
                           

 
 

Σπηλαιοβάραθρο “Χώνος”  
ή “ του Τζανή ο Σπήλιος”  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

 Το σπηλαιοβάραθρο “Χώνος” ή “του Τζανή ο Σπήλιος έχει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία 
θα πρέπει να είναι γνωστά από όσους θέλουν να το δουν, για αυτό σας ενημερώνουμε σχε-
τικά παρακάτω: 
 

Το παρακάτω άρθρο έχει μια σχετικά αναλυτική περιγραφή: 
      http://www.haniotika-nea.gr/fthinoporini-apostoli-sto-spileo-tou-tzani/ 
 

Επομένως πρακτικά το χωρίζουμε σε 3 τμήματα: 
 

(a) 

Μέχρι την πρώτη κατάβαση 

Ελάχιστος εξοπλισμός: [BASIC] 
Γνώσεις: Χωρίς απαραίτητες γνώσεις σπηλαιολογίας 

 
Περιλαμβάνει την βασική διαδρομή και επιπλέον μια γαλαρία εντός του σπηλαίου 

και αριστερά της εισόδου. 
 

(b)  

Από το (a) μέχρι πριν την πρώτη λίμνη στο σιφόνι:  

Ελάχιστος εξοπλισμός: [BASIC]+[SRT] 
Γνώσεις: Σχολείο Α’ σπηλαιολογίας 

Χρόνος έμπειρου σπηλαιολόγου από είσοδο σπηλαίου: 15 λεπτά max 
 

Περιλαμβάνει την βασική διαδρομή  
καθώς και δύο επιπλέον γαλαρίες λίγο πριν το σιφόνι  

α)την “Ροζ Κυρία” (Pink Lady)  
βρίσκεται σε υψομετρική διαφορά περί τα 30μ πάνω από τη βασική διαδρομή και 

ανακαλύφθηκε κατά την εξερεύνηση Βρετανικής Σπηλαιολογικής Ομάδας.  
Περιέχει Ροζ σταλαγμιτικό υλικό, και έτσι πήρε και το όνομά της. 

και β)την γαλαρία του Πλυμάκη.  
περιλαμβάνει αρκετή λάσπη και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτή όταν βρέχει καθώς 

αποτελεί βασική διαδρομή νερών προς τη κεντρική διαδρομή. 
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(c)  

Από το (b) μέχρι μετά τον καταράχτη “ της Τήνου”  

Ελάχιστος εξοπλισμός: [BASIC]+[SRT]+[ΝΕΟΠΡΕΝ]  
 Γνώσεις: Σχολείο Α’ σπηλαιολογίας - Κολύμπι 
Συνιστάται: να υπάρχουν παρέες 3-4 ατόμων 

Χρόνος ομάδας έμπειρων σπηλαιολόγων από είσοδο σπηλαίου: 1 ώρα max 
 

Αν θέλετε να κάνετε αυτό το τμήμα τότε προτείνουμε να φορέσετε την στολή ΝΕΟΠΡΕΝ 
από την είσοδο του σπηλαίου και να πάτε επί τούτου και όχι σε άλλες γαλαρίες που 

υπάρχουν μέχρι εκεί. Εκεί υπάρχει λίμνη (στην κάτοψη είναι περίπου σαν S) συνολικού 
μήκους 30μ, πλάτους 1,5-3μ και βάθους 2-3μ που την περνάμε εφόσον έχουμε οικειότητα 
στο κολύμπι και πάντα με παρέα. Υπάρχει βοηθητικό σκοινί από το οποίο πιανόμαστε και 
τραβάμε τον εαυτό μας. Στο δεύτερο πέρασμα και για απόσταση 50εκ περίπου, το επίπεδο 

της οροφής είναι 20-30εκ ψηλότερα από το επίπεδο του νερού (Τελευταία ενημέρωση:4/9/16). 
Μπορεί κάποιος να περάσει ξαπλωμένος ανάσκελα χωρίς να μπει το πρόσωπό του στο 
νερό. Διαφορετικά παίρνει μικρή αναπνοή για 5-10 δευτερόλεπτα, σκύβει ελαφρά και 

περνάει. Με παρέα περνάμε γρήγορα και βοηθάμε ο ένας τον άλλο.  
Μετά το σιφόνι ακολουθούν 2-3 σημεία με νερό και κατά την πρώτη κατάβαση πέφτουμε 

επίσης (ίσως κι όχι με κάποιες βασικές τεχνικές) σε κολύμπα με νερό. 
Ακολουθεί ο καταρράχτης 30μ με θετική κλίση και 2 αλλαγές. Κατεβαίνοντας από το ρελέ 
και μέχρι την πρώτη αλλαγή η επιφάνεια γλιστράει και θέλει προσοχή. Από την πρώτη 
αλλαγή και κάτω αποκολλώνται πέτρες επομένως δυστυχώς πρέπει να κατεβαίνουν και 
να ανεβαίνουν ένα-ένα τα άτομα της κάθε παρέας. Η κάθε παρέα συνιστάται να έχει 
απόσταση 30’ από την επόμενη για να μειώνονται οι αναμονές με βρεγμένα ρούχα. 

 

(d)  

Από το (c) μέχρι πριν τελικές? λίμνες 

Ελάχιστος εξοπλισμός: [BASIC]+[SRT] (+[ΝΕΟΠΡΕΝ]?) 
 Γνώσεις: Σχολείο Α’ σπηλαιολογίας + αρκετή εξοικείωση με τα σπήλαια (+Κολύμπι?) 

 
Από δω και στο εξής υπάρχουν 2 εκδοχές. 

1) Επιλέγετε να φοράτε την φόρμα εργασίας ή φόρμα cordura ( συνιστάται),  
μαζί με ισοθερμικά. 

Αυτό σημαίνει πως κάποιος από την παρέα θα κουβαλάει ένα ή παραπάνω στεγανό με τα 
παραπάνω ρούχα σας. Θα αλλάξετε μετά τον καταρράχτη αφήνοντας εκεί την ΝΕΟΠΡΕΝ 

(παρακαλούμε τακτοποιημένη διότι εκτός από την παρέα σας θα ακολουθήσουν πολλά άτομα). 
Και θα συνεχίσετε για 1-1.5χλμ μέχρι να ξανασυναντήσετε λίμνη με νερό. 

Χρόνος ομάδας έμπειρων σπηλαιολόγων από είσοδο σπηλαίου: 3 ώρες max 
 

2) Επιλέγετε να φοράτε την ΝΕΟΠΡΕΝ σας. 
Αυτό σημαίνει δεν θα κουβαλάτε στεγανό με τα στεγνά ρούχα σας. Συνιστάται ΝΕΟΠΡΕΝ 3άρα 
ώστε να διευκολύνει την κίνηση. Μπορείτε να συνεχίσετε μέχρι όπου επιθυμείτε και να περάσετε 

1-2 από τις τελευταίες λίμνες μέχρι και το σημείο όπου βλέπετε την απέναντι όχθη της κάθε 
λίμνης. Διαφορετικά δε το συνιστούμε διότι δεν υπάρχει τελευταία χαρτογράφηση (με ψηφιακά 

μέσα) και επομένως δεν έχουμε απόλυτη εικόνα. Επίσης θα πρέπει να υπολογίζετε την 
επιστροφή κατά την οποία θα πρέπει να κάνετε απόσταση με την ΝΕΟΠΡΕΝ που σημαίνει 

απώλεια μεγάλης ποσότητας ενέργειας (σημαντική για την έξοδό μας) 
Χρόνος ομάδας έμπειρων σπηλαιολόγων από είσοδο σπηλαίου: 2,5 ώρες max 



Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να φοράτε παλιά ορειβατικά παπούτσια και όχι γαλότσες  
α) για μεγαλύτερη άνεση στο περπάτημα αλλά και  

β)για το γεγονός πως υπάρχει κάποιος είδος σκούρας γλίτσας (από το σιφόνι και μετά),  
που είναι πιο επικίνδυνη με τη γαλότσα .  

 
 
 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  
 

[ΒASIC] = Φακός-κράνος-παπούτσια που προστατεύουν τον αστάγαλο  

[SRT] = φόρμα + εξοπλισμός για τεχνικές μονού σκοινιού (+ ισοθερμικά για 

πολύωρη διαμονή μέσα στο σπήλαιο) 

[NEOPREN] = Ολόσωμη φόρμα νεοπρέν για κολύμπι σε υπόγεια νερά 

 

Ελάχιστος εξοπλισμός: 
Συνιστώμενος ελάχιστος εξοπλισμός σύμφωνα με τη δική μας εμπειρία. Πέρα από τις συστάσεις μας, 
παρακαλείστε όπως ελέγχετε το δικό σας εξοπλισμό, αλλά και του φίλου σπηλαιολόγου. 

 

Χρόνος έμπειρου σπηλαιολόγου/γων:  
Ενδεικτικός χρόνος μετακίνησης ατόμου ή ατόμων, από την είσοδο του σπηλαίου μέχρι το σημείο χωρίς 
καθυστερήσεις. 

 
Προσοχή! Οι παραπάνω συμβουλές-παρατηρήσεις έγιναν με κάθε επιφύλαξη από τον 
σπηλαιολόγο και Έφορο Σπηλαιολογίας και Canyoning του Ε.Ο.Σ. Χανίων, κ. Γεώργιο 
Μαζωνάκη και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα για την ασφάλεια των επισκεπτών. Σε 
κάθε περίπτωση ο κάθε σπηλαιολόγος θα πρέπει να φροντίζει για την ασφαλή μετακίνη-
ση αυτού και της ομάδας του μέσα στο σπήλαιο. 
 
                                                                                                     Από τον Σύλλογο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - Έτος Ιδρύσεως 1930 
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