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Τνλ Μάην ηνπ 2010 κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Κνκλελνύ Μπνπηάξα ζπκκεηείρα ζηελ απνζηνιή
ηνπ ΣΔΛΑΣ ζηε Κνιέζξα Αγ. Βιάζε.
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Η πξώηε θαηάδπζε ζηελ Κνιέζξα Αη Βιάζε έγηλε στις 11-11-1989 από ηνπο Κνκπηιήξε
Γεκήηξε θαη Σπίλν Γηάλλε ζε ζπλζήθεο όρη θαη ηόζν θαιέο(νξαηόηεηα έωο 3 κέηξα θαη ην λεξό
ζρεδόλ ζηελ αλώηαηε ζηάζκε), κεηά από ην ζηέλεκα ζηα 12 κέηξα ην ζηθόλη θαηεβαίλεη κέρξη
ηα 30 κ βάζνο ζε επξύρωξε αίζνπζα κε ραιίθηα ζηνλ βπζό, εθεί ε θνίηε νξηδνληηώλεηε θαη
θαηεθνξίδεη ειαθξά κέρξη ηα 38κ. Η δηάξθεηα ηεο θαηάδπζεο 15 ιεπηά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε
κίηνο 100κ. Η αλαθνξά ηνπ Κνκπηιήξε ηειεηώλεη κε ηελ ππόδεημε όηη ή επόκελε θαηάδπζε
πξέπεη λα γίλεη ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνύ όπνπ ηα λεξά ζα είλαη πνην ρακειά θαη ηα βάζε
κηθξόηεξα, όπωο θαη έγηλε.
Τνλ Οκτώβριο τοσ 1990 Οη Κνκπηιήξεο Γ θαη Νηθνιαίδεο Σηέθαλνο κε δύν θαηαδύζεηο
θηάλνπλ ζηα 300κ απόζηαζε κε κέγηζην βάζνο 15κ. Γηα ηηο θαηαδύζεηο απηέο ρξεηάζηεθε λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηερληθέο srt κηαο θαη ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ είρε ππνρωξήζεη αξθεηά
(πεξίπνπ 20κ) νξαηόηεηα 2κ θαη κεδεληθή ζηελ επηζηξνθή. Τν ζηθόλη δηαθνπηόηαλ από δύν
ζεκεία κε αέξα.
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Σηε ζπλέρεηα από ην 2007 ν ΣΔΛΑΣ έθαλε κηα ζεηξά θαηαδύζεωλ πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζην θόξνπκ ηνπ ΣΔΛΑΣ2 :
Τν 2007 κε 4 απνζηνιέο έθηαζε ην κήθνο ζηα 460 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα 630 κέηξα κήθνο.
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Τν 2009 ζε έλα απνζηνιή ην κήθνο ηεο δηείζδπζεο έθηαζε ηα 1070 κέηξα.
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Από το αρχείο του ςυλλόγου και αναφορζσ του Θωμά Θεοδοςιάδη ςτο φόρουμ τησ ΣΟΕ
http://www.fhs.gr/gr/forum/viewtopic.php?t=1269
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http://www.selas.org/phpBB2/viewtopic.php?t=584

Η αποστολή τοσ 2010

r

Η πξώηε αλαγλωξηζηηθή θαηάδπζε πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Νίθν Μεηζάθε ηελ 1ε Μαΐνπ.

.g

Δηαπηζηώζεθε όηη ν πξνεγνύκελνο κίηνο θαηαζηξάθεθε από ηεο λεξνπνληέο πνπ πξνθάιεζαλ
κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηελ Εύβνηα ζηηο 13/9/2010.3
Η επόκελε θαηάδπζε ζηελ νπνία κεηά από πξόζθιεζε ζπκκεηείρε θαη ν ππνγξάθωλ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8 θαη 9 Μαΐνπ. Αλαιπηηθόηεξα έγηλε από ηνπο Κνκλελό Μπνπηάξα
θαη Γηωξγν Τδαβεια θαη θαηά ηελ νπνία επαλαηνπνζεηήζεθε κίηνο εωο ηα 600m .
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Σηνηρεία θαηάδπζεο:

8 Μαΐνπ: 142 ιεπηά, κέγηζηνο βάζνο 44.6 κέηξα
9 Μαΐνπ: 129 ιεπηά, κέγηζηνο βάζνο 44.1 κέηξα
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Η θαηάδπζε έγηλε κε ζπζθεπέο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο (rebreather). Απηόο ήηαλ έλαο βαζηθόο
ιόγνο πνπ έγηλε θαη δεύηεξε θαηάδπζε ην ίδην Σαββαηνθύξηαθν θαζώο ζα ήηαλ πνιύ δύζθνιν
λα μαλαγεκίζνπλ κπνπθάιεο αλ βνπηνύζακε κε αλνηρηό θύθιωκα.
Η επόκελε θαηάδπζε έγηλε ζηηο 16/5 από ηνπο Κνκλελό Μπνπηάξα θαη Γηωξγν Τδαβεια θαη
είρε κεγάιε επηηπρία. Αθνύ αληηθαηαζηήζακε ην κίην κέρξη ηα 1070m ζηε ζπλέρεηα
ζπλερίζακε ηελ εμεξεύλεζε ηνπνζεηώληαο αιιά 170m λένπ κίηνπ θηάλνληαο ην κήθνο ηωλ
1240m όπνπ θαη αλαδπζήθακε ζε κεγάιε αίζνπζα.
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Χξόλνο εηζόδνπ 80 ιεπηά, ρξόλνο εμόδνπ 103 ιεπηά.

Figure 1: Προφίλ κατάδυςησ ειςόδου που αναπαριςτά ςχετικά πιςτά την τομή του ςπηλαίου
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Βίντεο από την υπερχείλιςη τησ Κολζθρασ Αγ. Βλάςη από την νεροποντή ςτισ 19/9/2010 που προκάλεςε
μεγάλεσ καταςτροφζσ ςτη περιοχή http://www.youtube.com/watch?v=OM0mwAp1uHk

r

Πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη ε θαηάδπζε απηή είλαη απηή ηε ζηηγκή ε κεγαιύηεξε δηείζδπζε ζηελ
Ειιάδα θαη ην ζηθόλη απηό είλαη ην κεγαιύηεξν γλωζηό ζηελ Ειιάδα.
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Επηπιένλ ε εμεξεπλεηηθή απνζηνιή απηή έγηλε ρωξίο θαλέλα δύηε ππνζηήξημεο θαη
θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο επηηπρίαο ήηαλ ε ρξήζε ζπζθεπώλ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο
(rebreather) ρωξίο ηελ νπνία ζα ρξεηαδόηαλ νπωζδήπνηε νκάδα ππνζηήξημεο. Επηπιένλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 scooter (2 θνληά θαη 1 καθξύ)

Τέινο λα αλαθέξνπκε όηη ε θαηάδπζε ιόγω ηνπ κεγάινπ κήθνπο αιιά θαη ηωλ ζπλερόκελωλ
αιιαγώλ βάζνπο ήηαλ ηδηαίηεξα θνπξαζηηθή θαη απαηηεηηθή.
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Επηζπλάπηεηε ε πεξζηλή ραξηνγξάθεζε ηνπ ΣΕΛΑΣ

Γηα ην ΣΠΕΛΕΟ
27/10/2010
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Γηώξγνο Τδαβέιαο
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