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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
TΕΥΧΟΣ 13
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022

Επιμέλεια περιοδικού: Νανά Κουτσανδρέου
Φώτο Εξωφύλλου: Νανά Κουτσανδρέου 
Σχεδιασμός: www.deltagraphix.gr
Εκτύπωση: Τυποκρέτα

Εφέτος σου γιορτάζουμε τα 90 χρόνια,

που χάραξαν το διάβα σου, μ’ ήλιο, βροχές και χιόνια.

 Σε ίδρυσαν φερέλπιδες, εν έτει, ’32,

Είπαν: ψυχή χρειάζεται και πόδια μόνο δύο!

Φαράγγια πολλά πέρασες, ψηλές κορφές και δάση, 

ως και στα Ιμαλάια, η χάρη σου έχει φτάσει! 

Το πας για αιωνόβιος, ετσά που σε λαλούμε

και αιωνόβιοι κι εμείς, σαφή θα σου κλουθούμε!

Σοφία Χουλάκη

26 Ιουνίου 2022

Στον Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου για τα 90 του χρόνια

XPONIA
1932 -2 022
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Σάββατο 16 - Κυριακή 17
Φαράγγι Αγίας Ειρήνης - 
Σούγια - Παλαιόχωρα
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  • Ώρες πορείας: 4+6  •  Β.Δ.: 1+2  

Ξεκινώντας από το Σελινιώτικο Πόρο του οροπεδίου 
Ομαλού Χανίων (1000μ) διασχίζουμε το καταπράσινο 
φαράγγι της Αγίας Ειρήνης και καταλήγουμε στη Σούγια, 
όπου διανυκτερεύουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή 
ακολουθώντας το Ε4 διασχίζουμε το φαράγγι της Λισσού 
και με πολλές στάσεις για μπάνιο καταλήγουμε στην 
Παλαιόχωρα. Όσοι δεν επιθυμούν να περπατήσουν 
μπορούν να απολαύσουν την παραλία της Σούγιας και να 
έρθουν στην Παλαιόχωρα με το λεωφορείο.
 

Τετάρτη 20 - Τετάρτη 27 
Ιουλιανές Άλπεις, Σλοβενία
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός

Πεζοπορία, τουρισμός και ορειβατικές διαδρομές στη 
Σλοβενία.Οι ΙουλιανέςΆλπειςπροσφέρουν αμέτρητες 
διαδρομές στα δάση, στα φαράγγια και τις κορφές τους, 
με την ψηλότερη κορυφή τους Triglav (2.864μ) που για 
να τη φτάσει η ορειβατική ομάδα θα διαμείνει σε τρία 
καταφύγια και θα περάσει από εντυπωσιακή viaferrata. Θα 
θαυμάσουμε τα σμαραγδένια νερά της λίμνης Blend. Θα 
πεζοπορήσουμε στο φαράγγι Vintgar, θα κάνουμε μπάνιο 

Κυριακή 3
Κουρταλιώτικο φαράγγι   

Αρχηγός: Θωμάς Βισκαδουράκης  •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 2

Μια δροσερή πορεία μέσα από την κοίτη του Κουρταλιώτη, 
ενός από τους λίγους ποταμούς της Κρήτης με τρεχούμενα 
νερά το καλοκαίρι, που διασχίζει το ομώνυμο φαράγγι στον 
νομό Ρεθύμνου. Θα περπατήσουμε και θα κολυμπήσουμε 
στα δροσερά και γάργαρα νερά του, στους καταρράκτες και 
φυσικά στη θάλασσα όπου εκβάλλει, στην εξωτική παραλία 
της Πρέβελης.

Σάββατο 9 - Τρίτη 12
Γαύδος         

Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη - Παπαδάκη

Η Γαύδος αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, είναι 
μικρό νησί, μόλις 30 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με τριγωνικό 
σχήμα, με μέγιστο μήκος 10 χιλιόμετρα και πλάτος 5. 
Αποτελεί στολίδι μοναδικό στην Νότια Ευρώπη, μακριά από 
τον πολύβουο «πολιτισμένο» κόσμο, με άγρια ομορφιά, 
με πεντακάθαρα γαλάζια νερά, με ονειρεμένες ανατολές, 
με μαγευτικές δύσεις, με σαγηνευτικές ακρογιαλιές και 
παραλίες, και κέδρα (αρκεύθους) που φτάνουν μέχρι τη 
θάλασσα. Ιδανικός προορισμός για πεζοπόρους, για όσους 
αγαπούν την φύση και την ελευθερία που αυτή χαρίζει. 
Στη Γαύδο διάλεξε Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου να 
σας ταξιδέψει από τις 9 ως τις 12 Ιουλίου, περπατώντας  
στις πιο όμορφες γωνιές του και κολυμπώντας στα 
πεντακάθαρα νερά του.

πρόγραμμα ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
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στη λίμνη Bohinj, θα δούμε καταρράκτες, θα ανέβουμε 
σε τελεφερίκ. Η πεζοπορική ομάδα θα επισκεφτεί το 
Mariborμε το πανέμορφο ιστορικό κέντρο και τους πολλούς 
αμπελώνες, θα περάσει από το μεσαιωνικό χωριό Ptuj,  
και όλοι μαζί θα επισκεφτούμε το γιγάντιο σπήλαιο Posto-
jna.Με απευθείας πτήσεις προς και από Βενετία, όπου την 
τελευταία μέρα θα μείνουμε λίγες ώρες.

Κυριακή 24
Κομμός - Μάταλα - Κόκκινη Παραλία    
Αρχηγός: Νίκος Αποστολάκης

Μία ημέρα αφιερωμένη σε κάποιες από τις καλύτερες 
παραλίες του νομού μας. Η πορεία μας ξεκινάει από τον 
Κομμό και με θέα τη θάλασσα και τα Παξιμάδια φτάνουμε 
στα Μάταλα. Από εκεί ακολουθώντας ξεκάθαρο μονοπάτι 
προχωράμε έως την Κόκκινη Άμμο όπου κάνουμε 
στάση για να απολαύσουμε το μπάνιο μας. Στη συνέχεια 
επιστρέφουμε στα Μάταλα όπου συνεχίζουμε τις βουτιές 
μας ως αργά το απόγευμα, πριν αναχωρήσουμε για 
Ηράκλειο.

Σάββατο 30
Φαράγγι Παναγιά
Αρχηγός: Μάνος Πετράκης • Ώρες κατάβασης: 4 • Β.Δ.: 2

Τεχνική κατάβαση φαραγγιού (canyoning) για όσους 
έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες σχολές του  
ΕΟΣ Ηρακλείου. Το Φαράγγι Παναγιά είναι γνωστό και ως 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 πρόγραμμα

Ξεροφάραγγο. Έχει 12 ραπελ με μέγιστο τα 16μ.
Βρίσκεται στο γραφικό οικισμό Καλάμι στην ευρύτερη 
περιοχή Δήμου Βιάννου στο Νότιο Ηράκλειο και καταλήγει 
στην Παναγιά την Κεραλιμανιώτισσα.

Κυριακή 31
Παξιμάδια
Αρχηγός: Φάνης Μάμος

Από τον Κόκκινο Πύργο με καραβάκι αναχωρούμε για τα 
Παξιμάδια. Στο ένα από τα δύο νησάκια πραγματοποιούμε 
μικρή πεζοπορία έως την κορυφή του και έπειτα 
μεταβαίνουμε σε παραλία του νησιού για μπάνιο και 
φαγητό. Τέλος, με το καραβάκι κάνουμε τον περίπλου και 
των δύο νησιών και επιστρέφουμε στον Κόκκινο Πύργο.

100m100m100m100m
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πρόγραμμα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Σάββατο 6 - Κυριακή 7
Παλαιόχωρα - Ελαφονήσι
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Το Σάββατο αναχωρούμε για την Παλαιόχωρα όπου και θα 
διανυκτερεύσουμε σε σκηνές ή υπνόσακους. Την Κυριακή 
περπατάμε το παραλιακό μονοπάτι Ε4 συναντώντας 
πανέμορφες παραλίες στη διαδρομή μας. Φτάνοντας 
στο Ελαφονήσι κολυμπάμε στα καταγάλανα νερά του κα 
επιστρέφουμε στο Ηράκλειο.

Σάββατο 13
Φεγγαράδα στο Καταφύγιο Πρίνος    
Το καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας θα είναι ανοιχτό σε 
όσους επισκέπτες θέλουν να θαυμάσουν την Αυγουστιάτικη 
πανσέληνο να ανατέλλει από τα βουνά της Δίκτης.  
Η μετάβαση από και προς τις Άνω Ασίτες θα γίνει με ίδια 
μέσα. Για διανυκτέρευση είναι απαραίτητη η συνεννόηση με 
τον υπεύθυνο.

Σάββατο 20 - Κυριακή 21
Διάσχιση Ψηλορείτη: 
Οροπέδιο Νίδας - 
Τίμιος Σταυρός - Αρκάδι
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης • Ώρες πορείας: 4+9   •  Β.Δ.:3+4 

Από το Οροπέδιο της Νίδας (1400μ) ξεκινάμε την ανάβαση 
για την  υψηλότερη κορυφή της Κρήτης, τονΤίμιο Σταυρό 
(2456μ), όπου και διανυκτερεύουμε. Την επαύριο, 

κινούμαστε βορειοδυτικά και κατεβαίνουμε περνώντας 
από τη Στολίστρα και το Σπαθί, ανεφοδιαζόμαστε με νερό 
στην περιοχή Αραβάνες και συνεχίζουμε την κατάβασή μας 
μέσω της κορυφής του Μαύρου για να καταλήξουμε στη 
Μονή Αρκαδίου. Η πορεία της δεύτερης ημέρας είναι εκτός 
μονοπατιού με πολλές υψομετρικές εναλλαγές.

Κυριακή 28
Μονή Κυρίας των Αγγέλων 
Γουβερνέτου - Σταυρός
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη Παπαδάκη  •   Ώρες πορείας: 5   •   Β.Δ.:1

Επισκεπτόμαστε τη Μονή Αγίας Τριάδας ή Μονή 
Τζαγκαρόλων, ένα  από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια 
στην Κρήτη (270μ). Στη συνέχεια, αφού περάσουμε από 
τη Μονή Γουβερνέτου,ακολουθούμε το πετρόκτιστο 
μονοπάτι,περνάμε από το Σπήλαιο της Αρκουδιώτισσας 
και φτάνουμε κάτω στο εγκαταλειμμένο μοναστήρι του 
Καθολικού. Κατηφορίζουμε μέχρι τη θάλασσα σε ένα 
μικρό φιόρδ με γαλαζοπράσινα νερά, όπου υπάρχουν 
ερείπια από το παλιό λιμάνι της μονής. Έπειτα, μέσα από 
ένα δασωμένο φαράγγι,οδηγούμαστε πάνω στο κυρίως 
υψίπεδο του Ακρωτηρίου (250μ), το οποίο διασχίζουμε και 
καταλήγουμε στην παραλία του Σταυρού.
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Κυριακή 4
Φαράγγι Ίμπρου  
Αρχηγός: Μαρία Στεφανάκη • Ώρες πορείας: 4  • Β.Δ.: 1

Όμορφη και ευχάριστη πεζοπορία στο Φαράγγι της Ίμπρου 
στα Σφακιά, το οποίο ξεκινάει από το χωριό Ίμπρος (850μ) 
και καταλήγει στο χωριό Κομιτάδες (200μ). Η πορεία 
χαρακτηρίζεται από επιβλητικά στενώματα κατακόρυφων 
βράχων ύψους 300μ που στη μέση περίπου της διαδρομής 
συγκλίνουν αφήνοντας στενό πέρασμα. Θα ακολουθήσει 
μπάνιο στην παραλία του Φραγκοκάστελλου. 

Τετάρτη 7 - Κυριακή 11
Παιδική  Ορειβατική  εξόρμηση
Αρχηγός: Φάνης Μάμος

Με πολλές επιφυλάξεις λόγω πανδημίας, διοργανώνουμε 
φέτος την καθιερωμένη Παιδική Ορειβατική εξόρμηση για 

παιδιά 8 –12 ετών στο φιλόξενο δάσος του Ρούβα (950μ).
Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο αναψυχής του δάσους 
κοντά στο μικρό καταφύγιο και την εκκλησία του Άι Γιάννη, 
στήνουμε την κατασκήνωσή μας. Υπάρχει τρεχούμενο 
πόσιμο νερό και χρησιμοποιούμε το καταφύγιο ως 
αποθηκευτικό χώρο. Και φέτος, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εξόρμησης, είναι μαζί μας για την ασφάλεια των παιδιών 
οι εθελοντές του σώματος των Σαμαρειτών του Ερυθρού 
Σταυρού.

Κυριακή 11
Διπλόρι - Ρούβας - Ζαρός
Αρχηγός: ΔΣ  •  Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1

Το πρωί ξεκινάμε από το Διπλόρι (1300μ) πάνω από 
τη Γέργερη και κατεβαίνουμε από το μονοπάτι Ε4 στο 
Δάσος του Ρούβα (950μ), όπου κάνουμε μεγάλη στάση 
και απολαμβάνουμε το δάσος. Στη συνέχεια, μαζί με τους 
κατασκηνωτές της παιδικής ορειβατικής εξόρμησης, 
διασχίζουμε το όμορφο φαράγγι του Ζαρού (ή Γάφαρη) και 
καταλήγουμε στη λίμνη του Βότομου (450μ).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 πρόγραμμα

12km12km
900m900m

650m650m



8

Κυριακή 25
Άγιος Παύλος - Πρέβελη
Αρχηγός: Νίκος Αποστολάκης  •   Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2

Πεζοπορία σε 17 όμορφες παραλίες στο Νομό Ρεθύμνης 
σε μια διαδρομή. Ξεκινάμε από την παραλία Αγίου Παύλου 
και περνάμε διαδοχικά τον αμμόλοφο, τις παραλίες των 
γυμνιστών, μικρή Τριόπετρα και μεγάλη Τριόπετρα, όπου 
το κύμα του Λιβυκού κτυπά τους τρεις βράχους μέσα 
στη θάλασσα. Περπατώντας πάνω στην άμμο, περνάμε 
διαδοχικά τις εκπληκτικής ομορφιάς παραλίες Ξερομηλιά, 
Λίγκρες, Κατσούνι, Παχειά Άμμο, Γλίμα, Ποδαρέ,  
Αγ. Φωτεινή, Πύργο, Γιαλοπόταμα, Ανατολικά, Κεφάλι, 
Αμμούδι και Πρέβελης όπου απολαμβάνουμε την εκβολή 
του Κουρταλιώτη ποταμού μαζί με το Φοινικόδασος.  
Το κολύμπι φυσικά δεν θα μας λείψει!

Δευτέρα 26 – Πέμπτη 29
Όλυμπος
Αρχηγός: Θωμάς Βισκαδουράκης • Β.Δ.: 4 

Ένα τετραήμερο στο βουνό των θεών, τον Όλυμπο, για 
έμπειρους ορειβάτες, με διαμονή στα καταφύγια και 
ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, τον Μύτικα 
(2.918μ) και όχι μόνο.

πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ...συνέχεια

Σάββατο 17 - Κυριακή 18
α. Ζήρος - Ζάκρος - 
Φαράγγι Νεκρών

β. Κάτω Ζάκρος - 
Καρούμες - Χοχλακιές
Αρχηγός: Κωνσταντίνα Αρετάκη • Ώρες πορείας: 6+5 • Β.Δ.: 2

Διαδρομές στην ανατολική Κρήτη που ακολουθούν τις 
Γεωδιαδρομές 8, 9, 10 και 12 του Γεωπάρκου Σητείας.  
Το Σάββατο ξεκινάμε από το χωριό Ζήρος (590μ) της 
Σητείας ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4, την παλιά διαδρομή 
που την ένωνε με την Πάνω Ζάκρο (160μ) περνάμε από 
το ιστορικό εγκαταλελειμμένο χωριό Σκαλιά, τον Μαύρο 
Κάμπο και τις πηγές της Πάνω Ζάκρου, κάνουμε στάση 
στη Ζάκρο και συνεχίζουμε τη διαδρομή μέσα από το 
Φαράγγι των Νεκρών με κατάληξη στην παραλία της Κάτω 
Ζάκρου. Την Κυριακή ακολουθούμε το παραλιακό μονοπάτι 
με κατεύθυνση βόρεια, περνάμε από το Σπήλαιο των 
Πελεκητών, από την παραλία Καρούμες και ανεβαίνουμε 
το μικρό όμορφο φαράγγι των Χοχλακιών.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 πρόγραμμα

Σάββατο 1 - Κυριακή 2
Ομαλός Χανίων - 
Γκίγκιλος - Βολακιάς
Αρχηγός: Σοφία Σωτηροπούλου  •  Ώρες πορείας: 5+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 περνώντας από την 
κορυφή Κουκουλέ 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.

Σάββατο 8 - Κυριακή 9
Σούγια - Δώματα - 
Αγία Ρουμέλη  
Αρχηγός: Θωμάς Βισκαδουράκης • Ώρες πορείας:  6+6 • Β.Δ.:  3

Πεζοπορία στο πιο όμορφο, αλλά και αρκετά απαιτητικό 
τμήμα του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 στην Κρήτη. Αυτό 

το μεγάλο σε μήκος παραλιακό μονοπάτι με τις συχνές  
υψομετρικές εναλλαγές, είναι κατάλληλο για έμπειρους 
πεζοπόρους και προσφέρει τοπία μαγευτικής ομορφιάς. 
Ξεκινώντας από τη Σούγια με κατεύθυνση ανατολικά, 
διανυκτερεύουμε στην παραλία Δωμάτων και την επαύριο 
συνεχίζουμε ως την Αγία Ρουμέλη.

Κυριακή 9
Χερσόνησος Σπιναλόγκας
Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου  •   Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1 

Ξεκινώντας από την Ελούντα περπατάμε στη χερσόνησο 
της Σπιναλόγκας ή Κολοκύθας. Ακολουθώντας παλιά 
μονοπάτια πάμε μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Φωκά. 
Συνεχίζουμε το περπάτημα δίπλα στη θάλασσα σε 
βραχώδεις παραλίες, περνάμε τον υπέροχο κολπίσκο 
στην ανατολική ακτή της χερσονήσου και ακολουθώντας 
κυκλική πορεία επιστρέφουμε στην Ελούντα.

Σάββατο 15
Καταφύγιο Πρίνος
Αρχηγός: ΔΣ  •   Ώρες πορείας: 4    •   Β.Δ.: 1 

Ημερήσια πανηγυρική συνάντηση με άλλους Συλλόγους 
του Ηρακλείου επ’ ευκαιρία της επετείου των 90 χρόνων 
του ΕΟΣ Ηρακλείου.
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Κυριακή 16
Διάσχιση Ψηλορείτη: 
Οροπέδιο Νίδας - 
Τίμιος Σταυρός - Φουρφουράς
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 10 • Β.Δ.: 4 

Η κλασική φθινοπωρινή διάσχιση του Ψηλορείτη που 
δίνει την ευκαιρία σε νέους και παλιούς ορειβάτες μας να 
απολαύσουν το μεγαλείο του λίγο πριν ντυθεί στα λευκά! 
Ξεκινάμε πολύ νωρίς το πρωί από το Οροπέδιο της Νίδας 
(1380μ.) καιακολουθώντας το Ε4 ανεβαίνουμε στην 
ψηλότερη κορυφή της Κρήτης, τον Τίμιο Σταυρό (2456μ). 
Αφού απολαύσουμε τη μοναδική πανοραμική θέα σε όλο 
το νησί, κατηφορίζουμε νοτιοδυτικά μέχρι το καταφύγιο 
του ΕΟΣ Ρεθύμνου, Τουμπωτός Πρίνος (1400μ.), από όπου, 
αφού ξεκουραστούμε, συνεχίζουμε την πορεία μέσα από 
δασωμένο μονοπάτι μέχρι το χωριό Φουρφουράς (500μ.).

Σάββατο 22 - Κυριακή 23 
40ή Παγκρήτια Ορειβατική 
Συνάντηση
Αρχηγός: Δ.Σ.  •  Ώρες πορείας: 2+6  •  Β.Δ.: 2

Κάθε χρόνο οι ορειβάτες από όλους τους Ορειβατικούς 
Συλλόγους της Κρήτης συναντιούνται για να περπατήσουν 

μαζί και να γνωριστούν καλύτερα. Φέτος η συνάντηση 
διοργανώνεται από τον ΕΟΣ Χανίων και φιλοξενείται στον 
ευρύτερο χώρο του καταφυγίου της Ταύρης (1200μ), 
πάνω από το χωριό Αμμουδάρι (720μ) του οροπεδίου 
ΑσκύφουΣφακίων, όπου θα γιορταστεί η 30ή επέτειος από 
τα εγκαίνια του καταφυγίου.

Πέμπτη 27 – Κυριακή 30
Πιέρια Όρη
Αρχηγός: Φάνης Μάμος

Τα Πιέρια Όρη είναι ο ορεινός όγκος βορειοδυτικά του 
Ολύμπου. Η έκταση των Πιερίων εκτείνεται μεταξύ των 
νομών Πιερίας, Ημαθίας και Κοζάνης και η ψηλότερη 
κορυφή είναι το Φλάμπουρο (2.193μ). Τα Πιέρια είναι ένα 
εκτεταμένο βουνό, εξαιρετικά δασωμένο με τις όμορφες 
και μακριές διαδρομές του να συνδυάζονται με την ηρεμία 
του τοπίου. Εκεί θα απολαύσουμε τέσσερις ημέρες με 
πεζοπορίες στη φθινοπωρινή φύση.

Κυριακή 30
Στις κορυφές της Θρυπτής
Αρχηγός: Δημήτρης Σφυράκης • Ώρες πορείας: 10 • Β.Δ.: 3

Πεζοπορική διάσχιση της οροσειράς της Θρυπτής. Ξεκινάμε 
από τη θέση Κεφάλια, πάνω από το χωριό Ορεινό (900μ.) 
και ανεβαίνουμε στην πρώτη κορυφή της διαδρομής, στην 
Παπούρα (1188μ.). Στη συνέχεια, κινούμενοι δυτικά πάνω 
στην κορυφογραμμή φτάνουμε στην κορυφή Κλήρος 
(1331μ.). Από εκεί κατηφορίζουμε νότια στα 960μ., από 
όπου ξεκινάει η ανάβασή μας σε χωματόδρομο για την 
κορυφή Αφέντης (1476μ.). Από τον Αφέντη κινούμαστε 
νότια, μπαίνουμε σε χαράδρα (χώνη στη ντοπιολαλιά 
της περιοχής), η οποία έχει χάλαβρο (σάρα/πέτρες), που 
μας οδηγεί σε πευκοδάσος για να καταλήξουμε στη θέση 
Ψυχρό (460μ.). 
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Κυριακή 6 
α. Φαράγγι Αλμυρού 
Δωρεάν πεζοπορία για όλους

Αρχηγός: Δ.Σ  •  Ώρες πορείας: 3 • Β.Δ.: 1

Με τη συνδιοργάνωση του Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου και του 
Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας 
και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
πραγματοποιείται δωρεάν πεζοπορία για όλο τον κόσμο. 
Από την Κέρη, στον παλιό δρόμο προς Ρέθυμνο, παίρνουμε 
το χωματόδρομο που μας βάζει στο Φαράγγι του Αλμυρού, 
ένα πολύ σημαντικό βιότοπο, ένα μικρό παράδεισο που αν 
και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη μας, 
είναι υποτιμημένο και λίγοι το έχουν περπατήσει. Η πορεία 
μας θα καταλήξει στο δρόμο για τα Ελληνοπεράματα.

 Κυριακή 6
β. Φουρφουράς - Κορακιά - 
Άπλυτρα - Φουρφουράς 
Αρχηγός: Γιάννης Αντωνάκης  •   Ώρες πορείας: 8 • Β.Δ.: 3  
Ξεκινάμε από το Φουρφουρά Αμαρίου (460μ) και 
ανεβαίνουμε στην Κορακιά (1473μ) περπατώντας πάνω 
σε καλοχαραγμένο μονοπάτι. Συνεχίζουμε ανάμεσα 
από κυπαρίσσια, πεύκα και πρίνους προς του Τσίχλη τον 

Πόρο και την πηγή Άπλυτρα (1258μ), κινούμενοι πάνω σε 
χωματόδρομους αρχικά και σε δυσδιάκριτα γιδόστρατα στη 
συνέχεια. Τέλος, ακολουθούμε κατηφορικά το μονοπάτι Ε4 
για να επιστρέψουμε στον Φουρφουρά.
 

Κυριακή 13
α. Τσίβη
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη - Παπαδάκη  • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

Ανάβαση στην Τσίβη, κορυφή της οροσειράς Δίκτης. 
H διαδρομή είναι κυκλική και ξεκινά από τη θέση 
Δάμακας (1100μ), λίγο πριν το Οροπέδιο του Καθαρού. 
Κατηφορίζουμε σε μια ρεματιά, διασχίζουμε το πρινοδάσος 
στους πρόποδες του βουνού και, στη συνέχεια, 
ανηφορίζουμε την πλαγιά προς την κορυφή (1664μ). Η 
πορεία συνεχίζει βόρεια με στάση στο παλιό μιτάτο για 
να απολαύσουμε τη θέα, και επιστρέφουμε στο σημείο 
από όπου ξεκινήσαμε. Η  διαδρομή στην αρχή και στο 
τέλος,  για περίπου 1,7χλμ, συμπίπτει και ακολουθεί παλιά 
καλοσχηματισμένα μονοπάτια, ενώ κατά τόπους η ανάβαση 
και η κατάβαση έχει απότομες κλίσεις, χωρίς μονοπάτι.
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πρόγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022  ...συνέχεια

Κυριακή 13
β. Φαράγγι Κακοπέρατο  
(με σκουπιδομάζωμα)
Αρχηγός: Μάνος Πετράκης • Ώρες κατάβασης: 5 • Β.Δ.: 1+

Τεχνική κατάβαση (canyoning) στο Φαράγγι Κακοπέρατο 
ή Αγίου Βασιλείου που καταλήγει στο χωριό  
Αγ. Βασίλειος στο Νότιο Ρέθυμνο. Έχει 6 ραπέλ με μέγιστο 
στα 16μ. Στόχος μας είναι ο καθαρισμός του φαραγγιού, 
καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινότητας σχετικά με το οικοσύστημα 
της περιοχής και τους τρόπους προστασίας του.

 

Σάββατο 19 - Κυριακή 20
Άνω Ασίτες - Ρούβας - Ζαρός
Αρχηγός: Γιάννης Αντωνάκης  •   Ώρες πορείας: 2+8 • Β.Δ.: 2+3 

Το Σάββατο ανεβαίνουμε από τις Άνω Ασίτες (600μ)
στο Καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας (1080μ), 
όπου διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή νωρίς το πρωί, 
ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4, περνάμε από τη βάση 
της Γυριστής, φτάνουμε στην περιοχή Διπλόρι(1300μ) 
και μέσα από το πρινοδάσος του Ρούβα (950μ) φτάνουμε 
στον Άι Γιάννη, όπου κάνουμε τη μεγάλη στάση μας. Στη 
συνέχεια διασχίζουμε το όμορφο φαράγγι του Ζαρού  

(ή Γάφαρη), περνάμε από το Μοναστήρι του Αγίου 
Νικολάου και καταλήγουμε στη λίμνη του Βότομου (450μ).

Κυριακή 27
Κολλητά Φαράγγια
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1  

Πεζοπορική διαδρομή με την οποία διασχίζουμε δύο 
γνωστά και πανέμορφα Φαράγγια στο νομό Ρεθύμνου, το 
Φαράγγι του Βελονάδο και το Φαράγγι του Κάτω Πόρου.
Ξεκινάμε από το χωριό Μούντρος (350μ.) και αφού 
διασχίσουμε το Φαράγγι του Βελονάδο καταλήγουμε 
στο χωριό Βελονάδο. Το Φαράγγι του Κάτω Πόρου είναι 
παράλληλο με το πρώτο, καταπράσινο, γεμάτο πλατάνια 
και βελανιδιές. Στα τοιχώματά του δημιουργούνται 
σπηλαιώσεις και βραχοσκεπές με μοναδικούς 
χρωματισμούς. Χαρακτηριστικό του φαραγγιού το σημείο 
που τα τοιχώματά του στενεύουν επιβλητικά. 
Η πορεία περνάει από την τοποθεσία των Πέντε Παρθένων 
και καταλήγει στην Αργυρούπολη (300μ.).
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Κυριακή 4
Κορίτσι - Βρομονερό
Αρχηγός: Φάνης Μάμος  •  Ώρες πορείας: 4  • Β.Δ.: 1

Εύκολη πεζοπορία για νέους ορειβάτες και παιδιά που 
συνοδεύονται από τους γονείς τους. Η πορεία μας ξεκινά 
περίπου 2 χλμ μετά την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας 
(1.300μ) που βρίσκεται στο δρόμο από τα Ανώγεια 
προς τη Νίδα. Ακολουθώντας χωματόδρομο περνάμε 
από το οροπέδιο Κορίτσι και το εκκλησάκι του Αγίου 
Αριστείδη και κατηφορίζουμε από μονοπάτι στο πλάι του 
Σκίνακα στο Δάσος Βρομονερό. Τέλος από χωματόδρομο 
καταλήγουμε στο Μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης (650μ) 
στον Κρουσώνα.

Κυριακή 11
Φαράγγι Σκοτεινής - Φoινοκαλιά
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη Παπαδάκη •   Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.:1
Κυκλική πεζοπορία στην περιοχή του Πάνω 
Μεραμπέλλου. Από τη Φοινοκαλιά (241μ) και μέσα από 
τις ιδιαίτερες πεζούλες της περιοχής κατηφορίζουμε 

στο ακρωτήρι Δρεπάνι και τη Μονή του Αγίου Ανδρέα 
που φωλιάζει μέσα στο βράχο. Προχωρούμε προς την 
παραλία της Σκοτεινής και στη συνέχεια μέσα από την 
κοίτη του μικρού άνυδρου φαραγγιού, με τοιχώματα που 
μοιάζουν με κτιστό τείχος, επιστρέφουμε στη Φοινοκαλιά.

Κυριακή 18
Χόνδρος - Καστρί Βιάννου 
Αρχηγός: Δημήτρης Σφυράκης  • Ώρες πορείας: 7 •  Β.Δ.: 2

Η αφετηρία της διαδρομής είναι στην έξοδο του 
χωριού Χόνδρος (415μ). Ανεβαίνουμε στο ύψωμα του 
Πύργου (574μ) όπου υπάρχει ένα παρατηρητήριο που 
φτιάχτηκε κατά τη γερμανική κατοχή. Κινούμενοι δυτικά 
περνάμε στου Μαυρή τα Χαράκια και από εκεί, από την 
κορυφογραμμή, φτάνουμε στου Ρουκούνη την Κορφή 
(730μ), όπου υπάρχει μια από τις καλύτερα σωζόμενες 
φρυκτωρίες. Στη συνέχεια, περνάμε από το Ρουσοχάρακο 
και κινούμενοι νοτιοανατολικά φτάνουμε στον βράχο 
της Πετριθιάς. Κατεβαίνουμε σε χωματόδρομο και 
ακολουθώντας δυτική πορεία φτάνουμε στο βράχο του 
Σπαστή. Από εκεί επιστρέφοντας ανατολικά περνάμε από 
το ναό του Αγίου Δημητρίου του Γαλατοχτισμένου και 
συνεχίζοντας σε χωματόδρομο και άσφαλτο φθάνουμε 
στον παραθαλάσσιο οικισμό Καστρί.

…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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 πρόγραμμα
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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

Canyoning 

Πόσιμο Νερό

Κατάλληλη για παιδιά

Ωραία Θέα

Δύσκολη διαδρομή
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ίδρυση
Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος 
Ηρακλείου είναι μέλος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ορειβασίας - Αναρρίχησης 
(Ε.Ο.Ο.Α.). Ιδρύθηκε το 1932 από 23 
Ηρακλειώτες φυσιολάτρες με την 
επωνυμία Ελληνικός Ορειβατικός 
Σύνδεσμος – Τμήμα Ηρακλείου.

Στις 19 Ιουλίου 1933 εξελέγη το πρώτο 
Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Μουρέλος Ιωάννης 
Αντιπρόεδρος: Σακελλαρίδης Ιωάννης 
Γεν. Γραμματέας: Δανδαρής Νικόλαος 
Ειδ. Γραμματέας: Λαμπρινός Λάμπρος 
Ταμίας: Φουντουλάκης Παντελής 
Έφορος: Περδικογιάννης Φέφος

Σύμβουλοι: Κοκκινάκης Μελέτιος 
Γαλενιανός Γεώργιος, Λασηθιωτάκης 
Κωνσταντίνος, Μητσοτάκης Ιωάννης

Στις 25 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, 
η κεντρική επιτροπή του Ε.Ο.Σ. στην 
Αθήνα ενέγραψε το Σύλλογο μας στη 
δύναμη των μελών του. Στα τέλη του 
1935 ο Σύλλογος αριθμούσε 139 μέλη.

Η γερμανική κατοχή πάγωσε τις 
δραστηριότητες του Συλλόγου για 
5 χρόνια. Δραστηριοποιήθηκε ξανά 
μετά την απελευθέρωση. (Η πρώτη 
μετακατοχική συνέλευση έγινε στις 
26/9/1945).
Τον Οκτώβριο του 1977 μετονομάστηκε 
σε Σύλλογο Ορειβασίας Χιονοδρομίας 
Ηρακλείου (Σ.Ο.Χ. Ηρακλείου) ενώ 
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το 1981 ξεκίνησε η αναρριχητική 
δραστηριότητα του Συλλόγου. Από 
το 1999 που τροποποιήθηκε το 
καταστατικό ονομάζεται Ελληνικός 
Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου 
(Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου).

Τα εντευκτήρια
Αρχικά ο Σύνδεσμος στεγάστηκε σε 
ένα μικρό δωμάτιο στη γωνία των 
οδών Βλαστών και Ψαρομηλίγκων, 
ενώ το 1962 μετακόμισε σε κτίριο της 
Πλατείας Ελευθερίας. Το καλοκαίρι 
του 1967 μεταφέρθηκε στα σημερινά 
εντευκτήρια, στην οδό Δικαιοσύνης 53, 
των οποίων απέκτησε την ιδιοκτησία 
τον Δεκέμβριο του 1990.

Η 8η Πανελλήνια Ορειβατική 
Συνάντηση
Τον Ιούλιο του 1948 διοργάνωσε στον 
Ψηλορείτη και τον Αφέντη Χριστό της 
Οροσειράς Δίκτη την 8η Πανελλήνια 
Ορειβατική Συνάντηση. Ορειβάτες 
απ’ όλη την Ελλάδα περπάτησαν στα 
βουνά της Κρήτης από 17-27 Ιουλίου 
του 1948.

Η Η’ Πανελλήνιος Ορειβατική 
Συγκέντρωσις
ΟΡΕΙΒΑΤΑΙ ΕΞ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ 
ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ανάμεσα από χιόνα του Ιουλίου εις 
υψόμετρον 2.456 και 2.148 μέτρων.

Οι εκδρομές
Οι εκδρομές γίνονταν σε μια φύση 
ανέγγιχτη από τη ρύπανση. Οι 
περισσότερες ήταν εξερευνητικές γιατί 
δεν υπήρχαν σημαδεμένα μονοπάτια. 
Έπρεπε να αγαπάς πολύ το βουνό 
και τη φύση για να ξεκινήσεις την 
περιπέτεια. Αξίζει να σημειωθεί η 
μεγάλη συμμετοχή γυναικών στις 
δραστηριότητες του Συλλόγου. Δειλά 
έκαναν την εμφάνιση τους στο Σύλλογο 
και οι φυσιολάτρες φωτογράφοι.

Η ανάβαση στον Ψηλορείτη
Τα χρόνια εκείνα ήταν κατόρθωμα 
να βγεις στην κορυφή του Ψηλορείτη 
γι αυτό και οι τολμηροί ορειβάτες 
έπαιρναν δίπλωμα και μετάλλιο όταν 
κατακτούσαν την ψηλότερη κορυφή 
του, τον Τίμιο Σταυρό (2456μ). Η 

ανάβαση στον Ψηλορείτη γινόταν 
κυρίως από το χωριό Κουρούτες, 
από την τοποθεσία Παρδί και 
η κατάβαση από το Οροπέδιο 
της Νίδας μέχρι τα Ανώγεια, 
από μονοπάτι που περνούσε από 
τη Ζώμινθο μιας και ο δρόμος 
Ανωγείων-Νίδας δεν υπήρχε. Ο 
ορειβατικός εξοπλισμός (που δεν 
είχε καμιά σχέση με το σημερινό) 
μεταφέρονταν με μουλάρια 
λόγω της μεγάλης διάρκειας της 
πορείας (3 μέρες).

Η πρώτη χειμερινή ανάβαση 
στον Ψηλορείτη
Η πρώτη χειμερινή ανάβαση 
στον Ψηλορείτη έγινε στις 6-8 
Ιανουαρίου του 1967.  
Οι συμμετέχοντες ήταν 
οι Κορνάρος Μανόλης, 
Χριστοδουλάκης Ανδρέας, 
Χατζηδάκης Θεόφιλος, 
Παναγουλόπουλος Νίκος και 
Φραγκιαδάκης Γιώργος. 
Η ομάδα των 5 τολμηρών 
ορειβατών μετά από επιμελή 
προετοιμασία ξεκίνησε για 
την δύσκολη και επικίνδυνη 
ανάβαση. Από το Ηράκλειο 
πήγαν με ταξί στους Κουρούτες 
Αμαρίου. Μετά από πορεία 3 
ωρών έφτασαν στην τοποθεσία 
Φούλακας όπου διανυκτέρευσαν σε 
ένα μιτάτο.
Το επόμενο πρωί ξεκίνησαν την 
ανάβαση στην κορυφή βαδίζοντας 
μέσα σε πυκνή ομίχλη με τη βοήθεια 
της πυξίδας και του πιστού τους 
σκύλου Τόγκο. 
Το χιόνι στην αρχή ήταν μαλακό 
και τα πόδια τους χώνονταν μέχρι 
τα γόνατα, μα πιο ψηλά ήταν 
σκληρό και άθραυστο και για να 
προχωρήσουν το έσπαγαν με τα 
«σκαπανικά».
Ο Τόγκο τους έσωσε από μια πτώση σε 
βάραθρο. Πάλεψαν με το τσουχτερό 
κρύο και το μανιασμένο αέρα για 
ώρες και στο τέλος κατάφεραν να 
πλησιάσουν το εκκλησάκι του Τιμίου 
Σταυρού. Γιόρτασαν τον άθλο τους 
με τσικουδιά, σύκα και σταφίδες 
και κατόπιν επέστρεψαν στο μιτάτο 
ακολουθώντας τα ίχνη τους.
Από εκεί έριξαν φωτοβολίδες 
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για να ειδοποιήσουν τους 
Κουρουθιανούς για την επιτυχία 
τους. Την επόμενη μέρα ξεκίνησαν 
την κατάβαση προς τα Κόλλητα, 
το Σκαρονερό και τις Καμάρες. 
Επέστρεψαν στο Ηράκλειο 
περήφανοι για την επιτυχία τους.

Αποσπάσματα από την περι-
γραφή της χειμωνιάτικης 

κατάκτησης του Ψηλορείτη 
στην «Αλλαγή» του Μανόλη 

Κορνάρου

Άλλοι τη χαρακτήριζαν σωστή 
τρέλλα, άλλοι παράτολμο 

και επικίνδυνο άλμα και οι πιο 
συντηρητικοί κάτι το ακατόρθωτο. 
Εμείς φράξαμε τα αυτιά μας σ’ όλα 
αυτά χωρίς ωστόσο και να αψηφούμε 

τους κινδύνους και τις μπόρες που 
είχαμε να αντιμετωπίσουμε…

…Το πρωί η ομίχλη ήταν πιο 
πυκνή, η ορατότης περιορίστηκε 
στα 2-5 μέτρα. Στεκόμαστε 
αναποφάσιστοι. Κοιτάζω 
ερευνητικά τα πρόσωπα και 
τα μάτια όλων. Σε κανέναν δε 

βλέπω φόβο, τα συναισθήματα 
είναι: κάτι από λίγο δισταγμό, 
λίγη αμφιβολία και πολύ λαχτάρα. 
Ξεκινούμε…

…Μπαίνει μπροστά ο Αντρέας με το 
περήφανο περπάτημα του και την 

ανεξάντλητη αντοχή σωματική 
και ψυχική, σπα πάγους και 
ανοίγει δρόμους. Ακολουθούμε 
βουβοί κατά πόδι. Τον παρακαλώ 
να σπα όσο πιο βαθιά μπορεί το 
χιόνι γιατί τα ίχνη μας αυτά θα 

μας οδηγήσουν στην επιστροφή. Αν 
χαθούν αυτά… αλλοίμονο…

…Οι παραστάσεις που αποχτήσαμε, η 
συγκίνηση που νοιώσαμε, η μαγεία 
του κατάλευκου τοπίου, οι κίνδυνοι 
που ξεπεράσαμε θα μείνουν διαρκώς 
χαραγμένες στην ψυχή μας-οδηγός για 
καινούργιες κατακτήσεις.

Έκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στο 
αυλάκι. Ο ΕΟΣ Ηρακλείου μεγάλωσε, 
απέκτησε πείρα και γνώση. 
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Σήμερα αριθμεί πάνω από 3.000 μέλη, 
οργανώνει εξορμήσεις σε όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανώνει 

σχολές ορειβασίας, αναρρίχησης και 
κατάβασης φαραγγιών.
Είναι αθλητικό σωματείο εγγεγραμμένο 
στο μητρώο της Γ.Γ.Α. με αθλητές 
στην αγωνιστική αναρρίχηση, στο 
ορειβατικό σκι και στην αναρρίχηση 
βράχου. 

Σήμερα, σε έναν κόσμο που αλλάζει, 
ο Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου, 
έχοντας συναίσθηση της ευθύνης του, 
συνεχίζει να μεταδίδει την αγάπη για το 
βουνό και τη φύση. Αποτελεί σεβαστό 

κομμάτι της κοινωνίας του Ηρακλείου 
και χαίρεται να καλωσορίζει νέους και 
νέες στις δράσεις του.
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Νησί των γλυκών μυστικών, των 
ηδονών της καρδιάς, της αρχαίας 
Αφροδίτης, νησί της πράσινης 
Μυρτιάς.

Νησί φορτωμένο με θρύλους, με μια 
ιδιαίτερη γεωγραφική θέση μεταξύ 
ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος, 
Δύσης και Ανατολής, μεταξύ Ιονίου 
και Αιγαίου Πελάγους.

Νησί που βασίλευε ο έρωτας και η 
γαλήνη. Πολλοί ύμνησαν το νησί, 
μεταξύ άλλων ο Γκαίτε, ο Κάρολος  
Μπωντλαίρ, αλλά περισσότερο από 
όλους ο Ζωγράφος Αντουάν Βαττώ με 
μια σειρά έργων, όπως το Επιβίβαση 
για τα Κύθηρα.Φαίνεται να υπήρξε ο 
πρωτεργάτης για την καθιέρωση του 
νησιού ως τόπου ανέφικτου ονείρου, 
έρωτα και ουτοπίας.

Τα Κύθηρα αποτελούν έναν τόπο γεμάτο 
φυσικές ομορφιές, κατάφυτα βουνά 
και παραλίες με κρυστάλλινα νερά. 

Υπέροχο φυσικό τοπίο, αρχιτεκτονική 
αρμονία και ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι 
είναι  η συνταγή, με την οποία 

τα Κύθηρα θα εκπλήρωναν τις 
προσδοκίες μας.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ,  
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 
Αναχωρούμε από το Ηράκλειο άγρια 
χαράματα με το λεωφορείο του 

Κείμενο: Θωμαΐς Πετροπούλου, Φωτογραφίες: Νανά Κουτσανδρέου

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Πάσχα 2022
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Θανάση, με Αρχηγό μας την Θωμαΐδα 
Πετροπούλου, για το Καστέλλι 
Κισσάμου, όπου επιβιβαζόμαστε στο 
πλοίο για τα Κύθηρα.
Μετά από περίπου 3,5 ώρες 
αποβιβαζόμαστε στο Διακόφτι, το λιμάνι 
των Κυθήρων. Με το λεωφορείο σε 
30 λεπτά φθάνουμε στο ορεινό χωριό 
Μητάτα, όπου γίνεται η τακτοποίηση 
σε ξενώνες. Λίγο αργότερα ξεκινάμε 
για το πρώτο ζέσταμα, την πρώτη 
εξόρμηση γύρω από το γραφικό 
χωριό, το οποίο βρίσκεται στην άκρη 
του ενός υπέροχου καταπράσινου 
φαραγγιού. 
Το καθημερινό πρόγραμμα προέβλεπε 
δύο διαδρομές.

1. μικρή: Κυκλική Μητάτων, 3 ώρες 
Αρχικά  κινηθήκαμε σε βατούς 
κατηφορικούς χωματόδρομους που 
μας οδήγησαν στο μονοπάτι μέσα στη 
ρεματιά του χωριού. Ακολουθώντας το 
χωμάτινο μονοπάτι καταλήξαμε στην 
άσφαλτο και κυκλικά οδηγηθήκαμε 
στην πηγή και στη συνέχεια στην 
πλατεία του χωριού. Η κίνηση μας 
έγινε σε χωματόδρομους, χωμάτινα 
μονοπάτια και ένα μικρό κομμάτι 
ασφαλτόδρομο. Μια όμορφη μικρή 
διαδρομή, με ενδιαφέρουσα ξενάγηση 
και όμορφες εικόνες.

2. μεγάλη: Κυκλική Μητάτων, 
σκύλος γάτα (σπηλιές),  
πηγή Βιαράδικων, 5 ώρες 
Αρχικά κινηθήκαμε σε βατούς 
κατηφορικούς χωματόδρομους που 
μας οδήγησαν στο μονοπάτι μέσα στη 
ρεματιά του χωριού. Ακολουθώντας 
το χωμάτινο μονοπάτι διασχίσαμε 
κομμάτι της ρεματιάς και καταλήξαμε 
να ανέβουμε την απέναντι πλαγιά 
με τέρμα τις σπηλιές του σκύλου και 
της γάτας στην κορυφή της πλαγιάς. 

Επιστρέφοντας περάσαμε από την 
πηγή των Βιαράδικων και πήραμε 
το μονοπάτι τις επιστροφής όπου  
καταλήξαμε στον ασφαλτόδρομο 
που μας οδήγησε σε περίπου 20 
λεπτά πίσω στην πλατεία του χωριού.  
Η κίνηση μας έγινε σε χωματόδρομους, 
χωμάτινα μονοπάτια και ένα μικρό 

κομμάτι ασφαλτόδρομο.Ενδιαφέρουσα 
διαδρομή, την ευχαριστηθήκαμε.
Το βράδυ φαγητό στα Μητάτα με θέα 
στο φαράγγι και τα βουνά της περιοχής, 
ξεκούραση και προετοιμασία για το 
επόμενο πρωί. 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Δεύτερη μέρα με πρωινό όλοι μαζί 
στο εξαιρετικό καφενείο ‘Αστικόν’ στον 
Ποταμό περίπου μισή ώρα απόσταση 
από τα Μητάτα. Τι πρωινό ήταν αυτό! 
Πλουσιότατο πέρα κάθε προσδοκίας, 
νοστιμότατο, άφθονες χειροποίητες 
λιχουδιές και σε υπέροχο περιβάλλον! 
Αναχώρηση περίπου στις  9.15π.μ. για 
τις πορείες. 

1. μικρή: Κάτω Λιβάδι,  
Άνω Στραπόδι, Χώρα, 3 ώρες
Κίνηση σε βατούς χωματόδρομους 
και μονοπάτια. Σε ορισμένα σημεία τα 
μονοπάτια είναι πετρώδη. Ωραία θέα 
στη διαδρομή, ανοιξιάτικες εικόνες και 
μπόλικο μάραθο παντού γύρω μας.

ΜΕ ΆΝΆΜΜΆ ΔΆΔΙΏΝ  
ΜΕΣΆ ΣΤΗΝ ΘΆΛΆΣΣΆ ΣΕ 

ΣΧΗΜΆ ΣΤΆΥΡΟΥ,  
ΜΕ ΦΆΝΆΡΆΚΙΆ ΝΆ ΦΏΤΙΖΟΥΝ 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΡΆΧΟΥΣ ΓΥΡΏ 

ΆΠΟ ΤΟ ΧΏΡΙΟ
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2. μεγάλη: Κάτω Λιβάδι, Άνω 
Στραπόδι, Χώρα, Καψάλι, 4 ώρες 
Κίνηση σε βατούς χωματόδρομους 
και μονοπάτια. Σε ορισμένα σημεία τα 
μονοπάτια είναι πετρώδη. 
Στη Χώρα επισκεφτήκαμε το περίφημο 
Κάστρο της που δεσπόζει στο ψηλότερο 
σημείο, αλλά και τα πανέμορφα 
σοκάκια του χωριού.
Όλοι μαζί συναντηθήκαμε στην παραλία 
στο Καψάλι για μπάνιο, φαγητό και λίγη 
χαλάρωση.

Το απόγευμα παρακολουθήσαμε την 
τελετουργία της Μεγάλης Παρασκευής 
στον Αβλέμονα, με άναμμα δαδιών 
μέσα στην θάλασσα σε σχήμα σταυρού, 
με φαναράκια να φωτίζουν όλους 
τους βράχους γύρω από το χωριό 
και με πολύ κόσμο να ακολουθεί την 
περιφορά του Επιταφίου. Εξαιρετικό 
και πρωτότυπο θέαμα, το οποίο 
νομίζω ότι όλοι απήλαυσαν. Κάποιοι 
το συνδύασαν με ένα χαλαρωτικό ποτό 
διπλά στην θάλασσα.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ,  
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Τρίτη μέρα με πρωινό όλοι μαζί στο 
‘Αστικόν’ στον Ποταμό – καταπληκτικό 
λέμε! –  και αναχώρηση περίπου στις 
9.15π.μ. για τις πορείες.

1. μικρή: κυκλική Μυλοποτάμου, 
4ώρες
Κινηθήκαμε κυρίως σε μονοπάτια 
όπου σε σημεία διασχίζουν το ρέμα 
ή εκτείνονται παράλληλα. Περάσαμε 
από τον καταρράκτη της Φόνισσας, 
εξερευνήσαμε παλιούς μύλους 
και κτίσματα, και κάποια γενναία 
συνορειβάτισσα έκανε μπάνιο στο 

ποτάμι (γειά σου, Έλενα!) Ανεβαίνοντας 
προς στην Κάτω Χώρα, τη θαυμάσαμε 
από μακριά που μοιάζει με κάστρο, 
και φτάνοντας την εξερευνήσαμε απ’ 
άκρου εις άκρον. 

2. μεγάλη: Λιανάνικα 
-Περλεγκιάνικα , Σκληρή , Παναγία 
Ορφανή , Καταρράκτες-Νερόμυλοι 
Μυλοποτάμου, 6 ώρες
Κίνηση σε χωματόδρομους και 
μονοπάτια και ένα μικρό κομμάτι 
ασφαλτόδρομου. Σε ορισμένα σημεία 
τα μονοπάτια και οι χωματόδρομοι 
είναι πετρώδη. Τα μονοπάτια σε 
σημεία διασχίζουν ρέμα ή εκτείνονται 
παράλληλα σε αυτό. Κάναμε μπάνιο 
στις βάθρες των καταρρακτών του 
Μυλοποτάμου κι είδαμε από μακριά 
την Κάτω Χώρα. Φαγητό στον Πλάτανο 
στον Μυλοπόταμο, όπου καταλήξανε 
και οι δύο διαδρομές, δίπλα στις 
πηγές και κάτω από τα πλατάνια στην 
πλατεία του χωριού. Κάποιοι ανέφεραν 
μπριζόλες μισού μέτρου!

ΜΙΆ ΟΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΗ 
ΔΙΆΔΡΟΜΗ, ΜΕ 

ΕΝΔΙΆΦΕΡΟΥΣΆ ΞΕΝΆΓΗΣΗ 
ΚΆΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ



Το βράδυ παρακολουθήσαμε και 
συμμετείχαμε ψάλλοντας με τον 
παπά της ενορίας τη λειτουργία της 
Ανάστασης στο χωριό Μητάτα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ,  
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Τέταρτη μέρα με πρωινό όλοι μαζί 
στο ‘Αστικόν’ στον Ποταμό – είπαμε! 
Υπέροχο! –   και αναχώρηση περίπου 
στις 10.15 π.μ. για την πορεία.

Διαδρομή - ώρες πορείας 4.
Εκκίνηση όλοι μαζί από το χωριό 
Τριφυλλιάνικα προς την Καστροπολιτεία 
της Παλαιόχωρας. Κινηθήκαμε σε 
μονοπάτι με ωραία θέα καιγεμάτο 
ανοιξιάτικες εικόνες. Εξερευνήσαμε την 
Καστροπολιτεία, θαυμάσαμε τον τόπο με 
τους γκρεμούς που κόβουν την ανάσα, 
με τα παλιά βυζαντινά εκκλησάκια και 
μάθαμε την ιστορία της. Επιστρέψαμε 
μέσα από το ρέμα, με υπέροχη βλάστηση 

και αρκετή σκιά – ευτυχώς – μέχρι τη 
βρύση του χωριού Τριφυλλιάνικα.
Λόγω της εορτής του Πάσχα φαγητό 
όλοι μαζί στο χωριό Καραβάς, με αρνάκι, 
κατσικάκι, κόκκινα αυγά και πολύ κέφι.

Το απογευματάκι επίσκεψη στο 
εντυπωσιακό μοναστήρι της 
‘Μυρτιδιώτισσας’ με ξενάγηση και 
ελεύθερο απόγευμα  για καφέ στην Χώρα 
πριν την επιστροφή στους ξενώνες.
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ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ,  
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Πέμπτη μέρα με πρωινό όλοι μαζί στο 
‘Αστικόν’ στον Ποταμό – είπαμε ότι 
ήταν μια απόλαυση; –  και αναχώρηση 
περίπου στις 9.15π.μ. για τις πορείες.

1. μικρή: Κακιά Λαγκάδα, Φρεάτσι, 
Καρτρισιάνικα, 4 ώρες
Κίνηση σε βατούς χωματόδρομους 
και μονοπάτια . Σε ορισμένα σημεία τα 
μονοπάτια είναι πετρώδη. Είχε αρκετή 
ζέστη, αλλά η άνοιξη ήταν πάντα γύρω 
μας.

2.μεγάλη: Κακιά Λαγκάδα, Φρεάτσι, 
Βιγλατόρια, Διακόφτι, Αυλέμονας, 
7 ώρες
Κίνηση σε βατούς χωματόδρομους 
και μονοπάτια. Σε ορισμένα σημεία τα 

μονοπάτια είναι πετρώδη και απαιτούν 
καλή στήριξη. Καθ’ όλη την διάρκεια 
της πορείας μας μάγευε η θέα του 
πελάγους και τα εγκαταλελειμμένα 
‘Μητάτα΄.
Στην επιστροφή όλοι συναντηθήκαμε 
στην ‘Σκάνδεια’, κοντά στον Αβλέμονα, 
για μπάνιο και φαγητό. 

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ,  
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Ημέρα αναχώρησης, όλα τα ωραία 
τελειώνουν γρήγορα!
Αναχώρηση από τους ξενώνες και  
πρωινό όλοι μαζί στο ‘Αστικόν’ στον 
Ποταμό – τι κρίμα, ήταν το τελευταίο 
κα-τα-πλη-κτι-κό πρωινό μας! –  με 
αναχώρηση περίπου στις 9.15π.μ. για 
τις πορείες.

1. μικρή: Πλατειά Άμμος- Φάρος 
Μουδαρίου, 3 ώρες 
Ξεκινώντας από την εξαιρετική 
παραλία της Πλατειάς Άμμου 
κινηθήκαμε  σε μονοπάτι πολύ βατό 
μέχρι τον Φάρο του Μουδαρίου 
στο βορειότερο άκρο του νησιού με 
μοναδική θέα στην Πελοπόννησο και 
σ’ όλα τα διερχόμενα πλοία. Επιστροφή 
από τα ίδια και απολαυστικό μπάνιο 
στην Πλατειά Άμμο.

2. μεγάλη: Πλατειά Άμμος - Φάρος 
Μουδαρίου- Πηγές Πορτοκαλιάς και 
Αμίρ Αλί – Καραβάς, 4 ώρες 
Ξεκινώντας από την εξαιρετική παραλία 
της Πλατειάς Άμμου κινηθήκαμε  σε 
μονοπάτι πολύ βατό μέχρι τον Φάρο 
του Μουδαρίου στο βορειότερο άκρο 
του νησιού με μοναδική θέα στην 
Πελοπόννησο και σ’ όλα τα διερχόμενα 
πλοία. Λίγο πριν το τέλος, περάσαμε 
από την όμορφη πηγή Αμίρ Αλί.
Και οι δύο ομάδες καταλήξανε στο 
χωριό Καραβάς με επίσκεψη στον 
εξαιρετικό Φούρνο του Καραβά, όπου 
έγινε και ξενάγηση. Όλο και κάτι 

ΤΙ ΠΡΏΙΝΟ ΗΤΆΝ ΆΥΤΟ! 
ΠΛΟΥΣΙΟΤΆΤΟ ΠΕΡΆ ΚΆΘΕ 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΆΣ



δοκιμάσαμε, όλο και κάτι ψωνίσαμε.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε 
το «ορειβατικό» λεωφορείο του 
Θανάση και τις εκπληκτικές οδηγικές 
ικανότητές του. Κατάφερε να περνάει 
12μετρο λεωφορείο από στενά 
δρομάκια, τσιμεντόδρομους, μέχρι και 
μέσα από τα σοκάκια των χωριών! Και 
όχι μόνο αυτό! Ο Θανάσης αποδείχτηκε 
για άλλη μια φορά άξιος ορειβάτης 
αφού ακολουθούσε με πολλή όρεξη 
όλες τις πορείες που βόλευαν.
Το απογευματάκι αναχωρήσαμε για 

το Διακόφτι για μπάνιο, χωρίς να 
πτοηθούμε από τον αέρα που φυσούσε.
Κατά τις 17:30 αναχώρησε με το πλοίο 
για το Καστέλλι Κισσάμου. Μετά από 3,5  
περίπου ώρες φθάσαμε στο Καστέλλι 
Κισσάμου όπου επιβιβαστήκαμε 
στο λεωφορείο με κατεύθυνση το 
Ηράκλειο.
Ήταν ένα χαρούμενο κι αξέχαστο 
Πάσχα! 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους 
συνέβαλαν σε αυτό. 
Και του χρόνου!

ΤΆ ΚΥΘΗΡΆ 
ΆΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΆΝ  

ΤΟΠΟ ΓΕΜΆΤΟ 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ, 
ΚΆΤΆΦΥΤΆ ΒΟΥΝΆ 
ΚΆΙ ΠΆΡΆΛΙΕΣ ΜΕ 

ΚΡΥΣΤΆΛΛΙΝΆ ΝΕΡΆ



ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΛΕΥΚΏΝ ΟΡΕΏΝ
Κείμενο: Σοφία Χουλάκη, Φωτογραφίες: Μανώλης Ντρετάκης

Η παράδοση του ΕΟΣ Ηρακλείου 
διοργάνωσης δύο παράλληλων 
εξορμήσεων κάθε χρόνο το τριήμερο 
του Αγίου Πνεύματος συνεχίζεται. Η 
μια ομάδα, αμιγώς ορειβατική, κάνει 
τη διάσχιση των Λευκών Ορέων, ενώ η 
άλλη, στα χαμηλά, διασχίζει το φαράγγι 
της Σαμαριάς. 
Την απαιτητική διάσχιση των Λευκών 

Ορέων αναλαμβάνει πάντα έμπειρος 
αρχηγός, επιλέγοντας με τη δέουσα 
αυστηρότητα τη σύνθεση της ομάδας. 
Καλή φυσική κατάσταση, αποδε-
δειγμένη ορειβατική εμπειρία και 
ικανότητα ένταξης στην ομάδα, είναι τα 
βασικά κριτήρια για την έγκριση, από 
τον αρχηγό, της συμμετοχής κάποιου.
Εικοσιένας λοιπόν “εγκεκριμένοι’’ και ο 

αρχηγός, ξεκινάμε χαράματα από 
τον Ομαλό την Κυριακή 12 Ιουνίου 
2022 και μεταφερόμαστε με αγροτικά 
αυτοκίνητα βόρεια από το καταφύγιο 
του Καλλέργη. Ο καιρός ομιχλώδης, 
δεν θυμίζει μέσα Ιουνίου στην Κρήτη, 
είναι και η πρόγνωση της κακοκαιρίας 
GENESIS σ’ όλη τη χώρα. Είμαστε 
όμως, αποφασισμένοι και αισιόδοξοι, 



η παρέα χαριτολογεί, ανεβαίνουμε 
σύντομα στη Μελινταού (2.133μ), όπου 
η ομίχλη δεν επιτρέπει αξιόπιστες 
φωτογραφίες. 

Συνεχίζουμε αγέρωχοι, ο αρχηγός 
μας ανακοινώνει την απόφασή του 
για τροποποίηση του προγράμματος, 
αφού λόγω ομίχλης, η προβλεπόμενη, 
εκτός μονοπατιού, ανάβαση στις 
κορυφές Πυρού Λίμνη, Αθρωπόλιθος, 
Καρά Κεφάλι και  Πετραδές κρίνεται 
απαγορευτική και άσκοπη. Συνεχίζουμε 
πάνω στο κλασσικό μονοπάτι, 
αλλά η περιορισμένη ορατότητα 

δυσκολεύει, σε μερικά σημεία, την 
ανάγνωση των σημαδιών του Ε4. 
Προχωρούμε με κατεύθυνση προς 
τα ανατολικά, περνούμε χιονούρες, 
που πρέπει να παρακάμψουμε, γιατί 
το χιόνι είναι παγωμένο, σκληρό κι 
επικίνδυνο. Περνάμε από το οροπέδιο 
Πλακοσέλι (1860μ) και κάνουμε τη 
μεγάλη στάση για φαγητό το μεσημέρι 
στο οροπέδιο Κατσιβέλι, κάτω από το 
καταφύγιο «Χρήστος Χουλιόπουλος» 
του ΕΟΣ Χανίων. Ο καιρός μαγικά 
έχει ανοίξει, ήλιος και καθαρή 
ατμόσφαιρα, η υπέροχη ησυχία 
των ορέων, μαλοτύρα σε πολλές 

ΚΆΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΆΤΆ-
ΣΤΆΣΗ, ΆΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ  
ΟΡΕΙΒΆΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΆ & 

ΙΚΆΝΟΤΗΤΆ ΕΝΤΆΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΟΜΆΔΆ, ΕΙΝΆΙ ΤΆ ΒΆΣΙΚΆ 

ΚΡΙΤΗΡΙΆ ΓΙΆ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ, 
ΆΠΟ ΤΟΝ ΆΡΧΗΓΟ, ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΆΠΟΙΟΥ
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πλαγιές, δυστυχώς όμως όψιμη, δεν 
είναι ακόμη ανθισμένη, κατάλληλη 
για συλλογή. Ξεκουραζόμαστε και 
συνεχίζουμε περνώντας από μιτάτα, με 
τους βοσκούς, που έχουν ανέβει με τα 
πρόβατα για βόσκηση στα ψηλά. 

Μετά από εννιάμιση ώρες περίπου, 
φθάνουμε στο μικρό οροπέδιο 
Λαγκού Νερό, δίπλα στη Λιβάδα, 
όπου θα διανυκτερεύσουμε. 
Κάνουμε τις απαραίτητες εργασίες 
προετοιμασίας  για τη διανυκτέρευση, 
η ατμόσφαιρα είναι τώρα καθαρή, 
απολαμβάνουμε το σχεδόν γιομάτο 
φεγγάρι, την «πανσέληνο της 

φράουλας» που προβάλλει πίσω 
από την κορυφογραμμή της Γρας 
Σωρού. Σύντομα ο ήλιος πέφτει κι 
ο αέρας ψυχρός μας τρεμουλιάζει. 

Τρυπώνουμε νωρίς στις σκηνές και 
ξυπνάμε, ξεκούραστοι, μετά από τον 
ύπνο στο βουνό, νωρίς το πρωί. 
Η δεύτερη πορεία, με κατάληξη στο 
οροπέδιο Ασκύφου αναμένεται πιο 
μακρινή και δύσκολη.    
 
Το τοπίο σήμερα, αυστηρά 
Αγγελοπουλικό, “τοπίο στην ομίχλη’’. 
Είναι απόκοσμο, τα Λευκά, καλυμμένα 
με λευκό, κινούμενο σεντόνι, που 
το παίρνει ο αέρας, αφήνοντας 
πότε-πότε μια ανασηκωμένη άκρη 
για να φανούν αγέρωχες, δωρικές 
οι κορυφές γνωστές ως ‘’Σωροί’’ 
(κωνικές κορυφές, που συναντιούνται 

ΠΕΡΝΟΥΜΕ 
ΧΙΟΝΟΥΡΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΆ ΠΆΡΆΚΆΜΨΟΥΜΕ, 
ΓΙΆΤΙ ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΕΙΝΆΙ 
ΠΆΓΏΜΕΝΟ, ΣΚΛΗΡΟ  

ΚΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
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διάσπαρτες, στα Λευκά όρη). Πάλι 
θα χάσουμε την προγραμματισμένη 
ανάβαση στις κορυφές Γράς Σωρός, 
Ασκύφου Σωρός, ΣελίΚουταλά.  
Παρακάμπτουμε πολλές χιονούρες με 
παχύ στρώμα χιονιού. Με τη βοήθεια 
και του GPS κατεβαίνουμε, απόγευμα 
πια, στο οροπέδιο του Νιάτου, φιλόξενο 
και ομαλό, μετά την κατάβαση σε 
ιδιαίτερα πετρώδες πεδίο. Από εκεί, 
κυλάμε ομαλά και γρήγορα στην 
Ταύρη, όπου ξαποσταίνουμε για την 
κατανάλωση όποιου υγρού ή στερεού 
αποθέματος είχε περισσέψει στα 
σακίδια. 

Χαμογελαστοί όλοι, κουρασμένοι 
απ’ το δρόμο, με την υπόσχεση 
να ξανάρθουμε για την απόλαυση 

όσων δεν είδαμε, εξαιτίας της κυράς 
ομίχλης! Αφέντρα είναι στα βουνά, σ’ 
ό,τι προστάξει, ταπεινά ακολουθούμε.... 

Η καλή χημεία της παρέας, η αισιόδοξη 
νότα των νεαρών μελών της ομάδας, 
η σύνεση και ηρεμία του αρχηγού 
και η εμπειρία του “απροσδόκητου’’ 
στα βουνά, που έχουμε οι παλιοί 
ορειβάτες έδρασαν καταλυτικά για 
να κατηφορίσουμε πια, μέσα από το 
κατάφυτο μονοπάτι προς το χωριό 
Αμμουδάρι, με αίσθηση πληρότητας, 
σωματικής και ψυχικής, και παρα-
φράζοντας τον Καβάφη:  
”...πλούσιοι με όσα κερδίσαμε στον 
δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να 
μας δώσουν οι κορυφές”....

ΤΆ ΛΕΥΚΆ, 
ΚΆΛΥΜΜΕΝΆ ΜΕ ΛΕΥΚΟ, 
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΕΝΤΟΝΙ,  

ΠΟΥ ΤΟ ΠΆΙΡΝΕΙ  
Ο ΆΕΡΆΣ, ΆΦΗΝΟΝΤΆΣ 

ΠΟΤΕ-ΠΟΤΕ ΜΙΆ 
ΆΝΆΣΗΚΏΜΕΝΗ ΆΚΡΗ  

ΓΙΆ ΝΆ ΦΆΝΟΥΝ  
ΆΓΕΡΏΧΕΣ, ΔΏΡΙΚΕΣ 

 ΟΙ ΚΟΡΥΦΕΣ
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Μια ωραία ανοιξιάτικη Δευτέρα πριν 
επτά χρόνια (πρόσφατα δηλαδή!),  
μια τετραμελής παρέα από το Σύλλογο 
πραγματοποιήσαμε μονοήμερη εξόρμηση 
στη βορειοδυτικότερη χερσόνησο 
της Κρήτης. Αυτό που θέλαμε ήταν 
να διερευνήσουμε μια φαινομενικά 
εύκολη ορειβατική διαδρομή. 

Ρωτώντας ντόπιους, αποφασίσαμε 
να ξεκινήσουμε από τα κεντρικά 
της Γραμβούσας επιζητώντας να 
κατευθυνθούμε, στη συνέχεια, κατά 
μήκος της κορυφογραμμής, ως τη μύτη 
του ακρωτηρίου Βούξα. Μπήκαμε, 
έτσι, στο Φαράγγι και βγήκαμε στον 
Γεροσκίνο. 
Δεν δώσαμε, όμως, πολύ βάρος στα 
λεγόμενα ενός νέου της περιοχής 
και δεν καταφέραμε να φτάσουμε 
στην τελευταία κορυφή πιο βόρεια.. 
Χωρίς χάρτη ούτε συσκευή 
πλοήγησης μαζί μας, και λίγο πριν το 
σούρουπο (πηγαίναμε αργά για να το 

ευχαριστηθούμε) καταφέραμε – υπό 
τη διαρκή επίβλεψη μιας σκάρας – να 
επιστρέψουμε μόνοι μας στο αμάξι  
χάρις στην ψυχραιμία του αγαπητού 
Μπάμπη. 
Η αποτυχία μας προσγείωσε αλλά δεν 
μας απογοήτευσε… 

Εδώ πρέπει να ειπωθεί ότι η εξόρμηση 
είχε κι ένα δεύτερο σκοπό: το να 
προλάβουμε να θαυμάσουμε και να 
φωτογραφήσουμε “άγρια” γαϊδούρια, 
ένας αξιόλογος πληθυσμός  των 
οποίων ζούσε και κινούνταν από άκρη 
σε άκρη της χερσονήσου σύμφωνα με 
επίσημα κείμενα για το περιβάλλον, και 
τουριστικούς οδηγούς του διαδικτύου.   
Μείναμε με την προσμονή…  
Δεν βρήκαμε ούτε ίχνος τους…

Η μετάβαση στη Γραμβούσα επανα-
λήφτηκε  έναν περίπου χρόνο μετά, 
Φεβρουάριο μήνα, αλλά σαν απλή 
εκδρομή με περπάτημα κοντά στο 
χωματόδρομο ως το τέρμα του 
ακρωτηρίου. Ο Μπάλος, τα νησάκια  
Ήμερη και Άγρια Γραμβούσα, το Τηγάνι 
κι άλλα μέρη με γνωστά ή άγνωστα 
τοπωνύμια μας έδειξαν τη χειμερινή 
ομορφιά τους από τις αποστάσεις που 
ήταν δυνατό να τα προσεγγίσουμε. 
Αρκετές αίγες και πρόβατα βόσκανε 

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Κείμενο: Άλκης Γκέσκος, Φωτογραφίες: Μπάμπης Χριστουλάκης, Άλκης Γκέσκος

ΝΆ ΠΡΟΛΆΒΟΥΜΕ ΝΆ 
ΘΆΥΜΆΣΟΥΜΕ ΚΆΙ ΝΆ 
ΦΏΤΟΓΡΆΦΗΣΟΥΜΕ 
“ΆΓΡΙΆ” ΓΆΪΔΟΥΡΙΆ
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στη διαδρομή αλλά γαϊδούρι δεν 
πετύχαμε ούτε κι αυτή τη φορά.  Ούτε 
ένα σκουριασμένο πέταλο ή, έστω, ένα 
ξασπρισμένο κόκκαλο. 

Στα καταστήματα εστιάσεως της 
Καλυβιανής όπου πήγαμε, προτού 
πάρουμε το δρόμο του γυρισμού,  θα 
ακούγαμε, αργότερα, την ιστορία κι 
ένα σχετικά ‘άγνωστο’ χαρακτηριστικό 
για αυτόν τον μοναδικό, στην Κρήτη, 
πληθυσμό γαϊδάρων: ο πληθυσμός, 
καταρχάς, δεν υφίσταται πλέον.
Προέκυψε πριν το 1965 από ζώα 
εργασίας που είχαν αφεθεί ελεύθερα 
όταν αντικαταστάθηκαν από αγροτικά 
και επιβατηγά οχήματα: Εξοντώθηκε 
“για πλάκα”, όπως μας είπαν, μεταξύ 
1996 και 2000 από κακεντρεχή 
πρόσωπα. Το περίεργο με αυτούς τους 
ελεύθερης διαβίωσης όνους είναι ότι 
ορισμένα αρσενικά σκοτώνανε πρό-
βατα ανεξαρτήτως φύλου κι ηλικίας, 
δαγκώνοντάς τα. 
Η συμπεριφορά ετούτη που, σύ-
μφωνα με παλιούς Καλυβιανούς, 

εκδηλώθηκε πρώτα σε άτομα που 
γεννήθηκαν ελεύθερα, αποδόθηκε στον 
ανταγωνισμό για το λιγοστό χορτάρι και 
κατάντησε να συμβαίνει συχνά (γνωστός 
μου από τη γειτονική χερσόνησο 
Ροδοπού μου είπε ότι τα αρσενικά 
δαγκώνουν κατά την αναπαραγωγική 
περίοδο - όμως αυτό είναι κάτι που 
σπάνια οδηγεί σε θανάτωση1). 

Ωστόσο, οι κάτοικοι δήλωσαν πως 
οι ίδιοι διαφύλαγαν έναν αριθμό 15 
ζώων (πάνω - κάτω) κυρίως θηλυκών 
οι οποίες συγκροτούσαν αγέλη, διότι, 
περιστασιακά, ‘αφαιρούσαν’ πουλάρια 
για τις ανάγκες τους. 

Πολλά χρόνια έχουν περάσει 
έκτοτε. Δεν ξέρω αν μεγαλώνοντας, 
γενικά, βάζουμε μυαλό, πάντως η 
συγκεκριμένη μικρή περιπέτεια μας 
δίδαξε ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι 
και στις δύο επισκέψεις είδαμε υπέροχα 
μέρη, ζώα και φυτά. Η διαδρομή 
που ψάχναμε αποτυπώνονταν - από 
παλιά - σε ψηφιακούς κι έντυπους 
χάρτες μαζί με την παράκαμψη για 
την οποία μας είχαν προειδοποιήσει. 
Γαϊδούρια ελεύθερα δεν υπάρχουν2  

αλλά μια μικρή τουριστική επιχείρηση 
δραστηριοποιείται (ίσως και φέτος) στο 
Μπάλο μεταφέροντας, με γαϊδουράκια, 
κόσμο  στις παραλίες του. Ποιος ξέρει, 
μπορεί κι αυτά να προέρχονται από τον 
αδέσποτο πληθυσμό που αφανίστηκε.. 

Το αστείο (;) της υπόθεσης είναι πως 
ως και σε επίσημα έγγραφα* (*π.χ., 
στα ενημερωμένα δελτία του δικτύου 
Natura 2000 όπου το λάθος είναι, 
προφανώς, εκ παραδρομής) δεν έχει 
διορθωθεί η πληροφορία για το βαθμό 

ΕΞΟΝΤΏΘΗΚΕ “ΓΙΆ 
ΠΛΆΚΆ”, ΟΠΏΣ ΜΆΣ 

ΕΙΠΆΝ, ΜΕΤΆΞΥ 1996 & 
2000 ΆΠΟ ΚΆΚΕΝΤΡΕΧΗ 

ΠΡΟΣΏΠΆ
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παρουσίας τους. Έτσι, ενδιαφερόμενοι 
άνθρωποι – ειδικοί επιστήμονες και 
μη – απ’ οπουδήποτε στον κόσμο 
μπορεί να ονειρεύονται και τώρα μια 
ειδυλλιακή κατάσταση ”προσαρμογής 
στη Μεσογειακή φύση” με αδέσποτους 
όνους να γκαρίζουν σε πλαγιές με 
φρύγανα από του Πιπέρη την Ελιά 
φτάνοντας ως και τα Φαλάσαρνα, 
και να συχνάζουν στο πλάτωμα της 
Αγίας Ειρήνης, στους πρόποδες του 
Γεροσκίνου, για νερό...  
Σε άλλη χώρα, πιθανότατα, θα 

εξεταζόταν η επιστροφή τους. Συνήθως, 
οι ελεύθερα μετακινούμενοι και πολλα-
πλασιαζόμενοι αδέσποτοι όνοι κάνουν 
ζημιά σε σημαντικά στοιχεία οικοτόπων. 
Θα μπορούσε, όμως, άραγε, ένας 

ελεγχόμενος μικρός πληθυσμός συν-
διαχειρισόμενος με τα αιγοπρόβατα 
(από τις αρμόδιες υπηρεσίες & ιδιώτες) 
να βρει μια κενή θέση στο τοπικό 
οικοσύστημα βελτιώνοντας, συνολικά, 
τις συνθήκες διαβίωσης για τα άγρια 
είδη που ζουν στην προστατευόμενη 
ιστορική χερσόνησο;

1 Αποδεδειγμένα, θανάτωση έχει γίνει και πρόσφατα από κατοικίδιους όνους – κυρίως αρσενικούς. Γενικότερα, θανάτωση άλλου 
σπονδυλωτού (συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου) με δάγκωμα, από ιππίδες, έχει καταγραφεί, παγκοσμίως, περισσότερο για τα 
άλογα. Για εκείνα, επιπλέον, έχουν διερευνηθεί και περιπτώσεις σαρκοφαγίας (λογικά, σε τέτοια ζώα έχει τη βάση του κι ο μύθος των 
ανθρωποφάγων αλόγων του Θράκα βασιλιά Διομήδη τα οποία αιχμαλώτισε ο Ηρακλής).

2 Ο ΕΟΣ Ηρακλείου έκανε τον Ιούλιο του 2016 (https://www.eos-her.gr/booklets/july-december-2016/) εξόρμηση στο δυτικό τμήμα της 
χερσονήσου αλλά δεν είδαν “άγριους” γαϊδάρους.

ΚΆΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΔΆΜΕ 

ΥΠΕΡΟΧΆ ΜΕΡΗ, 
ΖΏΆ ΚΆΙ ΦΥΤΆ
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΏΝ ΦΑΡΑΓΓΙΏΝ

Για πρώτη φορά διοργάνωσε ο 
Σύλλογός μας δύο Σχολές Αρχαρίων 
(Μύησης) Κατάβασης Φαραγγιών με 
εκπαιδευτή το Μάνο Πετράκη, πιστο-

ποιημένο εκπαιδευτή από τη ΣΟΕ, 
Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδας. 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η 
Σχολή μέσα στον Οκτώβριο του 2021 

και εκπαιδεύτηκαν 11 συμμετέχοντες 
ενώ 2η Σχολή ολοκληρώθηκε μέσα στο 
Νοέμβριο 2021 με 14 συμμετέχοντες. 
Επίσης μέσα στο Φεβρουάριο του 
2022 πραγματοποιήθηκε και ολο-
κληρώθηκε με επιτυχία η 6ήμερη 
εκπαίδευση της Σχολής Κατάβασης 
Φαραγγιών, σε  επίπεδο Αυτονόμων 
με 8 συμμετέχοντες.
Επίσης ο Σύλλογός μας προσέφερε 
δύο ανοιχτές εξορμήσεις στο Φαράγγι 
της Ρόζας και του Παστρικού για όλα τα 
μέλη μας που είχαν γνώση Κατάβασης 
Φαραγγιών και ολοκλήρωσαν τις 
Σχολές μας.
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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 



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
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• Για τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες ανακαινίστηκε και 
λειτουργεί η ταράτσα του Συλλόγου, ένα δροσερό στέκι για να 
τα λέμε.

• Μεγάλη επιτυχία έχουν τα μπλουζάκια που προμηθεύει ο 
Σύλλογός μας σε όποιον τακτοποιεί τη συνδρομή του για το τρέχον 
έτος. Ένα πολύχρωμο πλήθος ανθρώπων που φοράει το λογότυπο 
των 90 χρόνων του ΕΟΣ Ηρακλείου συνθέτει όμορφες εικόνες σε 
κάθε εξόρμηση.

• Με απόφαση του Δ.Σ., απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή 
κάποιου σε σχολές του Συλλόγου είναι να είναι μέλος του 
Συλλόγου για αρκετό χρονικό διάστημα και να έχει επιδείξει δράση.

• Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι  τρεις σχολές που οργάνωσε ο 
ΕΟΣ Ηρακλείου τους προηγούμενους μήνες: τη Σχολή Ορειβασίας 
αρχαρίων τον χειμώνα, τη σχολή Κατάβασης Φαραγγιών 
Αυτονόμων και τη σχολή Αναρρίχησης αρχαρίων την άνοιξη. 
Θα διοργανωθούν εκ νέου Σχολές το προσεχές φθινόπωρο και 
χειμώνα. Κάντε δήλωση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα μας  
και… μείνετε συντονισμένοι.

• Όσοι αναρριχητές και ορειβάτες εξορμούν στα βουνά πέρα 
από τις οργανωμένες εξορμήσεις του Συλλόγου, προσδοκούμε 
να καταγράφουν τη δράση τους στην ιστοσελίδα του Συλλόγου  
https://action.eos-her.gr/ ή με τηλεφωνική επικοινωνία ή με τη 
φυσική τους παρουσία στον Σύλλογο.

• Στο άθλημα του Ορειβατικού Σκι, πραγματοποιήθηκε Πανελ-
λήνιος Αγώνας παράλληλα με το Pierra Creta τον Μάρτιο, έλαβαν 
μέρος 8 αθλητές του Συλλόγου μας και ο Γιώργος Σπινθάκης 
κατατάχθηκε 3ος.

• Από φέτος η Αναρρίχηση Βράχου γίνεται άθλημα και 
υπάγεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης 
(ΕΟΟΑ). Οκτώ νέοι αθλητές γράφτηκαν στον Σύλλογό μας.  

Όποιος άλλος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει μαζί μας.  
Ο Σύλλογος σας χρειάζεται.

• Το Καταφύγιο Πρίνος του Συλλό-γου μας θα είναι διαθέσιμο 
τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα και τις ημέρες των εορτών 
για όποιον θέλει να το επισκεφτεί κατόπιν προσυνεννόησης με τον 
υπεύθυνο. 

• Συγχαρητήρια στα μέλη μας Μανώλη Γιαννακάκη και Κρυστάλλη 
Αναστασάκη για τη γέννηση του γιου τους. Τον περιμένουμε στα 
βουνά!

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Γιώργο και Νίκο Σταματάκη,  
καθώς και Κάκια και Μαρία Μαραγκάκη για την απώλεια 
των πατέρων τους. Επίσης στα μέλη μας Μαρία Κρασανάκη, 
Ελένη Αρνοπούλου, Δήμητρα Ευαγγελινού και Ευγενία 
Παπαγεωργίου για την απώλεια των μητέρων τους.  
Συλλυπητήρια και στο μέλος μας Γεώργιο Βουμβουλάκη για την 
απώλεια της συζύγου του.

Τα νέα μαςΤα νέα μας


