάραθρο. ∆εν χρειάζεται και πολλές συστάσεις, 
η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη και οι επιλογές για εξάσκηση σε αυτό το βάραθρο είναι πάρα πολλές π.χ. 
κατάβαση µε αλλαγές και χωρίς, τυρολέζικη τραβέρσα, τραβέρσα περιµετρικά, τεχνητή αναρρίχηση κτλ. 
Εδώ θα βρείτε συγκεντρωµένο το υλικό που χρειάζεστε είτε είστε µαθητές σεµιναρίων είτε έχετε 
αποφοιτήσει και θέλετε να δοκιµάσετε κάποια απο τις εναλλακτικές διαδροµές που προσφέρει για 
εξάσκηση η Συκιά.  

Ιστορικό 

Σε µια πτήση του πάνω από την περιοχή της Βάρης, Βρετανός αεροπόρος, µέλος του Ε.Ο.Σ. και 
αργότερα µέλος της Σ.Ο (Σπηλαιολογικής Οµάδας) του ίδιου συλλόγου, εντόπισε µια µεγάλη στρογγυλή 
τρύπα. Την άλλη µέρα έκανε επιτόπια αναγνώριση της περιοχής (πεζοπορώντας) και βρήκε το βάραθρο, 
που σήµερα ονοµάζουµε Συκιά. Έτσι, στις 6 Φεβρουαρίου 1946 οδήγησε την οµάδα για την 
εξερεύνηση του βαράθρου. Το βάραθρο ήταν γνωστό ως Θρακιά Συκιάς η Σπηλιά Συκιάς. Στο χείλος 
του ανοίγµατος βρίσκεται κρεµασµένο ένα πεύκο, που είναι το µοναδικό που σώζεται στην περιοχή...  

Χαρτογράφηση 
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Βάραθρο  «Γερµανικό» 

Λίγα λόγια... 

Το Γερµανικό είναι ένα από τα πιο κλασικά σπήλαια που επιλέγουν απόφοιτοι σεµιναρίων στην Αττική 
για να δοκιµάσουν για πρώτη φορά τις δυνάµεις τους σε σπήλαιο, πιο µεγάλο από ότι έχουν κάνει µέχρι 
τότε. Το Γερµανικό βρίσκεται πάνω από την Λίµνη της Βουλιαγµένης και για να το επισκευθείτε 
χρειάζεται - εκτός από εκπαίδευση και την σχετική άδεια - να έχετε την χαρτογράφηση, την λίστα 
υλικών αρµατώµατος ώστε να προετοιµάσετε την κατάβαση. Σκόπιµο κρίνεται να ειδοποιήσετε το 
τοπικό αστυνοµικό τµήµα πριν την επίσκεψή σας ώστε να το έχουν υπόψιν τους µιας και πολλές φορές 
οι κάτοικοι µην γνωρίζοντας τι συµβαίνει, µπορεί να καλέσουν την αστυνοµία - όπως έχει συµβεί 
άλλωστε αρκετές φορές στο παρελθόν.  

Χαρτογράφηση 
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15. 14. Mountaineering: The Freedom Of The Hills 7th Edition, The Mountaineers  
16. Kαι εάν ξεχάσαµε κανέναν, συγγνώµη προκαταβολικά. ∆ΕΝ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΕΠΙΤΗ∆ΕΣ!!! Μόλις 

µας το υπενθυµίσει θα επανορθώσουµε!  
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Πλήρης Άδεια Χρήσης 

Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο  

Ένα τεχνικό κυρίως εγχειρίδιο για σπηλαιολόγους.  

'Πνευµατικά δικαιώµατα (c) 2006 - 2007 Κώστας Αδαµόπουλος - ∆ηµήτρης Καραγιάννης - 
Κατερίνα Μαλαµά, www.grcavingmanual.org, Ελλάδα  

Χορηγείται η άδεια να αντιγράψετε, διανέµετε ή/και τροποποιήσετε το παρόν έγγραφο υπό τους όρους 
της Άδειας Ελεύθερης Τεκµηρίωσης GNU, έκδοσης 1.2 ή οποιασδήποτε πιο πρόσφατης έκδοσης που θα 
δηµοσιευθεί από το Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού µε τα Αµετάβλητα Τµήµατα που είναι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥΣ, µε τα Κείµενα Εξωφύλλου που είναι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, και µε τα Κείµενα Πίσω 
Εξωφύλλου που είναι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.  

Οι κανόνες συγγραφής, χρήσης, αντιγραφής, διανοµής και γενικά ό,τι αφορά το "Ελληνικό 
Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο" αναλύονται στην άδεια που ακολουθεί παρακάτω.  

 
Παρακαλούµε διαβάστε την µε προσοχή πριν προχωρήσετε!  

 
0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 
Ο σκοπός αυτής της άδειας είναι να κάνει ένα εγχειρίδιο, ένα βιβλίο, ή άλλο λειτουργικό και χρήσιµο 
έγγραφο «ελεύθερο» από την άποψη της ελευθερίας: για να διασφαλίσει αποτελεσµατικά σε καθένα 
την ελευθερία να το αντιγράφει και να αναδιανέµει, µε ή χωρίς να το τροποποιήσει, είτε εµπορικά είτε 
µη-εµπορικά. ∆ευτερευόντως, αυτή η άδεια διασφαλίζει για το συντάκτη και τον εκδότη έναν τρόπο να 
αναγνωρίζεται η πίστωση για την εργασία τους, χωρίς να θεωρείται αρµόδιος για τις τροποποιήσεις που 
γίνονται από άλλους.  

 
Αυτή η Άδεια είναι τύπου «copyleft», το οποίο σηµαίνει ότι τα παράγωγα έργα του Εγγράφου πρέπει τα 
ίδια να είναι ελεύθερα υπό την ίδια έννοια. Συµπληρώνει την Γενική Άδεια ∆ηµόσιας Χρήσης GNU (GNU 
General Public License), η οποία είναι µια άδεια copyleft σχεδιασµένη για ελεύθερο λογισµικό.  

 
Έχουµε σχεδιάσει αυτήν την άδεια προκειµένου να την χρησιµοποιήσουµε για τα εγχειρίδια ελεύθερου 
λογισµικού, επειδή το ελεύθερο λογισµικό χρειάζεται ελεύθερη τεκµηρίωση: ένα ελεύθερο πρόγραµµα 
πρέπει να ακολουθείται από εγχειρίδια που παρέχουν τις ίδιες ελευθερίες µε το λογισµικό. Αλλά αυτή η 
άδεια δεν περιορίζεται στα εγχειρίδια λογισµικού. µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιαδήποτε γραπτό 
έργο, ανεξάρτητα από το περιεχόµενο ή εάν δηµοσιεύεται ως τυπωµένο βιβλίο. Συστήνουµε αυτήν την 
άδεια κυρίως για εργασίες των οποίων ο σκοπός είναι εκπαιδευτικός ή έργα αναφοράς.  

 
1. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

 
Αυτή η άδεια ισχύει για οποιοδήποτε εγχειρίδιο ή άλλο έργο, σε οποιοδήποτε µέσο, που περιέχει µια 
ειδοποίηση που τοποθετείται από τον κάτοχο πνευµατικών δικαιωµάτων που λέει ότι µπορεί να 
διανεµηθεί υπό τους όρους αυτής της άδειας. Μια τέτοια ειδοποίηση χορηγεί µια παγκόσµια, ελεύθερη 
δικαιωµάτων άδεια, απεριόριστης διάρκειας, για την χρήση του έργου υπό τους όρους που δηλώνονται 
εν τω παρόντι. Το κατωτέρω «έγγραφο», αναφέρεται σε οποιαδήποτε τέτοιο εγχειρίδιο ή εργασία. 
Οποιοδήποτε µέλος του κοινού είναι «κάτοχος άδειας», και αναφέρεται παρακάτω ως «εσείς». ∆έχεστε 
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την άδεια εάν αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέµετε το έργο µε τέτοιο τρόπο που απαιτεί άδεια, βάσει 
των νόµων πνευµατικών δικαιωµάτων.  

 
Μια «τροποποιηµένη έκδοση» του Εγγράφου σηµαίνει οποιοδήποτε έργο που περιέχει το Έγγραφο ή 
ένα µέρος αυτού, είτε αντιγραµµένο κατά λέξη, είτε µε τροποποιήσεις ή/και µεταφρασµένο σε µια άλλη 
γλώσσα.  

 
Ένα «δευτεροβάθµιο τµήµα» είναι ένα ονοµασµένο παράρτηµα ή εισαγωγικό τµήµα του εγγράφου, που 
ασχολείται αποκλειστικά µε τη σχέση των εκδοτών ή των συντακτών του Εγγράφου µε το γενικό θέµα 
του Εγγράφου (ή µε σχετικά θέµατα) και δεν περιέχει τίποτα που θα µπορούσε να εµπέσει άµεσα σε 
εκείνο το γενικό θέµα. (Έτσι, εάν το Έγγραφο είναι εν µέρει ένα εγχειρίδιο µαθηµατικών, ένα 
δευτεροβάθµιο τµήµα δεν θα πρέπει να εξηγεί τίποτε σε σχέση µε τα µαθηµατικά.). Η σχέση θα 
µπορούσε να είναι ένα θέµα ιστορικής σύνδεσης µε το θέµα ή µε τα σχετικά θέµατα, ή νοµικής, 
εµπορικής, φιλοσοφικής, ηθικής ή πολιτικής θέσης σχετικά µε αυτά.  

 
Τα «Αµετάβλητα Τµήµατα» είναι ορισµένα δευτεροβάθµια τµήµατα των οποίων οι τίτλοι υποδεικνύονται 
ως Αµετάβλητα Τµήµατα, στην ειδοποίηση που λέει ότι το Έγγραφο δηµοσιεύεται µε αυτή την Άδεια. 
Εάν ένα τµήµα δεν πληρεί τον ανωτέρω ορισµό ως δευτεροβάθµιο τότε δεν επιτρέπεται να 
χαρακτηριστεί ως αµετάβλητο. Το Έγγραφο µπορεί να µην περιέχει Αµετάβλητα Τµήµατα. Εάν το 
Έγγραφο δεν προσδιορίζει οποιαδήποτε αµετάβλητα τµήµατα τότε δεν υπάρχει κανένα.  

 
Τα «Κείµενα Εξωφύλλου» είναι ορισµένα σύντοµα κοµµάτια κειµένου που υποδεικνύονται ως Κείµενα 
Μπροστινού Εξωφύλλου ή Κείµενα Πίσω Εξωφύλλου, στην ειδοποίηση που λέει ότι το Έγγραφο 
δηµοσιεύεται µε αυτή την Άδεια. Ένα Κείµενο Μπροστινού Εξωφύλλου µπορεί να είναι το πολύ 5 λέξεις, 
και ένα κείµενο Πίσω Εξωφύλλου µπορεί να είναι το πολύ 25 λέξεις.  

 
Ένα «∆ιαφανές» αντίγραφο του Εγγράφου σηµαίνει ένα αναγνώσιµο από µηχανές αντίγραφο, που 
παρουσιάζεται µε µια µορφή της οποία οι προδιαγραφές είναι διαθέσιµες στο ευρύ κοινό, η οποίο είναι 
κατάλληλη για τροποποίηση του Εγγράφου απευθείας µε γενικά προγράµµατα επεξεργασίας κειµένων ή 
(για τις εικόνες που αποτελούνται από τα pixels) µε γενικά προγράµµατα επεξεργασίας εικόνας ή (για 
τα σχέδια) κάποιο ευρέως διαθέσιµο πρόγραµµα σχεδίων, και που είναι κατάλληλο για την εισαγωγή σε 
µορφοποιητές κειµένων ή για την αυτόµατη µετάφραση σε ποικίλες µορφές κατάλληλες για την 
εισαγωγή σε µορφοποιητές κειµένων. Ένα αντίγραφο που γίνεται µε ένα ειδάλλως διαφανές σχήµα 
αρχείων του οποίου η µορφοποίηση, ή η απουσία µορφοποίησης, έχει προσαρµοστεί για να αποτρέψει ή 
να αποθαρρύνει την επόµενη τροποποίηση από τους αναγνώστες δεν είναι ∆ιαφανές. Μια µορφή 
εικόνας δεν είναι ∆ιαφανής εάν χρησιµοποιείται για σηµαντικό ποσό κειµένου. Ένα αντίγραφο που δεν 
είναι «∆ιαφανές» καλείται «Αδιαφανές».  

 
Παραδείγµατα κατάλληλων µορφών για ∆ιαφανή αντίγραφα περιλαµβάνουν το απλό ASCII χωρίς 
µορφοποίηση, η µορφή εισαγωγής Texinfo, η µορφή εισαγωγής LaTeX, το SGML ή XML 
χρησιµοποιώντας ένα δηµόσια διαθέσιµο DTD, και η απλές τυποποιηµένες HTML, PostScript ή PDF 
σχεδιασµένες για ανθρώπινη τροποποίηση. Παραδείγµατα διαφανών µορφών εικόνας περιλαµβάνουν τα 
PNG, XCF και JPG. Τα αδιαφανή σχήµατα περιλαµβάνουν τις ιδιόκτητες µορφές που µπορούν να 
διαβαστούν και να εκδοθούν µόνο από ιδιόκτητους επεξεργαστές κειµένου, το SGML ή XML για τους 
οποίους τα DTD ή/και τα εργαλεία επεξεργασίας τους δεν είναι ευρέως διαθέσιµα, και τα µηχανικά 
εξαγόµενα HTML, το PostScript ή PDF που παράγονται από µερικούς επεξεργαστές κειµένου µόνο για 
λόγους παρουσίασης.  

 
Η «Σελίδα Τίτλου» σηµαίνει, για ένα τυπωµένο βιβλίο, την ίδια τη σελίδα τίτλου, συν τέτοιες ακόλουθες 
σελίδες όπως απαιτείται για να παρουσιάζει, ευανάγνωστα, το υλικό που αυτή η άδεια απαιτεί να 
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εµφανιστεί στη σελίδα τίτλου. Για έργα σε µορφές που δεν έχουν οποιαδήποτε τέτοια σελίδα, η «σελίδα 
τίτλου» σηµαίνει το κείµενο κοντά στην πιο προεξέχουσα εµφάνιση του τίτλου του έργου, που 
προηγείται της αρχής του σώµατος του κειµένου. Ένα τµήµα «Τιτλοδοτηµένο XYZ» σηµαίνει ένα 
ονοµασµένο τµήµα του Εγγράφου του οποίου ο τίτλος είτε είναι ακριβώς XYZ είτε περιέχει XYZ σε 
παρένθεση µετά από το κείµενο που µεταφράζει το XYZ σε µια άλλη γλώσσα. (Εδώ XYZ σηµαίνει ένα 
συγκεκριµένο όνοµα τµηµάτων που αναφέρεται κατωτέρω, όπως «Αναγνωρίσεις», «Αφιερώσεις», 
«Επικυρώσεις», ή «Ιστορικό».) «Να διατηρήσει τον τίτλο» ενός τέτοιου τµήµατος όταν τροποποιείτε το 
Έγγραφο σηµαίνει ότι παραµένει ένα τµήµα «Τιτλοδοτηµένο XYZ» σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό. Το 
Έγγραφο µπορεί να περιλάβει Αποκηρύξεις Εγγυήσεων δίπλα στην ειδοποίηση που δηλώνει ότι αυτή η 
Άδεια ισχύει για το Έγγραφο. Αυτές οι Αποκηρύξεις Εγγυήσεων θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται ως 
αναφορά σε αυτήν την άδεια, αλλά µόνο όσον αφορά στην αποκήρυξη των εγγυήσεων: οποιαδήποτε 
άλλη επίπτωση που µπορούν να έχουν αυτές οι αποκηρύξεις εγγύησης είναι κενή και δεν έχει καµία 
επίδραση στην έννοια αυτής της Άδειας.  

 
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ  

 
Μπορείτε να αντιγράψετε και να διανείµετε το Έγγραφο µε οποιοδήποτε µέσο, είτε εµπορικά είτε µη 
εµπορικά, υπό τον όρο ότι αυτή η Άδεια, οι σηµειώσεις πνευµατικών δικαιωµάτων, και η ειδοποίηση 
άδειας που λέει ότι αυτήν η Άδεια ισχύει για το Έγγραφο, αναπαράγονται σε όλα τα αντίγραφα, και ότι 
δεν προσθέτετε κανέναν άλλο όρο σε εκείνους αυτής της Άδειας. ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
τεχνικά µέτρα για να εµποδίσετε ή να ελέγξετε την ανάγνωση ή την περαιτέρω αντιγραφή των 
αντιγράφων που κάνετε ή διανέµετε. Εντούτοις, µπορείτε να δεχτείτε ανταπόδοση σε αντάλλαγµα των 
αντιγράφων. Εάν διανέµετε έναν αρκετά µεγάλο αριθµό αντιγράφων πρέπει επίσης να ακολουθήσετε 
τους όρους στην ενότητα 3.  

 
Μπορείτε επίσης να δανείσετε τα αντίγραφα, υπό τους ίδιους όρους που δηλώνονται ανωτέρω, και 
µπορείτε να επιδείξετε τα αντίγραφα δηµόσια.  

 
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 
Εάν δηµοσιεύετε τυπωµένα αντίγραφα (ή αντίγραφα σε µέσα που συνήθως έχουν τυπωµένα 
καλύµµατα) του εγγράφου, που αριθµούν περισσότερο από 100, και η ειδοποίηση άδειας του Εγγράφου 
απαιτεί Κείµενα Εξωφύλλου, πρέπει να εσωκλείσετε τα αντίγραφα σε καλύµµατα που φέρουν, σαφώς 
και ευανάγνωστα, όλα αυτά τα Κείµενα Εξωφύλλου: Κείµενα Μπροστινού Εξωφύλλου στο µπροστινό 
κάλυµµα, και Κείµενα Πίσω Εξωφύλλου στο πίσω κάλυµµα. Και τα δύο καλύµµατα πρέπει επίσης σαφώς 
και ευανάγνωστα να σας προσδιορίσουν ως εκδότη αυτών των αντιγράφων. Το µπροστινό κάλυµµα 
πρέπει να παρουσιάζει τον πλήρη τίτλο µε όλες τις λέξεις του τίτλου εξίσου προεξέχοντες και ορατές. 
Μπορείτε να προσθέσετε και άλλο επιπλέον υλικό στα καλύµµατα. Η αντιγραφή µε αλλαγές που 
περιορίζονται στα καλύµµατα, εφ' όσον διατητούν τον τίτλο του Εγγράφου και ικανοποιούν αυτούς τους 
όρους, µπορεί να αντιµετωπιστεί ως κατά λέξη αντιγραφή από άλλες απόψεις.  

 
Εάν τα απαραίτητα κείµενα για κάθε ένα κάλυµµα είναι πάρα πολύ ογκώδη για να προσαρµοστούν 
ευανάγνωστα, πρέπει να βάλετε τα πρώτα που απαριθµούνται (τόσα ώστε να χωρούν εύλογα) στην 
πραγµατικό κάλυµµα, και να συνεχίσετε τα υπόλοιπα στις παρακείµενες σελίδες.  

 
Εάν δηµοσιεύετε ή διανέµετε Αδιαφανή αντίγραφα του Εγγράφου που αριθµούν περισσότερα από 100, 
πρέπει είτε να περιλάβετε ένα αναγνώσιµο από µηχανή ∆ιαφανές αντίγραφο µαζί µε κάθε Αδιαφανές 
αντίγραφο, είτε να αναφέρετε σε κάθε Αδιαφανές αντίγραφο µια θέση σε δίκτυο-υπολογιστών από την 
οποία το ευρύ κοινό που χρησιµοποιεί το δίκτυο να έχει πρόσβαση για να µεταφορτώσει 
χρησιµοποιώντας δηµόσια τυποποιηµένα πρωτοκόλλα δικτύων ένα πλήρες ∆ιαφανές αντίγραφο του 
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εγγράφου, χωρίς προστιθέµενο υλικό. Εάν χρησιµοποιήσετε την τελευταία επιλογή, πρέπει να λάβετε τα 
εύλογα συνετά µέτρα, όταν αρχίζετε τη διανοµή των Αδιαφανών αντιγράφων σε ποσότητα, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι αυτό το ∆ιαφανές αντίγραφο θα παραµείνει προσιτό στη δηλωµένη θέση µέχρι 
τουλάχιστον ένα έτος µετά από την τελευταία φορά που διανέµετε ένα Αδιαφανές αντίγραφο (άµεσα ή 
µέσω των πρακτόρων ή των λιανοπωλητών σας) εκείνης της έκδοσης στο κοινό.  

 
Ζητείται, αλλά δεν είναι απαραίτητο, να έρχεστε σε επαφή µε τους συντάκτες του Εγγράφου πολύ πριν 
αναδιανέµετε οποιοδήποτε µεγάλο αριθµό αντιγράφων, ώστε να τους δοθεί µια δυνατότητα να σας 
παράσχουν µια ενηµερωµένη έκδοση του εγγράφου.  

 
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 
Μπορείτε να αντιγράψετε και να διανείµετε µια Τροποποιηµένη Έκδοση του Εγγράφου υπό τους όρους 
των παραγράφων 2 και 3 ανωτέρω, υπό τον όρο ότι κυκλοφορείτε την Τροποποιηµένη Έκδοση µε αυτή 
ακριβώς την Άδεια, µε την Τροποποιηµένη Έκδοση να παίρνει την θέση του εγγράφου, κατά συνέπεια 
να χορηγείτε την άδεια για διανοµή και τροποποίηση της Τροποποιηµένης Έκδοσης σε οποίον κατέχει 
ένα αντίγραφο αυτής. Επιπλέον, πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγµατα στην Τροποποιηµένη Έκδοση:  

 
Α. Να χρησιµοποιήσετε στη Σελίδα Τίτλου (και στα εξώφυλλα, ενδεχοµένως) ένα τίτλο που διακρίνεται 
από αυτόν του Εγγράφου, και από εκείνους των προηγούµενων εκδόσεων (που πρέπει, εάν υπήρξαν 
οποιεσδήποτε, να απαριθµηθούν στο τµήµα Ιστορικού του Εγγράφου). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
τον ίδιο τίτλο µε µια προηγούµενη έκδοση εάν ο αρχικός εκδότης εκείνης της έκδοσης δίνει την άδεια. 
Β. Να απαριθµήσετε στη σελίδα τίτλου, ως συντάκτες, ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή οντότητες 
υπεύθυνα για τη συγγραφή των τροποποιήσεων της Τροποποιηµένη Έκδοσης, µαζί µε τουλάχιστον 
πέντε από τους κύριους συντάκτες του Εγγράφου (όλους τους κύριους συντάκτες του, εάν έχει 
λιγότερους από πέντε), εκτός αν σας απελευθερώνουν από αυτήν την απαίτηση. Γ. ∆ηλώστε στη Σελίδα 
Τίτλου το όνοµα του εκδότη της τροποποιηµένης έκδοσης, ως εκδότη. ∆. ∆ιατηρήστε όλες τις 
σηµειώσεις πνευµατικών δικαιωµάτων του εγγράφου. Ε. Προσθέστε µια κατάλληλη σηµείωση 
πνευµατικών δικαιωµάτων για τις τροποποιήσεις σας δίπλα στις άλλες σηµειώσεις πνευµατικών 
δικαιωµάτων. Ζ. Περιλάβετε, αµέσως µετά από τις σηµειώσεις πνευµατικών δικαιωµάτων, µια 
ειδοποίηση αδειών που δίνει τη δηµόσια άδεια να χρησιµοποιηθεί η Τροποποιηµένη Έκδοση υπό τους 
όρους αυτής της Άδειας, στη µορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα κατωτέρω. Η. ∆ιατηρήστε στις 
σηµειώσεις πνευµατικών δικαιωµάτων τους πλήρεις καταλόγους Αµετάβλητων Τµηµάτων και 
απαραίτητων Κειµένων Εξωφύλλου που δίνονται στην ειδοποίηση αδειών του Εγγράφου. Θ. Περιλάβετε 
ένα αµετάβλητο αντίγραφο αυτής της Άδειας. Ι. ∆ιατηρήστε το τµήµα που Τιτλοφορείται «Ιστορικό», 
∆ιατηρήστε τον τίτλο του, και προσθέστε σε αυτό ένα στοιχείο που δηλώνει τουλάχιστον τον τίτλο, το 
έτος, τους νέους συντάκτες, και τον εκδότη της Τροποποιηµένης Έκδοσης όπως δίνονται στη Σελίδα 
Τίτλου. Εάν δεν υπάρχει κανένα τµήµα που Τιτλοφορείται «Ιστορικό» στο Έγγραφο, δηµιουργήστε το 
ένα δηλώνοντας τον τίτλο, το έτος, τους συντάκτες, και τον εκδότη του Εγγράφου όπως δίνεται στη 
σελίδα τίτλου του, κατόπιν προσθέστε ένα στοιχείο περιγράφοντας την Τροποποιηµένη Έκδοση όπως 
δηλώνεται στην προηγούµενη πρόταση. Κ. ∆ιατηρήστε τη δικτυακή θέση που δίνεται, ενδεχοµένως, στο 
Έγγραφο για τη δηµόσια πρόσβαση σε ένα ∆ιαφανές αντίγραφο του Εγγράφου, και επιπλέον τις 
δικτυακές θέσεις που δίνονται στο Έγγραφο για τις προηγούµενες εκδόσεις στις οποίες βασίστηκε. 
Αυτές µπορούν να τοποθετηθούν στο τµήµα «Ιστορικό». Μπορείτε να παραλείψετε µια δικτυακή θέση 
για µια εργασία που δηµοσιεύθηκε τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από το ίδιο το έγγραφο, ή εάν ο 
αρχικός εκδότης της έκδοσης που αναφέρεται δίνει την άδεια. Λ. Για οποιοδήποτε τµήµα που 
τιτλοφορείται «Αναγνωρίσεις» ή «Αφιερώσεις», ∆ιατηρήστε τον Τίτλο του τµήµατος, και διατηρήστε στο 
τµήµα την ουσία και το πνεύµα κάθε µιας από τις αναγνωρίσεις ή/και τις αφιερώσεις συνεισφερόντων 
που δίνονται εκεί µέσα. Μ. ∆ιατηρήστε όλα τα Αµετάβλητα Τµήµατα του εγγράφου, αµετάβλητα στο 
κείµενό τους και στους τίτλους τους. Οι αριθµοί τµηµάτων ή κάτι αντίστοιχο δεν θεωρούνται µέρος των 
τίτλων τµηµάτων. Ν. ∆ιαγράψτε οποιοδήποτε τµήµα που Τιτλοφορείται «Επικυρώσεις». Ένα τέτοιο 
τµήµα δεν µπορεί να περιληφθεί στην Τροποποιηµένη Έκδοση. Ξ. Μην ξανατιτλοφορήσετε οποιοδήποτε 
υπάρχον τµήµα ώστε να τιτλοφορείται «Επικυρώσεις» ή για να συµπίµπτει στον τίτλο µε οποιοδήποτε 
Αµετάβλητο Τµήµα. Ο. ∆ιατηρήστε οποιεσδήποτε Αποκηρύξεις Εγγύησης. Εάν η Τροποποιηµένη Έκδοση 
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περιλαµβάνει νέα εισαγωγικά τµήµατα ή παραρτήµατα που µπορούν να θεωρηθούν ∆ευτεροβάθµια 
Τµήµατα και δεν περιέχουν κανένα υλικό που αντιγράφεται από το Έγγραφο, µπορείτε κατά την 
επιλογή σας να υποδείξετε µερικά ή όλα αυτά τα τµήµατα ως Αµετάβλητα. Για να το κάνετε αυτό, 
προσθέστε τους τίτλους τους στον κατάλογο Αµετάβλητων Τµηµάτων στην ειδοποίηση αδειών της 
Τροποποιηµένης Έκδοσης. Αυτοί οι τίτλοι πρέπει να είναι ευδιάκριτοι από οποιουσδήποτε άλλους 
Τίτλους Τµηµάτων.  

 
Μπορείτε να προσθέσετε ένα τµήµα που Τιτλοφορείται «Επικυρώσεις», υπό τον όρο ότι δεν περιέχει 
παρά µόνο επικυρώσεις της Τροποποιηµένης Έκδοσής σας από διάφορα µέρη -παραδείγµατος χάριν, 
δηλώσεις των επιµελητών ή ότι το κείµενο έχει εγκριθεί από µια οργάνωση ως επιτακτικός ορισµός ενός 
προτύπου.  

 
Μπορείτε να προσθέσετε µια φράση µέχρι πέντε λέξεων ως Κείµενο Εµπρόσθιου Εξωφύλλου, και µια 
φράση µέχρι 25 λέξεων ως Κείµενο Πίσω Εξωφύλλου, στο τέλος του καταλόγου Κειµένων Κάλυψης 
στην Τροποποιηµένη Έκδοση. Μόνο µια φράση Κείµενου Εµπρόσθιου Εξωφύλλου και ένα Κείµενο Πίσω 
Εξωφύλλου µπορούν να προστεθούν από (ή µέσω των ρυθµίσεων που από) οποιαδήποτε οντότητα. Εάν 
το Έγγραφο περιλαµβάνει ήδη ένα Κείµενο Κάλυψης για το ίδιο εξώφυλλο, που προστέθηκε 
προηγουµένως από σας ή από ρύθµιση που έγινε από την ίδια οντότητα που ενεργείτε εξ ονόµατος της, 
δεν µπορείτε να προσθέσετε άλλη αλλά µπορείτε να αντικαταστήσετε το παλιό, µε ρητή άδεια από τον 
προηγούµενο εκδότη που πρόσθεσε το παλιό.  

 
Ο (οι) συντάκτης (-ες) και ο (οι) εκδότης (-ες) του Εγγράφου δεν δίνουν µέσω αυτής της Άδειας, την 
άδεια να χρησιµοποιηθούν τα ονόµατά τους για δηµοσιότητα για ή να βεβαιώσουν ή να υπονοήσουν 
την επικύρωση οποιασδήποτε Τροποποιηµένης Έκδοσης.  

 
5. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

 
Μπορείτε να συνδυάσετε το Έγγραφο µε άλλα έγγραφα που δηµοσιεύονται µε άδεια αυτή η, υπό τους 
όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 ανωτέρω για τις τροποποιηµένες εκδόσεις, υπό τον όρο ότι 
περιλαµβάνετε σε συνδυασµό όλα τα αµετάβλητα τµήµατα όλων των αρχικών εγγράφων, χωρίς 
τροποποιήσεις, και τα απαριθµείτε όλα ως αµετάβλητα τµήµατα της συνδυασµένης εργασίας σας µε την 
ειδοποίηση αδειών της, και ότι συντηρείτε όλες τις αποκηρύξεις εξουσιοδότησής τους.  

 
Η συνδυασµένη ανάγκη εργασίας περιέχει µόνο ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, και τα πολλαπλάσια 
ίδια αµετάβλητα τµήµατα µπορούν να αντικατασταθούν µε ένα ενιαίο αντίγραφο. Εάν υπάρχουν 
πολλαπλάσια αµετάβλητα τµήµατα µε το ίδιο όνοµα αλλά το διαφορετικό περιεχόµενο, καταστήστε τον 
τίτλο κάθε τέτοιου τµήµατος µοναδικό µε να προσθέσει στο τέλος του, σε παρένθεση, το όνοµα του 
αρχικού συντάκτη ή του εκδότη εκείνου του τµήµατος εάν είναι γνωστού, ειδάλλως ένας µοναδικός 
αριθµός. ∆ιενεργήστε την ίδια προσαρµογή στους τίτλους τµηµάτων στον κατάλογο αµετάβλητων 
τµηµάτων µε ειδοποίηση αδειών της συνδυασµένης εργασίας.  

 
Σε συνδυασµό, πρέπει να συνδυάσετε οποιαδήποτε τµήµατα που τιτλοφορούνται «ιστορία» στα διάφορα 
αρχικά έγγραφα, διαµορφώνοντας ένα τµήµα που τιτλοφορείται «ιστορία» επιπλέον συνδυάστε 
οποιαδήποτε τµήµατα που τιτλοφορούνται «αναγνωρίσεις», και οποιαδήποτε τµήµατα που 
τιτλοφορούνται «αφιερώσεις». Πρέπει να διαγράψετε όλα τα τµήµατα που τιτλοφορούνται 
«επικυρώσεις.»  

 
6. ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
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Μπορείτε να κάνετε µια συλλογή αποτελούµενη από το Έγγραφο και άλλα έγγραφα που δηµοσιεύονται 
µε αυτή την άδεια, και να αντικαταστήσετε τα µεµονωµένα αντίγραφα αυτής της άδειας στα διάφορα 
έγγραφα µε ένα ενιαίο αντίγραφο που θα συµπεριλαµβάνεται στη συλλογή, υπό τον όρο ότι 
ακολουθείτε τους κανόνες αυτής της άδειας για την κατά λέξη αντιγραφή κάθε ενός από τα έγγραφα 
από όλες τις άλλες απόψεις.  

 
Μπορείτε να εξαγάγετε ένα µεµονωµένο έγγραφο από µια τέτοια συλλογή, και να το διανείµετε χωριστά 
µε αυτή την άδεια, υπό τον όρο ότι παρεµβάλλετε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας στο αποσπασµένο 
έγγραφο, και ακολουθείτε αυτήν την άδεια από όλες τις άλλες απόψεις σχετικά µε την κατά λέξη 
αντιγραφή εκείνου του εγγράφου.  

 
7. ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 
Μια σύνταξη του Εγγράφου ή των παραγώγων του µε άλλα χωριστά και ανεξάρτητα έγγραφα ή 
εργασίες, σε έναν τόµο ενός µέσου αποθήκευσης ή διανοµής, καλείται «συνάθροιση» εάν τα πνευµατικά 
δικαιώµατα ως αποτέλεσµα της σύνταξης δεν χρησιµοποιούνται για να περιορίσουν τα νόµιµα 
δικαιώµατα των χρηστών της σύνταξης πέρα από αυτά που επιτρέπει η µεµονωµένη άδεια. Όταν το 
Έγγραφο περιλαµβάνεται σε µια συνάθροιση, αυτή η άδεια δεν ισχύει για τις άλλες εργασίες στη 
συνάθροιση που δεν είναι τα ίδια παράγωγες εργασίες του εγγράφου.  

 
Εάν η απαίτηση κειµένων κάλυψης της παραγράφου 3 ισχύει σε αυτά τα αντίγραφα του εγγράφου, 
κατόπιν εάν το Έγγραφο είναι λιγότερο από µισό του ολόκληρου συνόλου, τα κείµενα κάλυψης του 
Εγγράφου µπορούν να τοποθετηθούν στις καλύψεις που βάζουν το Έγγραφο σε παρένθεση µέσα στο 
σύνολο, ή το ηλεκτρονικό αντίτιµο των καλύψεων εάν το Έγγραφο είναι µε ηλεκτρονική µορφή. 
∆ιαφορετικά πρέπει να εµφανιστούν στις τυπωµένες καλύψεις που βάζουν ολόκληρο το σύνολο σε 
παρένθεση.  

 
8. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

 
Η µετάφραση θεωρείται είδος τροποποίησης, έτσι µπορείτε να διανείµετε µεταφράσεις του Εγγράφου 
υπό τον όρο της παραγράφου 4. Η αντικατάσταση Αµετάβλητων Τµηµάτων µε µεταφράσεις απαιτεί 
πρόσθετη άδεια από τους κατόχους των πνευµατικών δικαιωµάτων, αλλά µπορείτε να περιλάβετε 
µεταφράσεις µερικών ή όλων των Αµετάβλητων Τµηµάτων παράλληλα µε τις αρχικές εκδόσεις αυτών 
των Αµετάβλητων Τµηµάτων. Μπορείτε να περιλάβετε µια µετάφραση αυτής της Άδειας, και όλες τις 
ειδοποιήσεις αδειών στο Έγγραφο, και οποιεσδήποτε Αποκηρύξεις Εγγύησης, υπό τον όρο ότι 
περιλαµβάνετε επίσης την αρχική αγγλική εκδοχή αυτής της άδειας και τις αρχικές εκδόσεις εκείνων 
των ειδοποιήσεων και αποκηρύξεων. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της µετάφρασης και της αρχικής 
έκδοσης αυτής της άδειας ή µιας ειδοποίησης ή µιας αποκήρυξης, επικρατεί η αρχική έκδοση.  

 
Εάν ένα τµήµα στο Έγγραφο τιτλοφορείται «Αναγνωρίσεις», «Αφιερώσεις», ή «Ιστορία», η απαίτηση 
(παράγραφος 4) να ∆ιατηρηθεί ο Τίτλος της (παράγραφος 1) τυπικά απαιτεί αλλαγή του πραγµατικού 
τίτλου.  

 
9. ΛΗΞΗ  

 
∆εν µπορείτε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, αλλάξετε την άδεια, ή να διανείµετε το Έγγραφο 
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εκτός από όπως ρητώς προβλέπεται από αυτή την άδεια. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια να 
αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, αλλάξετε την άδεια ή να διανείµετε το Έγγραφο είναι άκυρη, και θα 
τερµατίσει αυτόµατα τα δικαιώµατά που σας δίνει αυτή η άδεια αυτή. Εντούτοις, για τα συµβαλλόµενα 
µέρη που έχουν λάβει αντίγραφα, ή δικαιώµατα, από εσάς µε αυτή την άδεια, δεν θα τερµατιστούν οι 
άδειές τους εφ' όσον αυτά τα συµβαλλόµενα µέρη παραµένουν σε πλήρη συµµόρφωση.  

 
10. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  

 
Το ελεύθερο ίδρυµα λογισµικού µπορεί να δηµοσιεύσει νέες, αναθεωρηµένες εκδόσεις της Ελεύθερης 
Άδειας Τεκµηρίωσης GNU από καιρό σε καιρό. Τέτοιες νέες εκδόσεις θα είναι παρόµοιες στο πνεύµα µε 
την παρούσα έκδοση, αλλά µπορούν να διαφέρουν σε λεπτοµέρειες για να αντιµετωπίσουν νέα 
προβλήµατα ή ανησυχίες. ∆είτε το http://www.gnu.org/copyleft/.  

 
Σε κάθε έκδοση της άδειας δίνεται ένας ιδιαίτερος αριθµός έκδοσης. Εάν το Έγγραφο διευκρινίζει ότι 
µια ιδιαίτερη αριθµηµένη έκδοση αυτής της Άδειας «ή οποιαδήποτε πιο πρόσφατη έκδοση» ισχύει για 
αυτό, έχετε την επιλογή να ακολουθήσετε τους εκείνης της διευκρινισµένης έκδοσης ή οποιασδήποτε 
πιο πρόσφατης έκδοσης που έχει δηµοσιευθεί (όχι ως προσχέδιο) από το Ίδρυµα Ελεύθερου 
Λογισµικού. Εάν το Έγγραφο δεν διευκρινίζει έναν αριθµό έκδοσης αυτής της Άδειας, µπορείτε να 
επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση που δηµοσιεύθηκε οποτεδήποτε (όχι ως προσχέδιο) από το Ίδρυµα 
Ελεύθερου Λογισµικού.  

 

 

 
Η παραπάνω µετάφραση της GNU Free Documentation License στα ελληνικά, είναι ανεπίσηµη. ∆εν 
δηµοσιεύτηκε από το Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού (Free Software Foundation), και δεν δηλώνει 
νοµικά τους όρους για τα έγγραφα στα οποία χρησιµοποιείται η GNU FDL. Προσφέρεται για καλύτερη 
και ευκολότερη κατανόησή της πρωτότυπης άδειας. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφωνίας µεταξύ της 
πρωτότυπης άδειας και της ελληνικής µετάφρασής της, υπερισχύει το αγγλικό πρωτότυπο που θα βρείτε 
εδώ.  

Έκδοση 1.2, Νοέµβριος 2002  

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού, 59 Temple Place, Suite 330, Boston, 
MA 02111-1307 USA Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να αντιγράψει και να διανείµει επί λέξει αντίγραφα 
της παρούσας έγγραφης άδειας, αλλά δεν επιτρέπεται η τροποποίησή της.  

(Η άδεια αυτή ανακτήθηκε από εδώ)  

 
Σηµείωση πνευµατικών δικαιωµάτων για το παραπάνω. Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού, Α.Ε., 59 Temple 
Place - Suite 330, Boston, MA 02111, USA  
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Σχετικά µε τους συγγραφείς 

Ο Κώστας Αδαµόπουλος ασχολείται από το 1992 µε την σπηλαιολογία, είναι µέλος του 
ΣΕΛΑΣ και εκπαιδευτής σπηλαιολογίας (Initiateur) της Γαλλικής Σπηλαιολογικής 
Οµοσπονδίας (FFS) και εκπαιδευτής στο Canyoning. Η σπηλαιολογική του δράση 
απαριθµεί περί τα 400 σπήλαια (κυρίως βάραθρα), δεκάδες πολυήµερες σπηλαιολογικές 
αποστολές στα µεγαλύτερα Ελληνικά σπήλαια καθώς και σε σηµαντικά βάραθρα στο 
εξωτερικό ενώ έχει διατελέσει Γ. Γραµµατέας της Σπηλαιολογικής Οµοσπονδίας 

Ελλάδος (µεταξύ 2002-2005).  

Εάν θέλετε πληροφορίες για κάποια από τις εργασίες ή τις σπηλαιολογικές εξερευνήσεις στις οποίες έχει 
εµπλακεί, µην διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί του είτε µέσω των ιστοσελίδων www.fhs.gr/gr/forum/ 
ή www.selas.org/phpBB2 ή στείλτε e-mail στο kostas.adamopoulos@selas.org ή τέλος καλέστε στο 
τηλ. 6942-052-053  

Ο ∆ηµήτρης Καραγιάννης ασχολείται από το 2000 µε την σπηλαιολογία, είναι µέλος 
του ΦΟΣ και εκπαιδευτής canyoning (Initiateur) της Γαλλικής Σπηλαιολογικής 
Οµοσπονδίας (FFS). Έχει επαναλάβει τα σηµαντικότερα ελληνικά σπήλαια και 
σπηλαιοβάραθρα, είτε µε αποστολές του ΦΟΣ, είτε του ΣΕΛΑΣ καθώς και άλλων 
σπηλαιολογικών συλλόγων (ΣΠΕΛΕΟ, ΣΠΟΚ, Ποσειδών, Σ-ΟΚ, ΕΣΕ, ΕΣΕΘ Χείρων). 
Αυτήν την στιγµή (2007) είναι ειδικός γραµµατέας της Σπηλαιολογικής Οµοσπονδίας 

Ελλάδος.  

Για ο,τιδήποτε επικοινωνήστε µαζί του µέσω των ιστοσελίδων www.fhs.gr/gr/forum/ ή 
http://www.foscaving.gr/smf/index.php ή στείλτε e-mail στο dim_karagianis@yahoo.gr ή τέλος 
καλέστε στο τηλ. 6977-208-977.  

H Κατερίνα Μαλαµά ασχολείται από το 1999 µε την σπηλαιολογία, είναι µέλος του 
ΦΟΣ και εκπαιδευτής του. Έχει επαναλάβει τα σηµαντικότερα ελληνικά σπήλαια και 
σπηλαιοβάραθρα, είτε µε αποστολές του ΦΟΣ, είτε του ΣΕΛΑΣ καθώς και άλλων 
σπηλαιολογικών συλλόγων (ΣΠΕΛΕΟ, ΣΠΟΚ, Ποσειδών, Σ-ΟΚ, ΕΣΕ, ΕΣΕΘ Χείρων). 
Υπήρξε πρόεδρος του ΦΟΣ. Αυτήν την στιγµή (2007) είναι γραµµατέας του ΦΟΣ και 
συµµετέχει στις επιτροπές της Σπηλαιολογικής Οµοσπονδίας Ελλάδος.  

Για οτιδήποτε επικοινωνήστε µαζί της µέσω των ιστοσελίδων www.fhs.gr/gr/forum/ ή 
http://www.foscaving.gr/smf/index.phpστείλτε e-mail στο kat_malama@yahoo.gr ή τέλος καλέστε στο 
τηλ. 6932-238-282.  
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