ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ & AΤΕΙ
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Η δράση «Προπατώ στην Κρήτη» απαρτίζεται από μια
ομάδα φοιτητών του Πανεπιστήμιου και του Α.Τ.Ε.Ι.
Κρήτης που συνεργάζονται με εθελοντές των
ορειβατικών συλλόγων της Κρήτης και έχει ως στόχο οι
μαθητές και φοιτητές της πόλης, μέσω της απλής
πεζοπορίας, να επισκέπτονται τη φύση και να
γνωρίζουν τις ομορφιές της.
Η 8η μας εκδρομή θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 21
Φεβρουαρίου 2016 από τα Σπηλιά στο Γιουχτα και
κατάληξη στις Αρχάνες

Πορεία στον Γιούχτα, µαζί µε τον Ε.Ο.Σ. Αγ.Νικολάου και τον Φυσιολατρικό
Σύλλογο Ηρακλειου
Η πορεία µας θα ξεκινήσει από την Ενετική γέφυρα στα Σπήλια (υψόµ.120µ)
από την οποία περνούσε το νερό και ερχόταν στην κρήνη Μοροζίνι, στην
πλατεία Λιονταριών στην πόλη του Ηρακλείου.
Θα προχωρήσουµε µέσα στο Κνωσανό φαράγγι και από χωµατόδροµο και
µονοπάτι θα φθάσουµε στην περιοχή 'Καρυδάκι' (υψόµ.225µ),όπου υπάρχει
και δεύτερη ενετική γέφυρα από την οποία επίσης περνούσε το νερό ,όπως και
η ερειπωµένη εκκλησία της Παναγίας του 1000-1100 µ.Χ.
Στην συνέχεια από µονοπάτι µέσα από κυπαρίσσια, λίγο δρόµο και
ανηφορίζοντας µέσα από καλλιεργηµένο χωράφι θα φθάσουµε στον
αρχαιολογικό χώρο στην τοποθεσία ΄΄Ανεµόσπηλια''(υψόµ.415µ).

Από εδώ θα αρχίσει το µονοπάτι για την κορυφή του Γιούχτα, στο οποίο θα
δούµε και θα γνωρίσουµε αρκετά φυτά και θάµνους από την χλωρίδα µας. Θα
προχωρήσουµε ανηφορίζοντας και θα φθάσουµε στην εκκλησία του Αφέντη
Χριστού(υψόµ.800µ), µε την καταπληκτική θέα προς όλα τα σηµεία του
ορίζοντα.
Στην συνέχεια από µονοπάτι µε κατηφορική πορεία µέσα από πεύκα θα
τερµατίσουµε έξω από τις Αρχάνες (υψόµ.375µ).
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Ώρες πορείας: 5 , 00

Βαθμός δυσκολίας :1

Ώρα συγκέντρωσης 7.45 πμ
στο άγαλμα του
Ελευθέριου Βενιζέλου στην πλατεία Ελευθερίας
(Αστόρια) Ηρακλειου.

Ώρα αναχώρησης 8.00 πμ.

Η εκδρομή γίνεται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό
Σύλλογο Ηρακλείου. Παρακαλούμε να είστε συνεπείς
στην ώρα συγκέντρωσης διότι δεν θα είναι δυνατή
οποιαδήποτε αναμονή λόγο του ότι τα λεωφορεία μας
πρέπει να ξεκινήσουν μαζί με τον Φυσιολατρικό Σύλλογο.
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Κόστος συμμετοχής : 4 €
Δηλώσεις συμμετοχής Πέμπτη 18/2/2016 11:00-17:00
και Παρασκευή 19/2/2016 13:30-18:00, στο γραφείο
μεταπτυχιακών του Τ.Ε.Τ.Υ. Ε111, Κτήριο
Μαθηματικού, Πτέρυγα Ε στο ισόγειο.
e-mail: propatosk@gmail.com

Ή σε συνεννόηση με τους εθελοντές φοιτητές:
Αλέξανδρος Μιμίδης τηλ.6980445866
Αντώνης Παπαδοπουλος τηλ. 6948630987

Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται μαζί με την δήλωση
συμμετοχής στο χώρο του Πανεπιστημίου ή του ΤΕΙ .
Όσοι δεν έχουν εξοφλήσει τη συμμέτοχη τους δεν θα
μπορούν να συμμετέχουν στην εκδρομή.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

«Προπατώ στην Κρήτη»
•
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e-mail : propatostinkriti@gmail.com
fb page: Προπατώ στην Κρήτη
Για τη δική μας ασφάλεια συμμορφωνόμαστε με τους
ακόλουθους γενικούς όρους συμμέτοχης για ομαδικές
πεζοπορίες στη φύση :
Το «Προπατώ στην Κρήτη» δεν φέρει καμία ευθύνη
για οτιδήποτε συμβεί με υπαιτιότητα αυτού που
συμμετέχει στη δραστηριότητα.
Ο αρχηγός της εκάστοτε δραστηριότητας έχει το
δικαίωμα να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για
λόγους ομαδικής και ατομικής ασφάλειας.
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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.

Οι δράσεις του «Προπατώ στην Κρήτη» στηρίζονται
στον εθελοντισμό. Θα χαρούμε πολύ να ενταχτείτε ως
νέοι εθελοντές ώστε να μπορέσει ο θεσμός αυτός να
συνεχιστεί.

Πληροφοριες για την περιοχη
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%84
%CE%B1%CF%82
http://www.ethnos.gr/apostoli/arthro/arxanes_kriti_geitonies_aisthitikis_kai_euzoia
s-63684282/
http://www.kritipoliskaihoria.gr/2015/01/blog-post_214.html

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ !!!

