ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΘΕΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009
Επιτυχής η συνέχεια της αποστολής εξερεύνησης, τον Δεκαπενταύγουστο
2005 στην γενέτειρα Καστριώτισσα Φωκίδος στην Οίτη. Η περιοχή και τα
τριγύρω οροπέδια επαναμελετούνται
από τον ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. από τον
Δεκαπενταύγουστο του 2004 (Aριθ. πρωτ. χορήγησης αδείας : 1719
12/08/2004), ύστερα από παλαιές προτροπές των συγγενών μου : Κατσιαβό
Δημήτρη, Τσιαπάρα Παναγιώτη (πρόεδρο του χωριού 2004) και του υιού του
Τσιαπάρα Κώστα, καθώς και του Παπαποστόλου Παναγιώτη.
Η απορροή των νερών του μικρού οροπεδίου πολύ κοντά στις κορυφές,
από υψόμετρο 1925μ.στην θέση καταβόθρα, εξέρχεται στην πηγή Βελχάκι, σε
υψόμετρο 1609μ. Η είσοδος στο σπηλαίο (έξοδος υπόγειου ποταμού) γίνεται
από 10 μ. ψηλότερα των πηγών και πρόκειται για ένα πανέμορφο οριζόντιο
σχεδόν τμήμα, μήκους 95 μέτρων, τεθλασμένης διαδρομής, στενής αψιδωτής
διατομής και με πολλές μικρές λίμνες παγωμένου νερού.
Η διείσδυση γίνεται με καταδυτικές φόρμες, περπατώντας όρθιοι και σε
κάποια σημεία σκυφτά ή μπαίνοντας μέσα στο νερό μέχρι την μέση. H
θερμοκρασία του νερού είναι 6,5 βαθμούς κελσίου ακόμη και τον μήνα
Αύγουστο, λόγω του μεγάλου υψόμετρου. Η διεύθυνση της χαρτογράφησης του
πρώτου τμήματος έχει ακριβή κατεύθυνση προς το οροπέδιο. Δυστυχώς την
εύκολη διαδρομή μας αποκόπτει ένα σιφόνι με λάσπη!
Στις δύο πρώτες εξερευνήσεις από τον ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. συμμετείχαν τα παρακάτω
μέλη :
•
•
•

ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αύγουστος 2004 - 2005 φωτογράφηση)
ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αύγουστος 2004-2005 φωτογράφηση)
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Αύγουστος 2004 -2005 φωτογράφηση)

Σπηλαιοκατάδυση στην Καστριώτισσα Οίτης Σεπτέμβριος 2005
Το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2005, έγιναν δύο
επιτυχείς σπηλαιοκαταδύσεις στην έξοδο της καταβόθρας, πηγή Βελχάκι, στην
περιοχή Καστριώτισσας Φωκίδος, με την επίβλεψη του προέδρου του χωριού
κου Παναγιώτη Τσιαπάρα.
Τελικώς περάσαμε και τα δύο σιφόνια του σπηλαίου, παρ'όλη την λάσπη
που μαζεύεται σε αυτά και υπάρχει ως απόδειξη δεμένος μίτος του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.

Εξερευνήθηκαν άλλα 55 μέτρα διαδρομής και προστέθηκαν στα γνωστά
από πέρσι 100 μέτρα, όπως φαίνεται και από την παρακάτω χαρτογράφηση των
μελών του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗ ΝΙΚΟ – ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΗ &
ΚΑΛΟΠΙΣΗ ΓΙΑΝΝΗ
Η ομάδα των 4 σπηλαιοκαταδυτών, είχε μαζί της και υποβρύχια αντλία του
συλλόγου, αλλά δεν χρειάστηκε, χάρη στην αποφασιστικότητα τους, οι οποίοι
όπως είπαν έκαναν απλώς μία προπόνηση για τον Μααρά, στις πηγές Αγγίτη
στην Δράμα, για την επόμενη εβδομάδα! Επισημαίνεται ότι για τους δύο από
αυτούς, ήταν η πρώτη τους βουτιά σε σπήλαιο!
Οι φωτογραφίες είναι από το τμήμα πέραν του 1ου & και 2ου σιφονιού,
μέχρι τελείωμα του καρστικού αγωγού το οποίο κλείνει με πέτρες,
τραβηγμένες με υποβρύχια στεγανή μηχανή…..
Ποιος ενδιαφέρεται για ξεμπάζωμα ???
Στις αποστολές των 5 ετών εξερευνήσεων στις κατάλληλες εποχές, από
το 2004 μέχρι το 2009 έλαβαν μέρος τα μέλη του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. :
1) KATΣΙΑΒΟΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρχηγός αποστολών, φωτογράφηση, βίντεο, μοντάζ)
2) ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

(φωτογράφηση & χαρτογράφηση)

3) ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (χαρτογράφηση & ηλεκτρονική αποτύπωση)
4) ΚΟΛΙΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ (βίντεοσκόπηση)
5) ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ (φωτογράφηση, χρήση flash)
6) ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (μεταφορά υλικών, διανοίξεις)
7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ (μεταφορά υλικών)
8) ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (επαγγελματική φωτογράφηση)
9) ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ο πρώτος σπηλαιοδύτης που πέρασε τα σιφόνια)
10) ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (σπηλαιοδύτης, χαρτογράφηση πέραν των 2 σιφωνιών μέχρι τα
155μ μήκος)
11) JAN VAN DRIEL (σπηλαιοδύτης)
12) ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (σπηλαιοδύτης)
13) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (σπηλαιοδύτης & φωτογράφηση εξερευνήσεις 2007 & 2009)
14) ΛΑΛΟΥ ΕΛΕΝΑ (σπηλαιοδύτης εξερευνήσεις 2007 & 2009)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: πραγματοποιήθηκαν 4 ζευγαρωτές σπηλαιοκαταδύσεις: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2005 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009.

