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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διήμερο εκδηλώσεων στα φαράγγια Τσούτσουρου και Αμπά
Το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και το τμήμα Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής
Εταιρείας διοργανώνουν ένα διήμερο εκδηλώσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
τα φαράγγια του Τσούτσουρου και του Αμπά, στα Νότια Αστερούσια.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Αυγούστου και αποσκοπούν στην
ενημέρωση των πολιτών για την αξία και σημασία των φαραγγιών ως φυσικών πόρων και στην ανάδειξη της
δραστηριότητας της διάσχισης τεχνικών φαραγγιών (canyoning) η οποία είναι ολοένα και αυξανόμενη στην
Κρήτη. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν:






Κατάβαση τεχνικών φαραγγιών
Επίδειξη τεχνικών κατάβασης φαραγγιών
Ενημέρωση και περιβαλλοντική ερμηνεία της σημασίας και της αξίας των φαραγγιών
Βιωματικά παιχνίδια για παιδιά, και
Εθελοντικός καθαρισμός απορριμμάτων στα τελευταία τμήματα της κοίτης τους

Η συμμετοχή στις καταβάσεις των φαραγγιών προϋποθέτει την πιστοποιημένη γνώση του εξοπλισμού και
των τεχνικών canyoning. Όλες οι υπόλοιπες δράσεις είναι ανοικτές για το ευρύ κοινό.
Πρόγραμμα:
Σάββατο 2 Αυγούστου 2014:
9.00 Συνάντηση των canyoners στην έξοδο του φαραγγιού
10.00 Κατάβαση του φαραγγιού, καθαρισμός
14.00 Έξοδος - Ελεύθερος χρόνος
18.00 Συζήτηση-ενημέρωση για τα τεχνικά φαράγγια του Ηρακλείου, σχεδιασμός δράσεων προστασίας και
ανάδειξης
Κυριακή 3 Αυγούστου 2014:
7:45 Συνάντηση στα πάνω φανάρια βιομηχανικής περιοχής, στον κόμβο Καλλιθέας
8:00 Αναχώρηση των συμμετεχόντων με τα αυτοκίνητά τους
9:30 Άφιξη στη θέση θέας του καταρράκτη Αμπά ύψους 140 μέτρων (μετά τους Παρανύμφους), ενημέρωση
και επίδειξη τεχνικών κατάβασης φαραγγιών
11:45 Τρεις Εκκλησιές (έξοδος φαραγγιού Αμπά). Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και δεκατιανό για όποιον
επιθυμεί

14:30 Είσοδος στο τελευταίο τμήμα του φαραγγιού (200μ), οικοξενάγηση, επίδειξη τεχνικών κατάβασης,
εθελοντικός καθαρισμός της κοίτης του φαραγγιού
16:00 Ελεύθερος χρόνος-Βιωματικά παιχνίδια για παιδιά - γνωριμία με τους πρώτους που κατέβηκαν το
φαράγγι τον Ιούλιο του 2003 (Κώστα Ψαρράκη και Μανώλη Καμπουράκη)

Περισσότερες πληροφορίες: Γιάννης Νικολουδάκης 2810 327459, 6945894553, infoinspee@gmail.com

Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
1. Οι εκδηλώσεις είναι μια από τις δράσεις που υλοποιεί το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου
«Φαράγγια: Ανάδειξη ενός πολύτιμου αθέατου κόσμου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου» για την περιβαλλοντική
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία και σημασία των φαραγγιών. Το έργο εντάσσεται στο Τοπικό
Πρόγραμμα του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”.
2. Το φαράγγι του Τσούτσουρου ξεκινά 5χλμ νοτιοανατολικά από τα Πάνω Καστελιανά και καταλήγει βόρεια του ομώνυμου χωριού,
στη θέση Λαρινάκι. Είναι ιδιαίτερα γνωστό στο χώρο του canyoning σε όλη την Ελλάδα καθώς λόγω της ομορφιάς, του μικρού
μεγέθους, της ύπαρξης διαφυγών και της κλιμακούμενης δυσκολίας αποτελεί ιδανική επιλογή για αρχαρίους και για εκπαίδευση
στο canyoning. Η ανάπτυξή του έχει συνολικό μήκος 1χλμ και η υψομετρική διαφορά εισόδου-εξόδου είναι 245μ. Αρχικά συναντά
κανείς κατεβάσματα των 8 έως 12μ ενώ προς το τέλος του υπάρχει ένας εντυπωσιακός καταρράκτης 32μ. Το σύνολο των τεχνικών
καταβάσεων είναι 16 ενώ οι τελευταίες 3 μπορούν να παρακαμφθούν. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διάσχιση από μια έμπειρη
ομάδα είναι 3 ώρες.
3. Το φαράγγι του Αμπά βρίσκεται 6χλμ νότια του Χάρακα. Ξεκινά 800μ νότια από τους Παρανύμφους και καταλήγει στις Τρεις
Εκκλησιές. Είναι από τα εντυπωσιακότερα και συνάμα δυσκολότερα στην προσπέλαση φαράγγια της Κρήτης λόγω του
επιβλητικού καταρράκτη ύψους 140 μέτρων. Ο καταρράκτης του Αμπά είναι ορατός σε όλο του το μεγαλείο από το ανατολικό
τοίχωμα του φαραγγιού το οποίο προσεγγίζεται με αυτοκίνητο. Εκεί υπάρχει καταπληκτική θέση θέας του καταρράκτη και του
Λιβυκού πελάγους συνδυάζοντας τα άγρια γκρεμνά των Αστερουσίων με το γαλάζιο της θάλασσας. Ο καταρράκτης του Αμπά είναι
ένας από τους 10 μεγαλύτερους εξερευνημένους καταρράκτες της Ελλάδας. Η κατάβασή του χωρίζεται σε τρία ή τέσσερα
τμήματα (ραπέλ) αξιοποιώντας μεγάλα πατάρια στο ενδιάμεσό του. Όμως το φαράγγι του Αμπά δεν είναι μόνο ο καταρράκτης.
Ακολουθούν 18 ακόμα πολύ όμορφοι καταρράκτες ύψους έως και 20μ. Η διάσχισή του απαιτεί μεγάλη εμπειρία και καλές
γνώσεις διάσχισης τεχνικών φαραγγιών και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 6 ώρες.
4. Περισσότερα για τα φαράγγια της περιοχής μπορείτε να βρείτε στην πρόσφατη έκδοση του ΙΝΣΠΕΕ “Φαράγγια, ένας πολύτιμος
αθέατος κόσμος” (http://issuu.com/inspeegr/docs/canyonsirakleion24pgr) και στο slideshow
(https://www.youtube.com/watch?v=urbCE58tloI)

