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Σε μια τόσο μεγάλη οικογένεια όπως η 
Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, με πολ-
λά Τοπικά Τμήματα και εκατοντάδες Μέλη 
σε ολόκληρη την Ελλάδα, ο κεντρικός συ-
ντονισμός της δράσης αποτελεί ένα δύσκο-
λο και απαιτητικό έργο. Η χρήση των νέων 
τεχνολογιών διευκολύνει σημαντικά το 
έργο αυτό κάνοντας την επικοινωνία μας 
ταχύτερη και ευκολότερη.  
Η Ιστοσελίδα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομεί-
ο, το ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο και 
οι κάθε είδους δικτυακές σελίδες και ομά-
δες, μας έχουν φέρει όλους πιο κοντά μη-
δενίζοντας τις αποστάσεις. Γνωρίζω άρα 
(και) συμμετέχω, είναι το σύνθημα που 
αντιπροσωπεύει την προσπάθεια που ξεκί-
νησε αρκετό καιρό πριν με στόχο την κα-
λύτερη μεταξύ μας επικοινωνία.  
Παρόλο που έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να 
διανύσουμε και αρκετά προβλήματα να 
λύσουμε, το πρώτο μεγάλο στοίχημα έχει 
ήδη κερδηθεί. Το κανάλι επικοινωνίας έχει 
ανοίξει και χάρη στην συμμετοχή όλων η 
επικοινωνία μεταξύ μας έγινε αμεσότερη 
και αποδοτικότερη.  
Ας μην επαναπαυόμαστε όμως. Είναι πολ-
λά τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε 
να φτάσει η Εταιρεία εκεί που της αξίζει 
εκπληρώνοντας το όραμα των ιδρυτών 
της. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η 
ενεργοποίηση των Μελών και η μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή τους στις κάθε είδους δρα-
στηριότητες μας. Η δυνατότητα υπάρχει 
και το δυναμικό είναι τεράστιο και εξαιρε-
τικά αξιόλογο.  
Η δύναμη της Ε.Σ.Ε. ήταν και είναι τα Μέ-
λη της. Από αυτά εξαρτάται η πορεία και η 
πρόοδός της. Τα Μέλη της είναι αυτά που 
θα αναλάβουν τις τύχες της και θα την 
οδηγήσουν στην έβδομη δεκαετία της 
ζωής της, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις 
μεγάλες προκλήσεις του παρόντος και του 
μέλλοντος. Το 2010 αποτελεί ορόσημο 

σηματοδοτώντας την συμπλήρωση των 60 
χρόνων ζωής της Εταιρείας. Είναι η χρονιά 
που θα αποτελέσει τον οδηγό για την επό-
μενη δεκαετία και παράλληλα μια τεράστια 
ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει αναξιο-
ποίητη.  
Όλα τα Μέλη έχουν χρέος να συμμετά-
σχουν με κάθε δυνατό τρόπο στην κοινή 
προσπάθεια. Με την εθελοντική συμμετοχή 
τους στις δράσεις και στις κάθε είδους εκ-
δηλώσεις, με την κριτική τους και τις ιδέες 
τους, ή απλά και μόνο με την παρουσία 
τους και την συνδρομή τους, βοηθούν 
σημαντικά το έργο της Εταιρείας. 
Τα θετικά βήματα που έγιναν την τελευταί-
α διετία έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχυ, 
αυξάνοντας τις απαιτήσεις και τις προσδο-
κίες των Μελών μας. Το γεγονός μας χα-
ροποιεί ιδιαίτερα, αλλά και μεγαλώνει την 
ευθύνη που νοιώθουμε όλοι όσοι ασχολού-
μαστε ενεργά με τα κοινά της Εταιρείας, 
δίνοντας ο καθένας όσο μπορεί από τον 
ελεύθερο χρόνο του.  
Μοιραία θα γίνουν και λάθη, αλλά αυτά 
δεν μπορούν να ανακόψουν την πορεία 
προς την πρόοδο και θα πρέπει να επιση-
μαίνονται άμεσα ώστε να διορθώνονται και 
να μην επαναλαμβάνονται.  
Κανένας μας δεν περιμένει να δρέψει δάφ-
νες για την εθελοντική προσφορά του, 
αλλά όλοι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε 
την κριτική για την επισήμανση των λαθών 
μας. Ακόμη και η κακόπιστη κριτική είναι 
πολύτιμη! 
Στην εθελοντική αυτή προσπάθεια θα χρει-
αστεί να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο 
ομαδικά. Ο καθένας διαθέτοντας όσον 
μπορεί από τον ελεύθερο χρόνο του συμ-
βάλλει ενεργά στην πρόοδο και την ανά-
πτυξη της Εταιρείας. Υπάρχει πάρα πολύ 
δουλειά να γίνει και σε αυτή την προσπά-
θεια όλοι είναι απαραίτητοι.  
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Ένα δίμηνο με πάρα 
πολύ δράση ήταν 
και αυτό που πέρα-
σε. Τα είχε όλα! Εκ-
δρομές, αποστολές, 
εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, διεθνείς 
συναντήσεις, γενι-
κές συνελεύσεις και 
διοικητικές αλλαγές, 
μια μεγάλη κινητικό-
τητα σε όλη την Ελ-
λάδα που χαρακτη-
ρίζει από την αρχή 
το 2009.  
Όμως η χρονιά μό-
λις άρχισε και η συ-
νέχεια προβλέπεται 
ακόμη πιο έντονη. 
Προγραμματίστε από 
τώρα τις άδειές σας. 
Ένα καλοκαίρι γεμά-
το δράση και πολλές 
νέες εξερευνήσεις 
έρχεται! Φάνης Έλληνας 
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Ανακοινώσεις Δ. Σ.  

Στις εκλογές 

ψήφισαν 

συνολικά 118 

Τακτικά Μέλη 

της Εταιρείας.  

Ύστερα από τη Γενική Συνέλευση και 

τις Αρχαιρεσίες της 4ης Μαρτίου 2009, 

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελλη-

νικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, για τη 

διετία 2009-2010 συγκροτήθηκε σε 

σώμα ως εξής: 

Γιώργος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος 

Μιχάλης Δερμιτζάκης, Αντιπρόεδρος 

Φάνης Έλληνας, Γενικός Γραμματέας 

Θανάσης Ξανθόπουλος,  

Ειδικός Γραμματέας 

Νίκος Λελούδας, Ταμίας 

Δημήτρης Χατζηλιάδης,  

Βοηθός Ταμία 

Πάνος Γεωργόπουλος,  

Έφορος Υλικού 

Πέτρος Δελτούζος, Επόπτης Κτιρίου 

Πελαγία Φιλιππάτου,  

Έφορος Αρχείου Σπηλαίων 

Μανώλης Μοσχολιδάκης, Σύμβουλος 

Γρηγόρης Παπαδόπουλος,  

Σύμβουλος 

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς  γ ι α  τ α  6 0  χ ρ ό ν ι α  τ η ς  Ε . Σ . Ε .  

Το 2010 θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά 

για όλους μας. Η Εταιρεία συμπληρώνει 

60 χρόνια ζωής και η σημαντική αυτή 

επέτειος θα γιορταστεί με μια σειρά από 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε όλη 

την Ελλάδα.  

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν μετα-

ξύ άλλων διαγωνισμό και έκθεση φωτο-

γραφίας, αφιέρωμα στην ιστορία της 

Ε.Σ.Ε. με παλιές φωτογραφίες και σπη-

λαιολογικό εξοπλισμό, την έκδοση συλ-

λεκτικών αναμνηστικών αντικειμένων 

και ημερίδες για την σπηλαιολογία τόσο 

στην Αθήνα, όσο και στις έδρες των 

Τοπικών μας Τμημάτων. 

Ακόμη υπάρχουν ήδη αρκετές ιδέες για 

πολλές παράλληλες δραστηριότητες 

που θα συμπληρώσουν το πρόγραμμα. 

Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εκ-

δηλώσεων της 60ετίας αποτελεί θέμα 

υψηλής προτεραιότητας για όλα τα Μέ-

λη μας. 

Παρακαλούμε όλα τα Μέλη της Ε.Σ.Ε. 

να μας στείλουν ιδέες και προτάσεις για 

τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων 

του επόμενου έτους για τον εορτασμό 

των 60 χρόνων της Εταιρείας. Η συμμε-

τοχή όλων σας στον σχεδιασμό και 

στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων, 

είναι απαραίτητη για την επιτυχία τους. 

Τ ο  Δ ε λ τ ί ο  τ η ς  Ε . Σ . Ε .  

Αποτελούσε πάντο-

τε τον καθρέφτη 

της δράσης της 

Εταιρείας. Το Δελτί-

ο της Ε.Σ.Ε. θα 

ξανακυκλοφορήσει, 

ανανεωμένο και πιο 

σύγχρονο.  

Η έκδοσή του όμως 

δεν μπορεί να υλο-

ποιηθεί χωρίς την 

τακτική δική σας 

συμμετοχή και υποστήριξη. 

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στείλτε μας 

τις εργασίες σας και τα κείμενά σας για 

να δημοσιευτούν στο επόμενο τεύχος. 

Οι οδηγίες για την σύνταξη και τις προ-

διαγραφές των κειμένων υπάρχουν ήδη 

στην Ιστοσελίδα μας.  

Εάν θέλετε επιπλέον πληροφορίες, 

έχετε απορίες ή χρειάζεστε βοήθεια 

στην συγγραφή των κειμένων, μη δι-

στάσετε να επικοινωνήσετε απευθείας 

με την Ευαγγελία Τσουκαλά και τον 

Καλούστ Παραγκαμίαν που απαρτίζουν 

τον πυρήνα της Συντακτικής Επιτροπής 

και θα χαρούν να σας βοηθήσουν.  

Σας υπενθυμίζουμε τα στοιχεία τους για 

να επικοινωνήσετε μαζί τους: 

Ευαγγελία Τσουκαλά 

Τηλέφωνο: 6977253836 

e-mail: lilits@geo.auth.gr 

Καλούστ Παραγκαμιάν 

Τηλέφωνο: 6977780712 

e-mail: paragam@otenet.gr  

Περιμένουμε τις εργασίες σας! 

Το 2010 η 

Ε.Σ.Ε. θα 

γιορτάσει τα 

60 χρόνια από 

την ίδρυσή 

της. 

Στείλτε 

έγκαιρα τις 

εργασίες σας 

για το επόμενο 

Δελτίο της 

Ε.Σ.Ε. 
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Στη Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 

18/3/2009 έλαβαν μέρος και ψήφισαν 

29 Μέλη. Σύμφωνα με τα θέματα ημε-

ρήσιας διάταξης έλαβαν χώρα τα παρα-

κάτω: 

Η διαδικασία ξεκίνησε με την παρουσία-

ση του Φάνη Έλληνα, με τίτλο 

«Οδοιπορικό στα σπήλαια της Ελλάδας» 

και συνεχίστηκε με την παρουσίαση του 

Βαγγέλη Βλάχου με θέμα το εκπαιδευ-

τικό σπήλαιο στην περιοχή του Ωραιο-

κάστρου. 

Στη συνέχεια το σώμα εξέλεξε ομόφω-

να πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 

την κ. Ευαγγελία Τσουκαλά και Γ. 

Γραμματέα τον κ. Μάρκο Βαξεβανόπου-

λο. Η διαδικασία συνεχίστηκε με την 

ανάγνωση από την Ε. Τσουκαλά του 

απολογισμού της δράσης της απερχόμε-

νης Διοικούσας Επιτροπής και της συ-

νοπτικής δράσης του Τμήματος τα τε-

λευταία 20 χρόνια. Εγκρίθηκε ομόφωνα 

από το σώμα. 

Έπειτα συζητήθηκε το ζήτημα του εσω-

τερικού κανονισμού του Το.Τ.Β.Ε. κατά 

άρθρο και πραγματοποιήθηκαν οι απα-

ραίτητες αλλαγές. Ψηφίστηκε ομόφωνα 

ο εσωτερικός κανονισμός. 

Ορίστηκε εφορευτική επιτροπή από τις 

Κατερίνα Χατζοπούλου και Όλγα Κου-

κουσιούρα και ακολούθησε ψηφοφορία 

για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας 

Επιτροπής. Η σύνθεση της νέας Διοι-

κούσας Επιτροπής, είναι η παρακάτω: 

Πρόεδρος: Βουβαλίδης Κων/νος 

Γραμματέας: Μακρίδης Βασίλης 

Ταμίας: Βλάχος Ευάγγελος 

Έφορος Υλικού: Παππά Σπυριδούλα 

Έφορος Αρχείου:  

Καλογερόπουλος Ηρακλής 

1ο Αναπληρωματικό Μέλος:  

Κωσταρέλλη Νίκη 

2ο Αναπληρωματικό Μέλος:  

Τσιγκιρλιώτης Νικόλαος 

θέριος Πλατάκης, που στο ευρύ κοινό 

του νησιού είναι περισσότερο γνωστός 

για τις λαογραφικές και άλλες έρευνές 

του και λιγότερο για τις δημοσιεύσεις  

και το ανεκτίμητο σπηλαιολογικό του 

αρχείο, το οποίο φιλοξενεί η Βικελαία 

Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου. 

Αναλυτικά στοιχεία για την ψηφοφορία 

και βιογραφικά σημειώματα θα αναρτη-

θούν σύντομα στον ιστότοπο της εφη-

μερίδας www.patris.gr. 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συ-

νάδελφους σπηλαιολόγους, ότι η τοπι-

κή εφημερίδα του Ηρακλείου «ΠΑΤΡΙΣ» 

θα διεξάγει από αρχές Μαΐου έως το 

φθινόπωρο, ηλεκτρονική ψηφοφορία 

για την ανάδειξη των σημαντικότερων 

Κρητών όλων των εποχών (3.500 χρό-

νια ιστορίας από τη Μινωική Κρήτη). 

Στον κατάλογο των σημαντικών αυτών 

προσωπικοτήτων, διακόσιοι περίπου τον 

αριθμό, συμπεριλαμβάνεται και ο πατέ-

ρας της κρητικής Σπηλαιολογίας Ελευ-

Τ ο . Τ . Β . Ε . :  Ν έ α  Δ ι ο ι κ ο ύ σ α  Ε π ι τ ρ ο π ή  

Ο  Ε .  Π λ α τ ά κ η ς  σ τ ο υ ς  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ ο υ ς   
κ ρ ή τ ε ς  ό λ ω ν  τ ω ν  ε π ο χ ώ ν  

Ανακοινώσεις Τοπικών Τμημάτων  

Στις 18 

Μαρτίου το 

Το.Τ.Β.Ε. 

ψήφισε τον 

νέο Εσωτερικό 

Κανονισμό 

του. 

Πόπη Μπαξεβάνη 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Το.Τ.Β.Ε. 
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Η Δράση μας 

...... 

Θανάσης Ξανθόπουλος 

λής την Άννα Πετροχείλου και τον Ι-

ωάννη Ιωάννου που έκανε και την χαρ-

τογράφηση του σπηλαίου. Το σπήλαιο 

καταλαμβάνει έκταση περίπου 360 τ.μ 

και έχει αξιόλογο στολισμό. 

Την Κυριακή 5/4/2009 οκταμελής ομά-

δα της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εται-

ρείας αποτελούμενη από τους αλφαβη-

τικά Δημήτρη Αντωνόπουλο, Γιάννη 

Βαρβιτσιώτη, Βασίλη Γιανούτσο, Νατά-

σα Κατσέλη, Αννα Μαστοράκη, Θανάση 

Ξανθόπουλο, Αλκη Πετράκη και Κώστα 

Σφρίντζερη, επισκέφθηκε το πολύ ενδι-

αφέρον σπηλαιοβάραθρο Καλιακουδό-

τρυπα (ΑΣΜ 1930) που βρίσκεται κοντά 

στους Κάτω Λουσούς της Αχαϊας. 

Η Καλιακουδότρυπα είχε εξερευνηθεί το 

1972 από ομάδα της Ε.Σ.Ε με επικεφα-

.. 

Περισσότερες 

πληροφορίες 

για το χρονικό 

της εξερεύ-

νησης της 

Καλιακουδό-

τρυπας 

μπορείτε να 

βρείτε στο 

Δελτίο της 

Ε.Σ.Ε. XI τεύχος 

7 του 1972. 

Φώτο Αλκης Πετράκης - 
Θανάσης Ξανθόπουλος 

Το Σάββατο 28/2 και την Κυριακή 

1/3/2009 τα Μέλη της Ε.Σ.Ε., (Ζαχαρής 

Βαγγέλης, Ξανθόπουλος Θανάσης, Πα-

παβλασοπούλου Ναυσικά και Σφρίντζε-

ρης Κώστας) και του Σπηλαιολογικού 

Ομίλου "Ποσειδών" (Αποσπόρης Σταύ-

ρος, Βλαχόπουλος Αγγελος, Κιοσέο-

γλου Χρήστος και Μπουγιώτας Χρή-

στος), πραγματοποίησαν επίσκεψη στα 

βάραθρα "Τρύπα του Βοριά" και 

"Σπήλαιο των Αυγών". 

Η Τρύπα του Βοριά με τον καταπληκτι-

κό διάκοσμο αλλά και οι σπάνιοι σχημα-

τισμοί του σπηλαίου των Αυγών μας 

άφησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Ένα στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί 

είναι η επικινδυνότητα του σπηλαίου 

των Αυγών λόγω των κατακρημνίσεων 

που καθιστούν την πρόσβαση του ιδιαί-

τερα επικίνδυνη. Η σπηλαιολογική πα-

ρέα μας ανήμερα της Καθαρής Δευτέ-

ρας είχε την τύχη να παρακολουθήσει 

και τα τοπικά έθιμα των κατοίκων της 

περιοχής Νιάτων Λακωνίας και να βιώ-

σει την ζεστή φιλοξενία τους. Επίσης 

ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας 

ιδιαίτερα και στον Περικλή Σάκαρη 

όπως επίσης και στον Μιχάλη για όλα 

όσα έκαναν για εμάς. 

Π α ρ έ α  μ ε  τ ο ν  Π ο σ ε ι δ ώ ν α  σ τ η  Λ α κ ω ν ί α  

Θανάσης Ξανθόπουλος 



Το Τμήμα Κρήτης για πρώτη φορά στην 

ιστορία του οργάνωσε και διεξήγαγε με 

απόλυτη επιτυχία δύο σχολεία για τη 

διάσχιση φαραγγιών. 15 νέα και πα-

λαιότερα μέλη του Τμήματος εκπαιδεύ-

τηκαν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο να διασχίζουν τεχνικά 

φαράγγια με απόλυτη ασφάλεια αλλά 

και γνώση. Απέκτησαν τις βασικές θεω-

ρητικές γνώσεις για τη γεωλογική, υ-

δρολογική, βιολογική και λαογραφική 

σημασία των φαραγγιών και εκπαιδεύ-

τηκαν στη χρήση του εξοπλισμού και 

στις τεχνικές για την ασφαλή αλλά και  

ευχάριστη διάσχισή του. Οι εκπαιδευό-

μενοι είχαν την ευκαιρία να διασχίσουν 

τα γνωστά φαράγγια Καλάμι, Καβούσι, 

Άρβης, Χαυγά και Χα. Μάλιστα όσοι 

πέρασαν το φαράγγι της Άρβης έζησαν 

μια σπάνια εμπειρία καθώς ελάχιστοι 

έχουν περάσει τον καταρράκτη των 80 

μέτρων με τόσο πολύ νερό! 

Το Τμήμα διαθέτει πλέον το ανθρώπινο 

δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή 

για να αναπτύξει δυναμικά τη δραστη-

ριότητα του canyoning αλλά και να 

προχωρήσει στους επόμενους στόχους 

του που είναι η δημοσίευση εργασιών 

και εκδόσεων κατά τα γνωστά μας σπη-

λαιολογικά πρότυπα. 

Η Δ. Ε. του Τμήματος ευχαριστεί θερμά 

τα μέλη μας και εκπαιδευτές Γιάννη 

Σκοντινάκη, Σάββα Παραγκαμιάν και 

Βασίλη Βάγια που έφεραν σε πέρας όλη 

την εκπαίδευση αλλά και όλα τα μέλη 

που βοήθησαν στο πεδίο και στην άρτια 

οργάνωση των σχολείων. Η μεγαλύτε-

ρη ανταμοιβή όλων είναι τα πλατιά χα-

μόγελα ευτυχίας των συμμετεχόντων. 

 

Κ ρ ή τ η :  Σ χ ο λ ε ί α  Δ ι ά σ χ ι σ η ς  Φ α ρ α γ γ ι ώ ν   

Κ ρ ή τ η :  Ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ α ν  τ α  Σ ε μ ι ν ά ρ ι α  
2 ο υ  Β α θ μ ο ύ  
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Η Δράση μας 

Κώστας Φωτεινάκης 

χρήσης εναλλακτικών τεχνικών και 

υλικών, τραβέρσες, χρήση πολύσπα-

στων και αντίβαρων και εξάσκηση απε-

γκλωβισμού από σχοινί. 

Εισηγητές των σεμιναρίων και πολύτι-

μοι δάσκαλοι, για προχωρημένους και 

αρχάριους, ήταν οι Πάνος Γεωργόπου-

λος, Δημήτρης Λεσσές, Γιώργος Αγγε-

λόπουλος και Βαγγέλης Ζαχαρής , που 

κατέβηκαν στην Κρήτη ειδικά για το 

εκπαιδευτικό διήμερο. 

Οι γνώσεις που μας μεταφέρθηκαν 

ήταν ομολογουμένως υπερβολικά πολ-

λές για να εμπεδωθούν μέσα σε ένα 

διήμερο, λύθηκαν όμως αρκετές απορί-

ες και σίγουρα θα μας φανούν ιδιαίτερα 

χρήσιμες στις επόμενες σπηλαιολογικές 

μας εξορμήσεις . 

Απολαύσαμε ιδιαίτερα τη συντροφιά 

των συναδέλφων από την Αθήνα, αν 

και ο χρόνος που μοιραστήκαμε ήταν 

περιορισμένος και πιεσμένος για όλους. 

Τους ευχαριστούμε θερμά για τις γνώ-

σεις και εμπειρίες που μας μετέφεραν, 

καθώς και για την υπομονή που είχαν.  

Πόπη Μπαξεβάνη 

Το Σαββατοκύριακο 11-12 Απριλίου, 

ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Σεμι-

ναρίου 2ου Βαθμού του Τμήματος Κρή-

της, στο Βουλισμένο Αλώνι και στο χώ-

ρο που διαθέτει το Τμήμα στο παλιό 

σχολείο των Γωνιών Μαλεβιζίου. 

Το πρώτο μέρος του Σεμιναρίου πραγ-

ματοποιήθηκε στις 21-22 Φεβρουαρίου 

με την συμμετοχή 22 σπηλαιολόγων και 

τη βοήθεια των Δημήτρη Λεσσέ και Θά-

νου Ξανθόπουλου. 

Στο δεύτερο μέρος, συνολικά 13 σπη-

λαιολόγοι συμμετείχαν στην πρακτική 

άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο 

Βουλισμένο Αλώνι και τις δύο ημέρες 

του προγράμματος, ενώ το Σάββατο το 

βράδυ παρακολούθησαν παρουσιάσεις 

σχετικά με τις τεχνικές μονού σχοινιού 

με χρήση εναλλακτικών τεχνικών και 

υλικών, επανάληψη στη χρήση πολύ-

σπαστων, αντίβαρων και τραβερσών. 

Ακολούθησε συζήτηση αποριών και 

προβολή πλούσιου οπτικού υλικού. 

Η πρακτική άσκηση στην οποία συμμε-

τείχαν όλα τα μέλη περιλάμβανε τεχνι-

κές αρματώματος, αυτοδιάσωσης και Φώτο Κώστας Φωτεινάκης 
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Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η  σ τ ο  Φ α ρ ά γ γ ι  τ ο υ  Χ α  

Η Δράση μας 

     Το φαράγγι Χα βρίσκεται στο όρος Θρυπτή κοντά στο Κάτω Χωριό του νομού  

      Λασιθίου. Το ιδιαίτερο αυτό όνομα προέρχεται από το ρήμα «χάσκω» που  

      σημαίνει άνοιγμα.  

       Το Χα αποτελεί σύμβολο της περιοχής καθώς η επιβλητική του έξοδος που έχει  

         σχήμα V φαίνεται από τον Άγιο Νικόλαο. Η εντυπωσιακή όψη του λοιπόν συν  

          του ότι έχει νερό για μεγάλο διάστημα κάθε χρόνο (χειμώνα έως άνοιξη)  

            έκανε τον άνθρωπο να το πλησιάσει απ’ την αρχαιότητα. Έτσι σήμερα  

             έχουν βρεθεί ευρήματα χρονολογημένα από την εποχή του χαλκού. Η  

              νεότερη ιστορία του φαραγγιού αφορά τη διάσχισή του. Το Χα το  

               επισκέπτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να το διασχίσουν και    

                  μάλιστα θεωρείται ένα από τα ομορφότερα φαράγγια της Ευρώπης.           

                   Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα πανύψηλα στενά τοιχώματα και    

                      οι αλλεπάλληλοι καταρράκτες. Πέρα όμως από τα πολύ όμορφα και  

                      στενά τοιχώματα, ο Χα προκαλεί δέος στον επισκέπτη καθώς προς  

                       το τελευταίο τμήμα του εισέρχεται κάθετα στην πορεία του το  

                        παραφάραγγο Μάστορας σχηματίζοντας έτσι ένα καταρράκτη  

                         215m, τον μεγαλύτερο της Κρήτης.  

 Στο εσωτερικό του φαραγγιού υπάρχουν περίπου 25 τεχνικές  

 καταβάσεις με μεγαλύτερη μία των 30m. Επίσης η είσοδος του  

      φαραγγιού βρίσκεται σε υψόμετρο 370m ενώ η έξοδος σε 140m  

       (διαφορά 230m). Η πρώτη διάσχισή του έγινε το 1987 από τους  

        Σταύρο Λαζαρίδη, Βλάση Χατζηπαναγιώτου και Χρόνη Αματζίδη  

         ενώ η τελική ασφάλισή του έγινε από τον Ε.Σ.Ε.Φ (Ελληνικός  

Σύλλογος Εξερεύνησης Φαραγγιών) το 2004. Όμως παρόλο που 

είναι ένα μνημείο της φύσης στα μέσα του Μάρτη του 2009 μία 

ομάδα από ανήθικα και αδαή άτομα διέσχισαν το φαράγγι αφαι-

ρώντας παράλληλα τις ασφαλίσεις καθιστώντας αδύνατη τη 

διάσχισή του από επόμενους. Στις 5 Απριλίου του 2009 έγινε 

μία πρώτη επιδιόρθωση από το Τμήμα Κρήτης της Ε.Σ.Ε και α-

ναμένεται δεύτερη για να επανέλθουν οι ασφαλίσεις στην αρχι-

κή τους κατάσταση.  

Δυστυχώς οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για τους επόμε-

νους, οι ιδιοτελείς δηλαδή, απ’ ότι φαίνεται υπάρχουν παντού 

ακόμα και στα πιο αγνά και ανέπαφα μέρη, μέρη που ο 

άνθρωπος θα πρέπει να σέβεται και να εκτιμά εξάγοντας πληρο-

φορία ή έστω προσπαθώντας να μην γίνει καθόλου αισθητή η 

παρουσία του.  

Ε κ δ ρ ο μ ή  σ τ η ν  Α ρ γ ο λ ί δ α  

Σάββας Παραγκαμιάν 

Στις 15/3/2009 πραγματοποιήθηκε η μονοή-

μερη εκδρομή στην Μονή Αυγού, στο σπήλαιο 

Φράχθι και τις σπηλαιοδολίνες στο όρος Δίδυ-

μο του Νομού Αργολίδας. Τα Μέλη και οι φί-

λοι της Ε.Σ.Ε που συμμετείχαν στην εκδρομή 

έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις και από-

λαυσαν μια πολύ όμορφη περιήγηση, σε το-

ποθεσίες του Νομού Αργολίδας, που παρου-

σιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον επι-

σκέπτη - περιηγητή. 
Πάνος Γεωργόπουλος 

Περισσότερες 

πληροφορίες: 

http://

skondinakis.blo

gspot.com  & 

http://

unonoctium.blo

gspot.com 



..για μια ακόμη 

φορά ο Τάφκος 

της Μαύρης δεν 

μας αποκάλυψε 

όλα τα μυστικά 

του!  
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Δυο χρόνια μετά, 

η Βισταγή του 

Αμαρίου ήταν και 

πάλι ο προορισμός 

μιας ακόμη εξε-

ρευνητικής απο-

στολής. Και πάλι ο 

Τάφκος της Μαύ-

ρης στις νοτιοδυ-

τικές υπώρειες του Ψηλορείτη ήταν ο 

σκοπός της. Ένα πολύ στενό πέρασμα 

που μας είχε σταματήσει, αυτή τη φορά 

δεν αντιστάθηκε για πολύ, οδηγώντας 

τα μέλη της ομάδας σε μία αίθουσα 

τεραστίων διαστάσεων. Το εντυπωσιακό 

σε μέγεθος σπηλαιοβάραθρο, εξερευνή-

θηκε και χαρτογραφήθηκε μέχρι το 

βάθος των 150 μέτρων, όπου ένα νέο 

στενό πέρασμα 

μας έκλεισε πάλι 

το δρόμο. Την 

επόμενη φορά θα 

το περάσουμε και 

αυτό! 

Η διαμονή της 

ομάδας στο πα-

λαιό δημοτικό 

σχολείο και στο καταφύγιο της Βιστα-

γής, διευκολύνθηκε σημαντικά από 

τους κατοίκους της περιοχής που για 

μια ακόμη φορά πρόσφεραν απλόχερα 

την φιλοξενία τους. Περάσαμε ένα κα-

ταπληκτικό Πάσχα στο Αμάρι και το 

γλέντι της Κυριακής του Πάσχα, με την 

μεγάλη παρέα που μαζεύτηκε σχεδόν 

από όλη την … Κρήτη, θα το θυμόμαστε 

για πάρα πολύ καιρό! Το σίγουρο είναι 

ότι θα επιστρέψουμε σύντομα για να 

πατώσουμε επιτέλους την Μαύρη, αλλά 

και να απολαύσουμε ξανά την αμαριώ-

τικη φιλοξενία. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα 

τον Παύλο και τον Θανάση για όλα όσα 

έκαναν για γίνει η διαμονή μας αξέχα-

στη.  

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι  η  ε ξ ε ρ ε ύ ν η σ η  τ η ς  Μ α ύ ρ η ς  

Σ τ α  – 3 0 0  τ ο  Ψ 2 0 7 . . . κ α ι  σ υ ν ε χ ί ζ ε ι !  

Η Δράση μας 

Ολιβιέ Καντερλί 

με τη συμμετοχή 33 σπηλαιολόγων.  

Αργότερα  στις 18-19.10.2008 τα μέλη 

του Τμήματος Γιάννης Σκοντινάκης και 

Βασίλης Βάγιας επιχείρησαν να προχω-

ρήσουν την εξερεύνηση λόγω όμως 

δυσκολιών ήταν αδύνατο να συνεχί-

σουν στο ανεξερεύνητο τμήμα. Αυτό το 

τριήμερο λοιπόν, το Τμήμα κατάφερε 

να προχωρήσει το βάθος του Ψ 207 

κατά 90m και είναι βέβαιο ότι συνεχίζει 

τουλάχιστον άλλα 50m (σύνολο 

310m). Το σημαντικό που παρατηρήθη-

κε είναι ότι σε βάθος 260m αλλάζει το 

πέτρωμα του σπηλαίου κάτι που δίνει 

ελπίδες για μεγαλύτερα βάθη. Τώρα 

αναμένουμε τον ερχόμενο Ιούλιο που 

θα γίνει η Αποστολή «Ψαρή 2009» για 

να το επισκεφτούμε ξανά.  

 Σάββας Παραγκαμιάν 

Την 1η Μαΐου 10 μέλη του Τμήματος 

Κρήτης πήγαν στην κορυφή Ψαρή των 

Λευκών Ορέων με σκοπό την συνέχιση 

της εξερεύνησης του βαράθρου Ψ 207. 

Το συγκεκριμένο βάραθρο είχε εξερευ-

νηθεί έως τα -170m τον Ιούλιο του 

2008 στην Αποστολή  «Ψαρή 2008» 

που διοργανώθηκε από το την Ε.Σ.Ε.  

Οι συμμετέχοντες 
(αλφαβητικά): 
Βάγιας Βασίλης, Καρδαμάκη 
Αφροδίτη, Κολτσίκογλου Μαρία, 
Παπαδάκη Μαρία 
Παπαδοκωστάκη Γωγώ, Παρα-
γκαμιάν Σάββας, Πετράκης Μά-
νος, Σκοντινάκης Γιάννης, Στά-
θη Ιάσμη & Τσικανδηλάκης 
Αντώνης. 
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Στην αποστολή συμμετείχαν οι: 
Μαρία Αραμπάνου, Φάνης 
Έλληνας, Βαγγέλης Ζαχαρής, 
Παύλος Καδάς, Μπάμπης Σκεπε-
τζάκης, Ολιβιέ Κάντερλι, Στέλιος 
Λαμπρινός (Ποσειδώνας), Θα-
νάσης Ξανθόπουλος, Μάνος 
Πετράκης, Μενέλια Ρατοπούλου,  
Γιάννης Τσακανίκας και Πέλη 
Φιλιππάτου. 
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όπου βρω ή τα βγάζω έξω μαζί μου; 

Καπνίζω ή όχι; Βάζω μεγάλες ομάδες σε 

σπήλαια ή μικρές που ελέγχονται καλύ-

τερα; Τα λασπωμένα μου ρούχα και 

παπούτσια τα βγάζω για να περάσω μία 

κατάλευκη λίμνη ή όχι; Τον σταλακτίτη 

τον σπάω για να προχωρήσω ή όχι; 

Όταν βγαίνω από τη σπηλιά και πηγαί-

νω με την ίδια λασπωμένη φόρμα και 

παπούτσια σε άλλη περιοχή και σπηλιά, 

μεταφέρω μικρόβια και μικροοργανι-

σμούς που πιθανόν να βλάψουν το 

σπήλαιο; Πρέπει να καθαρίζω όλον τον 

εξοπλισμό μου μετά από την κάθε επί-

σκεψη;   

… Να συνεχίσω; Νομίζω όλοι μας μπο-

ρούμε να εμπλουτίσουμε αυτή τη λίστα.  

Δεν είμαι παντογνώστης να δώσω τη 

σωστή απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. 

Ο καθένας μας ας απαντήσει για τον 

εαυτό του! Εγώ δρω κατά συνείδηση 

και με τη μέγιστη προσοχή.  

Όλοι ξέρουμε ότι τα σπήλαια είναι μο-

ναδικά οικοσυστήματα, μάρτυρες του 

παρελθόντος, πρεσβευτές του μέλλο-

ντος. Από τη στιγμή που η ύπαρξή τους 

γίνεται γνωστή στον άνθρωπο, αρχίζει 

η αντίστροφη μέτρηση για την κατα-

στροφή τους.  

Όσο πιο ωραίο είναι ένα σπήλαιο τόσο 

πιο πολύ κινδυνεύει. Η όποια μορφή 

αξιοποίησης ή/και χρήσης του το κατα-

στρέφει. Ο σπηλαιολόγος που το επι-

σκέπτεται δεν αποτελεί εξαίρεση. Μπο-

ρεί (σαν σπηλαιολόγοι) να δικαιολογη-

θούμε ότι προσφέρουμε περισσότερο 

καλό παρά το βλάπτουμε, αλλά η αλή-

θεια παραμένει … το βλάπτουμε!  

Και τώρα το ερώτημα που με τρώει: 

Εγώ, Εσύ, ο καθένας μας τι κάνει και τι 

παραπάνω μπορεί να κάνει για να προ-

στατεύσει ένα σπήλαιο κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψής του;    

Χρησιμοποιώ ή όχι ασετιλίνη; Όταν 

είμαι 1 χλμ. μέσα στο σπήλαιο αφοδεύω 

Ε κ δ ή λ ω σ η  δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς  σ τ ο ν  
υ γ ρ ό τ ο π ο  τ ο υ  Α λ μ υ ρ ο ύ   

Ε σ ύ  τ ι  κ ά ν ε ι ς ;  

Προστασία Σπηλαίων 

Το Τμήμα 

Κρήτης 

συμμετέχει 

ενεργά στις 

εκδηλώσεις 

για την 

προστασία του 

Αλμυρού. 

των υπολοίπων μελών και φίλων μας 

ήταν ιδιαίτερα δυναμική. 

Την εκδήλωση στήριξαν ο δήμος Γαζίου 

και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρα-

κλείου, διαθέτοντας μηχανήματα για 

την απομάκρυνση μπαζών και σκουπι-

διών από τον υγρότοπο ενώ πλήθος 

κόσμου συμμετείχε δυναμικά, διαμαρ-

τυρόμενο για την υποβάθμιση του ση-

μαντικού αυτού φυσικού πόρου της 

περιοχής μας.  

Το Τμήμα Κρήτης θα συνεχίσει να ανα-

δεικνύει τα προβλήματα των ευαίσθη-

των, και όχι μόνο, οικοσυστημάτων και 

να συμμετέχει ενεργά σε κάθε προσπά-

θεια ευαισθητοποίησης της πολιτείας 

και των πολιτών για την προστασία της 

κρητικής φύσης και των ιδιαίτερων οι-

κοτόπων της. 

Είμαστε αποφασισμένοι να προστατέ-

ψουμε το περιβάλλον μας, και θα το 

κάνουμε.  

Το Τμήμα Κρήτης της Ε.Σ.Ε., στα πλαί-

σια των δραστηριοτήτων στήριξης κάθε 

προσπάθειας προστασίας του περιβάλ-

λοντος, ήταν αρωγός στην ανοιχτή εκ-

δήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώθη-

κε την Κυριακή 8 Μαρτίου στον υγρό-

τοπο του Αλμυρού, με πρωτοβουλία 

του WWF Hellas. Αν και 15 μέλη του 

τμήματος βρισκόταν στη νότια Κρήτη 

για το σχολείο φαραγγιών, η παρουσία 
Κώστας Φωτεινάκης 

Πέλη Φιλιππάτου 

Προστασία 

Σπηλαίων; 

 

Το 

παράδειγμα το 

δίνουμε 

ΕΜΕΙΣ! 
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Η ιστορία της συνεργασίας της Ε.Σ.Ε. 

με την Ε.Μ.Α.Κ. ξεκινάει από το 1997, 

όταν μέλη της τότε Ε.Μ.Α.Κ. εκπαιδεύ-

τηκαν στις βασικές τεχνικές σπηλαιολο-

γίας.  

Από το 2005, η συνεργασία αυτή έγινε 

τακτικότερη με την πραγματοποίηση 

αρκετών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

για τα μέλη της Ε.Μ.Α.Κ. και την συμ-

μετοχή αρκετών πυροσβεστών στα Εκ-

παιδευτικά Προγράμματα της Ε.Σ.Ε. 

όλων των επιπέδων. Οι δεσμοί έχουν 

πλέον ισχυροποιηθεί και ήδη αρκετοί 

πυροσβέστες έχουν γίνει ενεργά Μέλη 

της Ομάδας Σπηλαιοδιάσωσης.  

Τον περασμένο Δεκέμβρη, η συνεργα-

σία διευρύνθηκε με την εκπαίδευση των 

μελών της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. στη Θεσσαλο-

νίκη. Συνολικά 21 μέλη της 2ης 

Ε.Μ.Α.Κ. εκπαιδευτήκαν με επιτυχία 

στις βασικές τεχνικές σπηλαιολογίας. Το  

ιδιαίτερα εντατικό πρόγραμμα περιλάμ-

βανε θεωρητικές διαλέξεις, πρακτική 

εξάσκηση στις τεχνικές κάθετης σπηλαι-

ολογίας σε αναρριχητικό πεδίο της Θεσ-

σαλονίκης και σε σπήλαια στα Λουτρά 

της Αριδαίας. Επίσης οι εκπαιδευόμενοι 

επισκέφτηκαν το πολύ ενδιαφέρον σπή-

λαιο των Επταμύλων στις Σέρρες.  

Η εκπαίδευση των μελών της 2ης 

Ε.Μ.Α.Κ. θα συνεχιστεί μέσα στο 2009. 

Τα Μέλη μας που συμμετείχαν στην 

εκπαίδευση (Γιάννης Γεωργιάδης, Φά-

νης Έλληνας, Ηρακλής Καλογερόπου-

λος, Γιώργος Λαζαρίδης, Δημήτρης 

Λεσσές, Κώστας Πολυδωρόπουλος και 

Πέλη Φιλιππάτου) έμειναν ιδιαίτερα 

ευχαριστημένοι από την φιλοξενία.    

Μετά την επιτυχημένη άσκηση του πε-

ρασμένου Φεβρουαρίου στην Τρύπα 

του Φενεού, η Ομάδα συνεχίζει τις δρα-

στηριότητές της με μηνιαίες συναντή-

σεις και πρακτική εξάσκηση τόσο στις 

βασικές όσο και στις εξειδικευμένες 

τεχνικές της σπηλαιοδιάσωσης. 

Πραγματοποιήθηκε πρακτική άσκηση 

στις 29 Μαρτίου 2009 στο αναρριχητικό 

πεδίο ¨Καράβι¨ Υμηττού, όπου η Ομά-

δα εξασκήθηκε στο στήσιμο πολύσπα-

Η  Ο μ ά δ α  σ ε  δ ρ ά σ η . . .  

Σελίδα 9 

Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης 

Η  Ε κ π α ί δ ε υ σ η  τ η ς  2 η ς  Ε Μ Α Κ  

στων, αντίβαρων και περασμάτων κό-

μπου από τροχαλίες. Όλοι οι συμμετέ-

χοντες χρησιμοποιήθηκαν σε διαφορετι-

κούς ρόλους κάθε φορά για αποκτή-

σουν εμπειρία και χρησιμοποιήσαμε 

τεχνικές σύμφωνα με το Ιταλικό αλλά 

και το Γαλλικό πρότυπο Σπηλαιοδιάσω-

σης. Συνολικά συμμετείχαν 12 άτομα 

και μαζί μας ήταν και δύο μέλη του λό-

γου Ποσειδώνα. 

Την πρωτομαγιά έγινε εξάσκηση στις 

οριζόντιες αερογέφυρες στη Σελίνιτσα, 

στα πλαίσια της τριήμερης εκπαιδευτι-

κής εκδρομής της Ε.Σ.Ε. στη Μάνη. 

Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα τα Μέλη 

της Ομάδας συναντώνται στα Γραφεία 

της Ε.Σ.Ε. για να συζητήσουν τεχνικά 

θέματα και να προγραμματίσουν τις 

επόμενες δραστηριότητες. Η επόμενη 

πρακτική εξάσκηση θα γίνει μέσα στον 

Ιούνιο στο σπηλαιοβάραθρο της Χελι-

δορέας. 

Την πρώτη 

Δευτέρα κάθε 

μήνα θα γίνονται 

στα Γραφεία της 

Ε.Σ.Ε., οι τακτικές 

συναντήσεις της 

Ομάδας 

Σπηλαιοδιάσωσης 
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I C N U S S A  2 0 0 9 — 4 t h  E u r o S p e l e o F o r u m  

Το φετινό 4ο EuroS-

peleoForum, πραγ-

ματοποιήθηκε στην 

Σαρδηνία από τις 24 

Απριλίου έως τις 3 

Μαΐου, στα πλαίσια 

της Παν-Ιταλικής 

Σπηλαιολογικής Συνάντησης με τίτλο 

ICNUSSA 2009. Περισσότεροι από 1500 

Ιταλοί σπηλαιολόγοι και καμιά εκατοστή 

από την υπόλοιπη Ευρώπη, συγκεντρώ-

θηκαν στο χωριό Urzulei προκαλώντας 

το αδιαχώρητο. 

Παντού υπήρχαν σκηνές, μιας και οι 

περισσότεροι προτίμησαν την κατασκή-

νωση. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις 

συνήθης ομιλίες, προβολές και παρου-

σιάσεις, αλλά οι περισσότεροι προτίμη-

σαν τις επισκέψεις στα σπήλαια της 

περιοχής. 

Η Σαρδηνία διαθέτει ένα φανταστικό 

καρστ, με πολλά και μεγάλα σπήλαια, 

ενώ 2 από αυτά ξεπερνούν σε μήκος τα 

15 χλμ. Αρκετά από αυτά, είναι τουρι-

στικά διευθετημένα και δέχονται χιλιά-

δες επισκέπτες κάθε χρόνο. 

Παράλληλα, υπήρχαν πολλά περίπτερα 

κάποια με σπηλαιολογικά υλικά και 

άλλα με πληροφορίες από τους διάφο-

ρους συλλόγους. Στη Σαρδηνία υπάρ-

χουν περισσότεροι από 20 σπηλαιολογι-

κοί σύλλογοι, με πάνω από 400 μέλη. 

Τα βράδια, όλοι μαζεύονταν στο τερά-

στιο αντίσκηνο του SpeleoBar για γλέ-

ντι φαγητό και ποτό, μέχρι τις πρώτες 

πρωινές ώρες. Κάθε βράδυ υπήρχε ζω-

ντανή μουσική και παραδοσιακοί χοροί 

μέχρι τελικής πτώσης. 

Στη συνάντηση του Bureau της F.S.E., 

στην οποία συμμετείχε και ο Πρόεδρος 

της U.I.S. Andy Eavis, συζητήθηκε το 

πρόβλημα της εκπροσώπησης της Ελ-

λάδας. Για όσους δεν είναι ενημερωμέ-

νοι, υπάρχει διαφωνία μεταξύ Ε.Σ.Ε. 

και Σ.Ο.Ε. για τον τρόπο εκπροσώπη-

σης της χώρας μας. Η Ομοσπονδία δι-

εκδικεί για λογαριασμό της την απο-

κλειστική εκπροσώπηση όλων των Ελ-

λήνων Σπηλαιολόγων, ακόμη και αυτών 

που δεν ανήκουν σε συλλόγους της. Η 

χώρα μας δεν ψηφίζει όσο διαρκεί αυτή 

η κατάσταση.  

Η πάγια θέση της Ε.Σ.Ε. είναι ότι δεν 

μπορούμε να εκπροσωπούμαστε από 

ένα φορέα στον οποίο δεν ανήκουμε. 

Ελπίζουμε όλοι ειλικρινά να βρεθεί κά-

ποτε μια κοινά αποδεκτή λύση για το 

πρόβλημα. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα 

θέματα όπως η δημιουργία μίας ενιαίας 

βάσης δεδομένων για την καταγραφή 

των διεθνών αποστολών, τα EuroSpe-

leoProjects, οι επόμενες δράσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προστασίας 

Σπηλαίων και η διοργάνωση του επόμε-

νου EuroSpeleoForum. Περισσότερα 

σύντομα στην Ιστοσελίδα μας. 

Νέα από τον Κόσμο  

Φάνης Έλληνας - Πέλη Φιλιππάτου 

Φωτογραφίες από τις δραστη-
ριότητες του 4ο EuroSpeleoFo-
rum που έγινε στη Σαρδηνία.  



3 η  Β α λ κ α ν ι κ ή  Σ π η λ α ι ο λ ο γ ι κ ή  
Κ α τ α σ κ ή ν ω σ η  

Η 3η Β.Σ.Κ. 

θα γίνει από 

τις 24 έως τις 

28 Ιουνίου 

στην Αττάλεια,  

στην Τουρκία, υπό την αιγίδα της Βαλ-

κανικής Σπηλαιολογικής Ένωσης 

(BSU). 

Όλοι οι σπηλαιολόγοι και τα σπηλαιολο-

γικά και οι σπηλαιολογικοί σύλλογοι 

των Βαλκανίων είναι προσκεκλημένοι 

σε αυτή τη σημαντική διοργάνωση. 

Αεροπορικές πτήσεις υπάρχουν μόνο 

μέσω Κωνσταντινούπολης και ο καλύ-

τερος τρόπος μετακίνησης είναι με 

πλοίο από την Χίο (Τσεσμέ), την Μυτι-

λήνη (Αϊβαλί), ή την Ρόδο (Μαρμάρι). 

Στην συνέχεια οδικώς προς την Αττά-

λεια (περίπου 250 χλμ. από το Μαρμά-

ρι). Βγάλτε εισιτήρια από τώρα.  

Η διαμονή είναι σχετικά φτηνή και περι-

λαμβάνει δωμάτια με a/c και μπάνιο, 

κοιτώνες και χώρο για αντίσκηνα. Αν 

θέλετε δωμάτιο καλύτερα να κάνετε 

κράτηση νωρίτερα. Το φαγητό είναι 

επίσης φτηνό και περιλαμβάνεται στις 

τιμές των δωματίων (πρωινό - δείπνο). 

Επίσης θα γίνουν επισκέψεις σε αρκετά 

σπήλαια της περιοχής. 

περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν 

στην Ιστοσελίδα μας και στην ιστοσελί-

δα της Ένωσης Τούρκων Σπηλαιολόγων 

(Turkish Cavers Union: 

www.tumab.org) 

κρές κοντά στις εισόδους των σπηλαίων 

ή σε κοντινές οικοδομικές κατασκευές.  

Το προσβεβλημένα ζώα έχουν την τάση 

να φωλιάζουν σε ποιο κρύα μέρη των 

σπηλαίων και ορυχείων και συγκεντρώ-

νονται συνήθως κοντά στις εισόδους. 

Συχνά δε, μέσα στη φωτεινή ζώνη.  

Το WNS πρωτοεπισημάνθηκε το 2007 

και μετά από παρατηρήσεις που έγιναν 

σε παλαιότερες φωτογραφίες νυχτερί-

δων της περιοχής της Ν.Υ. διαπιστώθη-

κε η ύπαρξή του από το 2006. Το χει-

μώνα 2007-2008 τα ποσοστά θνησιμό-

τητας αυξήθηκαν γεωμετρικά και σήμε-

ρα πλέον ξεπερνούν το 90% των προ-

σβεβλημένων πληθυσμών.  

Δεν είναι γνωστό εάν ο άνθρωπος μπο-

ρεί και μεταφέρει το WNS από σπηλιά 

σε σπηλιά. Συνιστάτε να καθαρίζονται 

τα ρούχα και ο σπηλαιολογικός εξοπλι-

σμός εξονυχίστηκα πριν ο σπηλαιολό-

γος επισκεφτεί άλλη τοποθεσία.  

Στις αρχές Μαΐου η πολιτεία της Ινδια-

νάπολις έκλεισε όλα τα σπήλαια που 

βρίσκονται σε κρατικό έδαφος σαν μέ-

τρο πρόληψης ενάντια στην εξάπλωση 

της αρρώστια.  

WNS (white nose syndrome -σύνδρομο 

λευκής μύτης), είναι το όνομα που δό-

θηκε σε έναν (απροσδιόριστο ακόμη) 

φορέα (ή φορείς) που προκαλεί μαζι-

κούς θανάτους σε έναν όλο και αυξανό-

μενο πληθυσμό νυχτερίδων σε χειμερία 

νάρκη, γύρω από την πολιτεία της Νέας 

Υόρκης. Το ποιο εμφανές σύμπτωμα, 

αλλά όχι και απαραίτητη προϋπόθεση, 

είναι η παρουσία ενός λευκού μύκητα 

γύρω από τη μύτη των άρρωστων νυ-

χτερίδων. Ο μύκητας μπορεί επίσης να 

εμφανιστεί στα φτερά τα αυτιά και τη 

μεμβράνη της ουράς. 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι προσβεβλημέ-

νες από το WNS νυχτερίδες πετάνε έξω 

από το σπήλαιο κατά τη διάρκεια της 

ημέρας και συνήθως κοντά στα μέρη 

που χειμάζουν. Συχνά βρίσκονται νε-

Μ α ζ ι κ ο ί  θ ά ν α τ ο ι  ν υ χ τ ε ρ ί δ ω ν  σ τ ι ς  Η Π Α  
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Νέα από τον Κόσμο  

Πολλές εκδρομές του 14ου Πα-
γκοσμίου Σπηλαιολογικού Συνε-
δρίου (14th ICS, Texas,USA) 
έχουν ακυρωθεί. (ροζ περιοχή) 

Οι 

σπηλαιολόγοι 

των 

Βαλκανικών 

χωρών θα 

μαζευτούν τον 

Ιούνιο στην 

Αττάλεια. 

 

Πέλη Φιλιππάτου 
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Μπαζιώτης είναι Μέλος της Ε.Σ.Ε. από 

το 2001  με σημαντική προσφορά γνώ-

σης και εργασίας στην Εταιρεία, όπως η 

κατασκευή, διαμόρφωση, παρουσίαση 

και εμπλουτισμός της πρώτης ιστοσελί-

δας της Ε.Σ.Ε. σε συνεργασία με τον 

Νικόλαο Τσουκαλά, επίσης τακτικό μέ-

λος, με τον οποίο παρακολούθησαν 

ανελλιπώς τον κύκλο των Σεμιναρίων 

της κατά την περίοδο 1999-2000.  

Ο Ι. Μπαζιώτης έχει πολλές δημοσιεύ-

σεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

και συνέδρια από την ενεργό συμμετο-

χή του σε ερευνητικά προγράμματα του 

Ε.Μ.Π. Εκτός της τιμητικής διακρίσεώς 

του από την Ακαδημία Αθηνών έλαβε: 

Υποτροφία καλύτερης επίδοσης από το 

Ι.Κ.Υ. (2001- 2002), Υποτροφία Ε.Λ. 

Έρευνας του Ε. Μ. Πολυτεχνείου για 

εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 

(2003), Υποτροφία για εκπόνηση Διδα-

κτορικής Διατριβής από το Ίδρυμα Κρα-

τικών Υποτροφιών για τα ακαδημαϊκά 

έτη 2004 – 2007.  

Στον Ι. Μπαζιώτη, ο οποίος χαίρει της 

εκτίμησης όλων των συναδέλφων του 

για το ήθος, την ευρυμάθειά του, την 

εργατικότητά του και κυρίως την διαρ-

κή δημιουργική προσπάθεια και υπευ-

θυνότητά του για την επιστήμη της Πε-

τρολογίας και Γεωχημείας, αξίζουν θερ-

μά συγχαρητήρια. 

Β ρ α β ε ί ο  τ η ς  Α κ α δ η μ ί α ς  Α θ η ν ώ ν  σ τ ο ν  
Ι ω ά ν ν η  Μ π α ζ ι ώ τ η   

Νέα από την Ελλάδα 

Ο Ι. Μπαζιώτης 

βραβεύτηκε 

από την 

Ακαδημία 

Αθηνών για την 

εργασία του για 

τα πετρώματα 

της ανατολικής 

Ροδόπης. 

Γρηγόρης Παπαδόπουλος 

Φωτογραφίες: Γιώργος Αβτζής, 
Γιώργος Βουγιουκαλάκης. 

Η Ακαδημία Αθηνών στην τελευταία  

πανηγυρική της συνεδρίαση βράβευσε 

το δικό μας Ιωάννη Μπαζιώτη , πτυ-

χιούχο γεωλογίας Παν/μίου Αθηνών  -  

Δρ. Γεωλογίας Ε.Μ.Π -  Τακτικό Μέλος 

της Ε.Σ.Ε.  

Στη λαμπρή τελετή ο Πρόεδρος της 

Ακαδημίας Αθηνών Κωνσταντίνος Δρα-

κάτος  απένειμε το Βραβείο Κων. Κτενά 

της Α’ Τάξης Θετικών Επιστημών με 

χρηματικό έπαθλο κληροδοτήματος 

Ευθ. Μερτσάρη στον Ι. Μπαζιώτη και 

στον συνεργάτη του Ευριπίδη Μπόσκο 

για τη συγγραφή πρωτότυπης εργασίας 

πετρολογικού – γεωχημικού περιεχομέ-

νου με τίτλο «Petrogenesis of ul-

tramatic rocks from the ultrahigh – 

pressure metamorphic Kimi complex in 

Eastern Rhodope (N.E.Greece). 

Η εργασία αυτή δημοσιεύθηκε στο διε-

θνές επιστημονικό περιοδικό υψηλής 

στάθμης Journal of Petrology. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο βραβευθείς Ι. 

Ν τ ο κ ι μ α ν τ έ ρ  τ ο υ  B B C  μ ε  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  
μ ε λ ώ ν  τ η ς  Ε . Σ . Ε .  

Στις 13 Ιανουαρίου 2009, τα μέλη μας Γιώργος Αβτζής και Νίκος 

Λελούδας, συμμετείχαν, μαζί με τον γεωλόγο - ηφαιστειολόγο του 

ΙΓΜΕ: Γιώργο Bουγιουκαλάκη, στο γύρισμα του ντοκιμαντέρ του 

BBC 2: "HOW THE EARTH MAKES HISTORY". To ντοκιμαντέρ αυτό, 

γυρίζεται ακόμη στα ηφαίστεια όλης της γης, και μετά την ολοκλή-

ρωσή του θα προβληθεί παγκόσμια. 

Οι φωτογραφίες που παραθέτονται, είναι από συγκεκριμένο σημείο 

στο ηφαίστειο της Σαντορίνης, που ήθελαν οι υπεύθυνοι του συνερ-

γείου, για να φαίνονται όλες οι γεωλογικές στρώσεις των πετρωμά-

των που έχουν εκτιναχθεί από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις του ηφαι-

στείου, και, αντίστοιχα επικαθίσει εκεί, τα τελευταία 4000 χρόνια ! 
Νίκος Λελούδας 
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Μελλοντικές Δράσεις 

Ε τ ο ι μ α σ τ ε ί τ ε  γ ι α  τ η ν  Κ ρ ή τ η  

Α ν α γ ν ω ρ ι σ τ ι κ ή  α π ο σ τ ο λ ή  σ τ η ν  Κ α σ τ ο ρ ι ά  

Δηλώστε από 

τώρα 

συμμετοχή για 

την αποστολή 

της Αστράκας. 

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (6-8 
Ιουνίου) θα γίνει η προγραμματισμένη 
εξερευνητική αποστολή στην περιοχή 
της Καστοριάς. Το πεδίο έρευνας είναι 
το πολλά υποσχόμενο και σχεδόν ανε-
ξερεύνητο οροπέδιο της περιοχής 
Όντρια.  
Οι πληροφορίες που έχουμε ήδη για 
την περιοχή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κές μιας και παρουσιάζει μεγάλο γεωλο-
γικό ενδιαφέρον.  

Ο κύριος στόχος της αποστολής είναι η 
γνωριμία με την περιοχή και η κατα-
γραφή των σπηλαίων της, ενώ θα εξε-
ρευνηθούν και ορισμένα από τα πολύ 
ενδιαφέροντα βάραθρα και σπήλαια 
που έχει εντοπίσει η σπηλαιολογική 
ομάδα τους Άργους Ορεστικού.  
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-
χής, επικοινωνήστε με τον Φάνη 
Έλληνα, στο τηλέφωνο 6932995640.  
Η αποστολή είναι ανοικτή για όλους. 

Όλοι οι 

σπηλαιολόγοι 

ανεξαρτήτως 

επιπέδου, 

μπορούν να 

συμμετάσχουν 

στην  

ΨΑΡΗ 2009! 

Όταν θα κυκλοφορήσει το επόμενο 
τεύχος των Σταλακτιτών, οι περισσότε-
ροι θα είμαστε στο πλοίο με προορισμό 
την Κρήτη. Από τις 4 έως τις 12 Ιουλί-
ου, θα μαζευτούμε στην στάνη του Δη-
μοτάκη κάτω από την Ψαρή κορυφή 
των Λευκών Ορέων. 
Βαδίζοντας στα χνάρια της περσινής 
επιτυχημένης αποστολής θα συνεχίσου-
με τη δουλειά που μας περιμένει από 
πέρσι. Δεκάδες βάραθρα περιμένουν να 
εξερευνηθούν και να χαρτογραφηθούν, 
ενώ πολλά ακόμη αναμένεται να εντο-
πιστούν με της επέκταση της επιφανεια-
κής έρευνας στη γύρω περιοχή. 
Και να μην ξεχνάμε, το Ψ207 που έχει 
ήδη ξεπεράσει τα 300 μέτρα σε βάθος 
συνεχίζει και άλλο! 

Δεκάδες σπηλαιολόγοι από όλη την 
Ελλάδα, έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για να συμμετάσχουν στην αποστο-
λή. Δηλώστε τη συμμετοχή σας το συ-
ντομότερο δυνατόν, ώστε η αποστολή  
ΨΑΡΗ 2009 να οργανωθεί και να προε-
τοιμαστεί καλύτερα.  
Η διαμονή των συμμετεχόντων θα γίνει 
σε σκηνές και όπως πέρυσι, θα στηθεί 
μαγειρείο στην κατασκήνωση. 
Για περισσότερες πληροφορίες και δη-
λώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με: 
Καλούστ Παραγκαμιάν (6977780712) 
Κώστα Φωτεινάκη (6977861271) 
& Πέλη Φιλιππάτου (6937127460) 
Νεότερα για την Αποστολή ΨΑΡΗ 2009 
σύντομα στην Ιστοσελίδα μας. 
Κανονίστε από τώρα τις άδειές σας! 

Α σ τ ρ α κ ά ν  2 0 0 9 :  Δ η λ ώ σ τ ε  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  τ ώ ρ α  

Συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε η 
προηγούμενη αποστολή (Αστρακάν 
2006), η φετινή εξόρμηση στο Οροπέ-
διο της Αστράκας αρχίζει ήδη να προε-
τοιμάζεται.  
Οι απαιτήσεις της αποστολής είναι ιδιαί-
τερα αυξημένες και χρειάζεται έγκαιρος 
και προσεκτικός σχεδιασμός προκειμέ-
νου να υλοποιηθεί με επιτυχία. 
Οι στόχοι της φετινής αποστολής είναι 
η επιφανειακή έρευνα για τον εντοπι-
σμό νέων βαράθρων και η εξερεύνηση 
και χαρτογράφησή τους (αλλά και όσων 
δεν εξερευνήθηκαν στην προηγούμενη 
αποστολή). Επίσης στόχος παραμένει η 
Τρύπα της Λυγερής (-386 μ.) την οποία 
η προηγούμενη αποστολή δεν κατάφε-

ρε να πατώσει λόγω των πολύ κακών 
καιρικών συνθηκών. 
Η αναχώρηση από την Αθήνα θα γίνει 
το Σάββατο 1η Αυγούστου και η επι-
στροφή την Κυριακή στις 16 του μήνα. 
Η κατασκήνωση βάσης θα στηθεί και 
πάλι στην τοποθεσία Λούτσα Ρομπόζη 
σε υψόμετρο 2000 μέτρων. 
Για την προετοιμασία της αποστολής θα 
γίνουν αρκετές συναντήσεις για τις ο-
ποίες θα ενημερωθείτε σύντομα. 
Για να δηλώσετε συμμετοχή ή για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, επικοινωνή-
στε με τον Φάνη Έλληνα, στο τηλέφω-
νο 6932995640. Υπενθυμίζουμε ότι η 
αποστολή είναι ανοικτή για όλους τους 
ενδιαφερόμενους. 

Η περιοχή που 

θα ερευνηθεί 

παρουσιάζει 

μεγάλο 

γεωλογικό 

ενδιαφέρον. 



Ο όρος εντοπισμός θέσης αναφέρεται 

στον προσδιορισμό της θέσης ενός ακί-

νητου ή κινούμενου αντικειμένου στην 

επιφάνεια της γης, με τρόπο σαφή και 

μονοσήμαντο και μέσα στα πλαίσια κά-

ποιου επιπέδου ακρίβειας. 

Το παρόν κείμενο είναι το πρώτο από 

μια σειρά άρθρων σχετικών με τον ε-

ντοπισμό θέσης, που θα εξηγούν με 

απλό –ελπίζω– τρόπο βασικές έννοιες 

σχετικά με την χρήση χαρτών, συ-

σκευών εντοπισμού (πυξίδες, αλτίμε-

τρα, GPS, κλπ.), αλλά και χρήσιμων 

προγραμμάτων Η/Υ. 

1. Σχήμα και μέγεθος της Γης. Επι-

φάνειες αναφοράς. 

Το πραγματικό σχήμα της Γης, αυτό 

που συνήθως ονομάζουμε φυσική γήινη 

επιφάνεια (φγε), είναι ακανόνιστο. Η 

πιό “καλή” προσέγγιση στη φγε είναι το 

γεωειδές που ορίζεται ως “η ισοδυναμι-

κή επιφάνεια του πεδίου έλξης και περι-

στροφής της γης που πλησιάζει περισ-

σότερο στη μέση στάθμη της θάλασσας 

(μσθ)”. Στην πραγματικότητα το γεωει-

δές είναι η επιφάνεια ισορροπίας των 

νερών μιας φανταστικής γης στην οποί-

α δεν υπάρχει καθόλου στεριά. 

Όμως, και το γεωειδές είναι πολύπλοκη 

μαθηματική επιφάνεια και η χρήση του 

σαν επιφάνεια αναφοράς για τους υπο-

λογισμούς και τον προσδιορισμό της 

θέσης δεν είναι πολύ εύκολη. Το ελλει-

ψοειδές εκ περιστροφής, δηλαδή το 

στερεό που δημιουργείται από την περι-

στροφή μιας έλλειψης γύρω από το 

μικρό της άξονα, αποτελεί το διεθνώς 

αποδεκτό μοντέλο για το σχήμα της γης 

και χρησιμοποιείται ως επιφάνεια ανα-

φοράς.στις περισσότερες σύγχρονες 

εφαρμογές εντοπισμού, αντικαθιστώ-

ντας τη σφαίρα. 

Τους τελευταίους δύο αιώνες έχουν 

χρησιμοποιηθεί ελλειψοειδή που μεταξύ 

τους διαφέρουν σε μέγεθος. Όμως, η 

τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων 

δεκαετιών (κυρίως με τη χρήση των 

τεχνητών δορυφόρων) βελτίωσε αισθη-

τά την ακρίβεια των μετρήσεων και των 

υπολογισμών.  

Έτσι, σήμερα, το διεθνές πρότυπο ελ-

λειψοειδές είναι το GRS80 (Geodetic 

Reference System of 1980) με μεγάλο 

ημιάξονα (ακτίνα στον ισημερινό) 

6378137.0m, και επιπλάτυνση 

(αναλογική διαφορά της ισημερινής από 

την πολική ακτίνα) 1/298.257222101. 

Τα σημεία τομής του ελλειψοειδούς με 

τον άξονα περιστροφής ονομάζονται 

πόλοι. Οι τομές του ελλειψοειδούς με 

επίπεδα που περιλαμβάνουν τον άξονα 

περιστροφής είναι ελλείψεις και ονομά-

ζονται μεσημβρινοί. Οι μεσημβρινοί 

είναι όλοι ίσοι σε μέγεθος. Οι τομές του 

ελλειψοειδούς με επίπεδα κάθετα στον 

άξονα περιστροφής είναι κύκλοι και 

ονομάζονται παράλληλοι. Οι παράλλη-

λοι μικραίνουν όσο πλησιάζουμε τους 

πόλους. Ο μέγιστος παράλληλος κύκλος 

ονομάζεται ισημερινός και το επίπεδό 

του περιλαμβάνει το κέντρο του ελλει-

ψοειδούς. 
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σχ. 1 
Επιφάνειες αναφοράς: 
Φυσική γήινη επιφάνεια -> 
Γεωειδές -> Ελλειψοειδές -> 
Σφαίρα 

Η δυσκολία 

της 

δισδιάστατης 

απεικόνισης 

ενός 

ελλειψοειδούς 

αντικειμένου 

προβλημάτιζε 

πάντα την 

επιστημονική 

κοινότητα  



2. Συστήματα συντεταγμένων. 

Τα συστήματα συντεταγμένων που χρη-

σιμοποιούνται σήμερα κατατάσσονται 

σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

α) καρτεσιανά τριών διαστάσεων (3D). 

Στα συστήματα αυτά η θέση ενός ση-

μείου ορίζεται από την απόστασή του 

από την αφετηρία κατά μήκος τριών 

(ορθογώνιων) αξόνων. Η αρχή των 

αξόνων συνήθως ταυτίζεται με το κέ-

ντρο μάζας της γης. Ο πρώτος άξονας 

(X) ορίζεται από την τομή του επιπέδου 

του ισημερινού με κάποιο μεσημβρινό 

που θεωρείται βασικός (συνήθως του 

Greenwich). Ο τρίτος άξονας (Z) ταυτί-

ζεται ή είναι παράλληλος με τον άξονα 

περιστροφής της γης. Τέλος, ο δεύτε-

ρος άξονας (Y) συμπληρώνει το τρισορ-

θογώνιο σύστημα. 

β) ελλειψοειδή. Η θέση ενός σημείου 

ορίζεται με τη βοήθεια ενός ελλειψοει-

δούς αναφοράς. Γεωγραφικό μήκος 

(longitude – λ) είναι η δίεδρη γωνία 

που σχηματίζει το μεσημβρινό επίπεδο 

του σημείου με το βασικό μεσημβρινό 

επίπεδο (συνήθως του Greenwich). 

Μετριέται δεξιόστροφα (προς την ανα-

τολή) από το βασικό μεσημβρινό και, 

συνήθως, παίρνει τιμές από –180ο 

(W180ο) μέχρι +180ο (E180ο). Γεω-

γραφικό πλάτος (latitude – φ) είναι η 

γωνία που σχηματίζει η κάθετη στο ελ-

λειψοειδές που διέρχεται από το σημείο 

με το ισημερινό επίπεδο. Μετριέται από 

τον ισημερινό προς τους πόλους και 

παίρνει τιμές από –90ο (S90ο) μέχρι 

+90ο (N90ο). Η τρίτη παράμετρος που 

ορίζει τη θέση ενός σημείου καλείται 

υψόμετρο (h) και είναι η απόσταση το 

σημείου από το ελλειψοειδές κατά την 

κάθετο στο ελλειψοειδές. 

γ) καρτεσιανά δύο διαστάσεων (2D) ή 

προβολικά. Είναι τα συστήματα που 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την απει-

κόνιση του ελλειψοειδούς σε κάποια 

αναπτυκτή επιφάνεια (συνήθως κύλιν-

δρο ή κώνο), ώστε να είναι δυνατή η 

δημιουργία χαρτών. Τις περισσότερες 

φορές προκύπτουν από τις ελλειψοει-

δείς συντεταγμένες μέσω του τυπολογί-

ου κάποιας απεικόνισης (προβολής). 

Συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, ο 

άξονας x ταυτίζεται με την απεικόνιση 

του ισημερινού και ο άξονας y με κά-

ποιο βασικό μεσημβρινό. 
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Χαρτογράφηση  

Βαγγέλης Ζαχαρής 

*Οι εικόνες είναι από το site 
“Geosciense Australia” της 
αυστραλιανής κυβέρνησης 
(http://www.ga.gov.au). 

σχ. 2 
Σύστημα συντεταγμένων. 
 
σχ. 3 
Η προβολή της καμπύλης της 
γης στο δισδιάστατο ενός χάρ-

Στο επόμενο 

τεύχος των 

Σταλακτιτών, 

περισσότερες 

πληροφορίες 

για τα 

γεωδαιτικά 

συστήματα.  
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Οι Σταλακτίτες είναι το διμη-

νιαίο ηλεκτρονικό Ενημερωτι-

κό Δελτίο για τα μέλη και 

τους φίλους της Ελληνικής 

Σπηλαιολογικής Εταιρείας.  

Στους Σταλακτίτες γίνεται μια 

συνοπτική παρουσίαση της 

δράσης και η αναγγελία των 

μελλοντικών δραστηριοτήτων 

της Ε.Σ.Ε. 

Αποστέλλεται τις πρώτες μέ-

ρες κάθε μονού μήνα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και ταυτόχρονα δημοσιεύεται 

στην Ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε. 

Συνεργάτες Τεύχους 

Γιώργος Αβτζής 

Πάνος Γεωργόπουλος 

Φάνης Έλληνας 

Βαγγέλης Ζαχαρής 

Ολιβιέ Καντερλί 

Νίκος Λελούδας 

Πόπη Μπαξεβάνη 

Θάνος Ξανθόπουλος 

Γρηγόρης Παπαδόπουλος 

Σάββας Παραγκαμιάν 

Άλκης Πετράκης 

Μάνος Πετράκης 

Μιχάλης Πιτυκάκης 

Πέλη Φιλιππάτου 

Κωστής Φωτεινάκης 

 

Σίνα 32, 10672 Αθήνα 

 

Τηλέφωνο: 210-3617824 
Φαξ: 210-3643476 
E-mail: ellspe@otenet.gr 
Web: www.ese.edu.gr 

Ε λ λ η ν ι κ ή  
Σ π η λ α ι ο λ ο γ ι κ ή   
Ε τ α ι ρ ε ί α  

Μικρές Ειδήσεις 

Επιμέλεια έκδοσης 

Χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος σε σπήλαια κατοικούσε 

όμως στην Κρήτη από παλιά θεότητες τιμούσε. 

Σ’ αυτά μέσα γεννήθηκε ο Δίας απ’ τη Ρέα 

που ‘χε τις Νύμφες για τροφούς και Κουρητών παρέα. 

Εκεί κι άλλες θεότητες ελάτρεψε η Κρήτη 

ως ήτανε ο Βέλχανος, η Μα κι η Αφροδίτη. 

Μ’ όλους αυτούς και άλλη θεά λατρεία είχε ίδια  

κι ήταν αυτή που κράταγε στα δυο της χέρια φίδια. 

Μέσα σ’ αυτά κι οι έγκυες έρχονταν να ζητήσουν 

απ’ τη θεά Ελεύθυια εύκολα να γεννήσουν. 

Τους ίδιους χώρους τίμησε και ο Επιμενίδης 

που εκοιμήθηκε βαθιά σε σπήλαιο της Ίδης. 

Στα χρόνια τα χριστιανικά ίδρυσαν κι εκκλησίες 

κι εντός σπηλαίων λάτρεψαν άγιους και αγίες. 

Και ασκητές που γύρευαν στη θέωση να φτάσουν 

σε σπήλαια ολοσκότεινα έρχονταν να μονάσουν. 

Μα και στα χρόνια της σκλαβιάς πολλοί σε σπήλιους μπήκαν 

και δυστυχώς κάποιοι απ’ αυτούς ποτέ από ‘κει δε βγήκαν. 

Όποιος λοιπόν θέλει καλά την Κρήτη να γνωρίσει 

πρέπει και μες στα σπήλαια να μπει να μελετήσει. 

ΠΙΤΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

Σ π ή λ α ι α  τ η ς  Κ ρ ή τ η ς  

*Γράφτηκε με την ευ-

καιρία της διάλεξης της 

17ης Μαρτίου στην 

Ένωση Ιεραπετριτών με 

θέμα: Ιστορικά και Λα-

τρευτικά Σπήλαια του 

Νομού Λασιθίου.   

 

e s e . e d u . g r  
 
Στην Ιστοσελίδα μας: 

Θα διαβάσετε όλα τα τελευ-
ταία νέα από τις δραστηριό-
τητες της Ε.Σ.Ε. 

Θα ενημερωθείτε για όλες 
τις αποστολές του καλοκαι-
ριού. 


