
Μοχός - Μάλια // 1.11.20

Καπετανιανά - Κόφινας  // 8.11.20

Κολλητά Φαράγγια // 15.11.20

Βοριζανό φαράγγι // 22.11.20

Κορίτσι - Βρομονερό // 29.11.20

Άνω Ασίτες - Καταφύγιο Πρίνος - Γυριστή // 6.12.20

Μάλια - Αζιλακόδασος - Μάλια // 13.12.20

Παράνυμφοι - Μονή Κουδουμά -  Άι Γιάννης // 20.12.20
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης. 

 

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

• Τηλ. Kαταφυγίου: 6976 576070
www.facebook.com/eosheraklion   •   e-mail: info@eos-her.gr

www.eos-her.gr    

Επεξήγηση συμβόλων

650m

1740m

600m

12km

Πεζοπορική Διαδρομή

Ορειβατική Διαδρομή

Μονοπάτι

Χωματόδρομος

Υψοφοβικά περάσματα 

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Κυκλική Διαδρομή

Περάσματα από νερό

Αναρριχητικός Εξοπλισμός 

Εξοπλισμός Σκι

Χειμερινός Εξοπλισμός

Δύσκολη διαδρομή

Φακός

Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Αγροτικός δρόμος

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση 600m

Υψομ. διαφορά: Ανάβαση 600m

Συνολική Ανάβαση 

Συνολική Κατάβαση 1740 m

Συνολικό Μήκος 12 Km

Πόσιμο Νερό

Κατάλληλη για παιδιά

Ωραία Θέα

• Οι συμμετέχοντες στις αναβάσεις γνωρίζουν τους κινδύνους της 
ορειβασίας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι φέρουν την ευθύνη 
σε περίπτωση ατυχήματος.
•  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 εξόρμηση 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.
•  Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του ΕΟΣ Ηρακλείου 
παραμένουν ασφαλή στον Σύλλογο και χρησιμοποιούνται μόνο για 
τις ανάγκες του Συλλόγου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Στις εξορμήσεις μας μένουμε ασφαλείς ακολουθώντας όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
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Άνω Ασίτες - Καταφύγιο Πρίνος - Γυριστή // 6.12.20
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Παράνυμφοι - Μονή Κουδουμά -  Άι Γιάννης // 20.12.20
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Κυριακή 6
Άνω Ασίτες -
Καταφύγιο Πρίνος - Γυριστή

Αρχηγός: Μαννιάνα Μιγάδη • Ώρες πορείας: 8 • Β.Δ.: 3

Την Κυριακή ανεβαίνουμε από τις Άνω Ασίτες (600μ) στο 
καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας (1080μ). Αφού κάνουμε 
μια σύντομη στάση ακολουθούμε το μονοπάτι Ε4 και φτάνουμε 
στην κορυφή Γυριστή (1779μ), όπου θαυμάζουμε την υπέροχη 
θέα. Η επιστροφή γίνεται από την ίδια διαδρομή.

Κυριακή 13
Μάλια - Αζιλακόδασος - Μάλια 

Αρχηγός: Γιάννης Αντωνάκης 
Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ. 2

Ξεκινάμε από το σημείο Χαμόπρινα του δρόμου από Μάλια 
προς Κράσι σε υψόμετρο 350μ. Από εδώ, ακολουθώντας  
ανηφορικό μονοπάτι με θέα στα βόρεια παράλια, φτάνουμε 
στο πανέμορφο Αζιλακόδασος (1000μ). Συνεχίζουμε στις 
παρυφές της Σελένας και ακολουθώντας χωματόδρομο και 
μονοπάτι επιστρέφουμε στο σημείο εκκίνησης.

Κυριακή 20
Παράνυμφοι - 
Μονή Κουδουμά - Άι Γιάννης
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

Από τους Παρανύμφους (510μ) θα κατέβουμε το παλιό 
μονοπάτι με την ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα και θα 
φτάσουμε στη Μονή Κουδουμά. Από κει θα συνεχίσουμε προς 
τα δυτικά μέσα σε πευκοδάσος, θα περάσουμε από το σπήλαιο 
του Αγίου Αντωνίου και θα καταλήξουμε στον παραλιακό 
οικισμό του Άι Γιάννη. Τέλος, φορτηγάκια θα μας ανεβάσουν 
στα Καπετανιανά.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Κυριακή 1
Μοχός - Μάλια
Αρχηγός: Δ.Σ. • Ώρες πορείας: 3 • Β.Δ.: 1

Ο ΕΟΣ Ηρακλείου σε συνεργασία με την ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
διοργανώνει δωρεάν πεζοπορική διαδρομή για όλους 
όσους αγαπούν τη φύση. Ξεκινάμε την πορεία μας από το 
όμορφο παραδοσιακό χωριό Μοχός (390μ) κατηφορίζοντας 
στο παλιό λιθόκτιστο μονοπάτι με υπέροχη θέα στα βόρεια 
παράλια. Στη συνέχεια, μεταβαίνουμε με το λεωφορείο στον 
αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων όπου θα γίνει ξενάγηση. 
Τέλος, επισκεπτόμαστε κοντινή παραλία για μπάνιο ή φαγητό. 
Η εξόρμηση είναι κατάλληλη για αρχάριους πεζοπόρους και 
παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Κυριακή 8
Καπετανιανά - Κόφινας
Αρχηγός: Μαννιάνα Μιγάδη 
Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2 

Ξεκινάμε από τα Καπετανιανά (750μ) κι ακολουθούμε το 
μονοπάτι. Μπαίνουμε σε ένα μικρό φαράγγι που μας οδηγεί 
στα ριζά του Κόφινα (1231μ). Ανεβαίνουμε στην κορυφή και 
θαυμάζουμε την υπέροχη θέα του Νότιου Κρητικού Πελάγους 
και των ορεινών όγκων του Ψηλορείτη και των Λασηθιώτικων 
βουνών. Στην επιστροφή περνάμε από την ανακαινισμένη 
Μονή στο Λουσούδι και καταλήγουμε στα Καπετανιανά.

Κυριακή 15
Κολλητά Φαράγγια  
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 5 •  Β.Δ.: 1

Στη διαδρομή αυτή διασχίζουμε δύο γνωστά και πανέμορφα 
φαράγγια του Ρεθύμνου. Το πρώτο, το φαράγγι του Μούντρου, 
ξεκινάει από το χωριό Μούντρος (350μ) και καταλήγει στο 
χωριό Βελονάδο (350μ) από μονοπάτι που διασχίζει το 
φαράγγι. Το δεύτερο φαράγγι γνωστό και σαν Φαράγγι του 
Κάτω Πόρου είναι παράλληλο με το πρώτο. Η πορεία περνάει 
από την περιοχή που βρίσκονται οι τάφοι των Πέντε Παρθένων 
και καταλήγει στην Αργυρούπολη (300μ).

Κυριακή 22
Βοριζανό φαράγγι
Αρχηγός: Μανώλης Φραγκιαδάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

Περπατάμε μέσα σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό φαράγγι του 
Ψηλορείτη, το Φαράγγι των Βοριζίων, που ξεκινά λίγο έξω από 
το ομώνυμο χωριό (560μ). Ακολουθούμε διαδρομή ανηφορική 
μέσα στην κοίτη του φαραγγιού με κάποια απότομα σημεία. 
Στα 1090μ, λίγο πριν φτάσουμε στην είσοδο του οροπεδίου 
της Νίδας, βγαίνουμε από το φαράγγι και κατηφορίζοντας από 
παλιό μονοπάτι επιστρέφουμε στα Βορίζια. 

Κυριακή 29
Κορίτσι - Βρομονερό
Αρχηγός: Φάνης Μάμος • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1                  

Το περπάτημα ξεκινάει περίπου 2 χιλιόμετρα μετά την εκκλησία της 
Αγίας Μαρίνας (1300μ) στο δρόμο προς τη Νίδα. Κατηφορίζουμε 
από μονοπάτια και χωματόδρομους προς το Οροπέδιο Κορίτσι και 
το Δάσος Βρομονερό απολαμβάνοντας τα φθινοπωρινά χρώματα. 
Η πορεία μας τελειώνει στο Μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης 
Κρουσώνα (650μ). Η εξόρμηση είναι κατάλληλη για αρχάριους 
πεζοπόρους και παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.
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