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Βιτσέντζος Κορνάρος

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Mα πλιά συχνιά παρά ποθές, στην Ίδα εκατοικούσαν,

        κείνον τον τόπο ορέγουνταν, εκείνον αγαπούσαν.

Eκεί ήσαν κάμποι και βουνιά, και δάση και λαγκάδια,

        χορτάρια, λούλουδα, φυτά, και βρύσες και πηγάδια,

δέντρη μ’ ανθούς και με καρπούς, και δροσερά λιβάδια,         

        μετόχια με πολλούς βοσκούς κι αρίφνητα κουράδια.

Kι απ’ όλους κείνους, που’σανε εκεί κατοικημένοι,

        μιά βοσκοπούλα ευρίσκουντον ομορφοκαμωμένη.

Kι ο κύρης τση την ήπεμπε κ’ ήβλεπε το κουράδι,

        συχνιά-συχνιά απαντήχνασι μ’ αυτόν το νιόν ομάδι. 

O οποιός με το δοξάρι του εγύρευγε κυνήγι,

        κι ως του’χε λάχει να το δει, δεν τ’ άφηνε να φύγει.

Aγρίμια, λάφια και λαγούς ήφερνεν εις το σπίτι,

        κι όμοιον του δοξαράτορα δεν ήκαμεν η Kρήτη.

Ποτέ του δεν ηθέλησεν, όντε κι αν του απαντήξει,         

        να τση μιλήσει όντε τη δει, και σπλάχνος να τση δείξει.

Ενότητα Β΄, στίχοι 631-646

Ανανέωση Ετήσιας Συνδρομής
Παρακαλούμε θερμά τα μέλη μας να μην ξεχνούν την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής τους.
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Κυριακή 3  |  Χρωμοναστήρι – Φαράγγι Μύλων
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη   •   Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1       
Εύκολη πεζοπορική διαδρομή σε μια εντυπωσιακά πράσινη όαση πολύ κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου. Στο δρόμο μας 
συναντάμε το παλιό και έρημο σήμερα χωριό των Μύλων, υπολείμματα των 30 περίπου παλιών νερόμυλων, αλλά και τον ένα 
αναπαλαιωμένο. Η πορεία τελειώνει στο Ξηρό Χωριό και θα ακολουθήσει μπάνιο σε κοντινή παραλία. 

Σαββατοκύριακο 9-10    |   Κουφονήσι με πανσέληνο!
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου   •   Ώρες πορείας: 3   Β.Δ.:1

Ένα μαγευτικό διήμερο για μπάνιο, ψάρεμα και χαλάρωση στο όμορφο Κουφονήσι, 
απέναντι από τα Νοτιοανατολικά παράλια της Κρήτης, με την άσπρη άμμο και τα ερείπια 
του Ρωμαϊκού θεάτρου. Θα φτάσουμε εκεί με καραβάκι από το Μακρυγιαλό. Το βράδυ θα 
διανυκτερεύσουμε σε σκηνές ή υπνόσακους. Όποιοι θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν 
στο γύρο του νησιού την Κυριακή για να γνωρίσουν τις κρυφές γωνιές του.

Τριήμερο 15-17 
Ελαφονήσι – Παλαιόχωρα – Φαράγγι Άνυδροι
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη   •  Ώρες πορείας: 5+4  •  Β.Δ.: 1            
Την Παρασκευή θα αναχωρήσουμε για το Ελαφονήσι όπου και θα διανυκτερεύσουμε σε σκηνές. ή υπνόσακους. Το Σάββατο θα 
περπατήσουμε το παραλιακό μονοπάτι Ε4 συναντώντας πανέμορφες παραλίες στη διαδρομή μας. Θα διανυκτερεύσουμε στην 
παραλία του Κριού ή στην Κουντούρα σε σκηνές ή υπνόσακους. Την Κυριακή θα περπατήσουμε το μικρό φαράγγι Άνυδροι, 
θα κολυμπήσουμε στο καταγάλανα νερά στην παραλία Γιαλισκάρι και θα καταλήξουμε από χωματόδρομο στην Παλαιόχωρα.

Οκταήμερο 23-31    |   Χάλκη              Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη  -  Νείλος Πιτσινός    
Αναχωρούμε το Σάββατο με πλοίο για το αρχοντικό νησί των Δωδεκανήσων. Η Χάλκη στολίζεται γύρω-γύρω από πανέμορφες 
παραλίες, πολλές είναι προσβάσιμες με τα πόδια άλλες πάλι με καϊκάκια. Διαθέτει αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους και 
μνημεία. Ο οικισμός της Χάλκης διαθέτει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της λαϊκής αρχιτεκτονικής των Δωδεκανήσων.  
Κατά την παραμονή μας θα περιηγηθούμε όλο το νησί και προαιρετικά θα επισκεφτούμε την Τήλο και τη Νίσυρο. Η διαμονή μας 
θα είναι σε παραδοσιακά σπίτια. Επιστροφή την Κυριακή πάλι με πλοίο.

Πενταήμερο 27-31 Αυγούστου  
Παιδική κατασκήνωση στο Δάσος του Ρούβα  
Αρχηγός: Δ.Σ. 
Η παιδική κατασκήνωση θα γίνει και φέτος στο γνωστό και φιλόξενο Δάσος του Ρούβα. 
Κάτω από τα πλατάνια και τους πρίνους τα παιδιά θα βιώσουν από κοντά το δάσος και 
θα περπατήσουν στα μονοπάτια της περιοχής. Παράλληλα θα συμμετάσχουν σε ομαδικά 
παιχνίδια και θα έχουν μια πρώτη επαφή με την αναρρίχηση.

  

Κυριακή 6   |   Φαράγγι Ορεινού  
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1 
Το φαράγγι του Ορεινού είναι από τα ομορφότερα της Κρήτης με έντονη 
βλάστηση. Στην αρχή της διαδρομής υπάρχουν πηγές και μικροί καταρράκτες, 
οι οποίοι όμως σπάνια τρέχουν το καλοκαίρι. Το περπάτημα θα ξεκινήσει από το 
καταπράσινο χωριό Ορεινό και θα καταλήξει στον Κουτσουρά. Θα ακολουθήσει 
μπάνιο στην παραλία. 

Σαββατοκύριακο 12-13   
Γραμβούσα-Μπάλος-Φαλάσαρνα 
με πανσέληνο!   
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  •  Ώρες πορείας: 0+6:  •  Β.Δ.: 2           
Ένα μαγευτικό διήμερο ξενοιασιάς και χαλάρωσης στον πανέμορφο Μπάλο. 
Θα ξεκινήσουμε νωρίς το πρωί του Σαββάτου για το Καστέλλι Κισσάμου,  
απ’ όπου θα πάρουμε το καραβάκι. Θα επισκεφθούμε το ακατοίκητο νησί της 
Γραμβούσας με το φρούριό του και θα αποβιβαστούμε στη μαγευτική παραλία 
του Μπάλου. Το βράδυ θα διανυκτερεύσουμε σε σκηνές ή υπνόσακους. 
Την Κυριακή όποιοι θέλουν μπορούν να περπατήσουν ως  τα Φαλάσαρνα ή 
να μείνουν στην παραλία και να επιστρέψουν στο Καστέλλι με το καραβάκι. 
Επιστροφή αργά την Κυριακή.

Σαββατοκύριακο 19-20

74η Π.Ο.Σ. - Ψηλορείτης
Αρχηγός: Δ.Σ.   
Κάθε χρόνο οι ορειβάτες όλης της χώρας συναντιόμαστε σε κάποιο από τα 
βουνά μας το κοντινότερο Σαββατοκύριακο στη γιορτή του προστάτη μας 
Προφήτη Ηλία. Φέτος είμαστε οι οικοδεσπότες! Ο Σύλλογός μας μαζί 
με τον ΕΟΣ Ρεθύμνου συνδιοργανώνουν την 74η Πανελλήνια Ορειβατική 
Συνάντηση στον Ψηλορείτη. Η κατασκήνωση θα γίνει στο οροπέδιο της 
Νίδας (1400μ) και την Κυριακή θα υπάρχει επιλογή ανάμεσα στην ανάβαση 
στον Τίμιο Σταυρό (2456μ) και πεζοπορία στο Καμαραϊκό Σπήλαιο (1700μ).  
Όσοι εθελοντές προσέλθετε!

Κυριακή 27  |  Κουρταλιώτικο Φαράγγι 
Αρχηγός: Στέργιος Χατζάκης   •    Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2   

Μια δροσερή πορεία μέσα από την κοίτη του Κουρταλιώτη, ενός από τους 
λίγους ποταμούς της Κρήτης με τρεχούμενα νερά το καλοκαίρι, που διασχίζει 
το ομώνυμο φαράγγι. Στην πορεία θα κολυμπήσουμε στο ποτάμι, στους 
καταρράκτες και φυσικά στη θάλασσα όπου εκβάλλει, στην παραλία της 
Πρέβελης.

πρόγραμμα ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 πρόγραμμα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
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Σαββατοκύριακο 4-5  |  Άη Γιάννης Σφακίων-Πάχνες
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης   •  Ώρες πορείας: 6   •  Β.Δ.: 2

Το Σάββατο θα αναχωρήσουμε για το γραφικό Άη Γιάννη Σφακίων, όπου θα 
διανυκτερεύσουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή θα ξεκινήσουμε νωρίς και θα 
προωθηθούμε με φορτηγάκια στη θέση Ρουσές (1900μ). Από εκεί θα ανέβουμε στις 
Πάχνες (2452μ), την ψηλότερη κορυφή των Λευκών Ορέων. Η επιστροφή θα γίνει με τον 
ίδιο τρόπο. Η διαδρομή είναι βατή, κατάλληλη και για ορειβάτες με λίγη πείρα στο βουνό.

Κυριακή 12  |  α. Μονή Βροντησίου-Χαλασοκεφάλα-Ρούβας-Ζαρός
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης   •  Ώρες πορείας: 9   •  Β.Δ.: 3

Από τη Μονή Βροντησίου (540μ) ανεβαίνουμε τις περιοχές Χωστό Νερό, Πλατύ Λαγκός και Λουτσολάκια και φτάνουμε στην 
κορυφή Χαλασοκεφάλα (1922μ), απ’ όπου απολαμβάνουμε την πανοραμική θέα. Μέχρι εδώ η πορεία είναι συνεχώς ανηφορική 
και χωρίς μονοπάτι με υψομετρική διαφορά 1382μ. Από την κορυφή κατηφορίζουμε κατσάβραχο με μυτερές πέτρες χωρίς 
μονοπάτι από Ανεμοσέφκουλο και Αρκαλιές και φτάνουμε στους Δύο Πρίνους. Μπαίνουμε σε μονοπάτι, περνάμε το όμορφο 
φαράγγι του Ρούβα και το μικρό φαράγγι του Γάφαρη και τερματίζουμε στη Λίμνη του Ζαρού (420μ). Απαραίτητη η εμπειρία 
κακοτράχαλου βουνού.

β. Φαράγγι Κεραλιμανιώτισας
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης   •  Ώρες πορείας: 5   •  Β.Δ.: 1+        
Ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό φαράγγι, με μικρές αλλά συνεχείς καταβάσεις (ραπέλ), 15 σε αριθμό, οι μεγαλύτερες ύψους 
15 μ. Θα ξεκινήσουμε από κάποιο σημείο του δρόμου που ενώνει το χωριό Καλάμι με τον οικισμό Ψαρή Φοράδα. Αρχικά 
θα περπατήσουμε σε χωματόδρομο και μετά θα ανεβούμε μια πλαγιά για να προσεγγίσουμε την είσοδο του φαραγγιού.  
Το περπάτημα είναι 1 ώρα και η διάσχιση του φαραγγιού 4 ώρες.      

Σαββατοκύριακο 18-19  |  α. Γκίγκιλος
Αρχηγός: Άρια Χατζηβασίλη   •  Ώρες πορείας: 7   •  Β.Δ.: 3    
Το Σάββατο το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για τον Ομαλό Χανίων όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Την Κυριακή το πρωί θα 
ξεκινήσουμε από το Ξυλόσκαλο (1200 μ) την ανάβαση για την Κορυφή Γκίγκιλος, η οποία βρίσκεται δυτικά του Φαραγγιού της 
Σαμαριάς. Αρχικά θα ακολουθήσουμε το καλά χαραγμένο μονοπάτι Ε4, θα περάσουμε από το Λινοσέλι και θα ανηφορίσουμε 
μέχρι το διάσελο (1650 μ). Όσοι θέλουν μπορούν να σταματήσουν εδώ, να θαυμάσουν τη θέα και να επιστρέψουν στον Ομαλό. 
Οι υπόλοιποι, ακολουθώντας τα σημάδια στη βραχώδη δυτική πλαγιά του βουνού, θα οδηγηθούμε στην Κορυφή του Γκίγκιλου 
(2080 μ). Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη και η θέα μαγευτική. Η επιστροφή θα γίνει από το ίδιο μονοπάτι.

β. Ξυλόσκαλο - Καταφύγιο Καλλέργη
Αρχηγός: Σταυρούλα Βλάχου   •  Ώρες πορείας: 4   •  Β.Δ.: 1
Παράλληλα με το Γκίγκιλο μια εναλλακτική εύκολη πεζοπορία με αφετηρία το Ξυλόσκαλο (1200μ) στο Οροπέδιο του Ομαλού. 
Ακολουθώντας ανηφορικό μονοπάτι και χωματόδρομο θα ανέβουμε στο Καταφύγιο Καλλέργη (1680μ). Αφού πιούμε το τσάι 
μας εκεί και θαυμάσουμε τη θέα στις γύρω κορυφές θα επιστρέψουμε από την ίδια διαδρομή.
 

Πενταήμερο 24-28   |   Ζαγοροχώρια         Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη       
Την Παρασκευή το απόγευμα φεύγουμε αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη κι από κει με πούλμαν για Μονοδέντρι.  
Το Σάββατο θα περπατήσουμε τη Σκάλα του Βραδέτου και θα περιηγηθούμε τα περίφημα πέτρινα τοξωτά γεφύρια της περιοχής. 
Την Κυριακή θα διασχίσουμε τη ξακουστή Χαράδρα του Βίκου γεμάτη φθινοπωρινά χρώματα. Τη Δευτέρα θα ανέβουμε στο 
καταφύγιο της Αστράκας, όπου θα διανυκτερεύσουμε, αφού πρώτα ανεβούμε στην κορυφή Γκαμήλα και στη Δρακόλιμνη.  
Την Τρίτη θα κατέβουμε στο Πάπιγγο και το απόγευμα θα επιστρέψουμε αεροπορικώς στο Ηράκλειο.

 

πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Τριήμερο 5-6-7  |  Παραλία Δωμάτων-Φαράγγι Kλάδου-Αγία Ρουμέλη   
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη   •   Ώρες πορείας: 5 + 4   •   Β.Δ.: 1 + 2
Την Παρασκευή το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την Αγία Ρουμέλη. Από εκεί θα μεταφερθούμε με καραβάκι στην παραλία 
των Δωμάτων όπου και θα διανυκτερεύσουμε σε σκηνές. Το Σάββατο θα προχωρήσουμε στο μοναδικής ομορφιάς Φαράγγι 
του Κλάδου για 2,5 ώρες περίπου και θα επιστρέψουμε στα Δώματα. Την Κυριακή, όποιοι το επιθυμούν, θα ακολουθήσουν το 
μονοπάτι Ε4 (350μ) μέχρι την Αγία Ρουμέλη. Οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν με το καραβάκι.

Κυριακή 7   |  Φαράγγι Ίμπρου  
Αρχηγός: Κίτσα Βασιλειάδου  •   Ώρες πορείας: 3  •   Β.Δ.: 1        
Όμορφη και ευχάριστη πεζοπορία στο Φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά που ξεκινάει από το χωριό Ίμπρος (850 μ) και καταλήγει 
στο χωριό Κομιτάδες (200 μ). Θα ακολουθήσει μπάνιο στην παραλία του Φραγκοκάστελλου. Η πορεία είναι εύκολη και συνιστάται 
για καινούργιους ορειβάτες και για παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Σαββατοκύριακο 13-14
34η Παγκρήτια Ορειβατική Συνάντηση-Γέργερη
Αρχηγός: Δ.Σ
Κάθε χρόνο οι ορειβάτες από όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της Κρήτης συναντιούνται 
για να περπατήσουν μαζί και να γνωριστούν καλύτερα. Φέτος η συνάντηση θα διοργανωθεί 
από τον ΕΟΣ Μοιρών και θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή της Γέργερης.

Κυριακή 21  |  α. Φαράγγι Τσούτσουρα    
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη   •   Ώρες πορείας: 5.30   •   Β.Δ.: 1+       
Είναι ένα φαράγγι εύκολο, εντυπωσιακό και αρκετά στενό, με μικρές αλλά συνεχείς καταβάσεις-ραπέλ, συνολικά 13, με τη 
μεγαλύτερη 32 μέτρα. Το περπάτημα αρχίζει από κάποιο σημείο του δρόμου για Τσούτσουρα. Αρχικά είναι χωματόδρομος 
και μετά κατηφορικό μονοπάτι. Για να προσεγγίσουμε την είσοδο του φαραγγιού θα περπατήσουμε περίπου 30 λεπτά και η 
διάσχιση του φαραγγιού διαρκεί περίπου 5 ώρες. Η έξοδος του φαραγγιού είναι στον Τσούτσουρα.      

β. Τσούτσουρας - Μαριδάκι - Άγιος Νικήτας   
Αρχηγός: Φωτεινή Βολωνάκη   •   Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.: 1 
Από το παραθαλάσσιο χωριό Τσούτσουρας θα ακολουθήσουμε παραλιακό μονοπάτι μέχρι το Μαριδάκι. Από εκεί θα 
προχωρήσουμε από μονοπάτι και αγροτικό δρόμο για το μοναστήρι του Αγίου Νικήτα. Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν μπάνιο 
στις πανέμορφες παραλίες της διαδρομής. Η επιστροφή θα γίνει από την ίδια διαδρομή που είναι συναρπαστική με θέα το 
Λιβυκό πέλαγος.

Κυριακή 28    |  α. Καθαρό - Σελάκανο - Μεταξοχώρι
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 1        
Όμορφη πεζοπορία σε μονοπάτι και χωματόδρομο σε υπέροχα τοπία. Θα ξεκινήσουμε από το οροπέδιο Καθαρό, θα κατέβουμε 
στο Σελάκανο, το μεγαλύτερο πευκοδάσος της Κρήτης, και από κει από παλιό πετρόκτιστο μονοπάτι θα καταλήξουμε στο 
Μεταξοχώρι. Θα ακολουθήσει μπάνιο σε κοντινή παραλία.

β. Βουλισμένο Αλώνι - Γνωριμία με την αναρρίχηση
Αρχηγός: Πουλινάκης Μανούσος         
Αναρριχητική εξόρμηση στο Βουλισμένο Αλώνι όπου θα έχουν την ευκαιρία όσοι το επιθυμούν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή 
με την αναρρίχηση, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να γευτούν την αίσθηση ότι οι τοίχοι δεν αποτελούν εμπόδιο αλλά 
πρόκληση! 

πρόγραμμα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
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Κυριακή 2  |  α. Διάσχιση Ψηλορείτη  
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης   •   Ώρες πορείας: 10   •   Β.Δ.: 3       
Η διάσχιση θα ξεκινήσει πολύ νωρίς το πρωί από το Οροπέδιο της Νίδας (1450 μ)  
από όπου ακολουθώντας το κλασικό μονοπάτι θα ανεβούμε στην Κορυφή του 
Ψηλορείτη Τίμιος Σταυρός (2456 μ). Από εκεί θα κατηφορίσουμε νοτιοδυτικά 
μέχρι το καταφύγιο του ΕΟΣ Ρεθύμνου Τουμπωτός Πρίνος (1400 μ), όπου θα 
ξεκουραστούμε και θα συνεχίσουμε την πορεία μέσα από δασωμένο μονοπάτι 
μέχρι το χωριό Φουρφουράς (500 μ).

β. Κορίτσι-Βρωμονερό 
Αρχηγός: Κίτσα Βασιλειάδου   •   Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.: 1   
Το περπάτημα θα ξεκινήσει περίπου 2 χλμ μετά την εκκλησία της Αγ. Μαρίνας (1300 μ) στο δρόμο προς τη Νίδα. Θα κατηφορίσουμε 
από μονοπάτια και χωματόδρομους προς το Οροπέδιο Κορίτσι και το Δάσος Βρωμονερό. Η πορεία θα καταλήξει στο Μοναστήρι 
της Αγ. Ειρήνης Κρουσώνα (650 μ). Εύκολη πεζοπορία για νέους ορειβάτες και παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Κυριακή 9  |  Λίμνη Πάρτηρα-Μικρή Επισκοπή-Μηλιαρίσι-Βιτσιλιά-Λευκοχώρι
Αρχηγός: Νίκος Φιλιππάκης   •   Ώρες πορείας: 5   •   Β.Δ.: 1

Εύκολη διαδρομή κυρίως σε χωματόδρομο που περνάει από πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Η Μικρή Επισκοπή είναι παλιό 
έρημο χωριό με όμορφη βρύση, μεγάλο πλάτανο και αξιόλογα ερείπια μιας Βασιλικής. Στο Μηλιαρίσι θα δούμε ένα μοναδικό 
εκκλησάκι, μισό καθολικό και μισό ορθόδοξο. Η Βιτσιλιά διαθέτει σπίτια υπό αναπαλαίωση και μοναδική θέα, σαν να 
βρισκόμαστε σε αετοφωλιά. Θα καταλήξουμε στο Λευκοχώρι με το όμορφο πευκοδάσος του.

Κυριακή 16  |   α. Νίδα-Κόλλητα-Μαύρη-Καμαραϊκό Σπήλαιο-Νίδα 
Αρχηγός: Ρενάτε Γκέσμαν   •   Ώρες πορείας: 8   •   Β.Δ.: 2          

Από το Οροπέδιο της Νίδας (1450 μ) θα ανηφορίσουμε για την 
Κορυφή Μαύρη (1981 μ). Αφού απολαύσουμε τη θέα, θα κατέβουμε στο Καμαραϊκό Σπήλαιο και θα επιστρέψουμε στη Νίδα.

β. Νίδα- Καμαραϊκό Σπήλαιο-Νίδα
Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 1           

Από το Οροπέδιο της Νίδας (1450 μ) θα πάμε στο Καμαραϊκό Σπήλαιο 
(1700μ) περνώντας από μιτάτα και τραβερσάροντας τις νότιες πλαγιές 
του Ψηλορείτη απολαμβάνοντας τη θέα στο Λιβυκό. Η επιστροφή θα 
γίνει από το ίδιο μονοπάτι.

Κυριακή 23 |  Έβδομος-Γωνιανό Φαράγγι 
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης   •   Ώρες πορείας: 7   •   Β.Δ.: 2            
Από την Αγία Μαρίνα στη Ζώμινθο (1187μ) ξεκινάμε σε χωματόδρομο ως την Ξερολίμνη. Συνεχίζουμε χωρίς μονοπάτι για 
την περιοχή Πενταχέρι με τα πηγάδια και ανεβαίνουμε στην κορυφή Χεριάς (1166μ). Κατηφορίζουμε λίγο και περνάμε από τις 
περιοχές Πλάτες και Συκιές και από μικρό κομμάτι χωματόδρομου φτάνουμε στον Έβδομο. Μπαίνουμε στο φαράγγι του Λαγού 
και τερματίζουμε στην αρχή του Γωνιανού Φαραγγιού (620μ).

Κυριακή 30 |  α. Κολλητά Φαράγγια 
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης   •   Ώρες πορείας: 5   •   Β.Δ.: 1          

Στη διαδρομή αυτή θα διασχίσουμε δύο γνωστά και πανέμορφα φαράγγια του Ρεθύμνου. Το πρώτο 
«Φαράγγι του Βελονάδο» ξεκινάει από το χωριό Μούντρος (350 μ) και καταλήγει στο χωριό 
Βελονάδο από μονοπάτι που διασχίζει το φαράγγι. Το δεύτερο φαράγγι γνωστό και σαν Φαράγγι 
του Κάτω Πόρου είναι παράλληλο με το πρώτο. Η πορεία μας θα περάσει από την Πηγή των Πέντε 
Παρθένων και θα καταλήξει στην Αργυρούπολη (300 μ).  

β. Φαράγγι Βολαχά   
Αρχηγός: Γιάννης Μπρομοιράκης   •   Ώρες πορείας: 4,5   •   Β.Δ.: 3+       
Μια καλή ευκαιρία για όσους θέλουν να γνωρίσουν το πάνω μέρος του φαραγγιού αυτού στα Αστερούσια και να δοκιμάσουν 
διαδρομή τύπου via ferrata. Την περασμένη Άνοιξη κατεβήκαμε το κάτω μέρος του φαραγγιού. Τώρα θα το ξεκινήσουμε από 
την αρχή του ως το σημείο που λέγεται «Της Κοπελιάς ο Πήδος».

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Άνω Ασίτες-Καταφύγιο Πρίνος-Κουδούνι 
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη   •   Ώρες πορείας: 2+8   •   Β.Δ.: 1+3

Το Σάββατο θα ανέβουμε από τους Άνω Ασίτες (600μ) στο καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας 
(1100μ), όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Νωρίς το πρωί της Κυριακής θα ξεκινήσουμε την πορεία 
μας ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4, θα ανέβουμε στην Πυραμίδα(1600μ) και θα φτάσουμε στην 
κορυφή Κουδούνι (1860μ). Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Ηράκλειο.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 
Παράνυμφοι-Μονή Κουδουμά-Άη Γιάννης
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη    •    Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 1            
Από τους Παρανύμφους θα κατέβουμε το παλιό μονοπάτι ως στη Μονή Κουδουμά. Από κει θα συνεχίσουμε προς τα δυτικά, θα 
περάσουμε από το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου και θα καταλήξουμε στον παραλιακό οικισμό του Άη Γιάννη. Τέλος, 4Χ4 θα μας 
ανεβάσουν στα Καπετανιανά.

πρόγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 πρόγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

πρόγραμμα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
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συστημα καθορισμου βαθμων δυσκολιασ εξοπλισμοσ στο βουνο

Επεξήγηση συμβόλων

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό και να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα 
υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.
• Οι διαδρομές από βαθμό 2 και πάνω μπορεί να είναι εκτός μονοπατιού.
• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ - κραμπόν και γνώση του χειμερινού βουνού.
• Οι αναγραφόμενες ώρες υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του 
χιονιού και την ομοιογένεια της ομάδας.
• Οι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν να αποκλείσουν από την διαδρομή άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον 
απαιτούμενο κατά περίπτωση εξοπλισμό, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης ή για οποιοδήποτε άλλο βάσιμο 
λόγο, για τη δική τους ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ.) όταν υπάρχουν αναρριχητικά 
περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού / πάγου από 40ο και πάνω. Η συμμετοχή σε τέτοιες εκδρομές 
απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. Για τις χειμερινές αναβάσεις απιτούνται επίσης 
γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.

Αναρριχητικός Εξοπλισμός 

Εξοπλισμός Σκι

Χειμερινός Εξοπλισμός

Υψομ. διαφορά: Ανάβαση 600m

650m

1740m

600m

600m
12km

Πεζοπορική Διαδρομή

Ορειβατική Διαδρομή

Μονοπάτι

Χωματόδρομος

Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Αγροτικός δρόμος

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Κυκλική Διαδρομή

Περάσματα από νερό

Πόσιμο Νερό

Κατάλληλη για παιδιά

Ωραία Θέα

Δύσκολη διαδρομή

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση 600m

Συνολική Ανάβαση 

Συνολική Κατάβαση 1740 m

Συνολικό Μήκος 12 Km
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Φυσικά χαρακτηριστικά 
Το αγρίμι είναι ράτσα αίγας (άγρια ή πρωτόγονη  κατοικίδια) 
όπου και τα δύο φύλα φέρουν κέρατα. Η διαφορά στο 
μήκος, τον όγκο και το σχήμα των κεράτων ανάμεσα στα 
δυο φύλα ξεκινά να διαφαίνεται πριν ακόμα συμπληρωθεί 
μισός χρόνος ζωής. Εν τέλει, τα αρσενικά αποκτούν πάνω 
από το τριπλάσιο μήκος κεράτων από εκείνο των θηλυκών 
[μέγιστο προσωπικά μετρημένο  88 εκ (9+ ετών) και 21,1 
εκ αντίστοιχα]. Στα αρσενικά, το κάθε κέρατο (χωρίς την 
εσωτερική οστέινη βάση) φτάνει γύρω στo μισό κιλό βάρος. 
Σύμφωνα με μετρήσεις, τα ενήλικα αρσενικά φτάνουν τα 74 
εκ ύψος στην ωμοπλάτη ενώ τα θηλυκά τα 60 εκ. Σε βάρος, 
τα αρσενικά φτάνουν τα 46,5 κιλά ενώ τα θηλυκά φτάνουν ~ 
στο μισό (24 κιλά). Τα θηλυκά στην πλειοψηφία τους έχουν 
ένα υποτυπώδες  γένι. Και τα δύο φύλα έχουν φουντουκί 

χρώματος καλοκαιρινό τρίχωμα, αν και στα ενήλικα αρσενικά 
αυτό ξεκινά να ασπρίζει βαθμιαία, χρόνο με το χρόνο. Στη 
ράχη, στα άκρα, το πρόσωπο και το στήθος υπάρχουν λωρίδες 
σκούρες καφέ ως μαύρες. Υπάρχει και λωρίδα ‘περιλαίμιο’ η 
οποία διαφαίνεται ελάχιστα στα θηλυκά και τα αγριμάκια. 
Το χειμερινό τρίχωμα είναι μακρύτερο σε όλα τα άτομα, 
ανοίγει, δε,  ο τόνος του στα αρσενικά ανάλογα με την ηλικία. 
Χαρακτηρίζεται επίσης από μεγαλύτερη αντίθεση καθώς οι 
λωρίδες σκουραίνουν.’ 
Η κοιλιά έχει ανοικτό λευκό –κρεμ χρώμα, μερικές φορές 
‘βρώμικο.

Ηλικία 
Η μέγιστη ηλικία που μέτρησα στην Κρήτη ήταν τα 11+ χρόνια 
για τα αρσενικά και τα 12+ για τα θηλυκά. (αρσ.: 14+ στη 
Θοδωρού· Husband, 1983). Σε ζωολογικό κήπο έχουν φτάσει 
και τα 22 έτη. Οι αίγαγροι στην Ασία λέγεται ότι φτάνουν και 
τα 15 έτη ζωής

Βιότοπος
Το αγρίμι βρίσκει τροφή (αγρωστώδη, θάμνους, βότανα, 
κυπαρίσσι, ελιά, συκιά, άλλα φυτά και μανιτάρια) σε όλους 
σχεδόν τους τύπους βιοτόπων της Κρήτης: α) γκρεμνά με 
αραιή χαμηλή βλάστηση, β) δάση κωνοφόρων, γ) παραποτάμια 
δάση, δ) λιβάδια, ε) μακκία βλάστηση, στ) φρύγανα.

Πληθυσμιακή κατάσταση  
Τα περισσότερα αγρίμια απαντώνται τη μέρα ανάμεσα στα 300 
και τα 900 μ υψόμετρο. Ο συνολικός Κρητικός πληθυσμός 
τους εκτιμάται ότι κυμαίνεται ετησίως γύρω στα 950 άτομα 
(χωρίς να αφαιρούνται οι θάνατοι, φυσικοί ή από λαθροθηρία).  
Οι τελευταίες εκτεταμένες καταμετρήσεις είχαν γίνει το 2007.
Σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για τη 
Διατήρηση της Φύσης (IUCN), το αγρίμι είναι Ευάλωτο (VU) 
απειλείται δηλαδή με εξαφάνιση.

Άγρια οπληφόρα 
Οι τετράποδοι 

“ορειβάτες”  
των ελληνικών 

βουνών

Κείμενο - Φωτογραφίες: 
Άλκης Γκέσκος

   

Οι ορειβάτες ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τα στοιχεία 
της φύσης και συχνά μας καλλιεργείται μια αγνή επιθυμία 
να την κατανοήσουμε. Αυτά που θεωρώ ότι μας τραβούν 
περισσότερο την προσοχή είναι τα φυτά, και τα ημερόβια 
θηλαστικά. Από τα τελευταία τα πιο εντυπωσιακά είναι τα 
ορεινά οπληφόρα που εμπνέουν τον σεβασμό σε όσους 
έχουν την τύχη να τα συναντήσουν. 
Στην Ελλάδα, άγρια οπληφόρα είναι το ελάφι, το ζαρκάδι, 
το αγριογούρουνο, το αγριόγιδο και το αγρίμι ή Αίγαγρος 
της Κρήτης. Τα δύο τελευταία είναι τα πιο αγαπητά καθώς 
έχοντας ‘ορειβατικές’ ικανότητες διαβιούν ακόμα και σε 
ορθοπλαγιές προκειμένου να επιβιώσουν. Όχι παράλογα, 
έχουν χαρακτηριστεί, μαζί με συγγενικά τους είδη, ως ‘οι 
άρχοντες των ορέων’.

Α) Το Αγρίμι Capra aegagrus cretica 
ή C. hircus
Το αγρίμι είναι ένα ζώο συνδεδεμένο με τις παραδόσεις των 
Κρητών με ένα παράδοξο τρόπο. Οι Κρήτες, από τη μια, το 
θαυμάζουν και το σέβονται για την ικανότητά του να επιβιώνει 
στα πιο δυσπρόσιτα γκρεμνά του νησιού. Από την άλλη, 
αρκετοί θεωρούν σπουδαίο επίτευγμα το να σκοτώσουν ένα 
ενήλικο αρσενικό λόγω ακριβώς των κινδύνων που ενέχει 
η θήρευσή του. Βασικό κίνητρο δίνει το κρέας του το οποίο 
θεωρείται εξαιρετικά εύγευστο. 

Κατανομή 
Ο ορειβάτης θα συναντήσει αγρίμια κοντά στα μονοπάτια 
των Λευκών Ορέων της Κρήτης από το φαράγγι της Ελυγιάς 
ως και το φαράγγι της Αγ. Ειρήνης αλλά περισσότερο στο 
φαράγγι της Σαμαριάς. Ζει σε όλα τα υψόμετρα από την 
επιφάνεια της θάλασσας μέχρι και τις μαδάρες προτιμώντας 
βοσκοτόπια κοντά σε απότομες πλαγιές με κωνοφόρα δάση 
όπου βρίσκει καταφύγιο από τον άνθρωπο. Εκτός Κρήτης, 
ζει σε ελεύθερη κατάσταση - έχοντας μεταφερθεί εκεί τον 
20ο αιώνα – κυρίως σε ορισμένες νησίδες (καταφύγια 
θηραμάτων/ άγριας ζωής, ΕΚΠ),  το πρώτο και σημαντικότερο 
εκ των οποίων είναι η Θοδωρού στο νομό Χανίων. Έχει 
εισαχθεί και στη Ντία, αλλά ο πληθυσμός αυτός είχε επιμειξία 
με κατοικίδιες αίγες σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, την περασμένη 
δεκαετία, σχεδόν εξολοθρεύτηκε από τις αρμόδιες αρχές με 
σκοπό την επανεισαγωγή αγριμιών. 

Σανάδα καθαρίζει το τρίχωμά της

Σαναδάκι κοιτάζει το φακό ΕΔ Σαμαριάς 2004

Σανάδα με το αγριμάκι της ΕΔ Σαμαριάς 2004

θηλυκό αγριόγιδο σε χιονούρα Σταυραϊτιές 
Ολύμπου ΠΟΣ 2014
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Συμπεριφορά 
Η σανάδα (ενήλικο θηλυκό) μπορεί να γεννά μια φορά το 
χρόνο ένα ή, σπανιότερα, δύο μικρά. Εξαιρετικά σπάνια, 
φαίνεται πως γεννιούνται και τρίδυμα.  
Τα αγριμάκια μένουν μαζί με τη μάνα τους ~ 2  χρόνια , 
αν και αυτό  στα αρσενικά συμβαίνει λίγες φορές καθώς 
ανεξαρτητοποιούνται γρήγορα από το πρώτο φθινόπωρο. 
Εντούτοις, τα νεαρά αρσενικά μπορεί να μείνουν κοντά στα 
θηλυκά ως και τον τέταρτο χρόνο της ζωής τους σχηματίζοντας 
συνήθως, κοπάδια αρσενικών και, περιστασιακά, μικτές 
- ως προς το φύλο - ομάδες. Τα θηλυκά όταν γεννήσουν 
σχηματίζουν το δικό τους κοπάδι/οικογένεια.
Τα ενήλικα αρσενικά ζουν μόνα ή σε μικρά κοπάδια 
ξεχωριστά από τα θηλυκά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. 
Τα δύο φύλα συναντώνται την αναπαραγωγική περίοδο 
αλλά μετά τα αρσενικά επιστρέφουν συνήθως στα ‘λημέρια’ 
τους. Γενικά, τα αγρίμια της Σαμαριάς κινούνται σε κοπάδια  

3-6 ατόμων αλλά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σχηματίζονται 
μερικές φορές σε βοσκότοπους.

Κατά την περίοδο του ζευγαρώματος (τέλη Οκτωβρίου με 
αρχές Δεκεμβρίου) οι τρά(γ)οι μετακινούνται στα μέρη που 
ζουν οι σανάδες. Επιδιώκουν να ζευγαρώσουν με όσες 
μπορούν εν μέσω έντονου ανταγωνισμού. Η επιτυχία των 
αρσενικών αυξάνεται με την ηλικία τους αλλά ανάμεσα σε 
ίσης ηλικίας/’κοινωνικής’ τάξης άτομα το ποιό θα ζευγαρώσει 
καθορίζεται μετά από, συχνά βίαιη, αντιπαράθεση που μπορεί 
να αποβεί και μοιραία (πτώση από γκρεμό). Οι συγκρούσεις 
με κέρατα αντηχούν από δεκάδες μέτρα μακριά. Τα θηλυκά 
φαίνεται πάντως πως έχουν τον τελικό λόγο επιλέγοντας 
αν θα ζευγαρώσουν ή όχι με το νικητή. Τα μικρά αγριμάκια 
γεννιούνται κυρίως Απρίλιο με αρχές Μαΐου. 

Oικογένεια αγριμιών Σαμαριά 2004

Nεαρό και ενήλικο αρσενικό αγρίμι 
ΕΔ Σαμαριάς 2008 Στρεφομάδι ΕΔ Σαμαριάς περιοχή αγριμιών

Θηλυκό αγριόγιδο με το μικρό του Στεφάνι Όλυμπος ΠΟΣ 2013
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συνήθως σε κοπάδια το πολύ των 15 ατόμων (σπάνια 
ξεπερνούν τα 30 άτομα). 
Αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες για να αποφύγουν τους 
θηρευτές τους (λύγκα, λύκο, χρυσαετό, αρκούδα και 
άνθρωπο).’

Τι είναι καλό να κάνουν οι ορειβάτες
Για την προστασία της φύσης έχουν ανακηρυχτεί, σε όλο 
τον κόσμο, ‘προστατευόμενες περιοχές’ (π.χ. καταφύγια 
θηραμάτων, εθνικοί δρυμοί, εθνικά πάρκα, περιοχές 
δικτύου Natura 2000, κ.α.) όπου μπορεί να απαγορεύονται  
οι περισσότερο (π.χ., χτίσιμο ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, 
κυνήγι) ως και οι λιγότερο εμφανείς (π.χ., κόψιμο 
ανθέων, άναμμα φωτιάς, κατασκήνωση  κλπ) ανθρώπινες 
παρεμβάσεις.  Κάθε περιοχή έχει μια σειρά αναγκαίων 
απαγορεύσεων τις οποίες πρέπει όλοι να τις τηρούν. 

Επίσης, υπάρχει εθνική και διεθνής νομοθεσία (π.χ., σύμβαση 
Cites) η οποία αφορά την απόλυτη προστασία συγκεκριμένων 
ζώων και φυτών που απειλούνται με εξαφάνιση ανεξαρτήτως 
περιοχής διαβίωσης.  

Για την αποφυγή της παρενόχλησης, γενικώς, της άγριας 
ζωής, η Διεθνής Ένωση Ορειβατικών Οργανώσεων UIAA 
δημοσιοποίησε το 2002 (Διεθνές Έτος Βουνού) τη «Διακήρυξη 
του Τυρόλου για την καλύτερη άσκηση των αθλημάτων του 
βουνού».  Σ’ αυτή δηλώνεται πως οι ορειβάτες πρέπει να είναι 
προπομποί για την προστασία της φύσης και να φροντίζουν να 
τηρούνται οι εκάστοτε κανονισμοί από τους συντρόφους τους. 
Μεταξύ άλλων πρέπει, επιπλέον, να αποφεύγουν γενικώς 
να ρυπαίνουν το τοπίο ή να κάνουν θόρυβο, πρέπει να 
χρησιμοποιούν μονοπάτια και να ελαχιστοποιούν τις φθορές 

στα βουνά χρησιμοποιώντας τις λιγότερο επιβλαβείς τεχνικές 
ασφάλισης. 

Όσον αφορά τα οπληφόρα, κάτι ακόμα που δεν πρέπει να 
κάνουμε είναι να τα ταΐζουμε, να τα πλησιάζουμε πολύ ή να 
προσπαθούμε να τα χαϊδέψουμε. Η ανθρώπινη-καλλιεργημένη 
τροφή μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές,  
η οικειότητα, δε, τα καθιστά ευάλωτα στους λαθροθήρες. 
Επίσης, τίμιο είναι να καταγγέλλουμε στα Δασαρχεία τις 
περιπτώσεις λαθροθηρίας / παράνομης βόσκησης και να τα 
ενημερώνουμε  αν δούμε εκτός Δρυμών άγρια ζώα. 

Τέλος, να αποφεύγουμε  δραστηριότητες όπως η κατασκευή 
‘τρουλιών’ (κατακόρυφων σωρών από πέτρες) που είναι 
αυτονόητο πως ενοχλούν ως και βλάπτουν (επίσης, 
απαγορεύονται εντός εθνικών δρυμών). 

Συμβάλλοντας στη βελτίωση της ζωής τους βελτιώνεται 
και η δική μας…

B) Το Αγριόγιδο (των Βαλκανίων) 
Rupicapra rupicapra balcanica 
Ένα διαδεδομένο, αν και σποραδικά κατανεμημένο,  στην 
Ευρώπη και τη Μικρά Ασία είδος με αρκετά υποείδη και ένα 
στενά συγγενικό είδος. Στην Ελλάδα απαντάται το βαλκανικό 
υποείδος. Παλιότερα, ο απομονωμένος γεωγραφικά 
πληθυσμός του Ολύμπου είχε χαρακτηριστεί ως ξεχωριστό 
υποείδος. Διαφέρει ίσως λίγο από τους υπόλοιπους 
ελληνικούς πληθυσμούς.

Κατανομή / πληθυσμιακή κατάσταση 
Στη χώρα μας ζουν ~ 480-750 αγριόγιδα σε σχετικά 
απομονωμένους μεταξύ τους πληθυσμούς. Θα τα συναντήσει 
ο περιπατητής σε απότομες πλαγιές, δάση και ορεινά 
βοσκοτόπια της Πίνδου, του Ολύμπου, της Ροδόπης και 
μερικών ακόμα βουνών (συνολικά 19 ορεινοί όγκοι) σε 
υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων. Το είδος στην Ελλάδα, 
υπεραισιόδοξα ίσως, έχει κριθεί ως Σχεδόν Απειλούμενο 
(NT) με εξαφάνιση.
Η χώρα μας αποτελεί το νοτιότερο σημείο εξάπλωσης του 
αποτελεί, δε, (αν αποδειχθεί ότι το αγρίμι προέρχεται από 
αίγαγρους που μεταφέρθηκαν στην Κρήτη) το δυτικότερο 
σημείο εξάπλωσης –έστω και τεχνητής- του αίγαγρου. 

Φυσικά χαρακτηριστικά 
Τα δύο φύλα διαφέρουν εξωτερικά ελάχιστα μεταξύ τους.  
Το χρώμα της γούνας είναι ανοιχτό καφέ το καλοκαίρι και 
σκούρο κατά την ψυχρή περίοδο του έτους. Υπάρχει άσπρο στο 
λαιμό και στο πρόσωπο. Οι οπλές έχουν εξελιχθεί για κίνηση 
στο χιόνι και τα βράχια. Τα θηλυκά είναι κάπως μικρότερα σε 
μέγεθος και τα κέρατά τους είναι λίγο πιο ‘τσιγκελωτά’ απ’ ότι 
των αρσενικών. 

Ηλικία 
Ζει  ελεύθερο ως 17 χρόνια (συνήθως 12-13) αλλά μπορεί να 
φτάσει τα 25 (αιχμαλωσία).

Συμπεριφορά 
Ζευγαρώνει περίπου την ίδια περίοδο με το αγρίμι 
(Οκτώβριο-Νοέμβριο) και γεννά το Μάιο ένα (σπάνια δύο) 
μικρά. Τα θηλυκά σχηματίζουν αυστηρά μητριαρχικά κοπάδια. 
Μπορούν να ζευγαρώσουν από το 2ο έτος της ζωής τους. 
Τα αρσενικά, μετά το 2-3 έτος της ηλικίας τους ζουν 
μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες αρσενικών. Μένουν 
απομονωμένα από τα θηλυκά ως την αναπαραγωγική 
περίοδο. Τότε, τα ισχυρότερα σχηματίζουν χαρέμια τα οποία 
μπορεί να υπερασπιστούν με μάχες. 
Τα αγριόγιδα, στις μέρες μας, στην Ελλάδα απαντώνται 

Θηλυκό αγρίμι ενώ μηρυκάζει
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1. Παλιός βοσκός
2. Κοπάδι
3. Ευνουχισμένοι τράγοι ή κριοί 
με κουδούνια

4. Υφαντό σακίδιο πλάτης
5. Αντικριστό κρέας σούβλας
6. Ίσκιος
7. Είδος αυλού

8. Γρήγορο μεγάλο άλμα
9. Έτρεχα
10. Παρατηρούσα
11. Επιστρέφετε

Ένας βοσκός, γεροβοσκός 

Παραδοσιακό Ριζίτικο
Επιλογή: Γιώργος Ρομπογιαννάκης 

Ένας βοσκός, γεροβοσκός και παλιοκουραδάρης 1

τα νιάταν του θυμήθηκε τα νιάτ’  αναστοράται:

Πού  ‘στε παντέρμα νιάτα μου, διαβήκετε και πάτε

και πού  ‘ν’ εκείνοι οι καιροί κ’ οι βουλισμένοι  χρόνοι

απού  ‘μουν νιός κ’  εις το βουνό έβλεπα το κουράδι.2

Που  ‘χα μαντριά τα πρόβατα μαντριά-μαντριά τα γίδια

‘που  ‘χα κι εννιά μπροστάρηδες 3  κ’  εσέρναν το κουράδι

‘που  ‘χα μιτάτο ξακουστό στση Νίδας το λιβάδι

‘που  ‘χα ραβδί κατσόπρινο βουργίδι4  ξομπλιασμένο

μ’  οφτό5  αγρίμι και αρνί πάντα  ‘τονε γεμάτο.

Που κάθουμουν στον ασκιανό6 στο δροσερόν αέρι

κ’ έπαιζα το λυράκι μου σα νιός σα παληκάρι

κ’ έπαιζα το χαμπιόλι7  μου κ’  η Πάνα αντιλάλιε

τ’ αρνάκια μ’  ετριγύριζαν και τα πουλιά σιμώναν

κ’ άκουγαν τα τραγούδια μου κ’ εγλυκοκελαϊδούσαν

κ’ εκηλαϊδούσαν τα πουλιά κ’ εχόρευγαν τ’ αρνάκια.

Κ’ έπαιζα ένα βίτσισμα8  κ’ εγλάκουν9  σαν αγρίμι

με πήδους δυο τον έπιανα και το λαγό στο γλάκι.

Στου Ψηλορείτη τη κορφή οπού ‘ν’ εκκλησιδάκι

εκειά ‘βγαινα κ’ εθώρουνε, βουνά χωρίς λιβάδια

κ’  εβγορολόγουν10  τσι βοσκούς τς’  όμορφες βοσκοπούλες

που βλέπαν τα κουράδια τους και τα αποκαμαρώναν.

Άχι! Παντέρμα νιάτα μου, αχι! Παντέρμα νιάτα!

Κι’ ας εξαναγιαγέρνετε11  μια μοναχή ημέρα!!

Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα 
παρά μόνο φωτογραφίες,

και δεν αφήνουμε πίσω μας τίποτα 
παρά μόνο σταγόνες ιδρώτα!!

Ευχαριστούμε το Studio 19 για τη δωρεάν ραδιοφωνική ανακοίνωση των διαδρομών μας
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2η ΜΕΡΑ
• Η γνωριμία με τα παιδιά του ΕΟΣ Σερρών.
• Η πορεία προς τον Λαϊλιά. 
• Ο καταπληκτικός καιρός.
• Αμάν! Εκεί πάνω θα φτάσουμε;
• Η πρώτη στάση για ξεκούραση με την υπέροχη θέα. 
• Το βουνό που δεν το είχε αγγίξει η άνοιξη ακόμα. 
• Τα χόρτα που πατούσαμε. 
• Η δεύτερη στάση για ξεκούραση. 
• Μα εδώ δεν έχουν πέτρες;
• Έχουν βράχια! Και χόρτα!
• Η ανηφόρα που γίνονταν όλο και πιο απότομη.
• Τα χρωματιστά αγριολούλουδα.
• Το ασταθές βήμα στα χόρτα.
• Το σκαρφάλωμα στα βράχια. 
• Η βοήθεια σε κάθε μας βήμα των Σερραίων ορειβατών.
• Η βοήθεια και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ μας. 
• Η κορυφή! 1848μ! 
• 1000 μέτρα υψομετρική διαφορά!
• Η ανακούφιση –φτάσαμε επιτέλους! – 
   και η ικανοποίηση – τα καταφέραμε! 
• Η θέα τριγύρω. 
• Οι φωτογραφίες. Οι ξηροί καρποί.  
• Το κατέβασμα προς το καταφύγιο. 
• Τα χιόνια που γλιστρούσαν.
• Το υπέροχο δάσος. 
• Η  σύντομη ξεκούραση στο καταφύγιο του ΕΟΣ Σερρών. 
• Το γεύμα στην ταβέρνα.

• Η βιασύνη να προλάβουμε τα Λουτρά στο Σιδηρόκαστρο.
• Η απογοήτευση ότι δεν έπρεπε να είχαμε φάει 
   για να μπούμε στο χαμάμ.
• Η εγκάρδια βοήθεια αγνώστων να μας δείξουν  
   το δρόμο για το ξενοδοχείο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
• Η συλλογή πληροφοριών.
• Οι συχνές επισκέψεις στα εντευκτήρια του Ορειβατικού  
   Συλλόγου παρακολουθώντας τα βήματα τη οργάνωσης.
• Η γλυκιά προσμονή.

1η ΜΕΡΑ
• Η  πτήση προς Θεσσαλονίκη με θέα τον Όλυμπο.
• Η παρέα του Ορειβατικού Συλλόγου Μοιρών.
• Η Αρχηγάρα μας.
• Η υπομονή της, η επιμονή της να μας ευχαριστήσει όλους.
• Τα καθαρά κι ευρύχωρα χωριά της περιοχής της λίμνης.
• Οι ευγενικοί κι εξυπηρετικοί άνθρωποι.
• Οι φωλιές των πελαργών πάνω στους στύλους. 
• Όταν πρωτοαντικρύσαμε τα γαλάζια νερά της λίμνης.
• Οι βάρκες και τα σωσίβια που φορέσαμε. 
• Η βαρκάδα. 
• Οι αντανακλάσεις.
• Η ηρεμία του τοπίου.
• Η θέα του χιονοσκέπαστου όρους Μπέλες ή Κερκίνη.
• Τα πουλιά. 
• Τα πολλά πουλιά! 
• Η ενημέρωση για τη δημιουργία της λίμνης, 
   τη σημασία της και την πανίδα της.
• Τα άλογα.
• Τα βουβάλια. 
• Τα παραλίμνια μαγαζάκια με τα φυστίκια.
• Το Μοναστήρι του Τίμιου Προδρόμου Ακριτοχωρίου  
    και τα λουκουμάκια του.  
• Το περπάτημα με το ηλιοβασίλεμα ως το ξενοδοχείο.
• Η συνάντηση με τους ορειβάτες-ποδηλάτες.
• Το δείπνο και η οικολογική ενημέρωση για την περιοχή.

Λίμνη Κερκίνη 
22-25 Μαρτίου 2014

Η συνταγή μιας πολύ 
επιτυχημένης εξόρμησης

Κείμενο: Σταυρούλα Βλάχου
Φωτογραφίες: Σταυρούλα Βλάχου,  

Νανά Κουτσανδρέου
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“Επεράσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα…”

Ευχαριστούμε ΕΟΣ Ηρακλείου! 
Και στην επόμενη με το καλό!

3η ΜΕΡΑ
• Η θέα στη λίμνη από το μπαλκόνι μας. 
• Η πολύ πρωινή αναχώρηση της ορειβατικής ομάδας για 
   την κορυφή του Μπέλες, 2130μ.
• Η συνάντηση της πεζοπορικής ομάδας με τους  
   συνορειβάτες  του Ορειβατικού Περιβαλλοντικού   
   Συλλόγου «Μπέλες».
• Η βοήθειά τους και οι πληροφορίες που μας έδιναν. 
• Το ατελείωτο δάσος. 
• Οι χελώνες και τα λουλουδάκια στο δρόμο μας. 
• Η συνομιλία με την ομάδα κορυφής. 
• Τα κατάφεραν!  1800μ υψομετρική διαφορά! 
• Σε δύσκολο έδαφος και με ομίχλη στο τέλος.
• Μπράβο τους!
• Η χαλαρή ξεκούραση στην τεχνητή λιμνούλα. 
• Η επίσκεψη στα ξωκλήσια. 
• Η θέα στη λίμνη.
• Τα ποταμάκια. 
• Η επίσκεψη στα Πορόια. 
• Βόλτα, φωτογραφίες, φαγητό, καφές, αλογάκια, ακανέδες. 
• Το γούστο των ανθρώπων κι η σημασία στη λεπτομέρεια.
• Η επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
• Η ευγένεια και ο επαγγελματισμός του Αλέξανδρου, 
   του ιδιοκτήτη του «Villa Μπέλες».
• Το γλέντι στις Σέρρες.
• Η παρέα των Σερραίων ορειβατών.
• Η μουσική, ο χορός.
• Η αγορά των καλύτερων ακανέδων των Σερρών 
   στις 2 το πρωί.

4η ΜΕΡΑ
• Αποχαιρετισμός στην υπέροχη Λίμνη Κερκίνη. 
• Η ομαδική φωτογραφία.
• Τα οχυρά Ρούπελ. 
• Η συγκινητική ιστορία τους.
• Η ξενάγηση από το φαντάρο.
• Το δέος των στοών και του χώρου.
• Η τρεμάμενη φωνή του Στέλιου.
• Τσακίστε το φασισμό!
• Το σπήλαιο της Αλιστράτης Σερρών.
• Τεράστιο! Καταπληκτικό! Εντυπωσιακότατο!
• Απαγορεύονται οι φωτογραφίες! Ουφ! 
• Η τρεχάλα να προλάβουμε τη βόλτα με το τρενάκι.
• Το φαράγγι του Αγγίτη ποταμού.
• Οι αναπαραστάσεις των βραχογραφιών με πέτρες 
   στην πλαγιά.
• Οι  νεολιθικές βραχογραφίες.
• Γρήγορα, γρήγορα! Να προλάβουμε το αεροπλάνο!
• Η γρήγορη στάση στο Λιοντάρι της Αμφίπολης.
• Η πτήση της επιστροφής.
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ολόκληρης της άλλης Πατρίου Ελληνικής Γης το 
βάρβαρο και σκληρό πέλμα του βάρβαρου από 
βορρά κατακτητή… 
… και θα απευθύνω από την αδάμαστη και 
καθαγιασμένη από το πέρασμα του χρόνου του γέρο 
Ψηλορείτη την εφετεινή ευχή του Έλληνα Ορειβάτη 
βγαλμένη από την αχλή της αιματοζυμωμένης 
τούτης γης.  Ας πάψει κάθε βλέμμα λαίμαργο 
προς την αθάνατη Ελληνική γη και ψυχή και ας 
σέβωνται όλοι τα δίκαιά της. Ας πάψη η έχθρα,  
ο πόνος και το αίμα το ελληνικό να χύνεται. Ας 
πάψη ο φόβος και η καταστροφή. Να’ρθη η γαλήνη 

Με αληθινό σκίρτημα χαράς έγινε γνωστή η είδησις της 
εφετεινής ογδόου Πανελληνίου Ορειβατικής Συγκεντρώσεως 
εις τα κρητικά βουνά μας από όλους τους παλαιούς και 
νέους ορειβάτας της νήσου μας. Ο πόλεμος η κατοχή και η 
σημερινές εσωτερικές συνθήκες της χώρας μας είχαν την 
επίδρασή τους και στο ευγενές αυτό σπορ. 

Το τμήμα του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου της πόλεώς 
μας επραγματοποίησεν την εις κορυφήν του Ψηλορείτη 
ανάβασίν του με το κάτωθι πρόγραμμα : Αναχώρησις εξ 
Ηρακλείου την 5ην απογευματινήν της 12ης τρέχοντος δια 
αυτοκινήτου δια Ζαρόν. Εκ Ζαρού πεζή ηκολούθησεν το 
δρομολόγιον Βορίζια – Καμάρες – Λοχριά – Κουρουπητό 
(νοτία πρόσβασις Ψηλορείτη) – Κορυφή Ψηλορείτη ένθα 
διανυκτέρευσεν την εσπέραν της 13ης τρέχοντος. 

(Εκ κορυφής κάθοδος την πρωίαν της 14Ης δια Οροπέδιον 
Νίδας – Βρύση Τριόδο. ‘Αφιξις εις Ανώγεια την 4ης 
απογευματινήν 14 τρέχοντος. Εξ Ανωγείων επέστρεψεν την 
εσπέραν της Κυριακής δια αυτοκινήτου.)

Η Πανελλήνιος Ορειβατικής Συνάντησις σύμφωνα με το 
δημοσιευθέν πρόγραμμα εστέφθη από πλήρη επιτυχία τόσο 
από την άποψη της συμμετοχής Ορειβατών (συμμετείχαν 
συνολικά 65 ορειβάτες και ορειβάτισσες) όσο και από την 
εκδρομικήν. Το τμήμα Ηρακλείου, το οποίο οργάνωσε τη 
συγκέντρωση και εφιλοξένησε τους εκδρομείς, συμμετείχε 
με 15 μέλη του. Το τμήμα Αθηνών συμμετείχε με 26 μέλη του. 
Επίσης συμμετείχε το τμήμα Θεσσαλονίκης το τμήμα Πατρών 
και το τμήμα Χανίων. Μεταξύ των εκδρομέων όμως υπήρχαν 

άτομα καταγόμενα από τα πλείστα διαμερίσματα της Ελλάδος, 
Ιωάννινα, Δωδεκάνησα, Βόλον κλπ και έτσι ουσιαστικά 
αντιπροσωπεύθησαν σχεδόν όλα τα τμήματα. Η κάθοδος των 
εξ ηπειρωτικής Ελλάδας ορειβατών έγινε με αεροπλάνο και 
ατμοπλοϊκώς. Έτσι λοιπόν αφίχθη εις το Ηράκλειον το πρώτον 
τμήμα εκδρομέων το Σάββατον 17 Ιουλίου με τους κυρίους … 
και … και δύο δεσποσύνας και γίνεται η πρώτη εμφάνισις των, 
η οποία προκαλεί τα πρώτα περίεργα βλέμματα, όταν μάλιστα 
εκυκλοφόρησεν εις την πόλιν η πρώτη δεσποσύνη με μακρύ 
κανονικό παντελόνι!

Κορυφή Ψηλορείτη 20-21 Ιουλίου 1948  

Απόσπασμα από την προσφώνησιν του Αντιπροέδρου του 
τμήματος Ηρακλείου Εμμανουήλ Αστρινάκη προς τους 
εκδρομείς της 8ου Πανελληνίου Ορειβατικής Συγκεντρώσεως

« Νοιώθουμε ανέκφραστη συγκίνηση όταν βλέπωμε 
όλους σας τους αντιπροσώπους των άλλων 
τμημάτων ανάμεσά μας. Νοιώθουμε ιδιαίτερη 
υπερηφάνεια γιατί η προτίμησή σας αλλά και οι 
ξεχωριστές συνθήκες του τόπου μας επέτρεψαν την 
πραγματοποίηση της 8ης Πανελληνίου Ορειβατικής 
Συγκεντρώσεως στα φιλόξενα κι αρρενωπά κρητικά 
βουνά μας. Ο Ψηλορείτης μας ριγά από Εθνική 
συγκίνηση όταν αισθάνεται στις κορφές και στις 
ράχες του το αγνό και ειρηνικό πέρασμά σας. Είχε 
κι αυτός δεχτεί μαζύ με τα άλλα ελληνικά βουνά 

Η Πανελλήνια 
Ορειβατική 

Συγκέντρωσις  
1948

εις τα Κρητικά 
Βουνά

Από τα αρχεία του Συλλόγου

1948  •  8η Πανελλήνια Ορειβατική 
ΣυνάντησηΟροπέδιο Ομαλού Βιάννου
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η συναδέλφωση και η δημιουργική ασφάλεια για 
όλα τα παιδιά της μάνας ελληνικής γης. Να μείνουν 
για πάντα ελεύθερα όλα τα ελληνικά βουνά κι οι 
κάμποι και τα χωριά κι οι πόλεις για να ζουν και 
να κυκλοφορούν ελεύθερα όλα τα παιδιά της που 
λέγονται Έλληνες. 
Με τα συναισθήματα που γεννά σε όλους μα ς η ευχή 
μας τούτη σας καλώ να αναφωνίσωμε όλοι μαζύ 

ΖΗΤΩ Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 
και ο φορέας της, ο ΕΟΣ! »
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Μέσα από τα μάτια των παιδιών

Οι συγγραφείςΗ χαρά του χιονιού!

Το κόψιμο της πίτας Υπό το βλέμμα του ΔίαΣτο μονοπάτι προς Ανώγεια
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αντικείμενα ανάμεσα στα δένδρα έξω από το Portland 
του Oregon, και ανακοίνωσε την ακριβή τοποθεσία του, 
(συντεταγμένες), στους φίλους του. Αυτή η ανακοίνωση έβαλε 
τις βάσεις αυτού του παιχνιδιού που συνεχώς αναπτύσσεται 
μέχρι σήμερα. «Το κουτί, αντικείμενα ανταλλαγής, το 
ημερολόγιο» και τον απλό κανόνα : «Πάρε κάτι, άφησε 
κάτι, γράψε στο ημερολόγιο.»

Σε δυο-τρεις ημέρες δύο αναγνώστες διάβασαν την 
ανακοίνωση στο Internet, χρησιμοποίησαν τα GPS τους για 
να βρουν την κρύπτη και με την σειρά τους δημοσίευσαν 
την εμπειρία της αναζήτησης τους. Τις επόμενες ημέρες 
δημοσιεύτηκαν και άλλες κρύπτες στην Καλιφόρνια, στο 
Κάνσας και στο Ιλινόις. Σε ένα μήνα έγινε ακόμη μία κρύπτη 
στην Αυστραλία! Όπως και πολλές άλλες πρωτοποριακές 
ιδέες, έτσι και αυτή, αναπτύχθηκε ραγδαία μέσα από το 

Internet, μόνο που για να συμμετάσχεις σε αυτή, έπρεπε 
να αφήσεις τον υπολογιστή σου στο σπίτι και να βγεις να 
ανακαλύψεις τον κόσμο.

Για να συμμετάσχει κανείς πρέπει να επισκεφθεί την 
ιστοσελίδα www.geocaching.com. Εκεί θα πρέπει να γίνει 
μέλος δίνοντας ένα ψευδώνυμο και το e-mail του, δωρεάν 
φυσικά. Ύστερα ανοίγει το χάρτη και ένας πειρασμός από 
θησαυρούς εμφανίζεται στα μάτια του! Η ιστοσελίδα υπάρχει 
πλέον και στα Ελληνικά χάρη στη μετάφραση που έκαναν 
κάποιοι εθελοντες. 

Υπάρχει και η ιστοσελίδα www.geocaching-gr.com  
και ομάδες στο facebook, όπως αυτή: https://www.
facebook.com/groups/61578444257/?fref=ts.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να δείτε εδώ:  
http://www.geocaching.com/guide/  

Τη στιγμή αυτή οι ενεργές κρύπτες  σε όλο τον κόσμο είναι 
2.500.000, στη Ελλάδα είναι  γύρω στις 2.500, κι από αυτές 
περίπου 700 στην Κρήτη Σ’ αυτό βοήθησε και η εξάπλωση 
των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων και των tablets με 
ενσωματωμένη τη λειτουργία GPS. 

Στην Ελλάδα οι παίκτες  δεν είναι πολλοί, αλλά υπάρχουν σε 

Συνεχίζοντας τα άρθρα σχετικά με  το GPS θα δούμε πώς 
μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και κάπως διαφορετικά, 
δηλαδή για αναψυχή, κίνητρο για εξόρμηση στο ύπαιθρο και 
σαν ταξιδιωτικό οδηγό. Ας γνωρίσουμε λοιπόν το Geocaching,  
το υψηλής τεχνολογίας παιχνίδι του κρυμμένου «θησαυρού». 
Αλλά τι είναι πάλι τούτο;

Το Geocaching είναι ένα παιχνίδι για χρήστες GPS που 
συνδυάζει διασκέδαση και περιπέτεια. Οι συμμετέχοντες 
μέσα από το παιχνίδι ανακαλύπτουν τις δυνατότητες και 
τα χαρακτηριστικά μιας συσκευής GPS, αλλά ταυτόχρονα 
ανακαλύπτουν και τις ομορφιές που έχει να μας προσφέρει 
ο πλανήτης μας. Η βασική ιδέα είναι να κρύψουν κουτάκια 
(ονομάζονται “γεωκρύπτες” ή “κρύπτες”, στα αγγλικά 
“geocaches” ή “caches”) οπουδήποτε στον κόσμο και να 
δημοσιεύσουν τις συντεταγμένες των κρυπτών σε ιστοσελίδες 
που υπάρχουν γι’ αυτό τον σκοπό. Μία κρύπτη είναι συνήθως 
ένα μικρό αδιάβροχο κουτί (π.χ. τάπερ) που περιέχει ένα 
ημερολόγιο, ένα μολύβι για να υπογράψει στο ημερολόγιο 
αυτός που θα βρει την κρύπτη και τον “θησαυρό”, που 
συνήθως είναι μικρά παιχνιδάκια και διάφορα αντικείμενα 
μικρής αξίας.

Άλλοι παίκτες με την βοήθεια συσκευών GPS αναζητούν 
τις κρύπτες αυτές. Όποιος βρει μια κρύπτη υπογράφει στο 
ημερολόγιο με το ψευδώνυμό του και, εάν θέλει, γράφει 
και δυο λόγια για την κρύπτη π.χ. πώς την ανακάλυψε, την 
διαδρομή του μέχρι εκεί, έναν χαιρετισμό προς τους άλλους 
επισκέπτες κ.λπ. Ο μοναδικός κανόνας που ισχύει για όποιον 
βρει μια κρύπτη είναι : Εάν πάρετε ένα αντικείμενο από την 
κρύπτη, πρέπει να αφήσετε ένα νέο αντικείμενο στην κρύπτη.

Η ιδέα ξεκίνησε το 2000 στην Αμερική. Στις 3 Μαΐου του 
2000, ο Dave Ulmer πρότεινε έναν τρόπο εορτασμού για την 
κατάργηση του συστήματος της επιλεκτικής διαθεσιμότητας 
των δορυφορικών σημάτων. Έκρυψε έναν κουβά με διάφορα 

GEOCACHING 
Μια εξελιγμένη 
χρήση του GPS

Κείμενο και φωτογραφίες:  
Νανά Κουτσανδρέου 

Υπογράφουμε με το ψευδώνυμό μας

Χάρτης Κρήτης με γεωκρύπτες

Χάρτης Αττικής με γεωκρύπτεςΕισαγωγή στο παιχνίδι



3736

τις καθιερωμένες τουριστικές διαδρομές. Αν όσοι εμπλέκονται 
με τον τουρισμό στην Ελλάδα ήξεραν πόσοι παίκτες έρχονται 
εδώ για τις κρύπτες, θα έμεναν έκπληκτοι!

Κρύπτες στην Ελλάδα υπάρχουν κυριολεκτικά παντού:  
Στα κέντρα των πόλεων, στους αρχαιολογικούς τόπους, στα 
μνημεία, στις παραλίες, στα βουνά, στα φαράγγια, στα ποτάμια, 
στις κορυφές, στα σπήλαια, στα μοναστήρια, στα  ξωκλήσια, σε 
μικρούς κρυφούς παραδείσους και οπουδήποτε υπάρχει κάτι 
όμορφο να δει κανείς. Και ο τόπος μας διαθέτει πάμπολλα 
όμορφα σημεία! Αλλά κι όλος ο κόσμος είναι πανέμορφος! 
Αρκεί να ξέρει να ψάχνει κανείς!

Για τους ορειβάτες το παιχνίδι είναι ένα ακόμη κίνητρο να 
εξερευνήσουν τα βουνά και τα φαράγγια. Οι κρύπτες στις 
κορυφές του Ολύμπου, της Δίρφυος, του Κιθαιρώνα, της 
Όχης, του Ψηλορείτη, των Λευκών Ορέων και πολλές άλλες 
κρύβουν «θησαυρούς». Το ίδιο και το φαράγγι της Σαμαριάς, 
της Αράδαινας, της Νέδας, του Βίκου, αλλά και τα Μετέωρα 
και το αναρριχητικό πεδίο του Αγιοφάραγγου. Στη Κρήτη 
μάλιστα έχει γίνει προσπάθεια να τοποθετηθούν κρύπτες σ’ 
όλο το μήκος του πανέμορφου Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4.

Αν λοιπόν δείτε κάποιον να κοιτάει το τηλέφωνό του ή το GPS 
και να ψάχνει κάτι εκεί που εσείς δεν βλέπετε τίποτα, μην τον 
περάσετε για τρελό! Τώρα ξέρετε τι κάνει! Κι αν βρείτε κατά 
τύχη κάποιο περίεργο κουτάκι από φιλμ ή ένα μικρό τάπερ 
κολλημένο με μαγνήτη σ’ ένα κάγκελο ή σε κάποια τρύπα  
ή μέσα σ’ ένα βράχο, παρακαλούμε μην το χαλάσετε, μην το 
μετακινήσετε! 

Είναι κάποιος κρυμμένος «θησαυρός»  
και κάποιος τον ψάχνει…

όλη την επικράτεια με πιο δραστήρια την ομάδα της Αθήνας.  
Στην Κρήτη είμαστε δουλευταράδες αλλά λίγοι: wind&water, 
OMILOS, fsarakin κα. Υπάρχουν και πολλοί λάτρες της Κρήτης 
που επισκέπτονται το νησί συστηματικά και πολλές φορές 
το χρόνο, όπως οι renpet, schnaffes, wisamobi, mythos-
dreaming, albuquerquebill  κα. Μεταξύ μας γνωριζόμαστε, 
επικοινωνούμε και συναντιόμαστε ανεπίσημα ή επίσημα σε 
δημοσιευμένες στο διαδίκτυο συναντήσεις.

Το παιχνίδι περιλαμβάνει και άλλα ενδιαφέροντα σημεία, 
όπως τα ανιχνεύσιμα αντικείμενα (Travelbugs ή 
Geocoins). Αυτά έχουν ένα μοναδικό αριθμό και δικό τους 
χώρο στην ιστοσελίδα, όπου καταχωρούνται πληροφορίες για 
το πού τα βρήκε κάποιος και πού τα άφησε. Κάποια δικά μας 
ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, από κρύπτη σε κρύπτη, ανοίγοντας 
και σε μας την όρεξη να τα ακολουθήσουμε!

Πολλά τουριστικά γραφεία στο εξωτερικό, όπως στην Κύπρο 
ή τη Νότια Αφρική, χρησιμοποιούν το geocaching, για να 
φέρουν κόσμο στον τόπο τους, να γνωρίσουν μέρη έξω από 

Geocache με θέα!

Διάφορα είδη γεωκρυπτών

Γεωκρύπτη-νάνος!

Το βρήκαμε!

Ψάχνοντας... Γεωκρύπτη- Η Φωλιά Του Κούκου στον Υμηττό

Ανιχνεύσιμο με τον αριθμό του

Κι όμως, το ιγκουάνα είναι κρύπτη!
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Αναρριχητικά Νέα   /  BOULISM ALON       45 διαδρομές, 10 λεπτά απο την πόλη μας, για όλα τα γούστα

Cretan Climbing Community against all forms of racism

ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ - ΚΑΤΩ SECTOR

16. Hobbit: 6c+  μόνη και έρημη  **
17. Demolition man: 5a  εκπαιδευτική *
18. Pataria: 5c  λιγότερο εκπαιδευτική **
19. Koinonia miden: 6a  αν ήταν γιοφύρι θα ήταν 

της Άρτας *
20. Golden girl (also known as Kese kese ball): 6b  

the classical  ***
21. Skorpidaki: 6c+  not the classical , δύσκολο 

κρουξ στη μέση*
22. nazi kaneis .. i na min zei: 6b+  η πρώτη του 

πεδίου **
23. Fuck the police: 6c η δεύτερη του πεδίου, 

απολαυστικό σκαρφάλωμα σε χούφτες  ***
24. Must2riders:7a+  διαδρομή χωρίς rest  ***
25. La familia: 8a  μόνο διάρκεια και αγάπη  ***
26. Diastrevlosi xoroxronou: 8a+  αλητεία , σκληρό 

κρουξ στην αρχή, πιο σκληρό στο τέλος  ***
27. Oscar: 8a+  το καμάρι του πεδίου, αφιερωμένη 

στο σκύλο Oscar  ***
28. Never enough: 8c? ίσως η πιο δύσκολη 

σκαρφαλωμένη διαδρομή στο νησί, τρύπα 
κλειδί στο κρουξ της διαδρομής που εξαρτάται 

από το πάχος των δαχτύλων  ***
29. That’s enough: project 
30. Kaipiraki: 7b  στεγνώνει πάντα τελευταία  **
31. Antifa: 7c+  απολαυστικότατη  ***
32. Mustar: 8b  χαρακτηριστικό μονοδακτυλικό στο 

κρουξ **
33. Lefteria stis katsikes: 8a  αντοχή στη δύναμη 

και λευτεριά στις κατσίκες  ***
34. 7c akatevato: 7c  τα λόγια περιττεύουν  ***
35. Tito traversa: 7b+  αφιερωμένη στον Τίτο  **
36. Floor manager: 7a+  αν δεν υπάρχει 

προέκταση στο πάνω κρουξ ο floor manager 
πρέπει να έχει πάντα το νου του  ***

37. Rosa: 6b+  η κοντή  ***
38. Mocha: 5c  Xριστουγεννιάτικο δώρο  

για τους αρχάριους  **
39. ?: 5c  η πιο δύσκολη από τις εύκολες  **
40. Stepping stones: 5b  μαθητική διαδρομή **
41. Pi: 4c  προσοχή στο κενό πίσω  

από τον ασφαλιστή  *
42. Fi: 4c  προσοχή στο κενό πίσω από τον 

ασφαλιστή   *

Τα λόγια περιττεύουν, ραντεβού στα βράχια!

1. Pigal : 6b   Βρώμικη αρχή, απολαυστικό τέλος  **

2. Κlavikoulas: 6c   όμορφη διαδρομή, με λίγα κοφτερά πιασίματα **

3. Mekanik: 8a+/b  ποιότητα ***

4. Oxitocin: 8a  περισσότερο όμορφη παρά δύσκολη για την βαθμολογία της ***

5. Oxiptosin: 7b  δύσκολη αρχή, ειδικά όταν έχει υγρασία  **

6. Delirium: 7b+ καλύτερα μην κλιπάρετε το σετάκι στο κρουξ  **

7. Ringo: 7b  go for the onsight ***

8. Vlamengo: 8a  κάθε αρχή και δύσκολη, σκληρό boulder  ***

9. Diagonal: 7a+  όνομα και πράμα  ***

10. Working for the club (also known as Anti): 6a+  ότι καλύτερο για να ξεκινήσεις και να τελειώσεις  ***

10β. Dentro: 5c  κλασσική περίπτωση πλάκας  **

11. Hasta la proxima: 6b  περιμένουμε με ανυπομονησία  ***

12. Karolos (right exit ): 6c  ***  (Frankestein direct exit : 6c+* )

13. God save the drill (also known as Stegi): 6b+ ακολούθησε το δίεδρο και μην πέσεις  **

14. Loukoumas: 6a  περίπατος μέχρι λίγο πριν από το τέλος **

15. Zik- zaki: L1: 6b+, L2: 7a+ (LOOSE ROCK!!! ) μην τη δοκιμάσετε χωρίς κράνος  

ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΟ ΑΛΩΝΙ - ΠΑΝΩ SECTOR



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.

• Διεύθυνση: Δικαιοσύνης 53  - Τ.Κ. 712 02 - Ηράκλειο
• Τηλέφωνο: 2810 227609 (20:30 - 22:30)   •   Κινητό: 6971 535328  (μόνο Σαββατοκύριακο)

• Ιστοσελίδα: www.eos-her.gr          www.facebook.com/eosheraklion   •   e-mail: eos@eos-her.gr

Τα νέα μας

• Οι συμμετέχοντες στις αναβάσεις αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται    
    σε υπαιτιότητας τους.
•   Ο αρχηγός της εκάστοτε ανάβασης δικαιούται να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας.
•   Το πρόγραμμα των αναβάσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη  δυσκολία των     
    διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
•  Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε ανάβαση είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, είναι συνολικές  
    (ανάβαση -κατάβαση) και προφανώς χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.
•   Πληροφορίες για τις αναβάσεις παρέχει ο εκάστοτε αρχηγός από Δευτέρα έως Παρασκευή  πριν την εκδρομή 20:30 - 22:30 στα εντευκτήρια  
    του συλλόγου.
•  Δηλώσεις συμμετοχής στις αναβάσεις κατά προτίμηση μέχρι Πέμπτη στις 22.30. Ακυρώσεις δηλώσεων συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι      
   Παρασκευή βράδυ στις 22.00. Αν κάποιο μέλος δηλώσει συμμετοχή σε εξόρμηση και τελικά δεν συμμετάσχει, υποχρεούται να πληρώσει       
    το αντίτιμο συμμετοχής, γιατί δεσμεύει τις θέσεις του λεωφορείου και ο Σύλλογος ζημιώνεται οικονομικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ
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• Μοναδική επιτυχία είχε ο αγώνας Ορειβατικού Σκι Pierra Creta στον Ψηλορείτη στις 
15-16 Μαρτίου 2014 με συμμετοχή 70 αθλητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
καθώς και δεκάδων εθελοντών. Και του χρόνου!

• Έγινε με επιτυχία η Σχολή Ορειβασίας που οργάνωσε ο Σύλλογός μας την Άνοιξη του 
2014. Οι συμμετέχοντες πήραν βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης και στοχεύουν ψηλά! 

• Το φθινόπωρο οργανώνεται εκ νέου Σχολή Αναρρίχησης. Η ανακοίνωση θα γίνει 
έγκαιρα από την ιστοσελίδα μας.

• Το γεγονός του καλοκαιριού του 2014 είναι η διοργάνωση της 74ης Πανελλήνιας 
Ορειβατικής Συνάντησης στον Ψηλορείτη. Οι συνδιοργανωτές ΕΟΣ Ηρακλείου και ΕΟΣ 
Ρεθύμνου με όλες τις δυνάμεις τους αναδεικνύουν για άλλη μια φορά την Κρητική 
φιλοξενία!

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας  Άννα Καλλέργη για την ανάβασή της στο όρος Island 
Peak (6.189μ) των Ιμαλάϊων. Για άλλη μια φορά μας έκανε περήφανους και μας δίδαξε: 
«Το όριό μας δεν είναι ο ουρανός… Εμείς οι ίδιοι είμαστε!» Άξια!

• Ευχαριστούμε το μέλος μας Χρήστο Οικονομάκη για τη δημιουργία της βάσης 
δεδομένων του Μητρώου Μελών του Συλλόγου. Τώρα όλα είναι δυνατά με ένα κλικ!

• Θερμά συλλυπητήρια στα μέλη μας Αναστασία Νταναλάκη, Ζώη Γεωργιάδη,  
Γιώργο Λίτσα , Ελευθερία, Γεωργία και Άννα Μαρτιμιανάκη, Μαρία Πρωτογεράκη 
και Δημήτρη Ψυλλάκη που έχασαν τους πατέρες τους, καθώς και στα μέλη μας  
Μανώλη Βολιτάκη, Στέργιο Χατζάκη και Ειρήνη Παπαδακη που έχασαν  
τις μητέρες τους.

• Την περίοδο των Χριστουγέννων το Καταφύγιό μας «Πρίνος» θα είναι ανοιχτό. 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σύλλογο αν θέλετε να διανυκτερεύσετε.


