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Στις περυσινές εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από την 
ίδρυση του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου,  εμείς οι 
“νέοι” ορειβάτες γνωρίσαμε από κοντά τους “παλιούς” 
ορειβάτες, που μέχρι τότε ακούγαμε μόνο τα ονόματα 
τους και το τι είχαν κάνει για τον Ορειβατικό Σύλλογο  και 
την ορειβασία. 
Αυτούς τους ορειβάτες λοιπόν,  που για να πατήσουν 
την κορφή του Ψηλορείτη έπρεπε να περπατούν αρκετές 
μέρες και που με πολύ κόπο έφτιαξαν το καταφύγιο του 
Συλλόγου μας πάνω από τους Ασίτες  στην τοποθεσία 
Πρίνος, αυτούς  τους ορειβάτες που μας έμαθαν να 
περπατάμε και να σεβόμαστε τα βουνά, αισθανθήκαμε 

την ανάγκη να τους τιμήσουμε φέτος στις  εκδηλώσεις μας από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου στην Πύλη Βιτούρι. 
Στις πενταήμερες εκδηλώσεις, που φιλοδοξούμε να καθιερωθούν ως πολιτιστικές εκδηλώσεις του 
Ορειβατικού Συλλόγου, θέλουμε να επικοινωνήσουμε με όλους τους φίλους μας και να μεταδώσουμε την 
αγάπη και το σεβασμό στα βουνά, στη φύση και στο περιβάλλον γενικότερα.
Οι εκδηλώσεις θα ανοίξουν την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου με ένα καλωσόρισμα σε σας, τους φίλους και τα μέλη 
του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κάνουμε αναδρομή στη χρονιά που πέρασε προβάλλοντας φωτογραφίες, 
βιντεάκια και στιγμιότυπα από τις πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν, την 
αναρρίχηση και το ορειβατικό σκι. Στο τέλος της βραδιάς θα  απονεμηθούν  αναμνηστικές πλακέτες στους 
«παλιούς», σ’ αυτούς που άναψαν την φλόγα της  ορειβασίας στη ψυχή μας.
Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούμε από τα μέλη του Παγκρήτιου Κινήματος κατά των Βιομηχανικών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις καταστρεπτικές οικολογικές επιπτώσεις που επιφέρει η εγκατάσταση 
των μεγάλων μονάδων ΒΑΠΕ στο νησί μας, στα όμορφα βουνά μας και γενικά στο οικοσύστημα μας. 
Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου,  έχουμε την προβολή της ταινίας ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΣΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ, 
μια κινηματογράφηση της πρώτης Ελληνικής αποστολής στα Ιμαλάια. O Πάυλος Τσιαντός, ένας από 
τους Έλληνες που κατέκτησαν τη στέγη της γης και δημιουργός της ταινίας, θα μας ταξιδέψει στο  
απόλυτο όνειρο κάθε ορειβάτη.
Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου φιλοδοξούμε να σας κάνουμε να γελάσετε! Το ΔΣ, και όχι μόνο,  
στο σανίδι (!!) παίζει σκετσάκια βασισμένα σε αληθινές κωμικές ιστορίες από το αρχείο του Συλλόγου μας. 
Επίσης, τη βραδιά αυτή απευθυνόμαστε στην ανθρωπιά σας και προσδοκούμε να μαζέψουμε πολύ γάλα, 
πολλά τρόφιμα, παιχνίδια, ρουχισμό για παιδιά και φάρμακα, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου.
Και τέλος την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου κλείνουμε τις εκδηλώσεις μας με δωρεάν πεζοπορική διαδρομή από 
τη Σταλίδα στο Μοχό και πίσω στα Μάλια περπατώντας το λεγόμενο Βουλγάρικο μονοπάτι.
        Το Δ.Σ.

  

Oρειβατώντας...

Ανανέωση Ετήσιας Συνδρομής
Παρακαλούμε θερμά τα μέλη μας να μην ξεχνούν την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής τους.

Ευχαριστούμε το Studio 19 για τη δωρεάν ραδιοφωνική ανακοίνωση των διαδρομών μας
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πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Κυριακή 1 |  Μονή Γουβερνέτου - Καθολικό - Σταυρός Αρχηγός: Βίκυ Μελισσάρη  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1
Αφού επισκεφτούμε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας (270 μ), θα μπούμε από τη Μονή Γουβερνέτου στο όμορφο πετρόκτιστο 
μονοπάτι προς το Σπήλαιο της Αρκουδιώτισσας και το εγκαταλειμμένο μοναστήρι του Καθολικού. Θα κατηφορίσουμε μέχρι τη 
θάλασσα και μετά, μέσα από ένα δασωμένο φαράγγι, θα οδηγηθούμε πάνω στο κυρίως 
υψίπεδο του Ακρωτηρίου (250 μ), το οποίο θα διασχίσουμε για να καταλήξουμε στην 
παραλία του Σταυρού. 

Σαββατοκύριακο 7-8  |  Καταφύγιο Βόλικας - Σπαθί 
Αρχηγός: Άννα Καλλέργη   •  Ώρες πορείας: 3+7  •  Β.Δ.: 2+2       Σάββατο πρωί αναχωρούμε για το χωριό Κάμποι Χανίων (580μ) απ’ 
όπου ξεκινάμε την πορεία μας μέσα σε καταπράσινα λιβάδια και δάσος για το ανακαινισμένο καταφύγιο Βόλικας του ΕΟΣ 
Χανίων (1400μ) στα Λευκά Όρη, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Νωρίς το επόμενο πρωί ξεκινάμε για την κορυφή Σπαθί (2048μ). 
Τέλος, επιστρέφουμε στο καταφύγιο κι από ‘κει πίσω στους Κάμπους.
 

Κυριακή 8  |  Βρουχάς - Φάρος Αφορεσμένου - Πλάκα
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη  •   Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1  Από το χωριό Βρουχάς  Μεραμπέλλου (200μ) 
ακολουθούμε το παραλιακό μονοπάτι  που μας οδηγεί στο φάρο του Ακρωτηρίου Αφορεσμένου  περπατώντας σε επαρχιακό 
δρόμο και σε  μονοπάτι. Η θέα από το φάρο και  πάνω από τη συνήθως αφρισμένη θάλασσα, σου κόβει την ανάσα.  Στη 
συνέχεια ανηφορίζουμε ως  το εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη και από χωματόδρομο, με θέα τον κόλπο του Μεραμπέλλου και το 
νησάκι της Σπιναλόγκας, καταλήγουμε στην Πλάκα για μπάνιο.

Σαββατοκύριακο 14-15 |  33η Παγκρήτια Ορειβατ. Συνάντηση - Άγιος Νικόλαος 
Αρχηγός: Δ.Σ.    Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι ορειβάτες από όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της Κρήτης θα συναντηθούν 
για να περπατήσουν μαζί και να γνωριστούν καλύτερα. Φέτος η συνάντηση θα διοργανωθεί από τον ΕΟΣ Βιοκίνηση και την 
Ορειβατική Ομάδα Αγίου Νικολάου και θα γίνει στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Κυριακή 22  |  Νίδα-Αλικαδάμ-Τραχήλι-Βορίζια Αρχηγός: Γ. Ρομπογιαννάκης  •  Ώρες πορ: 6  •  Β.Δ.: 1                      
Από το οροπέδιο της Νίδας (1450μ) πηγαίνουμε στο Λάκκο Αλικαδάμ με τα πηγάδια. Από την περιοχή Γραμματικού θα κατέβουμε 
στην περιοχή Τραχήλι (900μ), όπου το 1943 έγινε η μάχη της Ομάδας Πετρακογιώργη με τους Γερμανούς. Θα γίνει ξενάγηση στο 
χώρο της μάχης και στη συνέχεια θα κατεβούμε στα Βορίζια (570μ). Η εκδρομή γίνεται για πρώτη φορά από το Σύλλογό μας.

Πενθήμερο 25-29  |  Ορειβατώντας 2013 
Με απαρχή τις εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια μας το 2012, καθιερώνουμε ένα πενθήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων σχετικά με 
την ορειβασία στο τέλος κάθε Σεπτεμβρίου στην Πύλη Βιτούρι. Φέτος το πρόγραμμα είναι το εξής:
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου: Καλωσόρισμα, αναδρομή στη χρονιά που πέρασε με φωτογραφίες και βιντεάκια από όλες τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου. Απονομή  αναμνηστικών ως φόρο τιμής στους παλιούς ορειβάτες.
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου: Ενημέρωση από τα μέλη του Παγκρήτιου Κινήματος κατά των Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας για τις καταστρεπτικές οικολογικές επιπτώσεις των μεγάλων μονάδων ΒΑΠΕ στο οικοσύστημα του νησιού μας. 
Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου: προβολή της ταινίας ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ ΣΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ, μια κινηματογράφηση της πρώτης 
Ελληνικής αποστολής στα Ιμαλάια. Παρών θα είναι ο Πάυλος Τσιαντός, ορειβάτης και δημιουργός της ταινίας.
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου: Θεατρικά σκετσάκια βασισμένα σε αληθινές κωμικές ιστορίες από το αρχείο του Συλλόγου μας. 
Επίσης συλλογή τροφίμων, παιχνιδιών, ρουχισμού για παιδιά και φαρμάκων, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό 
Φαρμακείο του Δήμου Ηρακλείου.

Κυριακή 29  |  Σταλίδα - Μοχός - Μάλια  
Αρχηγός: Δ.Σ.  •  Ώρες πορείας: 3.30  •  Β.Δ.: 1                         
Δωρεάν πορεία για όλο τον κόσμο στα πλαίσια της Εβδομάδας Πολιτ. Εκδηλώσεων του Συλλόγου μας. Από τη Σταλίδα θα 
ανηφορίσουμε παλιό «Βουλγάρικο μονοπάτι» και με μικρή στάση στο νέο μοναστήρι Άξιον Εστί, φθάνουμε στον όμορφο Μοχό 
(400μ). Ξεκουραζόμαστε και κατηφορίζουμε προς τα Μάλια από παλιό καλοσχηματισμένο μονοπάτι, καλντερίμι στο μεγαλύτερο 
μέρος του. Στη συνέχεια καταλήγουμε σε κοντινή παραλία για μπάνιο. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έχουμε άπλετη θέα στα 
βόρεια παράλια και το Κρητικό πέλαγος. 
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πρόγραμμα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Κυριακή 6 
Α. Λάστρος-Κορυφή Καψάς-Αύγος-Καβούσι      
Αρχηγός: Άννα Καλλέργη    •   Ώρες πορείας: 7   •   Β.Δ.: 2
Ξεκινάμε λίγο πριν από το χωριό Λάστρος Σητείας (320 μ) και ανεβαίνουμε από 
καλοσχηματισμένο μονοπάτι στο Εκκλησάκι του Άη Γιάννη (820μ). Συνεχίζουμε 
προς την Κορυφή Καψάς (999μ), απ’ όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα 
σε ολόκληρο τον κόλπο του Μεραμπέλλου. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε το ίδιο 
μονοπάτι μέχρι ενός σημείου και παίρνουμε κατεύθυνση νότια. Ακολουθώντας 
σηματοδοτημένο,αλλά απότομο μονοπάτι κατεβαίνουμε στον οικισμό Αύγος (400μ) 
κι από ‘κει, ακολουθώντας λίγο χωματόδρομο, μπαίνουμε στο παλιό πετρόκτιστο 
μονοπάτι που καταλήγει στο Καβούσι (130μ).

Β. Φαράγγι Άρβης Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη    •   Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 2+     
Από τον δρόμο προς στο χωριό Άρβη θα περπατήσουμε 20΄ μέχρι την είσοδο του ομώνυμου φαραγγιού. Το φαράγγι  είναι 
στενό με 26 καταβάσεις ραπέλ, η ψηλότερη των οποίων είναι 80μ. Είναι το μόνο φαράγγι στην Κρήτη που έχει σκοτεινό κομμάτι  
και δημιουργεί σπήλαιο με 2  καταβάσεις. Η έξοδος του φαραγγιού είναι στο χωριό Άρβη. Αν έχουμε χρόνο θα πάμε και για 
μπάνιο.

Κυριακή 13  |  Χωστή - Ασκιδιανό Φαράγγι - Πρασσές   
Αρχηγός: Χριστόφορος Χειλαδάκης  •  Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.: 1       
Από το καταπράσινο χωριό Χωστή Χανίων (600μ) θα περπατήσουμε στο παλιό καλντερίμι Στρατολατέ που ένωνε τα Χανιά 
με τα χωριά του Ανατολικού Σελίνου μέχρι την τοποθεσία Πλατάνια. Από εκεί θα κατηφορίσουμε στο άγνωστο και ανέγγιχτο 
Ασκιδιανό φαράγγι τηρώντας πορεία μέσα στην κοίτη ως το χωριό Ασκίδια (480μ). Στη συνέχεια ακολουθώντας μονοπάτι μέσα 
σε δάσος από καστανιές θα φτάσουμε στο χωριό Πρασσές.

Σαββατοκύριακο 19-20
Α. Γκίγκιλος Αρχηγός: Χατζηβασίλη Άρια  •  Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.: 2 ή 1   
Το Σάββατο το απόγευμα αναχωρούμε για τον Ομαλό Χανίων όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Την 
Κυριακή το πρωί ξεκινάμε από το Ξυλόσκαλο (1200 μ) την ανάβαση για την Κορυφή Γκίγκιλος, η 
οποία βρίσκεται δυτικά του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Αρχικά ακολουθούμε το καλά χαραγμένο 
μονοπάτι Ε4, περνάμε από το Λινοσέλι και ανηφορίζουμε 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, οδηγούμαστε στην Κορυφή 
του Γκίγκιλου (2080 μ). Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη και η θέα μαγευτική. Η επιστροφή θα γίνει 
από το ίδιο μονοπάτι.

Β. Γνωριμία με την αναρρίχηση στο Στενό Φαράγγι
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης  •   Ώρες πορείας: 3  •  Β.Δ.: 1
Το διήμερο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε παλιούς και νέους αναρριχητές να επισκεφθούν το πανέμορφο Στενό Φαράγγι, κοντά στο 
Λέντα. Με τη βοήθεια των έμπειρων αναρριχητών του Συλλόγου μας όλοι μπορούν να 
έρθουν σε επαφή με το άθλημα της αναρρίχησης βράχου Η διανυκτέρευση θα γίνει στην 
παραλία όπου θα απολαύσουμε και το μπάνιο μας.

Τετραήμερο 25-28  |   Παρνασσός  Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη  
Τέσσερις μαγευτικές μέρες στις κατάφυτες πλαγιές του Παρνασσού, στις περιοχές 
της Τιθορέας και της Αμφίκλειας, στα λημέρια του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Η εξόρμηση 
περιλαμβάνει εύκολες πεζοπορίες, αλλά και canyoning και περάσματα via ferrata. 
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο.
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πρόγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Κυριακή 3  
Α. Κορίτσι - Βρωμονερό   
Αρχηγός: Μελισσάρη Βίκυ  •  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.

Β. Διάσχιση Ψηλορείτη 
Αρχηγός: Λυρατζάκης Μιχάλης   •   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). 

Τριήμερο Αγ. Μηνά 9-11  
Άνω Ασίτες - Καταφύγιο Πρίνος - Κουδούνι 
Αρχηγός: Φάνης Μάμμος  •   Ώρες πορείας: 2+6+2  •  Β.Δ.: 1+2+1
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). Θα διανυκτερεύσουμε πάλι στο καταφύγιο και τη Δευτέρα το μεσημέρι 
θα επιστρέψουμε στο Ηράκλειο.

Κυριακή 17  |  Κολλητά Φαράγγια
Αρχηγός: Λυρατζάκης Μιχάλης   •  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 καταλήξει στην Αργυρούπολη (300 μ). 

Κυριακή 24  |  Πάνω Λουτράκι - Βίγλα - Πυργού - Άγιος Μύρωνας
Αρχηγός: Ρενάτε Γκέσμαν    •   Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.: 1    

Από το Πάνω Λουτράκι (400μ) θα ανέβουμε χωματόδρομο και το άγριο και απότομο βουνό ως την κορυφή Βίγλα (900μ). Αφού 
θαυμάσουμε τη θέα θα κατηφορίσουμε προς το Λουτράκι και στη συνέχεια τραβερσάροντας μια πλαγιά μέσα από ελαιώνες, 
νότια απο ένα ποταμάκι (170μ) ανηφορίζουμε ως την Πυργού (400μ) κι από κει στον Άγιο Μύρωνα. Η διαδρομή γίνεται πρώτη 
φορά από το Σύλλογό μας.

750m
14km

500m 730m

100m 130m
11km

700m 770m 770m 700m

1000m 2000m
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Κυριακή 1   |  Α. Νίδα - Μαύρη - Καμαραϊκό 
Σπήλαιο - Νίδα 
Αρχηγός: Πλαΐτης Σοφοκλής   •   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: Φωφώ Τσιβιδάκη   •   Ώρες πορείας: 6    •   Β.Δ.: 1                 
Από το Οροπέδιο της Νίδας (1450 μ) θα πάμε στο Καμαραϊκό Σπήλαιο περνώντας από μιτάτα και τραβερσάροντας τις νότιες 
πλαγιές του Ψηλορείτη. Η επιστροφή στη Νίδα θα γίνει από το ίδιο μονοπάτι.

Κυριακή 8  |  Βουλισμένη - Βρύσες 
Αρχηγός: Χριστουλάκης Μπάμπης   •   Ώρες πορείας: 4    •    Β.Δ.: 1    
Μια εύκολη διαδρομή που ξεκινάει από το χωριό Βουλισμένη, ακολουθεί την κορυφογραμμή πάνω από τη Νεάπολη με 
καταπληκτική θέα, περνάει από παλιούς μύλους, οικισμούς και μοναστήρια και καταλήγει στις Βρύσες. Θα γίνει και επίσκεψη 
σε τοπικό λαογραφικό μουσείο.

Κυριακή 15  |  Παράνυμφοι - 
Τρεις Εκκλησιές - Παράνυμφοι 
Αρχηγός: Γιώργος Βελεργάκης   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 2      

Ξεκινάμε από τους Παρανύμφους (600μ) με κατεύθυνση ΝΔ. Μετά το 
παλιό εκκλησάκι του Αγίου Παύλου στρίβουμε σε Μινωικό μονοπάτι 
προς τα ΝΑ και περπατώντας σε χωματόδρομο περνάμε ένα όμορφο 
δασάκι από χαρουπιές. Φτάνουμε στις Τρεις Εκκλησιές όπου βλέπουμε 
κάποιους ναούς που έχουν χτιστεί στα ερείπια μεγαλύτερου. Στη συνέχεια 
ανηφορίζουμε και μπαίνουμε στο φαράγγι Κλεισούρα κι ακολουθώντας 
παλιό κατεστραμμένο μονοπάτι επιστρέφουμε στους Παρανύμφους.

Τετραήμερο 26-31  |   Σκι στο Βελούχι 
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης   
Ένα τετραήμερο στο μαγευτικό Βελούχι για να απολαύσουμε το χιόνι με 
πεζοπορίες και σκι. Η διαμονή θα γίνει στο Καταφύγιο  Αθ. Λευκαδίτης 
(1840μ), το οποίο δεσπόζει στο διάσελο Διαβολότοπος, μια πανοραμική 
τοποθεσία στην Αλπική ζώνη του Βελουχίου, δίπλα στο χιονοδρομικό 
κέντρο Καρπενησίου. Η χωρητικότητα του καταφυγίου είναι 30 άτομα και 
απαιτείται η δήλωση συμμετοχής μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη.

πρόγραμμα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

600m600m

300m300m
12km

600m 600m
16km
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Ενιαίο Σύστημα Καθορισμού του συνολικού 
βαθμού δυσκολίας διαδρομών

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

650m

1740m

600m

600m
12km

Πεζοπορική Διαδρομή

Ορειβατική Διαδρομή

Μονοπάτι

Χωματόδρομος

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση

Συνολική Ανάβαση 

Συνολική Κατάβαση 1740 m

Συνολικό Μήκος 12 Km
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Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Κυκλική Διαδρομή

Πόσιμο Νερό

Κατάλληλη για παιδιά

Ωραία Θέα
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Συνοδεία 
Ομάδας

Περίληψη από το βιβλίο  
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 

του Χρήστου Μπελογιάννη 
και Γιώργου Βουτυρόπουλου, 

Εκδόσεις “Ανεβαίνοντας”

Επιμέλεια:  
Ελένη Μπιτσάκη

ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΡΧΗΓΟΥ
• Να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν την ασφάλεια της 

ομάδας.
• Να προσαρμόζεται σε καταστάσεις.
• Να παίρνει αποφάσεις και πρωτοβουλίες προς όφελος 

της ομάδας.
• Να παρακινεί την ομάδα.
• Να προάγει την επικοινωνία.
• Να διδάσκει δεξιότητες και συμπεριφορές.
• Να ασχολείται με τις προσδοκίες της ομάδας.
• Να δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και 

της ομάδας, άρα να είναι ειλικρινής.
• Να δείχνει ευαισθησία.
• Να κρατάει ισορροπίες στην ομάδα.

ΡΟΛΟΙ ΑΡΧΗΓΟΥ
Σύμφωνα με τις παραπάνω ευθύνες ο Αρχηγός επωμίζεται 
διάφορους ρόλους. Είναι:
• Αρχή
• Σύμβουλος
• Φίλος
• Διαμορφωτής γνώμης
• Παρακινητής
• Διαμεσολαβητής
• Εξισορροπιστής
• Έμπιστος
• Ακροατής
• Παρατηρητής
• Επικοινωνιακός

‘Όλοι οι ορειβατικοί σύλλογοι πραγματοποιούν μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου.  Σ’ αυτές τις εκδρομές υπάρχει πάντα ένας αρχηγός που έχει πολλούς ρόλους και ευθύνες.
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ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
m Γνώση
Ο αρχηγός πρέπει να κατέχει γνώσεις θεωρητικές και 
πρακτικές. Οι γνώσεις αυτές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες. 
Ο αρχηγός πρέπει να είναι σίγουρος ότι οι επιλογές του 
είναι πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να 
εξασκείται συνέχεια, διαφορετικά η γνώση φθίνει.

m Φυσική ικανότητα
Ο αρχηγός πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση. Έτσι μόνο 
μπορεί να ανταποκριθεί στις δύσκολες στιγμές και να παίρνει 
αποφάσεις με καθαρή κρίση ανεπηρέαστος από την κούραση.

m Επίγνωση των δυνατοτήτων του
Γνωρίζει τις ικανότητές του, αναγνωρίζει και αποδέχεται τους 

περιορισμούς και τις ανεπάρκειές  του άρα τολμά να ζητά 
βοήθεια κι έτσι δε ρισκάρει την ασφάλεια της ομάδας από 
στείρο εγωισμό.

m Εμπειρία
Οι γνώσεις δεν αρκούν πάντα. Απαιτείται εμπειρία που 
αποκτήσαμε αρχικά παρακολουθώντας άλλους αρχηγούς εν 
δράσει και έπειτα μέσα από δικές μας συνοδείες ομάδας που 
είναι καλό την αρχή να είναι εύκολες ώστε σταδιακά να πάμε 
με ασφάλεια σε εξορμήσεις αυξημένων ευθυνών. Επίσης 
είναι καλό στις πρώτες μας εμπειρίες ως αρχηγοί να ζητάμε 
συνοδεία και βοήθεια από παλιότερους έμπειρους αρχηγούς.

m Ορθή κρίση
Ο αρχηγός παίρνει τις αποφάσεις του με κριτήριο την ασφάλεια 
της ομάδας. Αποστασιοποιείται από συναισθηματισμούς και 
εμπάθειες, βάζει στην άκρη τον εγωισμό και στηρίζεται στις 
γνώσεις και την εμπειρία του.

m Υπευθυνότητα
Σημαίνει πλήρη αντίληψη των υποχρεώσεων του, των 
προσδοκιών του αλλά και των εκάστοτε περιορισμών. 
Επίσης σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία για κάθε 
δραστηριότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το σεβασμό προς 
το φυσικό περιβάλλον.

  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Βασικό ζητούμενο σε μια ομάδα είναι να υπάρχει συνοχή. 
Αυτό απαιτεί κάποια εργαλεία που συνοπτικά αφορούν:

m Επικοινωνία
Σπουδαίο ρόλο στην επικοινωνία παίζουν δύο πράγματα. 
Αφενός η σαφήνεια των μηνυμάτων, δηλαδή σαφείς οδηγίες, 
και αφετέρου ο τρόπος προσέγγισης των μελών της ομάδας 
κατά τη μετάδοση των μηνυμάτων. Η ευγένεια, ο  σεβασμός 
και η καλοπροαίρετη συμπεριφορά δημιουργούν το καλύτερο 
κλίμα μέσα  στην ομάδα.
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m Ομοιογένεια της ομάδας
Ο αρχηγός γνωστοποιεί στα μέλη τις προσδοκίες και 
τις δυσκολίες της δραστηριότητας. Έτσι τα άτομα που 
συμμετέχουν μπορούν να συμπορευτούν.

m Το ‘’χτίσιμο’’ της ομάδας
Γίνεται σταδιακά μέσα από πολλές εξορμήσεις.

m Ο έξυπνος συνδυασμός των στόχων και σκοπών
Απαιτείται ευελιξία δηλαδή αλλαγή στόχων μερικές φορές 
ώστε να ωφεληθεί η ομάδα. Π.χ. αν αρχικός στόχος ήταν η 
κορυφή αλλά δε μπορεί να υλοποιηθεί, αλλάζουμε στόχο 
ώστε οι σκοποί να υλοποιηθούν - να μάθουν τα μέλη νέα 
πράγματα, να αποκτήσουν εμπειρία όσον αφορά τη φύση, να 
χαλαρώσουν, να διδαχτούν κ.τ.λ.

m Το μέγεθος της ομάδας
Πρέπει να υπάρχει αρμονία  ανάμεσα στο μέγεθος της ομάδας 
και την εξειδίκευση της δραστηριότητας. Γενικά οι μεγάλες 
αριθμητικά ομάδες οργανώνονται δύσκολα και εμφανίζουν 
προβλήματα.

m Ο χρόνος
Κατά τον προγραμματισμό μιας εξόρμησης ο αρχηγός πρέπει 
να φτιάχνει ένα χρονοδιάγραμμα με πολλή προσοχή. Να 
λαμβάνει υπόψην του τη δυναμικότητα των συμμετεχόντων 
καθώς επίσης και τον αντικειμενικό χρόνο πορείας, όπως 
αυτός έχει διαμορφωθεί από πολλές επαναλήψεις της 
πορείας. Στο χρόνο πρέπει να προσθέτει κάποια ώρα για 
κάτι αναπάντεχο, για τη διαχείριση μιας κρίσης. Καλό είναι να 
λειτουργεί με βάση το σενάριο της χειρότερης περίπτωσης.

 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
Πρακτικά, η καθοδήγηση μιας ομάδας περιλαμβάνει 
ορισμένους κανόνες και υποχρεώσεις που πρέπει να 
υιοθετούνται από τον αρχηγό για να ολοκληρωθεί ευχάριστα 
και με ασφάλεια μια εξόρμηση.
• Το σακίδιο του αρχηγού πρέπει να έχει, εκτός από τα 

ατομικά του πράγματα, κάποια εφόδια όπως ομαδικό 
φαρμακείο,30 μέτρα σχοινί, σύστημα προσανατολισμού, 
μέσο επικοινωνίας με τον πολιτισμό κ.τ.λ.

• Έλεγχος εξοπλισμού-ρουχισμού και ρύθμιση όπου 
χρειάζεται, π.χ. η ρύθμιση κραμπόν πρέπει να γίνεται 
την προηγούμενη μέρα της εξόρμησης.

• Έλεγχος της κατάστασης της ομάδας, π.χ. αν υπάρχουν 
μικρές αδιαθεσίες πριν το ξεκίνημα θα πρέπει να 
προβληματίσουν τον αρχηγό.

• Τακτικές τέτοιες που να διατηρούν τη συνοχή της 
ομάδας κατά την πορεία. Τα μέλη της ομάδας δεν πρέπει 
να χάνουν την επαφή μεταξύ τους, τουλάχιστον όχι για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.
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• Ρυθμός πορείας ικανοποιητικός. Θεωρείται ο 
ρυθμός που δε δυσαρεστεί ούτε τους αργούς ούτε 
τους γρήγορους. Επίσης ο ρυθμός εξαρτάται από το 
χρονοδιάγραμμα της πορείας.

• Καταμέτρηση των μελών σε κάθε στάση, στο καταφύγιο, 
στην κορυφή, μετά το πέρασμα επικίνδυνων σημείων 
και φυσικά στο τέλος της εξόρμησης.

• Αναζητούνται από τον αρχηγό οι καταλληλότερες 
συνθήκες για την ικανοποίηση ενός σκοπού. Aν, π.χ., 

έχουμε βρει ένα σπάνιο πέτρωμα και θέλουμε να το 
δείξουμε στην ομάδα μας αλλά βρίσκεται στην άκρη 
ενός γκρεμού, καλό είναι να το αποφύγουμε.

• Σωστή διαχείριση της κατάστασης στα επικίνδυνα 
περάσματα. Συγκεντρώνεται όλη η ομάδα, ο αρχηγός 
ελέγχει όλους κατά το πέρασμά τους και βρίσκεται 
στη θέση εκείνη που είναι πιο ευνοϊκή για να ελέγχει 
την ομάδα του και να προστρέξει προς διάσωση, όχι 
δογματικά μπρός ή πίσω.

• Προκαθορισμένες στάσεις σε πηγές, ρέματα, ποτάμια 
που προσφέρονται για ανεφοδιασμό νερού και πλύσιμο.

• Προκαθορισμένες στάσεις όπου υπάρχουν αξιοθέατα 
για να γνωρίσουμε το μέρος σφαιρικά.
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Η πεζοπορία στο βουνό συνεπάγεται πρωινό ξύπνημα, 
κούραση και ταλαιπωρία από τη ζέστη ή το κρύο και, γενικώς, 
τα “εμπόδια” της εξοχής. Από την άλλη, φτιάχνει καλή φυσική 
κατάσταση, αναπτύσσει τις αισθήσεις και τον αυτοέλεγχο και 
αποτελεί μια υγιή διέξοδο από την καθημερινότητα. Πάνω απ’ 
όλα σημαίνει όμως γνωριμία με τον κόσμο που περιβάλλει 
τον άνθρωπο και τις αστικές περιοχές. Αυτό, σε συνδυασμό με 
τις φιλίες που μπορεί να αναπτυχθούν μέσα από το ομαδικό 
πνεύμα,  δημιουργεί έντονα συναισθήματα συνδεδεμένα με 
άρρηκτες μνήμες και μια βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση 
της φύσης.

Κάθε εκδρομή που πήγα με τον ΕΟΣ από τότε που γράφτηκα 
στο Σύλλογο - πριν μια δεκαετία - με γέμισε και με έκανε 
να ζήσω τα παραπάνω. Ειδικά στην Κρήτη, αρκετές εκδρομές 

συντέλεσαν στο να αλλάξω άποψη για το νησί που το 
θεωρούσα - με εξαίρεση  το φαράγγι της Σαμαριάς - ξερό 
και άνυδρο.  
Η διάσχιση των Λευκών Ορέων είναι, ίσως κυρίως για 
προσωπικούς λόγους, η σημαντικότερη, για μένα, τοπική 
πεζοπορία που οργανώνει ο ΕΟΣ Ηρακλείου κάθε χρόνο. 
Είναι τουλάχιστον τριήμερη, με δύο μέρες περπάτημα και 
δύο νύχτες διανυκτέρευση στην περιοχή και για ποικιλία, 
οι διαδρομές και οι αφετηρίες/προορισμοί διαφέρουν κάθε 
φορά. Παρά την σωματική και ψυχική καταπόνηση που μπορεί 
να σε φέρει στα όριά σου (και να τα ξεπεράσεις!), η ανταμοιβή 
από τα μέρη,  τα φυτά και τα ζώα που θα δεις είναι τεράστια. 
Χωρίς φυσικά να υπολογίσουμε τους ανθρώπους-συνεχιστές 
των παραδόσεων, της ιστορίας μας και του πνεύματος που 
συναντούμε και γνωρίζουμε. 

Με τον ΕΟΣ 
Ηρακλείου  

στα Λευκά Όρη 
Τριήμερο  

Αγίου Πνεύματος 
22-24 Ιουνίου 2013

Κείμενο: Άλκης Γκέσκος
Φωτογραφίες:  

Άλκης Γκέσκος - Ζουμπουλιά Βολωνάκη
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Φέτος, ήταν η δεύτερη φορά που αποφάσισα να συμμετάσχω. 
Κατάλαβα ότι θα με ικανοποιούσε από την πρώτη κιόλας 
στιγμή που φτάσαμε στο οροπέδιο του Ομαλού. Το ξενοδοχείο 
που μείναμε ήταν προσεγμένο με έντονα τα στοιχεία της 
τοπικής κρητικής κουλτούρας. Το βράδυ ξεκίνησε με γεύμα 
με παραδοσιακές κρητικές γεύσεις για … χορτοφάγους 
και μη. Μετά, έγινε γιορτή: Κάψαμε μαγιάτικα στεφάνια και 
θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια πηδώντας πάνω από τη 
φωτιά. Το γεγονός προσέλκυσε ως και ξένους - Γάλλους 
- τουρίστες, κάποιοι εκ των οποίων μάλιστα πήραν και 
μέρος! Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο φανταστική. Τα μέλη του 
Συλλόγου αναβίωσαν τον Κλήδονα, ένα πανάρχαιο ελληνικό 
έθιμο. Οι μαντινάδες που έτυχαν στον καθένα, μάλλον, ήταν 
κατάλληλες (!!) πράγμα που μας καθήλωσε και μας συγκίνησε 
ως το τέλος.

Το πρωινό ξύπνημα ήταν λίγο (όχι πολύ!) άγριο. Κι όμως 
ήταν η έναρξη μιας ακόμα μαγευτικής περιπέτειας που 
δεν θέλω να ξεχάσω. Κάναμε ένα μεγάλο κομμάτι της 
διαδρομής υπό το φως της πανσελήνου. Δεν θέλαμε φακούς 
και δεν καταλάβαμε πότε φτάσαμε στο μεγαλύτερο ύψος 
της διαδρομής, στην κορυφή Μελινταού (2133μ). Εκεί μας 
περίμενε ένας γύπας (γνωστός στην Κρήτη και ως σκάρα ή 
κανναβός) που μας αγνάντευε από ψηλά όση ώρα κάναμε ένα 
μικρό διάλειμμα για να θαυμάσουμε τη θέα. Κατεβαίνοντας 
την κορυφή μπήκαμε στη Μαδάρα. Σκεπασμένη μ’ ένα 
ατέλειωτο πράσινο χαλί όπου ξεχώριζε η μαλοτήρα (το τσάι 
του βουνού), μου φάνηκε ξανά αλλιώτικη  από άλλες φορές 
που έτυχε να την επισκεφτώ. Οι αίγες, τα πρόβατα, τα πτηνά 
και τα έντομα έκαναν τα δικά τους παιχνίδια στις πλαγιές και 
δεν φάνηκαν να ενοχλούνται ιδιαίτερα από την παρουσία 
μας. Περάσαμε από μερικές στέρνες και ένα μιτάτο την ώρα 
της κουράς ενώ τα πιο έμπειρα μέρη του Συλλόγου μας 
έδειχναν τις γύρω κορυφές που φαίνονταν στον ορίζοντα: 
Αυλιμανάκου, Μαδάκι, Ανθρωπόλιθος,  Όρνιο, κ.ά., η καθεμιά 
με τη δική της άγνωστη σε εμάς ιστορία. Διακρίναμε και λίγο 
από την ψηλότερη των Λευκών Ορέων, τις Πάχνες (2.453μ).  
Η ανάβαση στη σεληνιακή Ζαρανοκεφάλα λίγο μετά την 
είσοδο στο φαράγγι της Ελυγιάς ήταν για μένα κάπως ζόρικη. 
Κι εκεί όμως το τοπίο άξιζε. Αργότερα, θα βλέπαμε και πυκνά 
πευκοδάση με γλυπτά της φύσης και στο βάθος, την Αγιά 
Ρουμέλη όπου θα κατέληγαν τα μέλη μας που κατέβαιναν την 
ίδια μέρα το πασίγνωστο στον κόσμο Φαράγγι της Σαμαριάς. 
Η άφιξη στο χωριό του Άη Γιάννη ήταν καταπραϋντική. Το 
γλέντι της προηγούμενης νύχτας ξανάγινε για τη μικρή, αυτή 
τη φορά, παρέα μας. Η φιλοξενία του Σφακιανού ζεύγους 
νέων ανθρώπων, στα καταλύματα των οποίων μείναμε, το 
φαγητό (φυσικά!), τα αστεία και τα πειράγματα μας έκαναν να 
ξεχαστούμε και να ευθυμήσουμε. 

Κοκκινοκαλιακούδες κοντά στο Πλακοσέλι
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Είναι μικρός ο χώρος για να περιγράψω τα όσα ζήσαμε στο 
τόσο σύντομο διάστημα της εκδρομής… 
  
Η επόμενη μέρα ήταν πάντως διαφορετική. Το ότι είχαμε 
βγάλει το δύσκολο κομμάτι έκανε την υπολογιζόμενη εξάωρη 
πορεία να φαίνεται σαν παιδική παρά τον καυτόν ήλιο 
και τη ζέστη των χαμηλότερων υψομέτρων. Τα μέρη πάλι 
συναρπαστικά με το ξακουστό φαράγγι της Αράδαινας, τα 
πευκοδάση, τα ερειπωμένα και τα συντηρημένα εκκλησάκια 
και τους άγριους γεωλογικούς σχηματισμούς. Και μακριά, 
μες στην αχλή, η Γαύδος. 
Πριν φτάσουμε στη Χώρα Σφακίων, σταματήσαμε για μια 
βουτιά στα Γλυκά Νερά. Ευτυχώς, για κάμποση ώρα..! Ήταν 
μια ήπια επιστροφή στον πολιτισμό αν και σίγουρα κάποιοι 
θέλαμε να μείνουμε λίγο παραπάνω..
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Ίσως την επόμενη χρονιά να τα καταφέρω και να ξαναπάω. 
Σίγουρα, δεν θα ξεχάσω το κέφι που κάναμε με τόσο απλά 
πράγματα σε τόσο φυσικές καταστάσεις. 

Συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτή την εκδρομή σε όποιον έχει 
τη φυσική κατάσταση να περπατήσει μια ολόκληρη ημέρα.  

Είναι μοναδική!
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Το GPS, (Global Positioning System - Σύστημα 
Παγκόσμιου Εντοπισμού), όπως δηλώνει το όνομα του, 
μας βοηθάει να εντοπίσουμε σε ποιο σημείο του πλανήτη 
βρισκόμαστε (τις συντεταγμένες μας).  Το σύστημα αυτό 
αποτελείτε από τους δορυφόρους, το επίγειο σύστημα που 
ελέγχει τους δορυφόρους και τη συσκευή που έχει ο κάθε 
χρήστης. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην μέτρηση 
αποστάσεων από γνωστά σημεία (δορυφόροι). Ας πάρουμε 
όμως τα πράγματα από την αρχή.

Οι συντεταγμένες
Από το σημείο που μας ενδιαφέρει (βλ. σχ. 1), φέρνουμε 
μια νοητή ευθεία που φτάνει στο κέντρο της γης. Αυτή η 
ευθεία σχηματίζει μια γωνία με το επίπεδο του ισημερινού, 
την μετράμε σε μοίρες και είναι το γεωγραφικό πλάτος. 
Αν το σημείο μας είναι στο βόρειο ημισφαίριο (βόρεια του 
ισημερινού), το λέμε βόρειο γεωγραφικό πλάτος. Αντίστοιχα 
έχουμε και το νότιο γεωγραφικό πλάτος.

Όλα τα σημεία της Γης που έχουν το ίδιο γεωγραφικό πλάτος 
- ας πούμε 35 μοίρες βόρεια, για παράδειγμα - βρίσκονται 
πάνω σε έναν κύκλο, που απέχει σταθερή απόσταση από 
τον ισημερινό και προφανώς δεν τον τέμνει, γι’ αυτό τον 
λέμε και παράλληλο, μάλιστα στο παράδειγμα μας θα είναι 
ο 35ος παράλληλος, ο οποίος περνάει από την Ιεράπετρα, το 
Κιότο (Ιαπωνία), Τσαττανούγκα (ΗΠΑ, Τενεσί). Το γεωγραφικό 
πλάτος μπορεί να είναι από 0 (στον Ισημερινό), έως 90 μοίρες 
(στους Πόλους).

Για τον προσδιορισμό ανατολής/δύσης, πρέπει πρώτα να 
ορίσουμε αυθαίρετα μία αρχή. Για ιστορικούς-πολιτικούς 
λόγους επικράτησε η αρχή αυτή να είναι στο Γκρίνουϊτς 
(Greenwich), στο Λονδίνο, και μάλιστα στο παρατηρητήριο 
του ομώνυμου πανεπιστημίου. Αν φέρουμε ένα ημικύκλιο 
από τον Βόρειο ως Νότιο πόλο, τότε, σε όλα τα σημεία του 
ο Ήλιος μεσουρανεί (βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο στον 
ουρανό για εκείνη την ημέρα) την ίδια στιγμή. Γι’ αυτό το 
ημικύκλιο αυτό ονομάζεται μεσημβρινός.

Ο μεσημβρινός ο οποίος περνάει από το Γκρίνουϊτς, είναι τα 
σημεία όπου το γεωγραφικό μήκος είναι 0. Για οποιοδήποτε 
άλλο σημείο, μετράμε τη γωνία μεταξύ του μεσημβρινού 
Γκρίνουϊτς και του μεσημβρινού όπου βρίσκεται το σημείο μας 
και η γωνία αυτή είναι το γεωγραφικό μήκος, το οποίο είναι 
ανατολικό (ανατολικά το Γκρίνουϊτς) και δυτικό (δυτικά του 
Γκρίνουϊτς), από 0 έως 180 μοίρες. Για παράδειγμα, ο 25ος 
μεσημβρινός (25 μοίρες ανατολικά του Γκρίνουϊτς), περνάει 
από τους Άνω Ασίτες, μεταξύ Φολέγανδρου και Σικίνου, Άγιο 
Ευστράτιο, Ελσίνκι (Φινλανδία).

Στην πραγματικότητα, το GPS (όπως και το Google Earth) 
χρησιμοποιεί ένα αναθεωρημένο σύστημα συντεταγμένων 

Μερικές χρήσιμες 
πληροφορίες για το 

GPS
(Α΄ μέρος)

Κείμενο - Γραφήματα: 
Νίκος Παπαδημητρίου

Σχήμα 1. Οι συντεταγμένες μίας θέσης
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του οποίου ο μεσημβρινός αναφοράς περνάει 100 μέτρα 
ανατολικότερα του προαναφερθέντος παρατηρητηρίου στο 
Γκρίνουϊτς (WGS 84). 

Λίγα λόγια για τις μοίρες
Ένας κύκλος χωρίζεται σε 360 μοίρες. Υπάρχουν όμως 
και υποδιαιρέσεις της μοίρας. Κάθε μοίρα χωρίζεται σε 60 
πρώτα λεπτά της μοίρας (ή πιο απλά λεπτά). Κάθε λεπτό 
της μοίρας χωρίζεται με τη σειρά του 60 δεύτερα λεπτά 
της μοίρας (ή πιο απλά δεύτερα). Αυτό σημαίνει ότι η 
μοίρα χωρίζεται σε 3.600 (=60x60) δεύτερα, ενώ ο κύκλος 
σε 21.600 λεπτά ή 1.296.000 δεύτερα. Αν αυτό σας φαίνεται 
υπερβολικό, σκεφτείτε ότι ο Ισημερινός είναι ένας κύκλος 
με περιφέρεια 40.075 χλμ άρα κάθε δεύτερο αντιστοιχεί σε 
31 μέτρα περίπου. Δηλαδή ούτε το ένα δεύτερο δίνει αρκετή 
ακρίβεια, οπότε καταφεύγουμε σε δεκαδικές υποδιαιρέσεις 
του δεύτερου πχ. (35 24’ 11,234”).

Εντοπισμός θέσης
Για να προσδιορίσουμε τη θέση μας σε συντεταγμένες, 

αυτό που πρέπει να 
κάνουμε, είναι να βρούμε 
τη θέση μας σε σχέση 
με κάποια σημεία των 
οποίων γνωρίζουμε 
ήδη τις συντεταγμένες. 
Αυτό εξυπηρετούσαν 
για παράδειγμα οι 
φάροι στη θάλασσα. 
Κάθε φάρος είχε άλλη 
συχνότητα αναλαμπών, 

οπότε από το καράβι, μπορούσαν να καταλάβουν ότι για 
παράδειγμα βλέπουν τον φάρο της Ντίας, οπότε ήξεραν ότι 
βρίσκονται κοντά στην Ντία καθώς και το αν είναι βόρεια/
νότια/ανατολικά/δυτικά της. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην 
ορειβασία, χρησιμοποιώντας τις κορυφές των βουνών. Αν 
μάλιστα έχουμε μια πυξίδα και έναν χάρτη, μπορούμε να 
εντοπίσουμε τη θέση μας με αρκετά καλή ακρίβεια.

GPS
Το GPS δημιουργήθηκε ως ένα σύστημα, το οποίο να επιτρέπει 
σε μια συσκευή να βρίσκει αυτόματα τη θέση. Αντί λοιπόν 
για κορυφές η συσκευή χρησιμοποιεί άλλα γνωστά σημεία. 
Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός των δορυφόρων - δεν είναι 
παρά φάροι στον ουρανό. Βέβαια αυτοί οι φάροι δεν έχουν 
σταθερή θέση, ξέρουν όμως ανά πάσα στιγμή πού ακριβώς 
βρίσκονται και στέλνουν αυτήν την πληροφορία.

Η γενική ιδέα είναι ότι ο κάθε δορυφόρος στέλνει τη θέση 
του και την ώρα που εκπέμφθηκε το σήμα. Η συσκευή GPS 
λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες από τουλάχιστον τέσσερις 
δορυφόρους, για να μπορέσει να υπολογίσει πόσο απέχει 
από τον κάθε δορυφόρο βάσει του χρόνου που χρειάστηκε 
το σήμα για να ταξιδέψει από τον δορυφόρο, μέχρι την 
συσκευή. Από τους τέσσερις δορυφόρους, η συσκευή σας 
θα χρησιμοποιήσει τον ένα για χρονική αναφορά ώστε να 
υπολογίσει την απόσταση από τους άλλους τρεις. Η διαδικασία 
αυτή είναι αρκετά πιο περίπλοκη και η ακριβής περιγραφή 
της ξεφεύγει από τους σκοπούς αυτού του άρθρου. Άλλωστε 
είναι μετρήσεις και υπολογισμοί, που δεν μπορείτε να κάνετε 
μόνοι σας στο χαρτί, αν βρεθείτε στο βουνό χωρίς συσκευή 
GPS!

Γνωρίζοντας λοιπόν την απόσταση από τρία σημεία στον 
(τρισδιάστατο) χώρο, υπολογίζεται η θέση σας στη Γη - 
δηλαδή στις συντεταγμένες που είδαμε προηγουμένως. Όμως 
ούτε αυτό το σύστημα είναι άμοιρο σφαλμάτων. Η απόσταση 
υπολογίζεται από τον χρόνο που χρειάζεται το σήμα να 
ταξιδέψει την απόσταση αυτή (με την ταχύτητα του φωτός). 
Όμως το φως χρειάζεται μόνο 0.000000003 δευτερόλεπτα 
για να διανύσει ένα μέτρο, οπότε και το παραμικρό σφάλμα 
στη μέτρηση του χρόνου, έχει σημαντικές επιπτώσεις. 
Επιπλέον η ταχύτητα του σήματος, μειώνεται ανάλογα με την 
πυκνότητα του αέρα και την υγρασία, καθώς περνάει από την 
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ατμόσφαιρα. Οι αποκλίσεις που προκύπτουν δεν είναι πολύ 
μεγάλες, αλλά είναι αρκετές για να “ρίξουν” την ακρίβεια. Όσο 
μεγαλύτερος ο αριθμός των δορυφόρων που εντοπίσουμε, 
τόσο καλύτερη ακρίβεια έχουμε.

Συσκευές
Οι συσκευές ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση. Για τους 
περισσότερους από εμάς, υπάρχουν τέσσερα βασικά είδη: 
α) απλοί καταγραφείς, β) χειρός για αθλήματα εξωτερικού 
χώρου (outdoor), γ) αυτοκινήτου και δ) smartphones. Στην 
πρώτη κατηγορία, ανήκουν κάποιες (σημαντικά μικρές) 
συσκευές οι οποίες απλά καταγράφουν την θέση (πορεία) - 
ενίοτε έχουν και τη δυνατότητα προβολής σε μια υποτυπώδη 
οθόνη. Λόγω όγκου και βάρους είναι εύχρηστες όταν θα πάτε 
για τρέξιμο και δε θέλετε να έχετε πολλά πράγματα μαζί σας. 
Θα σας δείξει την πορεία σας καθώς και διάφορα στατιστικά 
για την ταχύτητα σας όταν την συνδέσετε με τον υπολογιστή 
σας.

Στην δεύτερη κατηγορία, ανήκουν τα GPS που μοιάζουν με 
τα παλιά (γκουμούτσες) κινητά, με κυριότερο κατασκευαστή 
την GARMIN. Κατά κανόνα έχουν τη δυνατότητα προβολής 
πορείας/θέσης και μάλιστα πάνω σε χάρτη. Συνήθως η 
λειτουργία τους γίνεται με μπαταρίες ΑΑ, κάτι που καθιστά 
την εναλλαγή τους πολύ εύκολη (και οικονομική).

Τρίτη κατηγορία συσκευών, είναι αυτή των αυτοκινήτων (πχ 
MLS Destinator). Είναι συσκευές που έχουν αποθηκευμένο 
το οδικό δίκτυο, και μπορούν να βρουν διαδρομή (με 
αυτοκίνητο) μεταξύ δύο σημείων. Συνήθως έχουν 
ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μπορούν 
να τροφοδοτούνται από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου. Όσον 
αφορά την ορειβασία, δεν είναι πρακτικά για δύο λόγους: δε 
διαθέτουν μη αμαξιτούς δρόμους και είναι σχεδιασμένα να 
λειτουργούν κυρίως με εξωτερική τροφοδοσία.

Τέλος υπάρχουν τα smartphones με κύριες υποκατηγορίες 
τα iOS (iPhone της Apple) και Android (linux και αυτό, για 

άλλες μάρκες κινητών). Αυτή είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία, 
διότι ουσιαστικά πρόκειται για υπολογιστές με δέκτη GPS. 
Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το λογισμικό, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σαν να ανήκαν σε οποιαδήποτε από τις 
προηγούμενες κατηγορίες. Εκτός αυτού, το άλλο μεγάλο 
τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να το διαθέτετε ήδη! 
(μηδενικό κόστος απόκτησης και μηδενικό επιπλέον βάρος). 
Τα βασικά τους μειονεκτήματα είναι δύο: Μία συσκευή η 
οποία δεν είναι αφιερωμένη σε μία λειτουργία (dedicated), 
“κολλάει” πιο εύκολα. Το κυριότερο όμως είναι η τροφοδοσία. 
Το να έχετε ανταλλακτικές μπαταρίες είναι δύσκολο λόγω 
κόστους, σε αντίθεση με τα GPS χειρός όπου το να έχετε 
επαναφορτιζόμενες ΑΑ μπαταρίες είναι πολύ εύκολο.

Αν δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου με το GPS, αλλά έχετε 
smartphone, είναι μια καλή ευκαιρία να το εκμεταλλευτείτε. 
Έχετε μεγάλη γκάμα από χάρτες από τους οποίους μπορείτε 
να επιλέξετε, καθώς και προγράμματα (δωρεάν ή επί 
πληρωμή, γενικά ή εξειδικευμένα), τα οποία μπορούν να 
καλύψουν όλες τις προδιαγραφές.

Ενδεικτικά, μπορώ να αναφέρω κάποια δωρεάν 
προγράμματα, όπως το “OruxMaps” και το “GPS Venture” 
για Android για χρήση στο βουνό (καταγραφή/ακολούθηση  
πορείας, χάρτες, κ.α.), το “GPSLogger” για απλή καταγραφή 
πορείας, το “OsmAnd” για χρήση στο αυτοκίνητο και το “GPS 
Status” για καλύτερο (και ταχύτερο) αλγόριθμο εντοπισμού 
θέσης. Το “OruxMaps” μάλιστα έχει τη δυνατότητα χρήσης και 
για geocaching.

Υπάρχουν βέβαια και τα επί πληρωμή προγράμματα εταιριών, 
ακόμα και εταιριών οι οποίες εξειδικεύονται στην κατασκευή 
συσκευών GPS. Το smartphone σας έχει επίσης τη δυνατότητα 
να παράσχει στη φωτογραφική σας μηχανή (αν αυτή το 
δέχεται) τις συντεταγμένες του σημείου φωτογράφησης. Αν 
ασχοληθείτε λίγο και βρείτε κάποιο ενδιαφέρον, μπορείτε 
να προχωρήσετε και στην αγορά μιας πιο εξειδικευμένης 
συσκευής, ανάλογα με τις επιθυμίες και το βαλάντιο σας.

Τελικά αυτό που θέλετε από ένα GPS είναι να σας καθοδηγήσει 
στο βουνό. Αυτό γίνεται έχοντας αποτυπώσει ήδη μια πορεία 
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ή ένα μονοπάτι, και δείχνοντάς το στη συσκευή (πάνω σε 
χάρτη ή όχι). Έτσι γνωρίζοντας πού βρίσκεστε, ξέρετε αν θα 
πρέπει να συνεχίσετε ευθεία ή να στρίψετε. Επίσης, ανάλογα 
τη συσκευή και την εφαρμογή, μπορείτε να βρείτε πόσο 
χρόνο/απόσταση θέλετε μέχρι τον προορισμό σας.

Για να “αποθηκεύσετε” ένα μονοπάτι στο GPS υπάρχουν τρεις 
τρόποι. Αν εσείς (ή κάποιος φίλος σας) έχει κάνει ήδη τη 
διαδρομή και την έχει καταγράψει με GPS, τότε θα έχετε ένα 
αρχείο (.gpx ή .kml ή .kmz) το οποίο μπορείτε να “φορτώσετε” 
στη συσκευή σας. Ο δεύτερος τρόπος (ουσιαστικά ο ίδιος) 
είναι να “κατεβάσετε” (download) την πορεία από κάποιον 
ιστοχώρο όπως οι www.everytrail.com, www.wikiloc.com, 
www.gpsies.com, κ.α. όπου κάποιοι άλλοι έχουν καταγράψει 
την πορεία και την έχουν “ανεβάσει” (upload) στο ίντερνετ.

Ο τρίτος τρόπος είναι να δημιουργήσετε εσείς τη διαδρομή στο 
“Google Earth”. Αυτό είναι λίγο κοπιώδες, αλλά μερικές φορές 
αξίζει. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε 
το εργαλείο [Εργαλεία -> Χάρακας -> Διαδρομή] για να 
χαράξετε την πορεία (πάνω στη δορυφορική φωτογραφία), 
και μετά [Αποθήκευση]. Κατόπιν, από την διαδρομή όπως 
φαίνεται στα [Μέρη -> Προσωρινά μέρη] επιλέγετε (με δεξί 
κλικ) [Αποθήκευση ως] και μετά [.kml]. Αυτή η διαδικασία θα 
σας δώσει ένα αρχείο το οποίο μπορείτε να φορτώσετε στη 
συσκευή σας.

Μυστικά για την καταγραφή της πορείας
Όταν καταγράφετε μία πορεία με το GPS, σε καμία περίπτωση 
δεν μπορείτε να αποτυπώσετε ακριβώς την πορεία που 
κάνατε. Αυτό το οποίο γίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι 
η συσκευή σας, αποθηκεύει κάποια σημεία από τα οποία 
περάσατε (δειγματοληψία). Αυτά τα σημεία -ενωμένα με 
ευθείες- είναι αυτό που αντιλαμβάνεται η συσκευή σας -όποια 
κι αν είναι- ως πορεία. Το πόσο πυκνά είναι αυτά τα σημεία, 
καθορίζει και την ακρίβεια της αποθηκευμένης πορείας.

Στο σχήμα 2 για παράδειγμα βλέπουμε με μαύρη γραμμή την 
καταγραφή ανά 2 δευτερόλεπτα. Στο ίδιο σχήμα βλέπουμε 
πως θα ήταν αν καταγράφαμε ανά 30 δευτερόλεπτα (πράσινο) 
ή ανά 1 λεπτό (κόκκινο). Είναι φανερό ότι όσο πιο αραιή είναι 
η δειγματοληψία, τόσο πιο πολύ χάνονται λεπτομέρειες της 

πορείας (μονοπατιού). Από την άλλη, όσο πιο συχνή είναι η 
δειγματοληψία, τόσο μεγαλύτερη η κατανάλωση ρεύματος 
και άρα μικρότερη ζωή της μπαταρίας.

Η συσκευή σας, σας επιτρέπει να επιλέξετε τη συχνότητα 
δειγματοληψίας με δύο κριτήρια: τον χρόνο μεταξύ δύο 
σημείων και την  απόσταση μεταξύ τους. Το πρώτο σημαίνει 
ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα η συσκευή σας καταγράφει 
τη θέση σας. Το δεύτερο σημαίνει ότι καταγράφει τη θέση 
σας αφού έχει διανυθεί η προκαθορισμένη απόσταση. Σε 
κάθε περίπτωση, όσο πιο συχνή είναι η δειγματοληψία, τόσο 
καλύτερη ανάλυση έχουμε, σε βάρος όμως της μπαταρίας.

Το πρόβλημα με το κριτήριο της απόστασης, είναι ότι για 
να υπολογίσει αν έχει διανυθεί η απόσταση, θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί (πάλι) συχνά τον δέκτη GPS, ο οποίος είναι 
που καταναλώνει ρεύμα. Έτσι, η συσκευή σας υπολογίζει 
σημεία (και καταναλώνει ρεύμα), χωρίς να τα καταγράφει, 
το οποίο είναι μάλλον άτοπο. Από την άλλη αν έχετε ως 
κριτήριο τον χρόνο και βάλετε μεγάλο χρονικό διάστημα, την 
επόμενη φορά που  θα προσπαθήσει να εντοπίσει την θέση, η 
συσκευή ίσως να χρειαστεί περισσότερο χρόνο (και άρα πάλι 
μεγαλύτερη κατανάλωση μπαταρίας). Άλλωστε γι αυτόν τον 
λόγο, ορισμένες συσκευές (χεριού) υπολογίζουν πιο συχνά 
τη θέση (ούτως ή άλλως), οπότε δεν κερδίζουμε από άποψη 
μπαταρίας με ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τελικά, αυτό που μάλλον συμφέρει, είναι η δειγματοληψία 
να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα της τάξεως των 
2~30 δευτερολέπτων. Αυτό βέβαια πάντα εξαρτάται και από 
άλλους παράγοντες. Είναι άλλο να θέλουμε μία γενική ιδέα 
για το από που περνάει ένα εύκολο μονοπάτι που θα κάνουμε 
το καλοκαίρι και είναι άλλο ένα μονοπάτι τον χειμώνα το 
οποίο θα κρύβεται κάτω από τα χιόνια. Βέβαια στην δεύτερη 
περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε ότι και τα GPS κάνουν 
λάθη και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τα 
εμπιστευόμαστε με “κλειστά μάτια”!

Σχήμα 2. Η σημασία της δειγματοληψείας

Ακολουθώντας μια πορεία
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θανάσης - Σουσάνα - Βασίλης μετά από μία απολαυστική αναρρίχηση στο Άγιο Πνεύμα

Οι Βραχάκηδες στις 
μυθικές σχισμές 
των Μετεώρων

Πιστοί στο καθήκον μας και αυτή τη φορά είμαστε εδώ για να 
μοιραστούμε μαζί μερικά από τα αναρριχητικά μας νέα.
Με σεβασμό στο μέλλον θα ξεκινήσουμε και αυτή τη φορά 
με τους μπόμπιρες! Η νέα γενιά φαίνεται να πατάει γερά και 
μετά από μια γεμάτη σεζόν προετοιμασίας, είναι έτοιμη να 
αναλάβει έργο και να πάει το σπορ και τις ιδέες ακόμα πιο 
ψηλά. Το καλοκαίρι όμως έφτασε, οι θερμοκρασίες ανέβηκαν 
και ήρθε η ώρα για το καθιερωμένο rest. Το ραντεβού μας 
ανανεώνεται για τον Σεπτέμβριο, με περισσότερους νέους και 
με ελπίδα για το πρώτο παιδικό contest.
Εκτός από τους μπόμπιρες όμως, η κοινότητά μας προοδεύει 
και με τα μεγάλα της παιδιά. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, 
ο Σύλλογός μας έχει τη χαρά να βάλει στο δυναμικό του 
άλλον έναν Εκπαιδευτή. Με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση 
του ΕΟΣ Ηρακλείου ο Άρης γίνεται Βοηθός Εκπαιδευτή 
Αναρρίχησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και 
Αναρρίχησης. Στα πλαίσια της σχολής, επαναλαμβάνονται, 

με χαρακτηριστική άνεση, πολλές από τις κλασικές μυθικές 
σχισμές των Μετεώρων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τρεις: 
«Aufschwung», «Regenbogen», και «Αμπελοφύλακας».
Εκτός από τη σχολή, είχαμε τη χαρά να σκαρφαλώσουμε και 
με άλλους φίλους της παρέας, μιας κα η απόσταση δεν μας 
χώρισε ούτε αυτή τη φορά!! Η Κατερίνα, η Αναστασία, και ο 
Κώστας σε μια γρήγορη επίσκεψη, δίνουν χαρά στα Μετέωρα 
σκαρφαλώνοντας τις διαδρομές «Χωρίς Επιφύλαξη» και 
«Κόψη του Γύπα». Η Φράτελ με τη Σουσάνα κάνουν πάρτι 
στη Ντούπιανη, και τέλος οι γνωστοί Βραχάκηδες, όπως 
αρέσει σε πολλούς να μας αποκαλούν, κάνουν την πιο 

Αναρριχητικά Νέα

O Billys βγάζοντας τον θεό απο την 4η σχοινιά της ΤalwegO Άρης ψάχνοντας slopers στα Μετέωρα
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γρήγορη επανάληψη της μυθικής «Talweg» στον Πύργο του 
Καστρακίου. 
Ο Billaros από τα Χανιά είχε την ιδέα και την πώρωση. Εγώ, 
αν και δεν τρελαίνομαι για περιπέτειες, δεν μπόρεσα να 
αντισταθώ σε μία τέτοια πρόταση από έναν τόσο καλό φίλο. 
Η ιδέα έπεσε, «πάμε αύριο Talweg». Η ώρα εκείνη τη στιγμή 

ήταν 00:00 και οι καμπάνες από τα μοναστήρια βαρούσαν 
εκκωφαντικά. Οι παπάδες έψελναν το Χριστός Ανέστη και η 
αλητοπαρέα άπλωνε στο χορτάρι τα υλικά για να είναι όλα 
έτοιμα νωρίς το πρωί. Αξημέρωτα στις 6:00, ο Billys μου 
χτυπάει την πόρτα από το Βανάκι μου όπου κοιμόμουνα.. 
χωρίς δεύτερη σκέψη σηκώνομαι και φεύγουμε για τη 
διαδρομή. Το ρολόι έδειχνε 7:30 όταν ξεκινήσαμε την πρώτη 
σχοινιά και 10:30 όταν ήμασταν στην κορυφή. Τα υπόλοιπα 
δυστυχώς ούτε μοιράζονται ούτε περιγράφονται. Για το 
ιστορικό της υπόθεσης, η διαδρομή σκαρφαλώθηκε εναλλάξ 
και όλη ελεύθερα!
Επειδή, όμως η κοινότητα είναι μεγάλη, δεν θα πρέπει να 
ξεχάσουμε και την ομάδα που έμεινε πίσω και κράτησε τα 
βράχια του νησιού μας σε εγρήγορση! Ο Φλωρ επιτέλους 
σε φόρμα, ετοιμάζεται να στείλει ξανά! Ο Αλλοδαπός από 
τον Άγιο Νικόλαο, πετάει κι αυτός. Ο Θωμάς, δεν ξέρουμε 
τελικά μήπως πρέπει να αφήσει την κιθάρα κα να ασχοληθεί 
μόνο με τα σκοινιά. Η Jo στη Σπηλιά στα Χανιά, στέλνει τη μία 
διαδρομή μετά την άλλη! Οι νέοι μας όλοι πωρωμένοι όσο 
ποτέ άλλοτε, ασταμάτητοι κι αυτοί! Ο Ιάκωβος σκαρφαλώνει 
τη «Διαστρέβλωση Xωροχρόνου» (8α+) στο Αλώνι και άλλα 
πολλά που καλύτερα να έρθετε να τα γνωρίσετε από κοντά!
Κάποια παιδιά έφυγαν για τα ξένα, κάποιοι άλλοι θα έρθουν. 
Φωτεινή, Victor, η familia είναι εδώ και σας περιμένει… 

Καλά ταξίδια, καλές αναρριχήσεις σε όλους!
Μάνο γερά, σε περιμένουμε!

Cretan Climbing Community against all forms 
of racism!

Η Σουσάνα με άνεση στη πρώτη της επαφή με τα Μετέωρα

θανάσης - Σουσάνα - Βασίλης μετά από μία απολαυστική αναρρίχηση στο Άγιο Πνεύμα
Ώρα 10.30 Στη Κορυφή του πύργου Καστρακίου.... 
billys - aris

Oι Μικροί μας Μπόμπιρες ζωγραφίζοντας στο κάθετο!!!

Αναστασία - Κατερίνα - Κώστας στην Χωρίς Επιφύλαξη
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.

• Διεύθυνση: Δικαιοσύνης 53  - Τ.Κ. 712 01 - Ηράκλειο
• Τηλέφωνο: 2810 227609 (20:30 - 22:30)
• Ιστοσελίδα: www.eos-her.gr   •   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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• Στην Ποδηλατοδρομία Αγάπης μήκους 235 χλμ, που οργάνωσε το «Κέντρο 
Ειδικών Παιδιών - Ο ‘Άγιος Σπυρίδων» τον Ιούνιο του 2013 συμμετείχε και 
τερμάτισε ως μέλος του Συλλόγου μας η  Άννα Καλλέργη. ‘Ήταν η μόνη γυναίκα 
ανάμεσα σε 40 άντρες! Άξια! 

• Στις αρχές του φθινοπώρου ο Σύλλογος μας διοργανώνει Σχολή Αναρρίχησης 
Βράχου, Αρχαρίων και Μέσου Επιπέδου, με πιστοποιημένους εκπαιδευτές 
και σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας  και Αναρρίχησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή στα εντευκτήριά μας, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
μας. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

• Κατεβαίνοντας το Φαράγγι της Κεραλιμανιώτισσας στις 30 Ιουνίου 2013 
είχαμε μια αναπάντεχη συνάντηση: Δύο σκύλοι είχαν εγκλωβιστεί σε ένα πολύ 
μικρό τμήμα του φαραγγιού χωρίς ελπίδα διαφυγής, διψασμένοι και φανερά 
υποσιτισμένοι. Η πρώτη ομάδα τους έβγαλε πάνω αλλά ο ένας ξαναπήδηξε για 
να την ακολουθήσει. Δράση στη συνέχεια ανέλαβε η δεύτερη ομάδα που τον 
κατέβασε ως την έξοδο με... ραπέλ!  Ήταν η τυχερή τους μέρα! Τελικά μάθαμε 
ότι έπεσαν καθώς κυνηγούσαν ενώ ο ιδιοκτήτης τους δεν ήξερε καν που 
βρίσκονταν. 

•  Θερμά συλλυπητήρια στο μέλος μας Ζώη Γεωργιάδη για την απώλεια της 
μητέρας του.

•  Το μέλος μας Παναγιώτης Αμβροσιάδης  προσέφερε στο Σύλλογο το ποσό των 
€ 50 στη μνήμη του πατέρα του Νικόλαου. 

• Σε μια διαφορετική πεζοπορική διαδρομή μας οδήγησε η Αρχαιολόγος  
κ. Λιάνα Σταρίδα στις 18 Μαΐου 2013 γνωρίζοντάς μας τους κρυμμένους 
“θησαυρούς” του Μεγάλου Κάστρου. Την ευχαριστούμε πολύ!


