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•  Σλοβενία   •  Σπιναλόνγκα, τρίτη φορά 

•  Αλπινισμός   •  Ιδανικός επισκέπτης καταφυγίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
TΕΥΧΟΣ 14
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

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

Πώς να μην αγαπήσεις την ορειβασία; 

Πώς να μην αγαπήσεις το βουνό και την επιβλητική αγριάδα του; 

Πώς να μην αγαπήσεις τα μονοπάτια, τα καλντερίμια, τους λιθόστρωτους και πολύ 
ειδυλλιακούς δρομάκους που σε οδηγούν σε ξεχασμένους τόπους; 

Πώς να μην αγαπήσεις το γαϊδουράκι που ξεπροβάλλει από τον ίσκιο και σε χαιρετά με 
αυτό το αγνό του βλέμμα, τις φεγγαρόλουστες αμυγδαλιές που προαναγγέλλουν την 

άνοιξη; 

Πώς να μην αγαπήσεις το ουράνιο τόξο που σχηματίζεται μετά τη βροχή και στολίζει το 
πέταγμα του γερακιού πάνω από τα σύννεφα και τις κορφές των βουνών; 

Πώς να μην αγαπήσεις τη μουσική του αέρα και τα ρυθμικά γέλια των ορειβατών που 
μόλις κατέκτησαν μια κορφή και χαμογελούν από ευτυχία, πλημμυρισμένοι από χαρά, 

ικανοποίηση και υπερηφάνεια;

«Ο αντίλαλος στα χιονισμένα βουνά αργοσέρνεται», 

του Γιαπωνέζου ποιητή Dakotsu
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Κυριακή 22
β. Περπατώντας γύρω από το 
κέντρο της Κρήτης - Άγιος Θωμάς 
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.:1

Πρώτη στάση στα πατητήρια του Πρινιά για να 
περπατήσουμε μια διαδρομή περίπου 2 χλμ ανάμεσα στα 
μεσαιωνικά λαξευτά πατητήρια, συνεχίζουμε ως “Της Γριάς 
Τα Τυριά” τους ιδιαίτερους βραχώδεις σχηματισμούς κοντά 
στην Αγία Βαρβάρα, και καταλήγουμε στον Άγιο Θωμά 
περπατώντας τη φυσιολατρική διαδρομή Πηρουνιανά - 
Αυξέντι - Άγιος Θωμάς. Η πορεία είναι κατάλληλη και για 
παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Κυριακή 29
Μονή Οδηγήτριας - Μάρτσαλο - 
Αγιοφάραγγο - Καλοί Λιμένες 
Αρχηγός: Νίκος Αποστολάκης  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ. 2

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

Σάββατο 7 - Κυριακή 8
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 15
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
Αρχηγός: Δ.Σ.

Τηρώντας το πρωτοχρονιάτικο έθιμο, κόβουμε τη 
βασιλόπιτα του Συλλόγου μας για τη νέα χρονιά στο 
Σελί Αμπέλου, στον δρόμο προς το οροπέδιο Λασιθίου. 
Πραγματοποιούμε μικρή διαδρομή ως το Τζερμιάδο και 
ακολουθεί γεύμα με τα όλα του σε ταβέρνα της περιοχής.

Κυριακή 22
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).
 

πρόγραμμα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
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Κυριακή 5
α. Σπαθί Δίκτης
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.

β. Πύργος Καλού Χωριού - Κρούστας
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη Παπαδάκη 
Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ. 1

Από τον Πύργο Καλού Χωριού (50μ), αρχικά από 
χωματόδρομους και έπειτα από πετρόκτιστο μονοπάτι, 
ανεβαίνουμε στον Κρούστα (520μ). Η ανηφορική στράτα 
σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση και ανήκει στην ομάδα 
των καταπληκτικών πετρόκτιστων μονοπατιών του 
Μεραμπέλλου που μπορεί να συναντήσει κανείς σε όλο το 
βορειοδυτικό τμήμα του νομού Λασιθίου.

Σάββατο 11 - Κυριακή 12
α. Βόλικας - Σπαθί - Άγιο Πνεύμα
Αρχηγός: Φώντας Σπινθάκης  •  Ώρες πορείας: 2+10  •  Β.Δ.: 6
Διήμερη χειμερινή ορειβατική εξόρμηση στα κεντρικά 
Λευκά Όρη. Το Σάββατο ανεβαίνουμε από τους Κάμπους 
στο καταφύγιο του Βόλικα του ΕΟΣ Χανίων (1450μ). 
Την Κυριακή πραγματοποιούμε δύσκολη ανάβαση σε 
χιονισμένο παγωμένο πεδίο στις κορυφές Σπαθί (2046μ) 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 πρόγραμμα

και Άγιο Πνεύμα (2283μ), με την υπέροχη θέα σε όλη την 
βόρεια ακτογραμμή. Απαιτείται άριστη φυσική κατάσταση 
και πείρα στις χειμερινές αναβάσεις.

Κυριακή 12 
β. Λαγκαδιές Μαλεβιζίου:  
Κορφές - Καβροχώρι
Αρχηγός: Φωτεινή Σαρακινού  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Πεζοπορία 12 χιλιομέτρων κυρίως σε χωματόδρομο, 
χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές, κατάλληλη για 
νέους πεζοπόρους. Ξεκινάμε από το χωριό Κορφές  
Μαλεβυζίου. Αφού περάσουμε από τη Δρυ του Μανταλένη 
που είναι χαρακτηρισμένη ως μνημείο της φύσης 
κατηφορίζουμε προς την στενή κοιλάδα ενός παραπόταμου 
του Γαζανού Ποταμού. Περνάμε την πηγή της Καβαλλαράς, 
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πρόγραμμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023...συνέχεια

προχωρούμε μέχρι την έξοδο του Μονιανού (ή Γωνιανού) 
φαραγγιού. Εκεί στρίβουμε και ανηφορικά αρχικά και μετά 
κατηφορίζοντας φθάνουμε στο Άγιο Γεώργιο στη  Χυμευτού. 
Εκεί κάνουμε την πρώτη μας στάση. Από εκεί προχωρούμε 
και συναντούμε ξανά τον Γαζανό παραπόταμο και 
φθάνουμε στον Άγιο Γεώργιο στα Στεργιανά όπου κάνουμε 
τη δεύτερή μας στάση. Συνεχίζοντας κατηφορίζουμε την 
όμορφη λαγκαδιά και τελειώνουμε την πεζοπορία μας στο 
Καβροχώρι.

Σάββατο 18 - Κυριακή 19
Κουρούτες - Τουμπωτός Πρίνος - 
Ψηλορείτης 
Αρχηγός: Θωμάς Βισκαδουράκης  •  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.

Κυριακή 19
Ελληνικά - Οξά - Ελούντα  
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1  

Ξεκινάμε από τα Ελληνικά (145μ) και ακολουθώντας 
χωματόδρομο φτάνουμε στους πρόποδες του όρους 
Οξά. Μέσω παλιού μονοπατιού φτάνουμε σε υψόμετρο 
540μ όπου βρίσκονται τα ερείπια της Αρχαίας Νάξου, με 
καταπληκτική θέα προς τον κόλπο του Μεραμπέλου και τη 
Σπιναλόγκα. Προχωράμε κατά μήκος της κορυφογραμμής 
προς το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού και ανεβαίνουμε 
ως τη κορυφή Οξά (550μ). Από δρόμο και μονοπάτι 
καταλήγουμε στην Ελούντα.

Σάββατο 25 - Κυριακή 26  - 
Καθαρή Δευτέρα 27
Αμάρι Ρεθύμνου 
Αρχηγός: Θωμαΐς Πετροπούλου

Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας στο όμορφο Αμάρι, 
με διανυκτέρευση στο Γερακάρι (680μ). Το Σάββατο 
ανεβαίνουμε το φαράγγι της Αγίας Φωτιάς ως τον Γιούς 
Κάμπο. Την Κυριακή επιλέγουμε ανάβαση στην κορυφή 
του Κέδρου (1771μ) ή στην κορυφή της Σάμιτου (1023μ).  
Για όσους θέλουν κάτι πιο ήπιο, η περιοχή προσφέρεται 
για όμορφες βόλτες σε ρεματιές, παλιά εκκλησάκια και 
τη Μονή Ασωμάτων. Την Καθαρή Δευτέρα, ανεβαίνουμε 
στην κορυφή Άγιο Πνεύμα (927μ) και συμμετέχουμε στα 
παραδοσιακά Κούλουμα στον Μέρωνα.
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Σάββατο 4 - Κυριακή 5
Καταφύγιο Ταύρης - Κάστρο - Φανάρι
Αρχηγός: Θωμάς Βισκαδουράκης  •  Ώρες πορείας: 2+10  •  Β.Δ.: 2+6

Ένα διήμερο με τον ΕΟΣ Χανίων στα χιονισμένα Λευκά 
Όρη. Το Σάββατο ανεβαίνουμε από το Αμμουδάρι Ασκύφου 
Σφακίων (730μ) στο Καταφύγιο Ταύρης (1200μ) όπου 
διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή ανεβαίνουμε στις κορυφές 
Κάστρο (2218μ) και Φανάρι (2190μ) και επιστρέφουμε 
από το ίδιο μονοπάτι στο Ασκύφου. Για την ανάβαση στην 
κορυφή είναι απαραίτητος ο χειμερινός εξοπλισμός, καλή 
φυσική κατάσταση και πείρα σε χειμερινές αναβάσεις.

Κυριακή 5
Καστέλι - Λαγός - Σμάρι 
Αρχηγός: Ελένη Βασιλάκη  •  Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1

Εύκολη διαδρομή σε μια περιοχή σχετικά κοντά στο 
Ηράκλειο αλλά άγνωστη πεζοπορικά. Αφετηρία μας το 
γήπεδο Καστελίου όπου σε κοντινή απόσταση θα δούμε 
το Μέγαρου Χελλάου. Προχωρώντας σε ασφαλτόδρομο, 
χωρίς κίνηση, θα συναντήσουμε τα ερείπια των 
Μαγειρείων της Αγγλικής Αποστολής και το βυζαντινό ναό 

του Αγίου Ισιδώρου. Ανηφορίζοντας στη διαδρομή μας θα 
επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Καλλέργη. Επόμενη στάση το 
χωριό  Λαγός που πλέον δεν διαθέτει μόνιμους κατοίκους. 
Εκεί θα κάνουμε μια μεγαλύτερη στάση στην πλατεία για 
να συνεχίζουμε αμέσως μετά κινούμενοι από ξεχασμένο 
μονοπάτι προς την Ακρόπολη του Σμαρίου με ολοκλήρωση 
της διαδρομής στο Σμάρι.

Κυριακή 12
α. Φαράγγι Πλατανιών - Βισταγή
Αρχηγός: Γιώργος Τσακαλάκης  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3

Ξεκινάμε από το χωριό Πλατάνια (400μ) και ακολουθούμε 
απότομο ανηφορικό μονοπάτι που κόβει την ανάσα. 
Το μονοπάτι αυτό είναι μια μοναδική διαδρομή, με 
εντυπωσιακούς γκρεμούς, κατακόρυφους βράχους, 
βραχοσκεπές και σπήλαια. Στο φαράγγι επίσης θα δούμε 
πολλά είδη πουλιών, όπως γυπαετούς, γύπες, γεράκια, 
αγριοπερίστερα και κοράκια. Φτάνουμε στο σπηλαιώδες 
εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου (800μ), συνεχίζουμε 
από μονοπάτι και χωματόδρομο στο Βισταγιανό Αόρι 
(1125μ) και καταλήγουμε από μονοπάτι ανάμεσα από 
χαρακτηριστικούς ορθόλιθους στην Βισταγή (501μ).

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 πρόγραμμα
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Κυριακή 19
Καπετανιανά - Κουδουμάς - Τρεις 
Εκκλησιές
Αρχηγός: Μπάμπης Φαλαγκάρας  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 2

Από τα Καπετανιανά (764μ) ακολουθούμε μονοπάτι ως την 
βάση του Κόφινα, στο σημείο Σελούδι, απ’ όπου ξεκινάμε 
την κατάβαση ως την Μονή Κουδουμά. Αφού κάνουμε 
την στάση μας συνεχίζουμε παραλιακά με ανατολική 
κατεύθυνση και καταλήγουμε στον οικισμό Τρεις Εκκλησιές. 
Πορεία με άπλετη θέα στο Λιβυκό πέλαγος.

Παρασκευή 24 - Δευτέρα 27
Ορεινή Κορινθία - Ζήρεια
Αρχηγός: Φάνης Μάμος

Τέσσερις μέρες στην ανοιξιάτικη Κορινθία που θα μας 
μείνουν αξέχαστες. Φαντασμαγορικές διαδρομές μέσα 
από πυκνή βλάστηση, αποκαλύπτοντας στροφή με τη 
στροφή ολοένα και καλύτερη θέα στις χιονοσκέπαστες 
βουνοκορφές. Λουλουδιασμένες κοιλάδες στολίζονται από 
μικρά γραφικά χωριουδάκια. Στις πλημμυρισμένες από 
έλατα πλαγιές καθρεφτίζονται στα νερά δύο υπέροχων 
λιμνών. Με υψόμετρο 2.374 μέτρα, η Ζήρεια είναι το 
δεύτερο ψηλότερο βουνό της Πελοποννήσου. Αναλυτικό 
πρόγραμμα θα αναρτηθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα μας.

πρόγραμμα ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 ...συνέχεια

Κυριακή 12 Μαρτίου
β. Φαράγγι Ψαρό Νερό
Αρχηγός: Μάνος Πετράκης  •  Ώρες πορείας: 3  •  Β.Δ.: 2+

Canyoning σε ένα πανέμορφο μικρό φαράγγι. Το φαράγγι 
Ψαρό Νερό πέφτει μέσα στο φαράγγι της Έργανου και είναι 
ένα φαράγγι με εντυπωσιακούς σχηματισμούς βράχων και 
μεγάλους καταρράκτες που διατηρούν νερά μέχρι και τις 
αρχές του καλοκαιριού, πράγμα σπάνιο για φαράγγι της 
Κρήτης. Αρχικά είναι ανοικτό και κλείνει απότομα προς 
το τέλος του, όπου σχηματίζονται επτά μεγάλα ραπέλ, το 
μεγαλύτερο 25μ. Το φαράγγι ενώνεται με αυτό της Έργανου 
και καταλήγει στον ποταμό Μπαρίτη, παραπόταμο του 
Αναποδάρη, κοντά στο Κατωφύγι.

800m800m



9

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 πρόγραμμα

Κυριακή 2
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 κτιστό 
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.

Κυριακή 9
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.

Μεγάλη Πέμπτη 13 - Τρίτη του Πάσχα 18
Πάσχα στην Άνδρο

Αρχηγός: Θωμαΐς Πετροπούλου  

Η Άνδρος είναι το δεύτερο σε έκταση νησί των Κυκλάδων 
και χαρακτηρίζεται από τα άφθονα νερά, τα ψηλά δέντρα, 
τις πολλές και όμορφες παραλίες και τα μονοπάτια της.  
Η Άνδρος είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας συνδυάζοντας 
το ξερό κυκλαδίτικο τοπίο με την πλούσια βλάστηση. Εκεί 
θα κάνουμε Πάσχα και θα εξερευνήσουμε τις όμορφες 
γωνιές της. Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί έγκαιρα 
στην ιστοσελίδα μας.

19km19km
1200m1200m

1200m1200m
13km13km

850m850m 850m850m
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Κυριακή 23
Άρδακτος - Κουρουπητό - Κουρούτες 
Αρχηγός: Άννα Τζιανάκη Παπαδάκη  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2 

Από το χωριό Άρδακτος (538μ) πορευόμαστε σε ομαλό 
ανηφορικό  μονοπάτι, μέσα σε δάσος από πρίνους μέχρι 
το Κουρουπητό (1150μ). Στη συνέχεια,  πάντα μέσα σε 
πρινοδάσος, περνούμε από το σπήλαιο Σιριάκι (1083μ) και 
συνεχίζουμε έως τις Κουρούτες (510μ). Η θέα σε όλη την 
πορεία είναι εκπληκτική, νότια προς το Λιβυκό πέλαγος και 
βόρεια προς τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη. 

Σάββατο 29 - Δευτέρα 1 (Πρωτομαγιά)
Ανώπολη Σφακίων - Πάχνες

Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  

Τριήμερο Πρωτομαγιάς στα όμορφα μέρη της Δυτικής 
Κρήτης, συνδυασμός βουνού και θάλασσας. Το Σάββατο 
το πρωί αναχωρούμε για Σφακιά. Μετά από στάση για 
μπάνιο στην παραλία του Ίλιγγα, φτάνουμε στον Αϊ Γιάννη 
όπου κάνουμε τον γύρο στα μπαλκόνια (780μ) και το βράδυ 
διανυκτερεύουμε σε δωμάτια στην Ανώπολη (600μ). Την 
Κυριακή προωθούμαστε με φορτηγάκια στη θέση Ρουσιές 
(1900μ) και από εκεί ανεβαίνουμε  στην ψηλότερη κορυφή 
των Λευκών Ορέων, τις Πάχνες (2452μ). Επιστροφή από 
το ίδιο μονοπάτι. Την Δευτέρα περπατάμε το παραλιακό 
μονοπάτι Ε4 ως την Χώρα Σφακίων. 

πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023...συνέχεια

13km13km
550m550m 650m650m

200m200m 600m600m 200m200m 600m600m 600m600m
7km7km 7km7km 10km10km



Κυριακή 7 
Λιβάδι Κρουσώνα - Βιτσιλιά - 
Ξεροσκάφη
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 2

Ξεκινάμε από το Λιβάδι του Κρουσώνα (1000μ), αρχικά 
σε χωματόδρομο και στη συνέχεια εκτός μονοπατιού, 
ως την κορυφή Βιτσιλιά (1271μ). Μετά την απαραίτητη 
στάση,  συνεχίζουμε δυτικά κινούμενοι συνεχώς στην 
κορυφογραμμή μέχρι να φτάσουμε κάτω από την κορυφή 
Ξεροσκάφη για το τελικό ανέβασμα στην κορυφή (1505μ). 
Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έχουμε φοβερή θέα προς 
το Λιβάδι, το Ηράκλειο, τα Λασηθιώτικα, το Κουδούνι και το 
Σκίνακα. Από την κορυφή θα απολαύσουμε και τον ορεινό 
όγκο του Ψηλορείτη. Το μεγαλύτερο μέρος της πορείας 
είναι εκτός μονοπατιού ή σε γιδόστρατες.

Κυριακή 14
Ασκύφου - Σφακιά   
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3

Από το οροπέδιο Ασκύφου, από τη γειτονιά Πετρέ (711μ), 
ανεβαίνουμε στο μικρό οροπέδιο του Ξερόκαμπου (1100μ) 
και βγαίνουμε στην περιοχή Τρικοκιές (1164μ), περνάμε 

πάνω από το εγκαταλειμμένο χωριό Καλοί Λάκκοι (1300μ) 
και φτάνουμε στην πηγή Σκαφίδια (1235μ) όπου υπάρχει 
νερό, διασχίζουμε το εντυπωσιακό αλλά εγκαταλελειμμένο 
χωριό Μουρί (1010μ) και τερματίζουμε στα Σφακιά.  
Η πορεία κινείται σε παλιά εγκαταλελειμμένα μονοπάτια 
που άλλοτε φαίνονται και άλλοτε χάνονται.
 

Κυριακή 21
Κράσι-Σελένα-Τζερμιάδο
Αρχηγός: Ελένη Μπιτσάκη  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3

Ξεκινάμε την πορεία μας από το Κράσι (600μ) και 
ακολουθώντας καλογραμμένο μονοπάτι φτάνουμε 
στην κορυφή της Σελένας (1556μ), απ’ όπου η θέα 
είναι πανοραμική. Στην κατάβαση περνάμε νότια και 
ακολουθούμε το μονοπάτι με υπέροχη θέα που μας οδηγεί 
στο χωριό Τζερμιάδο (845μ). κλίσεις, χωρίς μονοπάτι.

ΜΑΪΟΣ 2023 πρόγραμμα
550m550m 550m550m

10km10km

700m700m 1300m1300m

1000m1000m 700m700m
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πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ 2023  ...συνέχεια

Κυριακή 28
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 (460μ). 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(600μ). Ακολουθώντας το 
μονοπάτι καταλήγουμε στο δασάκι του Κουτσουρά.

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. Θα ακολουθήσει 
μπάνιο στην παραλιά Αχλιά.

…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

400m400m
8km8km
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Σάββατο 3 - Δευτέρα 5
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. 

β. Διάσχιση Λευκών Ορέων
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης 
 Ώρες πορείας: 10+10   Β.Δ.:3
Ξεκινάμε από το καταφύγιο Καλλέργη και ακολουθούμε 
την πορεία κορυφή Μελινταού, κορυφή Πυρού Λίμνη, 
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 
άριστη φυσική κατάσταση.

Κυριακή 11
Αχεντριάς - Μαριδάκι - Τσούτσουρας 
Αρχηγός: Νίκος Διάκος   •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.:2

Μια από τις αυθεντικότερες διαδρομές στον μαγευτικό 
τόπο των Αστερουσίων, σε ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις. 
Από το χωριό Αχεντριά (686μ), περνάμε από  την περιοχή 
Στειρόμαντρα και μέσω καλντεριμιού φτάνουμε στον 
Στενό Πόρο (820μ), απ’ όπου κατηφορίζουμε προς 
τη νοτιότερη εποχιακή λίμνη της Κρήτης, εκείνη του 
Κολυμπά ή Τούρκου Λάκκο. Με θέα το γαλάζιο του 
Λιβυκού πελάγους, αρχίζει η καθοδική πορεία μέχρι το 

επίπεδο της θάλασσας, διασχίζοντας ένα τοπίο γεμάτο 
βράχια και  μυρωδάτα φρύγανα, περνώντας αρχικά 
από την πηγή Κεφαλοβρύσι για ανεφοδιασμό και το 
φοινικόδασος του Αγίου Αντωνίου με τον ενδημικό 
φοίνικα του Θεόφραστου. Έπειτα από μια σύντομη στάση 
στην απομονωμένη Μονή του Αγίου Νικήτα, συνεχίζουμε 
μέσω χωματόδρομου μέχρι το Μαριδάκι, όπου μπορούμε 
να απολαύσουμε το μπάνιο μας. Τέλος, ολοκληρώσουμε 
την πορεία μέσω μονοπατιού στον Τσούτσουρα.

Σάββατο 17 - Κυριακή 18
Βάι - Χιόνα - Καρούμες - Χοχλακιές 
Αρχηγός: Κων/να Αρετάκη  •  Ώρες πορείας: 5+5  •  Β.Δ.: 2+2

Ένα διήμερο στα ανατολικά παράλια της Κρήτης. 
Το Σάββατο περπατάμε από το Βάι και τη διάσημη 
παραλία του με κατεύθυνση νότια ως την Χιόνα, όπου 
διανυκτερεύουμε σε σκηνές ή δωμάτια. Την Κυριακή 
συνεχίζουμε νότια μέχρι την Παραλία Καρούμες. Τέλος 
ακολουθούμε το όμορφο φαράγγι των Χοχλακιών, όπου 
αυτήν την εποχή ανθίζει η ρίγανη, και καταλήγουμε στο 
ομώνυμο χωριό.

Σάββατο 24 - Κυριακή 25
Φαράγγι Αγίας Ειρήνης - 
Σούγια - Παλαιόχωρα 
Αρχηγός: Μιχ. Λυρατζάκης  •  Ώρες πορείας: 4 + 6   •   Β.Δ.: 1 + 2

Το Σάββατο το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Οροπέδιο 
του Ομαλού Χανίων (1080 μ). Από το Σελινιώτικο 
Πόρο του οροπεδίου (1000μ) θα ξεκινήσουμε τη 
διάσχιση του καταπράσινου Φαραγγιού της Αγίας 
Ειρήνης για να καταλήξουμε στο χωριό Σούγια όπου θα 
διανυκτερεύσουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή 
θα ξεκινήσουμε την πορεία μας προς την Παλαιόχωρα, 
διασχίζοντας το Φαράγγι της Λισσού. Στη διαδρομή θα 
κάνουμε και στάσεις για μπάνιο. Όσοι δεν επιθυμούν να 
περπατήσουν μπορούν να απολαύσουν την παραλία της 
Σούγιας μέχρι το μεσημέρι και στη συνέχεια να έρθουν 
στην Παλαιόχωρα με το λεωφορείο.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 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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Άλλη μια εξόρμηση, εκτός συνόρων, του 
ΕΟΣ Ηρακλείου τον Ιούλιο 2022, μετά από 
πολύμηνη  προετοιμασία που έθρεψε 
βέβαια την προσδοκία της επίσκεψης 
στην ονομαστή πολυπρόσωπη, μικρή 
χώρα των μόλις 2 εκατ. κατοίκων, που 
είναι σφηνωμένη ανάμεσα σε Αυστρία, 
Ιταλία, Ουγγαρία και Κροατία, σαν 
μικρογραφία της Ευρώπης.

Ευτυχώς το λοκντάουν είναι πίσω μας 
και ξεκινάμε ασυγκράτητοι γι’ άλλες 
εμπειρίες μοναδικές.

Τετάρτη 21 Ιουλίου  λίγο πριν τα 
μεσάνυχτα, με απ’ ευθείας πτήση της 
ΒΟΛΟΤΕΑ από το Ηράκλειο φθάνουμε 
στη Βενετία ξημερώματα Πέμπτης. 
Διαμονή σε ξενοδοχείο στο Μέστρε, 
μόνο για λίγες ώρες ύπνου, αφού το 
πρωί, αναχωρούμε με πούλμαν για τη 
Λιουμπλιάνα, όπου φθάνουμε μετά από 
3 ώρες και αφήνουμε αποσκευές στο 
ξενοδοχείο. Στη βόλτα μας η πόλη μας 

φανερώνεται γοητευτική, με τα παλιά 
αλλά ιδιαίτερα συντηρημένα μπαρόκ 
και Βιενέζικα κτίριά της, πεντακάθαρη, 
γραφική, με το ποτάμι να τη διασχίζει 
με όμορφες γέφυρες, η Γέφυρα των 
Δράκων σύμβολο της πόλης, όπου 
όλοι φωτογραφηθήκαμε! Ο καιρός 
είναι άκρως καλοκαιρινός, τέτοιες 
θερμοκρασίες είναι σπάνιες εδώ, 
ακόμη και Ιούλιο μήνα. Ευτυχώς, το 

πράσινο αφθονεί! Η Λιουμπλιάνα  έχει 
χαρακτηριστεί ως  η ‘’πράσινη πόλη της 

Ευρώπης’’.  Ο πνεύμονάς της, δυο λεπτά 
από το κέντρο της, το τεράστιο πάρκο 
Τίβολι των 5 τετραγωνικών χιλιομέτρων! 

Η οκταμελής ορειβατική ομάδα μας 
αναχωρεί για τα ψηλά. 

Για τους υπόλοιπους 39, ελεύθερο 
πρόγραμμα με  περπάτημα ατέλειωτο, με 
στάσεις ανάπαυλας στα καφέ δίπλα στο 
ποτάμι, στη σκιά των πυκνά φυλλωμένων 
δένδρων. Πολλά και ενδιαφέροντα 
μουσεία, επίσης. Τι να προλάβεις όμως σε 
λίγες ώρες καυτού Ιούλη... Για το βράδυ, 
κάποιοι βολτάρουμε στη Metelkova, 
γειτονιά ιδιαίτερη, έχει τη φήμη της 
artistic, εναλλακτικής και κυρίως 
διασκεδαστικής πλευράς της πόλης. Όλη 
η νεολαία, λες, της πόλης έχει συρρεύσει 
και διασκεδάζει, με μουσική, χορό, 
κουβέντα, μπύρες. Πολλοί τοίχοι είναι 
διακοσμημένοι με εντυπωσιακά graffiti 
στην περιοχή όπου  ήταν οι στρατώνες 
του πρώην Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού 

Κείμενο: Σοφία Χουλάκη
Φωτογραφίες: Μιχάλης Λυρατζάκης, Νανά Κουτσανδρέου

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Ιούλιος 2022

ΕΥΤΥΧΏΣ ΤΟ  
ΛΟΚΝΤΆΟΥΝ ΕΊΝΆΊ ΠΊΣΏ 

ΜΆΣ ΚΆΊ ΞΕΚΊΝΆΜΕ 
ΆΣΥΓΚΡΆΤΗΤΟΊ  

ΓΊΆ ΆΛΛΕΣ ΕΜΠΕΊΡΊΕΣ 
ΜΟΝΆΔΊΚΕΣ
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Στρατού. Το 1991 εγκαταλείφθηκαν με 
την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και το 
1993 με την συνδρομή εθελοντών η 
περιοχή δόθηκε για καλλιτεχνική χρήση. 
Κατάκοποι επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
μας, φορτωμένοι εικόνες και ομορφιά 
τέλειου συνδυασμού φύσης και αστικού 
τοπίου.

Την Παρασκευή 22 Ιουλίου μετά 
από ταξίδι με το πούλμαν, 2 περίπου 
ωρών, φθάνουμε στο Maribor, δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη μετά τη Λουμπλιάνα, 
γνωστή για το κρασί της και το 
αρχαιότερο κλήμα αμπελιού, περίπου 
500 ετών.  Μέσω του ποταμού Drava, 
που τη διασχίζει γινόταν η μεταφορά του 
κρασιού. Η  βόλτα στο κέντρο της πόλης 
με τα πεντακάθαρα καλοσυντηρημένα 
κτήρια και τις ήσυχες πλατείες της μας 
αφυδατώνει  με την τόσο πρωτόγνωρη γι’ 
αυτές τις περιοχές ζέστη. Ζητούμε δροσιά 
στο τεράστιο υπέροχο πάρκο της πόλης, 
με πάνω από 150 είδη δένδρων και 
λουλουδιών με τρείς υπέροχες λίμνες 
και χώρους αναψυχής, ζηλευτό για μια 
πόλη 120.000 κατοίκων. Τελευταία μας 
επίσκεψη σε ένα από τα παλιά κελάρια 
της πόλης, που πλέον λειτουργεί ως 
επισκέψιμο μουσείο και για γευσιγνωσία. 

Συνεχίζουμε με το πούλμαν για 
το μεσαιωνικό χωριό Ptuij, όπου 
περιπλανιόμαστε στους ήσυχους 
δρόμους με τα καλοσυντηρημένα 
κτήρια, δροσιζόμαστε με παγωτό γιατί η 
θερμοκρασία είναι σταθερά πάνω από 33 
βαθμούς.

Το Σάββατο 23 Ιουλίου αναχωρούμε 
το πρωί για το φαράγγι Vintgar.
Το φαράγγι του Βίντγκαρ ή Φαράγγι 
του Μπλεντ είναι ένα φαράγγι μήκους 1,6 

χιλιομέτρων στη βορειοδυτική Σλοβενία, 
τέσσερα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του 
Bled. Βρίσκεται στο εθνικό πάρκο 
Triglav - το μοναδικό εθνικό πάρκο 
στη Σλοβενία. Ο ποταμός Radovna ρέει 

στον πυθμένα του φαραγγιού και οι 
απότομοι ασβεστολιθικοί του τοίχοι 
καλύπτονται με πλούσια βλάστηση. Η 
μοναδική ξύλινη διάβαση πεζών, που 
αποτελείται από ξύλινες γέφυρες με 
κιγκλιδώματα και καταστρώματα που 
κρέμονται ακριβώς πάνω από το νερό. 
Αυτός ο συναρπαστικός διάδρομος 
δέχεται καθημερινά εκατοντάδες 
τουρίστες που θαυμάζουν τα γρήγορα 
ρέματα, τα αφρώδη ορμητικά σημεία και 
τους ασυνήθιστους βράχους. Φθάνουμε 
μέχρι τον καταρράκτη Šum Falls και 
επιστρέφουμε από εξωτερικό μονοπάτι 
για να μεταφερθούμε στο Bled, πολύ 
γνωστό στους Ευρωπαίους, θέρετρο με 
την πανέμορφη λίμνη του που κοσμεί ένα 
επισκέψιμο νησάκι. 

Αναμφισβήτητα η λίμνη του Bled είναι 
ένα κομμάτι της γοητείας της πόλης και 
ο βασικός λόγος που προσελκύει τόσο 
τουρισμό.  Ανεβαίνουμε στο μεσαιωνικό 
κάστρο, απ’ όπου η θέα στη λίμνη και 
στη γύρω φύση με τις Σλοβένικες 
αλπικές βουνοκορφές είναι μαγευτική. 
Ώρα για πολλές φωτογραφίες μια και τα 
χρώματα στην άκρως ηλιόλουστη και 
φωτεινή μέρα είναι για καρτ ποστάλ. 
Στον ελεύθερο χρόνο που έχουμε στην 
πόλη πολλοί διαλέγουμε την παρόχθια 
βόλτα στη λίμνη - η περίμετρός της 
είναι 6 χλμ. -  όπου απολαύσαμε και 
βουτιά στα πεντακάθαρα νερά της, άλλοι 
παίρνουν καραβάκι και επισκέπτονται 
το νησάκι, δοκιμάζουμε το τοπικό πιάτο 
stew (βραστό κρέας με λαχανικά) 
ξεκουραζόμαστε στο γρασίδι κάτω από 

ΖΗΤΟΥΜΕ ΔΡΟΣΊΆ ΣΤΟ 
ΤΕΡΆΣΤΊΟ ΥΠΕΡΟΧΟ 
ΠΆΡΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, 
ΜΕ ΠΆΝΏ ΆΠΟ 150 
ΕΊΔΗ ΔΕΝΔΡΏΝ ΚΆΊ 

ΛΟΥΛΟΥΔΊΏΝ ΜΕ ΤΡΕΊΣ 
ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΛΊΜΝΕΣ ΚΆΊ 
ΧΏΡΟΥΣ ΆΝΆΨΥΧΗΣ, 

ΖΗΛΕΥΤΟ ΓΊΆ ΜΊΆ ΠΟΛΗ 
120.000 ΚΆΤΟΊΚΏΝ
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τα ψηλά δένδρα, ραστώνη και χαλάρωση 
στο πράσινο και μπλε, τα χρώματα του 
Bled!

Αναχωρούμε από το Bled το απόγευμα 
και σε μισή ώρα, περίπου φθάνουμε 
για σύντομη επίσκεψη, στη μεσαιωνική 
πόλη Radovljica, στον ποταμό Sava. 
Περιπλανιόμαστε κατά μήκος του 
κεντρικού δρόμου μέχρι τον ναό του 
Αγίου Πέτρου στην πλατεία Linhart, 
από τις ομορφότερες των πόλεων της 
Σλοβενίας. Απόλυτη ηρεμία, στη μικρή 
αυτή πόλη των 6.000 κατοίκων, με 
παράδοση των περασμένων αιώνων 
στη μελισσοκομία και που τώρα έχει 
συντηρηθεί και ανακαινισθεί για να 
υποδέχεται τουρίστες, με ντόπιες 
σοκολατονοστιμιές και αντικείμενα 
ξυλογλυπτικής τέχνης.

Από εκεί αναχωρούμε για την Kranjska 
Gora, το όμορφο και ήρεμο αλπικό 
χωριό στους πρόποδες των Ιουλιανών 
Άλπεων, όπου θα έχουμε τις επόμενες 
δυο διανυκτερεύσεις μας. 
Θέρετρο-αφετηρία για την εξερεύνηση 
των κοντινών οροσειρών με τις 
δασωμένες πλαγιές και τα άφθονα 
νερά. Εδώ μας  επισκέπτεται, πρώτη 
φορά στο ταξίδι μας, η βροχή που μας 
επιτρέπει, αυτό για το οποίο είμαστε 
ακόμη ικανοί μετά τον τουριστικό κάματο 
της μέρας μας: ένα απολαυστικό δείπνο 
με την ποικιλία των ντόπιων κρεάτων και 
υπέροχων κρασιών.

Την Κυριακή 24 Ιουλίου, αναχωρούμε 
για τη  Stara  Fuzina (550μ), στα 65 χλμ. 
Πεζοπορούμε  μέσα από το Φαράγγι 
του ποταμού Mostnica και την κοιλάδα 
Voje μέχρι τον καταρράκτη (800μ).  Όλη 
η διαδρομή είναι δίπλα σε τρεχούμενο 
νερό και πυκνή βλάστηση. Στο τέλος 

της, φθάνουμε σε μεγάλο οροπέδιο με 
παλιά αγροτικά σπίτια, που τώρα έχουν 
μετατραπεί σε ήπιας μορφής τουριστικά 
καταλύματα για ήρεμες διακοπές. 
Απολαμβάνουμε τη θέα του καταρράκτη 
και δροσιζόμαστε στο εστιατόριο- καφέ 
γιατί ακόμη κι εδώ πάνω, η ζέστη είναι 
ελληνική! 

Επιστρέφουμε από την ίδια διαδρομή 
και μετά από λίγα λεπτά με το πούλμαν, 

φθάνουμε στη λίμνη Bohinj (526μ). Είναι 
η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας με έκταση 
790 στρεμμάτων και μέγιστο βάθος τα 
45μ. Περιβάλλεται από τις Ιουλιανές 
Άλπεις και βρίσκεται στην καρδιά του 
Εθνικού Πάρκου Triglav. Αυτή την 
εποχή αντικαθιστά τη θάλασσα για 
ντόπιους και ξένους, μια και περιμετρικά, 
έχει διαδοχικές παραλίες με κόσμο που 
κολυμπά ή βολτάρει με κανό. Η βλάστηση 
ολόγυρα είναι πολύ πυκνή, υπάρχει δε 
μονοπάτι για πεζοπορία ή ποδηλασία 
περιμετρικά της λίμνης, μήκους 11 χλμ. 
Οι εικόνες από όπου κι αν σταθείς ή 
κολυμπήσεις είναι μαγευτικές, σαν από 
παραμύθι. Κολυμπούμε, περπατούμε, 
δροσιζόμαστε με εξαίρετες τοπικές 
μπύρες. Ευχαριστημένοι επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο μας στη Kranjska 
Gora. Εδώ θα μας βρει δυνατή μπόρα, 
όλα όμως είναι ευτυχώς, σε μικρές 
αποστάσεις και το δείπνο μας στην 
ταβέρνα της γειτονιάς, άξιο της γεμάτης 
ομορφιές μέρας μας.

Τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, μεταφερόμαστε 
πάλι στη Λίμνη Bohinj, στην αφετηρία του 
τελεφερίκ, που θα μας ανεβάσει στα 1535 
μ. υψόμετρο, όπου υπάρχει χιονοδρομικό 
κέντρο με πολλούς τουρίστες  στο καφέ, 
εστιατόριο, μαγαζιά με αναμνηστικά 
κ.α. Από εκεί ξεκινούμε την ανάβασή 
μας μέχρι την κορυφή Cjia, στα 1830μ. 
Δώρο του καιρού πάλι, η εξαιρετική 
ηλιοφάνεια και η ατμοσφαιρική διαύγεια 
για ν‘ απολαύσουμε την ανεμπόδιστη 
θέα των γύρω κορυφών των Ιουλιανών 
Άλπεων, με ψηλότερη την κορυφή 
Vogel (1830μ.).
Στην κατάβαση, μετά από πεζοπορία 
μιας ώρας, παίρνουμε το lift μέχρι το 
χιονοδρομικό και επιστρέφουμε πάλι με 
το τελεφερίκ στη λίμνη. Μια μικρή ομάδα 
κατεβαίνει πεζοπορώντας, μέσα από 

ΟΊ ΕΊΚΟΝΕΣ 
ΆΠΟ ΟΠΟΥ ΚΊ ΆΝ ΣΤΆΘΕΊΣ 

Η ΚΟΛΥΜΠΗΣΕΊΣ 
ΕΊΝΆΊ ΜΆΓΕΥΤΊΚΕΣ, 

ΣΆΝ ΆΠΟ ΠΆΡΆΜΥΘΊ



πυκνοδασωμένη πλαγιά. Έχουμε χρόνο 
ελεύθερο γιατί εδώ θα μας συναντήσει 
η ορειβατική ομάδα, που όλες αυτές τις 
μέρες ορειβατεί στα βουνά. Αυτή τη φορά 
επιλέγουμε να κολυμπήσουμε στο ποτάμι 
που εκβάλλει στη λίμνη με γάργαρα 
νερά, χάρμα οφθαλμών. Θέλει τόλμη 
για να κολυμπήσεις σε θερμοκρασία 4ο 
C, αλλά σε αποζημιώνει η ευεξία και η 
τόνωση που αισθάνεσαι μετά! 

Φθάνουν και οι ορειβάτες μας, σώοι 
και αβλαβείς και μαγεμένοι από τις 

Σλοβένικες κορυφές. Η ανταλλαγή 
εμπειριών συνεχίζεται αδιάκοπα και 
στο πούλμαν, που θα μας μεταφέρει 
όλους πάλι στη Λουμπλιάνα για την 
διανυκτέρευσή μας. Απολαμβάνουμε την 
τελευταία περιπλάνησή μας στο ιστορικό 
κέντρο και λίγο στο νεότερο κομμάτι της 
με μεγάλες πλατείες, φαρδείς δρόμους 
και υπέροχα μπαρόκ κτίρια, όμορφα 
φωτισμένα, γοητευτική ατμόσφαιρα....Αχ, 
Λουμπλιάνα! Μια πόλη όπου θά ’θελες 
σίγουρα να ζήσεις.

Την Τρίτη 26 Ιουλίου το πρωί 
φορτώνουμε βαλίτσες και ξεκινούμε 
για το Σπήλαιο Postojna. Αρχίζει 
στη διαδρομή δυνατή βροχή που 
μας ακολουθεί μέχρι την είσοδο του 
σπηλαίου. 

Είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, 
μήκους 24 χλμ. από τα οποία μόνο τα 5,5 
χλμ. είναι προσβάσιμα στο κοινό. Έχει τη 
μοναδικότητα να διαθέτει τραινάκι για τη 
μετακίνηση των επισκεπτών για 3.5 χλμ.  
Περπατήσαμε τα υπόλοιπα 1,5 χλμ.  
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με ξενάγηση στα ενδιαφέροντα του 
σπηλαίου, όπως οι έγχρωμοι σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες, η αίθουσα του 
κονσέρτου με την εξαιρετική ακουστική 
και η υδρόβια σαλαμάνδρα, που λόγω 
του πολύ χαμηλού της μεταβολισμού 
μπορεί να μείνει χωρίς τροφή επί 12 
χρόνια, μπορεί δε να ζήσει 100 χρόνια! 
Αναχωρούμε για το Κάστρο της 
Predjama, αναγεννησιακό κάστρο 
χτισμένο σε βραχώδη σπηλιά, στο 
μέσο ενός υψώματος 112 μ. Η εικόνα 
του λες και βγαίνει από μεσαιωνικούς 
θρύλους με ιππότες, μάχες, αιχμαλωσίες, 
δολοπλοκίες! Χτισμένο γύρω στο 1200, η 
σημερινή του όψη διαμορφώθηκε τον 
16ο αιώνα.

Μετά από το σύντομο ταξίδι στο 
παρελθόν, αναχωρούμε για το Piran, 
θέρετρο πολύ γνωστό, στη νοτιοδυτική 
Σλοβενία, στις ακτές της Αδριατικής. 
Είναι μία από τις τρεις μεγάλες πόλεις 
στη Σλοβενική Ίστρια και με στρατηγική 
θέση στην Αδριατική. Δαιδαλώδη μικρά 
δρομάκια, όμορφες πλατείες, δεν 
υποκύπτουμε στη μεσημεριανή ζέστη για 
να περιπλανηθούμε στην πόλη, που είναι 
πλέον, γνωστό θέρετρο της Σλοβένικης 
ακτής στην Αδριατική, μήκους μόλις 
45 χλμ.  Μετά την εξερεύνηση στα 

στενά δρομάκια που ανεβαίνουν μέχρι 
την κορυφή της πλαγιάς, όπου κείται 
το Piran, με το έντονο ιταλικό χρώμα, 
κατεβαίνουμε στην υπέροχη πλατεία 
Ταρτίνι, από το όνομα του βιολιστή 
και μουσικοπαιδαγωγού του 18ου 
αιώνα. Η ζέστη μας καταβάλλει. Σε 
συντροφιές, ακροβολιζόμαστε στη σκιά 
των υπαίθριων καφέ και εστιατορίων. 
Κάποιοι διαλέγουν την παραλία τους, 
υπάρχουν διαδοχικά σημεία πρόσβασης 
στη θάλασσα με  σκαλοπάτια, κατ’ ευθείαν 
από το οδόστρωμα του παραλιακού 
δρόμου. Δροσίζουμε το σώμα μας  στα 
νερά της Αδριατικής και το στόμα μας με 
το διαδεδομένο σ’ όλη την Ιταλία και τις 
Δαλματικές ακτές Apperol Spritz ή μια 
τοπική μπίρα. 

Το πούλμαν θα μας μεταφέρει, απόγευμα 
πια, στο Koper (Σλοβένικη ονομασία) ή 
Kapodistria (Caput Histriae Κεφάλι της 
Ίστρια, η Ιταλική ονομασία). Η ονομασία 
αυτή μας είναι γνωστή, αφού ο πρώτος 
κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης 
Καποδίστριας καταγόταν από εδώ. Tο 
Κόπερ είναι πόλη επί της Αδριατικής 
και το μοναδικό λιμάνι της Σλοβενίας, 
10 χλμ. νότια της Τεργέστης. Επί 
Ενετικής Αυτοκρατορίας, η Kapodistria  
άκμασε σαν πρωτεύουσα της Eνετικής 
Ίστρια.  Στην πλατεία Τίτο του ιστορικού 
κέντρου, το σούρουπο προσδίδει όψη 
παραμυθιού στα ενετικά δημόσια κτίρια. 
Τον Καθεδρικό, το Πραιτωριανό Παλάτι 
Γοτθικού στυλ του  15ου αιώνα (Palazzio 
Ducale), τη Loggia, την Armeria. Μια 
υπαίθρια μπάντα νέων ξεκίνησε να 
παίζει κλασική μουσική… όλα ήρεμα 
και ειδυλλιακά! Κοντοστεκόμαστε, 
ακούμε, περιφέρουμε τα βλέμματα σ’ 
αυτό το κινηματογραφικό σκηνικό από 
άλλες εποχές. Ο χρόνος μας, δυστυχώς, 
περιορισμένος. Κατηφορίζουμε στο 
λιμάνι, όπου μας περιμένει το πούλμαν. 
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Η τελευταία διανυκτέρευσή μας στη 
Σλοβενία είναι σε ξενοδοχείο στη Kozina, 
25 χλμ. από το Koper. 

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου, αναχωρούμε 
νωρίς το πρωί για τον τελευταίο σταθμό 
μας, τη Βενετία, όπου φθάνουμε μετά από 
3 ώρες περίπου. Σε παρέες ξεκινούμε 
την περιήγηση 5 περίπου ωρών στην 
πόλη, που δε θέλει, βέβαια, περιττές 
συστάσεις... είναι η Βενετία! 

Ο καιρός είναι επίμονα ζεστός και με 
εξαιρετική ηλιοφάνεια, όλα τα απέναντι 
νησάκια διακρίνονται καθαρά. Δεν είναι 
το ομιχλώδες σκηνικό που έχουμε 
περιβάλλει την εικόνα της Γαληνοτάτης 
στο μυαλό μας. Οι γόνδολες  διασχίζουν 
αδιάκοπα τα ατελείωτα κανάλια , θέαμα 
άκρως τουριστικό, εννοείται! Εμείς 
περπατούμε, εξερευνούμε, χανόμαστε 
όσο μας επιτρέπει ο χρόνος στα στενά 

γραφικά δρομάκια, στις  πλατείες με τα 
μεσαιωνικά πηγάδια στο κέντρο τους, 
στην εντυπωσιακή πλατεία του Αγίου 
Μάρκου! Ούτε λέξη για επίσκεψη σε 
μουσείο, οι ουρές τουριστών είναι 
τεράστιες κι εμείς, ελλείψει χρόνου, 
θέλουμε να γευτούμε όσο το δυνατόν 
περισσότερη από τη μοναδική ιστορική 

κληρονομιά της Γαληνοτάτης λέαινας! 
Φωτογραφίζουμε, φωτογραφιζόμαστε 
με φόντο τον Άγιο Μάρκο, στη γέφυρα 
του Ριάλτο, στον Άγιο Γεώργιο της 
Ελληνικής Συνοικίας και, αποκαμωμένοι 
πια από το περπάτημα και την υγρή 
ζέστη, ξαποσταίνουμε στα τραπεζάκια 
καφέ και εστιατορίων για να δροσιστούμε 
και να γευτούμε την ιταλική πίτσα ή 
μακαρονάδα. 

Είμαστε γεμάτοι, είμαστε χαρούμενοι, 
έχουμε φορτίσει μπαταρίες, το 
χρειαζόμασταν μετά από την αγοραφοβία 
της πανδημίας.

Αναχωρούμε σε λίγο για το αεροδρόμιο 
Marco Polo, με προορισμό το Ηράκλειο, 
την Ενετική Candia αν θέλετε!

ΕΊΜΆΣΤΕ ΓΕΜΆΤΟΊ, 
ΕΊΜΆΣΤΕ ΧΆΡΟΥΜΕΝΟΊ, 

ΕΧΟΥΜΕ ΦΟΡΤΊΣΕΊ 
ΜΠΆΤΆΡΊΕΣ, ΤΟ 

ΧΡΕΊΆΖΟΜΆΣΤΆΝ ΜΕΤΆ 
ΆΠΟ ΤΗΝ ΆΓΟΡΆΦΟΒΊΆ 

ΤΗΣ ΠΆΝΔΗΜΊΆΣ
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Ο κόρφος της Ελούντας, στη ΒΑ 
Κρήτη, θεωρείται διεθνής ταξιδιωτικός 
προορισμός με ξενοδοχεία πολλών 
αστέρων. Η ευρύτερη περιοχή έχει 
αρχαία και νεώτερα μνημεία (όπως 
τον πασίγνωστο οικισμό στο νησάκι 
Καλυδώνα και ερείπια της αρχαίας 
πόλης Ολούντα) και, γενικότερα, μια 
ιστορία, την οποία αξίζει να αναζητούμε 
σε αξιόπιστες πηγές. Αγνοώντας 
την όποια κακόγουστη ανθρώπινη 
παρέμβαση, η θέα του μακρόστενου 
κόλπου, με τα ειδυλλιακά καταγάλανα 
νερά, ηρεμεί το πνεύμα και, σε κάθε 
εποχή του έτους, είναι δυνατόν να 
σε κάνει να δεθείς με τα στοιχεία της 
φύσεως. 
Κάτι που, όπως ήταν αναμενόμενο, 
έχουν συνεκτιμήσει ιδιώτες από άλλα 
μέρη της Ελλάδος και του υπόλοιπου 
κόσμου, επιλέγοντας να αποκτήσουν 
εξοχικές - κυρίως - κατοικίες στα 
διαρκώς οικοδομούμενα δυτικά 
παράλια. 

Εντυπωσιακή, είτε την αντικρύσει 
κανείς από τον Κατσολιό, τις Άκρες, 
τα Πιθάρια, το Σχίσμα Ελούντας ή 

οπουδήποτε αλλού είναι η εικόνα της 
σχεδόν απείραχτης Σπιναλόνγκας.  
Για έναν έμπειρο ορειβάτη, η 
κατάκτηση της χερσονήσου αυτής 
(το Νησί για τους ντόπιους – η 
σημερινή ονομασία δόθηκε από 
τους Ενετούς), στα ανατολικά του 
κόλπου, ακούγεται σαν αστείο. Χαμηλό 
ύψος, μικρή περίμετρος, εύκολο 
έδαφος και καθαρό οπτικό πεδίο με 
λίγες επικίνδυνες θέσεις που όμως 

αποφεύγονται. Πρώτη φορά την είχα 
περπατήσει, στα μέσα της δεκαετίας 
του 90, ως φοιτητής. Δεν έχω ιδέα 
πού είχαμε πάει αλλά ίσως ήταν 
εκτός των κλασικών πεζοπορικών 
διαδρομών καθώς, μες στην Κρητική 
εαρινή κάψα, υπερπηδούσαμε, τακτικά 
νομίζω, το εμπόδιο των  ατελείωτων 
πέτρινων φρακτών. Μια εξόρμηση 
στην τοποθεσία οργανώνει, σχεδόν 
κάθε χρόνο, ο Ορειβατικός Σύλλογος 

Κείμενο, φωτογραφίες: Άλκης Γκέσκος

ΣΠΙΝΑΛΟΝΓΚΑ
τρίτη φορά
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Ηρακλείου με σκοπό, εν μέρει, να 
προσελκύσει ενδιαφερόμενους στην 
αθλητική αυτή δραστηριότητα. 
Φέτος, ήταν η δεύτερη φορά με 
τον Σύλλογο για εμένα. Τη διάλεξα 
για την ευκολία της, παύοντας την 
σχεδόν τριετή αποχή μου (για… μη 
θρησκευτικούς λόγους!!) από την 
ορειβασία. Πήγα πιστεύοντας πως 
θα ήταν βαρετή όπως την είχα δει τις 
προηγούμενες φορές. Ανακάλυψα, 
ωστόσο, ότι η επανάληψη μιας 
εξόρμησης, όσο σύντομη κι αν είναι, 
μπορεί να αλλάξει την εκτίμηση που 
δημιουργεί η πρώτη εντύπωση: 
Οκτώβριος, κι ο καιρός έκανε  
παιχνίδια με τις υψηλές, για τον μήνα, 
θερμοκρασίες. 

Η ταξιδιωτική περίοδος ήταν ακόμα 
υψηλή με πλοιάρια να μεταφέρουν  
επισκέπτες στην αμμώδη παραλία 

της Κολοκύθας (απέναντι από το 
εξωτικό Γλαρονήσι) κι αλλού. Δεν το 
φανταζόμουν πως θα μου δινόταν η 
ευκαιρία να κάνω δύο μπάνια εκείνη 
τη μέρα με το πρώτο βουτώντας 
από το λιμανάκι κάτω από τον 
ναΐσκο του Αγίου Φωκά. Επιπλέον, 
συνειδητοποίησα πόσο όμορφοι είναι 
οι γύρω λόφοι κοντινών Καταφυγίων 
Άγριας Ζωής με τις μυτερές κορυφές 
και τις ορθοπλαγιές τους. Επίσης, 
προσανατολίστηκα ως προς τις θέσεις 
μικρών υγροβιότοπων της περιοχής 
και του τοπικού αεροδιαδρόμου των 
μεταναστευτικών πτηνών. 

Σύγκρινα, γελώντας πλέον, με μια 
από τις πρώτες εκδρομές που είχα 
πάει με παράρτημα του Συλλόγου μας 
στην κεντρική Ελλάδα: μες στη βροχή, 
ανεβαίναμε γρήγορα σε λασπωμένο 
απότομο μονοπάτι, ανάμεσα από 

ΜΊΆ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΆ 

ΟΡΓΆΝΏΝΕΊ, 
ΣΧΕΔΟΝ ΚΆΘΕ ΧΡΟΝΟ, 

Ο ΟΡΕΊΒΆΤΊΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΆΚΛΕΊΟΥ 

ΜΕ ΣΚΟΠΟ, 
ΕΝ ΜΕΡΕΊ, ΝΆ 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΊ 

ΕΝΔΊΆΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΆΘΛΗΤΊΚΗ ΆΥΤΗ 

ΔΡΆΣΤΗΡΊΟΤΗΤΆ
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αγριοκουμαριές, ο ένας στο μισό μέτρο 
πίσω από τον άλλο υπό τα διαρκή … 
προστάγματα παλιού και εξαιρετικά 
σεβαστού μέλους. Ένα τέτοιο σκηνικό 
υποδείκνυε μεν ότι ένας επίδοξος 
ορειβάτης έπρεπε να είναι εξ αρχής 
λίγο σκληροτράχηλος. Σίγουρα, δε, 
ήταν δοκιμασία ταλαιπωρίας, και 
κάποια νέα μέλη το ξανασκέφτηκαν 
σοβαρά να συνεχίσουν. Οι πρώτες 
διαδρομές που κάνει κανείς είναι, 
γενικά ίσως, προτιμότερο να είναι 
ευχάριστες και σχετικά εύκολες. Είναι 
επομένως σημαντικό το ότι υπάρχουν 
επιλογές κάθε μήνα στο πρόγραμμα 
εξορμήσεων. 
Το μενού της Σπιναλόνγκας δεν 
περιείχε απάτητες χιονισμένες 

χαράδρες, ερημιές μόνο με πέτρες 
και βράχια, ή παρόμοια ωραία. Φίλοι, 
φίλες, άλλοι παλιοί γνώριμοι που, 
επίσης, την επέλεξαν αλλά και νέα 
πρόσωπα συμφώνησαν, εντούτοις, 
ότι η εξόρμηση άξιζε τον ελεύθερο 
κυριακάτικο χρόνο.

Οι μικρές διαδρομές δεν 
αποσκοπούν μόνο στο να γνωρίσει 
κάποιος την ορεινή πεζοπορία. 
Αλλά και στο να διασκεδάσουν οι 
παλιότεροι ορειβάτες ανανεώνοντας, 
περιστασιακά, το δεσμό που 
απέκτησαν με τα βουνά. 

ΆΝΆΚΆΛΥΨΆ, 
ΏΣΤΟΣΟ, ΟΤΊ Η 

ΕΠΆΝΆΛΗΨΗ ΜΊΆΣ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ, 
ΟΣΟ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΚΊ ΆΝ ΕΊΝΆΊ, 

ΜΠΟΡΕΊ ΝΆ ΆΛΛΆΞΕΊ 
ΤΗΝ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΠΟΥ 

ΔΗΜΊΟΥΡΓΕΊ Η ΠΡΏΤΗ 
ΕΝΤΥΠΏΣΗ





Η UNESCO ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΕ ΤΟΝ ΑΛΠΙΝΙΣΜΟ  
ΏΣ ΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  

ΤΗΣ ΑΝΘΡΏΠΟΤΗΤΑΣ
Πηγή: www.hikingexperience.gr

Ο αλπινισμός δεν είναι μόνο μια 
φυσική δραστηριότητα που απαιτεί 
αθλητικά προσόντα και τεχνικές 
δεξιότητες. Ο προσδιορισμός του 
αλπινισμού ως μια δραστηριότητα που 
πηγάζει απλώς από επιδιώξεις όπως 
η εξερεύνηση γοητευτικών τοπίων 
ή από την αναζήτηση προσωπικών 
επιτευγμάτων είναι ελλιπής.

Είναι όλα τα παραπάνω και επιπλέον 
χαρακτηρίζεται από ένα πνεύμα 
προσωπικής εμπλοκής, αίσθηση 
αυτονομίας και υπευθυνότητας, 
αυτογνωσία, σεβασμό για τη φύση, 
ισχυρή αλληλεγγύη και κοινωνικές 
σχέσεις.

Αυτά τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά, 
σε συνδυασμό με το ιστορικό και 
πολιτιστικό τoυ υπόβαθρο, καθιστούν 
τον αλπινισμό άξιο αναγνώρισης 
ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά 
των ανεκτίμητων οικουμενικών και 
κοινωνικών αξιών.

Τι είναι ο Αλπινισμός;
Με τον όρο αλπινισμό εννοούμε 
την ορειβασία σε μεγάλο υψόμετρο, 
με μεγάλο βαθμό δυσκολίας που 
περιλαμβάνει πολλές φορές και 
παραδοσιακή αναρρίχηση. Ονομάστηκε 
αλπινισμός γιατί παλαιότερα οι πιο 
τολμηρές αναβάσεις γίνονταν στις 
Άλπεις.

ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ 
ΆΛΠΊΝΊΣΜΟ ΕΝΝΟΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΟΡΕΊΒΆΣΊΆ  
ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ, 

ΜΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΆΘΜΟ 
ΔΥΣΚΟΛΊΆΣ ΠΟΥ 

ΠΕΡΊΛΆΜΒΆΝΕΊ ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΚΆΊ ΠΆΡΆΔΟΣΊΆΚΗ 

ΆΝΆΡΡΊΧΗΣΗ
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Τι είναι η Άυλη Πολιτιστική 
Κληρονομιά;
Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά 
αποτελεί ένα από τα τρία είδη 
πολιτιστικής κληρονομιάς και αφορά 
παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις 
που έχουν κληροδοτηθεί από τους 
προγενέστερους με τον προφορικό 
λόγο, όπως οι λαϊκές παραδόσεις, 
οι γιορτές και τελετές, χοροί, οι 
παραστατικές τέχνες, οι κοινωνικές 
πρακτικές, οι γνώσεις και οι τεχνικές.

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά 
συνίσταται από τα μη ψηλαφητά 
χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου 
πολιτισμού, τα οποία συχνά 
διατηρούνται από κοινωνικά έθιμα 
κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης 
ιστορικής περιόδου.

Οι τρόποι και τα μέσα συμπεριφοράς 
μιας κοινωνίας και οι συχνοί 
τυπικοί κανόνες λειτουργίας σε ένα 
ιδιαίτερο πολιτιστικό κλίμα, όπως π.χ. 
κοινωνικές αξίες και παραδόσεις, 
έθιμα και πρακτικές, οι αισθητικές και 
πνευματικές αντιλήψεις, η καλλιτεχνική 
έκφραση, η γλώσσα, καθώς και άλλες 
πτυχές της ανθρώπινης πολιτιστικής 
δραστηριότητας.

Η διατήρηση της άυλης κληρονομιάς 
είναι πιο δυσχερής από τη διατήρηση 
φυσικών/απτών αντικειμένων. 
Άλλωστε η σημασία των φυσικών 
αντικειμένων μπορεί να ερμηνευθεί 
με φόντο τις κοινωνικοοικονομικές, 
πολιτικές, θρησκευτικές και 
φιλοσοφικές αξίες μίας συγκεκριμένης 
ομάδας ανθρώπων.

Σύντομο χρονικό της ιστορικής 
απόφασης
Οι προσπάθειες ξεκίνησαν το 2009 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
συμπερίληψη του αλπινισμού στη λίστα 
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO. Οι ομοσπονδίες μέλη 
του UIAA (Διεθνής Ομοσπονδία 
Ορειβασίας & Αναρρίχησης) κλήθηκαν 
να ασκήσουν πιέσεις στις αντίστοιχες 
κυβερνήσεις τους για να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα. Τελικά τρεις χώρες 
ανέλαβαν αυτό το σημαντικό καθήκον: 
η Γαλλία, με την υποστήριξη της 
Ελβετίας και της Ιταλίας.

Η απαιτητική εργασία ολοκληρώθηκε 
μέσω του συντονισμού μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων μερών από 
τις προαναφερόμενες χώρες. 
Συγκεκριμένα από:
• Μια βασική ομάδα αποτελούμενη από 
έξι εκπροσώπους των Ορειβατικών 
Ομοσπονδιών των τριών χωρών, 
οδηγούς βουνών, ορειβατικούς 
συλλόγους και ενός πανεπιστημίου 
από την Ελβετία.
• Διαβούλευση και συνέδρια που 
περιλάμβαναν μια ευρύτερη ομάδα, 
με επιπρόσθετους εκπροσώπους 
των ανωτέρω φορέων, κυρίως από 
ελβετικές και ιταλικές ορειβατικές 

λέσχες και σωματεία οδηγών βουνού.
• Επιπλέον, ένα πολύ ευρύ πάνελ 
από γνωστούς αλπινιστές παρέδωσε 
επιστολές με σχόλια, παρατηρήσεις 
και συμπεράσματα, καθώς και η UIAA 
με το υποστηρικτικό της ψήφισμα της 
20ης Οκτωβρίου 2017.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 -Παγκόσμια 
Ημέρα Βουνού- η Διυπουργική Γενική 
Συνέλευση της UNESCO στη Μπογκοτά 
της Κολομβίας αποφάσισε επίσημα:

• Να συμπεριληφθεί ο αλπινισμός 
στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
ανθρωπότητας.
• Να δοθούν συγχαρητήρια στα 
αιτούντα μέρη για την υποβολή 
εγγράφων τεκμηρίωσης υψηλής 
ποιότητας και διεθνούς ενδιαφέροντος 
για το θέμα αυτό.
• Να δοθούν συγχαρητήρια στα 
εμπλεκόμενα κράτη για την υποβολή 
ενός σχεδίου που υπογραμμίζει τη 
σημασία των παραδοσιακών γνώσεων 
που σχετίζονται με τη φύση και το 
σύμπαν και το οποίο προτείνει ένα 
θετικό παράδειγμα βιώσιμων σχέσεων 
μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος.

Η ΆΥΛΗ 
ΠΟΛΊΤΊΣΤΊΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΊΆ 

ΣΥΝΊΣΤΆΤΆΊ ΆΠΟ 
ΤΆ ΜΗ ΨΗΛΆΦΗΤΆ 
ΧΆΡΆΚΤΗΡΊΣΤΊΚΆ 

ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΊΜΕΝΟΥ 
ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΥ
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Η απόφαση της UNESCO 
αναλυτικά:
Ο αλπινισμός είναι η τέχνη της 
αναρρίχησης στις κορυφές και τις 
ορθοπλαγιές βουνών μεγάλου 
υψομέτρου, όλες τις εποχές, σε 
βραχώδες ή παγωμένο πεδίο. 
Περιλαμβάνει φυσικές, τεχνικές 
και πνευματικές ικανότητες, 
χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, 

εξοπλισμό και ειδικά εργαλεία, όπως 
πιολέ και κραμπόν. Ο αλπινισμός 
είναι μια παραδοσιακή φυσική 
δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται 
από μια κοινή κουλτούρα γύρω από 
τη γνώση του ορεινού περιβάλλοντος, 
την ιστορία της δραστηριότητας και τις 
συναφείς αξίες και δεξιότητες. 
Σημαντική, επίσης, είναι η γνώση 
σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, τις 

μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες 
και τους φυσικούς κινδύνους. Ο 
αλπινισμός πραγματεύεται με θέματα 
αισθητικής φύσεως: οι αλπινιστές 
επιδίδονται σε κομψές αναρριχητικές 
κινήσεις, ενατένιση του τοπίου και 
εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. 

Η δραστηριότητα αυτή κινητοποιεί 
δεοντολογικές αρχές που βασίζονται 
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στην προσωπική δέσμευση του κάθε 
ατόμου να μην αφήνει καθόλου 
ίχνη πίσω του και να αναλαμβάνει 
το καθήκον παροχής βοήθειας σε 
ανθρώπους που βρίσκονται σε 
κίνδυνο. 
Ένα άλλο σημαντικό μέρος της 
νοοτροπίας των αλπινιστών είναι η 
αίσθηση του ομαδικού πνεύματος, 
όπως αυτό αντιπροσωπεύεται από το 
σχοινί που ενώνει τους αλπινιστές. 

Τα περισσότερα μέλη της κοινότητας 
ανήκουν σε ορειβατικές λέσχες, οι 
οποίες εξαπλώνουν την ιδέα του 
αλπινισμού σε όλο τον κόσμο. Οι 
σύλλογοι διοργανώνουν ομαδικές 
εκδρομές, διαδίδουν πρακτικές 
πληροφορίες και συμβάλλουν σε 
διάφορες εκδόσεις, λειτουργώντας 
ως κινητήρια δύναμη του ορειβατικού 
πολιτισμού.

Ο Αλπινισμός αναγνωρίζεται από 
την UNESCO ως τέχνη:
• της αναρρίχησης σε κορυφές 
βουνών και ορθοπλαγιές με ίδιες 

φυσικές, τεχνικές και πνευματικές 
δυνάμεις,
• της αντιμετώπισης φυσικών και 
τεχνιτών εμποδίων με ίδιες ικανότητες 
και εμπειρία,
• της αξιολόγησης, ανάληψης και 
διαχείρισης μετρημένων κινδύνων,
• της αυτονομίας, της υπευθυνότητας 
και της αλληλεγγύης,
• του σεβασμού της προσωπικότητας 
των άλλων ανθρώπων και των 
μνημείων της φύσης.

Οφέλη
Στα οφέλη από τη συμπερίληψη του 
αλπινισμού στον Αντιπροσωπευτικό 
Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της ανθρωπότητας 
περιλαμβάνονται τα εξής:
• Η ύπαρξη ακριβούς περιγραφής 
των χαρακτηριστικών του αλπινισμού, 
που συμφωνήθηκε μετά από 
πολλές συνεδριάσεις εργασίας των 
εμπλεκομένων οργανισμών, ως 
διεθνώς αναγνωρισμένη αναφορά.
• Η αναγνώριση των ανεκτίμητων 
αξιών του αλπινισμού.
• Ένα επιπλέον μέσο για την προώθηση 
της δραστηριότητας και των αξιών του.
• Καθορισμός ενός συγκεκριμένου 
ορισμού για την αποφυγή κατάχρησης 
του όρου.
• Η ύπαρξη γραπτής δέσμευσης 
των ενδιαφερομένων κρατών να 
υποστηρίξουν την προώθηση της 
δραστηριότητας και να διατηρήσουν 
την ελευθερία άσκησης της 
δραστηριότητας και πρόσβασης στα 
βουνά.

ΕΝΆ ΆΛΛΟ 
ΣΗΜΆΝΤΊΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 

ΝΟΟΤΡΟΠΊΆΣ 
ΤΏΝ ΆΛΠΊΝΊΣΤΏΝ 
ΕΊΝΆΊ Η ΆΊΣΘΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΜΆΔΊΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΆΤΟΣ
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1. Να σέβεται τον κανονισμό 
καταφυγίου.

Δεν βρίσκεται στον τοίχο μόνο για διακοσμητικούς 
λόγους. Άλλωστε είναι ευνόητο: για να 
συνυπάρξουν πολλοί άνθρωποι σε λίγο χώρο, 
πρέπει όλοι να κρατούν κάποιους βασικούς 
κανόνες συμπεριφοράς. 
Γι’αυτό χρειαζόμαστε αυτόν τον ίσως άβολο 
κανονισμό καταφυγίου.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ!

Μετάφραση και προσαρμογή κειμένων: Νανά Κουτσανδρέου

Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ  ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ

1. Να σέβεται τον κανονισμό καταφυγίου.
2. Να παίρνει τα σκουπίδια του μαζί του.
3. Να μην καπνίζει.
4. Να λαμβάνει υπόψη του και τους άλλους σε ό,τι κάνει.
5. Να κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία στα ξύλα.
6. Να κάνει λογική χρήση νερού.
7. Να έχει συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται 
    σε ορειβατικό καταφύγιο.
8. Να χρησιμοποιεί τα μονοπάτια στις πορείες που κάνει.
9. Να φεύγει αφήνοντας το καταφύγιο στην κατάσταση που   
    θα ήθελε να το βρει όταν έρχεται.
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2. Να παίρνει τα σκουπίδια του 
μαζί του.

Ό,τι φέραμε μαζί μας στο βουνό θα 
πρέπει να το πάρουμε πίσω μαζί μας στην 
πόλη. Μιλάμε κυρίως για συσκευασίες, 
μπουκάλια, κονσέρβες, τενεκεδάκια 
και πλαστικά. Έτσι προστατεύουμε το 
περιβάλλον, μια κι ο σκουπιδιάρης δεν 
περνάει από το βουνό! Εννοείται βέβαια ότι 
δεν πετάμε σκουπίδια στο δρόμο 
μας, ούτε τα κρύβουμε μέσα σε θάμνους ή 
κάτω από πέτρες!

Μια άλλη καλή ιδέα είναι να 
χρησιμοποιούμε συσκευασίες πολλαπλών 
χρήσεων αντί για μιας χρήσης, ένα 
ταπεράκι για φαγητό π.χ. ή το παγούρι μας 
αντί για ένα πλαστικό μπουκάλι νερό.

3. Να μην καπνίζει.

Το λέμε απολύτως ξεκάθαρα: τσιγάρα και κάθε 
μορφή καπνού στο βουνό είναι «άουτ». Όποιος 
καπνίζει στο καταφύγιο θεωρείται προβληματικός. 
Μέσα στην αναπόφευκτη στενότητα χώρου και τη 
δύσκολη ανανέωση του αέρα κάποιος να επιμένει 
να καπνίζει; Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε! Εάν 
παρ’ όλα αυτά κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να 
πάρει τη δόση του, οφείλει σε κάθε περίπτωση να 
το κάνει έξω. 

4. Να λαμβάνει υπόψη του και τους άλλους σε 
ό,τι κάνει.

Μιλήσαμε για το κάπνισμα και για τον κανονισμό του 
καταφυγίου. Παρ’ όλα αυτά κάποιες γκρίνιες πάντα 
θα υπάρχουν. Δεν μας αρέσει όμως να κάνουμε το 
χωροφύλακα. Ας προσπαθούμε να μην πιάνουμε 
περισσότερο χώρο απ’ όσο χρειαζόμαστε στο τραπέζι, 
στην κουζίνα ή στα υπνοδωμάτια. Ας σεβόμαστε τα 
πράγματα και την ησυχία των άλλων. Ας πλένουμε 
τα σκεύη που χρησιμοποιούμε κι ας προσέχουμε την 
καθαριότητα σε όλους τους χώρους. Να φερόμαστε 
πάντα έτσι όπως θέλουμε να μας φέρονται. 
Δεν είναι πιο καλά έτσι;
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7. Να έχει συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται σε ορειβατικό 
καταφύγιο. 

Ένα ορειβατικό καταφύγιο προσφέρει τη βασική φιλοξενία, σίγουρα όμως 
δεν είναι ταβέρνα ή ξενοδοχείο. Στο βουνό δεν περιμένει κανείς να έχει 
ζεστό νερό, να κάνει μπάνιο, να φάει πλήρες γεύμα, να βάλει κάτι στην 
πρίζα. Επίσης είναι μια μοναδική ευκαιρία για αποτοξίνωση από την 
τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και τις ειδήσεις. Όλοι μπορούμε να ξεφύγουμε 
για λίγο από τον καταναλωτισμό μας.

9. Να φεύγει αφήνοντας το καταφύγιο όπως θα ήθελε να το βρει όταν έρχεται. 

Κατανοητό και αυτονόητο ελπίζουμε μετά απ’ όσα είπαμε. Κι ο επισκέπτης μας θα είναι πάντα καλοδεχούμενος 
στο καταφύγιό μας.

6. Nα κάνει λογική χρήση νερού.

Με το νερό συμβαίνει ό,τι και με τα ξύλα. Στην περιοχή δεν υπάρχει 
αφθονία νερών. Στη δεξαμενή του καταφυγίου μας μαζεύουμε 
το νερό της βροχής ή το φέρνουμε από την κοντινότερη πηγή. Το 
προσέχουμε λοιπόν σαν πολύτιμο αγαθό για να μην ξεμείνουμε ποτέ.

8. Να χρησιμοποιεί τα μονοπάτια στις πορείες που 
κάνει.

Το καταφύγιο βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα χαμηλά και στις κορφές 
Επίσης βρίσκεται κάπου στη μέση μιας ορειβατικής διαδρομής. Τα 
μονοπάτια είναι ο καλύτερος δρόμος για να μας οδηγήσουν στον 
προορισμό μας. Μια προσπάθειά μας να κόψουμε δρόμο μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα σε μας τους ίδιους, στους συνορειβάτες 
μας ή στο Σύλλογο. 
Επίσης καταστρέφει τη βλάστηση και συντείνει στη διάβρωση του 
εδάφους.

5. Να κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία στα ξύλα.

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η περιοχή δεν διαθέτει άφθονα και ανεξάντλητα 
αποθέματα ξυλείας. Ο Σύλλογος προσπαθεί να έχει το καταφύγιο εφοδιασμένο με αρκετά ξύλα διατηρώντας 
ταυτόχρονα την ισορροπία στο δάσος. Σημαντική επίσης δυσκολία είναι η μεταφορά των ξύλων στο καταφύγιο. Γι’ 
αυτό ας μην είμαστε σπάταλοι, ούτε βέβαια να τουρτουρίζουμε συνεχώς. Συνήθως ο υπεύθυνος καταφυγίου ξέρει 
τι κάνει.

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

MOUNTAIN CLUB • Goufas
Έβανς 77 - 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 (20:00 - 22:00)  •  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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• Ευτυχισμένο το 2023! Πάντα ψηλά!

• Οι ώρες που ανοίγουν τα γραφεία του Συλλόγου αλλάζουν από 
φέτος. Πλέον τα γραφεία μας είναι ανοιχτά τα βράδια από τις 
8:00 έως τις 10:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. 

• Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί  
η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, θα γίνει επαναληπτική Συνέλευση 
την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023 στο Εργατικό Κέντρο 
Ηρακλείου. Να μη λείψει κανείς!

• Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου εγγράφτηκε και φέτος 
στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. Πλέον έχουμε 
ειδική αθλητική αναγνώριση σε τρία αθλήματα: Αγωνιστική 
Αναρρίχηση, Αναρρίχηση Βράχου και Ορειβατικό Σκι. Όσοι 
θέλουν να γίνουν αθλητές, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
με τον Σύλλογο.

• Με επιτυχία έγιναν η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων 
και η Σχολή Μύησης Κατάβασης Φαραγγιών το περασμένο 
φθινόπωρο. 

• Ο Σύλλογός μας είναι πάντα ανοικτός τα βραδάκια για να 
συζητήσει τις προτάσεις των μελών του για καινούριες 
εξορμήσεις και εθελοντική προσφορά στις δράσεις του. Σας 
περιμένουμε!

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας, Φάνη Μάμο, Μαρία Κρασανάκη 
και Κώστα Κωνσταντάκη για την απώλεια της μητέρας τους, 
στον Μύρωνα Καραδάκη καθώς και στις οικογένειες Γεωργίου  
και Νικολάου Σταματάκη για την απώλεια του πατέρα τους.

Τα νέα μαςΤα νέα μας


