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Πόσες κορυφές μας περιμένουν ακόμα; 

Κάποιες είναι δύσκολες, δύσβατες αλλά και 
όμορφες, κι άλλες πιο ομαλές. Κάποιες τις 
επιλέγουμε, κάποιες άλλες μας επιλέγουν.

Η κορυφή, ένας στόχος. Η ανάβαση είναι ο 
αγώνας.
Μακάριοι όσοι βάζουν έστω κι έναν στόχο, 
για να αγωνιστούν, να παλέψουν, να τον 
πραγματοποιήσουν. Η ανάβαση, ο αγώνας  
έχει σε κάθε περίπτωση να τους δώσει πολλά, 
αρκεί οι ίδιοι να είναι ανοικτοί στην καρδιά  
και στο μυαλό, αρκεί να πιστέψουν  
σ’ αυτόν τον στόχο.

Η καθημερινότητα ίσως τα ισοπεδώνει όλα,  
όμως η κάθε μέρα μας δίνει μια νέα ευκαιρία  
να έρθουμε πιο κοντά στην κορυφή μας.  
Ένας αγώνας που εξυψώνει τον άνθρωπο, 

 

ακόμα κι αν αρκετές φορές τον «λαχανιάσει»  
ή τον πονέσει, πρέπει να δίνεται. Και δίνεται! 

Γιατί κορυφή δεν είναι μόνο τα μέτρα που 
ανεβαίνεις, αλλά κάθε μικρός ή μεγάλος στόχος 
που βάζεις.

Και η πιο δύσκολη κορυφή δεν είναι τα χιλιάδες 
μέτρα αλλά η ανθρωπιά,  το ήθος και η 
εντιμότητα. Με τέτοια πυξίδα δεν θα βγεις από 
το σωστό μονοπάτι. Με τέτοια πυξίδα η επιτυχία 
είναι σίγουρη. Και η επιτυχία είναι η προσπάθεια, 
ο ίδιος ο αγώνας, η μη παραίτηση, η πίστη στον 
στόχο σου και τέλος τέλος ο ίδιος ο στόχος.

Εμείς οι ορειβάτες, όταν ευχόμαστε  
«Πάντα ψηλά»,  εννοούμε  ψηλά σε πολλές κορφές 
και κυρίως εκείνες της αξιοπρέπειας,  
της αλήθειας, της τιμής και του ήθους, που είναι 
οι πιο δύσκολες και που λίγοι τις κατακτούνε!
 
   Άννα Καλλέργη      
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Κυριακή 15  |  Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 
Αρχηγός: Δ.Σ.    
Τηρώντας το Πρωτοχρονιάτικο έθιμο, θα κόψουμε τη βασιλόπιτα του Συλλόγου μας 
για τη νέα χρονιά κάπου στον Ψηλορείτη. Η τοποθεσία θα εξαρτηθεί από τον καιρό 
και το χιόνι και θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Θα ακολουθήσει γεύμα με τα όλα του σε 
ταβέρνα της περιοχής.  

Κυριακή 22 |  Σκίνακας-Κουδούνι-Καταφύγιο 
Πρίνος-Ασίτες  Αρχηγός: Μανώλης Κτιστάκης  •  Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.: 3 (με χιόνι 6)    
Ξεκινάμε την πορεία μας λίγο πριν την κορυφή του Σκίνακα (1650μ), πρώτα κατηφορίζουμε λίγο και μετά ακολουθούμε ήπια ανηφορική 
κορυφογραμμή χωρίς μονοπάτι που αργότερα γίνεται απότομη μέχρι την κορυφή Κουδούνι (1850μ). Κατεβαίνοντας ακολουθούμε το 
μονοπάτι Ε4, περνάμε από το καταφύγιο Πρίνος και καταλήγουμε στις Άνω Ασίτες (500μ). Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση.

Κυριακή 29  |  α. Κάτω Αρχάνες-Φουρνί-Γιούχτας 
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1        
Θα ξεκινήσουμε από τις Κάτω Αρχάνες (360μ) και θα περπατήσουμε ως το Φουρνί, όπου θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο. Θα συνεχίσουμε ως τα Ανεμόσπηλια (380μ), θα ανηφορίσουμε το μονοπάτι ως το Ιερό Κορυφής (811μ) και θα φτάσουμε 
στο εκκλησάκι του Αφέντη Χριστού. Θα απολαύουμε τη θέα και κατέβουμε από την ανατολική πλευρά στις Πάνω Αρχάνες (370μ).

β. 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 ΙAΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 
ΤΟ 2017 !!   

Πάντα Ψηλά!!
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Κυριακή 5  |  Στρούμπουλας - Μάραθος 
Αρχηγός: Μπάμπης Χριστουλάκης  •  Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1    
Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας λίγο μετά τη Δόξα (400μ) και θα ανηφορίσουμε στη βόρεια πλευρά του Στρούμπουλα, 
ακολουθώντας μονοπάτι ως την Κορυφή Τίμιος Σταυρός (800μ), όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Αφού απολαύσουμε 
τη θέα, θα ακολουθήσουμε την κορυφογραμμή προς τα δυτικά και θα καταλήξουμε στο χωριό Μάραθος (400μ). Η θέα σε όλη 
τη διαδρομή είναι υπέροχη. 

Κυριακή 12  |  α. Σπαθί  
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη   •  Ώρες πορείας: 9  •  Β.Δ.: 6  
Από το χωριό Καμινάκι του Οροπεδίου Λασιθίου (870 μ) θα ανεβούμε στο Οροπέδιο 
του Λιμνάκαρου (1150μ) και από εκεί στην κορυφή Σπαθί, την ψηλότερη της οροσειράς 
της Δίκτης (2148μ).  Θα επιστρέψουμε από την ίδια διαδρομή. Είναι απαραίτητος ο 
χειμερινός εξοπλισμός και πείρα σε χειμερινές αναβάσεις.  

β. Χερσόνησος Σπιναλόγκας  
Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου   •  Ώρες πορείας: 4   •  Β.Δ.: 1 
Ξεκινώντας από την Ελούντα θα περπατήσουμε στην χερσόνησο της Σπιναλόγκας (ή Κολοκύθας). Ακολουθώντας παλιά 
μονοπάτια  θα πάμε μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Φωκά, θα συνεχίσουμε το περπάτημα δίπλα στη θάλασσα σε βραχώδεις 
παραλίες, θα περάσουμε τον υπέροχο κολπίσκο στην ανατολική ακτή της χερσονήσου και ακολουθώντας κυκλική πορεία θα 
επιστρέψουμε στην Ελούντα. 

Κυριακή 19  |  Νίδα-Βορίζια     
Αρχηγός: Φάνης Μάμμος  •  Ώρες πορείας: 6   •  Β.Δ.: 2

Από τη Νίδα (1370μ) και από χωματόδρομο φτάνουμε στον Πόρο της Μηλιάς και 
ακολουθούμε μονοπάτι μέσα σε πρίνους με κατεύθυνση νότια έχοντας πλευρικά το 
εντυπωσιακό Βοριζιανό φαράγγι. Κατηφορίζοντας παλιό μονοπάτι φτάνουμε στα 
Βορίζια (560μ).

Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας 25-26-27  |  
Ανώπολή Σφακίων  
Αρχηγός: Άννα Παπδάκη  •  Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1        
Ξεκινάμε το Σάββατο το  πρωί για ένα τριήμερο στα μαγευτικά μέρη της Ανώπολης 
και του Άη Γιάννη. Θα γίνουν πορείες στις γύρω περιοχές μέσα σε δάσος και με 
καταπληκτική θέα ανάλογα με τη διάθεση του καιρού και του χιονιού. Διανυκτέρευση 
σε δωμάτια.

πρόγραμμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
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πρόγραμμα ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Σάββατο 4 - Κυριακή 5   |   Pierra Creta 2017  
Αρχηγός: Δ.Σ.         
Κάθε δύο χρόνια στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Ψηλορείτη, διεξάγεται επίσημος open 
αγώνας Ορειβατικού Σκι της Ομοσπονδίας σκι. Τον αγώνα διοργανώνει ο Σύλλογός μας σε 
συνεργασία με την Ε.Ο.Ο.Α. το Δήμο Ανωγείων, και τα δημοτικά διαμερίσματα Ζωνιανών 
και Λιβαδιών του Δήμου Μυλοποτάμου.  Περισσότερες πληροφορίες για το γεγονός θα 
ανακοινωθούν σύντομα.

Κυριακή 12  |  
α. Ομαλός-Αφέντης Χριστός-Κάτω Σύμη 
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.:3 (χωρίς χιόνι) ή 5 (με χιόνι)    
Από τις αρχαιότητες της Σύμης θα πάμε με αγροτικά στον Ομαλό (1300μ), από όπου θα ανηφορίσουμε στον Αφέντη Χριστό 
(2141μ), τη δεύτερη ψηλότερη κορφή της Δίκτης. Θα επιστρέψουμε στον Ομαλό και θα κατηφορίσουμε στην Κάτω Σύμη (800μ). 
από το κλασικό μονοπάτι.

β. Κεφαλοβρύσι-Ομαλός Βιάννου-Κάτω Σύμη           
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου  •   Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2 
Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας από το χωριό Κεφαλοβρύσι (760μ) και ακολουθώντας 
ανηφορικό δασωμένο μονοπάτι θα φτάσουμε στο Οροπέδιο Ομαλού Βιάννου, το οποίο θα 
διασχίσουμε ως το εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος (1350μ). Στην επιστροφή θα περάσουμε 
από την τοποθεσία Παραδείσου Κούτελο με την υπέροχη θέα και θα κατηφορίσουμε  
πανέμορφο μονοπάτι μέσα σε πευκοδάσος μέχρι την Κάτω Σύμη (730μ). Στην πορεία μαζί 
μας θα είναι και ο ΕΟΣ Ρεθύμνου.

Κυριακή 19  |  Άρβη-Πευκαράς-Λυγιά-Άρβη
Αρχηγός: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης   •   Ώρες πορείας: 5  •   Β.Δ.: 1
Θα περπατήσουμε τα δύο μονοπάτια που συνέδεαν παλιά την Άρβη με τον Αμιρά και τον Άγιο Βασίλειο, το ένα δυτικά 
και το άλλο ανατολικά του φαραγγιού της Άρβης. Θα περάσουμε από το βόρειο πόρο του φαραγγιού και θα το θαυμάσουμε 
από ψηλά, θα ανεβούμε στη Λυγιά και την Παναγία τη Λυγιώτισσα, τόπο μαρτυρίου στην Κατοχή, θα περάσουμε από την  
ΙΜ Αγίου Αντωνίου, τον νότιο πόρο του φαραγγιού και θα καταλήξουμε στην Άρβη. Στην πορεία μαζί μας θα είναι και ο ΕΟΣ Μοιρών.

Σάββατο 25 - Κυριακή 26  |  

Λάκκοι - Ομαλός - Κουστογέρακο - Σούγια     
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης  •  Ώρες πορείας: 6+7 •   Β.Δ.: 2+2  
Το Σάββατο θα περπατήσουμε από τους Λάκκους (450μ) στον Ομαλό (1080μ) ακολουθώντας 
πρόσφατα ανοιγμένο μονοπάτι και θα διανυκτερεύσουμε. Νωρίς το πρωί της Κυριακής 
θα ξεκινήσουμε από τον Σεληνιώτικο Πόρο και ακολουθώντας μονοπάτι φτάνουμε 
στο Κουστογέρακο. Από εκεί κατεβαίνουμε στη Σπηλιά του Πολύφημου, συναντάμε το 
παραλιακό Ε4 και καταλήγουμε στη Σούγια. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, υπάρχει δυνατότητα 
μια ομάδα να κάνει τη μισή διαδρομή την Κυριακή, από Κουστογέρακο μέχρι Σούγια.

νέα
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Κυριακή 2  |  α. Μουσείο και Αρχαιο-
λογικό Πάρκο Ελεύθερνας  
Αρχηγός: Φωτεινή Σαρακινού  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1 
Πως να απολαύσεις ένα σπουδαίο, ολοκαίνουργιο Μουσείο, όπως αυτό της Ελεύθερνας, 
αν δεν περιηγηθείς και γνωρίσεις τον τόπο που έφερε στο φως όλο αυτόν το θησαυρό!  
Γι’ αυτό κι εμείς, αφού επισκεφτούμε το Μουσείο, θα περπατήσουμε σε πανέμορφα δασωμένα 
μονοπάτια και  χωματόδρομους, θα δούμε από κοντά ερείπια αρχαίων πόλεων, γεφύρια, λαξευτούς 
τάφους και δεξαμενές. Κι όλα αυτά μέσα σε μια πανέμορφη κρητική φύση. 

β. Φαράγγι του Χα        Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3+   
Ξεκινώντας από τη Θρυπτή θα περπατήσουμε για 30 λεπτά ως το εκκλησάκι της Αγίας Άννας, όπου θα μπούμε στο φαράγγι. Το φαράγγι 
έχει 28 ραπέλ, το μεγαλύτερο από τα οποία έχει ύψος 35μ και τοιχώματα 200-300 μέτρων που ορθώνονται κάθετα και προκαλούν 
δέος. Γενικά διαθέτει πολύ στενά τοιχώματα και προς το τέλος του θα δούμε τον μεγάλο καταρράκτη του Μάστορα ύψους 215 μέτρων.  
Η έξοδος του φαραγγιού είναι στο Μοναστηράκι. Απαραίτητη η εμπειρία στο κατέβασμα φαραγγιών και η στολή νεοπρέν.

Κυριακή  9   |   Μονή Γουβερνέτου-Καθολικό-Σταυρός 
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2  
Θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας (270μ) και στη συνέχεια, από τη Μονή Γουβερνέτου θα μπούμε στο όμορφο πετρόκτιστο 
μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στο Σπήλαιο της Αρκουδιώτισσας και στο εγκαταλειμμένο μοναστήρι του Καθολικού. Θα κατηφορίσουμε 
μέχρι τη θάλασσα  και μέσα από ένα δασωμένο φαράγγι θα οδηγηθούμε πάνω στο κυρίως υψίπεδο του Ακρωτηρίου (250μ), το οποίο θα 
διασχίσουμε για να καταλήξουμε στην παραλία του Σταυρού. 

Πάσχα 13-17 Απριλίου |  Μετέωρα     Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης       
Πενταήμερη εξόρμηση στα επιβλητικά Μετέωρα με καθημερινές πεζοπορίες, αναρρίχηση και rafting! 
Θα γνωρίσουμε τα μονοπάτια της περιοχής, θα επισκεφτούμε μοναστήρια, οι έμπειροι αναρριχητές 
θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο γνωστότερο αναρριχητικό πεδίο παραδοσιακής αναρρίχησης 
της Ελλάδας και θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κατακτήσουμε τον Ασπροπόταμο (Αχελώο), 
ένα ποτάμι με συνεχόμενα κατεβάσματα, χωρίς όμως μεγάλη δυσκολία. Η αναρρίχηση αφορά 
έμπειρους αναρριχητές, δεν θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στο rafting μπορούν να συμμετέχουν 
άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Η διαμονή μας θα γίνει σε κάμπινγκ ή ξενοδοχείο στο Καστράκι.

Σάββατο 22 - Κυριακή 23 |  Σαμαριά με τον ΕΟΣ Χανίων         
Αρχηγός: Δ.Σ.  •  Ώρες πορείας: 3+3  •  Β.Δ.: 1    
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Χανίων διοργανώνουν και φέτος το Πανηγύρι της Οσίας Μαρίας στον 
οικισμό της Σαμαριάς όπου θα τελεστεί θεία Λειτουργία την Κυριακή 23 Απριλίου με επίσημο προσκαλεσμένο το Σύλλογό μας.

Κυριακή 23  |  Νίδα-Καμαραϊκό Σπήλαιο-Καμάρες        
Αρχηγός: Μανώλης Κτιστάκης   •   Ώρες πορείας: 8   •   Β.Δ.: 3         
Ξεκινάμε από το Οροπέδιο της Νίδας (1370μ) με κατεύθυνση νότια. Ακολουθώντας σηματοδοτημένο μονοπάτι περνάμε από 
χαρακτηριστικά μιτάτα και πρινοδάσος και φτάνουμε στο Καμαραϊκό Σπήλαιο (1700μ). Στη συνέχεια ακολουθούμε το μονοπάτι Ε4 πάντα 
σε πρινοδάσος, περνάμε από τέσσερις πηγές νερού και καταλήγουμε στις Καμάρες.

Τριήμερο 29 Απριλίου - 1 Μαΐου  |  Ύδρα       Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη    
Στο φημισμένο νησί του Αργοσαρωνικού με την πλούσια ναυτική παράδοση, τη λαμπρή ιστορική 
διαδρομή και την υπέροχη αρχιτεκτονική θα περιηγηθούμε την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.  
Το νησί συνδυάζει το παραδοσιακό αλλά και κοσμοπολίτικο περιβάλλον του οικισμού της Ύδρας 
(Χώρα) με τις εναλλαγές του ανάγλυφου του νησιού. Ακολουθώντας το καλά διατηρημένο δίκτυο 
μονοπατιών (περίπου 80χλμ), θα περπατήσουμε με αφετηρία την πόλη της Ύδρας  σε δασωμένη 
πευκόφυτη διαδρομή προς το Μίτσι, ή προς τον φάρο της Ζούρβας σε αυστηρό πέτρινο τοπίο. Και 
φυσικά θα δούμε το ηλιοβασίλεμα από τον Προφήτη Ηλία αφού  απολαύσουμε τη θέα από την κορυφή 
του ΄Ερωτα (588μ) την ψηλότερη κορυφή της Ύδρας. Στην επιστροφή μπορεί να επισκεφτούμε και 
τον Πόρο, το νησί της γαλήνης, της ρομαντζάδας και της ξενοιασιάς.

πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
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Κυριακή 7  |   α. Κισσός - Κέδρος - Γερακάρι 
Αρχηγός: Χατζηβασίλη Άρια   •   Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.: 3        
Από τον Κισσό Ρεθύμνου (640μ) θα ανηφορίσουμε τις καταπράσινες πλαγιές του Κέδρου περπατώντας στο μονοπάτι Ε4. Θαυμάζοντας 
από ψηλά το πανέμορφο οροπέδιο Γιους Κάμπος θα φτάσουμε στην κορυφή (1776μ). Αφού απολαύσουμε την καταπληκτική θέα θα 
ακολουθήσουμε το Ε4 με κατεύθυνση βόρεια, θα περάσουμε από το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και θα καταλήξουμε στο Γερακάρι (680μ).

β. Απεζανές-Τρυπητά       Αρχηγός: Φωτ. Βολωνάκη • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1      
Θα ξεκινήσουμε με ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας. Μετά το λεωφορείο θα μας μεταφέρει στη Μονή Απεζανών 
από όπου θα ξεκινήσει η πορεία μας. Από χωματόδρομο και μονοπάτι θα περάσουμε τη Βίγλα απ’ όπου θα θαυμάσουμε τη θέα, 
κατηφορίζοντας θα διασχίσουμε το δασάκι των Τρυπητών και θα καταλήξουμε στο χωριό Τρυπητά. Εύκολη πεζοπορία κατάλληλη για 
νέους ορειβάτες και παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Σάββατο 13 - Κυριακή 14  |  Πάχνες - Κατσιβέλι - 
Σβουριχτή - Μέσα Σωρός - Στέρνες
Αρχηγός: Άννα καλλέργη   •   Ώρες πορείας: 6+6  •  Β.Δ.: 2+3
Νωρίς το Σάββατο ξεκινάμε για Ανώπολη Σφακίων, απ’ όπου φορτηγάκια μας προωθούν 
στη θέση Ρουσσές.  Ανεβαίνουμε στις Πάχνες (2453μ), την ψηλότερη κορυφή των 
Λευκών Ορέων, και μετά ακολουθούμε το σχεδόν κατηφορικό μονοπάτι για το καταφύγιο 
Κατσιβέλι( 1970μ) όπου διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή ανεβαίνουμε στη Σβουριχτή 
(2356μ), από όπου απολαμβάνουμε τη θέα πολλών κορυφών, κατόπιν στην κορυφή 
Μέσα Σωρός (2349μ) και ακολουθεί η κορυφή Στέρνες (2335μ). Τέλος το μονοπάτι μας 
οδηγεί πίσω στις Ρουσσές. Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση και κατάλληλος ρουχισμός. 

Κυριακή 14   |   Καλαμαύκα - Ανατολή          Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1  
Θα επισκεφθούμε τα μετέωρα της Κρήτης ξεκινώντας από την Καλαμαύκα (500μ) και το 
μετέωρο με το σπηλαιώδες εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού. Από δασωμένο μονοπάτι θα 
περάσουμε από τη βυζαντινή τοιχογραφημένη εκκλησία του Άγιου Γεώργιου και την εκκλησία της Παναγίας και θα σκαρφαλώσουμε 
σε άλλο μετέωρο (700μ) όπου υπάρχει το δεύτερο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού, επίσης με τοιχογραφίες. Ακολουθώντας 
χωματόδρομο και ασαφές μονοπάτι θα φθάσουμε στο λόφο του Εσταυρωμένου όπου θα ανηφορίσουμε ακολουθώντας ευκρινές 
μονοπάτι. Στην κορυφή του (950μ) θα βρούμε το τρίτο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού και θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα.  
Τέλος θα κατηφορίσουμε από το ίδιο μονοπάτι ως τον οικισμό της Ανατολής (600μ).

Σάββατο 20-Κυριακή 21  |   Αγιοφάραγγο-Γνωριμία με την αναρρίχηση     
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης  
Μια ευκαιρία για παλιούς και νέους αναρριχητές να επισκεφθούν το περίφημο αναρριχητικό 
πεδίο στο Αγιοφάραγγο. Με τη βοήθεια της Αναρριχητικής Κοινότητας Κρήτης όλοι 
μπορούν να έρθουν σε επαφή με το άθλημα της αναρρίχησης βράχου. Η αναχώρηση θα 
γίνει το Σάββατο το πρωί και η διανυκτέρευση σε σκηνές ή υπνόσακους στην παραλία.

Κυριακή 21  |   Ψηλορείτης  
Αρχηγός: Φωφώ Τσιβιδάκη  •  Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.: 3        
Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας από το Οροπέδιο της Νίδας (1370μ) από όπου ακολουθώντας το κλασικό μονοπάτι θα φτάσουμε στην 
κορυφή του Ψηλορείτη Τίμιος Σταυρός (2456μ), την ψηλότερη της Κρήτης. Θα επιστρέψουμε στη Νίδα από το ίδιο μονοπάτι.  

Κυριακή 28  |   α. Φαράγγι Βρυσί   
Αρχηγός: Νίκος Ρομπογιαννάκης  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2  
Ξεκινάμε από τους Λάκκους Χανίων (450μ) κι από καταπράσινο μονοπάτι φθάνουμε στο φαράγγι Βρυσί, που πήρε το όνομά του από 
το σπήλαιο με το ομώνυμο υπόγειο ποτάμι. Κινούμαστε στα πλάγια του φαραγγιού σε λαξευμένο μονοπάτι ανάμεσα σε κυπαρίσσια 
και πρίνους έως την πηγή Βρυσί (790μ), περνάμε στην απέναντι πλευρά και πάντα από λαξευμένο και άγριο μονοπάτι φθάνουμε στη 
Ζούρβα (570μ).

β. Φαράγγι Έργανου         Αρχηγός: Χριστόφορος Χειλαδάκης  •  Ώρες πορείας: 5  • Β.Δ.: 1+
Από το οροπέδιο της Έργανου πάνω από το χωριό Κατωφύγι Βιάννου Ηρακλείου θα μπούμε στην κοίτη του φαραγγιού της Έργανου, 
το οποίο έχει 8 ραπέλ, το μεγαλύτερο ύψους 9μ, και αρκετό περπάτημα. Κατά την κατάβαση θα συναντήσουμε γεωλογικούς 
σχηματισμούς μοναδικής ομορφιάς. Τέλος θα καταλήξουμε στο Κατωφύγι. Το φαράγγι ενδείκνυται για αρχάριους.

πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ 2017
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1100m 1100m
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Πενταήμερο 1-5  |   Άγιον Όρος 
Αρχηγός: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης 
Αεροπορική μετάβαση στη Θεσσαλονίκη. Πεζοπορίες στα δασωμένα λιθόστρωτα 
μονοπάτια, διαμονή στα Μοναστήρια και ανάβαση στην κορυφή Άθως (2033μ). 
Θέσεις περιορισμένες, ανάλογες με τον αριθμό των ατόμων που θα δεχτούν οι 
Μονές. Μόνο για άρρενες.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 3-4-5  |  α. Φαράγγι Σαμαριάς  
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου  •  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. Ομαλός-Φαράγγι Κλάδου-Αγία Ρουμέλη
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης  •  Ώρες πορείας: 12  •  Β.Δ.: 4   
Το Σάββατο αναχωρούμε για το Οροπέδιο του Ομαλού Χανίων (1080μ) όπου διανυκτερεύουμε. Νωρίς το πρωί της Κυριακής 
ξεκινάμε από το Ξυλόσκαλο (1200μ) και ανεβαίνουμε στο διάσελο του Γκίγκιλου (1500μ) αφού εφοδιαστούμε με νερό από 
την πηγή στο Λινοσέλι. Περνάμε τις περιοχές Αβατάκια (2000μ), Ρουσσιές, Πλάκες και το μοναδικό πέρασμα Μαμουνογιώργη. 
Κατεβαίνουμε πλευρικά του φαραγγιού του Κλάδου και συνεχίζουμε από Παπούρα, Καστράκια ως την Αγία Ρουμέλη.
Πορεία με δύσκολα περάσματα κι εκτεθειμένες κόψεις που απευθύνεται σε ορειβάτες εξοικειωμένους με το κακοτράχαλο 
βουνό. Η ομάδα θα περιλαμβάνει το πολύ 15 άτομα.

Κυριακή 11   |  Φαράγγι Ορεινού  
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1         
Το φαράγγι με τις Κόκκινες Πεταλούδες ή φαράγγι Ορεινό, είναι από τα ομορφότερα της Κρήτης, με έντονη βλάστηση. Στην αρχή 
της διαδρομής υπάρχουν πηγές και μικροί καταρράκτες, οι οποίοι όμως συνήθως δεν τρέχουν το καλοκαίρι. Το περπάτημα θα 
ξεκινήσει από το καταπράσινο χωριό Ορεινό και θα καταλήξει στον Κουτσουρά. Θα ακολουθήσει μπάνιο στην παραλία. 

Κυριακή 18  |  α. Σύμη-Ψαρή  
Αρχηγός: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης  •  Ώρες πορείας: 8   •  Β.Δ.: 3
Ξεκινάμε από τις αρχαιότητες της Σύμης (800μ) με κατεύθυνση ανατολική. Λίγο 
πριν το οροπέδιο Λάπαθο κατευθυνόμαστε βορειοανατολικά στο Χαμέτι, όπου ήταν 
το λημέρι των ανταρτών της Εθνικής Αντίστασης. Από κει ανεβαίνουμε στην κορυφή 
Ψαρή Μαδάρα (1860μ), τη διασχίζουμε και καταλήγουμε πάλι στις αρχαιότητες.

β. Κρουαζιέρα στον κόλπο του Μεραμπέλου 
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου  •  Ώρες πορείας:  3  •  Β.Δ.: 1
Με καραβάκι από το Θόλο πλέουμε στον κόλπο του Μεραμπέλου και βλέπουμε τα άγνωστα νησάκια και τις απρόσιτες παραλίες 
της περιοχής. Θα κάνουμε τον περίπλου της Ψείρας που κατοικήθηκε αδιάλειπτα για χιλιάδες χρόνια, θα δέσουμε στο Μινωικό 
λιμάνι, θα περπατήσουμε και θα ξεναγηθούμε στη Μινωική πόλη, θα σταματήσουμε στην παραλία Αγριόμαντρα και σε άλλες 
μικρές παραλίες όπου θα απολαύσουμε τις βουτιές μας.

Σάββατο 24 -Κυριακή 25  |  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 (1050μ) θα διασχίσουμε το καταπράσινο φαράγγι της 
Αγίας Ειρήνης και να καταλήξουμε στη Σούγια, όπου θα διανυκτερεύσουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή ακολουθώντας 
το Ε4 θα διασχίσουμε το φαράγγι της Λισσού και με πολλές στάσεις για μπάνιο θα καταλήξουμε στην Παλαιόχωρα. Όσοι 
δεν επιθυμούν να περπατήσουν μπορούν να απολαύσουν την παραλία της Σούγιας και να έρθουν στην Παλαιόχωρα με το 
λεωφορείο.

πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
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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

650m

1740m

600m

600m
12km

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

Πόσιμο Νερό

Κατάλληλη για παιδιά

Ωραία Θέα

Δύσκολη διαδρομή
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Η γνωριμία μου με τη συναρπαστική 
δραστηριότητα του canyoning έγινε 
πριν 2 χρόνια περίπου. Όταν μιλάμε 
για canyoning (canyon=φαράγγι) 
εννοούμε την καταρρίχηση ή 
κατάβαση φαραγγιών με χρήση 
τεχνικού εξοπλισμού. Χρειάζεται να 
έχεις  καλή σχέση με το νερό και το 
ύψος και πολλή όρεξη για εξερεύνηση 
φαραγγιών που δεν έχεις δει ούτε 
καν στο όνειρό σου! Τι είναι όμως 
αυτό που κάνει τη δραστηριότητα 
αυτή ξεχωριστή και κάθε φορά 

που βγαίνεις από ένα φαράγγι δεν 
βλέπεις την ώρα να εξερευνήσεις το 
επόμενο;  Ο καθένας που ανακαλύπτει 
το  canyoning και γίνεται λάτρης 
του, έχει τους δικούς του λόγους. Οι 
σημαντικότεροι είναι η ανακάλυψη 
μικρών ή μεγάλων θαυμάτων της 
φύσης, τα παιχνίδια με το νερό, η 
γνωριμία με καινούριους ανθρώπους, 
ο συνδυασμός άθλησης σε πανέμορφο  
περιβάλλον, ενώ ένα μεγάλο μέρος 
των ανθρώπων που εμπλέκονται στη 
δραστηριότητα αυτή στοχεύει στο να 

επιβεβαιώσει, να ξεπεράσει τον εαυτό 
του, κατανικώντας τις φοβίες του με το 
ύψος και το νερό.
Η Ευρυτανία αποτελεί έναν από τους 
ομορφότερους προορισμούς για τους 
λάτρεις του είδους καθώς διαθέτει 
γύρω στα 15 αρματωμένα φαράγγια 
ξεχωριστής ομορφιάς. Το τριήμερο 
καταβάσεων στα φαράγγια της 
Μαύρης Σπηλιάς, του Πάντα Βρέχει 
και της Καρίτσας (Βόθωνας) ήταν μια 
αξέχαστη εμπειρία στα φαράγγια της 
Ελλάδας.

Canyoning στην Ευρυτανία

Κείμενο-Φωτογραφίες: Δέσποινα Σταυρακάκη

2-4 Ιουλίου 2016
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Σάββατο 2 Ιουλίου
Παρέα με την καλή μου φίλη, Στέλλα 
Κοκολάκη, ταξιδέψαμε ακτοπλοϊκώς 
μέχρι τον Πειραιά και στη συνέχεια 
οδικώς μέχρι το Νέο Μικρό χωριό 
μετά το Καρπενήσι όπου συναντήσαμε 
την ομάδα του Γιώργου Ανδρέου, 
αρχηγού της Hellas Canyon, που 
είχε αναλάβει και τη διοργάνωση της 
εξόρμησης. Η συγκεκριμένη ομάδα 
είναι  πρωτοπόρος και αποτελεί 
εγγύηση σε εμπειρία και ασφάλεια. 
Αφού γνωρίσαμε τα υπόλοιπα παιδιά 
που είχαν καταφτάσει από διάφορα 
μέρη της Ελλάδας, ξεκινήσαμε για 
το φαράγγι της Μαύρης Σπηλιάς, 
περνώντας δρόμους όπου οργίαζε 
η βλάστηση. Παρκάραμε δίπλα σε 
μια σιδερένια γέφυρα στον δρόμο 
προς Προυσό και δροσιστήκαμε στη  
βρυσούλα από όπου ξεκινήσαμε 
να περπατάμε. Η διαδρομή ήταν 
μέσα από ψηλά έλατα σε ένα καλά 
διαμορφωμένο  μονοπάτι. 

Σε 20 λεπτά περίπου συναντήσαμε 
μια ανηφορική διαδρομή τύπου via 
ferrata όπου χρειάστηκε να βάλουμε 
τον εξοπλισμό μας. Στο τέλος της 
διαδρομής άρχισε η κατάβαση 
του φαραγγιού μέσα σε καθαρά, 
κρυστάλλινα νερά και εύκολα ραπέλ. 
Λεπτές υδάτινες κουρτίνες, που 
κρέμονταν από τα καταπράσινα, 
υδροχαρή φυτά, έκαναν την εμφάνισή 
τους, δημιουργώντας ένα σκηνικό 
πρωτόγνωρο για εμάς τους Κρητικούς. 

Μετά τον τελευταίο καταρράκτη, 
ακολουθήσαμε το ίδιο μονοπάτι 
για να φθάσουμε στα αυτοκίνητα. 
Κατά το απογευματάκι φθάσαμε στο 
καταπράσινο και απομονωμένο χωριό 
Ροσκά στα 1.000 μ., ανάμεσα στα όρη 
Παναιτωλικό και Οξυά. Μια ξαφνική 
καλοκαιρινή νεροποντή ήρθε να μας 
υπενθυμίσει ότι δεν ήμασταν στο 
ξερό και ζεστό σκηνικό της Κρήτης. 
Διαμονή στο παλιό Δημοτικό Σχολείο 
του χωριού που ανακαινίστηκε για 
να φιλοξενεί τους επισκέπτες της 
περιοχής.

Κυριακή 3  Ιουλίου
Πρωινό ξύπνημα και αναχώρηση 
για το φαράγγι Πάντα Βρέχει. 
Από το Ροσκά ακολουθήσαμε τον 
κατηφορικό χωματόδρομο που 
οδηγεί στον Κρικελλοπόταμο. Εκεί 
αφήσαμε τα αυτοκίνητα της εξόδου 

και επιστρέφοντας πίσω στο χωριό 
αφήσαμε τα υπόλοιπα αυτοκίνητα 
και αρχίσαμε το περπάτημα 
ώσπου συναντήσαμε το μονοπάτι 
προς  Κάτω Βρύση. Περνώντας τη 
Βρύση πλησιάσαμε σε μια μικρή 

πέτρινη τοξωτή  γέφυρα που ήταν η 
είσοδος τους φαραγγιού. Η ομάδα 
μας αποτελούνταν από 20 άτομα.  
Το φαράγγι Ροσκά ασφαλίστηκε το 2006 
από τον Γιώργο Ανδρέου. Ξεκινάει 
αρκετά ομαλά με λίγες τσουλήθρες και 
μικρά ραπέλ. Η είσοδός του βρίσκεται 
στα 970 μ. και η έξοδος στα 530μ. 
ενώ το μήκος τους είναι 1.700 μ.  

Στα πρώτα χιλιόμετρα συναντάμε κι 
αρκετές εξόδους διαφυγής. Μετά 
στενεύει και οι καταρράκτες του 
φθάνουν μέχρι τα 25 μέτρα. Η πλούσια 
βλάστηση που υπάρχει και στις δύο 
όχθες, δημιουργεί ένα φυσικό τούνελ 
από δέντρα, με μια εικόνα τροπική και 
μοναδική για την Ελλάδα. Στο φαράγγι 
πέφτουν συνεχώς νερά από πολλές 
πηγές που υπάρχουν πάνω από τα 
τοιχώματά του και σχηματίζουν πολλές 
υδάτινες κουρτίνες που συνεχίζονται 
μέχρι το τέλος του. Από τα καθαρά του 
νερά, μπορούμε να καταλάβουμε σε 
πολλά σημεία το βάθος των λιμνών, 
δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να 
προσπεράσουμε πολλούς καταρράκτες 
με άλματα και τσουλήθρες. Μέσα στο 
φαράγγι υπάρχουν δύο σημεία που 
περνάνε μονοπάτια από τη μια όχθη 
στην άλλη, καθώς κι ένα παλιό ξύλινο 
γεφύρι. 

Από το ξύλινο γεφύρι μέχρι το τέλος 
του βρίσκεται και το πιο όμορφο 
κομμάτι του φαραγγιού. Το φαράγγι 
της Ροσκά, όσο το διασχίζαμε και 
πλησιάζαμε προς το τέλος του, τόσο 
πιο όμορφο και ενδιαφέρον γινόταν. 
Αν δεν είχαμε να στήνουμε ρελέ 
και να μαζεύουμε σχοινιά μέσα στις 
κρύες βάθρες, θα μπορούσαμε να 
μέναμε με τις ώρες να χαζεύουμε 
το παραμυθένιο σκηνικό που όμοιό 
του δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οι 
φανταστικές εικόνες βλάστησης, οι 
υδάτινες κουρτίνες διαφορετικών 
σχηματισμών σε συνδυασμό με τον 
ήχο του νερού, που ρέει αδιάκοπα και 
σε διαποτίζει με μία ανεπανάληπτη 
γαλήνη και ευφορία, μεταμορφώνουν 
τον εξερευνητή του φαραγγιού σε ένα 

“ Λεπτες υδάτινες 
κουρτινες, που 
κρεμοντάν άπο 
τά κάτάπράςινά, 
υδροχάρή φυτά, 

εκάνάν τήν εμφάνιςή 
τους, δήμιουργώντάς 

ενά ςκήνικο 
πρώτογνώρο γιά εμάς 

τους κρήτικους
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ξωτικό που ενσωματώνεται πλήρως 
με το φυσικό του περιβάλλον. 
Το φαράγγι τελειώνει μέσα στον 
Κρικελλοπόταμο ποταμό. Μόλις 
φθάσαμε στο ποτάμι συνεχίσαμε στην 
δεξιά πλευρά του ποταμού, αντίθετα 
προς τη ροή του, περνώντας από το 
πανέμορφο σημείο  «Πάντα Βρέχει». 
Σε 45 λεπτά ήμασταν στα αυτοκίνητα. 

Επιστροφή, τακτοποίηση του 
εξοπλισμού, φαγητό και ξεκούραση 
στο Ροσκά. 

Δευτέρα 4 Ιουλίου
Το πρωί αποχαιρετήσαμε την υπόλοιπη 
ομάδα που έφευγε, ετοιμάσαμε τα 
πράγματά μας για αναχώρηση και 
φύγαμε με πολλή όρεξη για το φαράγγι 

του Βόθωνα, 20 χιλιόμετρα έξω από το 
Καρπενήσι, στον δρόμο προς Προυσό. 
Από την εκκλησία του χωριού Καρίτσα, 
τον Άγιο Δημήτριο, πήραμε ένα 
μονοπάτι με ανατολική κατεύθυνση 
που μας οδήγησε μετά από 30 λεπτά 
περίπου στην κοίτη του Βόθωνα. 
Είναι ένα πολύ όμορφο, κατάφυτο 
φαράγγι, το οποίο έχει σχηματιστεί 
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στις δυτικές πλαγιές του όρους 
Καλιακούδα, με μεγάλο ανοιχτό τμήμα 
στην αρχή, στενεύει όμως προς το 
τέλος, δημιουργώντας πολύ όμορφες 
καταβάσεις. Το φαράγγι έχει μήκος 
1.200 μ. και υψομετρική διαφορά 350 
μ. Έχει 10 ραπέλ με το μεγαλύτερο στα 
30 μ.
Καταλήγει στον αρκετά ορμητικό 
Καρπενησιώτη ποταμό, τον οποίο 
διασχίσαμε κρατώντας σφικτά ο 
ένας τα χέρια του άλλου, για να μην 

μας παρασύρει το δυνατό ρεύμα του 
ποταμού. Σε 15 λεπτά ήμασταν στο 
αυτοκίνητό μας και πήραμε  τον μακρύ 
δρόμο της επιστροφής. 

Τα συναισθήματα που μας πλημμύριζαν 
ήταν ανάμεικτα. Ικανοποίηση, 
ευχαρίστηση, «ηδονή», θαυμασμός, 
δέος, συγκίνηση, ψυχική ανάταση, 
γαλήνη, αλλά και μελαγχολία που 
αποχαιρετήσαμε το παραμυθένιο τοπίο 
του «Πάντα Βρέχει». Μια μικρογραφία 
της υδάτινης κουρτίνας στη στέγη του 
χωριού στο οποίο απολαύσαμε τα 

τοπικά εδέσματα, μας υπενθύμισε το 
χαρακτηριστικό και αγαπημένο και από 
τους κατοίκους σκηνικό που κυριαρχεί 
στην περιοχή. 

Φύγαμε με την υπόσχεση να επιστρέ-
ψουμε ξανά για να ανακαλύψουμε 
κι άλλα συναρπαστικά θαύματα στα 
απόκρυφα των Καρπενησιώτικων 
φαραγγιών. 

“ θά μπορουςάμε 
νά μενάμε με τις 

ώρες νά χάζευουμε το 
πάράμυθενιο ςκήνικο 

που ομοιο του  
δεν υπάρχει  
ςτήν εΛΛάδά
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21 Αυγούστου
Και να που έφτασε η ώρα για τη μικρή 
μα πανέμορφη, όπως αποδείχτηκε, 
Κίμωλο! Το  νησί των Κυκλάδων, 
την ασημένια πινελιά στο Αιγαίο, 
που έδωσε το όνομά του στο λευκό 
πέτρωμα, τη γνωστή από τους 
μαυροπίνακες κιμωλία. Σύμφωνα 
με την παράδοση, πρώτος μυθικός 
οικιστής της υπήρξε ο Κίμωλος, στον 
οποίο οφείλει το όνομά της. 
Είναι απόγευμα και η ομάδα του 
Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου 
μαζεύεται σιγά-σιγά στο λιμάνι. 
Φορτωμένοι με τα σακίδια 
ανυπομονούμε για την αναχώρηση. 
Ξεχνάμε ότι είναι περίοδος διακοπών 
και υπάρχει συχνά καθυστέρηση. 
Τελικά το Πρέβελη φτάνει, κατεβαίνει 

το πλήθος, φωνές και φασαρία 
γενικά γύρω μας και κατά τις 20.00 
ανεβαίνουμε. Όσοι δεν είχαμε καμπίνα 
ψάχναμε μια γωνιά για το βράδυ. 
Τελικά βολευτήκαμε μια χαρά και 

επιτέλους αφήνουμε το λιμάνι γύρω 
στις  21.00.
Η νύχτα! Δύσκολη λιγάκι! Το πλοίο 
προχωρά πολύ αργά. Η πρώτη στάση 
στην Ανάφη. Ψηλά ένα όμορφο στεφάνι 
από φώτα. Η επόμενη στάση Σαντορίνη 
και κατά τις 09.00 φτάνουμε  επιτέλους 
στον Αδάμαντα, το λιμάνι της Μήλου.

22 Αυγούστου
Μπήκαμε στα λεωφορεία και σε 
20 περίπου λεπτά βρισκόμαστε στα 
Πολλώνια. Από εδώ με ένα μικρό 
καραβάκι και σε 25 περίπου λεπτά 
φτάσαμε στον τελικό μας    προορισμό, 
την Κίμωλο και συγκεκριμένα στο 
μικρό λιμανάκι της  Ψάθης. Εδώ 
συναντήσαμε τον Φώτη Μαρινάκη, 
μέλος της ομάδας εθελοντών 

Κείμενο: Ελένη Μπιτσάκη  •  Φωτογραφίες: Χρήστος Οικονομάκης, Νανά Κουτσανδρέου

ΚίΜΩΛΟσ
21-26 Αυγούστου 2016

“ ή εθεΛοντική 
ομάδά κιμώΛου 

βοήθήςε γενικοτερά 
ςτήν οργάνώςή τής 

εξορμήςής μάς ςτήν 
κιμώΛο κάι τους 

ευχάριςτουμε άπο 
κάρδιάς
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Κιμωλίστες, που μας συνόδευσε σε 
όλες τις πορείες μας. Στις επόμενες 
μέρες γνωρίσαμε άλλο ένα μέλος, 
τη Μοσχούλα Μάλλη. Η Εθελοντική 
Ομάδα Κιμώλου βοήθησε γενικότερα 
στην οργάνωση της εξόρμησης μας 
στην Κίμωλο και τους ευχαριστούμε 
από καρδιάς.  Ένα μικρό πουλμανάκι 
μας μετέφερε ανά ομάδες,  άλλους 

στο Χωριό της Κιμώλου κι άλλους 
στην Αλυκή. Στην Αλυκή κάποιοι 
μείναμε σε σκηνές. Μια αστραφτερή 
παραλία μας έκλεινε το μάτι και 
βιαστήκαμε να στήσουμε τις σκηνές 
για να βουτήξουμε στα πεντακάθαρα 
νερά της. Κολυμπήσαμε μέχρι το 
Πυργονήσι, ένα βράχο που βρισκόταν 
απέναντι από την παραλία μας. Το 
απόγευμα πήραμε το λεωφορείο για 
το Χωριό.  Συναντηθήκαμε όλοι μαζί 
και με την αρχηγό της εκδρομής, 
τη Νανά Κουτσανδρέου και οδηγό 
τον Φώτη Μαρινάκη, ξεκινάμε για 
μια βόλτα  στις κοντινές παραλίες 
του χωριού. Φτάνουμε στον οικισμό 
Γούπα που δίνει ξεχωριστό χρώμα 
στην Κίμωλο. Μας εντυπωσιάζουν 
τα χαρακτηριστικά «σύρματα» 
όπου φυλάσσονται οι ψαρόβαρκες 

και τα σύνεργα των ψαράδων, και 
είναι λαξευμένα στα μαλακά λευκά 
πετρώματα. Εντύπωση μας προκαλεί 
και ένας φυσικός βράχος που μοιάζει 
με ελέφαντα και ξεχωρίζει ανάμεσα 
στους άλλους βράχους. Όμορφες 
εικόνες με φόντο  το απέραντο γαλάζιο. 
Συνεχίζουμε προς το Ρέμα. Γύρω μας 
ηφαιστειακά βράχια  στο λευκό χρώμα 

που μας καλούν να κολυμπήσουμε 
πλάι τους. Προέκταση του Ρέματος 
είναι ο Καρράς. Κι εδώ ηφαιστειακοί 
βράχοι και μικρές φυσικές πισίνες με 
λαμπερά νερά.  Κατά τις 8 το βράδυ 
επιστρέφουμε στο Χωριό. Η θέα 
μαγευτική, ειδικά αυτήν  την ώρα. 
Μπροστά μας δυο μικρά νησάκια, ο 
Άγιος Ευστάθιος και ο Άγιος Γεώργιος. 

Αφού κάναμε μια μικρή βόλτα στο 
όμορφο χωριό πήγαμε για ύπνο. Μια 
όμορφη και γεμάτη μέρα τέλειωσε.

23 Αυγούστου
Πρωινός καφές και ραντεβού στην 
πλατεία του Χωριού. Ανηφορίσαμε 
λίγο έξω από το Χωριό βαδίζοντας  
πάνω σε παλιό καλντερίμι το οποίο 

δυστυχώς δεν ήταν ανέγγιχτο, αλλά το 
είχαν τσιμεντώσει και διευρύνει  στο 
μεγαλύτερό του τμήμα.  Στα ριζά του 
Σκλάβου (ο λόφος που ανεβαίνουμε) 
είδαμε και ένα ομβριοδέκτη ή 
αμπουρδέκτη όπως τους λένε οι 
ντόπιοι. Είναι μια δεξαμενή σκαλισμένη 
στα βράχια που αποθηκεύει τα όμβρια 
ύδατα για το πότισμα των ζώων. 
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Ήξεραν οι παλιοί να εκμεταλλεύονται  
σωστά τα πάντα. Μετά από λίγο 
φτάσαμε στο  Σκιάδι, ένα τεράστιο 
πέτρινο μανιτάρι, που δημιουργός 
του είναι ο άνεμος και η διαφορετική 
σκληρότητα των πετρωμάτων  που 
το αποτελούν. Καθίσαμε στη σκιά 
του να ξεκουραστούμε κι από  τη 
θέση αυτή βλέπαμε τον Σκλάβο, τη 
Μήλο και γενικά το ΝΔ τμήμα του 
νησιού. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα 
κατηφορίσαμε για κάποιες από τις 
πολλές και όμορφες  παραλίες της 
Κιμώλου. Το μονοπάτι καταπληκτικό, 
πολύχρωμο. Εναλλάσσονται το 
καφέ , το κόκκινο, το πορτοκαλί. 
Καθ’ όλη τη διαδρομή η θέα ήταν 
φανταστική. Η ματιά μας έπεφτε πάνω 
σε ξερολιθιές και παλιά αγροτόσπιτα  
που τα χρησιμοποιούσαν παλιά 
όταν καλλιεργούσαν τις πεζούλες. 
Κατηφορίζοντας  φτάσαμε στα 
Μαυροσπήλια. Η παραλία στολισμένη 
με βράχινους σχηματισμούς, λευκούς, 
που κάτω από το φως του ήλιου 

έδειχναν ακόμα πιο λευκοί. Μαγεία! Τι 
άλλο να πω... Απολαύσαμε τα δροσερά 
καθάρια νερά, κάποιοι κολυμπήσαμε 
μέχρι την επόμενη, όμορφη επίσης, 
παραλία των Ελληνικών και στη 
συνέχεια είδαμε τους λαξευτούς 
τάφους από το νεκροταφείο της παλιάς 
μυκηναϊκής  πόλης που είχε βυθιστεί 
από σεισμό. Εδώ υπήρχαν σημάδια και 
από το παλιό λατομείο. Στη συνέχεια 

της πορείας μας  περάσαμε από το 
Καλαμίτσι και   τη Μπονάτσα, όμορφες 
παραλίες και οι δύο και καταλήξαμε 
στην Αλυκή. Μια γεμάτη μέρα 
τέλειωσε, αφήνοντας μας πολλές και 
όμορφες εικόνες!

24 Αυγούστου
Η ομάδα μας σήμερα είναι μικρή, 
25 άτομα περίπου. Τους υπόλοιπους 
μάλλον τους μάγεψε η πλανεύτρα 
θάλασσα! Πορευτήκαμε βόρεια 
του νησιού και περάσαμε από τις 
τοποθεσίες Μπαστούρι και Πέρου. 
Αφήσαμε το χωματόδρομο και μέσα 
από μια ρεματιά, περπατώντας στην 
κοίτη ενός χείμαρρου και τρώγοντας 
σταφύλια μυρωδάτα,  φτάσαμε στην 
παραλία Μοναστήρια και αμέσως μετά 
στην παραλία Σούφι. Ήσυχα νερά, παρ’ 
όλο που σήμερα φυσούσε, καθαρά, 
κρυστάλλινα! Μικρή, αμμουδερή 
παραλία με αρμυρίκια που μας χάρισαν 
τη σκιά τους. Αφού απολαύσαμε το 

“ το μονοπάτι 
κάτάπΛήκτικο, 

ποΛυχρώμο. 
ενάΛΛάςςοντάι το 

κάφε, το κοκκινο, το 
πορτοκάΛι. κάθ’ οΛή 
τή διάδρομή ή θεά 
ήτάν φάντάςτική
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μπάνιο μας, κάποιοι και τον ύπνο τους, 
χωριστήκαμε σε δυο ομάδες. Η μια 
ομάδα πήγαμε στα Πράσσα, μια όμορφη 
παραλία με λευκή χοντρόκοκκη άμμο 
και η άλλη επέστρεψε στο χωριό από 
άλλο μονοπάτι. Επιστρέφοντας το 
βράδυ στο χωριό περάσαμε από τα 
παλιά λατομεία του πωρόλιθου, και 
μας εξέπληξε η πλήρης αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος, αφού οι άνθρωποι 
είχαν την ευαισθησία και την εξυπνάδα 
να φροντίζουν  να αποκαθιστούν την 
ισορροπία στη φύση, ακολουθώντας 
τη φιλοσοφία των  αρχαίων Ελλήνων, 
που στην Πεντέλη, για παράδειγμα, 
άφηναν τη φύση χωρίς πληγές όταν 
έπαιρναν το λευκό μάρμαρο.

25 Αυγούστου
Η συνάντηση της ομάδας σήμερα 
είναι στο λιμανάκι της Ψάθης, όχι για 
να φύγουμε – ευτυχώς! - αλλά για 
να διασχίσουμε την Πολύαιγο (πολλές 
αίγες) ή Πόλυβο, το μεγαλύτερο 
ακατοίκητο νησί της Ελλάδας. Με το  

καΐκι φτάσαμε στον όρμο Της Παναγιάς 
τ’ αυλάκι. Περάσαμε από το μοναστήρι 
της Κοίμησης της Θεοτόκου και 
ξεκινήσαμε τη διάσχιση της Πολυαίγου. 
Το πεδίο ήταν βατό, παρότι δεν υπήρχε 
μονοπάτι. Είχε και τη βλάστησή του. 
Αλαδανιές, ρείκια, γενικά φρύγανα. Η 
θέα όσο ανηφορίζαμε μαγευτική. Έτσι 
φτάσαμε στο ψηλότερο σημείο,  το  
Ξαπλοβούνι (354μ) και αρχίσαμε να 
κατηφορίζουμε προς το φάρο. Δίπλα 
μας όμορφα πολύχρωμα μυτίκια. Το 
μονοπάτι σε όλες τις αποχρώσεις του 
κόκκινου, από το κόκκινο του αίματος 
ως το χρώμα της σκουριάς και το μωβ.  
Ο χωρίς, πλέον, φαροφύλακα φάρος 
μας χάρισε τη δροσιά του ντυμένος σε 
μπλε και άσπρο χρώμα. Μετά από λίγο 
βυθιστήκαμε στα πανέμορφα δροσερά 
νερά της παραλίας του Φάρου ή 
Άμμουρα όπως τη λένε αλλιώς οι 
ντόπιοι. Κι έπειτα συμπληρώθηκε η 
ομορφιά, όταν φύγαμε με το καΐκι 
για την επιστροφή, πλέοντας από 
ανατολικά προς τα νότια. Τι να πω, που 

τα λόγια μερικές φορές είναι φτωχά 
για να εκφραστεί κάποιος. Ταξιδέψαμε 
στον υπέροχο κόσμο των σχημάτων  
και των χρωμάτων! Σχηματισμοί 
βράχων μέσα στη θάλασσα βγαλμένοι 
από το όνειρο! Τα πετρώματα της 
Πολυαίγου με απίστευτα χρώματα! Τα 
νερά απερίγραπτα! Πιστεύω ότι όλοι 
γυρίσαμε πίσω, στη μαγική αθώα 
παιδική μας ηλικία, έστω και για λίγο. 
Έτσι, με τον πιο γλυκό τρόπο τέλειωσε 
και τούτη η μέρα.

26 Αυγούστου
Δυστυχώς σήμερα είναι η τελευταία 
μας μέρα στην ωραία Κίμωλο. Η 
ξενάγησή μας θα είναι σε μέρη κοντά 
στο χωριό. Ανηφορίσαμε προς το 
Ξαπλοβούνι ή Κλαψοβούνι (κατά 
τον Φώτη), αφού έκλαιγαν λέει οι 
Σίφνιοι μετανάστες του νησιού, όταν 
αντίκριζαν το νησί τους από εδώ. 
Το τι φραγκοσυκιές είδαμε κατά την 
ανάβαση  δεν λέγεται! Περάσαμε και 
από το ναό του Παντοκράτορα, που 
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γιορτάζει την πρώτη του Σεπτέμβρη τον 
Άγιο Συμεών το στυλίτη.  Στο ύψωμα 
φυσούσε πολύ, γι αυτό υπάρχουν και 
οι ανεμόμυλοι εδώ, που τους κρατά 
ζωντανούς η δραστήρια εθελοντική 
ομάδα του νησιού. Κατά την επιστροφή 
στο Χωριό είδαμε όλο σχεδόν το 
σόι του Φώτη! Τη θεία Κατερίνα τη 
ζωγράφο, την άλλη θεία που μας 
φίλεψε λαδένια και τυρένια και ένα 
τοπικό πικάντικο τυρί. Απλοί, υπέροχοι 
άνθρωποι. Σειρά στην ξενάγηση είχαν 
οι εκκλησίες του χωριού, που δεν 
είναι και λίγες, και που φυσικά άξιζε 
τον κόπο. Ο Άγιος Χρυσόστομος, 17ος 
αι. Εκεί υπάρχουν και δύο εικόνες 
του κρητικού αγιογράφου Σκορδύλη. 
Η εκκλησία του Χριστού, στο κέντρο 
του κάστρου, 16ος αι., δίκλιτη με 
επίπεδη στέγη, όπου υπήρχε μια 
ξεχωριστή εικόνα-αντίγραφο, (η 
αυθεντική βρίσκεται στο Βυζαντινό 
Μουσείο Αθηνών) και αναπαριστά τον 
αφιερωτή της εικόνας, που δέεται για 

την ασφάλειά του, καθότι ναυτικός, 
με όλα τα όργανα της δουλειάς του. 
Ο Ταξιάρχης, που εκεί βρίσκεται μια 
μαρμάρινη παλαιοχριστιανική Αγία 
Τράπεζα που βρέθηκε στον βυθό στο 
νησάκι του Αγίου Ευσταθίου τον 17ο αι.  
Η ξενάγηση  έγινε από τον ιδιοκτήτη 
της εκκλησίας με πολύ ζήλο. Φαινόταν 
ο άνθρωπος ότι ήταν λάτρης της 
Τέχνης. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε 
η ξενάγηση στο χωριό. Το απόγευμα 
μάθαμε ότι υπάρχει απαγορευτικό, 
και ότι ίσως έχουμε πρόβλημα για τη 
μετακίνηση  μέχρι τα  Πολλώνια.  
Τα πράγματα τελικά κύλισαν ομαλά και 
φτάσαμε στον Αδάμαντα, το λιμανάκι 
της Μήλου. Είχαμε λίγο χρόνο στη 
διάθεσή μας και προσπαθήσαμε να 
τον εκμεταλλευτούμε όπως μπορούσε 
και ήθελε ο καθένας. Κάποιοι 
επισκεφθήκαμε το ναό-εκκλησιαστικό 
μουσείο της Αγίας Τριάδας που είναι 
πανέμορφος και μοναδικός. Δεν έχει 
τρούλο αλλά τρουλοκαμάρα. 

Είναι τρίκλιτος ναός και γεμάτος 
με παλιά εκκλησιαστικά είδη.  
Η αποκαθήλωση του Χριστού, εικόνα 
του 17ου αι. είναι καταπληκτική.  
Υπήρχαν επίσης έργα του Σκορδύλη.
Έτσι, με μικρές βόλτες στο λιμανάκι, με 
καφεδάκι και κουβεντούλα  πέρασαν 
οι ώρες χωρίς να το καταλάβουμε.  
Κι εκεί, κοντά στις 11, έφτασε το πλοίο 
που θα μας έφερνε πίσω. Κι έτσι 
τέλειωσε κι αυτή η μοναδική, γεμάτη 
χρώματα, εξόρμηση. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Νανά 
που  οργάνωσε το ταξίδι αυτό, στον 
ΕΟΣ Ηρακλείου, στους εθελοντές 
Κιμωλίστες και σε όσους έβαλαν 
το χεράκι τους. Νομίζω ότι πρέπει 
να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα 
τον Φώτη, που είναι πράγματι 
θαυμάσιος άνθρωπος και μας 
συνόδευε κάθε μέρα. Και εις άλλα 
με υγεία!

Ανανέωση Ετήσιας Συνδρομής
Παρακαλούμε θερμά τα μέλη μας να μην ξεχνούν την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής τους.
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Αύγουστος 2016
ΚαυΚασΟσ- E L B R U S  5.642m

Κείμενο - Φωτογραφίες: Ιωάννα Ιερωνυμίδη

Αρχές καλοκαιριού λαμβάνω ένα ανα-
πάντεχο μήνυμα από τον Παναγιώτη 
Κοτρωνάρο περί ανάβασης στον 
Καύκασο. Η οροσειρά του Καυκάσου 
απλώνεται ανάμεσα στη Μαύρη και 
την Κασπία θάλασσα, έχει ανάπτυγμα 
600 χλμ και περιλαμβάνει πάνω 

από 12 κορυφές ψηλότερες από το 
Mont Blanc των Άλπεων. Το μήνυμα 
με βρήκε εντελώς απροετοίμαστη 
και κάπως αρνητική, καθώς η 
προηγούμενη εμπειρία μου στο Mont 
Blanc δύο χρόνια νωρίτερα ήταν 
μεν πανέμορφη, μοναδική θα έλεγα, 

“ με ςτοχο το Elbrus 
ςτον κάυκάςο,  
ενά κοιμώμενο 
ήφάιςτειο μοΛις  

12 χΛμ άπο τήν άςιά 
που με υψομετρο 

5.642μ εινάι  
ή ψήΛοτερή κορυφή 

τής ευρώπάϊκής 
ήπειρου 
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αλλά και εξοντωτική. Ωστόσο κάτι 
με έτρωγε μέσα μου, συν του ότι τα 
μισά μέλη που θα συμμετείχαν αυτή 
τη φορά στην ομάδα ήταν γνωστοί και 
φίλοι από την προηγούμενη ανάβασή 
μας στις Άλπεις. Οπότε, κάπως έτσι 
ξεκίνησε ξανά η προπόνηση και λίγο 
πριν το ταξίδι έδωσα το τελικό ΟΚ! 
Όλοι οι παλιοί γνώριμοι, ο Παναγιώτης 
αρχηγός, η Φανή από Φλώρινα, η 
Αναστασία και ο Αναστάσης από Αθήνα, 
αλλά και οι καινούργιοι Αθηναίοι, 
σύνολο δέκα με στόχο το Elbrus στον 
Καύκασο, ένα κοιμώμενο ηφαίστειο 
μόλις 12 χλμ από την Ασία που με 
υψόμετρο 5.642μ είναι η ψηλότερη 
κορυφή της ευρωπαϊκής ηπείρου 
και έτσι περιλαμβάνεται στο γνωστό 
«Seven Summits» tour (αναβάσεις 
στις ψηλότερες κορυφές των ηπείρων 
της γης).

Παρασκευή 29/07/2016 συναντήθηκα 
λοιπόν με την ομάδα στη Θεσσαλονίκη 
και πετάξαμε κατευθείαν για 
Mineralnye Vody, μία πόλη στη Ρωσία 
που σημαίνει....μεταλλικό νερό... 

Μετά τους πολύωρους ελέγχους στο 
αεροδρόμιο κατευθυνθήκαμε οδικώς 
προς την κοιλάδα Baksan, όπου 
μετά από 4 τουλάχιστον ώρες δρόμο 
καταλήξαμε στο χωριό Cheget. Το 
χωριό είναι χτισμένο στους πρόποδες 
του βουνού, σε υψόμετρο 2.100μ. 
Εκεί - σε ξύλινα σπιτάκια δίπλα στο 
παγετωνικό ποτάμι και με θέα τις 
κορφές - θα ήταν η βάση μας για τις 
πρώτες μέρες.

Το επόμενο πρωί ανεβήκαμε με 
τελεφερίκ μέχρι τα 3.050μ και από 
εκεί ξεκινήσαμε πεζοπορία με 
αργό ρυθμό εγκλιματισμού στο Mt. 
Cheget έως τα 3.300μ. Στα δεξιά 
μας φαινόταν ξεκάθαρα το Elbrus, 
χιονισμένο και επιβλητικό. Ο Ρώσος 
οδηγός, δισταχτικός, δεν μας άφησε 
να προχωρήσουμε ψηλότερα γιατί θα 
πλησιάζαμε τα σύνορα με τη Γεωργία, 
οπότε επιστρέψαμε νωρίς στο χωριό 
και απολύτως ξεκούραστοι.

Ο εγκλιματισμός στο υψόμετρο 
συνεχίστηκε Κυριακή πρωί όπου 
μεταφερθήκαμε οδικώς κοντά στο 
αστεροσκοπείο του Elbrus (3.100μ) 
και από εκεί ξεκινήσαμε πορεία με 
αργό ρυθμό έως τις παρυφές του 
παγετώνα Terskol και λίγο παραπέρα, 
περπατώντας πάνω στον παγετώνα, 
στα 3.706μ. Ως εκεί σχεδόν δεν είχε 
χιόνια. Το χιόνι ξεκινούσε μερικά 
μέτρα πριν τον παγετώνα. Κάποιοι 
από την ομάδα βάλαμε κραμπόν 
και αποφασίσαμε με παρότρυνση 
του Παναγιώτη να δοκιμάσουμε 
το περπάτημα στον παγετώνα, μια 
που ίσως να μην έχουμε ξανά την 
ευκαιρία. Σταθερά πατήματα για να 
καρφώνουν καλά τα κραμπόν στον 
πάγο, κάποιες πολύ μικρές κρεβάς 
που ήταν στη γέννεσή τους τριγύρω, 
αλλά με τον Παναγιώτη νιώθαμε 
απόλυτη σιγουριά. Οι υπόλοιποι της 
ομάδας, μας περίμεναν στα 3.645μ 
μαζί με τον ρώσο οδηγό, ο οποίος 
βιαζόταν να επιστρέψει καθώς είχαμε 
μπροστά μας μια ατελείωτη κατάβαση, 

1.600μ υψομετρική διαφορά, έως τα 
2.100μ όπου βρισκόταν το χωριό μας. 
Φτάσαμε βράδυ στο Cheget και αρκετά 
ταλαιπωρημένοι...

Τη Δευτέρα το πρωί ένιωθα 
τελειωμένη... Η χθεσινή κατάβαση 
μου είχε κοστίσει σε ενέργεια και 
δεν ήξερα αν αυτό θα είχε επίπτωση 
στη συνέχεια. Είχε έρθει ωστόσο 
η στιγμή ν΄αφήσουμε το χωριό 
και ν΄ανέβουμε στο βουνό για τις 
επόμενες διανυκτερεύσεις. Το πρωί 
ψάχναμε ν’ αγοράσουμε νερό, μία 
εξάδα ο καθένας για το βουνό ώστε να 
μην έχουμε προβλήματα ενυδάτωσης. 
Τα αγγλικά των ρώσων οδηγών ήταν 
σχεδόν ανύπαρκτα και, παρόλο που 
χρησιμοποιούσαμε και ρώσικες 
λέξεις, είχαμε συνεχώς προβλήματα 
στη συνεννόηση , ακόμα και για τα πιο 
απλά πράγματα, όπως πού θα βρούμε 
νερό! 

Η συννενόηση ήταν πάντα κουραστική 
και χρονοβόρα. Αφού τα καταφέραμε, 
πήραμε το τελεφερίκ ως τα 3.700μ, 
λίγο πιο πάνω από τα καταφύγια 
Barrels. Τακτοποιηθήκαμε στο 
καινούργιο καταφύγιο πάνω απ΄τον 
τερματικό σταθμό του τελεφερίκ όπου 
θα μέναμε για τις επόμενες μέρες. 
Πρόχειρες κατασκευές, καμία σχέση 
με τα καταφύγια στις Άλπεις, αλλά 
τουλάχιστον τα δωμάτια ήταν με ξύλο 
και αρκετά ζεστά παρόλο που δεν 
υπήρχε θέρμανση. Εγώ και η Φανή 
είχαμε πάρει μαζί τα ορειβατικά σκι 
αφού το Elbrus προσφέρεται γι΄αυτό 
και μια που υπήρχε ακόμα χρόνος 
αποφασίσαμε να τα δοκιμάσουμε 
ανεβαίνοντας με αυτά πιο πάνω κοντά 
στα 4.000μ προς το καταφύγιο Priyut 
και κάνοντας κατάβαση πίσω στο δικό 
μας καταφύγιο. Ήταν μια καλή αφορμή 
για να πάρουμε τη πρώτη γεύση... Το 
βράδυ μας περίμενε φαγητό από τη 
ρωσίδα μαγείρισσά μας και κατόπιν ο 
ζεστός πουπουλένιος υπνόσακος που 
ήταν υπέραρκετός για τη θερμοκρασία 
που επικρατούσε στα δωμάτια. 

Tη Τρίτη, μετά το πρωινό, ξεκίνησε 
πορεία σχεδόν όλη η ομάδα προς 
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τα βράχια Pastukhov. Τα Pastukhov 
Rocks βρίσκονται στα 4.700μ και 
είναι μια καθιερωμένη πορεία 
εγκλιματισμού στο υψόμετρο, πριν την 
ανάβαση στη κορυφή του Elbrus. 
Η Φανή κι εγώ ξεκινήσαμε λίγο 
αργότερα με τα ορειβατικά σκι για τον 
ίδιο προορισμό. Ηλιόλουστη μέρα και 
το χιόνι κατά την ανάβαση αρκετά καλό. 
Εκεί διαπίστωσα αυτό που μου έλεγε 
εξ αρχής η Φανή ως εκπαιδεύτρια 
ορειβατικού σκι, ότι η ανάβαση είναι 
πολύ πιο εύκολη με σκι. 

Πράγματι, η όλη ανάβαση ήταν μια 
πολύ όμορφη και ξεκούραστη βόλτα! 
Η θέα τριγύρω προς την άγρια 
οροσειρά του Καυκάσου επίσης 
μοναδική. Φανταζόμουν αντίστοιχα 
μια ωραία κατάβαση με σκι ως το 
καταφύγιο, όμως ο καιρός είχε άλλα 
σχέδια. Φτάσαμε αργά το μεσημέρι 
στα Pastukhov και ήδη είχε αρχίσει 
να παγώνει το χιόνι. Ξεκουραστήκαμε 
λίγο και ετοιμαστήκαμε για κατάβαση. 

Είχε φύγει πια ο ήλιος και μέσα σε λίγα 
λεπτά είχαν παγώσει τα πάντα! Το χιόνι 
γυαλί, ο καιρός έκλεινε και μετά τις 
πρώτες τούμπες με τα σκι προτίμησα 
να φορέσω κραμπόν και να κατέβω 
περπατώντας παρέα με τον Παναγιώτη. 
Αν και δύσκολες οι συνθήκες, η Φανή 

κατάφερε να κάνει και τη κατάβαση 
πίσω στο καταφύγιο με σκι.

Η επόμενη μέρα μας βρήκε στο 
καταφύγιο να ξεκουραζόμαστε και 
να χαλαρώνουμε περιμένοντας 
το ξημέρωμα και την τελική μας 
προσπάθεια για τη κορυφή. Τα 
προγνωστικά του καιρού ήταν καλά 
και δεν υπήρχε λόγος καθυστέρησης 
καθώς τη μεθεπόμενη μέρα θ΄άλλαζε 
το σκηνικό του καιρού προς το 
χειρότερο. Επιπρόσθετα, ο ντόπιος 
οδηγός μας ενημέρωσε ότι το χιόνι δεν 
ήταν το καλύτερο εκείνη τη περίοδο για 
σκι, το είχαμε βιώσει άλλωστε. Η πιο 
κατάλληλη περίοδος για σκι στο Elbrus 
ήταν δύο μήνες νωρίτερα. Οπότε εγώ 
θα συνέχιζα χωρίς τα σκι και η Φανή 
θα το ρίσκαρε. Στη χειρότερη, αφήνεις 
τα σκι, βάζεις κραμπόν και συνεχίζεις 
περπάτημα.

Το βράδυ χαλαρώσαμε στα κρεβάτια 
μας για μερικές ώρες και κατά τις 
02.00 τα ξημερώματα της Τετάρτης  
4 Αυγούστου σηκωθήκαμε να ετοιμα-
στούμε για την ανάβαση προς τα 
5.642μ. Δύο άτομα απ’ την ομάδα 
είχαν ήδη ξεκινήσει πορεία με τον 
Κοτρωνάρο για τα βράχια Pastukhov 
και οι υπόλοιποι θα φεύγαμε κατά τις 4 
το πρωί με το ρατράκ για να βρεθούμε 

όλοι στο ίδιο σημείο. Μια που είχαμε 
κάνει την ανάβαση την προηγούμενη 
μέρα έως εκεί, προτιμήσαμε να 
μεταφερθούμε με το ρατράκ για 
εξοικονόμηση δυνάμεων, αφού 
υπήρχε η δυνατότητα. 

Λίγο μετά τις 4.30 το πρωί ξεκινήσαμε 
αργό περπάτημα έχοντας δύο ρώσους 
οδηγούς μαζί με τον Παναγιώτη, οπότε 
ακόμα και να έσπαγε η ομάδα κανείς 
δεν θα προχωρούσε μόνος. Αυτό μας 
δημιουργούσε μία επιπλέον σιγουριά.
Η διαδρομή φάνηκε γρήγορα αφού 
μετά από λίγο ξημέρωσε. Μπροστά 
μας μια ατελείωτη ανηφόρα μέχρι τη 
μεγάλη τραβέρσα που θα μας οδηγούσε 
στο διάσελο πριν τη τελική ανάβαση 
προς κορυφή. Ένιωθα ξεκούραστη, 
ζεστή και σύντομα χαλάρωσα και 
βρήκα το ρυθμό μου. Η ομάδα έσπασε 
γρήγορα στα δύο, αργότερα στα τρία 
και η Φανή ανέβαινε με τα σκι. Όσο 
ανεβαίναμε όμως, λόγω πάγου, οι 
φώκιες στα σκι δεν λειτουργούσαν και 
τόσο καλά οπότε περίπου στα μέσα της 
τραβέρσας συνέχισε με κραμπόν για 
λόγους ασφάλειας. Ο καιρός ήταν σε 
γενικές γραμμές καλός αν και το κρύο 
αρκετό (-15C η μέση θερμοκρασία 
εκείνες τις μέρες στη κορυφή), όμως 
αυτή τη φορά ήμουν τόσο καλά 
εξοπλισμένη από την αρχή της πορείας 
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που δεν πάγωσα καθόλου. Η εμπειρία 
του Mont Blanc δύο χρόνια πριν και 
κάποιες συμβουλές φίλων που είχαν 
ξαναπάει λειτούργησαν καταλυτικά. 
Ένιωθα αρκετά καλά και ήταν σαν να 
πήγαινα μία βόλτα, σταματώντας όμως 
κάθε τόσο για μερικές βαθιές ανάσες 
και....πάλι μπρος!

Κάποια στιγμή αντικρίσαμε επιτέλους 
τον τελικό στόχο αλλά ήταν ακόμα ένα 
θέμα να μπορέσεις να φτάσεις εκεί, 
σε συνθήκες υψομέτρου. Οι πρώτοι 
της ομάδας ήδη επέστρεφαν από 
κορυφή και είχαμε βρεθεί καθοδόν. 
Μια μακριά ευθεία με κόκκινα 
σημαιάκια τοποθετημένα ανά μερικά 
μέτρα σε οδηγούσε στη κορυφή του 
Elbrus, η οποία φαινόταν από κοντά 
σαν ένας μικρός λόφος. Σε κάθε 
σημαιάκι σταματούσα για μερικές 
ανάσες παραπάνω αφού σ΄εκείνο το 
υψόμετρο το οξυγόνο είναι περίπου 
-50%. Μετά από συνολικά 7.30 ώρες 
ανάβαση, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι 
πατήσαμε και οι τελευταίοι στα 5.642μ! 
Εκείνη την ώρα άρχισε να κλείνει ο 
καιρός, οπότε μερικές φωτογραφίες 
στα γρήγορα λόγω χρόνου, κρύου και 
ομίχλης και αμέσως κατάβαση!
Ευτυχώς τα κόκκινα σημαιάκια 
μας οδηγούσαν μέσα στην ομίχλη. 
Κατηφορίζοντας συναντήσαμε ομάδες 

που είχαν καθυστερήσει και ανέβαιναν 
ακόμη προς τα πάνω. Από το διάσελο 
και κάτω άνοιξε και πάλι ο καιρός, 
οπότε χαλαρώσαμε. Συνεχίσαμε 
κατάβαση έως τα βράχια Pastukhov 
και αφού υπήρχε η δυνατότητα του 
ρατράκ μέχρι το καταφύγιο, την 
εκμεταλλευτήκαμε φυσικά μετά από 
τόσες ώρες πορεία.

Φτάσαμε απόγευμα στο καταφύγιο, 
μαζέψαμε στα γρήγορα και κατα-
φέραμε να προλάβουμε το τελευταίο 
δρομολόγιο του τελεφερίκ για το 
χωριό, αφού και οι υπόλοιποι, οι 
πιο γρήγοροι της ομάδας, είχαν ήδη 
κατέβει στο χωριό. Το αρχικό πλάνο 
ήταν να μείνουμε στο βουνό άλλη μια 
νύχτα, ωστόσο προτιμήσαμε την άνεση  
στο Cheget (2.100μ) και ένα ζεστό 
μπάνιο. Το βραδάκι το γιορτάσαμε 
πίνοντας παγετωνικές μπύρες!

Το επόμενο πρωί ένιωθα απρόσμενα 
ξεκούραστη, τόσο που αν έπρεπε να 
ξανανέβω το βουνό εκείνη τη μέρα, 
θα το επιχειρούσα και πάλι. Ήμασταν 
όλη η ομάδα σε καλή κατάσταση και 
η συνέχεια θα ήταν ακόμα πιο χαλαρή 
αφού μας περίμενε μια ρώσικη 
σάουνα και τουρισμός στη λουτρόπολη 
Pyatigorsk, καθώς είχαμε περίσσευμα 
ημερών που δεν μας χρειάστηκαν 
πάνω στο βουνό!



28

Απρίλιος - Μάϊος 2016
Πασχα στην ΚΕντρίΚη Καί βΟρΕία ίταΛία

Κείμενο-Φωτογραφίες: Ελευθερία Μαρτιμιανάκη

Όλα ξεκίνησαν πολύ-πολύ καιρό 
πριν, σαν μια ιδέα για εξόρμηση στις 
Cinque Terre. Πήρε μπόλικο χρόνο  
για να ωριμάσει αυτή η αρχική 
ιδέα, που άρχισε να γίνεται κάπως 
συγκεκριμένη τουλάχιστον ένα έτος 
πριν την υλοποίησή της. Η προσμονή 
όμως είχε ήδη αρχίσει μαζί μ’ εκείνη 
την πρώτη ασαφή ιδέα…

27-04-2016
Μετά από μήνες και μήνες προσμονής, 
αναχωρήσαμε νωρίς το πρωί Μεγάλης 
Τετάρτης για το αεροδρόμιο Fiumicino 
της Ρώμης. Εκεί μας περίμενε η Chiara, 
που με συντονισμένες κινήσεις μας 
προώθησε στο λεωφορείο μας, όπου 
γνωρίσαμε τον οδηγό, τον Davide που 
δεν άργησε να γίνει ο …Antoine μας… 
Η επιχείρηση «οικονομία χρόνου γιατί 
δεν περισσεύει» στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία, δεδομένου του ότι υπήρξε 
και μία παράπλευρη απώλεια:…. μια 
βαλίτσα του γκρουπ αρνήθηκε να 
ταξιδέψει μαζί μας και παράμεινε στην 
Αθήνα μερικές μέρες…. 
Στο πρόγραμμα “είχε χωρέσει” 
τετράωρη βόλτα στην αιώνια πόλη. 
Ρώμη… Διαχρονικά γοητευτική, 

πλανεύτρα πόλη. Ο νους και το βλέμμα 
σε υπερένταση. Πώς να προλάβει 
κάποιος να χωρέσει μέσα του τόσα 
θαύματα και να βιώσει έναν τέτοιο 
οργασμό τέχνης και μάλιστα σε τόσο 
λίγο χρόνο; Αρχιτεκτονήματα σε τιτάνιες 
διαστάσεις, όλοι οι αρχιτεκτονικοί 
ρυθμοί σε απόλυτη αρμονία μεταξύ 
τους. Η πόλη του υπέρμετρου, η πόλη 
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όπου η τελειότητα και το παράλογο 
εναλλάσσονται ατέρμονα, όμως 
σχεδόν αρμονικά μεταξύ τους. Αρκεί 
ένας απλός περίπατος για να πειστείς 
ότι το παρατσούκλι της πόλης “ιστός 
αράχνης” δεν είναι τυχαίο. Ένα ιστός 
που σε τυλίγει και δεν μπορείς, παρά 
να την αγαπήσεις. 

Τα πάντα στην Ρώμη περιστρέφονται 
γύρω από έναν άξονα δόξας και 
μεγαλείου. Πρόκειται για μια πόλη 
που αιώνες τώρα κινείται αδιάλειπτα 
μεταξύ του εκσυγχρονισμού και της 
διάσωσης της τεράστιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της, που αρχές και 
κάτοικοι την σεβάστηκαν απόλυτα 
με αποτέλεσμα η “αιώνια πόλη” να 
παρουσιάζει ένα πρόσωπο απολύτως 
αντάξιό της, παρά τις πιέσεις και τα 
προβλήματα. Περίπλοκη και μυστήρια 
πόλη, μια σύνθεση από κεραμοσκεπή 
κτίρια και ναούς, θόλους, 
αριστουργήματα της γλυπτικής 
διάσπαρτα παντού και πάμπολλες 

κρήνες τις υπέροχες fontane di Roma. 
Αυτή την συγκεκριμένη φορά όλα αυτά 
μας τα πρόβαλε με φόντο έναν βαριά 
συννεφιασμένο, πολύ ατμοσφαιρικό 
ουρανό. 

Από την περιοχή του Κολοσσαίου 
ξεκίνησε η βόλτα μας. Αφού ρίξαμε 
κλεφτές ματιές σε Κολοσσαίο και 
Palatino και ακολούθως σε Foro 
Romano & Traiano, φτάσαμε από την 
via dei Fori Imperiali στο Vittoriano,  

το κτίριο αποθέωση του κιτς στην 
piazza Venezia, από την οροφή του 
οποίου απολαύσαμε την θέα προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Περνώντας  μπροστά 
από τα σκαλιά της αξιαγάπητης 
εκκλησίας Santa Maria in Aracoeli, 
ανεβήκαμε στην σχεδιασμένη κυρίως 
από τον Μιχαήλ Άγγελο πανέμορφη 
πλατεία Καπιτωλίου, την ακρόπολη της 
αρχαίας πόλης, στα κτίρια της οποίας 
στεγάζονται τα Musei Capitolini τα 
αρχαιότερα μουσεία στον κόσμο και 
ο Δήμος Ρώμης. Μας υποδέχτηκαν 
εκεί τα αγάλματα των Κάστορα 
και Πολυδεύκη στην κορυφή της 
Cordonata, του έφιππου Μάρκου 
Αυρήλιου στο κέντρο της πλατείας και 
της Λύκαινας με τους μικρούληδες 
Ρωμύλο και Ρώμο.

Φεύγοντας από το Καπιτώλιο, 
στρίβοντας διαρκώς σε δαιδαλώδη 
στενάκια σύντομα φτάσαμε στην Santa 
Maria Sopra Minerva, με τον οβελίσκο 
με το ελεφαντάκι του Bernini. Μπροστά 

μας το Πάνθεον, το εντυπωσιακότερο 
και καλύτερα διατηρημένο αρχαίο 
κτίριο της Ρώμης, που σήμερα 
στεγάζει την εκκλησία της Santa Maria 
ad Martyres, το μνημείο του Ραφαήλ 
και τάφους ιταλών μοναρχών.
Το σημερινό κτίριο, γνήσιο δείγμα 
ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, κτίστηκε 
επί αυτοκράτορα Αδριανού το 118 
μ.Χ. κι αποτελείται από έναν τεράστιο 
ημισφαιρικό τρούλο, εδρασμένο σε 
ίσης ακτίνας με τον τρούλο κυλινδρική 
βάση, με μοναδική πηγή φωτός τον 
“οφθαλμό” στην κορυφή του τρούλου 
και ένα επιβλητικό αετωματικό 
προστώο που μάλλον προέρχεται από 
παλαιότερο κτίριο. 
Μικρή στάση για την απόλαυση των πιο 
υλικών …ατραξιόν της Ρώμης, κάποιο 
κομμάτι πίτσα, κάποιο καφεδάκι, 
κάποιο παγωτό, έχει για όλα τα γούστα. 
Ακόλουθος σταθμός η piazza 
Navona, όπου μείναμε όσο για να 
αντιστοιχίσουμε τους ποταμούς της  
τεράστιας κρήνης των τεσσάρων 
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ποταμών (Bernini), και κατευθυνθήκαμε  
προς την fontana di Trevi, την οποία 
βρήκαμε ασφυκτικά γεμάτη κόσμο κι 
έτσι σχεδόν την προσπεράσαμε. 

Φτάνοντας στην Piazza di Spagna, 
μας περίμενε μία απογοήτευση. 
Μοναχούλα κι ασχημούλα την βρήκαμε 
την scalinata dei Mondi, καθώς 
εργασίες συντήρησης σε εξέλιξη, 
την κρατούν σε κατάσταση πανικού, 
εκτός ενδιαφέροντος. Θεωρήσαμε 
όμως σωστό να τιμήσουμε τον πατέρα 
Bernini, κι έτσι πετάξαμε τα κέρματά 
μας και κάναμε τις ευχές μας με την 
ησυχία μας, στην χαριτωμένη για εμάς, 
“barcaccia” (άσχημη βάρκα) για τους 
πολλούς, κρήνη του. Και συνεχίσαμε 
έως την Piazza del Popolo. Όπου 
επίσης το σκηνικό παρουσίαζε 
ατέλειες, αφού η Santa Maria dei 
Miracoli, η μία από τις δύο δίδυμες 
εκκλησίες ήταν «μπανταρισμένη», σε 
συντήρηση. Πήραμε μία από τις οδούς 
που συγκλίνουν στην piazza del Popolo 

αντίθετα και περνώντας από το Ara 
Pacis (τον Βωμό της Ειρήνης) και το 
Μαυσωλείο του Αυγούστου, φτάσαμε 
στο σημείο που ήταν το ραντεβού μας, 
περπατώντας δίπλα στον Τίβερη και 
παρατηρώντας τον τρούλο του Αγίου 
Πέτρου από άλλη οπτική γωνία. Με 
πανοραμική του Castel San Angelo 
μέσα από το λεωφορείο πια, έκλεισε 
αυτή η επίσκεψη αστραπή στην αιώνια 
πόλη (εγχείρημα ούτως ή άλλος 
σχήμα οξύμωρο… όμως κάναμε την 
προσπάθειά μας με τον καλύτερο 
τρόπο...).

Και φύγαμε για αλλού και συγκε-
κριμένα για το Montemerano, 
μεσαιωνικό χωριό στα όρια της 
Τοσκάνης με το Λάτσιο, κτισμένο 
στην κορυφή ενός λόφου. Αφού 
τακτοποιηθήκαμε γρήγορα στα 
δωμάτιά μας στην Residenza Prattini, 
λίγες εκατοντάδες μέτρα έξω από 
το χωριό, “ανηφορίσαμε” στο χωριό 
και δεν αργήσαμε να αντιληφθούμε 

γιατί είναι “επίσημα αναγνωρισμένο 
ως ένα από τα πιο όμορφα χωριά της 
Ιταλίας”. Αναπτυγμένο σε φρουριακή 
διευθέτηση, με διαδοχικά στενάκια 
που οδηγούν σε μικρές πλατείες και 
τελικά οδηγούν στην κεντρική πλατεία 
του castello. Την ψυχρότητα της πέτρας 
“σπάνε” τα χρώματα των λουλουδιών 
στις διάσπαρτες παντού γλάστρες. Οι 
εναλλακτικές για φαγητό δεν ήταν 
και πολλές, οπότε καταλήξαμε στο 
“Passaparola nell Antico Frantoio”, 
εστιατόριο-οινοθήκη σε ένα παλιό 
ελαιουργείο. Το φαγητό δεν ήταν 
άσχημο, όμως εκεί διαδραματίστηκαν 
διάφορα κωμικοτραγικά (προς το 
κωμικό) που αποδίδονται κυρίως 
στο ότι τους αιφνιδιάσαμε έτσι όπως 
πλακώσαμε πολλοί μαζί και ω! δεν 
μιλάγαμε καν άπταιστα ιταλικά!… 
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Μετά το φαγητό το κατά γενικότερη 
ομολογία ελαφρά σνομπ προσωπικό, 
αγνοώντας προφανώς ότι στα 
Ελληνικά η λέξη gruppo σημαίνει 
ομάδα συμπεριλαμβανομένων της 
“ξεναγού” αλλά και του οδηγού του 
λεωφορείου ακόμη, είχαν την άκομψη 
ιδέα να προσφέρουν ένα χωνευτικό 
ποτάκι στους δύο τελευταίους: 
Οδήγησαν λοιπόν στο τραπέζι τους 
δίσκο με ένα μπουκάλι grappa (την 
ιταλική version του τσίπουρου ή της 
ρακής), ένα μπουκάλι mirto (λικέρ 
με βάση τα μπιλάκια της μυρτιάς, 
με ιδιαίτερη πατρίδα την Σαρδηνία, 
που όμως τον τελευταίο καιρό κάνει 
καριέρα και στην Κρήτη χάρη στην 
Chiara) κι ένα μπουκάλι amaro, την 
αλκοολούχο version του αντιβηχικού: 
λικέρ με χίλια δυο βότανα. Κι εκείνοι 
φυσικά, δεν θα μπορούσαν να χαρούν 
μια τέτοια χειρονομία, παρά μόνον 
ομαδικά!! Κι έτσι η στάθμη και στα τρία 
μπουκάλια κατέβηκε μεμιάς…κοντά 
στον πυθμένα, ενώ η διάθεσή μας 
και μόνο με την φάση, εκτινάχθηκε. 
Ακολούθησε μια πολύ χαρούμενη 
νυκτερινή βόλτα στα στενάκια του 

πανέμορφου χωριού, ενώ για τα after 
προτιμήσαμε δωμάτιο της Residenza 
Prattini, στο οποίο προσφέρθηκαν 
παραδοσιακά ποτά από Ιταλία και 
Ελλάδα…

28-04-2016
Πρωινή αναχώρηση για μια διαδρομή 
στους “δρόμους των Ετρούσκων”, 
και συγκεκριμένα μεταξύ της Sovana 
και του Pitigliano, με στάσεις για 
περιήγηση στα ερείπια πλήθους 
Ετρουσκικών μνημείων. Τριγυρίσαμε 
αρκετή ώρα στην κτισμένη στο κέντρο 
της περιοχής του tufo (ηφαιστειακής 
προέλευσης πέτρωμα) Sovana, 
μεσαιωνικό και αναγεννησιακό επίσης 
πολύ όμορφο χωριό, γνωστό σαν 
κέντρο των Ετρούσκων. Εντυπωσιακά 
γεμάτο με περιποιημένους κήπους, 
ανθο-κηπάκια και γλάστρες με 
λουλούδια παντού. Επισκεφτήκαμε το 
Duomo του Αγίου Πέτρου και κάποια 
χαριτωμένα μαγαζάκια. 

Καλύψαμε την μήκους περί τα 5 km  
διαδρομή, στην αρχή με βαριά 
συννεφιά που σύντομα εξελίχθηκε 

σε ασταμάτητο ψιλοβρόχο. Μεγάλο 
μέρος της διαδρομής κινήθηκε 
σε εκσκαμμένη οδό (via cava), 
αποτελούμενη από ένα σύστημα από 
βαθιά χαντάκια. Ο τρόπος κατασκευής 
των εκσκαμμένων οδών, αποτελεί 
μοναδικό παράδειγμα αυτής της 
τεχνικής οδοποιίας και είναι τυπικός της 
Ετρουσκικής περιόδου. Η εκσκαμμένη 
οδός του San Giuseppe, μέρος της 
αρχαίας οδού που συνέδεε Sovana και 
Pitigliano, είναι έντονης θρησκευτικής 
σημασίας καθώς διασχίζει περιοχή με 
σημαντικά μνημεία του 7ου αι. π.Χ. 
και χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
θολωτών τάφων. Αποτελεί την πιο 
χαρακτηριστική από τις 10 συνολικά 
της ευρύτερης περιοχής, ενώ το 
ύψος των τοιχίων της προσεγγίζει 
σε κάποια σημεία τα 12m. Φτάσαμε 
στο Pitigliano, πόλη κρεμασμένη στις 
πλαγιές ενός λόφου και κτισμένη μέσα 
στο tufo, γεγονός εξ’ αιτίας του οποίου 
η συγκέντρωση ραδονίου είναι πολύ 
υψηλότερη της συνηθισμένης, μόλις 
σταμάτησε η βροχή.
Και τι μπορώ να πω για το χωριό 
αυτό, επίσης επίσημα αναγνωρισμένο 
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ως ένα από τα πιο όμορφα χωριά της 
Ιταλίας κι ακόμα μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO… Ο ουρανός ακόμα πολύ 
βαρύς, το οικοδομικό υλικό κατασκευής 
του χωριού αποκλειστικά το γκριζωπό 
tufo κι όμως το γκρίζο δεν έχει καμία 
θέση στην περιγραφή του. Κάποια 
χρωματιστά πορτοπαράθυρα, κάποιες 
καλαίσθητες και διακριτικότατες 
χωρίς ίχνος υπερβολής χρωματιστές 
επιγραφές στις πόρτες των μαγαζιών 
και μπόλικες γλάστρες με φυτά και 
λουλούδια αρκούν για να απογειώσουν 
την ψυχρότητα του γκρί!. Απερίγραπτα 
όμορφο, έτσι ξεπλυμένο από την βροχή 
όπως το βρήκαμε, γενικότερα όμως 
καθαρότατο κι εντελώς αμόλυντο από 
τον τουρισμό ή τον νεοπλουτισμό, 
αν και αρκετά τουριστικό. Η πρώτη 
αναφορά για το Pitigliano γίνεται το 
1061, ενώ υπήρξε γνωστό ως μικρή 
Ιερουσαλήμ, εξ’ αιτίας της πολύχρονης 
παρουσίας εβραϊκής κοινότητας, καλά 
ενταγμένης στο κοινωνικό σύνολο. 
Και όπως άρμοζε στο ύψιστης ομορφιάς 

χωριό, συνθέσαμε μια όμορφη παρέα 
και ζήσαμε την απόλυτη εμπειρία 
γευσηγνωσίας τοπικών προϊόντων, 
στην υπέροχη vineria Angiolina.   

Και με την υπέροχη γεύση της 
Angiolina αφήσαμε το Pitigliano και 
κατευθυνθήκαμε προς την Saturnia, 
για μια ακόμη εμπειρία: Το μπάνιο στα 
θερμά θειούχα νερά των πηγών της 

Saturnia, γνωστά για τις θεραπευτικές 
και χαλαρωτικές ιδιότητές τους, σε έναν 
υπαίθριο χώρο όπου σχηματίζονται 
μικροί καταρράκτες, δίπλα σε ένα 
μύλο. Σύμφωνα με ένα μύθο, οι πηγές 
σχηματίσθηκαν από τους κεραυνούς 
που εκτόξευσε ο Δίας προς τον Κρόνο, 
στην διάρκεια ενός καυγά, οι οποίοι 
αστόχησαν… 

Και …θεραπευμένοι και χαλαρωμένοι 
όπως ήμασταν το βράδυ, 
επισκεφτήκαμε την αξιόλογη πιτσαρία 
“MastroTitta” στο Montemerano. 
Δεν πεινάγαμε, όμως να μην 
δοκιμάσουμε…όλες τις πίτσες ή έστω 
τις περισσότερες; Που να σημειώσω 
ότι ήταν …μάστορας ο MastroTitta, 
ήταν όλες (ή σχεδόν όλες) πολύ καλές. 
Και στην επιστροφή διαπιστώσαμε ότι 
κάποιοι… ξεφάντωναν στη γειτονιά 
και πάλι βρεθήκαμε για τα after σε 
άλλο απόψε δωμάτιο της Residenza 
Prattini….Και προς το ξημέρωμα 
είχαμε την τιμή να παρακολουθήσουμε 
το μακρόσυρτο σόλο τραγούδι ενός 
πωρωμένου αηδονιού, που είχε πάρει 
πάνω του την διασκέδασή μας.

“ πρώινή άνάχώρήςή 
γιά μιά διάδρομή 

ςτους “δρομους τών 
ετρουςκών” 

με ςτάςεις γιά 
περιήγήςή ςτά ερειπιά 
πΛήθους ετρουςκικών 

μνήμειών... 
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29-04-2016
Μετά από σύντομη επίσκεψη 
στην Saturnia και το ενδιαφέρον 
πολύχρωμο mercato της (λαϊκή 
αγορά), αφήσαμε την περιοχή για την 
Sarzana της Λιγουρίας, διασχίζοντας 
την Τοσκάνη από νότο προς τον βορρά, 
με ενδιάμεση στάση στην Πίζα. 
Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, αλλά 
η Πίζα διαθέτει πλούσια ναυτική 
παράδοση, παρά το ότι απέχει 22km 
από την πλησιέστερη παραλία και 
τίποτα από την πρόσφατη ιστορία της 
δεν την συνδέει με την θάλασσα. Στην 
αρχαιότητα υπήρξε παραλιακή, με δύο 
λιμάνια, ένα στην Τυρρηνική θάλασσα 
κι ένα στον Άρνο, το ποτάμι που 
την διασχίζει και λίγα km νοτιότερα 
διασχίζει και την Φλωρεντία. Για 
πολλούς αιώνες αποτέλεσε μεγάλη 
ναυτική δύναμη, μαζί με Βενετία, 
Γένοβα και Αμάλφι. Σχετικά πρόσφατα 
μάλιστα (1998) λίγο έξω από το κέντρο 
της πόλης, σε εκσκαφή για έργο των 
Κρατικών Σιδηροδρόμων που γρήγορα 
μετατράπηκε σε αρχαιολογική 
ανασκαφή, ανακαλύφθηκαν περίπου 
20 πλοία διατηρημένα σε πολύ καλή 

κατάσταση, τα οποία αποτελούν την 
εντυπωσιακότερη μέχρι σήμερα 
ανασκαφή στο πεδίο της ναυτικής 
αρχαιολογίας. 

Όμως, παρά την μεγάλη ναυτική 
ιστορία της και παρά τα διάσημα τέκνα 
της (Γαλιλαίος, Fibonacci,…), είναι 
παράδοξο που η Πίζα είναι διάσημη 
από ένα ατύχημα που σαν αποτέλεσμα 
είχε έναν …ανισόρροπο πύργο. Το 
1173 στην πλατεία των θαυμάτων, 
θεμελιώθηκε το οικοδόμημα που 
προορίζονταν για το κωδωνοστάσιο 
του καθεδρικού ναού. Ο οκταόροφος 
σήμερα πύργος, ο σχεδιαστής του 
οποίου παραμένει άγνωστος, άρχισε 
να γέρνει μετά την ανέγερση του 
τρίτου μόλις ορόφου. Αιτία τα σαθρά 
και διαφορετικής σύστασης εδάφη, 
η υψηλή στάθμη του υδροφόρου 
ορίζοντα και το μεγάλο βάρος του 
οικοδομήματος. Παρόλα αυτά οι 
εργασίες κατασκευής του πύργου, 
συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν. 
Στο πέρασμα των χρόνων αποδείχθηκε 
ότι η κλίση αυξάνονταν συνεχώς, 
αλλά σημειώνονταν συγχρόνως και 

περιστροφή. Εργασίες αποκατάστασης 
από το 1990 έως το 2001, που 
προκάλεσαν πλήθος συζητήσεων, 
διχονοιών αλλά και τον διαρκή 
φόβο της κατάρρευσης, μείωσαν την 
απόκλιση του πύργου από την κάθετο 
και προφανώς παρέτειναν σημαντικά 
την ζωή του.

WΚι έτσι προλάβαμε κι εμείς να 
δούμε ένα από τα επτά θαύματα 
του κόσμου…. Και είναι πραγματικά 
θαυμάσια η πλατεία των θαυμάτων 
(campo dei miracoli), με το σύμπλεγμα 
μνημειακής αρχιτεκτονικής που 
αποτελούν καθεδρικός ναός, πύργος-
κωδωνοστάσιο και Βαπτιστήριο. 
Σου προκαλεί μια έκπληξη, όσο 
προετοιμασμένος κι αν είσαι, όπως 
την αντικρίζεις εισερχόμενος στον 
περιφραγμένο χώρο από μια πύλη… 
Και ναι παιδιά: αυτός ο πύργος γέρνει. 
Και είναι πολύ χαριτωμένος έτσι όπως 
γέρνει, στο βάθος πίσω από τα άλλα 
οικοδομήματα… Κι είναι πολύ μα πολύ 
αστείοι όλοι αυτοί που ποζάρουν σε 
διάφορα σημεία, με τα χέρια τεντωμένα 
με διαφορετική κλίση ανάλογα με το 
σημείο, για την ίδια χιλιοτραβηγμένη 
φωτογραφία… Αφού εξαντλήσαμε 
το θέμα campo dei miracoli με την 
επίσκεψη στο εσωτερικό του αρκετά 
ενδιαφέροντα καθεδρικού ναού κι 
αφού ξαποστάσαμε στα δελεαστικά 
γρασίδια της πλατείας, κάποιοι 
κάναμε μια βόλτα στην ήρεμη εκτός 
της ασφυκτικά τουριστικής πλατείας 
των θαυμάτων πόλη, προς τον Άρνο 
και την Santa Maria della Spina, 
ιδιαίτερη Γοτθική εκκλησία στις όχθες 
του ποταμιού, που φιλοξενεί αγκάθι 
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(spina) από το ακάνθινο στεφάνι του 
Χριστού.

Μετά την ολιγόωρη επίσκεψη στην 
Πίζα συνεχίσαμε προς τον βορρά, 
την πόλη Sarzana της Λιγουρίας, στα 
περίχωρα της οποίας ήταν ο ξενώνας 
μας, το “Antico Casale”, ένα αρκετά 
ενδιαφέρον αγροτουριστικό κέντρο 
με πανέμορφους υπαίθριους χώρους 
ήταν στα περίχωρα. Τακτοποιηθήκαμε 
στα σπιτάκια μας, το καθένα με όνομα 
και… προσωπικότητα παρακαλώ (το 
δικό μας, η Favorita, στο ισόγειο ενός 
από τα συγκροτήματα αποτελούσε 
κέντρο απόκεντρο καθώς είχε άμεση 
πρόσβαση στον υπέροχο κήπο και 
βρίσκονταν πολύ κοντά στους χώρους 
εκδηλώσεων) και αρχίσαμε τις 
επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι (θέλαμε 
να τα δούμε όλα) και το πήγαινε έλα και 
τις φωτογραφίσεις στους κήπους και 
τους λοιπούς χώρους. Μόνο η πείνα 
μας συνέτισε κάποια στιγμή οπότε 
μετά από σύντομη έρευνα εντοπίσαμε 
εκεί κοντά  την “Pinseria Gabarda”, με 
τοπική εκδοχή της πίτσας με ιδιαίτερο, 
αρκετά παχουλό ζυμάρι. Και μετά, 
έχοντας πια συνειδητοποιήσει ότι 
ήμασταν αρκετά έξω από την πόλη, 
αποφασίσαμε ότι απόψε θα μείνω 
σπίτι! Για τα after…αρκεστήκαμε στο 
δικό μας το σπιτάκι.

30-04-2016
Νωρίς το πρωί ξεκινήσαμε για την 
Gabellaccia πάνω από την Καράρα, 
από την οποία ξεκίνησε μια σχεδόν 

κυκλική διαδρομή στο Περιφερειακό 
Πάρκο των Απουανών Άλπεων (Alpi 
Apuane). Το πάρκο ιδρύθηκε το 1985 
και περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία 
ορεινών περιοχών και τα περίφημα 
λατομεία λευκού μαρμάρου της 
Καράρα και από το 2012 αποτελεί 

μέρος του Δικτύου Γεωπάρκων 
της UNESCO. Μέσα στο πάρκο 
υπάρχουν αμέτρητα εγκαταλειμμένα 
ορυχεία χαλκού, θείου, αργύρου και 
ψευδαργύρου τα οποία στο παρελθόν 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομία 
της περιοχής. Οι Απουανές Άλπεις 
διακρίνονται από τα κοντινά τους 
Απέννινα για τις επιβλητικές μεγάλης 
κλίσης πλαγιές τους, τα ασβεστολιθικά 
τους πετρώματα που τους προσδίδουν 

τα τυπικά χαρακτηριστικά των 
καρστικών εδαφών (καταβόθρες, 
βάραθρα, σπήλαια) και κυρίως για την 
ομορφιά των λευκών μαρμάρων τους 
που μάγεψαν όλους τους σπουδαίους 
γλύπτες από τον Μικαλάνζελο ως τον 
Χένρι Μουρ. 

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής 
που θα μπορούσε να περιγραφεί 
κωδικά “Ω πράσινο, ω πράσινο”, 
διατηρήθηκε μέσα σε δάσος ελάτης 
και κυρίως οξιάς, με ξέφωτα που 
πρόσφεραν φανταστική θέα αρχικά 
στον κόλπο της La Spezia και λίγο 
μετά στα Απέννινα όρη. Περάσαμε μια 

“ οςο προετοι-
μάςμενος κι άν 

ειςάι, οπώς 
τήν άντικριζεις 

ειςερχομενος ςτον 
περιφράγμενο χώρο 

άπο μιά πυΛή… 
κάι νάι πάιδιά: 
άυτος ο πυργος 

γερνει !!  
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φυσική πέτρινη καμάρα, ένα παλιό 
ορυχείο μαγκανίου, ενώ σε μικρή 
παράκαμψη του μονοπατιού κι αφού 
συναντήσαμε ένα εγκαταλειμμένο 
αγροτόσπιτο στην τεράστια σκιά μιας 
αιωνόβιας οξιάς, ανηφορίσαμε στην 
κορυφή του βράχου Tenerano, με 
πανοραμική θέα. Συνεχίσαμε την 
διαδρομή μας στο πυκνό δάσος οξιάς, 
στο οποίο παρεμβλήθηκαν και κάποια 
όμορφα λιβάδια και κάποτε φτάσαμε 
στην κορυφή Borla (1469 m) όπου μας 
περίμενε η έκπληξη κάτι “μπουκέτων” 
από κίτρινες ίριδες. Λίγο χαμηλότερα 
από την κορυφή η “casa Martignoni” 
που αποτελεί ένα φυσικό μπαλκόνι 
στις δυστυχώς κατεστραμμένες λόγω 
της εξόρυξης πλαγιές των Απουανών 
Άλπεων και στις ακτές. Η επιστροφή 
έγινε από διαφορετική διαδρομή, με 
στάση για χαλάρωση στο ορειβατικό 
καταφύγιο του Ιταλικού Ορειβατικού 
Συλλόγου της Καράρα (CAI: Club 
Alpinismo Italiano).      

Κι έτσι γεμάτοι με το πράσινο που 
μας περιέβαλε όλη την ημέρα, μετά 
από στάση για ανεφοδιασμό με τα 
απαραίτητα για το “πασχαλινό τραπέζι”, 

γυρίσαμε στο Antico Casale μας για 
να ετοιμαστούμε να γιορτάσουμε την 
Ανάσταση σε λίγες ώρες! Εκεί μας 
περίμεναν δυο εκπλήξεις ή μάλλον μία 
έκπληξη και …μια βαλίτσα. Ναι! η …
χαμένη: βαρέθηκε στην Αθήνα κι είπε 
να μας ακολουθήσει τελικά. Όπως ήταν 
αναμενόμενο ακολούθησαν οι σχετικές 

εορταστικές εκδηλώσεις…. Σχετικά με 
την έκπληξη τώρα, εκεί ..στην γειτονιά 
μας γίνονταν ο γάμος του Ele και της 
Andrea (ή του Andrea και της Ele?). 
Δεν χάσαμε την ευκαιρία να βγάλουμε 
τις πιο εύθυμες φωτογραφίες  
με …ζευγάρι και παρανυφάκια, 
μπροστά στο ανθοστόλιστο αυτοκίνητο. 
Ξέπνοο το …πάρτι του γάμου, πολύ πιο 
ζωντανοί οι εορτασμοί της Ανάστασης 

που ακολούθησαν στα σπιτάκια μας. 
Την Ανάσταση την γιορτάσαμε στην.. 
γειτονιά μας μαζί με τους καλούς μας 
τους γείτονες, ο καθένας συνείσφερε 
με ότι είχε ετοιμάσει… Φυσικά αυτή 
την “πρώτη Ανάσταση” μαζί μας 
γιόρτασε και ο Davide ή Antoine, που 
τραγούδησε μαζί μας στην εσπεράντο 
που μιλάμε πια όλοι και δήλωσε ότι 
στην Ελλάδα δεν έχει πάει κι έλληνες 
δεν είχε γνωρίσει στο παρελθόν, μα 
εμείς φαινόμαστε “molto in gamba” 
που δεν έχει να κάνει με γάμπες, μα 
σημαίνει ότι μοιάζουμε πολύ εντάξει 
(πάλι καλά).  

Ακολούθησαν δύο μέρες που θα 
μπορούσαν συνοπτικά να περιγραφούν 
με τον τίτλο: Όταν οι ορειβάτες αφήνουν 
τα βουνά και …πιάνουν (με την κρητική 
σημασία: καταλαμβάνουν) τις rivieres. 
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με την 
σειρά τους:

Κυριακή 1 Μάιου 2016
Το πρωί της Πρωτομαγιάς-Ορθόδοξο 
Πάσχα μετά το πρωινό, ξεχυθήκαμε 
με τα πόδια στους δρόμους της 
Sarzana προς τον σταθμό του τρένου, 
απ’ όπου φύγαμε με κατεύθυνση 
προς Γένοβα και προορισμό την  
La Spezia, από την οποία πήραμε το 
τοπικό τρένο για το Monterosso al 
Mare, αφετηρία της περιήγησής μας. 
Φτάνοντας στον σταθμό, το μήνυμα 
(που αμέσως τράπηκε σε σύνθημα) για 
να κατακτήσουμε τον θαυμάσιο κόσμο 
των Cinque Terre δόθηκε σαφές από 
την Chiara: Salevete! Το παρασύνθημα 
δεν άργησε, και δόθηκε στο facebook:  
Ο Ορειβατικός Ηρακλείου στο 
Πενταχώρι της Λιγουρίας. (Κι έτσι 
όλοι όσοι νομίζαμε ότι ήμασταν εδώ 

“ ο ορειβάτικος 
ήράκΛειου ςτο 
πεντάχώρι τής 

Λιγουριάς 
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incognito, μείναμε… με τα νομίσματα…). 

Το εθνικό πάρκο των Cinque Terre, 
περίπου 90 χλμ. νότια της Γένοβας, 
ανήκει στον κατάλογο της παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO και αποτελεί περιβαλλοντικά 
προστατευόμενη περιοχή από το 1999. 
Το πάρκο μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις 
ζώνες: το εθνικό πάρκο αυτό καθαυτό, 
την παραθαλάσσια περιοχή και την 
θαλάσσια, προστατευόμενη περιοχή. 
Αποτελεί ίσως την μόνη κατοικημένη 
περιοχή της Ιταλίας, σε καθεστώς 
περιβαλλοντικής προστασίας. Υπό 
προστασία είναι μεταξύ άλλων, 
το μήκους πολλών χιλιομέτρων 
σύστημα από ξερολιθιές οι οποίες 
συγκρατούν εξαιρετικά μικρού 
πλάτους αναβαθμίδες καλλιεργημένου 
κυρίως με αμπελώνες εδάφους, σε 
ένα μοναδικό τυπικά μεσογειακό 
περιβάλλον, στο οποίο τα Απέννινα 
όρη φτάνουν σε απόσταση αναπνοής 
από την θάλασσα. 

Το παζλ των Πέντε Γαιών (Cinque 
Terre) συμπληρώνεται, από δυτικά 
προς τα ανατολικά από τα χωριά 
Monterosso, Vernazza, Corniglia, 
Manarola και Riomaggiore αλλά και 
κάποια μικρότερα στην ενδοχώρα. 
Πέντε τόποι, πέντε χωριά με ένα 
όνομα, κοινή ιστορία και παρόμοια 
αλλά όχι ταυτόσημα χαρακτηριστικά. 
Και τα πέντε αγκυροβολημένα πάνω 
στα βράχια κατά μήκος της θάλασσας, 
σε σύνδεση μεταξύ τους είτε με το 
τοπικό τρένο είτε με μονοπάτια, το 
πιο διάσημο από τα οποία είναι η 

Via dell’ Amore, που συνδέει το 
Riomaggiore και την Manarola. 
Αποτελούν ίσως την “αντιστάρ” 
εκδοχή της διπλανής κοσμοπολίτικης 
ριβιέρας και ταιριάζουν περισσότερο 
στις απαιτήσεις των πιο “ψαγμένων” 
τουριστών. 

Κοινό στοιχείο όλων των χωριών 
τα χρωματιστά σπίτια, τα ως επί το 
πλείστον ανηφορικά (ή κατηφορικά-
είναι θέμα οπτικής γωνίας) 
γραφικότατα δρομάκια, οι γλάστρες 
με πλήθος λουλουδιών, οι διάσπαρτες 
βάρκες παρκαρισμένες μέσα στα 
σοκάκια αλλά και το πλήθος των 
τουριστών, σε μεγάλο ποσοστό 
περιπατητών. 
Το Monterosso είναι το πιο μεγάλο 

και πιο απλωμένο σε έκταση από 
τα πέντε χωριά, εκείνο για το οποίο 
γίνεται νωρίτερα ιστορική αναφορά (το 
1056). Αποτελεί το κέντρο παραγωγής 
του τοπικού κρασιού, του sciacchetra. 
Αφού διασχίσαμε την παραλία 
ανηφορίσαμε ανάμεσα σε ξερολιθιές 
και πεζούλες με αμπέλια αλλά και 

λεμονιές και περπατήσαμε σε μονοπάτι 
για περίπου μία ώρα με πανοραμική 
θέα στην θάλασσα της Λιγουρίας. 
Κάπου εκεί είδαμε και το έξυπνο 
σύστημα μεταφοράς των σταφυλιών 
στα ιδιαίτερα επικλινή εδάφη.

Ακόλουθος σταθμός η Vernazza, 
για πολλούς το πιο ατμοσφαιρικό 
από τα πέντε χωριά. Το αξιόλογο 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο 
το οποίο επιτεύχθηκε κάποτε στο 
χωριό, μαρτυρούν ακόμη η αστική 
διαμόρφωση και η παρουσία 
αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως 
εκκλησίες και πυργόσπιτα. Το χωριό, 
στο οποίο δεσπόζουν ένα κάστρο 
και ένας κυλινδρικός πύργος που 
ανάγονται στο ενδέκατο αιώνα, 
αναφέρεται ιστορικά για πρώτη φορά 
το 1080 και είναι διαμορφωμένο 
από κατοικίες που χωρίζονται από 
έναν μοναδικό κεντρικό δρόμο που 

“ κάι τά πεντε 
άγκυροβοΛήμενά 

πάνώ ςτά βράχιά κάτά 
μήκος τής 
θάΛάςςάς
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καταλήγει στο λιμανάκι και κάθετες 
σκάλες, που ονομάζονται “arpaie”. 
Εκεί, στο προστατευμένο από 
κυματοθραύστη λιμανάκι καταλήξαμε 
κι εμείς, κι επισκεφτήκαμε την 
εκκλησία της Αγίας Μαργαρίτας της 
Αντιόχειας, του 18ου αι. 

Ανηφορίζοντας από μία από τις arpaie 
βγήκαμε από το χωριό και βρεθήκαμε 
ξανά ανάμεσα σε καλλιεργημένες 
αλλά και εγκαταλειμμένες με οργιώδη 
βλάστηση πεζούλες συνεχίζοντας 
την πορεία μας για την Corniglia, το 
μόνο από τα πέντε χωριά που δεν 
είναι σε επαφή με την θάλασσα, αλλά 
“ξαπλωμένη” πάνω σε μια βραχώδη 
προεξοχή, 370 σκαλοπάτια ψηλότερα 
από την θάλασσα. Τα σπίτια της 
εκτείνονται περισσότερο στο έδαφος 
παρά καθ’ ύψος, στοιχείο που την 
διαφοροποιεί σχετικά από τα άλλα 
βασικά χωριά των Cinque Terre και 
θυμίζουν περισσότερο τα σπίτια της 
ενδοχώρας. Στο κέντρο της δεσπόζει 
η εκκλησία του Αγίου Πέτρου, αλλά 
και η κεντρική πλατεία, η “καρδιά” του 
χωριού. 

Επόμενος σταθμός η Manarola, 
που αποτελεί ένα αστικό κόσμημα 
πλούσια όπως είναι από τυπικά 
πυργόσπιτα γενοβέζικου στυλ, 
κτισμένα αμφιθεατρικά πάνω από 
το μικροσκοπικό λιμανάκι της. Το 
χωριό ιδρύθηκε το δεύτερο μισό του 
δωδέκατου αιώνα και το όνομά του 
πιθανότατα προήλθε από την αρχαία 
“magna roea”, την μεγάλη ρόδα 
του υδρόμυλου που υπήρχε στην 
περιοχή και αυτή την στιγμή εκτίθεται 

συντηρημένος από το εθνικό πάρκο 
στο χωριό. Ένα τούνελ για πεζούς, 
έργο των σπουδαστών της Ακαδημίας 
Καλών Τεχνών της Brera (Milano), 
ενώνει το χωριό με τον σιδηροδρομικό 
σταθμό αλλά και οδηγεί στην Via dell’ 
Amore το παραθαλάσσιο χαραγμένο 
στον βράχο και κρεμασμένο πάνω 
από την θάλασσα μονοπάτι ως το 
Riomaggiore, που κατασκευάστηκε 
στα τέλη της δεκαετίας του 1920 

για τις ανάγκες της κατασκευής της 
σιδηροδρομικής γραμμής. Δυστυχώς 
μπορέσαμε να περπατήσαμε μόνο τα 
πρώτα μέτρα του, έτσι για λόγους…
τιμής, γιατί το μονοπάτι ήταν κλειστό 
για συντήρηση. 

Στο Riomaggiore φτάσαμε με το 
τρένο. Το Riomaggiore, “συμπιεσμένο” 
ανάμεσα σε δύο λόφους που 
κατηφορίζουν στο παλιό λιμάνι του, 
διαθέτει επίσης χρωματιστά σπίτια 
κάθετης διαμόρφωσης, κι αναφέρεται 
ιστορικά γύρω στο 1250. Όλα τα 
σπίτια του χωριού διαθέτουν δύο 
εισόδους: Μία στην πρόσοψη, στο 
επίπεδο του στενού και μία στην πίσω 
όψη, στο επίπεδο του πίσω δρόμου, 
διαμόρφωση που κάποτε μπορούσε να 
εγγυηθεί την διαφυγή σε περίπτωση 
επίθεσης των Σαρακηνών.  
 
Κι εδώ ένα τούνελ για πεζούς, όμορφα 
διαμορφωμένο ενώνει το χωριό με τον 
σιδηροδρομικό σταθμό. Στην έξοδο του 
τούνελ προς το χωριό και πάνω από το 
λιμάνι πλήθος από γραφικά μαγαζάκια 
που πουλούν στους περαστικούς τα πιο 
νόστιμα τηγανιτά ψαράκια του κόσμου. 
Μόνο που εγώ δεν…..συναντήθηκα 
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μαζί τους και το’ χω μεγάλο παράπονο: 
ορίστε τώρα πρέπει να ξαναπάω, δεν 
πρέπει?

Στην επιστροφή στη Sarzana κάναμε 
μια γρήγορη βόλτα στην πόλη, μια 
πόλη που υπήρξε κέντρο αντίστασης 
στον φασισμό και τον ναζισμό. 
Ενδιαφέρουσα η πόλη και το κάστρο 
(castello) της και πολύ ενδιαφέρουσα 
η έκθεση Arti Fioriti με πρωτότυπες 
συνθέσεις με άνθη και φυτά, που 
φιλοξενούνταν σε διάφορα δημόσια 
κτίρια. 
Επιστρέψαμε σχετικά νωρίς γιατί 
είχαμε προγραμματίσει επίσημο 
εορτασμό του Πάσχα, όλοι μαζί 
στον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων 
του Antico Casale, όπως πρέπει: με 
ψήσιμο! 

Πλύθηκαν κι έγιναν σαλάτα …τόνοι 
λαχανικών, στήθηκαν τα τραπέζια 
για την περίσταση, κατέβηκαν οι 
τέντες για την βραδινή ψυχρούλα, 
συγκεντρώθηκαν σερβίτσια από 
τα σπιτάκια μας, ενώ οι πιο ικανοί 
ψηστάδες είχαν αναλάβει εργασία από 

νωρίς και τα έδωσαν όλα, μπράβο σε 
όλους τους. Κεράκια εμφανίστηκαν 
υπό το φως των οποίων ψάλθηκε το 
Χριστός Ανέστη, ενώ μετά το φαγητό, 
να και τα αυθεντικά κόκκινα αυγά, που 
Αϋφαντή και Φωτεινή είχαν βάψει την 

τελευταία στιγμή πριν φύγουμε, είχαν 
αμπαλάρει και μεταφέρει ως εδώ και 
συντηρήσει ως σήμερα & μπράβο τους, 
που έφεραν το χρώμα του Πάσχα στο 
τεράστιο κοινό μας τραπέζι! Και φυσικά 

το τραπέζι μας κοσμούσε το στεφάνι 
της Πρωτομαγιάς, την κατασκευή του 
οποίου είχε επιμεληθεί ο Μανώλης 
στα δάση των Απουανών Άλπεων…
(πρόωρα, ώστε να μην πειραχθεί ούτε 
ένα φύλλο από την υπό καθεστώς 
περιβαλλοντικής προστασίας περιοχή 
των Cinque Terre).

02-05-2016
Προγραμματισμένη μια πολύ όμορφη  
διάσχιση στο εθνικό πάρκο των 
Απεννίνων και ειδικότερα στο 
περιφερειακό πάρκο των 100 
Λιμνών. Τα μηνύματα όμως δεν 
ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήδη 
από την προηγούμενη ημέρα. Στην 
περιοχή είχε έντονες βροχές, τοπικά 
και χιονοπτώσεις. Παρόλα αυτά 
ξεκινήσαμε με αισιοδοξία για την 
περιοχή σε μια πολύ όμορφη διαδρομή 
υπό βροχή, έως το χωριό Berceto 
στην περιοχή της Πάρμας, στο οποίο 
κάναμε στάση για επαναπροσδιορισμό 
του προγράμματος, γιατί δεν υπήρχε 
προοπτική βελτίωσης του καιρού. 
Το Berceto, με ένα κάστρο που μας 
πρόσφερε πολύ καλή θέα στο όμορφο 

“ ςτο κάτώ-κάτώ  
τά βουνά τά 

Λάτρευουμε, ομώς  
γιά τις πάράΛιες 

εχουμε γεννήθει εμεις 
κάι υπάρχει κάι  
ή riviEra εδώ  

πιο κάτώ 
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χωριό του βορρά, το αγαπήσαμε 
και για τους εντυπωσιακά φιλικούς 
ανθρώπους του. Φεύγοντας είχαμε 
αποφασίσει ότι μπορεί σήμερα το 
βουνό να μην μας θέλει, όμως κανένα 
πρόβλημα: ας αφήσουμε μια σημαντική 
εκκρεμότητα ώστε να υπάρχει αιτία να 
επιστρέψουμε εδώ… Στο κάτω-κάτω 
τα βουνά τα λατρεύουμε, όμως για τις 
παραλίες έχουμε γεννηθεί εμείς και 
υπάρχει και η Riviera εδώ πιο κάτω… 

Και κάπως έτσι βρεθήκαμε στον κόλπο 
της La Spezia, στο Lerici με το λίγο 
αστείο όνομα και το κάστρο στον βράχο 
να δεσπόζει και να ελέγχει τον “κόλπο 
των ποιητών”, τα συμπαθέστατα 
στενάκια και …έναν έντονο αέρα 
ριβιέρας βρε παιδί μου… Με την 
πρωτόγνωρη πολυτέλεια να μην μας 
κυνηγάει ο χρόνος, χαρήκαμε την μέρα 
με άλλο τρόπο…. Πιο κοσμοπολίτικο αν 
μη τι άλλο… 

Περπατήσαμε στο κάστρο και 
στην πόλη, χαλαρώσαμε, κάναμε 
καταχρήσεις, κι άλλες καταχρήσεις με 
κάτι απίθανα θαλασσινά, χαλαρώσαμε 
ξανά στα βραχάκια στην προκυμαία. 
Όμως δευτέρα πρωί τα καταστήματα 
της γείτονος είναι κλειστά, οπότε μια 
κατάχρηση μας ξέφυγε: το shopping! 
Και ω! του θαύματος! Βρέθηκε στον 
δρόμο μας στην επιστροφή λίγο 
έξω από την Sarzana, κατάστημα 
της Decathlon στο οποίο και…
επιδοθήκαμε. Τι απωθημένο να πεις ότι 
σου έμεινε μετά από μια τέτοια μέρα 
και να μην πέσει φωτιά να σε κάψει;; 

Το μόνο αρνητικό ήταν ότι βγάλαμε 
knock out την Chiara, που το βράδυ 
ήταν πολλά άρρωστη και δεν είχε 
αντοχή να μείνει όρθια η poverina… 

Κι έτσι την στείλαμε νωρίς για ύπνο 
και σ’ ένδειξη συμπαράστασης το 
τελευταίο βράδυ στο αγαπημένο πια 
Antico Casale, δεν ξεφαντώσαμε 
όπως ήταν στα σχέδια. Το περάσαμε 
ήσυχα στον πανέμορφο κήπο έξω από 
το σπιτάκι μας.

03-05-2016
Αφού ευχαριστηθήκαμε και πάλι το 
πλούσιο πρωινό του Antico Casale 
(από τα πιο πλούσια ever, αξίζει να 
αναφερθεί) και κάναμε μια τελευταία 
βιαστική βόλτα για κάτι τελευταίες 
φωτογραφίες στους κήπους, κάποτε 
μαζευτήκαμε στο λεωφορείο. Με 
το που επιβιβαστήκαμε η διάθεση 
“ξεφούσκωσε” λίγο. Είχαμε και 
αρκετά χιλιόμετρα να καλύψουμε ως 
τη Ρώμη, έτσι για να μπορέσουμε να 

το εμπεδώσουμε ότι τέλος παιδιά, 
αυτό ήταν. Στο αεροδρόμιο η διάθεση 
χειροτέρεψε, είχαμε να χαιρετήσουμε 
και την Chiara που σύντομα θα 
μας ερχόταν βέβαια, αλλά ένας 
αποχαιρετισμός δεν παύει να είναι 
ένας αποχωρισμός, έστω και για λίγο…
Ολιγόωρη αναμονή στην Αθήνα κι  

αργά το βράδυ ήμασταν στα σπίτια μας 
(…καμία προσμονή).

….Επειδή κάθε ταξίδι ολοκληρώνεται 
σε τρεις φάσεις: τη φάση που το 
σχεδιάζεις, τη φάση του ίδιου 
του ταξιδιού και τη φάση που το 
αναπολείς, κι εγώ γράφοντας αυτό 
το οδοιπορικό (μήνες μετά) αυτή την 
τελευταία φάση την έζησα πολύ-πολύ 
έντονα, πραγματικά δυσκολεύομαι 
να βρω λόγια για να ευχαριστήσω 
τα δυο κορίτσια, βασικούς ηθικούς 
αλλά και …πραγματικούς αυτουργούς 
αυτού του ταξιδιού: Την Chiara και την 
Ζουμπουλιά, που έδωσαν μήνες από 
τη ζωή τους για την οργάνωσή του, 
ενώ κατά την διάρκειά του “τα ’δωσαν 
όλα” για την επιτυχία του. 
Κορίτσια, ευχαριστώ πολύ-πολύ 
για όλα: και για τα προφανή βέβαια, 
για τα οποία σίγουρα μαζί μου σας 
ευχαριστούν όλοι οι συμμετέχοντες  
αλλά και γιατί ήσασταν εκεί κάθε 
στιγμή, ώστε να διευθετηθούν όλα 
εκείνα τα μικρά αλλά τόσο σημαντικά 
(ακόμα και κάποια παράλογα και 
εξωφρενικά….) εξ’ αιτίας των οποίων 
μια υπέροχη αίσθηση θα συνοδεύει 
κάθε αναπόληση αυτού του ταξιδιού, 
όσα χρόνια κι αν περάσουν. 

Στοιχεία από: Γεωτρόπιο τεύχη 18/12-08-2000, 
22/09-09-2000, 27/14-10-2000, 62/16-
06-2001, 91/05-01-2002, 111/25-05-2002, 
134/02-11-2002, 238/06-11-2004, sites των 
Δήμων των Cinque Terre, τα sites που μας 
προτάθηκαν με το πρόγραμμα της εκδρομής.                        

“ πράγμάτικά 
δυςκοΛευομάι νά 
βρώ Λογιά γιά νά 

ευχάριςτήςώ τά δυο 
κοριτςιά, βάςικους 
ήθικους άΛΛά κάι 
…πράγμάτικους 

άυτουργους άυτου του 
τάξιδιου: τήν Chiara  
& τήν ζουμπουΛιά  
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Όλες οι εποχές είναι πανέμορφες μα 
η φύση το φθινόπωρο σε κάποιες 
περιοχές με φυλλοβόλα δάση έχει 
μια απίστευτη ομορφιά χάρη στην 
πληθώρα των χρωμάτων που 
ντύνονται τα δένδρα για να υποδεχτούν 
τον χειμώνα. Σε αυτά τα μέρη επέλεξε 
Ορειβατικός Σύλλογος να μας ταξιδέψει 
τις μέρες τις εθνικής μας γιορτής 
για να χορτάσουν τα μάτια μας,  να 
γαληνέψει η ψυχή μας, να τσεκάρουμε 
τις αντοχές μας, να κρατήσουμε 
εικόνες όσο μπορούμε μέσα μας και 
επιστρέφοντας να μεταδώσουμε την 
αγάπη μας για τη φύση, μα και την 
ανάγκη να βρισκόμαστε κοντά της 
να την απολαμβάνουμε μα και να την 
προστατεύουμε.

Φέτος η Φθινοπωρινή επιλογή ήταν τα 
Τζουμέρκα στην Ήπειρο. Βρίσκονται 
στο νότιο τμήμα της οροσειράς της 
Πίνδου, και περικλείονται από δύο 

μεγάλα ποτάμια, τον Άραχθο και τον 
Αχελώο. Τα Τζουμέρκα, ή αλλιώς 
Αθαμανικά Όρη, είναι το φυσικό όριο 
της Ηπείρου με την Θεσσαλία. Είναι μια 
ορεινή περιοχή ιδιαίτερα δυσπρόσιτη 
με μακραίωνη ιστορία που το δύσκολο 
ανάγλυφο της βοήθησε να είναι κέντρο 
αντίστασης και κατά των Τούρκων και 
κατά των Γερμανών. Είναι όμως και 
μια περιοχή που, παρά τον ορεινό της 
χαρακτήρα, αναπτύχθηκε οικονομικά, 
με εξαγωγικό προσανατολισμό 
κυρίως σε προϊόντα κτηνοτροφικά, 
μεταξιού και αργυροχρυσοχοΐας. 
Το Συρράκο είχε προμηθεύσει τον 
στρατό του Μεγάλου Ναπολέοντα με 
25000αδιαβροχες κάπες! Ήταν επίσης 
μια περιοχή με υψηλό πολιτιστικό 
επίπεδο. Από το Συρράκο κατάγονταν 

“ γιά νά χορτάςουν 
τά μάτιά μάς,  νά 
γάΛήνεψει ή ψυχή 

μάς, νά τςεκάρουμε 
τις άντοχες μάς, νά 
κράτήςουμε εικονες 

οςο μπορουμε  
μεςά μάς 

στα ΜαγΕυτίΚα τζΟυΜΕρΚα

Κείμενο: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης   •   Φωτογραφίες: Άρια Χατζηβασίλη, Μιχάλης Λυρατζάκης

Οκτώβριος 2016
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οι ποιητές Κώστας Κρυστάλης και 
Γεώργιος Ζαλοκώστας, καθώς και ο 
πρώτος Πρωθυπουργός της Χώρας 
Ι. Κωλέτης. Τα βουνά της είναι 
οξυκόρυφα, δασώδη, ακόμα και στο 
αλπικό τους μέρος είναι κατάφυτα από 
μάζες. Από τα σπλάχνα του βουνού 
ξεπηδούν στις πλαγιές ορμητικοί 
καταρράκτες, που τροφοδοτούν 
τον Καλαρρύτικο ποταμό και στην 
συνέχεια τον Άραχθο που εκβάλει 
στον Αμβρακικό κόλπο. Εκτός από τα 
πασίγνωστα Βλαχοχώρια Καλαρρύτες 
και Συρράκο, τα Τζουμέρκα είναι 
επίσης γνωστά από το μονότοξο 
γεφύρι της Πλάκας στον Άραχθο , το 
μεγαλύτερο των Βαλκανίων (40Χ21μ) 
και τρίτο στην Ευρώπη, το οποίο 
φτιάχτηκε το 1866 και κατέρρευσε 
πρόσφατα το 2015 από την ορμή του 
ποταμού και την εγκατάλειψη. 
Η συμμετοχή στην εξόρμηση 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 81 
άτομα σε δύο λεωφορεία σε τρείς 
διαφορετικούς τόπους διαμονής 
και έμειναν όλοι ευχαριστημένοι εξ 
αιτίας της υπευθυνότητας και της 
προθυμίας της Αρχηγού, η οποία 
σχεδίασε διαβαθμισμένες διαδρομές, 
rafting στον Άραχθο και ανάβαση στην 
Κορυφή Στρογγούλα, ώστε να έχουν 
οι συμμετέχοντες την ευκαιρία να 

επιλέξουν. Με το που φτάσαμε η φύση 
και η πανδαισία των χρωμάτων που 
βλέπαμε μπροστά μας μας μάγεψε. 
Προλάβαμε την πρώτη μέρα να 
περπατήσουμε μέχρι στους δίδυμους 
καταρράκτες, από τους οποίους πήρε 
το όνομα του το χωριό που έμεινε η 
ομάδα μου: Καταρράκτης.
 
Η επόμενη μέρα προέβλεπε επίσκεψη 
στο Μοναστήρι της Βύλιζας, τους 
Καλλαρύτες και το Συράκκο. Η εξάωρη 
διαδρομή μας μέσα σε ένα παμπάλαιο 
και καλά διατηρημένο πετρόχτιστο 
μονοπάτι, που ελισσόταν στην αρχή 
στην κάθετη πλαγιά μια μεγάλης σαν 
φαράγγι ρεματιάς και στην συνέχεια σε 
δασωμένες πλαγιές και ρεματιές ήταν 
από τις ομορφότερες του είδους. Στη 
διαδρομή μας επισκεφτήκαμε τη μονή 
Βύλιζας αφού παρακάμψαμε τη μονή 
Κηπίνας, και στη συνέχεια το μονοπάτι 
μας έφερε στους Καλλαρύτες και από 
κει στο Συρράκο, τα πιο ονομαστά 
χωριά της περιοχής, Ζαγορίτικης 
αρχιτεκτονικής και ομορφιάς. Τα 
μεγάλα κτήρια, κυρίως στο Συρράκο, 
παραπέμπουν σε ένα ένδοξο και 
πλούσιο παρελθόν. Με περηφάνια 
πληροφορηθήκαμε ότι Κρήτες 
πολέμησαν για την απελευθέρωση του 
Συρράκου από τους Τούρκους το 1912.

Την επόμενη μέρα χωριστήκαμε 
σε ομάδες. Η μία επισκέφτηκε το 
εντυπωσιακό σπήλαιο της Ανεμότρυπας 
και με πορεία στο δάσος τα δύο 
ορειβατικά καταφύγια, στα Πράμαντα 
και στους Μελισουργούς. Η άλλη 
ομάδα επέλεξε rafting στον Άραχθο 
και το σπήλαιο της Ανεμότρυπας 
πάλι, και η δική μας ομάδα ανάβαση 
στην κορυφή Στρογγούλα (2.112μ) 
και κατάβαση από την άλλη πλευρά 
του βουνού, με όλη τη διαδρομή 
να εξελίσσεται σε κάθετες σχεδόν 
πλαγιές. Η θέα που βλέπαμε από ψηλά 
σε όλη την διαδρομή δεν μας άφηνε 
να νοιώσουμε κούραση. Ανεβαίνοντας 
συναντήσαμε αρκετά χαρακώματα που 
υποδήλωναν την στρατηγική σημασία 
της περιοχής. Από κάποιο σημείο 
βλέπαμε στο βάθος τα Γιάννενα με την 
λίμνη και το νησάκι του Αλή Πασά. Η 
μαγεία όμως ήταν όταν φθάσαμε την 
κορυφογραμμή. Βρεθήκαμε πάνω από 
μια στενή και βαθειά (πάνω από 1300μ) 
φαραγγοκοιλάδα με τελείως κάθετα 
πρανή που την όριζαν από τη μία μεριά 
η Στρογγούλα και από την απέναντι η 
Κακαρδίτσα. Στο βάθος της κοιλάδας 
ήταν οι Μελισουργοί (το χωριό 
του Ι. Μπανιά και του Δ. Τσοβόλα) 
και πιο αριστερά τα Πράμαντα που 
ήταν και ο τελικός προορισμός μας.  
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Μια ομίχλη που φοβηθήκαμε ότι θα 
μας κλείσει ευτυχώς ήταν περαστική 
και μπορέσαμε να απολαύσουμε την 
θέα από την κορυφή. Το απότομο 
κατέβασμα εξελίχτηκε ομαλά χάρη 
στην εμπειρία και την πειθαρχία 
της ομάδας. Μετά από αρκετή ώρα 
μπήκαμε στο ελατοδάσος που ήταν 
κατάφυτο από βρώσιμα μανιτάρια. 
Φθάσαμε στο καταφύγιο από όπου η 
θέα του βουνού από την πλευρά που 
το είχαμε κατέβει ήταν καταπληκτική. 
Το βράδυ στο ξενοδοχείο είχαμε την 
ευκαιρία να διασκεδάσουμε όλοι μαζί 
με κρητικά και κυρίως με ηπειρώτικα 
τραγούδια. 
Η επόμενη ημέρα της επιστροφής 
είχε επίσκεψη στα μονοπάτια του 
Άραχθου (της  Βίδρας) και στο  
γκρεμισμένο γεφύρι της Πλάκας με 
το ιστορικό τελωνείο, ένα κτήριο στην 

άκρη της γέφυρας που τα τελευταία 
χρόνια της Τουρκοκρατίας μέχρι το 
1912 λειτουργούσε ως Τελωνείο 
μεταξύ του Οθωμανικού και του 
νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους που 
τα χώριζε τότε ο Άραχθος. Στο ίδιο 
κτήριο υπεγράφη ιστορική συμφωνία 

μεταξύ του Ζέρβα και του Βελουχιώτη 
για τον καλύτερο συντονισμό της 
Αντίστασης (..πριν γίνουν αντίπαλοι).  
Είναι ευχάριστο ότι έχουν φυλαχθεί 

αρκετοί ογκόλιθοι της Γέφυρας, και απ’ 
ότι πληροφορηθήκαμε οι κάτοικοι, που 
έχουν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό 
με το γεφύρι, ετοιμάζονται για την 
αναστύλωση του. 
Η επιστροφή μας προς τον Πειραιά 
κράτησε αρκετές ώρες, όμως είδα 
πρόσφατα δημοσιεύματα ότι πρόκειται 
σύντομα να δοθεί στην κυκλοφορία 
η Ιονία οδός που θα μειώσει την 
Διαδρομή Γιάννενα - Αντίρριο κατά 
μιάμιση ώρα περίπου.

Ευχαριστούμε τον Ορειβατικό Σύλλογο, 
την Αρχηγό Άννα Παπαδάκη και όσους 
συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της 
εξόρμησης. 

Και στην άλλη με το καλό!

“ ή μάγειά ομώς 
ήτάν οτάν 

φθάςάμε τήν 
κορυφογράμμή 
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Θυμάμαι πριν από περίπου 15 
χρόνια, όντας ήδη μέσα στο 
φανατικό κλίμα της αναρρίχησης, 
μου έλεγε ο πατέρας μου: «δηλαδή 
και τι καταλαβαίνεις εκεί που 
ανεβαίνεις πάνω στις πέτρες;»

Γενικά η αναρρίχηση και κυρίως 
η αθλητική που είναι αυτή που 
ασχολείται και ο περισσότερος κόσμος, 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη 
ματαιοδοξία. Καλά, για το βουνό δε 
το συζητάω καν, αυτό το πράμα  με 
το να πάω να καρφώσω τη σημαία 
στη κορυφή… πολλά κατάλοιπα βρε 
αδελφάκι μου! Ευτυχώς υπάρχουν 
πολλοί που δεν μένουν στη σημαία, 
στη κορυφή, ή στα 20 μέτρα βράχου 
που πρέπει να σκαρφαλώσουν χωρίς 
στάση, ακόμα και αν χρειαστεί να το 
κάνουν 2000 φορές το ίδιο πράγμα. 
Τα ίδια 20 μέτρα και μάλιστα χωρίς  
να έχουν φτάσει κάπου... απλά στη 
μέση ενός ντουβαριού ή καλυτέρα 
όπως έλεγε και ο πατέρας μου  
«πάνω στις πέτρες».

Η αναρρίχηση - ορειβασία πέρα από 
το ματαιόδοξο της υπόθεσης μπορεί 
να γίνει το πιο υγιές αγαθό σε μια 
εποχή που μόνο υγεία δεν βλέπεις 
γύρω σου. Ένας θέλει να πεθαίνει η 
κατσίκα του άλλου και άλλος θέλει να 
κάνει μια διαδρομή αναρρίχησης πριν 
από κάποιον άλλο, λες και θα αλλάξει 
η ζωή του. 

Είναι ωραίο να θες να γίνεις καλύ-
τερος, είναι υγιές να προσπαθείς να 
περάσεις τα όρια σου, είναι τέλειο το 
να συναγωνίζεσαι, αλλά κάπου εκεί 
πρέπει να πατήσεις και φρένο. Πόσο 
όμορφο είναι να πηγαίνεις με τους 
φίλους μια εξόρμηση στη φύση... Να 
δίνεις πόνο μέχρι το τελευταίο φως της 
μέρας και στο τέλος να καταφέρνεις και 
τους στόχους σου αναρριχητικούς ή 
μη. Ακόμα κι αν για πολύ λίγο δεν τους 
καταφέρνεις,  αυτός είναι  ιδανικός 
λόγος για να επιστρέψεις, πάλι με τους 
φίλους σου, πάλι στη φύση και πάλι 
με όρεξη για προσπάθεια. Αυτό είναι 
αναρρίχηση, αυτό είναι υγεία.

Δυστυχώς όμως τα πράγματα 
αλλάζουν, η αναρρίχηση έγινε 
Ολυμπιακό άθλημα! Μάλιστα ένα από τα 
αγωνίσματα είναι αυτό της ταχύτητας, 
καμία σχέση με τη αναρρίχηση που 
μας ενέπνεε  τόσα χρόνια. Από τη 
χειρουργική ακρίβεια της κίνησης, την 
αρμονία, τη ροή και την αέρινη κίνηση 
πάνε να μας περάσουν στα fast and 
furious. Στα πρώτα βήματα μου είχα 
την τύχη να έχω έναν δάσκαλο Γάλλο, 
που από τις σπηλιές των Βioux της 
Γαλλίας ήρθε στην Ελλάδα να διδάξει 
τη τέχνη της αναρρίχησης. Έλεγε 
λοιπόν ο Pierre Francua: “Pitan Αris.... 
κοίτα τα πόδια και πάρε αναπνοή”! 
Αυτό είναι η αναρρίχηση σε ένα βαθμό. 
Τώρα στους αγώνες αυτούς δεν έχεις 
τέτοιες πολυτέλειες, τώρα τους λένε 
κοίτα μόνο το καμπανάκι, ή καλύτερα 
το καροτάκι θα έλεγα εγώ.
Όπως και να έχει αυτές είναι κάποιες 
απόψεις που η αναρριχητική κοινότητα 
εδώ στη Κρήτη πάντα τις είχε, πάντα 
τις έλεγε και πάντα θα προσπαθεί να 
τις υπερασπιστεί.

αναρρίχητίΚα νΕα
Αυταπάτες, ματαιοδοξία και ψευτοεγωισμοί
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Η παραπάνω εισαγωγή έγινε για να 
προλογίσουμε μια συνέντευξη ενός 
από τους καλυτέρους αθλητές της 
αναρρίχησης, ο οποίος μας ξάφνιασε 
θετικά με τα λόγια του. Το συγκεκριμένο 
άτομο δεν το γνωρίζουμε προσωπικά 
αλλά οι απόψεις του - είναι, δεν είναι 
δίκες του - μας βρίσκουν σύμφωνους 
σε σχέση με την αναρρίχηση, για το 
μέλλον της οποίας ανησυχούμε καιρό 
τώρα βλέποντας τη να αλλάζει. 
Η συνέντευξη του Shashi Amma όπως 
την διαβάσαμε στο διαδίκτυο:

Ο SAChi AmmA ΑΛΛΑζΕΙ ΤΟΥΣ 
ΟΡΙζΟΝΤΕΣ ΤΟΥ

Ο Sachi Amma σταμάτησε την 
αγωνιστική αναρρίχηση αφού κέρδισε 
το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014. Την 
επόμενη χρονιά έφτασε το στόχο 
του να κάνει δέκα διαδρομές με 
βαθμολογία 9α και πάνω. Το 2016 
άρχισε σιγά-σιγά να αλλάζει ξανά και 
πρόσφατα σταμάτησε να σκαρφαλώνει 
δύσκολες διαδρομές μετά από μία 9a+ 
στο Flatanger αυτό το καλοκαίρι.

«Δεν μπορώ να βρω καμία αξία που 
να με κάνει καλύτερο άνθρωπο όταν 
συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους 
αναρριχητές. Γι’ αυτό σταμάτησα να 
ανταγωνίζομαι και να σκαρφαλώνω 
δύσκολες διαδρομές. Γιατί πρέπει να 
είμαι καλύτερος από τους άλλους; 
Στην περίπτωσή μου, είχα πολύ 
χαμηλή εκτίμηση για τον εαυτό μου 
και αυτό ήταν βαθιά χαραγμένο μέσα 
μου. Έπρεπε να καλύψω αυτή μου 
την αδυναμία κάνοντας καταπληκτικά 
πράγματα - κερδίζοντας διαγωνισμούς 
ή κάνοντας πολύ απαιτητική 
αναρρίχηση - αλλά παρατήρησα ότι 
ποτέ δεν ικανοποιείσαι απλά με το να 
γίνεσαι καλύτερος από τους άλλους. 
Επειδή έτσι απλά καλύπτεις τα βασικά 
σου προβλήματα ενώ είναι ακόμα εκεί.
Παρακαλώ μην με παρεξηγήσετε, 
αυτός ο τρόπος σκέψης δεν ισχύει για 
όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι ο 
ανταγωνισμός είναι ένας πολύ καλός 
τρόπος για να μάθει κανείς τον εαυτό 
του. Και ξέρω ότι πολλοί φίλοι μου 

όταν ανταγωνίζονται δεν το κάνουνε 
μόνο για τη νίκη… Είμαι σίγουρος ότι 
το να συγκρίνεσαι με τους άλλους ποτέ 
δεν σου δίνει την πραγματική ευτυχία.

Ε: Ποιός είναι ο στόχος σας 
τώρα;

Α: (10 δευτερόλεπτα σιωπής)  Δεν 
ξέρω… Είμαι στο λαβύρινθο της ζωής 
μου. Σήμερα η αναρρίχηση και ειδικά 
τα μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονται, 
ως επί το πλείστον, στη δύναμη ή στην 
τρέλα. Είναι αρρενωπή. Αλλά από τη 
δική μου άποψη, ο άνθρωπος έχει 
και μια θηλυκή πλευρά που είναι 
απαλή και όμορφη. Εάν η αναρρίχηση 
ισορροπήσει και γίνει πιο θηλυκή, θα 
είναι υπέροχο! Αλλά αυτή η νέα σκέψη, 
μου ήρθε αφού σταμάτησα να πιέζω 
τον εαυτό μου και ακόμα δεν έχει 
ωριμάσει μέσα μου.

Και ένα άλλο όραμα μου είναι να 
δημιουργήσω ένα χώρο όπου οι 
αναρριχητές θα μπορούν να δείξουν 
εκεί το πάθος και το πνεύμα τους, ειδικά 
στην Ιαπωνία. Δεν υπάρχουν πολλές 
παρουσιάσεις ή κινηματογραφικό 
φεστιβάλ για την αναρρίχηση στην 
Ιαπωνία. Ελπίζω οι άνθρωποι που 
αγαπούν την αναρρίχηση, ακόμη και αν 
δεν είναι δυνατοί, να κινητοποιηθούν 
περισσότερο. Απλά θέλω να 
έχουμε περισσότερες ιδέες για να 
απολαμβάνουμε και να επεκτείνουμε 
τις δυνατότητες της αναρρίχησης.

Ε: Δεν θα μπορούσαν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο 
να γίνουν για σένα ένα κίνητρο 
για να αποκτήσεις φήμη και 
χορηγούς ξανά;

Α: Έχω σκεφτεί πολύ για αυτό και 
αρχικά δίστασα, όμως όχι. Αυτό το 
τεράστιο θέμα μου επέτρεψε να 
σκεφτώ τι θέλω πραγματικά να κάνω 
και αυτό δεν ήταν οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες.

Ε: Ποιά είναι το επόμενα 
σχέδια σου;

Α: Αυτό το ρωτάω στον εαυτό μου 
όλη την ώρα και αναρωτιέμαι, 
«Γιατί το κάνω αυτό;», όταν ήμουν 
ανταγωνιστικός…(10 δευτερόλεπτα 
σιγής). Θα πάω στην Ισπανία για 
τρεις εβδομάδες τον Δεκέμβριο. Αλλά 
δεν ξέρω τι θα σκαρφαλώσω. Αλλά 
πιστεύω ότι όσο συνεχίζω να είμαι ο 
εαυτός μου, η ζωή θα πηγαίνει όπου 
θέλω να πάω!

Ο Sachi Άμμα είναι γνωστός για το 
ανάλαφρο, «σαν φτερό» στυλ στην  
αναρρίχηση του, ακόμη και όταν 
ουρλιάζει σαν τον Ondra και τον 
Sharma πότε-πότε. «Ήταν είδωλα 
μου, γι’ αυτό αντέγραψα ό,τι έκαναν, 
αλλά πλέον νομίζω ότι το να αναπνέεις 
βαθιά είναι αρκετό». 
Όταν χρειάζεται χαλάρωση την ώρα των 
σκληρών κινήσεων, λέει ότι είναι καλό 
να χρησιμοποιείς μόνο τους μύες που 
χρειάζονται και να μην υπερφορτώνεις 
ολόκληρο το σώμα με ενέργεια. «Αν 
έχετε ένα σκληρό ανάποδο πιάσιμο 
είναι σημαντικό να συγκεντρωθείτε 
εκεί όσο το δυνατόν περισσότερο και 
να χαλαρώσετε τους υπόλοιπους μύες 
ώστε να αποφύγετε την πολύ ένταση. 
Νομίζω ότι η γιόγκα με βοήθησε να 
σκαρφαλώνω πιο χαλαρός και τη 
συστήνω ανεπιφύλακτα».

Αλλάζεις - αλλάζεις αλλά δεν μας 
τρομάζεις…

CRETAN CLIMBING COMMUNITy 
against all forms of racism
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Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα 
παρά μόνο φωτογραφίες,

και δεν αφήνουμε πίσω μας τίποτα 
παρά μόνο σταγόνες ιδρώτα!!

Εκπτώσεις για τα μέλη του ΕΟΣ Ηρακλείου
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:

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 όλα τα είδη.

10% έκπτωση στα κανονικά τμήματα

15% έκπτωση στα μέλη του ΕΟΣ Ηρακλείου 
& στην παρέα τους όλες τις ημέρες.

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

QUICK RESTAURANT • Εστιατόριο
Πλατεία Δασκαλογιάννη 1, Ηράκλειο

ΚΑΖΑΛΙ • www.kazali.gr
Kορωναίου 5 - Ηράκλειο

10% έκπτωση σε είδη ορειβασίας 
και κάμπινγκ.ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Για την έκδοση Ορειβατικής Ταυτότητας χρειάζεται μόνο να προσκομίσετε μια φωτογραφία σας 
στη Γραμματεία του Συλλόγου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.

• Διεύθυνση: Δικαιοσύνης 53  - Τ.Κ. 712 02 - Ηράκλειο 
• Τηλ.: 2810 227609 (20:30 - 22:30)  •  Κιν.: 6971 535328  (μόνο Σαββατοκύριακο)

• Τηλ. Kαταφυγίου: 6976 576070
• www.eos-her.gr          www.facebook.com/eosheraklion   •   e-mail: info@eos-her.gr

Τα νέα μας

• Οι συμμετέχοντες στις αναβάσεις αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται    
    σε υπαιτιότητας τους.
•   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 εκδρομή 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.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ
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• Ευτυχισμένο το 2017!  Πάντα ψηλά!

• Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί  
η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, θα γίνει επαναληπτική Συνέλευση 
την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 στις 18.30 στην αίθουσα 
Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου. Να είστε όλοι εκεί!   
Έχουμε όλοι λόγο!

• Την Τσικνοπέμπτη 16 Φεβρουαρίου θα γίνει το Αποκριάτικο 
πάρτυ στα εντευκτήρια του Συλλόγου και την επόμενη 
εβδομάδα ο Αποκριάτικος χορός μας σε κέντρο 
διασκέδασης. Ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα!

• Απόλυτα επιτυχημένη κρίνεται η 36η Παγκρήτια 
Ορειβατική Συνάντηση που έγινε στις 24-25 Ιουλίου 
2016 στα Καπετανιανά στα Αστερούσια με τη συμμετοχή 
των Ορειβατικών Συλλόγων της Κρήτης. Ο Σύλλογός μας 
απευθύνει  ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, τους 
φορείς, τους χορηγούς και όλους όσους βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση της! Η συμβολή όλων ήταν ουσιαστική!

• Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η πεζοπορία για 
όλο τον κόσμο που ήταν ενταγμένη στο αθλητικό καλεντάρι 
του Δήμου Ηρακλείου και του τμήματος αθλητισμού. 
150 άτομα διέσχισαν τον Γιούχτα και ξεναγήθηκαν στις 
αρχαιότητές του. Και του χρόνου!

• Συγχαρητήρια στο μέλος  μας Ιωάννα Ιερωνυμίδη για την 
ανάβασή της στο Elbrus  (5.642μ), την ψηλότερη κορυφή 
του Καυκάσου και της Ευρώπης.

• Πολλά μέλη μας έλαβαν και πάλι μέρος στους αγώνες 
δρόμου που οργανώθηκαν σε όλη την Κρήτη. Συγχαρητήρια 

σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους έτρεξαν στον Αυθεντικό 
Μαραθώνιο της Αθήνας. Μπράβο παιδιά!

• Ευχαριστούμε το μέλος μας Μιχάλη Ψαρομανωλάκη 
για τα χρώματα που παραχώρησε στον Σύλλογο για την 
ανακαίνιση των εντευκτηρίων μας, καθώς επίσης τον Φάνη 
Μάμμο και τον Μανούσο Πουλινάκη για την προσωπική 
τους εργασία.

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Βαγγέλη Φινάλη και τη σύζυγό 
του για τη γέννηση της κόρης τους.

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Σοφία Χουλάκη και  
Μανώλη Χαμηλάκη για την απώλεια της μητέρας τους, 
Σοφοκλή Πλαίτη, Μιχαήλ Χατζάκη και Κάλλια Σπυριδάκη  
για την απώλεια του πατέρα τους, καθώς και στην οικογένεια 
του παλιού μας μέλους Κωνσταντίνου Μπαλαμούτσου  
για την απώλειά του.


