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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ

•  Ορειβατώντας υπεύθυνα!  •  Τύμφη και Σμόλιγκας, κορυφαίες κορυφές!

•  Σαββατοκύριακο στον «Πρίνο»  •  Ελεύθερη πτώση στο παρελθόν

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   /  ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  /  ΤΕΥΧΟΣ 12
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
TΕΥΧΟΣ 12
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022

Επιμέλεια περιοδικού: Νανά Κουτσανδρέου
Σκίτσο Εξωφύλλου: Άλκης Γκέσκος 
Σχεδιασμός: Deltagraphix, Μιχάλης Αλεξανδράκης
Εκτύπωση: Deltagraphix - branding / graphic design / printing / web

Το Δ.Σ. του Ορειβατικού Συλλόγου 
Ηρακλείου εύχεται σε όλους και όλες, 
καλή χρονιά!

Το 2022,  ο Σύλλογός μας συμπληρώνει 
90 χρόνια ζωής. Στα 90 αυτά χρόνια 
συνεχούς παρουσίας και δράσης του στο 
Ηράκλειο, μεταλαμπαδεύει την αγάπη 
για το βουνό και τη φύση, καλλιεργεί και 

αναπτύσσει την ορειβασία σε όλες της 
τις μορφές, με αναβάσεις σε κορυφές, 
ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση 
βράχου, ορειβατικό σκι, καταβάσεις 
φαραγγιών. Παράλληλα είναι 
ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, οι 
αθλητές του έχουν ενεργό συμμετοχή 
σε αγώνες ορειβατικού σκι και 
αγωνιστικής αναρρίχησης.

Η κινητήρια δύναμη του ΕΟΣ Ηρακλείου 
ήταν, είναι και θα είναι πάντα τα ορειβατικά 
ιδανικά, η εθελοντική προσφορά και η 
αλληλέγγυα δράση των μελών του, που  
ενδυναμώνουν και διαρκώς εξαπλώνουν την 
ορειβατική ιδέα στον τόπο μας.

Αντλώντας δύναμη και αισιοδοξία από την 
αρμονία και ισορροπία της φύσης, ευχόμαστε 
σύντομα, υγειονομική ασφάλεια και κοινωνική 
ευημερία για να πορευόμαστε μαζί.

Όπως στα πρώτα 90 χρόνια μας, 
έτσι και στα επόμενα, είθε να είμαστε 
ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ!

1932-2022: Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου 
90 χρόνια ψηλά!

XPONIA
1932 -2 022
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Κυριακή 30
α. Χειμερινή εκπαίδευση
Αρχηγός: Φώντας Σπινθάκης
 
Σύντομη πρακτική ενημέρωση για σχετικά έμπειρους 
ορειβάτες που επιθυμούν να ασχοληθούν με το χειμερινό 
βουνό. Θα γίνει επίδειξη χρήσης χειμερινού ορειβατικού 
εξοπλισμού με στόχο την ασφαλέστερη ανάβαση στα 
χιονισμένα βουνά. Η τοποθεσία θα είναι πιθανότατα 
ο Λάκκος του Μυγερού στη βόρεια πλαγιά του Ψηλορείτη. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν τον βασικό χειμερινό 
εξοπλισμό (χειμερινές μπότες, γκέτες, μπουφάν κλπ).

Κυριακή 30
β. Χαμόπρινα -
Αζιλακόδασος 
Αρχηγός: Γιάννης Αντωνάκης • Ώρες πορείας: 6 • 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.

Σάββατο 8 - Κυριακή 9
Καταφύγιο Πρίνος     

Εγκαινιάζουμε τη νέα χρονιά με ανοικτό το καταφύγιο 
Πρίνος του Συλλόγου μας για όποιον θέλει να το επισκεφθεί 
κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο.

Κυριακή 16
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας          

Αρχηγός: Δ.Σ.

Τηρώντας το πρωτοχρονιάτικο έθιμο, κόβουμε τη 
βασιλόπιτα του Συλλόγου μας για τη νέα χρονιά στην Αγία 
Μαρίνα, στον δρόμο προς τη Νίδα. Πραγματοποιούμε μικρή 
διαδρομή στην περιοχή και με το λεωφορείο μεταβαίνουμε 
στο χωριό Καμαριώτης, όπου ακολουθεί γεύμα με τα όλα 
του σε ταβέρνα της περιοχής.

Κυριακή 23
Αγία Φωτιά - Γιούς Κάμπος -  
Άγιο Πνεύμα - Σπήλι
Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρεου • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 2

Το φαράγγι της Αγίας Φωτιάς είναι ένα ελάχιστα γνωστό 
φαράγγι στα δυτικά του Κέδρου, στους νότιους  πρόποδες 
της κορυφής Κούπος - αυτής που δεσπόζει πάνω από 
το Σπήλι. Ξεκινάμε 2 χλμ νότια του Σπηλίου (435μ) και 
ακολουθούμε το ανηφορικό πετρώδες μονοπάτι, το οποίο, 
διαμέσου του φαραγγιού, οδηγεί στης Γιούς τον Κάμπο 
(765μ). Κινούμαστε προς το ξωκλήσι του Αγίου Πνεύματος 
(650μ) και από εκεί κατηφορίζουμε προς το  πανοραμικό 
άνοιγμα προς τα δυτικά με την υπέροχη θέα προς την 
κοιλάδα του Αγίου Βασιλείου και το Σπήλι στη ρίζα του 
Κούπου. Η πορεία μας καταλήγει στην καρδιά του Σπηλίου, 
στις γνωστές βρύσες.  

πρόγραμμα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
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Κυριακή 6
Αστυράκι - Τρυπητή - 
Καμαριώτης
Αρχηγός: Φωτεινή Σαρακινού  • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

Πορεία σε δύο όμορφα μικρά οροπέδια. Ξεκινάμε από 
το χωριό Αστυράκι διασχίζοντας το μικρό οροπέδιο που 
βρίσκεται δυτικά του και συνεχίζουμε στο οροπέδιο του 
Καμαριώτη. Αφού το διασχίσουμε, φθάνουμε στην περιοχή 
της Τρυπητής, όπου εξερευνούμε τους εντυπωσιακούς 
σχηματισμούς των βράχων της. Κινούμενοι κυκλικά 
φθάνουμε στο χωριό Καμαριώτης, όπου θα επισκεφτούμε 
τις δυο πολύ ενδιαφέρουσες βυζαντινές εκκλησίες και το 
μικρό εκκλησιαστικό μουσείο. Αν ο καιρός είναι κατάλληλος 
θα κάνουμε το πικ νικ μας κάτω από τις πανέμορφες 
βελανιδιές και τα όμορφα βράχια της περιοχής. Η διαδρομή 
θα κινηθεί κυρίως σε χωματόδρομους χωρίς ιδιαίτερες 
υψομετρικές διαφορές. Είναι κατάλληλη για καινούργιους 
πεζοπόρους. 

Κυριακή 13
α. Σπαθί
Αρχηγός: Θωμάς Βισκαδουράκης • Ώρες πορείας : 9 • Β.Δ. 6 

Από το Οροπέδιο του Λιμνάκαρου (1150μ) ξεκινάμε 
την ανάβαση για την κορυφή Σπαθί, την ψηλότερη της 
οροσειράς της Δίκτης (2148μ). Επιστρέφουμε από την ίδια 
διαδρομή. Είναι απαραίτητος ο χειμερινός εξοπλισμός και 
πείρα σε χειμερινές αναβάσεις.

ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ 2022 πρόγραμμα

Κυριακή 13
β. Βρουχάς - Φάρος 
Αφορεσμένου - Πλάκα
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

Από τον Βρουχά Μεραμπέλλου (200μ) ακολουθούμε 
το παραλιακό μονοπάτι που μας οδηγεί στον φάρο του 
ακρωτηρίου Αφορεσμένου με θέα cστην αφρισμένη 
θάλασσα που σου κόβει την ανάσα. Στη συνέχεια 
ανηφορίζουμε ως  το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη και από 
χωματόδρομο, με θέα στον κόλπο του Μεραμπέλλου και το 
νησάκι της Σπιναλόγκας, καταλήγουμε στην Πλάκα.

Σάββατο 19 - Κυριακή 20
α. Καταφύγιο
Τουμπωτός Πρίνος -
Ψηλορείτης
Αρχηγός: Γιώργος Σπινθάκης • Ώρες πορείας: 4+8 • Β.Δ.: 2+6

Χειμερινή ορειβατική εξόρμηση στην κορυφή του 
Ψηλορείτη. Το Σάββατο ξεκινάμε από το χωριό Κουρούτες 
(550μ) και προωθούμαστε με φορτηγάκι στην τοποθεσία 
Παρδί (700μ), εφόσον το χιόνι το επιτρέπει. Από εκεί 
περπατάμε ως το καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος του ΕΟΣ 
Ρεθύμνου (1400μ), όπου διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή 
ανεβαίνουμε στην κορυφή Τίμιος Σταυρός (2456μ). Στην 
επιστροφή περνάμε από το καταφύγιο και ακολουθούμε 
δασωμένο μονοπάτι ως το χωριό Φουρφουράς (600μ). Για 
την ανάβαση στην κορυφή είναι απαραίτητος ο χειμερινός 
εξοπλισμός, καλή φυσική κατάσταση και πείρα σε 
χειμερινές αναβάσεις.
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πρόγραμμα ΦΕΒΡΟΥAΡΙΟΣ 2022 . . .συνέχεια

Κυριακή 20
β. Μονή Οδηγήτριας - 
Μάρτσαλο - Αγιοφάραγγο - 
Καλοί Λιμένες
Αρχηγός: Νίκος Αποστολάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ. 2

Αφού επισκεφθούμε τη Μονή Οδηγήτριας, κατηφορίζουμε 
από χωματόδρομο ως την είσοδο της σκήτης του 
Μάρτσαλου. Ακολουθώντας μονοπάτι διασχίζουμε το 
ομώνυμο φαράγγι και φτάνουμε στην παραλία. Στη 
συνέχεια, επιστρέφουμε στη Σκήτη του Μάρτσαλου και από 
μονοπάτι περπατάμε ως την είσοδο του Αγιοφάραγγου με 
κατάληξη στην ομώνυμη παραλία. Η πορεία μας τελειώνει 
στους Καλούς Λιμένες.

Κυριακή 27
Μονή Βώσακου - 
Μονή Χαλέπας
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

Ξεκινάμε από τους βόρειους πρόποδες του βουνού 
Κουλούκουνας στο νομό Ρεθύμνης (50μ). και μετά από 
ανηφορική πορεία σε μονοπάτι φτάνουμε στην πανέμορφη 
ανακαινισμένη Μονή Βωσάκου (300μ). Στη συνέχεια 
ακολουθώντας χωματόδρομο και μονοπάτι καταλήγουμε 
στην ιστορική Μονή Χαλέπας (450μ).

…και μια ανακοίνωση με αίσθηση… αυτοσεβασμού!
Οι ακυρώσεις που ενδεχομένως προκύπτουν για τις ορειβατικές εξορμήσεις, θα πρέπει να γίνονται εγκαίρως.

 
Συγκεκριμένα, για μονοήμερες εξορμήσεις της Κυριακής, θα πρέπει να γίνονται έως και την 
Παρασκευή, ενώ  για εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου έως και την Πέμπτη, τις ώρες που είναι 
ανοικτός ο Σύλλογος, ώστε να μπορούν να ειδοποιούνται εγκαίρως τα άτομα που τυχόν δεν πρόλαβαν 
θέση και είναι στην αναμονή.  Όσοι δεν ακυρώνουν έγκαιρα, με αποτέλεσμα να στερούν από κάποιο 
φίλο συνορειβάτη την ευκαιρία να μετέχει αυτός/αυτή ή να ζημιώνουν οικονομικά τον Σύλλογο, 
υποχρεούνται να καταβάλουν το αντίτιμο της εξόρμησης.

 
Ας σεβόμαστε λοιπόν το δικαίωμα όλων στις συλλογικές δραστηριότητες!

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. του ΕΟΣ Ηρακλείου
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Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας 5-6-7
Σητεία
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη Παπαδάκη
Ώρες πορείας: 2+6+4 • Β.Δ.:1
  
Το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας επισκεπτόμαστε την 
όμορφη επαρχία της Σητείας και περπατάμε σε καινούργιες 
πεζοπορικές διαδρομές στο μοναδικό γεωπάρκο της. 
Έχουμε επίσης την ευκαιρία να διασκεδάσουμε στο 
Σητειακό Καρναβάλι. Αναχώρηση από το Ηράκλειο το πρωί 
του Σαββάτου.

Κυριακή 13
Φουρφουράς - Κορακιά - 
Άπλυτρα - Φουρφουράς 
Αρχηγός: Γιάννης Αντωνάκης • Ώρες πορείας: 8 • Β.Δ.: 3  

Μία από τις ωραιότερες πεζοπορικές διαδρομές στον 
ορεινό όγκο του Ψηλορείτη. Η πορεία που ακολουθείται 
είναι κυκλική, ξεκινάει και τελειώνει στο χωριό 
Φουρφουράς (454μ). Στην αρχή ανεβαίνουμε στην Κορακιά 
(1473μ) πάνω σε καλοχαραγμένο μονοπάτι. Συνεχίζουμε 
ανάμεσα από πεύκα και πρίνους προς του Τσίχλη τον Πόρο 
και την πηγή Άπλυτρα (1258μ), πάνω σε χωματόδρομους 
αρχικά και σε δυσδιάκριτα γιδόστρατα στη συνέχεια. 
Τέλος, ακολουθούμε κατηφορικά  το μονοπάτι Ε4 μέχρι 
τον Φουρφουρά. Απαιτείται εμπειρία πεζοπορίας πάνω σε 
τραχύ πετρώδες έδαφος.

Κυριακή 20
Καλαμαύκα - Ανατολή 
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

Επισκεπτόμαστε τα μετέωρα της Κρήτης ξεκινώντας από 
την Καλαμαύκα (500μ), όπου ανεβαίνουμε στο μετέωρο που 
στέφεται με το σπηλαιώδες εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού. 
Από δασωμένο μονοπάτι περνάμε από τη βυζαντινή 
τοιχογραφημένη εκκλησία του Άγιου Γεώργιου και την 
πηγή της, καθώς και από την εκκλησία της Παναγίας, και 
σκαρφαλώνουμε σε άλλο μετέωρο (700μ), όπου υπάρχει 
το δεύτερο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού, επίσης με 
τοιχογραφίες. Ακολούθως, ανηφορίζουμε στον λόφο του 
Εσταυρωμένου. Στην κορυφή του (950μ) βρίσκουμε το 
τρίτο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού και θαυμάζουμε την 
πανοραμική θέα. Η πορεία μας τελειώνει στον οικισμό της 
Ανατολής (600μ).

Πέμπτη 24 - Κυριακή 27
Ορεινή Αρκαδία
Αρχηγός: Φάνης Μάμος

Ένας πραγματικός θησαυρός στην καρδιά της 
Πελοποννήσου. Αδιάλειπτη ιστορική συνέχεια, εμβληματικά 
ιστορικά χωριά, χώροι μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, 
ιστορικά μοναστήρια, ζωντανές παραδόσεις και μια 
εξαιρετική τοπική κουζίνα συνθέτουν ένα περίτεχνο 
μωσαϊκό ιστορίας, παράδοσης και λαογραφίας. Όλα αυτά 
μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον με κατάφυτα 
δάση, ορμητικά ποτάμια και εντυπωσιακά φαράγγια! 
Πέντε μέρες στην ανοιξιάτικη Αρκαδία που θα μας μείνουν 
αξέχαστες. Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί έγκαιρα 
στην ιστοσελίδα μας.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 πρόγραμμα
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Κυριακή 10 
α. Φαράγγι Ρόζας - 
Φαράγγι Εμπασάς
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη-Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

Ξεκινώντας λίγο μετά το Αβδού, θα κάνουμε μια κυκλική 
διαδρομή περπατώντας σε δύο τελείως διαφορετικά 
γεωλογικά φαράγγια της περιοχής. Το ένα είναι το 
Φαράγγι της Ρόζας που καταλήγει στην Κερά, με 
εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς και απότομα 
πρανή. Η κοίτη του έχει μεγάλη κλίση και το μονοπάτι 
που τη διασχίζει είναι λίγο απότομο αλλά υπάρχουν 
προστατευτικά συρματόσχοινα στα εκτεθειμένα σημεία. 
Το άλλο είναι το φαράγγι της Εμπασάς που από τη Κάτω 
Κερά καταλήγει στις Γωνιές. Είναι καταπράσινο με έντονη 
βλάστηση κυρίως πλατάνια και πρίνους και ομαλό βατό 
μονοπάτι.

Κυριακή 10 
β. Νίδα - Αγκαθιάς - 
Ψηλορείτης
Αρχηγός: Μπάμπης Φαλαγκάρας • Ώρες πορείας: 9 • Β.Δ.: 5

Ακολουθώντας το Ε4 από το οροπέδιο της Νίδας (1380μ) 
ανεβαίνουμε στην ψηλότερη κορυφή της Κρήτης, τον Τίμιο 
Σταυρό στον Ψηλορείτη (2456μ), με τα τελευταία χιόνια 
του χειμώνα. Στη διαδρομή μας κάνουμε παράκαμψη 
προς τον Αγκαθιά για να αποφύγουμε τα επικίνδυνα και 
ίσως παγωμένα σημεία. Η εξόρμηση είναι κατάλληλη για 
ορειβάτες με άριστη φυσική κατάσταση και κάποια πείρα 
στο χειμερινό βουνό.

πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Κυριακή 3 
Φαράγγι Μέσονα
Αρχηγός: Άρια Χατζηβασίλη • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2  

Ξεκινάμε από το Καβούσι (100μ) ακολουθώντας 
ανηφορικό παλιό πλακόστρωτο μονοπάτι πλευρικά, 
ανατολικά του Φαραγγιού του Μέσονα. Επισκεπτόμαστε τον 
αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά και στη συνέχεια βαδίζουμε 
πλευρικά, δυτικά του φαραγγιού πλάι σε παλιό χτιστό 
καταπότη. Αφήνοντας πίσω μας το φαράγγι συναντάμε 
εγκαταλελειμμένους οικισμούς και αναβαθμίδες και 
φτάνουμε λίγο χαμηλότερα από το Οροπέδιο της Θρυπτής 
(950μ). Από εκεί, ένα παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι μας 
οδηγεί στο Καβούσι (100μ). Η διαδρομή είναι ξεχωριστή 
και προσφέρει εξαιρετική θέα.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 πρόγραμμα

Κυριακή 17
Πευκαράς - Λυγιά - Άρβη
Αρχηγός: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2                 

Ξεκινάμε από τον Πευκαρά και προσεγγίζουμε τον βόρειο 
πόρο του φαραγγιού της Άρβης. Στη συνέχεια φτάνουμε 
στα υψίπεδα της Λυγιάς, περνάμε από την εκκλησία 
της Παναγίας της Λυγιώτισας, τόπο μαρτυρίου στην 
κατοχή, και επιστρέφουμε προς την ανατολική κορυφή 
του φαραγγιού. Ακολουθώντας μονοπάτι κατεβαίνουμε 
στην κοιλάδα της Άρβης και περνάμε από την Ι.Μ. 
του Αγίου Αντωνίου και την έξοδο του Φαραγγιού (το 
Ποροφάραγγο). Η πορεία καταλήγει στην Άρβη.

Πέμπτη 21 - Τρίτη 26
Πάσχα στα Κύθηρα 
Αρχηγός: Θωμαΐς Πετροπούλου

Ανάμεσα στο Αιγαίο και το Ιόνιο, μοναδικό και μοναχικό 
προβάλλει σαν μικρός παράδεισος το πανέμορφο νησί 
των Κυθήρων όπου θα κάνουμε Πάσχα φέτος. Μύθοι 
και παραδόσεις σε συνδυασμό με την άγρια ομορφιά 
του τοπίου δίνουν μια μυστηριακή ατμόσφαιρα στο νησί. 
Το απόλυτο Μεσογειακό φως, η πλούσια εναλλαγή των 
τοπίων καθώς και τα διάσπαρτα μνημεία πολιτισμού 
πλάθουν τον ιδιόμορφο κοινωνικό και πολιτισμικό 
χαρακτήρα του νησιού. Σηματοδοτημένα μονοπάτια, 
συνολικού μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων, μας 
περιμένουν να τα εξερευνήσουμε. Αναλυτικό πρόγραμμα 
θα αναρτηθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα μας.

Σάββατο 30 - Κυριακή 1 
(Πρωτομαγιά)
Ομαλός Χανίων - 
Γκίγκιλος - Βολακιάς
Αρχηγός: Σοφία Σωτηροπούλου 
Ώρες πορείας: 4+10 • Β.Δ.: 2+4

Το Σάββατο το πρωί ανεβαίνουμε στο καταφύγιο Καλλέργη 
(1600μ) από το μονοπάτι που ξεκινάει από το Ξυλόσκαλο 
(1200μ). Μετά τη στάση στο καταφύγιο, κινούμαστε 
βόρεια και κατεβαίνουμε κυκλικά από άλλο μονοπάτι 
στο οροπέδιο του Ομαλού. Το βράδυ διανυκτερεύουμε 
σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή το πρωί ξεκινάμε 
πάλι από το Ξυλόσκαλο (1200μ), ακολουθούμε το καλά 
χαραγμένο μονοπάτι Ε4, περνάμε  από την πηγή στο 
Λινοσέλι και ανηφορίζουμε μέχρι το διάσελο (1650μ). 
Στη συνέχεια, ακολουθώντας τα σημάδια στη βραχώδη 
δυτική πλαγιά του βουνού, οδηγούμαστε στην κορυφή 
του Γκίγκιλου (1980μ). Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη 
και η θέα μαγευτική. Όσοι θέλουν συνεχίζουν και στην 
κορυφή του Βολακιά (2116μ).  Η επιστροφή γίνεται από 
το ίδιο μονοπάτι.
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Κυριακή 8
α. Σχινοκάψαλα - 
Φαράγγι Ορεινού - 
Κουτσουράς
Αρχηγός: Δημήτρης Σφυράκης • Ώρες πορείας: 9 • Β.Δ.: 3

Πεζοπορική διαδρομή στη νότια πλαγιά του όρους Θρυπτή. 
Ξεκινάμε από τη θέση Ψυχρό μεταξύ Αγίου Ιωάννη και 
Σχινοκαψάλων Ιεράπετρας. Αφού περπατήσουμε ένα 
μεγάλο μέρος του πευκοδάσους των Σχινοκαψάλων, 
βγαίνουμε σε ανοιχτό - λόγω πυρκαγιών - πεδίο και 
φτάνουμε στη θέση Πρίνος, όπου ανεφοδιαζόμαστε 
με νερό. Κατόπιν πορευόμαστε νότια για να δούμε 
τα ασβεστοκάμινα και κατηφορίζουμε ανατολικά για 
να μπούμε στο φαράγγι του Ορεινού ή κόκκινων 
πεταλούδων. Ακολουθώντας το μονοπάτι καταλήγουμε 
στο δασάκι του Κουτσουρά.

Κυριακή 8
β. Φαράγγι Ορεινού 
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

Το φαράγγι του Ορεινού, γνωστό και ως Φαράγγι των 
Κόκκινων Πεταλούδων, είναι από τα ομορφότερα της 
Κρήτης, με έντονη βλάστηση. Στην αρχή της διαδρομής 
υπάρχουν πηγές και μικροί καταρράκτες. Το περπάτημα 
θα ξεκινήσει από το καταπράσινο χωριό Ορεινό και θα 
καταλήξει στο δασάκι του Κουτσουρά.

Κυριακή 15
Πόρτες Αράδαινας  
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

Μονοήμερη εκδρομή στο φαράγγι της Αράδαινας. Λίγο 
πιο πάνω από το χωριό Αράδαινα ξεκινάει το περπάτημα  
ανεβαίνοντας μέσα από την κοίτη του φαραγγιού βόρεια 
προς τα Μαύρα Γκρεμνά και φτάνουμε στο πιο ψηλό 
σημείο όπου στενεύει πολύ και ονομάζεται Οι Πόρτες 
της Αράδαινας. Επιστρέφουμε από την ίδια διαδρομή 
καταλήγοντας στη γνωστή γέφυρα της Αράδαινας. 
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Κυριακή 22
Βοριζιανό 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
α. Σύμη - Χαμέτι - 
Ψαρή Μαδάρα
Αρχηγός: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης 
Ώρες πορείας: 8 • Β.Δ.: 3

Ξεκινάμε από τις αρχαιότητες της Σύμης (800μ) με 
κατεύθυνση ανατολική. Λίγο πριν το οροπέδιο Λάπαθο 
κατευθυνόμαστε βορειοανατολικά στο Χαμέτι, όπου ήταν 
το λημέρι των ανταρτών της Εθνικής Αντίστασης. Από κει 
ανεβαίνουμε στην κορυφή Ψαρή Μαδάρα (1860μ), τη 
διασχίζουμε και καταλήγουμε πάλι στις αρχαιότητες.

Κυριακή 29
β. Σπήλαιο Βρέικο - 
Εσταυρωμένος - 
Φαράγγι Πεύκων 
Αρχηγός:  Νανά Κουτσανδρέου • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.:1

Από το χωριό Πεύκοι (420μ) μέσω αγροτικού δρόμου 
και μονοπατιού φθάνουμε στο σπήλαιο Βρέικο (540μ). 
Εκεί κάνουμε μια μικρή στάση για εξερεύνηση. Έπειτα 
ανεβαίνουμε στον λόφο του Εσταυρωμένου με το 
χαρακτηριστικό μικρό εκκλησάκι στην κορυφή του 
(620μ). Κατηφορίζουμε από μονοπάτι στο χωριό Πεύκοι 
(420μ), όπου κάνουμε στάση στην όμορφη ταβέρνα του. 
Τέλος, διασχίζουμε το Φαράγγι των Πεύκων με τους 
καταπληκτικούς σχηματισμούς των πετρωμάτων του 
καταλήγοντας στον Μακρύγιαλο για μπάνιο στη θάλασσα.
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Κυριακή 5
Αλώνες - Νησί - 
Άγιος Κωνσταντίνος
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη Παπαδάκη 
Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

Ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4 ξεκινάμε από τις Αλώνες 
Ρεθύμνου, μέσα στο καταπράσινο φαράγγι της περιοχής 
και κάτω από τη σκιά των πλατάνων, για περίπου 2 χλμ. 
Στη συνέχεια ακολουθούμε χωματόδρομο ως την έξοδο 
του φαραγγιού του Μούνδρου, με στόχο το βραχώδη 
λόφο δυτικά του φαραγγιού. Ο λόφος αυτός ονομάζεται 
Νησιανή από τον εγκαταλελειμμένο σήμερα οικισμό Νησί, 
από τον οποίο περνάμε. Το τελευταίο μέρος της διαδρομής 
έχει βορειοανατολική κατεύθυνση. Διασχίζουμε ένα μικρό 
ρέμα και φθάνουμε στον κεντρικό δρόμο προς τα χωριά 
Άγιος Γεώργιος και Άγιος Κωνσταντίνος, όπου τελειώνει η 
πορεία μας. Μικρό διάλειμμα στο χωριό και μετά βουτιές 
σε κοντινή παραλία.

Σάββατο 11 - Δευτέρα 13
α. Φαράγγι Σαμαριάς
Αρχηγός: Φάνης Μάμος 
Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

Το Σάββατο αναχωρούμε για το Οροπέδιο του Ομαλού 
Χανίων (1080μ) όπου διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή 
ξεκινάμε από το Ξυλόσκαλο (1200μ) και διασχίζουμε το 
πασίγνωστο Φαράγγι της Σαμαριάς. Καταλήγουμε στην 
Αγία Ρουμέλη όπου διανυκτερεύουμε σε δωμάτια ή 
σκηνές. Η Δευτέρα είναι ελεύθερη για μπάνιο, ξεκούραση 
ή μικρές πεζοπορίες. 

Σάββατο 11 - Δευτέρα 13
β. Διάσχιση Λευκών Ορέων
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης 
Ώρες πορείας: 10 • Β.Δ.: 3

Ξεκινάμε από το καταφύγιο Καλλέργη και ακολουθούμε 
την πορεια κορυφή Μελινταού, κορυφή Πυρού Λίμνη, 
κορυφή Αθρωπόλιθος κορυφή Καρά Κεφάλι, μιτάτο 
Πύργου, Λιβάδα, και διανυκτέρευση στο Λαγκό κοντά στη 
πηγή. Την επαύριο ανεβαίνουμε την κορυφή Γριας Σωρός 
ή Ασκύφου Σωρός, Σελί Κουταλά, περνάμε το οροπέδιο 
Νιάτο και τερματίζουμε στο Ασκύφου. Απαιτείται εμπειρία 
και καλή φυσική κατάσταση.
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ΚΑΛΕΣΚΑΛΕΣ
        ΑΝΑΒΑΣΕΙΣΑΝΑΒΑΣΕΙΣ........

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 πρόγραμμα

Επόμενες πολυήμερες εξορμήσεις:
Ιούλιος: 
Ιουλιανές Άλπεις, Σλοβενία
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός

Κυριακή 19
Κόφινας - Κουδουμάς - 
Άγιος Αντώνιος
Αρχηγός: Γιώργος Κατσαράκης • Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 2   

Εξόρμηση με πολλές επιλογές για όλους στο πιο όμορφο 
κομμάτι των Αστερουσίων, με το άρωμα του ανθισμένου 
θυμαριού, των πεύκων και τη θέα του απέραντου 
γαλάζιου. Από τη θέση Σώπατα στα ριζά του Κόφινα 
(1000μ) ανεβαίνουμε στην κορυφή (1231μ), θαυμάζουμε 
την πανοραμική θέα και κατεβαίνουμε το μονοπάτι ως τη 
Μονή Κουδουμά και την παραλία. Από εκεί συνεχίζουμε 
ως το επιβλητικό σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου, με το 
ομώνυμο χτισμένο μέσα εκκλησάκι και τις στέρνες 
γεμάτες με παγωμένο πόσιμο νερό. Επιστρέφουμε στη 
Μονή Κουδουμά κι από κει με βανάκια ανεβαίνουμε ως 
το λεωφορείο. 

Κυριακή 26
Νίδα - Ψηλορείτης -
Λάκκος Μυγερού
Αρχηγός:  Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 4     

Ακολουθώντας το Ε4 από το οροπέδιο της Νίδας (1380μ) 
ανεβαίνουμε στην ψηλότερη κορυφή της Κρήτης, τον 
Τίμιο Σταυρό (2456μ). Αφού απολαύσουμε τη μοναδική 
πανοραμική θέα σε όλη το νησί, ακολουθούμε τη 
λεγόμενη Στράτα του Ψηλορείτη και κατεβαίνουμε στον 
Λάκκο του Μυγερού (1700μ).
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συστημα καθορισμου βαθμων δυσκολιασ

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

650m650m

1740m1740m

600m600m

600m600m
12km12km

Πεζοπορική Διαδρομή

Ορειβατική Διαδρομή

Μονοπάτι

Χωματόδρομος

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση 600m

Συνολική Ανάβαση 

Συνολική Κατάβαση 1740 m

Συνολικό Μήκος 12 Km
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εξοπλισμοσ στο βουνο

Φακός

Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Αγροτικός δρόμος

Υψοφοβικά περάσματα 

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Κυκλική Διαδρομή

Περάσματα από νερό

Πόσιμο Νερό

Κατάλληλη για παιδιά

Ωραία Θέα

Δύσκολη διαδρομή



16

Τα βουνά, τα φαράγγια, οι γκρεμοί, 
οι σπηλιές και τα βράχια είναι τα 
αγαπημένα μέρη όσων λατρεύουν να 
βρίσκονται στην ύπαιθρο, είτε για να 
απολαύσουν ένα τοπίο, τη θέα και τη 
φύση, είτε για να αθληθούν στον καθαρό 
αέρα και να χαλαρώσουν σε ένα ήρεμο 
και φυσικό περιβάλλον.

Είναι όμως, και τα μέρη που προτιμά 
ένας μεγάλος αριθμός ειδών της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας σε όλον τον 
κόσμο. Κι αυτό γιατί, λόγω ακριβώς του 
δυσπρόσιτου χαρακτήρα τους και της 
απομόνωσής τους, παρέχουν καταφύγιο 
σε αυτά τα είδη, αποτρέποντας 

τους φυσικούς θηρευτές τους να τα 
κυνηγήσουν και τους ανεπιθύμητους να 
τα ενοχλήσουν.

Τα είδη της χλωρίδας που συχνότερα 
συναντάμε σε αυτές τις θέσεις, 
είναι χασμόφυτα και ευαίσθητοι στη 
βόσκηση θάμνοι, είδη εξειδικευμένα να 

αναπτύσσονται σε ελάχιστο χώμα και 
να αντέχουν ακραίες συνθήκες όπως η 
έντονη ξηρασία, ο πάγος και ο δυνατός 
άνεμος. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλά 
από αυτά είναι είτε ενδημικά είτε σπάνια 
φυτικά είδη, εντασσόμενα σε διάφορα 
καθεστώτα προστασίας.

Κυρίως όμως, στις απομονωμένες αυτές 
περιοχές συναντάμε πολλά πουλιά. 
Από σταχτάρες, γαλαζοκότσυφες και  
αγριοπερίστερα μέχρι και τα πιο 
εμβληματικά μεγάλα αλλά και 
μικρότερα αρπακτικά της ελληνικής 
ορνιθοπανίδας, όπως οι γυπαετοί, 
τα όρνια, οι χρυσαετοί, οι σπιζαετοί, 

Κείμενο και φωτογραφίες: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

ΟΡΕΙΒΑΤΏΝΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ!

Τυπική περιοχή κυνηγιού του Σπιζαετού 
© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη
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τα βραχοκιρκίνεζα, οι πετρίτες, οι 
μαυροπετρίτες, οι πεπλόγλαυκες και οι 
κουκουβάγιες. 

Σχεδόν όλα τα ημερόβια αρπακτικά 
πουλιά αλλά και κάποια από τα 
μικρόπουλα που απαντώνται και 
στην Κρήτη, προστατεύονται από 
την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή 
νομοθεσία.

Πολλά από αυτά τα σπάνια πουλιά 
φτιάχνουν τις φωλιές τους σε σχισμές 
και προεξοχές των γκρεμών και των 
βράχων, ενώ νυχτερίδες ζουν και 
αναπαράγονται σε σπηλιές και τρύπες. 
Η επιλογή τους αυτή αποτελεί προϊόν 
μακράς εξελικτικής διαδικασίας και, 
συνεπώς, τα είδη αυτά είναι δύσκολο 
να προσαρμοστούν στην έντονη 
ανθρώπινη δραστηριότητα και στις 
αλλαγές που επιφέρουμε στον βιότοπό 
τους, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Μεταξύ των πιο ευαίσθητων 
αρπακτικών που ζουν και φωλιάζουν 
σε φαράγγια και γκρεμούς, είναι και ο 
Σπιζαετός*, ένα μεσαίου έως μεγάλου 
μεγέθους αρπακτικό, επιδημητικό στην 
Ελλάδα με μικρή μετανάστευση κυρίως 
των νεαρών ατόμων. Τα ζευγάρια 

διατηρούν έναν σχετικά μεγάλο αριθμό 
εναλλακτικών φωλιών, ανάλογα φυσικά 
και την έκταση και τη μορφολογία της 
επικράτειας (2-5 φωλιές), τη χρήση των 
οποίων εναλλάσσουν κατ’ έτος, πιθανά 
για να αποφύγουν πιθανή έκθεση σε 
συσσωρευμένη αύξηση εκτοπαρασίτων. 
Οι φωλιές είναι συνήθως μεγάλες 
κατασκευές σε ύψος και διάμετρο 
(μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου κάποιες 
φορές). Προτιμά απομονωμένες θέσεις 
με έντονο ανάγλυφο σε ξηρά κλίματα, 
που προσφέρουν ασφαλείς θέσεις 
φωλιάσματος και ανοικτές εκτάσεις 
για κυνήγι. Όπως γίνεται κατανοητό, η 
Κρήτη με τα 200 και πλέον φαράγγια 
και τους ανοικτούς θαμνότοπους 

ΣΧΕΔΌΝ ΌΛΑ 
ΤΑ ΗΜΕΡΌΒΙΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ 
ΠΌΥΛΙΑ ΑΛΛΑ & ΚΑΠΌΙΑ 

ΑΠΌ ΤΑ ΜΙΚΡΌΠΌΥΛΑ 
ΠΌΥ ΑΠΑΝΤΏΝΤΑΙ 
& ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, 

ΠΡΌΣΤΑΤΕΥΌΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΥΡΏΠΑΪΚΗ 
& ΔΙΕΘΝΗ ΝΌΜΌΘΕΣΙΑ

Οι διαδρομές Botellon και Hezbollah έκλεισαν Οι διαδρομές Botellon και Hezbollah έκλεισαν 
την αναπαραγωγική περίοδο του 2021την αναπαραγωγική περίοδο του 2021

Κατάβαση στη φωλιά για το Κατάβαση στη φωλιά για το 
μαρκάρισμα των νεοσσών –  μαρκάρισμα των νεοσσών –  
Δήμος Κισσάμου Δήμος Κισσάμου 
© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη

Τρεις κοντινές φωλιές Σπιζαετού Τρεις κοντινές φωλιές Σπιζαετού 
στον Δήμο Ρεθύμνου στον Δήμο Ρεθύμνου 
© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη

* Στις δράσεις που αφορούν στην παρακολούθηση των πληθυσμών έχουν 
συμμετάσχει λόγω της εμπειρίας τους και των δραστηριοτήτων τους μια 
σειρά αναρριχητών, σπηλαιολόγων, πεζοπόρων και «φαραγγάδων». 
Οι δεξιότητές τους είναι πολύτιμες και απαραίτητες στην ομάδα έργου, για 
την προσέγγιση των φωλιών, τη σύλληψη και το μαρκάρισμα των νεοσσών. 
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προσφέρει πληθώρα τέτοιων θέσεων 
για τα 20 και πλέον αναπαραγωγικά 
ζεύγη Σπιζαετών που ζουν αυτή τη 
στιγμή στο νησί.

Τρέφεται κυρίως με θηλαστικά και πουλιά 
μέχρι το μέγεθος λαγόμορφων και 
γλάρων, ενώ μπορεί να συμπληρώσει 
τη διατροφή του με μεγάλες σαύρες, 
φίδια αλλά και άλλα αρπακτικά πουλιά. 

Αν και το είδος θεωρείται Ελάχιστης 
ανησυχίας στην Ευρώπη, στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται ως Τρωτό. Είναι 
εξαιρετικά ευάλωτο σε φαινόμενα 
ηλεκτροπληξίας και σύγκρουσης σε 
δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, σε 
σκόπιμη θανάτωση (πυροβολισμός, 
παγίδευση, δηλητηριάσεις) στην  έκθεση 
σε μόλυβδο (λόγω κατανάλωσης 
πυροβολημένων θηραμάτων), στην 
έλλειψη τροφής λόγω αλλαγών στις 
χρήσεις γης και στην έντονη όχληση 
τόσο στα ενδιαιτήματα τροφοληψίας όσο 
και κοντά στις θέσεις αναπαραγωγής.

Ειδικά η τελευταία απειλή σχετίζεται 
άμεσα με δραστηριότητες αναψυχής, 
όπως είναι η αναρρίχηση, η διάσχιση 
φαραγγιών, η πεζοπορία σε μονοπάτια 
κοντά στις φωλιές, το παραπέντε, η 
φωτογράφηση φύσης κ.λπ. Η όχληση 
που προκαλείται, ειδικά την περίοδο 
της αναπαραγωγής, μπορεί να αποβεί 
μοιραία για την αναπαραγωγική 
επιτυχία του ζευγαριού, καθώς εάν τα 
πουλιά αισθανθούν πως η θέση που 
επέλεξαν για να φωλιάσουν δεν είναι 
ασφαλής, πιθανά να την εγκαταλείψουν 
και να μην επιστρέψουν σε αυτή με 

μοιραίο αποτέλεσμα για αβγά και 
νεοσσούς. Οι ίδιοι οι νεοσσοί έχουν 
ανάγκη ένα ασφαλές περιβάλλον για 
να εξασκηθούν έως ότου είναι έτοιμοι 
να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους 
πτήση, αλλά και για αρκετές μέρες μετά, 
καθώς η τελειοποίηση της τέχνης αυτής 
δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Επιπλέον, τα αρπακτικά, κυρίως οι αετοί 
και οι γύπες, αρέσκονται στη χρήση 
σταθερών σημείων φωλιάσματος για 
πολλά χρόνια, θέσεις οι οποίες δεν είναι 
πάντα διαθέσιμες. Αυτό σημαίνει ότι σε 
περίπτωση εγκατάλειψης μιας φωλιάς 
το ζευγάρι μπορεί να μην καταφέρει 
να βρει άλλο κατάλληλο χώρο εντός 
της επικράτειας που χρησιμοποιεί, 
με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να 
φωλιάσει για τα επόμενα χρόνια. Εύλογη 
συνέπεια αυτής της συμπεριφοράς είναι 
η μη ανανέωση το πληθυσμού του 
εκάστοτε είδους με τελικό αποτέλεσμα 
τη μείωσή αυτού. 

Δυστυχώς, η περίοδος αναπαραγωγής 
των περισσότερων ειδών συμπίπτει με 
τις κατάλληλες περιόδους αναρρίχησης, 
πεζοπορίας, διάσχισης φαραγγιών και 
άλλων δραστηριοτήτων υπαίθρου.

Η ελάχιστη ασφαλής απόσταση για 
να πλησιάσουμε μια τέτοια περιοχή 
ποικίλει ανάλογα με το είδος αλλά και 
την τοπογραφία της περιοχής. Γενικά, 

Η ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΤΑ 200 
& ΠΛΕΌΝ ΦΑΡΑΓΓΙΑ 
& ΤΌΥΣ ΑΝΌΙΚΤΌΥΣ 

ΘΑΜΝΌΤΌΠΌΥΣ 
ΠΡΌΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΘΏΡΑ 

ΤΕΤΌΙΏΝ ΘΕΣΕΏΝ 
ΓΙΑ ΤΑ 20 & ΠΛΕΌΝ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΏΓΙΚΑ ΖΕΥΓΗ 
ΣΠΙΖΑΕΤΏΝ ΠΌΥ

ΖΌΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 
ΣΤΌ ΝΗΣΙ

Ενήλικος Σπιζαετός στα Αστερούσια Όρη Ενήλικος Σπιζαετός στα Αστερούσια Όρη 
© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη

Νεαρός σπιζαετός που δεν έχει Νεαρός σπιζαετός που δεν έχει 
κάνει ακόμα την 1η του πτήση κάνει ακόμα την 1η του πτήση 
© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Κ. Δαμιανάκης© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Κ. Δαμιανάκης



για τα μεγάλα αρπακτικά (γύπες και 
αετούς) τα 500μ. απόσταση σε ευθεία 
γραμμή, είναι ένα όριο που δεν πρέπει 
να ξεπερνάμε σε καμία περίπτωση, 
χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι 
και αυτή η απόσταση είναι επαρκής. 

Ειδικά όταν η δραστηριότητά μας 
πραγματοποιείται σε μεγαλύτερο 
υψόμετρο από τις φωλιές. Κι αυτό 
συμβαίνει γιατί τα μεγάλα αρπακτικά 
δεν έχουν φυσικούς εχθρούς που 
θα μπορούσαν να τα πλήξουν «από 
πάνω» καθώς βρίσκονται στην 
κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Ως εκ 
τούτου οποιαδήποτε κίνηση σε ύψος 
μεγαλύτερο από αυτό που βρίσκονται 
θεωρείται απειλητική γι’ αυτά.

Η συνύπαρξή μας με την άγρια πανίδα 
δεν είναι απαραίτητα απαγορευτική, 
εάν τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες 
συμπεριφοράς.

Ενδεικτικά, προτείνονται τα ακόλουθα: 
Ενημερωνόμαστε για τις περιοχές που 
πρέπει να αποφεύγουμε ανάλογα με 

την εποχή, μέσω του ιστότοπου του 
έργου LIFE Bonelli eastMed* (www.
lifebonelli.eu).

Οι περίοδοι Φεβρουάριος-Ιούνιος 
και Αύγουστος Σεπτέμβριος (για τα 
παραθαλάσσια βράχια των νησιών του 
Αιγαίου) χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, 
καθώς είναι η βασική αναπαραγωγική 
περίοδος των μεγάλων αρπακτικών 
στη χώρα.

Εάν παρατηρήσουμε κατά τη 
διάρκεια της δραστηριότητάς μας 
αγχωμένη συμπεριφορά (κραυγές, 
προσποίηση επίθεσης) ή απογείωση 
αρπακτικών ή συναντήσουμε φωλιά, 
απομακρυνόμαστε το συντομότερο.

Εάν βρεθούμε άθελά μας μπροστά 
σε φωλιά και υπάρχουν μικρά, 
απομακρυνόμαστε άμεσα με πολύ αργές 
κινήσεις, και δεν φωτογραφίζουμε.

Ενήλικος Σπιζαετός – Δήμος Ρεθύμνου Ενήλικος Σπιζαετός – Δήμος Ρεθύμνου 
© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη
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Ειδικά όταν αναρριχόμαστε, το 
κάνουμε διακριτικά και σιωπηλά, 
ειδικά σε περιοχές που γνωρίζουμε 
ότι υπάρχουν φωλιές. Το ίδιο ισχύει 
και για τη χρήση εξοπλισμού όπως 
δράπανο κ.λπ.

Εάν έχουμε εντοπίσει ενεργή φωλιά 
σε κάποια από τις εξορμήσεις μας, 
ενημερώνουμε τους υπεύθυνους αλλά 
και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μας 
και λαμβάνουμε μέτρα προστασίας από 
κοινού.

Αποφεύγουμε κάθε είδος αλλοίωση 
του φυσικού περιβάλλοντος όπως 
ξερίζωμα φυτών, σπασίματα βράχων 
κ.λπ., απομάκρυνση βιοτικών ή 
αβιοτικών στοιχείων του τοπίου, όταν 
δεν είναι απαραίτητο (π.χ. ξερά ξύλα, 
πέτρες, φυτά κ.λπ.). Απομακρύνουμε 
όμως με ευλαβική συνέπεια οτιδήποτε 
δεν ανήκει στη φύση (απορρίμματα, 
εξοπλισμό κ.λπ.)

Αν συναντήσουμε άλλες ομάδες 
ή άτομα που με τη συμπεριφορά 
τους θέτουν σε κίνδυνο την 
αναπαραγωγή των πουλιών, τους 
ενημερώνουμε για τις επιπτώσεις 
των ενεργειών τους, γνωρίζοντας 
πως η συντριπτική πλειοψηφία όσων 
ασκούν δραστηριότητες υπαίθρου 

αντιδρούν θετικά και με σεβασμό στο 
φυσικό περιβάλλον. Σε περίπτωση 
που οι παραινέσεις μας δεν τύχουν 
θετικής ανταπόκρισης, προχωράμε 
σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές 
(δασαρχείο, Φορέα Διαχείρισης 
Προστατευόμενης Περιοχής κ.λπ.) και 
ενημερώνουμε όποια Περιβαλλοντική 
ΜΚΟ ή τοπικό περιβαλλοντικό φορέα 
γνωρίζουμε.

Ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι 
δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον 
πλανήτη. Πλήθος ζώων και φυτών 
δραστηριοποιούνται στις ίδιες περιοχές 
με εμάς. Ειδοποιός διαφοράς μας: 
εμείς επισκεπτόμαστε τις περιοχές 
για διασκέδαση ενώ εκείνα για την 
επιβίωσή. Με σεβασμό και προσοχή 
μπορούμε όλοι να συνυπάρξουμε.

* Το έργο LIFE Bonelli eastMed-
LIFE17 NAT/GR/000514 υλοποιείται 
από το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία, το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Γενική 
Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δασών, Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής 
και Θήρας, το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Κύπρου-Τμήμα Δασών, το Υπουργείο 
Εσωτερικών Κύπρου-Υπηρεσία Θήρας 
και Πανίδας και τη συμβουλευτική 
εταιρεία NCC.

Το έργο έχει ως βασικό στόχο την 
αντιμετώπιση και επίλυση των πιο 
κρίσιμων απειλών για τους πληθυσμούς 
του Σπιζαετού στην Ελλάδα και την 
Κύπρο, μέσω της εφαρμογής μιας 
σειράς δράσεων διατήρησης σε 22 
περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και 
στις δύο χώρες. 

Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΑΠΑΓΌΡΕΥΤΙΚΗ, ΕΑΝ 
ΤΗΡΌΥΝΤΑΙ ΚΑΠΌΙΌΙ 
ΒΑΣΙΚΌΙ ΚΑΝΌΝΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΌΡΑΣ

Κατάβαση στη φωλιά για το μαρκάρισμα Κατάβαση στη φωλιά για το μαρκάρισμα 
των νεοσσών – Αστερούσια Όρη των νεοσσών – Αστερούσια Όρη 

© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη© Αρχείο ΠΚ-ΜΦΙΚ/Α. Καρδαμάκη
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Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021
Αναχωρούμε από το λιμάνι του 
Ηρακλείου με υψηλές - κυριολεκτικά και 
μεταφορικά - ορειβατικές προσμονές! 
Η αρχηγός μας, Σοφία Σωτηροπούλου, 
μας έχει υποσχεθεί αγέρωχες 
κορυφές και εντυπωσιακές ορειβατικές 
εμπειρίες, την εμπιστευόμαστε  “ψυχή 
τε και σώματι”!  

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021
Το γνωστό, πλέον, ταξίδι με το 
πούλμαν που μας περίμενε στην 

έξοδο του πλοίου στον Πειραιά προς 
Ιωάννινα και στη συνέχεια τον πρώτο 
σταθμό διαμονής μας, την Κόνιτσα, 
όπου φθάνουμε κατά τις 3 μ.μ. 
Αφήνουμε αποσκευές στα δωμάτια του 
ξενοδοχείου και ξεκινάμε για το πρώτο 
“ζέσταμα” από το γιοφύρι της Κόνιτσας, 
πάνω στο παλιό μονοπάτι μέχρι τη 
μονή Στομίου. 

Το γιοφύρι βρίσκεται στην νοτιοδυτική 
άκρη της πόλης, ακριβώς στην είσοδο 
της χαράδρας του Αώου ποταμού, 

τον οποίο και γεφυρώνει. Πρόκειται 
για ένα μονότοξο λιθόκτιστο γεφύρι, 
το υψηλότερο μονότοξο των 
Βαλκανίων. Συγκεκριμένα, το άνοιγμα 
του τόξου υπολογίζεται στα 35,60 μ. 
ενώ το ύψος του φθάνει τα 19,25 μ. 
Κάτω από την καμάρα του, υπάρχει 
μια καμπάνα η οποία σήμαινε για να 
προειδοποιήσει τους περαστικούς να 
μην διαβούν το γεφύρι όταν φυσούσε 
δυνατός άνεμος από το εσωτερικό της 
χαράδρας, οπότε και υπήρχε κίνδυνος 
να παρασυρθούν και να πέσουν. 

Κείμενο: Σοφία Χουλάκη, Φωτογραφίες: Μανώλης Ντρετάκης

ΤΥΜΦΗ ΚΑΙ ΣΜΟΛΙΚΑΣ,  
ΚΟΡΥΦΑΊΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ!

Αύγουστος 2021
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Κάτω δεξιά από το γεφύρι, παίρνουμε 
το όμορφο  μονοπάτι, δίπλα στα 
κρυστάλλινα νερά του Αώου, προς 
τη μονή Στομίου. Σε μια από τις πιο 
εντυπωσιακές τοποθεσίες της χώρας 
μας, στη χαράδρα του Αώου, ανάμεσα  
στις απότομες πλαγιές της Τύμφης  
(249μ.) και της Τραπεζίτσας (2024μ.) 
βρίσκεται η Μονή της Παναγιάς Στομίου, 
γνωστή και από τον γέροντα Παΐσιο που 
μόνασε εκεί.

Η αρχική θέση του μοναστηριού, που 
ιδρύθηκε το 1442, βρίσκεται στις 
απέναντι πλαγιές της Τραπεζίτσας, 
όπου και διασώζεται η ονομασία 
«Παλιομονάστηρο». Στη σημερινή του 
θέση, σε μια υπερυψωμένη έξαρση των 
βόρειων απολήξεων της Τύμφης, στη 
θέση Καταφίλι, μεταφέρθηκε  από τον 
ηγούμενο Κωνσταντίνο, το 1774. Από 

τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή 
της Μονής από το Γερμανικό στρατό το 
1943, διασώθηκε μόνο ο ναός. Σήμερα 
όμως το Μοναστήρι έχει ανακαινιστεί 
και υποδέχεται φιλόξενα προσκυνητές 
και διερχόμενους πεζοπόρους.

Στην επιστροφή, κάποιοι τελειώνουν 
την πεζοπορία με βουτιά στα 
κρυστάλλινα νερά του Αώου. Το βράδυ 
φαγητό και βόλτα στην όμορφη, 
πληνπαρακμασμένη, κωμόπολη της 
Κόνιτσας.

Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 
Ξυπνάμε με κέφι για την πρώτη 
ορειβατική μας πορεία. Μετά 
το πρωϊνό και έχοντας μαζέψει 
αποσκευές, αναχωρούμε με το 
πούλμαν για το κοντινό πεδίο 
βολής (400μ.), απ’ όπου ξεκινάμε 
με  απότομη ανηφορική πορεία 
μέσα από φαράγγι και μεικτό δάσος, 
βγαίνουμε στο μπαλκόνι (1450μ), 
απ’ όπου φαίνεται η Κόνιτσα και η 
γύρω περιοχή, μέχρι τα Αλβανικά 
συνοριακά βουνά. Η ατμόσφαιρα 
καθαρή, η θέα ανταμείβει τη ζόρικη 
ανάβαση. 

Στάση στη θέση Κερασιά, με υπέροχη 
θέα στη δασωμένη  κορυφή της Τραπε-
ζίτσας βόρεια, στις ορθοπλαγιές του 
Λάπατου νότια. Σε λίγο φτάνουμε 
στους πρόποδες του Λάπατου, που 
εκτείνεται ψηλότερα κατά 800 περίπου 
μέτρα μέσα από απόκρημνα  φαράγγια 
που φτάνουν μέχρι την κορυφή του.  
Σοφία και Δημήτρης μας οδηγούν στα 
μαγικά μέρη της Τύμφης.

ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΤΙΣ ΑΠΌΤΌΜΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ 

ΤΗΣ ΤΥΜΦΗΣ & 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ 

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΜΌΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΌΜΙΌΥ
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Στη συνέχεια, κινούμαστε παράλληλα 
με τον Αώο, αλλά πολύ ψηλά, και 
περνώντας στα ριζά της βόρειας 
βραχώδους ορθοπλαγιάς του Λάπα-
του, βγαίνουμε στη γνωστή αλπική 
κοιλάδα, Λάκκα του Τσουμάνη (1780μ.), 
όπου βόσκουν ήρεμα και νωχελικά 
δεκάδες άλογα και αγελάδες. Από 
εκεί ανηφορίζουμε προς τη βόρεια 
πλευρά της Τύμφης και φθάνουμε 
στη Δρακόλιμνη (2000μ.). Η κούραση 
μεγάλη, μετά από 10ωρη ανάβαση 
αλλά η θέα της ασάλευτης λίμνης με 
τις γεωμετρικές ευθείες πυραμίδες 
των γύρω κορυφών μας αποστομώνει 
και μας αποζημιώνει. 

Ξεκουραζόμαστε και σιγά-σιγά παίρ-
νουμε το μονοπάτι με κατεύθυνση 
νοτιανατολικά για το καταφύγιο της 
Αστράκας (1930μ.). Βρίσκουμε στέγη 
και ζεστό φαγητό, ανταμοιβή μας 
στον ορειβατικό κάματο της μέρας. 
Η νύχτα πέφτει με τη μαγική πανσέληνο 
να προβάλει από την απέναντι κορυφή 
της Αστράκας. Δεν αφηνόμαστε όμως 
για πολύ στη φεγγαρορομαντζάδα 

γιατί έχουμε πάλι πρωϊνό ξύπνημα, για 
νέες κορυφές που μας περιμένουν και 
τις ονειρευόμαστε! 

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021
Πρωϊνό ξύπνημα, η πανσέληνος δεν 
έχει ακόμη δύσει. Απέραντη γαλήνη, 
η παλέτα της φύσης χρωματίζει 
απέριττα σε μπλε τόνους τις γύρω 
κορυφές και τον ανέφελο ουρανό, 
με το λευκό, ολοστρόγγυλο φεγγάρι, 
μοναδικό του πολύτιμο κόσμημα.

Μια ηλιόλουστη μέρα ξημερώνει, 
πολλά υποσχόμενη. Μια μικρή ομάδα 
πέντε ατόμων, αποφασίζει να πάρει 
το νότιο μονοπάτι από το καταφύγιο 
για το Πάπιγκο, με μια τρίωρη ομαλή 
κατάβαση. Θα συναντηθούμε στο Βρυ-
σοχώρι. Οι υπόλοιποι ξεκινάμε την 

πεζοπορία μας, με σύντομη κατάβαση 
από το καταφύγιο στην ανατολική 
πλευρά της Λάκκας του Τσουμάνη, 
καλημερίζουμε τα πανέμορφα άλογα, 
που φαίνονται να έχουν συνηθίσει 
την παρουσία αγουροξυπνημένων 
ορειβατών και συνεχίζουμε σε ήπια, 
μικρής κλίσης ανάβαση, έχοντας του 
πύργους της Αστράκας δεξιά μας, 
περπατώντας σε μοναδικής ομορφιάς 
πετρώματα-γλυπτά της φύσης και με 
πολλά αλπικά φυτά γύρω μας. 

Αφήνουμε πίσω μας πια την Αστράκα, 
με πορεία βόρεια και μετά ανατολικά 
για τη γνωστή Γκαμήλα.  Αριστερά ο 
Πλόσκος και δεξιά τα λιβάδια με τις 
νότιες ήπιες πλαγιές της Τύμφης.  Η 
ανάβαση στην κορυφή διαρκεί περίπου 
δύο ώρες. Στο διάσελο πριν την τελική 
ανηφόρα για την κορυφή, αφήνουμε 
τα σακίδια, για λιγότερο βάρος και 
σε μισή ώρα ανάβασης σε μεγάλης 
κλίσης, μαλακό έδαφος αλπικού 
λειμώνα, η κορυφή Γκαμήλα (2.497μ.), 
έκτο ψηλότερο βουνό της Ελλάδος, 
είναι δική μας! 

Η ΑΤΜΌΣΦΑΙΡΑ ΚΑΘΑΡΗ, 
Η ΘΕΑ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΙ 

ΤΗ ΖΌΡΙΚΗ ΑΝΑΒΑΣΗ



Η θέα γύρω μας είναι κυριολεκτικά 
θεϊκή! Νομίζεις πως μόνο σε 
μυθολογικά πλάσματα αρμόζει αυτό 
το σκηνικό! Αισθάνεσαι απέραντη 
ευγνωμοσύνη προς τη φύση που σου 
αποκαλύπτει τα μεγαλόπρεπα άδυτά 
της, που σου επιφυλάσσει αυτές τις 
αισθητικές ηδονές, ύψιστο βραβείο 
της δικής σου ανθρώπινης σωματικής 
προσπάθειας! 

Τι να πρωτοθαυμάσεις; Τους επι-
βλητικούς πύργους της Αστράκας 
νότια, τον Αώο κάτω, την Τραπεζίτσα 
κατάφυτη μπροστά σου, τον υπερήφανα 
ήρεμο, Σμόλικα απέναντι στα βόρεια, 
αλλά και τη Δρακόλιμνη στα δυτικά. 
Να ‘μουνα, κυριολεκτικά, γκαμήλα 
ν’ αποθηκεύσω στην καμπούρα μου 
αυτές τις εικόνες, να με τρέφουν για 
μια ζωή! Οι φωτογράφοι της ομάδας, 
σ’ αυτό το φαντασμαγορικό φυσικό 
σκηνικό, πανταχόθεν ελεύθερο και 
αποστομωτικό, έχουν παραληρήσει!

Σοφία και Δημήτρη, αρχηγοί μας άξιοι, 
που μας αξιώνετε σ’ αυτά τα νάματα 
της φύσης! 

Μετά από τις ομαδικές και ατομικές 
και παντός είδους αναμνηστικές 
φωτογραφίες, του ηλιόλουστου τοπίου 

επιτρέποντος, κατεβαίνουμε με γρή-
γορες, χαρούμενες δρασκελιές την 
πλαγιά προς το διάσελο. Απέναντί μας, 
οι μεγάλες σάρες που δημιουργούν 
οι βορινές πλαγιές της Τύμφης και 
στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουμε 
κι εμείς. Προχωράμε ανατολικά την 
κορυφογραμμή, τραβερσάροντας το 
Στόμα, τη δεύτερη καμπούρα της 
Γκαμήλας, διασχίζουμε ένα απότομο 
κατηφορικό και βραχώδες μονοπάτι 
για να φτάσουμε μετά από μία περίπου 
ώρα στο πέρασμα του Καρτερού. 

Το πέρασμα του Καρτερού είναι μια 
δύσκολη διάσχιση (κλίση 35-40%) 

Η ΘΕΑ ΓΥΡΏ ΜΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΌΛΕΚΤΙΚΑ 

ΘΕΪΚΗ! ΝΌΜΙΖΕΙΣ ΠΏΣ 
ΜΌΝΌ ΣΕ ΜΥΘΌΛΌΓΙΚΑ 
ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΑΡΜΌΖΕΙ 
ΑΥΤΌ ΤΌ ΣΚΗΝΙΚΌ! 
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πάνω σε  σάρα, που την κατεβήκαμε με 
τις οδηγίες του Δημήτρη, με ασφάλεια  
σε χρόνο γύρω στα 45-60 λεπτά, με τα 
σχετικά γλιστρήματα και κωλοκαθίσματα. 
Οι Κρητικές μαγκούρες, γι’ άλλη μια 
φορά, αποδείχθηκαν εργονομικές και 
αποτελεσματικές στους κατόχους τους. 

Συγκεντρωνόμαστε στο τέλος της σάρας 
και στη συνέχεια, τραβερσαριστά (μέσα 
από βράχους) και με προσοχή να 
μη χάνουμε το υποτυπώδες μονοπάτι 
βγαίνουμε στο διάσελο όπου συναντάμε 
το κεντρικό μονοπάτι της Τσούκα 
Ρόσα, με το οποίο συνεχίζουμε την 
καλά πλέον σηματοδοτημένη πορεία 
μας  μέχρι τη στάνη του Κάτσανου. 
Πάνω μας εκτείνονται οι ορθοπλαγιές 
της Τύμφης σε ένα μαγευτικό και 
απόμακρο άγριο τοπίο. 

Μετά από μικρή στάση ανασύντα-
ξης της ομάδας, η συνέχεια γίνεται 
μέσα από δασώδη περιοχή, όπου το 
μικροκλίμα της περιοχής δημιουργεί 
εναλλαγές τοπίου. Από το ρόμπολο 
στο έλατο και μετά πάλι στο ρόμπολο. 
Διασχίζουμε το ανάγλυφο των μικρών 
φαραγγιών σε φιδίσια κίνηση και 
φτάνουμε στη μοναδική νεραϊδόβρυση, 
όπου ξεπηδά δροσερό άφθονο 
κρυστάλλινο νερό. Ανακουφίζουμε 
πόδια και στόμα. Περνάμε ρυάκια, 
σε καλό σηματοδοτημένο μονοπάτι, 
κατεβαίνουμε απότομο αλλά χωμάτινο 
μονοπάτι και το Βρυσοχώρι μας 
περιμένει στην απέναντι πλευρά του 

τελευταίου φαραγγιού, φαντάζοντας 
γήινος Παράδεισος.

Συνάντηση με την ομάδα που ήλθε από 
το Πάπιγκο, στο μοναδικό καφενείο 
του χωριού, με καταπληκτική θέα στις  
δασωμένες απέναντι πλαγιές, η μπύρα 
του ορειβάτη που μας ξεδιψάει και 
μας τονώνει, ανταλλαγές εντυπώσεων 
μεταξύ των μελών των δύο ομάδων, 
ικανοποίηση και πληρότητα, 
εκατέρωθεν. Επιστρέφουμε στον ξενώνα 
στους Πάδες. Είναι το κτίριο του παλιού 
αρρεναγωγείου, στο καταπράσινο 
χωριό, στα ριζά του Σμόλικα. 

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021       
Το πρόγραμμα τροποποιείται, λόγω 
συσσωρευμένης κούρασης και αντί για 
διάσχιση από το Δίστρατο (1000μ.) στη 
Σαμαρίνα (1500μ.), μέσα από τη Βάλια 
Κίρνα (Μονοπάτι Ε6), μετακινούμαστε 
με το πούλμαν προς Σαμαρίνα και 
κινούμαστε αντίστροφα στο Ε6 μέχρι 
το ρέμα, (1200μ.) με πολύ νερό, όπου 
στον μικρό καταρράκτη κολυμπάμε και 
παίζουμε, αφημένοι στην αγκαλιά της 
φύσης, ξέγνοιαστοι σαν παιδιά!

ΌΙ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΓΚΌΥΡΕΣ, 
ΓΙ’ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΌΡΑ, 

ΑΠΌΔΕΙΧΘΗΚΑΝ 
ΕΡΓΌΝΌΜΙΚΕΣ & 

ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΤΌΥΣ ΚΑΤΌΧΌΥΣ ΤΌΥΣ 



Το βράδυ στην ταβέρνα στην πλατεία 
του χωριού, κοινό τραπέζι με τα κοψίδια 
και τις προβατίνες της Σαμαρίνας και 
σβήσιμο κεριών από τους τρείς, που 
είχαμε κοντινά γενέθλια.

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021  
Ξημερώνει η μέρα του γερο - Σμόλικα! 
Ο Σμόλικας είναι το δεύτερο υψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας μετά τον Όλυμπο, με 
υψόμετρο 2.637 μέτρα. Καταλαμβάνει 
το βόρειο τμήμα του νομού Ιωαννίνων 
και το δυτικό του νομού Γρεβενών. 
Στον Σμόλικα βρίσκονται μερικά από 
τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας όπως 
η Σαμαρίνα, οι Πάδες και το Παλιοσέλι. 

Για τη διάσχιση του Σμόλικα, ξεκινούμε 
από τη Σαμαρίνα (από το Γήπεδο,1500μ.), 
περνώντας από πευκόδασος όπου μας 
βρίσκει η ανατολή κι οι πρώτες ακτίνες 

του ήλιου παιχνιδιάρικα μας χαιρετούν 
ανάμεσα από τις πευκοβελόνες. 
Γεμίζουμε δροσερό νερό στην πηγούλα 
«Σουρωτήρι» και συνεχίζουμε 
ανηφορίζοντας. Βγαίνουμε στην αλπική 
ζώνη και πορευόμενοι με κατεύθυνση 
νοτιοδυτική, κάτω από τις Μόσιες, 
ανεβαίνουμε στη μικρή Μόσια (2556μ), 
με πολύ αέρα αλλά και υπέροχη θέα 
απέναντι στα νότια, με όλες τις κορυφές 
και τους πύργους της Τύμφης,  τους 
δικούς μας Δολομίτες. 

Στη συνέχεια, παρακάμπτοντας τη 
Μεγάλη Μόσια, βαδίζοντας στο 
μονοπάτι με πετρώματα γύρω μας που 

ΣΤΌΝ ΣΜΌΛΙΚΑ
ΒΡΙΣΚΌΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΑ

ΑΠΌ ΤΑ ΠΙΌ ΌΡΕΙΝΑ ΧΏΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΌΠΏΣ

Η ΣΑΜΑΡΙΝΑ, ΌΙ ΠΑΔΕΣ
& ΤΌ ΠΑΛΙΌΣΕΛΙ
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λαμπυρίζουν στον ήλιο και μια παχιά 
χιονούρα που στέκεται απείραχτη και 
γίνεται προσφιλές θέμα φωτογράφισης, 
ανεβαίνουμε με προσοχή λόγω της 
στενής κορυφογραμμής στην ψηλότερη 
Κορυφή του Σμόλικα, τον Γέρο (2637μ.). 
Ικανοποίηση απερίγραπτη, φωτογραφίες 
ομαδικές και ατομικές, ξεκούραση και 
φαγητό. 

Παίρνουμε το κατηφορικό μονοπάτι 
δυτικά και φθάνουμε στη Δρακόλιμνη 
του Σμόλικα και μετά από σύντομη 
ανάπαυση, κινούμενοι νότια μέσα 
από δασωμένα μονοπάτια θα 
κατηφορίσουμε στους Πάδες (1100 μ), 
μετά από συνολική πορεία 11 ωρών. 

Βόρεια του χωριού, στα ριζά 
του βουνού, όπου και το γνωστό 
αναρριχητικό πεδίο «Στόντζι», η Σοφία 
και ο Δημήτρης μας υποδέχονται 
στο φυτεμένο κυριολεκτικά στο 

βράχο σπίτι τους με τσίπουρο και 
φιλέματα. Άξιοι αρχηγοί, ορειβάτες 
δεινοί και αγέρωχοι και οι δυο τους, 
μοιράστηκαν με απλοχεριά όλα 
τα υπέροχα μυστικά των μαγικών 
βουνών της Τύμφης και του Σμόλικα, 
που χρόνια τώρα έχουν κάνει δεύτερα 
σπίτια τους.  

Η Πέμπτη, 26 Αυγούστου, ημέρα 
επιστροφής στο λιμάνι του Πειραιά, 
μας βρίσκει με γλυκιά δικαιωμένη 
κούραση, χορτάτους από εικόνες 
μοναδικές που μόνο “κόποις κτώνται”, 
αναβαπτισμένους γι’ ακόμη μια φορά 
στα νάματα της υπέροχης ελληνικής 
φύσης! 

Η ΣΌΦΙΑ & Ό ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΣ ΥΠΌΔΕΧΌΝΤΑΙ 

ΣΤΌ ΦΥΤΕΜΕΝΌ 
ΚΥΡΙΌΛΕΚΤΙΚΑ ΣΤΌ ΒΡΑΧΌ 
ΣΠΙΤΙ ΤΌΥΣ ΜΕ ΤΣΙΠΌΥΡΌ 

& ΦΙΛΕΜΑΤΑ 
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟΝ «ΠΡΙΝΟ»
Κείμενο και φωτογραφίες:: Δημήτρης Σφυράκης

“...είναι το σήμερα αίμα καυτό, 
ένα τσιγάρο σου ‘χει μείνει 
να καπνίσεις
δεν έχει αλλού, δεν έχει αλλιώς, 
μόνο εδώ.”

Με αυτούς τους στίχους του Οδυσσέα 
Ιωάννου στα χείλη, από το τραγούδι 
“Ο ναυαγός”, άνοιξα τα μάτια μου 
στο φως της μέρας την Κυριακή 5 
Δεκεμβρίου 2021 στο καταφύγιο 
Πρίνος του ΕΟΣ Ηρακλείου. 
16 νοματαίοι, άγνωστοι οι περισσότεροι 
μεταξύ μας, είχαμε φτάσει από την 
προηγούμενη μέρα, πεζοπορώντας 

για δυόμιση ώρες με αφετηρία τις Άνω 
Ασίτες. Οι καιρικές συνθήκες – διαρκής 
βροχή μέτριας έντασης και ομίχλη – ήταν 
ιδανικές για τη διαμονή σε ένα καταφύγιο 
βουνού. Η παρέα “έδεσε” πολύ γρήγορα. 
Τα πειράγματα και τα καλαμπούρια 
διαδέχονταν το ένα το άλλο, ενώ τα 
γέλια, σε συνδυασμό με την ξυλόσομπα 
και τη φιλοξενία του οικοδεσπότη Φάνη 
Μάμου, δημιούργησαν μια εξαιρετικά 
ζεστή ατμόσφαιρα. 

Το πρόγραμμα της Κυριακής 
περιλάμβανε πεζοπορία μέχρι την 
κορυφή Γυριστή, στα 1.779 μέτρα και 



επιστροφή, αρχικά στο καταφύγιο για 
φαγητό, και κατόπιν στις Άνω Ασίτες. 
Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές για 
πεζοπορία: η βροχή της προηγούμενης 
νύχτας σε συνδυασμό με τη στροφή του 
ανέμου σε βοριά, έκαναν την ατμόσφαιρα 
ιδιαίτερα διαυγή. Από την κορυφή 
μπορούσαμε να δούμε πολλές, πολλές 
όμορφες εικόνες: τα πρώτα χιόνια 
στην Ίδα, το Ελεφαντάκι (Παξιμάδια) 
να κολυμπάει στο πέλαγος, τη Δίκτη να 
αναδύεται μέσα από τα σύννεφα που την 
είχαν σφυχταγκαλιάσει. 

Η ομορφιά της φύσης και η ομορφιά 
ψυχής των συνορειβατών, συνετέ-
λεσαν ώστε και τούτη η πεζοπορία να 
χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη.

Κι όσο περισσότερο πεζοπορώ, 
τόσο περισσότερο συνταυτίζομαι 
με τα λόγια του Καζαντζάκη: 
“Να γυρίζεις τη γης, να βλέπεις, να 
βλέπεις και να μη χορταίνεις. Και να 
‘ναι όλα σαν να τα βλέπεις για πρώτη 
φορά και να ‘ναι όλα σαν να τα βλέπεις 
για τελευταία”! 

Η ΌΜΌΡΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
& Η ΌΜΌΡΦΙΑ ΨΥΧΗΣ 
ΤΏΝ ΣΥΝΌΡΕΙΒΑΤΏΝ, 
ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΑΝ ΏΣΤΕ 

& ΤΌΥΤΗ Η ΠΕΖΌΠΌΡΙΑ 
ΝΑ ΧΑΡΑΧΤΕΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ.
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Αφήνοντας το Λίβα να φυσάει τον μακρύ 
βόστρυχο στο ξυρισμένο κεφάλι της, 
κοίταξε ψηλά κι ελευθέρωσε γρήγορα 
το νου της ώσπου της φάνηκε πως έγινε 
ένα με το ήρεμο γαλάζιο του ουρανού. 
Εκτείνοντας τα χέρια, μιμούμενη το 
πέταγμα, χαμογέλασε διάπλατα στη 
θέα των λευκόφαιων αιγαιόγλαρων 
που ανεμοπορούσαν μερικές δεκάδες 
μέτρα κοντά. Σε απόσταση, απλώνονταν 
γύρω, λες και προσπαθούσαν να την 
περικυκλώσουν, επιβλητικοί γκρεμοί 
που φύτρωναν μέσα από μια γλαυκή 
θάλασσα με νερά τόσο κρυσταλλικά σαν 
να κοιμόνταν τα κύματα. 

Δεν ήταν εκεί ο τόπος της· είχε γεννηθεί 
σε μια μεγάλη νήσο, λιγότερο από μιας 
μέρας ταξίδι μακριά με ούριο άνεμο. 

Ωστόσο, στα πλαίσια της εκπαίδευσής 
της, είχε έρθει στο ιερό, για το λαό 
της, μέρος μαζί με συνομήλικές της. 
Οι γάμπες και οι βραχίονές της έκαιγαν 
από το σκαρφάλωμα. Είχε καταφέρει 
να φτάσει πρώτη στην κορυφή του 
ηφαιστείου και τώρα στεκόταν με 
αγαλλίαση έχοντας κάτω από τα πόδια 
της τον απέραντο κρατήρα. Άραγε, 
αναρωτήθηκε, θα υπήρχε, μελλοντικά, 
βοήθεια θεϊκή για αυτό  το … σπουδαίο 
της κατόρθωμα; 

Έξαφνα, η γη σείστηκε απότομα 
για μερικά δευτερόλεπτα. Για λίγο 
δεν έχασε εντελώς την ισορροπία, 
γλιτώνοντας, έτσι, την πτώση μες στους 
καπνούς που αναδύονταν.  Ταχέως, 
ξεκίνησε την κάθοδο για να φτάσει, 

ευλύγιστη σα σαναδάκι, μαζί με τις 
άλλες εφήβους στην ασφάλεια της 
μικρής αποβάθρας όπου το πλοιάριο 
με τους έμπειρους κωπηλάτες θα τις 
πήγαινε στον οικισμό.

Κάπως έτσι, φαντάστηκα (εν μέσω 
μιας καραντίνας του 2020!), να 
ήταν ίσως μια ημέρα της ζωής μιας 
Μινωίτισσας κούρης. Το ηφαίστειο 
ήταν στο σύμπλεγμα της Σαντορίνης. 
Γεωλόγοι  πιστεύουν πως, πριν την 
έκρηξη, δεν ήταν υποθαλάσσιο  αλλά 
ένας σχετικά ψηλός κώνος. Η θάλασσα 
τον απομόνωνε, κυκλικά, από την 
εσωτερική πλευρά της, υπάρχουσας 
και σήμερα, διάσημης καλντέρας στο 
κέντρο της οποίας βρισκόταν και η 
οποία τότε είχε μόνο μία είσοδο. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΏΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
Κείμενο και φωτογραφίες:  Άλκης Γκέσκος

Φηρά Ακρωτήρι Νέα Καμμένη
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Τελευταία (11 Οκτωβρίου 2019), 
ο σύλλογός μας πήγε στο ηφαίστειο 
του Βεζούβιου στη νότιο Ιταλία 
(Ορειβατώντας τεύχος 11) ενώ 
πρωτύτερα (Νοέμβριος του 2018), 
ορισμένα μέλη είχαν κάνει 
συγκλονιστική ανάβαση στο ενεργό 
Στρόμπολι (Ορειβατώντας τεύχος 9). 

Προσωπικά, δεν έχω ανέβει ποτέ 
σε ενεργό κρατήρα. Γνωρίζω την 
αίσθηση του να περπατάς στο κακο-
τράχαλο έδαφος ενός βουνού· δεν 
μπορώ, όμως, να φανταστώ το δέος 
που ανέφεραν συνορειβάτες του 
να βαδίζεις σε μια γη που στα βάθη 
της ακόμα αναπλάθεται. Αν και ένα 
ηφαίστειο μπορεί να είναι και βουνό, 
το να βαδίζεις σε κάποιο “ζωντανό” 
θα έπρεπε  να έχει επιπρόσθετους 
βαθμούς  δυσκολίας αν αναλογιστούμε, 
μάλιστα, ότι μερικοί (“τρελοί”) - κυρίως 
εξειδικευμένοι ηφαιστειολόγοι -  πλη-
σιάζουν και κοντά στις λάβες που 
ξεχειλίζουν. 

Οι Μινωίτες ανέπτυξαν τον πολιτισμό 
τους κοντά στo ωκεάνιο (ηφαιστειακής 
προέλευσης) νησιωτικό σύμπλεγμα 
της Σαντορίνης την οποία και είχαν 
εποικίσει. Κι η Κρήτη, όμως, είναι 
ένα νησί με ιδιαίτερη γεωλογική 
ιστορία αφού υποστηρίζεται πως 
προέκυψε από την ένωση μικρότερων 
νησιών προερχόμενα από τμήματα 
βυθισμένης ηπειρωτικής ξηράς που 
αναδύθηκαν. Η Μακαρ(ι)όνησος - 
όπως ήταν μια παλιότερη ονομασία 
της - σχηματίστηκε σε σεισμογενή 
ζώνη. Η διαμόρφωσή της συνεχίζεται 
καθώς ανυψώνεται από μια πλευρά 
και χαμηλώνει από την άλλη γιατί 
βρίσκεται κοντά στα όρια όπου η 

Αφρικανική λιθοσφαιρική πλάκα 
βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική. 

Οι Κρήτες, από τα πανάρχαια χρόνια, 
επομένως, εξελίχτηκαν κι οι ίδιοι σε 
ένα περιβάλλον με μεγάλους ορεινούς 
όγκους. Λογικά, θα τους φαινόταν, 
λοιπόν, οικεία και η Σαντορίνη 
(ή Θήρα ή, παλιότερα, Στρογγύλη) 
το τότε ηφαίστειο της οποίας δεν 
αποκλείεται να είχαν συνδέσει με 
κάποια θεότητά τους, όπως την Πότνια 
Θηρών και, ίσως, να το επισκέπτονταν. 

Άραγε οι Μινωίτισσες καλλονές που 
απαθανατίστηκαν στις πασίγνωστες, 
παγκοσμίως, τοιχογραφίες του Ακρω- 
τηρίου να προσπαθούσαν να το 
εξευμενίσουν, όπως γινόταν μέχρι 
και στα νεότερα ιστορικά χρόνια με 
τις λιτανείες των κατοίκων; Μπορεί, 
ίσως, η μεγάλη έκρηξη να θεωρήθηκε 
θεϊκό σημάδι το οποίο ακολούθησε 
η αρχή της παρακμής του Μινωικού 
πολιτισμού. Εικάζεται, πάντως, πως 
το συνταρακτικό συμβάν καταγράφηκε 
-έμμεσα, τουλάχιστον- στη μυθολογία, 
την ιστορία δηλαδή, των Ελλήνων των 
αρχαίων χρόνων. 

Έχει υποστηριχθεί ότι, πιθανώς, 
και ο μύθος της Ατλαντίδος και της 
καταστροφής της - που, σύμφωνα 
με τον Πλάτωνα, είχαν καταγράψει 
οι αρχαίοι Αιγύπτιοι -  να προέκυψε 
από το συγκεκριμένο γεγονός. Όσα 
ξέρουμε για την ‘χαμένη νήσο’ 
και τους Άτλαντες, είναι, κατά τον 
Πλάτωνα, όσα θυμόταν ο Κριτίας 
από ιστορία που είχε ακούσει 
με προσοχή, όταν ήταν 10 ετών, 
από τον συνονόματο παππού του. 

ΕΞΑΦΝΑ, Η ΓΗ 
ΣΕΙΣΤΗΚΕ ΑΠΌΤΌΜΑΓΙΑ 
ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ. 

ΓΙΑ ΛΙΓΌ ΔΕΝ ΕΧΑΣΕ 
ΕΝΤΕΛΏΣ ΤΗΝ ΙΣΌΡΡΌΠΙΑ, 

ΓΛΙΤΏΝΌΝΤΑΣ, ΕΤΣΙ, 
ΤΗΝ ΠΤΏΣΗ ΜΕΣ 
ΣΤΌΥΣ ΚΑΠΝΌΥΣ 

ΠΌΥ ΑΝΑΔΥΌΝΤΑΝ.  

Νέα Καμμένη Ασπρονήσι Ακρωτήρι Θηρασιά

Σκαλοπάτια προς παλιό λιμάνι Φηρών - τελεφερίκ
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Α) Αναπαράσταση της “Πότνιας Θηρών” της τοιχογραφίας 
στο Ακρωτήρι Σαντορίνης.
Η κοπέλα (θεά - Πότνια ή μήπως αρχιέρεια;;) κρατά έναν 
“Ζαφορά” ή κρόκο του Καρτράιτ Crocus cartwrightianus 
–‘κρόκος ο Θηραίος’ του Πλινίου - που  είναι ενδημικός του 
Νοτίου Αιγαίου και ο πιθανός πρόγονος του καλλιεργούμενου 
“σαφράν” δηλαδή του κρόκου της Κοζάνης.
Τα οδοντόγναθα (λιβελούλες) του κάτω περιδέραιου 
σχεδιάστηκαν  “ποιητική αδεία” σαν ζωντανά, για να δειχθεί 
ότι το μόνο είδος που μοιάζει με εκείνα της τοιχογραφίας είναι 
το Libellula depressa (γαλάζια αρσενικά, κίτρινα θηλυκά, 
και μοναδικό σχήμα κοιλιάς). Το είδος αυτό είναι κοινό στην 
Ευρώπη και υπάρχει και στην Κρήτη! Κρίνοντας από τα 
χαρακτηριστικά του ενδιαιτήματός του και την αποικιστική 
συμπεριφορά του, πιθανώς να ζούσε, πριν την έκρηξη του 
ηφαιστείου, σε ρυάκια ή άλλα υδάτινα – φυσικά ή/και τεχνητά - 
συστήματα γλυκού νερού που ενδεχομένως υδροδοτούσαν τον 
οικισμό του Ακρωτηρίου

Σε αντίθεση με την άποψη που επικρατεί ότι αναπαριστούν 
πάπιες που ετοιμάζονται να βουτήξουν, τα πτηνά του μεσαίου 
περιδέραιου δεν μπορεί να είναι παρά κύκνοι.
Συγκεκριμένα, φαίνεται πως είναι το είδος Βουβόκυκνος 
Cygnus olor λόγω του μακρύ λαιμού και της μοναδικής και 
χαρακτηριστικής του στάσης όταν κολυμπά [a) ελαφρώς 
αψιδωτές φτερούγες (slightly arched wings), b) ανορθωμένη 
ουρά (tail raised), c) λαιμός σε σχήμα «s» (neck in S-shape)]. 

Β) Πιθάρι με ζωγραφιές (Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας)
Το ζώο με τα στριφτά κέρατα και την ιδιόμορφη διπλή 
προβοσκίδα’ όπως το περιγράφει η μεγάλη καθηγήτρια Ναννώ 
Μαρινάτου σε βιβλίο της, είναι, νομίζω, το κρητικό πρόβατο 
(βλ. Ορειβατώντας τεύχος 6) σχεδιασμένο με μια τεχνοτροπία 
που θυμίζει εξέλιξη των βραχογραφιών. Το ότι τοποθετείται 
μαζί με το βόδι (μάλλον ταύρος) αποτελεί ένδειξη του πόσο 
σημαντικό ήταν για τους Μινωίτες. 

Ο γέρο Κριτίας την είχε μάθει, ως 
πραγματικό γεγονός (κατά τον 
εγγονό του, σύμφωνα με τον μεγάλο 
φιλόσοφο), από το σοφό νομοθέτη 
τον Σόλωνα που ήταν συγγενής και 
φίλος του. Ο τελευταίος, δε, την είχε 
πληροφορηθεί από ιερείς Αιγυπτιακής 
πόλης που είχε επισκεφτεί. Ο εγγονός 
Κριτίας ήταν μαθητής του Σωκράτη και 
σημαντικός ρήτορας που, αργότερα, 
με το τέλος του Πελοποννησιακού 
πολέμου έγινε ο αρχηγός από τους 
Τριάκοντα τυράννους της Αθήνας. 

Αναλυτές θεωρούν ότι ο Πλάτων με 
τον διάλογο ‘Κριτίας’ προσπάθησε 
να αποκαταστήσει τη μνήμη του 
επικεφαλής της φιλοσπαρτιατικής 
ολιγαρχικής κυβέρνησης που ήταν 
όμως και θείος του. Παράλληλα, 
πιστεύεται πως ήταν ένας έμμεσος 
τρόπος να προωθηθεί η Σωκρατική 
φιλοσοφία καθώς όταν γράφτηκαν οι 
δύο διάλογοι που αναφέρονται στην 
Ατλαντίδα (‘Τίμαιος’ και ‘Κριτίας’), 
ο Κριτίας και φυσικά ο Σόλων, πλέον, 
δεν ζούσαν για να αντιλέξουν. Τελικά, 
όλα όσα ο Πλάτων ήθελε να διδάξει 
δεν θα τα μάθουμε μάλλον ποτέ διότι 

το τέλος του παραπάνω διαλόγου 
λείπει είτε γιατί χάθηκε, είτε γιατί 
η συγγραφή δεν ολοκληρώθηκε (;…). 

Ο Πλάτων όμως, μέσω του Κριτία, 
αναφέρει ότι και στην εποχή του 
υπήρχε απομεινάρι της Ατλαντίδος, 
το επονομαζόμενο Γάδειρον,  που 
είναι το σημερινό Κάντιθ. Ορισμένοι, 
μάλιστα, ξένοι αρχαιολόγοι πιστεύουν 
ότι ερείπια  στις δυτικές ακτές της 
Ισπανίας ανήκουν σε εκείνο τον 
πολιτισμό και πως αποικία των 
Ατλάντων ανακαλύφθηκε σε περιοχή 

της Ανδαλουσίας (Εθνικό Πάρκο 
Doñana)! Το αν η Σαντορίνη είναι 
κάτι που απέμεινε από την Ατλαντίδα 
θα απασχολεί τους ρομαντικούς, 
επιστήμονες και μη, μάλλον για πολύ 
καιρό ακόμα.. Μετράει, όμως, και το 
χειροπιαστό, δηλαδή το να γνωρίσουμε 
και να ζήσουμε τα πραγματικά μέρη..

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν πασίγνωστο, 
παγκοσμίως, ταξιδιωτικό προορισμό για 
επισκέπτες που ό,τι κι αν αναζητούν, 
θα μείνουν τουλάχιστον έκθαμβοι 
από το ηφαιστειακό μεγαλείο που 
θα αντικρύσουν.  Αλλά, δεν ξέρω αν 
έχει γίνει ποτέ ορειβατική εξόρμηση 
και στα πέντε κύρια* νησιά  (Θήρα, 
Θηρασιά, Ασπρονήσι, Παλαιά και 
Νέα Καμένη) του συμπλέγματός της, 
απομεινάρια της παλιάς Στρογγύλης 
(*υπάρχουν επιπλέον δύο – τρία 
μικρά, πολύ εκτός της καλδέρας).  Αν 
όχι, μια επίσκεψη, σε όσα επιτρέπεται 
η πρόσβαση, σε συνδυασμό με μια 
επίσκεψη στο Μουσείο των Φηρών και 
τον αρχαιολογικό χώρο στο Ακρωτήρι, 
ίσως αποδειχτεί μια συγκινησιακή και 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμπειρία. Αρκεί 
να μην είμαστε γκαντέμηδες…!! 

ΤΌ ΑΝ Η ΣΑΝΤΌΡΙΝΗ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΌΥ ΑΠΕΜΕΙΝΕ 

ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ 
ΘΑ ΑΠΑΣΧΌΛΕΙ 

ΤΌΥΣ ΡΌΜΑΝΤΙΚΌΥΣ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΕΣ & ΜΗ, 
ΜΑΛΛΌΝ ΓΙΑ ΠΌΛΥ 
ΚΑΙΡΌ ΑΚΌΜΑ... 

Α Β
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Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα 
παρά μόνο φωτογραφίες,

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

Με την επίδειξη του Δελτίου Μέλους του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου (Ορειβατική Ταυτότητα),  
τα μέλη στου Συλλόγου μας μπορούν να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι παρακάτω 
επιχειρήσεις της πόλης μας στα είδη τους. Το Δελτίο Μέλους δίνεται ελεύθερα σε όλα τα μέλη με την 
προσκόμιση μιας φωτογραφίας τους και την τακτοποίηση της συνδρομής τους για το τρέχον έτος.

Οι επιχειρήσεις είναι οι εξής:

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Για την έκδοση Ορειβατικής Ταυτότητας χρειάζεται μόνο να προσκομίσετε μια φωτογραφία σας 
στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Εκπτώσεις για τα μέλη του ΕΟΣ Ηρακλείου

25%  έκπτωση σε όλα τα είδη εκτός 
από τους φακούς επαφής και τα υγρά 
φακών επαφής.

10% ΕΚΠΤΩΣΗ σε είδη κάμπινγκ

10% έκπτωση  σε όλα τα είδη
7% στα είδη POLO
Δεν συγχωνεύονται δύο εκπτώσεις μαζί.

10% έκπτωση σε όλα τα είδη που 
δεν έχουν ήδη άλλη έκπτωση.

10% έκπτωση σε όλες τις  
υπηρεσίες εκτύπωσης.

10% έκπτωση σε όλα τα είδη.

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Οπτικά Αντωνακάκη
Ηράκλειο - Οδός 1866 αρ.109
www.antonakaki-optics.gr

ΚΑΒΟΣ ΣΠΟΡ
Λ. 62 Μαρτύρων 11 - Ηράκλειο

WOODLAND • Γ. Μαρνελάκης
Στρατιωτικά και Είδη Σπορ
Έβανς 8 - Ηράκλειο

ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕ 
Είδη Κυνηγιού
Πλατεία Νικηφ. Φωκά 7, Hράκλειο

ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ • Είδη Κυνηγιού
Λ. 62 Μαρτύρων 134 - Ηράκλειο

ΓΚΟΥΦΑΣ • Adventure Store
Aβέρωφ 21 - Ηράκλειο

10% έκπτωση σε είδη ορειβασίας 
και κάμπινγκ.ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ

10% έκπτωση στα κανονικά τμήματα.ΚΑΖΑΛΙ • www.kazali.gr
Kορωναίου 5 - Ηράκλειο

DELTAGRAPHIX  
Κονδυλάκη 2 - Ηράκλειο 
www.deltagraphix.gr 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης. 

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

• www.eos-her.gr     www.facebook.com/eosheraklion  •  e-mail: info@eos-her.gr
IBAN ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ALPHA BANK: GR76 0140 6610 6610 0233 0001 166
    ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR05 0171 9120 0069 1215 4711 881

• 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

• Ευτυχισμένο το 2022, με υγεία και ασφάλεια! Πάντα ψηλά!
• Η πανδημία επηρέασε τη λειτουργία του Συλλόγου μας τα δύο 

τελευταία χρόνια, όπως και κάθε πτυχή της ζωής μας. Παρ’ όλα 
αυτά, ο Σύλλογος λειτούργησε υποδειγματικά ακολουθώντας τις 
υποδείξεις των ειδικών και της πολιτείας.

• Το 2022 συμπληρώνονται 90 χρόνια ζωής του ΕΟΣ Ηρακλείου. 
Προγραμματίζουμε κάποιες εκδηλώσεις για να τιμήσουμε τα 
γενέθλιά μας.

• Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία,  
θα γίνει επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Τετάρτη, 
9 Φεβρουαρίου 2022. Η παρουσία όλων των μελών είναι 
σημαντική.

• Μέχρι το 2023, η τροποποιημένη σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συλλόγου είναι:
Πρόεδρος: Νανά Κουτσανδρέου, Αντιπρόεδρος και Έφορος 
Μονοπατιών: Θωμαΐς Πετροπούλου, Γραμματέας: Σοφία 
Χουλάκη, Ταμίας: Γιάννης Αντωνάκης, Έφορος Ορειβασίας: Σοφία 
Σωτηροπούλου, Έφορος Καταφυγίου: Φάνης Μάμος, Έφορος 
Αναρρίχησης - Ορειβατικού Σκι - Κατάβασης Φαραγγιών: Στέλλα 
Κοκολάκη, Έφορος Ορειβατικού και Αναρριχητικού Εξοπλισμού: 
Παναγιώτης Αργύρης.

• Τα μέλη μας μπορούν πλέον να πληρώνουν τη συνδρομή 
τους και τη συμμετοχή τους σε εξορμήσεις και μέσω 
webbanking. Τα ΙΒΑΝ του ΕΟΣ Ηρακλείου είναι: 
Alpha Bank: GR76 0140 6610 6610 0233 0001 166,  
Τράπεζα Πειραιώς: GR05 0171 9120 0069 1215 4711 881.

• Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. η αίθουσα των εντευκτηρίων του 
Συλλόγου ονομάζεται Αίθουσα “Κίτσα Βασιλειάδου”, τιμής ένεκεν 
για την πολύχρονη και ουσιαστική προσφορά της Κίτσας μας στον 
Ορειβατικό Σύλλογο. Να είναι πάντα γερή να τη χαιρόμαστε!

• Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκαν οι δύο πρώτες  
Σχολές Κατάβασης Φαραγγιών 
Αρχαρίων (canyoning). Μια δρα- 
στηριότητα που προστέθηκε πρό-
σφατα στον Σύλλογό μας & έλκει το 
έντονο ενδιαφέρον των μελών μας.

• Με επιτυχία έγινε η Σχολή Αναρ-
ρίχησης Βράχου Αρχαρίων το 
περασμένο φθινόπωρο. Ραντεβού 
στα βράχια!

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας, Γιώργο Λίτσα για την απώλεια της 
μητέρας και της αδελφής του, Βίκυ Μελισσάρη και Μάνθο Παπαδάκη  
για την απώλεια της μητέρας τους, Μανώλη, Εύα, & Έφη Αβραμάκη,  
Εύα Δημάκη και Γιώργο Κουντουράκη, για την απώλεια του πατέρα 
τους, στην οικογένεια του Μιχαήλ Οικονόμου για την απώλεια του 
πατέρα τους, στις οικογένειες Γ. και Σ. Ορφανού για την απώλεια 
της μητέρας τους.

• Η ορειβατική μας οικογένεια έχασε δύο αγαπημένα μέλη της, τη 
Φωφώ Τσιβιδάκη και τον Γιώργο Ζαχαριουδάκη. Ευχόμαστε θερμά 
συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Τα νέα μαςΤα νέα μας


