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ΘΕΜΑ: '19η Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση – Β’ Ενηµέρωση' 

 

Αγαπητοί φίλοι,                    

    Σας ενηµερώνουµε πως ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων (Ε.Ο.Σ. Χανίων) 
συνεχίζει τις προετοιµασίες για την διοργάνωση της 19ης Πανελλήνιας Σπηλαιολογικής 
Συνάντησης. Η 19η Π.Σ.Σ. θα πραγµατοποιηθεί στην περιοχή του πανέµορφου οροπε-
δίου Οµαλού Λευκών Ορέων, του ∆ήµου Πλατανιά Χανίων Κρήτης, όπου βρίσκεται το 
φηµισµένο σπηλαιοβάραθρο “Χώνος” ή “του Τζανή ο Σπήλιος”, το τετραήµερο από την 
Πέµπτη 08/09 έως και την Κυριακή 11/09/2016. Η συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα της 
Σπηλαιολογικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.).  
   Η εκδήλωση προσπαθούµε να έχει την υποστήριξη του ∆ήµου Πλατανιά, µια και κατά 
την διάρκεια της συνάντησης θα υπάρχουν αρκετές παράλληλες δράσεις σε σπήλαια ή 
και σπηλαιοβάραθρα στην ευρύτερη περιοχή των Λευκών Ορέων, σε τοποθεσίες που α-
νήκουν γεωγραφικά στον ∆ήµο αυτό. Η διαµονή των συµµετεχόντων θα γίνει στο οροπέ-
διο σε οργανωµένο χώρο κατασκήνωσης, µε χώρους υγιεινής, µε τα προσωπικά τους ε-
φόδια διανυκτέρευσης. Επίσης στο οροπέδιο Οµαλού, υπάρχει η δυνατότητα διαµονής 
σε ενοικιαζόµενα δωµάτια ή µικρά ξενοδοχεία, σε πολύ λογικές τιµές, καθώς και η προ-
µήθεια από εκεί βασικών ειδών διατροφής (νερό, µπισκότα, σνακ, σάντουιτς κ.λ.π.), για την 
µετακίνηση δε, όσων συµµετεχόντων δεν θα έχουν µεταφορικό µέσο, από και προς το 
οροπέδιο Οµαλού, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 38 χιλιοµέτρων από τα Χανιά, σε 
µέσο υψόµετρο 1100 µέτρων, θα προγραµµατίσουµε δροµολόγια µε µισθωµένα µικρά 
λεωφορεία, σε συγκεκριµένες ώρες αναχώρησης, µε αφετηρίες το λιµάνι της Σούδας Χα-
νίων και τα γραφεία του Συλλόγου µας, στο κέντρο της πόλης. 
   Ο χώρος που θα πραγµατοποιηθούν οι καθιερωµένες εκδηλώσεις της συνάντησης, 
προβολές, παρουσιάσεις και συζητήσεις θα είναι σε υπαίθριο χώρο στο οροπέδιο κοντά 
στην κατασκήνωση και στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού ∆ρυµού Λευκών Ορέων στο 
Ξυλόσκαλο Οµαλού Χανίων, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το χώρο κατασκή-
νωσης.  
  
   



 
 
    Σας παρακαλούµε για την καλύτερη διοργάνωση της συνάντησης να συµπληρώσετε 
και να αποστείλετε τη συνηµµένη ∆ήλωση Συµµετοχής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
για να βοηθήσετε στην καλύτερη προετοιµασία των εκδηλώσεων. Μην παραλείψετε να 
δηλώσετε σε αυτήν, αν θα µείνετε στον οργανωµένο χώρο κατασκήνωσης. 
   Επίσης όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν µε οµιλία, παρουσίαση ή προβολή θα πρέπει 
να συµπληρώσουν τη σχετική ∆ήλωση Ενδιαφέροντος Παρουσίασης και να την από-
στείλουν µέχρι και την ∆ευτέρα 29 Αυγούστου 2016, για να οριστικοποιηθεί το πρό-
γραµµα της 19ης Π.Σ.Σ.. Ο κάθε Σύλλογος (ή Φορέας) που θα συµµετάσχει, µπορεί να 
παρουσιάσει µέχρι µία το πολύ εργασία. Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να έχουν µέγιστη 
διάρκεια 10 λεπτά. Οι ∆ηλώσεις Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική 
µορφή, σε κείµενο word µε µέγιστο αριθµό λέξεων τις 300, στην ηλεκτρονική διευθύνση: 
eoshania@otenet.gr. 
    Το οροπέδιο Οµαλού Χανίων και η ευρύτερη περιοχή του, εκτός από την υπέροχη ο-
ρεινή φύση, το Φαράγγι Σαµαριάς, του Τζανή το Σπήλιο και τις υπόλοιπες οµορφιές που 
προσφέρει, έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα σπήλαια, σπηλαιοβάραθρα και γεωλογικούς 
σχηµατισµούς. Ο Σύλλογος µας θα προσπαθήσει να γνωρίσει στους συµµετέχοντες της 
συνάντησης, κάποιες από τις όµορφες υπόγειες γωνιές της περιοχής αυτής, µε επισκέ-
ψεις – δραστηριότητες σε επιλεγµένους προορισµούς, οι οποίες θα ανακοινωθούν στις 
αρχές Σεπτεµβρίου, όποτε και θα οριστικοποιηθεί το πρόγραµµα της 19ης Π.Σ.Σ..    
    Σας αποστέλλουµε συνηµµένα, µαζί µε τις ∆ηλώσεις Συµµετοχής και Ενδιαφέροντος 
Παρουσίασης, συµπληρωµατικές χρήσιµες πληροφορίες, που αφορούν προτάσεις για 
διαµονή στην περιοχή του οροπεδίου Οµαλού, για όσους δεν επιλέξουν την κατασκήνω-
ση, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που θα διευκολύνουν τη συµµετοχή σας.    
    Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.eoshanion.gr, 
στο fb και σε blog, θα δηµιουργηθούν σύντοµα ξεχωριστές καταχωρήσεις για την 19η 

Π.Σ.Σ., τα οποία θα ενηµερώνονται µε νέα και ειδήσεις για την διοργάνωση.   
    Σας ευχαριστούµε για την συνεχή συνεργασία σας. Σας περιµένουµε.                                                    
                 
             
                                                   Με εκτίµηση.    
                                                
                                                    Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.      
             
                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            
 
              Σταύρος Μπαδογιάννης                            Χρήστος Χατζηχριστοδούλου 


