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Οδηγός για το Canyoning 
 
 
 
 

 
 
 
Η κατάβαση φαραγγιών αποτελεί μία πολύ καλή 
άσκηση για τον οποιονδήποτε που θα ήθελε να 
ακολουθήσει τα «μονοπάτια» του νερού μέσα από τις 
διαδρομές, που τόσα χρόνια η διαβρωτική ικανότητά 
του χαράσσει τις υπέργειες ορεινές επιφάνειες.  
Ακολουθήστε μας μέσα στον κόσμο του Canyoning με 
τη συνοδεία εκπαιδευμένων και έμπειρων Οδηγών, σε 
ένα κόσμο υγρό, ανεξερεύνητο, πράσινο και πάνω από 
όλα ψυχωφελιματικό. 
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ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ 

Canyoning 
 

Διάσχιση Φαραγγιού 
 

 
 
Η λέξη canyoning είναι αγγλική και σημαίνει «διάσχιση φαραγγιού».  
 
Περιγράφει μια σύνθετη δραστηριότητα που συνδυάζει πεζοπορία, 
αναρρίχηση, κατάβαση βράχων, πέρασμα ποταμού και κολύμπι. Όταν 
απαντώνται καταρράκτες, περιλαμβάνει και άλματα από ύψος στο νερό.  
 
Σύμφωνα με το λεξικό, «ένα φαράγγι είναι μία στενή, βαθειά και 
απόκρημνη χαράδρα που σχηματίζεται μεταξύ δύο βουνών ή λόφων λόγω 
της συνεχούς διαβρώσεως του εδάφους από τα νερά των ορμητικών 
χειμάρρων».  
Στην Ελλάδα, η διάσχιση φαραγγιού είναι μία σχετικά νέα δραστηριότητα 
που όμως αναπτύσσεται γρήγορα, κερδίζοντας πολλούς και φανατικούς 
οπαδούς. 
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Προϋποθέσεις για τη διάσχιση φαραγγιού 
 
Γίνεται πάντα από μικρές ομάδες με επικεφαλής έναν έμπειρο οδηγό και 
έπειτα από σωστό προγραμματισμό.  
Τα άτομα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν καλή φυσική κατάσταση, να  
γνωρίζουν κάποιες βασικές τεχνικές αναρρίχησης και να ξέρουν κολύμπι.  
 
Τι περιλαμβάνει η διάσχιση φαραγγιού ; 
 
Ξεκινά στην είσοδο του φαραγγιού, που είναι συνήθως και το ψηλότερο 
σημείο.  
 
Η έξοδος είναι στο χαμηλότερο σημείο του φαραγγιού, ακολουθώντας τη 
ροή του ποταμού. 
Πολλές φορές χρειάζεται να βαδίσουμε μέσα στο ποτάμι, ακόμα και να 
κολυμπήσουμε. Υπάρχουν φυσικά εμπόδια, όπως, π.χ., μικροί 
καταρράκτες και βάραθρα, τα οποία κατεβαίνουμε με τη βοήθεια 
αναρριχητικού εξοπλισμού και σχοινιών και το ύψος τους κυμαίνεται από 
5 έως και 50 μέτρα.  
Είναι απαραίτητη η γνώση της τεχνικής «ραπέλ».  
 
Πόσο διαρκεί  
 
Αυτό εξαρτάται από:  
 
• Το μήκος του φαραγγιού  
• Τα χαρακτηριστικά και τις δυσκολίες του  
• Τις καιρικές συνθήκες  
• Τον αριθμό των ατόμων (περισσότερα άτομα, περισσότερος 
             χρόνος)  
 
Εξοπλισμός  
 
Για την ασφαλή διάσχιση ενός φαραγγιού απαραίτητος είναι ο πιο κάτω 
εξοπλισμός, τον οποίο μπορεί να προμηθεύσει και το γραφείο οργάνωσης.  
 

Εξοπλισμός ασφαλείας  
 
Είναι ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιούμε στην αναρρίχηση. Οι 
συμμετέχοντες  πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα, χάρτη της 
περιοχής, πυξίδα, φακό, σπίρτα ασφαλείας και φαρμακείο.  
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Ζώνη ορειβατικού τύπου («Μποντριέ»)  

 

 
Είναι μια ειδική ζώνη που περιλαμβάνει και δύο ρυθμιζόμενους ιμάντες 
για τα πόδια. Πάνω της στερεώνονται τα καραμπίνερ ασφαλείας.  
 

Καταβατήρες  

 
Χρησιμοποιούνται στις καταβάσεις («ραπέλ»).  
Η πιο συνηθισμένη συσκευή είναι το λεγόμενο «οκτάρι». Πρόκειται για 
δύο μεταλλικούς κρίκους συνδεδεμένους μεταξύ τους.  
Στερεώνεται στο καραμπίνερ της ζώνης και μέσα από αυτό περνά με 
ειδική τεχνική το σχοινί που χρησιμοποιούμε στις καταβάσεις.  
 

Καραμπίνερ  

 
Είναι κρίκοι διαφόρων μεγεθών από συμπαγές αλουμίνιο, που 
χρησιμοποιούνται παντού στην αναρρίχηση. Ένα τμήμα τους, που λέγεται 
«πύλη», ανοίγει με πίεση προς τα μέσα και κλείνει αυτόματα, αν το 
αφήσουμε, χάρη σε ένα ελατήριο στο εσωτερικό του.  
 

Κράνη  

 
Τα κράνη που χρησιμοποιούνται στη διάσχιση φαραγγιού είναι ελαφριά 
και έχουν τρύπες από τις οποίες διαφεύγει το νερό.  
 

Σετάκια  

 
Αποτελούνται από δύο καραμπίνερ, συνδεδεμένα με έναν ιμάντα, ο οποίος 
μπορεί να φτάσει και τα επτά με οκτώ μέτρα.  
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Σφυρί-σφήνες  

  
Είναι ειδικές σφήνες («καρφιά») διαφόρων μεγεθών που στερεώνονται 
στο βράχο. Στο άκρο τους έχουν υποδοχή στην οποία στερεώνονται τα 
καραμπίνερ.  
 

Σχοινιά ορειβατικού τύπου 

 
Είναι κατασκευασμένα από νάιλον ίνες που τυλίγονται γύρω από τον 
«πυρήνα» του σκοινιού, κατασκευασμένος και αυτός από ανθεκτικές ίνες.  
Λέγονται «δυναμικά» γιατί, σε αντίθεση με τα κανονικά σχοινιά, έχουν τη 
δυνατότητα να «τεντώνονται» υπό πίεση και να απορροφούν μέρος της 
δύναμης σε περίπτωση πτώσης.  
 
 

Συμπληρωματικός εξοπλισμός  
 
Το κάθε μέλος της ομάδας διάσχισης πρέπει να έχει μαζί του ή να 
προμηθευτεί:  
 

Παπούτσια  
Πρέπει να παρέχουν καλή στήριξη στους αστραγάλους, αλλά ταυτόχρονα 
να είναι ελαφριά, για την περίπτωση που θα χρειαστεί να κολυμπήσουμε, 
καθώς και αντιολησθητικά (π.χ., ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια του 
μπάσκετ). Υπάρχουν και ειδικά αντιολισθητικά παπούτσια από νεοπρένιο.  
 

Ρουχισμό  
Για τους καλοκαιρινούς μήνες αρκούν τα εξής:  
Αθλητικό μπλουζάκι, σορτς (ή μαγιό) και καπέλο. Επειδή όμως τα 
φαράγγια είναι μέρη υγρά και κρύα ακόμη και το καλοκαίρι, πρέπει να 
έχουμε μαζί μας μια αλλαξιά ισοθερμικά εσώρουχα και κάλτσες, ελαφρύ 
αδιάβροχο και κάποιο μπουφάν ή ένα ελαφρύ τζάκετ.  
Τους χειμερινούς μήνες καλό είναι να έχουμε μαζί μας και τη στολή από 
νεοπρένιο (wet suit) την οποία μας την προμηθεύει ο διοργανωτής, για 
την αποφυγή της υποθερμίας, στην περίπτωση που θα χρειαστεί να 
μπούμε στο ποτάμι.  
 

Σακίδιο  

  
Από αδιάβροχο ή υδατοστεγές υλικό.  
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Καλό είναι επίσης να προστατεύουμε το περιεχόμενό του βάζοντάς το σε 
αδιάβροχες σακούλες ή σε ειδικούς αεροστεγείς σάκους.  
Πολλοί εκδρομείς μεταφέρουν και ένα αεροστεγές πλαστικό δοχείο που 
βοηθά το σακίδιο να επιπλέει στο νερό.  
Μπορούμε επίσης να ανοίξουμε τρύπες σε αυτό για την εύκολη διαφυγή 
του νερού.  
 

Προμήθειες  
 
Φαγητό και νερό  
Για τη διάσχιση ενός φαραγγιού συνήθως χρειάζονται λίγες μόνο ώρες.  
Επειδή όμως μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση, πρέπει το κάθε μέλος της 
ομάδας να έχει φαγητό και νερό για μία επιπλέον ημέρα.  
Κατά προτίμηση: ξηρούς καρπούς, σοκολάτες, αποξηραμένα φρούτα και 
μπισκότα, τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε θερμίδες, αλλά μικρές σε 
όγκο και βάρος.  
 

Απορίες 
  
Σε τι διαφέρει η διάσχιση φαραγγιού από την αναρρίχηση;  
 
Η διάσχιση φαραγγιού γίνεται κατά το μεγαλύτερο μέρος με πεζοπορία.  
Οι τεχνικές αναρρίχησης χρησιμοποιούνται στην κατάβαση βράχων, 
βαράθρων και καταρρακτών (ράπελ) και για λόγους ασφαλείας (δεσίματα, 
χρήση σχοινιών και καταβατήρων, εναέρια περάσματα κ.ά.).  
 
Πόσο επικίνδυνη είναι η διάσχιση φαραγγιών;  
 
Κάθε δραστηριότητα που γίνεται στη φύση εμπεριέχει κάποιο κίνδυνο. 
Χρειάζονται σωστή προετοιμασία και έμπειρος οδηγός.  
 
Ποια είναι η καλύτερη εποχή για διάσχιση φαραγγιών;  
 
Από τον Οκτώβριο έως τα τέλη Μαΐου θεωρείται η καλύτερη εποχή, γιατί 
τότε υπάρχει νερό στα ρέματα και τα ποτάμια των φαραγγιών. Απαιτείται 
όμως  ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις.  
 
Μπορεί κανείς να πάει μόνος για canyoning;  
 
Όχι. Είναι επικίνδυνο. Χρειάζεται έμπειρος οδηγός.  
 
Πόσα μέλη πρέπει να έχει μια ομάδα διάσχισης φαραγγιού;  
 
Το ιδανικό είναι να υπάρχει ένας έμπειρος οδηγός για τρία, τέσσερα μέλη. 
Έτσι, υπάρχει πάντα επίβλεψη και αποφεύγονται οι καθυστερήσεις.  
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Συμβουλές  
 
Τοπολογία  
Μελετάμε από πριν τη διαμόρφωση και την τοπολογία του φαραγγιού. 
Πρέπει να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού ακριβώς 
βρισκόμαστε μέσα στο φαράγγι.  
 
Εξοπλισμός  
Πριν ξεκινήσουμε, ελέγχουμε τον εξοπλισμό, φροντίζοντας να έχουμε 
μαζί μας όλα τα απαραίτητα.  
 
Βιασύνη  
Ποτέ δεν βιαζόμαστε κατά τη διάρκεια της κατάβασης. Ειδικά στην 
περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σχοινιά, πρέπει να είμαστε 
απολύτως σίγουροι ότι όλα είναι στη σωστή θέση και ότι όλα τα άτομα 
της ομάδας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.  
 

Καταρράκτες  
 
 
 
 
 
 
 
Συχνά το νερό στο φαράγγι δημιουργεί μικρούς καταρράκτες.  
Είναι πολύ δημοφιλείς γιατί, εκτός της φυσικής τους ομορφιάς, δίνουν 
την ευκαιρία στους εκδρομείς να βουτήξουν από κάποιο ύψος στα νερά 
του ποταμού ή να κάνουν «τσουλήθρα» στα βράχια.  
Τα άλματα αυτά αποτελούν βασικό στοιχείο της διάσχισης ενός 
φαραγγιού και είναι πηγή απόλαυσης και έντονης συγκίνησης, αλλά 
κρύβουν αρκετούς κινδύνους.  
Χρειάζονται γνώση και σωστή τεχνική για να κάνει κάποιος αυτές τις 
βουτιές.  
 
Σε περίπτωση που συναντήσουμε καταρράκτη, πρέπει να γνωρίζουμε πώς 
να βουτάμε στο νερό από ψηλά:  
 
Ένα άτομο της ομάδας κατεβαίνει και ελέγχει το βάθος του νερού στο 
σημείο της πτώσης και ελέγχει για τυχόν εμπόδια στο βυθό (κλαδιά, 
πέτρες).  
Για πτώσεις περίπου πέντε μέτρων, πηδάμε με τα πόδια, έχοντας τα χέρια 
κολλημένα στο κορμί και τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα για να 
αποσβήσουν τη δύναμη της βουτιάς.  
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Ιδιαιτερότητες φαραγγιών  
 
Τα φαράγγια αποτελούν πρόκληση για όσους θέλουν να τα διασχίσουν.  
Οι δυσκολίες που παρουσιάζουν αφενός είναι το στοιχείο της γοητείας 
τους αφετέρου όμως θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη πριν από 
τη διάσχισή τους.  
 
Κρύο και υγρασία  
Είναι μέρη υγρά και κρύα, ακόμη και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  
Έτσι, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του ρουχισμού, γιατί 
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της υποθερμίας, όταν θα χρειαστεί να 
περάσουμε μέσα από τα κρύα νερά του ποταμού.  
 
Ολισθηρότητα των βράχων  
Τα βράχια είναι γλιστερά λόγω του νερού ή της υγρασίας.  
Μπορεί λοιπόν εύκολα να προκληθεί κάποιο ατύχημα και γι΄αυτό 
χρειάζονται συνεχής συγκέντρωση και προσοχή.  
 

Ποτάμια  

 
Θα πρέπει να έχουμε μαζί μας στολές από νεοπρένιο (για την αποφυγή 
υποθερμίας) και να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τα εξής:  
 
Το ύψος του νερού.  
Το χρόνο που θα χρειαστεί να μείνουμε μέσα στο νερό.  
Τη θερμοκρασία των νερών.  
 
Καιρικές συνθήκες  
Τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή, αυτές που αφορούν τόσο στην ημέρα 
που θα επιχειρήσουμε τη διάσχιση όσο και σε όλη την προηγούμενη 
εβδομάδα. Σοβαρό πρόβλημα μπορούν να προκαλέσουν ξαφνικές 
νεροποντές, που είναι συχνές και μπορούν να ανεβάσουν απότομα το 
ύψος των νερών.  
Λόγω της στενότητας του φαραγγιού, πολλές φορές δεν υπάρχουν 
περιθώρια διαφυγής.  
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Ολοκλήρωση δράσης  
 
Μετά το πέρας της δράσης και στο κάθε σημείο τερματισμού των 
διαδρομών θα περιμένει τους φίλους μας pic nic (κατόπιν προσυνεννόησης).  
Με ψησταριά μπάρμπεκιου με κρέατα της επιλογής σας ή με εναλλακτικές 
επιλογές πιάτων. 
 
Για την πορεία του κύκλου των διασχίσεων και των δράσεων μπορείτε να 
ενημερώνεστε από την διεύθυνση 
 
http://vorasmountainactions.blogspot.gr/                   και 
https://www.facebook.com/groups/VorasmountainActions/    και  
https://voras-mountain-actions1.webnode.gr/ 

 
Καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας :   
 

• 6909 223211 
• 6907 811448 
 
 
 
 
Βιβλιογραφία:  
 

Ελληνική  
Τουριστική Ψυχολογία Αιγινίτης (σελ 30-50)  
Εισαγωγή στον Τουρισμό Ηγουμενάκης, Κραβαρίτης,Λύτρας(κεφ.2)  
Τουριστική οικονομία Ηγουμενάκης Νίκος (σελ 54)  
Σημειώσεις Αειφορίας του Τουρισμού Μαυροδόντης Θωμάς  
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Kaplan, R. (1984). Wilderness perception and psychological benefits: An 
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