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Ψηλορείτης
Σε  βλέπω κάθε φορά που φεύγω από τη δουλειά. Κάποιες μέρες να ξεχωρίζεις στον γαλανό 
ουρανό, κάποιες άλλες να αχνοφαίνεσαι από τη θολούρα της αφρικάνικης σκόνης,  άλλες 
καλυμμένος από σύννεφα, άλλες από χιόνι, αλλά πάντα περήφανος, πάντα εκεί. 

Και νιώθω τυχερή που ακόμα μπορώ να σού ‘ρχομαι. Είτε με αέρα είτε με βροχή είτε με σύννεφα 
είτε με χιόνι είτε με δυνατό ήλιο, εσύ είσαι εκεί και μας περιμένεις, μας δέχεσαι. 

Σε κοιτάζω και σκέφτομαι ότι εσύ ήσουν το πρώτο μου ορειβατικό σκαλί, ο πρώτος μου 
ορειβατικός στόχος, κι εσύ, ακόμα και τώρα, με εμπνέεις για τους νέους μου στόχους. 

Ήσουν ο πρώτος μου δάσκαλος!

Λίγα χιλιόμετρα από την πόλη αρκούν για να βρεθώ  στην λυτρωτική σου αγκαλιά, να ζήσω την 
εμπειρία του βουνού. 

Για λίγο ο καθένας μπορεί, αν το θελήσει, να βιώσει τη φιλοξενία σου. Κάποιες φορές τραχιά κι 
άλλες γλυκιά. Κάθε φορά όμως κι ένα νέο μάθημα ζωής! 

Εσύ δεν ζητάς τίποτα, παρά σεβασμό. 

Μη σε πληγώνουμε, μη σε μολύνουμε, μη σου φέρνουμε τις κακές συνήθειες της πόλης, να 
σωπάσουμε και να αφουγκραστούμε την ηρεμία σου και την καρδιά σου. Μια καρδιά που χτυπά 
για πολλούς αλλά, δυστυχώς, λίγοι την ακούν.  

Το λιγότερο που μπορούμε και οφείλουμε να σου δείξουμε είναι σεβασμός. Κι όχι μόνο σε σένα, 
αλλά σε όλη τη γη. 

Η φιλοξενία είναι ιερή κι εσύ, Ψηλορείτη μου, ξέρεις να την προσφέρεις απλόχερα!
 
      Άννα Καλλέργη      
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  πρόγραμμα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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Κυριακή 10  |  Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας   
Αρχηγός: Δ.Σ.  •   Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.: 1       
Τηρώντας το πρωτοχρονιάτικο έθιμο, θα κόψουμε τη βασιλόπιτα του Συλλόγου μας 
για τη νέα χρονιά στο Οροπέδιο Λασιθίου. Από το Σελί Αμπέλου (910μ) θα ανεβούμε 
στην κορυφή Λουλουδάκι (1163μ), θα κατέβουμε στην περιοχή Τσούλη Μνήμα και θα 
φτάσουμε στο Οροπέδιο ακολουθώντας παλιό Μινωικό μονοπάτι. Όσοι δεν θέλουν 
να περπατήσουν μπορούν να επισκεφτούν τη Μονή Βιδιανής. Θα ακολουθήσει γεύμα 
με τα όλα του σε ταβέρνα της περιοχής.  

Κυριακή 17  |  Διπλόρι-Γυριστή-Καταφύγιο 
Πρίνος-Άνω Ασίτες   
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 2    
Θα ξεκινήσουμε την ανάβαση λίγο πριν το Διπλόρι (1300μ) με θέα στον Ρούβα. Μετά 
από 2 χλμ χωματόδρομο θα μπούμε στο μονοπάτι Ε4 και θα ανεβούμε στην Κορυφή 
Γυριστή (1779μ). Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε στο φιλόξενο καταφύγιο Πρίνος 
του Συλλόγου μας. Αφού ξεκουραστούμε θα κατηφορίσουμε το φαραγγούλι και το 
χωματόδρομο και θα καταλήξουμε στις Άνω Ασίτες (500μ).     

Τετάρτη 20  |  Χειμερινή Εκπαίδευση-θεωρητικό μέρος
Γνωριμία με τον χειμερινό εξοπλισμό και ρουχισμό στα εντευκτήρια του Συλλόγου. Η παρουσίαση έχει σκοπό να γνωρίσει 
στους παρευρισκόμενους τις διαφορές μεταξύ των χειμερινών και καλοκαιρινών υποδημάτων, την ανάγκη τεχνικού ρουχισμού 
(μεμβράνες τύπου gore-tex, πούπουλα κλπ) όταν οι συνθήκες το απαιτούν, καθώς και άλλα υλικά που χρησιμοποιούμε σε 
χειμερινές συνθήκες (χιόνι, πάγο, αέρα, βροχή). Είναι μια πρώτη επαφή για όσους θέλουν να περάσουν από το καλοκαιρινό βουνό 
στο πιο απαιτητικό χειμερινό περιβάλλον.

Κυριακή 24  |  Χρυσοπηγή-Ορνό-Τουρλωτή  
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός   •   Ώρες πορείας: 7   •   Β.Δ.: 3   
Από τη Χρυσοπηγή (450μ) θα ανηφορίσουμε με και χωρίς μονοπάτι μέχρι το διάσελο και μετά χωρίς μέχρι την κορφή του Ορνού 
(1238μ). Εν συνεχεία θα κατηφορίσουμε μέχρι τις Κουκίστρες και χωματόδρομος θα μας οδηγήσει στην Τουρλωτή (300μ).  
Η διαδρομή αυτή γίνεται για πρώτη φορά από το Σύλλογό μας.

Κυριακή 31  |  α. Αχεντριάς-Εθιά-Ανάληψη-Ροτάσι  
Αρχηγός: Γιώργος Βελεγράκης   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 2
Ξεκινώντας  από τον Αχεντριά (686μ) ακολουθούμε μονοπάτι ως το γραφικό χωριό της 
Εθιάς (740μ). Μετά από μικρή στάση ανηφορίζουμε το χωματόδρομο ως την κορυφή 
Ανάληψη (909μ), από όπου θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα. Κατηφορίζουμε 
και κατευθυνόμαστε ανατολικά, περνάμε από γεωλογικούς σχηματισμούς, όπως ο 
Τάφκος του Περιστερά, μία εντυπωσιακή δολίνη βάθους 15-20μ που έχει προέλθει 
από κατάρρευση οροφής σπηλαίου, θαυμάζουμε από ψηλά το φαράγγι της Εθιάς και 
καταλήγουμε κοντά στο Ροτάσι (250μ).

β. Χειμερινή Εκπαίδευση-πρακτικό μέρος         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).

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2016 !!   Πάντα Ψηλά!!
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Κυριακή 7  |  

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. Κνωσός-Αρχάνες
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου   •   Ώρες πορείας: 4   •  Β.Δ.: 1   
Πολιτισμός και πεζοπορία! Μια εξόρμηση δωρεάν για όλους με τη συνεργασία 
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών. 
Ξεκινάμε με ξενάγηση στην Κνωσό (122μ).  Κατόπιν περπατάμε ως την Αγία 
Ειρήνη στα Σπήλια. Ακολουθώντας μονοπάτι κατηφορίζουμε στο Κνωσανό 
Φαράγγι στην περιοχή Καρυδάκι και καταλήγουμε στις Άνω Αρχάνες.  
Η πορεία είναι εύκολη, κατάλληλη για παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους 
και νέους ορειβάτες.

Κυριακή 14  |  Φαράγγι Πλατανιών 
Αρχηγός: Νίκος Ρομπογιαννάκης   •   Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.: 1 
Όμορφη διαδρομή στην περιοχή του Αμαρίου. Ξεκινάμε από τα Πλατάνια (400μ) και 
ακολουθώντας ανηφορικό μονοπάτι που κόβει την ανάσα φτάνουμε στο σπηλαιώδες 
εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου (800μ). Η επιστροφή γίνεται από την ίδια διαδρομή. 

Σάββατο 20 - Κυριακή 21 |  
Καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος-Ψηλορείτης-
Φουρφουράς        Αρχηγός: Γιώργος Σπινθάκης   •  Ώρες πορείας: 2+8   •  Β.Δ.: 2+6
Από τις Κουρούτες (550μ) στα νότια του Ψηλορείτη ακολουθώντας στην αρχή αγροτικό δρόμο και στη συνέχεια το μονοπάτι Ε4 θα 
φθάσουμε στο Καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος του ΕΟΣ Ρεθύμνου (1400μ), όπου θα διανυκτερεύσουμε. Την Κυριακή θα ανεβούμε 
στην κορυφή Τίμιος Σταυρός (2456μ). Στην επιστροφή θα περάσουμε από το καταφύγιο και θα ακολουθήσουμε δασωμένο μονοπάτι 
ως τον Φουρφουρά (600μ). Απαιτείται χειμερινός εξοπλισμός, άριστη φυσική κατάσταση και πείρα σε χειμερινές αναβάσεις.

Κυριακή 21  |  Μονή Οδηγήτριας-Κόκκινη Άμμος-Μάταλα 
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη   •  Ώρες πορείας: 5   •  Β.Δ.: 1
Μετά την επίσκεψη μας στη ιστορική Μονή Οδηγήτριας  θα περπατήσουμε  προς την όμορφη παραλία της Κόκκινης ΄Αμμου. 
Στην πορεία μας θα συναντήσουμε βυζαντινά εκκλησάκια,  απομεινάρια οχυρώσεων και υδραγωγείων. Μπροστά μας σε όλη την 
διάρκεια της πορείας απλώνεται το Λιβυκό πέλαγος και η πεδιάδα της Μεσσαράς στεφανωμένα από τον Ψηλορείτη, τον Κέδρο, 
τον Ασιδέρωτα και τα Λευκά Όρη. Τελικός προορισμός τα Μάταλα.

Κυριακή 28   |  Λοχριά-Κάρταλος-Λαγολιό 
Αρχηγός: Ρενάτε Γκέσμαν   •  Ώρες πορείας: 5   •  Β.Δ.: 1
Από τη Λοχριά (600μ) στα νότια του Ψηλορείτη ανεβαίνουμε στην κορυφή Κάρταλος ((716μ), στο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού. 
Κατηφορίζοντας θα καταλήξουμε στο Λαγολιό (180μ) της Μεσσαράς. Ευχάριστη πεζοπορία με θέα στον Ψηλορείτη, τα Αστερούσια 
και το Λιβυκό πέλαγος.

πρόγραμμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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πρόγραμμα ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Κυριακή 6   |   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. Μοχός - Μάλια, Ανάκτορο Μαλίων - Σίσι 
Αρχηγός: Άννα Μαρτιμιανάκη   •   Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.: 1
Από το όμορφο χωριό το Μοχού (390μ) ξεκινάμε την κατάβαση περπατώντας στο παλιό λιθόκτιστο μονοπάτι με υπέροχη 
θέα στα βόρεια παράλια. Φτάνοντας στα Μάλια θα επισκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο Μινωικό Ανάκτορο των Μαλίων.  
Στη συνέχεια θα περπατήσουμε το μικρό όμορφο παραλιακό μονοπάτι ως το Σίσι. Η πορεία είναι κατάλληλη για νέους ορειβάτες 
και παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς τους.

Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας 12-13-14  |  Σητεία     Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου   
Τριήμερο της Αποκριάς στην όμορφη επαρχία της Σητείας, όπου θα πραγματοποιήσουμε ορειβατικές και πεζοπορικές 
διαδρομές. Θα ανέβουμε στο όρος Καψά, (1000μ) πάνω από τη Λάστρο και θα περπατήσουμε τα παραλιακά μονοπάτια στην 
περιοχή της Ζάκρου και της Ίτανου. Η διαμονή μας θα είναι στη Σητεία, όπου θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να διασκεδάσουμε 
στο Σητειακό Καρναβάλι.

Κυριακή 20  |  α. Καπετανιανά-Άη Γιάννης-Σαλαμιά-Καπετανιανά  
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 2
Ακολουθώντας  παλιά μονοπάτια ξεκινάμε από τα Καπετανιανά (800μ) και κατηφορίζουμε, σε αραιό δάσος πεύκων και πουρναριών, 
μέχρι τον Άη Γιάννη (50μ), όπου θα ξεναγηθούμε στη βυζαντινή μονή του Άγιου Ιωάννη. Όσοι επιθυμούν σταματούν εδώ και επιστρέφουν 
με αγροτικά στα Καπετανιανά. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε σε παραλιακό μονοπάτι μέχρι τη Σαλαμιά αφού ενδιαμέσως επισκεφθούμε το 
απόκρημνο σπήλαιο της Περιστεριάς. Από τη Σαλαμιά ανηφορίζουμε σε ασαφές στην αρχή και ακολούθως καλό μονοπάτι στα Καπετανιανά.

β. Γνωριμία με το σκι          Αρχηγός: Γιώργος Σπινθάκης        

Η εξόρμηση αυτή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους ορειβάτες να γνωρίσουν και να ζήσουν 
από κοντά το χιόνι και το σκι. Θα γίνει επίδειξη χρήσης εξοπλισμού και μια πρώτη επαφή με τις 
τεχνικές του σκι. Η τοποθεσία θα είναι πιθανότατα οι βόρειες πλαγιές του Ψηλορείτη.

Τριήμερο 25 - 27  |  Στα βουνά της Αττικής       Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός    
Τρεις μέρες γεμάτες πολιτισμό, ξεναγήσεις, πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές σε Πάρνηθα, Υμηττό και Πατέρα.  
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται το φρούριο της Φυλής, το καταφύγιο Φλαμπούρι (όπου θα γίνει η μια διανυκτέρευση) και 
η διάσχιση της Πάρνηθας, οι Μονές Καισαριανής και Αστερίου στον Υμηττό, η κορυφή Καλιακούδα του όρους Πατέρα και οι 
αρχαιολογικοί χώροι των Αιγοσθένων και των Ελευθερών. 

Σάββατο 26 - Κυριακή 27  |  Ομαλός-Καταφύγιο Καλλέργη-Μελινταού
Αρχηγός: Άννα Καλλεργη   •   Ώρες πορείας: 2+10   •   Β.Δ.: 1+5            

Το Σάββατο το μεσημέρι θα περπατήσουμε από τον Ομαλό (1080μ) στο Καταφύγιο Καλλέργη (1680μ), όπου και θα 
διανυκτερεύσουμε. Νωρίς το πρωί της Κυριακής θα πραγματοποιήσουμε χειμερινή ανάβαση στη Μελινταού (2133μ).  
Αν υπάρχει δυνατότητα, θα επιστρέψουμε στο καταφύγιο περνώντας από τις κορυφές Μαύρη (1883μ) και Ψαρή (1817μ). Είναι 
απαραίτητος ο χειμερινός εξοπλισμός και πείρα σε χειμερινές αναβάσεις. Στο διήμερο μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι 
δεν ενδιαφέρονται να ανέβουν στις κορυφές, αλλά απλά να θαυμάσουν το μεγαλείο των χιονισμένων Λευκών Ορέων από το 
καταφύγιο.
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Κυριακή 3  |  Άγιος Χαράλαμπος-Μικρός Αφέντης-Κασταμονίτσα  
Αρχηγός: Νίκος Ρομπογιαννάκης   •   Ώρες πορείας: 7   •   Β.Δ.: 2  
Από τον Άγιο Χαράλαμπο (840μ) στο Οροπέδιο Λασιθίου ξεκινάμε την ανάβαση στον Μικρό Αφέντη  (1578μ) ακολουθώντας κατά 
κύριο λόγο μονοπάτι, μια όμορφη διαδρομή που κάνει ο Σύλλογός μας για πρώτη φορά. Στην κορυφή απολαμβάνουμε τη θέα. 
Κατηφορίζοντας περνάμε από το Τσούλη Μνήμα και καταλήγουμε στην Κασταμονίτσα (520μ) ακολουθώντας το παλιό μινωικό 
μονοπάτι. 

Κυριακή 10  |  Φαράγγι Μέσονα
Αρχηγός: Άρια Χατζηβασίλη   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 2  
Θα ξεκινήσουμε από το Καβούσι (100μ) ακολουθώντας ανηφορικό παλιό πλακόστρωτο μονοπάτι πλευρικά ανατολικά του Φαραγγιού 
του Μέσονα. Θα επισκεφτούμε τον  αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά και στη συνέχεια θα βαδίσουμε  πλευρικά δυτικά του φαραγγιού 
πλάι σε παλιό χτιστό καταπότη. Αφήνοντας πίσω μας το φαράγγι θα συναντήσουμε εγκαταλελειμμένους οικισμούς και αναβαθμίδες 
και θα φτάσουμε λίγο χαμηλότερα από το Οροπέδιο της Θρυπτής (950 μ). Από εκεί, ένα παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι θα μας οδηγήσει 
στο Καβούσι. Η διαδρομή είναι ξεχωριστή και προσφέρει εξαιρετική θέα.

Κυριακή  17   |   Γιους Κάμπος-Πανόρι-Μέρωνας
Αρχηγός: Φωτεινή Σαρακινού   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 2  
Αφού θαυμάσουμε τον μοναδικά  λουλουδιασμένο Γιους Κάμπο (850μ) θα ακολουθήσουμε 
χαρακτηριστική ορεινή διαδρομή σε άλλοτε ήπιο και άλλοτε τραχύ ανάγλυφο με θέα στο 
χιονισμένο Ψηλορείτη, τον Κέδρο και την κοιλάδα του Αμαρίου. Η πορεία μας καταλήγει στο 
όμορφο αμφιθεατρικά χτισμένο χωριό του Μέρωνα (650μ).

Σάββατο 23 - Κυριακή 24  |   Διπλόρι-Ρούβας-Ζαρός 
Αρχηγός: Φάνης Μάμμος   •   Ώρες πορείας: 4+3   •   Β.Δ.: 1    
Το πρωί ξεκινάμε από το Διπλόρι (1300μ) πάνω από τη Γέργερη και κατεβαίνουμε στο Δάσος του Ρούβα, όπου κατασκηνώνουμε 
και απολαμβάνουμε το δάσος. Την Κυριακή προαιρετικά ανεβαίνουμε ως στους Δύο Πρίνους για να θαυμάσουμε τη θέα και το 
απομεσήμερο διασχίζουμε το φαράγγι του Ζαρού και καταλήγουμε στο Βότομο. Τα πράγματά μας θα μεταφερθούν με φορτηγάκια.

Κυριακή 24 |  Φαράγγι Τσούτσουρα  
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 1+    
‘Ένα φαράγγι εύκολο, εντυπωσιακό και αρκετά στενό, με μικρές αλλά συνεχείς καταβάσεις-ραπέλ, συνολικά 13, με τη μεγαλύτερη 
32 μ. Για να προσεγγίσουμε την είσοδο του φαραγγιού θα περπατήσουμε περίπου 30 λεπτά σε χωματόδρομο και μονοπάτι.  
Η έξοδος του φαραγγιού είναι στον Τσούτσουρα, όπου οι γενναίοι θα απολαύσουν το μπάνιο τους στη θάλασσα. Για τη συμμετοχή 
στην κατάβαση χρειάζεται καλή σχέση με  το ύψος.

Εβδομάδα του Πάσχα 27 Απριλίου - 3 Μαΐου  |  Ιταλία  
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
Μια βδομάδα στην Κεντρική/Βόρεια Ιταλία. Θα γνωρίσουμε περιοχές της Ετρουρίας, Λιγουρίας 
και Τοσκάνης που δεν είναι γνωστές στον μαζικό τουρισμό. Η πτήση μας από Ηράκλειο θα μας 
φέρει στη Ρώμη, όπου θα κάνουμε μικρή στάση και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε βόρεια.  
Le vie degli Etruschi, Montemerano, Sarzana, Pisa, το υπέροχο Parco Cinque Terre, το εθνικό 
Parco dei 100 laghi, το Parco Alpi Apuane στα Απέννινα είναι μέσα στο πρόγραμμά μας.

πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

12km
850m450m

900m

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!!!

1050m750m
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Κυριακή 8  |   Άρδακτος-Κουρουπητό-Πλάτανος  
Αρχηγός : Άννα Αΰφαντή   •   Ώρες πορείας: 5   •   Β.Δ.: 1       
Από την Άρδακτο (540μ) πορευόμαστε σε 
ομαλό ανηφορικό  μονοπάτι, μέσα σε δάσος 
από πρίνους μέχρι το Κουρουπητό (1030μ). Στη συνέχεια,  πάντα μέσα σε 
πρινοδάσος, περνούμε από το σπήλαιο Σιριάκι (1085μ) και καταλήγουμε κάτω 
στο χωριό  Πλάτανος (550μ). Η θέα σε όλη την πορεία είναι εκπληκτική, νότια 
προς το Λιβυκό πέλαγος και βόρεια προς τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη. 

Κυριακή 15  |   α. Καλλικράτης - Οροπέδιο 
Μανικά - Φαράγγι Σκαλωτής    
Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου    Ώρες πορείας: 5    Β.Δ.: 1
Η πορεία μας αρχίζει από το χωριό Καλλικράτης Χανίων (720μ) με κατεύθυνση 
νότια σε υποτυπώδη μονοπάτια. Περνώντας ένα ύψωμα  με ψηλότερο σημείο 
τα 930μ φτάνουμε στον γραφικό βοσκότοπο του οροπεδίου Μανικά (720μ). Από 
εκεί, μετά από σύντομο χωματόδρομο, ακολουθούμε το κατηφορικό μονοπάτι 
και μέσα από το ομώνυμο φαράγγι καταλήγουμε στο χωριό Σκαλωτή (165μ). 
Ακολουθεί μπάνιο στο Φραγκοκάστελλο.

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 22  |   Σελένα         Αρχηγός: Ελένη Μπιτσάκη   •   Ώρες πορείας: 7   •   Β.Δ.: 2  
Ξεκινάμε την πορεία μας από το Τζερμιάδο (845μ) και ακολουθώντας μονοπάτι φτάνουμε στην κορυφή της Σελένας (1556μ), 
από όπου η θέα είναι πανοραμική. Στην κατάβαση ακολουθούμε βορειοδυτική πορεία και καταλήγουμε στο χωριό Κράσι (600μ). 

Σάββατο 28 - Κυριακή 29  |    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 των έμπειρων 
αναρριχητών του Συλλόγου μας 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 29  |   Μηλιά-Σηρικάρι-Πολυρρήνεια 
Αρχηγός: Νώντας Γκιουζέλης   •   Ώρες πορείας: 5   •   Β.Δ.: 1  
Από η Μηλιά (500μ) ακολουθούμε μονοπάτι μέσα από το καστανόδασος μέχρι το Σηρικάρι (509μ). Από κει μπαίνουμε στο 
ομώνυμο φαράγγι και φτάνουμε στην αρχαία Ρωμαϊκή πόλη Πολυρρήνεια (418μ), όπου θα επισκεφτούμε τα αρχαία τείχη και 
την ακρόπολη πάνω στο λόφο με θέα τον κόλπο της Κισσάμου. Η πορεία είναι εύκολη, κατάλληλη για νέους ορειβάτες και 
παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ 2016

8km

9km
770m200m

960m710m

11km
550m 550m
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Κυριακή 5  |   Γωνί-Φαράγγι Ασφένδου-Άγιος Νεκτάριος-Φραγκοκάστελλο
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 2 
Ξεκινάμε από το Γωνί στο οροπέδιο Ασκύφου (780μ). Προχωράμε στους πρόποδες 
του Μεγάλου Όρους μέχρι το χωριό Ασφένδου (770μ) και κατεβαίνουμε το 
βατό αλλά απότομο μονοπάτι στο φαράγγι του Ασφένδου, γεμάτο αρωματικά 
βότανα και με υπέροχη θέα προς το Λιβυκό πέλαγος ανάμεσα στις πλαγιές του. 
Καταλήγουμε στο χωριό Άγιος Νεκτάριος (190μ) και με το λεωφορείο φτάνουμε 
στο Φραγκοκάστελλο για μπάνιο και χαλάρωση.

Κυριακή 12  |   α. Φαράγγι Σαρακίνας  
Αρχηγός: Μαρία Νταναλάκη   •   Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.: 2  
Από το χωριό Μύθοι (225μ) θα ανέβουμε το φαράγγι της Σαρακίνας, μικρό αλλά πανέμορφο φαράγγι, πλούσιο σε βλάστηση, 
πουλιά και νερό σχεδόν όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η διάσχιση του περιλαμβάνει περπάτημα στο νερό και μικρό σκαρφάλωμα 
στους βράχους που βρίσκονται στην κοίτη του.  Η μέρα μας θα τελειώσει με μπάνιο στην παραλία του Μύρτου. 

β. Φαράγγι Ελυγιάς        Αρχηγός: Νίκος Φουκάκης   •   Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 3+
Ένα από τα ομορφότερα Κρητικά φαράγγια κοντά στα Καπετανιανά. Στο ξεκίνημά του βρίσκουμε πίστες αναρρίχησης, 
διαδρομές via ferrata και τεχνικές καταβάσεις. Στη συνέχεια αρχίζει ένα καθαρά καταρριχητικό τμήμα με δέκα κύρια ραπέλ, 
δύο διαδοχικούς καταρράκτες εξήντα περίπου μέτρων και πολλούς μικρότερους. Παρακάτω η διαδρομή γίνεται περισσότερο 
πεζοπορική μέχρι την έξοδο στην ομώνυμη παραλία. Η διάσχισή του απευθύνεται σε έμπειρους καταρριχητές με καλή φυσική 
κατάσταση.

Τριήμερο Αγ. Πνεύματος 18-19-20  |   Φαράγγι Σαμαριάς με πανσέληνο 
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη  •  Α΄ ομάδα:  Ώρες πορείας: 6  - Β.Δ.: 2  •   
Β΄ ομάδα:  Ώρες πορείας: 2,5+6 - Β.Δ.: 1+2
Το Σάββατο αναχωρούμε για το Οροπέδιο του Ομαλού Χανίων (1080μ) και χωριζόμαστε σε δύο ομάδες. 
Η πρώτη ομάδα διανυκτερεύει σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή ξεκινά από το Ξυλόσκαλο (1200μ), διασχίζει το 
πασίγνωστο Φαράγγι της Σαμαριάς και καταλήγει στην Αγία Ρουμέλη. Η δεύτερη ομάδα ξεκινώντας από τον Ομαλό (1080μ) 
το Σάββατο το απόγευμα μετά από 2ωρη πορεία σε μονοπάτι, φτάνει στο Καταφύγιο Καλλέργη (1680μ) όπου διανυκτερεύει.  
Την Κυριακή προσεγγίζει τον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς από τα Ποριά, ακολουθώντας μονοπάτι φτάνει στον Άγιο Νικόλαο και 
στη συνέχεια διασχίζει το υπόλοιπο τμήμα του Φαραγγιού μαζί με την πρώτη ομάδα καταλήγοντας στην Αγία Ρουμέλη. 
Την Κυριακή διανυκτερεύουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Η Δευτέρα είναι ελεύθερη για μπάνιο, ξεκούραση ή προαιρετική 
πεζοπορία στο παραλιακό μονοπάτι Ε4 ως το Λουτρό.

β. Διάσχιση Λευκών Ορέων    με πανσέληνο  
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης   •   Ώρες πορείας: 2,5 + 14 + 6   •   Β.Δ.: 1 + 4 + 2        
Το Σάββατο ανεβαίνουμε από τον Ομαλό (1080μ) στο καταφύγιο Καλλέργη 
(1680μ) όπου και διανυκτερεύουμε. Τα χαράματα της Κυριακής ξεκινάμε για τις 
κορυφές Ψαρή (1817μ) και Μελινταού (2133μ). Κατηφορίζουμε στους Ποταμούς 
και ακολουθώντας το Ε4 κατευθυνόμαστε προς Κατσιβέλι (1970μ). Ανηφορίζουμε 
στην ψηλότερη κορυφή των Λευκών Ορέων, τις Πάχνες (2453μ), κατεβαίνουμε 
στο Ζαράνι, φτάνουμε στον Άη-Γιάννη (790μ) και διανυκτερεύουμε στην Ανώπολη. 
Τη Δευτέρα μέσα από το φαράγγι της Αράδαινας φτάνουμε στα Λιβανιανά και 
ακολουθώντας το παραλιακό Ε4 καταλήγουμε στη Χώρα Σφακίων.

Κυριακή 26  |   Σπήλαια Βρέικο & Απολούστρες-Εσταυρωμένος-Φαράγγι Πεύκων    
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου   •   Ώρες πορείας: 5   •   Β.Δ.: 1      

Από το χωριό Πεύκοι (420μ) ακολουθώντας αγροτικό δρόμο και μονοπάτι φθάνουμε και επισκεπτόμαστε το σπήλαιο Βρέικο 
(540μ), βάθους 30 μέτρων με ίχνη νεολιθικής κατοίκησης. Συνεχίζουμε από χωματόδρομο έως το σπήλαιο Απολούστρες 
(610μ) και ανεβαίνουμε στο λόφο του Εσταυρωμένου (627μ) με την πανοραμική θέα. Στη συνέχεια διασχίζουμε το πανέμορφο 
φαράγγι των Πεύκων ως το Μακρύγιαλο, όπου κάνουμε το μπάνιο μας.

 

πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
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38km
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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



11

εξοπλισμοσ στο βουνο

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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Είναι πλέον γεγονός ότι κάθε 
πολυήμερη εκδρομή  ξεκινά όχι από 
το πρώτο μονοπάτι, αλλά απ’ τη στιγμή 
που σμίγουμε στο καράβι. Μαζί στη 
μεγάλη παρέα μας ο Ορειβατικός 
Σύλλογος Μοιρών, που με τα ευχάριστα 
μέλη του ξανασμίξαμε  λέγοντας 
ιστορίες, ανέκδοτα και μαντινάδες με 
τη συνοδεία της απαραίτητης ρακής  με 
τα στραγάλια και τις σταφίδες. Το πλοίο 
κούνησε λιγάκι, μάλλον για να μας 
νανουρίσει, σκέφτηκα. 

Σάββατο πρωί κι ο Κώστας, ο οδηγός 
του λεωφορείου, μας περίμενε στο 
λιμάνι του Πειραιά, επιβιβαστήκαμε 
και ξεκινήσαμε για Βόλο κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις. Ο καιρός 
αρκετά συννεφιασμένος  και σε 
κάποιες στιγμές έβρεχε. Ευτυχώς, 

όταν φτάσαμε στον  Βόλο η βροχή 
είχε σταματήσει. Ο Αρχηγός μας, ο 
Άλκης Γκέσκος, μας περίμενε στο 
ξενοδοχείο. Αφού ταχτοποιηθήκαμε 
στα δωμάτια κάναμε μια δίωρη βόλτα 
για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα της 
πόλης. Μετά πήραμε το λεωφορείο 
και κατευθυνθήκαμε στη Μακρυνίτσα 
για την πρώτη μας εξόρμηση. Πολλά 
επιφωνήματα  θαυμασμού ακουγόταν 
πριν ακόμη φτάσουμε στην αφετηρία 
λόγω της ομορφιάς του φυσικού 
τοπίου αλλά και της ομοιομορφίας των 
οικισμών. 

Η Μακρυνίτσα είναι ένα ορεινό χωριό 
του Πηλίου που έχει χαρακτηρισθεί 
από το 1980 ως διατηρητέος 
παραδοσιακός οικισμός απολύτου 
προστασίας. Το όνομά της λογικά 

το πήρε γιατί  είναι χτισμένη σε 
υψόμετρο από 300μ μέχρι 850μ, κάτι 
σαν τη δική μας Αγία Βαρβάρα αλλά 
σε κάθετη διάταξη! Στο χωριό μας 
περίμενε ο Κυριάκος Σταθάκης, μέλος 
του ΕΟΣ Βόλου, για να μας οδηγήσει 
στο μονοπάτι. Το καταπράσινο τοπίο 
με τα πλατάνια, τις καστανιές, τις 
καρυδιές και τις οξιές απλωνόταν 
μπροστά μας σε συνδυασμό με τα 
μεγάλα ρυάκια που κατέβαζαν νερό, 
αφού την προηγούμενη εβδομάδα 
έβρεχε για πολλές  μέρες. Είδαμε 
άγρια σπαράγγια να έχουν ανοίξει  και 
παραξενευτήκαμε γιατί αυτό συμβαίνει 
στη Κρήτη μετά το Φεβρουάριο. Σε  
μια ώρα φτάσαμε το χωριό Σταγιάτες  
και περνώντας  ένα μεγάλο ρυάκι  
πιάσαμε ξανά τη Μακρυνίτσα από 
το κάτω μέρος περνώντας από τα 

Κείμενο:  Νίκος Φιλιππάκης  •  Φωτογραφίες: Νανά Κουτσανδρέου & Νίκος Φιλιππάκης

ΠΗΛΙΟ
Φθινόπωρο 2015
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γραφικά και αριστοτεχνικά χτισμένα 
καλντερίμια της, τα καλοδιατηρημένα 
και αναστηλωμένα αρχοντικά της 
και  τις  παραδοσιακές της κρήνες, οι 
οποίες έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά 
διατηρητέα μνημεία. Όταν φτάσαμε 
στη κεντρική πλατεία είχε αρχίσει να 
σουρουπώνει,  γεγονός που έδωσε 
της ευκαιρία στους φωτογράφους να 
βγάζουν νυχτερινές εικόνες της πόλης 
του Βόλου! Επιστρέψαμε στην πόλη 
και, μετά το απαραίτητο μπάνιο, όλοι 
μαζί πήραμε σβάρνα τα τσιπουραδικα. 
Απόψε άλλαζε η ώρα, οπότε κερδίζαμε 
η μια ώρα ύπνο ή μια ώρα τσίπουρα!

Κυριακή πρωί  μαζεύουμε τα 
πράγματα μας και φεύγουμε ξανά για 
Μακρυνίτσα.  Από εκεί χωριστήκαμε 
σε δύο ομάδες και ακολουθήσαμε δύο 
διαφορετικές διαδρομές.

Η πρώτη διαδρομή ήταν ευκολότερη. 
Πήγαμε μέχρι τη Ζαγορά, το 
μεγαλύτερο και ένα από τα ιστορικότερα 
χωριά του Πηλίου, όπου   υπάρχει 
το σχολείο του Ρήγα Φεραίου, το 
“Ελληνομουσείο”. Αφού κάναμε τη 
βόλτα μας, πήραμε το μονοπάτι που σε 
δύο ώρες μας οδήγησε στην παραλία 
του Χορευτού. Δεν παραλείψαμε 
φυσικά να δοκιμάσουμε τα νοστιμότατα 
μήλα Ζαγορίου, τα φιρίκια, τα καρύδια, 
τα κάστανα και τα βατόμουρα που 
συναντούσαμε στο δρόμο μας. Στην 
παραλία, μόνο η Αναστασία τόλμησε να 
βουτήξει στα νερά του Αιγαίου. Ύστερα 
με το λεωφορείο μεταφερθήκαμε στην 
ταβέρνα στο Πουρί, όπου έφτασε κι 
η ομάδα της διάσχισης και όλοι μαζί 
γευτήκαμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ.

Για τη δεύτερη διαδρομή μας περίμενε 
ο Κυριάκος κρατώντας στο χέρι του ένα 
κουτί κόκκινη μπογιά για να φρεσκάρει 
τα  σημάδια στο μονοπάτι. Στην αρχή το 
μονοπάτι είχε τρεχούμενα νερά και αυτό 
μας καθυστερούσε λίγο. Πρώτη στάση 
στο Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, 
όπου μας περίμεναν αλλά 14 άτομα από 
τον ΕΟΣ Βόλου για να περπατήσουμε 
μαζί. Στην αρχή περάσαμε μέσα από 



16

πολλές καλλιέργειες με μηλιές, 
άλλωστε εδώ παράγονται τα ξακουστά 
μήλα Πηλίου και μάλιστα τύχαμε στην 
εποχή της συγκομιδής. Αποτελούσε 
υπέροχη αίσθηση να περπατάς σε 
μονοπάτι στρωμένο με κάστανα, αλλά, 
όσο προχωρούσαμε, τη σκυτάλη 
έπαιρναν  οι πανύψηλες οξιές. Πάνω 
από το 90% της διαδρομής δεν βλέπαμε 
καθόλου ουρανό και σε κάποια σημεία 
το φως λιγόστευε απ την πυκνή  
βλάστηση. Καταπληκτικές εικόνες με 
το ήχο του νερού να τις συνοδεύει και 
με τα αρώματα της άγριας φύσης να σε 
γεμίζουν ενέργεια και φυσικά να σου 
δίνουν κουράγιο να συνεχίσεις. 

Σημαντικό όμως κουράγιο μας έδωσαν 
και τρεις συνορειβάτισσες από τον ΕΟΣ 
Βόλου που ήξεραν να μαζεύουν και 
να ξεχωρίζουν τα μανιτάρια, οπότε 
ξέραμε ότι στο τέλος θα υπάρχει 

επιβράβευση! Είδαμε παρά πολλά  και 
σε διαφορετικά μεγέθη και φανταστικά 
χρώματα. Είδα ένα κόκκινο με άσπρες 
βούλες σαν αυτό που έβλεπα μικρός 
στα Στρουμφάκια ... ρώτησα τη Σοφία 
αν τρώγεται και μου απάντησε «όχι, 
αυτό είναι παλαβό!» Έτσι ονομάζουν 
τα δηλητηριώδη εδώ, γιατί όποιος τα 
φάει παθαίνει παραισθήσεις...  αν δεν 
συναντήσει τον Άγιο Πέτρο! 

 Ώρα 12.30 μαζεύτηκε όλη  η ομάδα. Για 
να συνεχίσουμε τη διάσχιση έπρεπε να 
περάσουμε από στρατιωτική περιοχή, 
όπου απαγορεύονταν οι φωτογραφίες 
για ευνόητους λόγους. Μας περίμεναν 
οι υπαξιωματικοί και μας συνόδευσαν 
μετά από μια ώρα στη έξοδο, τους 
ευχαριστήσαμε και συνεχίσαμε το 
μονοπάτι. 
Δύο ώρες αργότερα η διάσχιση αυτής 
της κορυφογραμμής μέσα απ τα 

πυκνά δάση τέλειωνε και αρχίσαμε 
να κατεβαίνουμε, επιτέλους φάνηκε 
το Πουρί. Μπροστά μου η ταβέρνα, 
όπου είχε έρθει η υπόλοιπη ομάδα, 
δεν έπρεπε να μπω όμως... πρώτα 
διατάσεις γιατί και αύριο  έχει πορεία! 
Χαιρετήσαμε όλους τους συνορειβάτες 
από το Βόλο και τους ευχαριστήσαμε 
για την φανταστική εμπειρία που 
κράτησε 9.30 ώρες περπατώντας 
συνολικά 18,5 χιλιόμετρα. Είχαμε 
ανέβει απ τα 620μ στα 1614μ και 
κατεβήκαμε στα 500μ στο Πουρί, οπότε 
ένα πιάτο αμανίτους το δικαιούμαστε! 
Και φυσικά το χειροκρότημα απ’ όλη 
την ομάδα σε καθέναν που έμπαινε 
στην ταβέρνα ήταν πολύ συγκινητικό.

Τα επόμενα βράδια διανυκτερεύσαμε 
στο Σαλέ Θεοδώρου στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο στις Αγριόλευκες, στα 1350μ.

Τη Δευτέρα το πρωί πήγαμε στα Άνω 
Λεχώνια. Η ανάβαση στις όμορφες 
πλαγιές του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές 
τσαφ-τσουφ ξεκινά! Μια από τις πιο 
στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον 
κόσμο, μόλις 60 εκατοστά, φιλοξενεί 
τα 4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως 
λεγόταν κάποτε το τραινάκι του Πηλίου, 
για να δηλώσει την ατμοκίνηση και τον 
καπνό που άφηνε στο πέρασμά του. Η 
διαδρομή είναι ορεινή, διασχίζοντας 
τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή 
βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. 
Εννοείται πως όλοι βγάλαμε δεκάδες 
φωτογραφίες! Φτάσαμε στις Μηλιές με 
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μηχανοδηγό τον Γιάννης Μηλαθιανακη 
του ΕΟΣ Μοιρών, που είχε μπει μαζί  
με τους μηχανοδηγούς στη μηχανή, 
όπου στο τέρμα  έβγαλε τη ρακή με 
τις σταφίδες  για να κεράσει τους 
«συναδέλφους» του! 
Οι Μηλιές, ένα από τα γραφικότερα 
χωριά του βουνού των Κενταύρων, 
είναι παλιό κεφαλοχώρι με μακρά 
ιστορία. Χαρακτηριστικό του οικισμού 
είναι η αυθεντική Πηλιορείτικη 
αρχιτεκτονική με πυργόσπιτα και 
αρχοντικά, πολλά από τα οποία έχουν 
σήμερα μετατραπεί σε ξενώνες. 
Η εκκλησία των Ταξιαρχών που 
χτίστηκε πριν το 1741, το λαογραφικό 
μουσείο και η βιβλιοθήκη, μία από 
τις παλαιότερες στην Ελλάδα, μας 
περίμεναν  για περιήγηση. Ταυτόχρονα 
μας περίμενε και ο Κώστας Λαούδης, 
ο Έφορος Ορειβασίας του ΕΟΣ Βόλου, 
για να μπούμε στο μονοπάτι για 
Τσαγκαράδα. Μπήκαμε στα παλιά 
πέτρινα μονοπάτια του χωριού, τα 

οποία συνέχιζαν αρκετά έξω από αυτό 
και σου έδιναν όρεξη να τα περπατάς. 
Παρακάτω συναντήσαμε  μουλάρια 
φορτωμένα με ξύλα και λίγο παρακάτω 
τους υλοτόμους  που αραίωναν  κάποια 
τμήματα του δάσος συμφώνα με την 
υπόδειξη του Δασαρχείου.
Διασχίσουμε την περιοχή NATURA 
2000  και το Καταφύγιο Άγριας Ζωής 
Άγιος Δημήτριος – Ιταμός. Αφού 
περάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι με 
οξιές  αρχίσαμε να κατηφορίζουμε 
για Τσαγκαράδα, η οποία διαθέτει ένα 
πραγματικό λαβύρινθο καλντεριμιών-
μονοπατιών παρά πολύ καλά 
σηματοδοτημένων   σε κάθε αλλαγή 
πορείας.  Περάσαμε ένα τοξωτό γεφύρι  
που έτρεχαν νερά, το οποίο ήταν 
σκεπασμένο με κάθε λογής φύλλα. 
Διασχίσαμε την Τσαγκαράδα, ένα 
μέρος ευλογημένο με πλούσια ιστορία 
και κουλτούρα, και μετά από μισή ώρα 
καταλήξαμε στην Αγία Παρασκευή, 
πρωτεύουσα του χωριού και του Δήμου 

Μουρεσίου. Ένας τεράστιος πλάτανος 
με ηλικία πάνω από 1000 χρόνια μας 
υποδέχτηκε. Η περίμετρος του κορμού 
φτάνει τα 14 μέτρα και αμέσως, σαν 
τα κρι κρι, σκαρφαλώσαμε στα κλαδιά 
του για φωτογραφίες. Μάλιστα το 
ένα κλαδί του το συγκρατούσε μια 
ογκώδης κολόνα για να μην σπάσει. 
Αναχωρήσαμε για τον Κισσό για 
φαγητό και πίσω στο σαλέ για νάνι, 
απαραίτητο μετά από 13,5 χιλιόμετρα 
πορείας.

Την τελευταία μέρα της πεζοπορίας 
κατευθυνθήκαμε στο νότιο Πήλιο. Στην 
παρέα μας πάλι, εκτός από τον Κώστας 
και ο Κυριάκος που μας  ενημέρωνε 
για τις δράσεις και το έργο του 
Συλλόγου «Οι φίλοι των καλντεριμιών 
του Νότιου Πηλίου». Ένα σπουδαίο 
Σύλλογο που ξεκίνησε απ το 2007 
και έχει καθαρίσει και αποκαταστήσει  
όλα τα παλιά μονοπάτια της περιοχής 
με προσωπική εργασία των μελών 
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του. Μάλιστα τα μισά μελή του είναι 
Ευρωπαίοι που αποφάσισαν να 
εγκατασταθούν μόνιμα στο Πήλιο. 
Οι πράξεις αυτές φανερώνουν τον 
σεβασμό  και την ευαισθητοποίηση 
που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες 
προς το περιβάλλον, πράγμα που και 
στη χωρά μας αρχίζει σιγά σιγά να 
αναδεικνύεται. 
Μετά από 2,5 ώρες στο λεωφορείο 
φτάσαμε στο χωριό Λαύκος και 
κάναμε μικρή στάση στην τεράστια 
πλατεία του με τα πλατάνια που οι  
υπάλληλοι του δήμου  τη στόλιζαν 
με σημαιάκια για την αυριανή 
γιορτή. Κατηφορίσαμε σε ένα εύκολο 
μονοπάτι και σε μια ώρα φτάσαμε στην 
παραλιακό χωριό  Μήλινα, όπου και 
βγάλαμε μια ομαδική φωτογραφία 
σε μεγάλη παράταξη κατά μήκος 
του μόλου. Ξανά στο λεωφορείο με 

κατεύθυνση το Προμύρι. Μια εύκολη, 
κορυφαίας ομορφιάς διαδρομή σε 
καλντερίμι που κατηφόριζε δίπλα σε 
μια ρεματιά με τρεχούμενα νερά, για 
να καταλήξουμε στην παραλία του 
Πλατανιά στο Αιγαίο. Εδώ αυτοί που 
τόλμησαν να βουτήξουν στη θάλασσα 
ήταν αρκετοί. Αφού απολαύσαμε ένα 
τσίπουρο, επιστρέψαμε στο σαλέ για 
ξεκούραση .

Λόγω της εθνικής εορτής γλιτώσαμε 
τη σημερινή πεζοπορία, αν και ήταν 
μόνο δυο ώρες! Βάλαμε τα καλά μας 
ρούχα, χαιρετίσαμε τα παιδιά από το 
σαλέ Θεοδώρου και με το λεωφορείο 
ανεβήκαμε  στο λόφο της Γορίτσας, 
όπου στην κορυφή βρίσκεται  η 
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής και 
υπολείμματα του αρχαίου τείχους. 
Από το λόφο η θέα είναι πανοραμική 

προς την πόλη και το λιμάνι του 
Βόλου. Κατεβαίνοντας στην πόλη 
επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Βόλου, ένα Μουσείο 
καταπληκτικό, γεμάτο νεολιθικά 
ευρήματα από τους οικισμούς 
της ευρύτερης περιοχής. Μετά 
διασκορπιστήκαμε στη Βόλο, άλλοι 
πήγαν να δουν την παρέλαση, άλλοι για 
καφέ, άλλοι για τσίπουρα και άλλοι για  
περπάτημα μιας και  είχαμε ξεχάσει 
τόσες μέρες πως είναι να περπατάς σε 
πεζόδρομο! Στις 15.00 επιβιβαστήκαμε 
στο λεωφορείο  για επιστροφή στο 
λιμάνι του Πειραιά. Αν και είχαμε 
τέσσερις ώρες  δρόμο, κάνεις δεν 
είχε όρεξη  για ύπνο. Αντιθέτως η 
ώρα πέρασε λέγοντας ανέκδοτα  και 
κουβεντιάζοντας τα κατορθώματα 
μας. Στον Πειραιά χαιρετήσαμε και 
τον Κώστα, είχαμε διανύσει μαζί του 
1230χλμ!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΕΟΣ Βόλου 
και στα μέλη του που μας συνόδεψαν 
στις πορείες. Ευχαριστούμε τη Νανά 
Κουτσανδρέου και όλο το Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας για την άρτια οργάνωση, 
τον ΕΟΣ Μοιρών για την συνεργασία 
και φυσικά τον Αρχηγό της εξόρμησης, 
τον Άλκη Γκέσκο, που μας ξενάγησε 
στον τόπο καταγωγής του.

Πανέμορφα τα μέρη σας, Άλκη!
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MontBlanc 2015
Aiguille de BionnAssAy

Κείμενο - φωτογραφίες: Μανώλης Σπινθάκης

Ωραία! 

Κι ενώ εγώ περιμένω καρτερικά 
το Γιάννη και την Ίρις στο Τορίνο 
σπάζοντας το κεφάλι μου ώστε να 
καλυφτεί και η παραμικρή λεπτομέρεια 
και να μη λείπει τίποτα, τα πουλάκια 
μου κάνουν βαρκάδα από το Ρέθυμνο 
προς τα Χανιά... 
Ιστιοπλοϊκό γεμάτο μποντριέ, κραμπόν 
και πιολέ έχετε ξαναδεί μεσοπέλαγα; 
Για εκείνους όμως, η ανάβαση στις 
ψηλότερες κορυφές ξεκινάει από τη 
θάλασσα! 
Αυτή είναι η μαγεία του ...αλατιού!

Και επιτέλους φτάνουν την Τρίτη 
18.08 το απόγευμα στο σπίτι και 
αμέσως στρωνόμαστε στη δουλειά! 
Υπολογισμός υλικών και φαγητών, 
πρόγνωση καιρού, αγορές τελευταίας 
στιγμής και κυρίως τί κάνουμε αύριο 
που ο καιρός θα είναι χάλια… Τελικά 
αποφασίζουμε να συνεχίσουμε τη 
σκληρή προπόνηση και έτσι η Τετάρτη 

μας βρίσκει εμένα καθισμένο στο 
γραφείο για άλλες 8 ώρες και τα 
παιδιά να πίνουν ακριβοπληρωμένα 
καφεδάκια κάτω από το Mole 
Antonelliana! Το απόγευμα είμαστε 
έτοιμοι, το αμάξι φορτωμένο και 
επιτέλους μετά από 2 περίπου ώρες 
στήνουμε το αντίσκηνό μας στο 
Les Houches, λίγο πιο έξω από το 
Chamonix.

Το αρχικό πλάνο - πριν καταλήξουμε στο 
Cham - ήταν πέραν του αισιόδοξου… 
Τραβέρσα του Mont Blanc από το 
Courmayeur της Ιταλίας στο Chamonix 
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της Γαλλίας μέσω μη πολυσύχναστων 
διαδρομών. Διαπιστώνοντας όμως 
πως και τα δύο καταφύγια που θα μας 
φιλοξενούσαν ήταν κλειστά και πως 
οι συγκεκριμένες διαδρομές λόγω 
ζέστης αμφίβολες, αποφασίζουμε να 
αλλάξουμε διαδρομή την τελευταία 
κυριολεκτικά στιγμή! Το τελικό, επίσης 
αρκετά αισιόδοξο πλάνο περιλάμβανε 

προσέγγιση από τη δυτική πλευρά 
του βουνού, διανυκτέρευση στα 
καταφύγια Plan Glacier (2860μ.) και 
Durier (3358μ.) και από εκεί μέσω 
της Aiguille de Bionnassay (4058μ.), 
ανάβαση στην κορυφή του Mont Blanc 
και κατάβαση μέσω των λεγόμενων 3 
κορυφών (3 Monts ή 3 Mont Blanc) 
στο καταφύγιο Les Cosmiques κάτω 
από τη βελόνα της διάσημης Midi. 
Αυτό το τελευταίο κομμάτι θα έπρεπε 

να γίνει την ίδια ημέρα και η διαδρομή 
απαιτούσε τουλάχιστον 2000μ θετικής 
υψομετρικής διαφοράς και άλλα τόσα 
κατάβασης.

Το ραντεβού με τη Mila και τον Thibauld 
είναι την Πέμπτη το πρωί στις 07:30, 
όταν ανοίγει και το τελεφερίκ για το 
Bellevue. Γύρω στις 08:30 είμαστε στα 

1800μ. από όπου και θα ξεκινήσουμε 
κούτσα-κούτσα, αρχικά νοτιοδυτικά 
για το Col du Tricot (2120μ.) μέσω 
μιας υπέροχης διαδρομής σε μια 
καταπράσινη κοιλάδα με νερά, 
κρεμαστές γέφυρες και υπέροχη θέα 
και από εκεί νοτιοανατολικά, για το 
καταφύγιο Plan Glacier. Φτάνουμε 
αποκαμωμένοι στο καταφύγιο μετά 
από 5 ώρες και παρά τις αισιόδοξες 
παροτρύνσεις του διαχειριστή του 

καταφυγίου ότι το καταφύγιο Durier 
απέχει μόλις 2,5-3 ώρες από εκεί, είναι 
τελικά αυτή η μυρωδιά του δείπνου 
που θα μας καθηλώσει στα 2860μ. Και 
καλύτερα όπως θα διαπιστώσουμε την 
επόμενη μέρα αφού τελικά μας πήρε 
5 ωρίτσες να φτάσουμε στο Durier!  
Η πρόσβαση δεν ήταν και η ευκολότερη 
αφού απαιτούσε διάσχιση παγετώνα, 

καταρριχητικά κομμάτια, εύρεση 
περάσματος από τον παγετώνα στο 
βράχινο μονοπάτι και τελικά προσοχή 
στις κατολισθήσεις που ευτυχώς 
συμβαίνουν μακριά από μας.
Στα 3358μ. μας υποδέχεται η 
χαμογελαστή Manon και μας εξηγεί 
τους κανονισμούς του καταφυγίου το 
οποίο απόψε θα είναι γεμάτο οπότε 
θα χρειαστεί λίγη κατανόηση μεταξύ 
και των 12 ατόμων εκεί μέσα. Κατά 
τις 16:30, το γκαζάκι έχει πάρει φωτιά 
και ο Γιάννης έχει αναλάβει χρέη 
παραγωγού νερού - μάγειρα, για τη 
μεσημεριανή μας soupizza. Γύρω στις 
17:30 πέφτει και η τελευταία κουταλιά 
και η Manon μας ενημερώνει πως 
κατά τις 18:00 θα σερβιριστεί ...το 
βραδινό! Ωραία, έχουμε μισή ώρα να 
χωνέψουμε και να ξαναπεινάσουμε· 
καθόλου άσχημα. Αποφασίζουμε να 
τσεκάρουμε λίγο το μονοπάτι που 
θα ακολουθήσουμε στη νύχτα και 
τελικά μέσα στην ομίχλη φτάνουμε 
μέχρι τα 3470μ. μαρκάροντας σημεία 
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και περάσματα. Σύντομα είμαστε 
πίσω στο καταφύγιο ακονίζοντας 
μαχαιροπίρουνα και σαγόνια και για να 
προετοιμαστούμε για το γλυκό 6ωρο 
ύπνο. Στις 3 τη νύχτα θα είμαστε και 
πάλι στο πόδι για ένα σπέσιαλ “πρωινό” 
και προετοιμασία για την ανάβαση.

Περασμένες 4, θα ξεκινήσουμε για 
πάνω σχετικά απομονωμένοι από 
τους υπόλοιπους αφού εκείνοι είτε 
βρίσκονται αρκετά πιο μπροστά ή 
πιο πίσω μας. Το ξέχιονο μονοπάτι 
της κόψης θα δώσει τη θέση του 
σε μια χιονισμένη πλαγιά, στη 
βάση της οποίας θα δεθούμε σε 
2 σχοινοσυντροφιές, θα βάλουμε 
κραμπόν και πλέον το πιολέ γίνεται 
το μακρύ μας χέρι. Ο ρυθμός μας σε 
αυτό το πρώτο κομμάτι της κόψης 
είναι ένας καταλυτικός παράγοντας 
γιατί θα πρέπει να τον προσαρμόσουμε 
έτσι ώστε η αυγή να μας βρει στην 
αρχή της βράχινης κόψης, όπου και 
ουσιαστικά ξεκινάει το σκαρφάλωμα. 
Έχοντας μόνο μερικά καρυδάκια 
και 1-2 φρεντς, αποφασίζουμε να 
γίνουμε μια μεγάλη σχοινοσυντροφιά 
των 5 για αυτά τα 200μ. αναρρίχησης 
και κινούμαστε παράλληλα για όσο 
το δυνατόν περισσότερο και όπου 
αυτό είναι εφικτό. Ο Γιάννης μπαίνει 

επικεφαλής και η Mila μαζεύει τις 
ασφάλειες στο τέλος ενώ η Ίρις και 
ο Thibault δεν πτοούνται κι ας είναι 
η πρώτη φορά που σκαρφαλώνουν 
βράχο με κραμπόν! Η βράχινη αυτή 
κόψη θα μας βγάλει στα 3800μ. 
και πλέον από εκεί ξαναγινόμαστε  
2 ομάδες και κινούμαστε ανεξάρτητα. 

Μια απότομη πλαγιά θα μας φέρει στα 
4058μ. και στην κορφή της Aiguille 
de Bionnassay, στην οποία όμως 
δεν υπάρχει χώρος για αγκαλιές 
αφού ουσιαστικά είναι μια πάρα πολύ 
στενή κόψη η οποία εκτείνεται προς 

τα δυτικά μέχρι το Col du Tricot ενώ 
ανατολικά κατηφορίζει μέχρι τα 3800μ. 
για να ανέβει μετά μέχρι τα 4300μ. 
όπου θα συναντήσει την κορφή Dome 
du Gouter, στην κλασική διαδρομή 
του Mont Blanc. Ο Thibault είναι ο 
καλύτερα προπονημένος της παρέας 
και μαζί με τη Mila ακολουθούν τους 
6 Γάλλους που - ευτυχώς για μας - 
ανοίγουν τα βήματα πάνω σε αυτή 
την πάρα πολύ εκτεθειμένη κόψη. 
Ξέρουμε πως αριστερά μας έχουμε τη 
Γαλλία και δεξιά την Ιταλία και ότι η θέα 
είναι μαγευτική αλλά δεν τολμούμε 
ούτε τη ματιά μας να χάσουμε από τα 
βήματα μπροστά αφού το παραμικρό 
χάσιμο της συγκέντρωσης κάνει 
τα 1000μ. που εκτείνονται δεξιά κι 
αριστερά να χορεύουν στο μυαλό μας! 
Για κάποια λίγα, αιώνια λεπτά δε βγάζει 
κανένας άχνα και η κούραση πλέον 
επικεντρώνεται στο μυαλό. Ξέρουμε 
πως αν κάποιος πέσει πρέπει να 
φωνάξει προς τα που έχει πέσει ώστε 
οι άλλοι να πέσουν από την άλλη μεριά 
της κόψης και έτσι με αυτού του είδους 
την τραμπάλα να αποκοπεί η πτώση. 
Και μόνο αυτή η σκέψη επιβαρύνει 
την ήδη πιεσμένη αυτοσυγκέντρωση 
αλλά ευτυχώς η ύπαρξη κάποιων πιο 
άνετων κομματιών μας χαλαρώνει 
λίγο το μυαλό και μετά ξανά στα ίδια. 
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Στο τέλος της κατάβασης, έχει 
αρχίσει να με πειράζει το υψόμετρο 
και έχω έναν διαρκή πονοκέφαλο 
ο οποίος ξέρω πως δε θα μειωθεί 
αφού ο μοναδικός δρόμος για τα 
χαμηλότερα περνάει από τα 4300μ., 
δηλ. με μια κουραστική ανάβαση 500μ. 
υψομετρικής διαφοράς. Ευτυχώς είμαι 
μπροστά σε όλο αυτό το κομμάτι και 
έτσι δίνω το δικό μου αργό ρυθμό 
στην ομάδα ενώ ταυτόχρονα μένω 
σε εγρήγορση για την εύρεση του 
μονοπατιού το οποίο και θα ...χάσω 
κάποια στιγμή. Δε μου έφταναν όλα 
αυτά, έχω τώρα και αυτές τις σάρες 
να παλεύω, δεμένος με τους άλλους. 
Πώς τα κατάφερα έτσι; Τελικά, 
ξαναβγαίνουμε στην κόψη όπου μας 
περιμένουν οι Mila και ο Thibault 
και έτσι θα ξεκινήσουμε παρέα για 
το Dome. Φτάνοντας εκεί και αφού 
πλέον έχουμε μπει στο πλατύ σαν 
αεροδιάδρομο μονοπάτι της κλασικής 
ανάβασης, λύνομαι από τα σχοινιά, 
αφήνω τα παιδιά να κάνουν τη 
χαμαλοδουλειά του μαζέματος και 
αρχίζω να τρέχω προς τα κάτω. Όσο 
πιο γρήγορα φτάσω στα χαμηλότερα 
τόσο καλύτερα για τον πονοκέφαλο.

Το καταφύγιο-έκτρωμα Gouter στα 
3835μ. θα είναι το κατάλυμά μας για 
απόψε. Δυστυχώς, αν συνεχίσουμε 
για κάτω, θα είμαστε νύχτα στο 
επικίνδυνο πέρασμα του Grand 
Couloir όπου μετά από μια πολύ 
ζεστή μέρα όπως η σημερινή θα 
είναι σίγουρο πως οι κατολισθήσεις 
θα είναι συχνές αφού τα χιόνια που 
συγκρατούν τα βράχια λιώνουν και 
αφήνουν τη βαρύτητα να κάνει τη 
δουλειά της! Έτσι, καταβάλλοντας 
στην “ευγενέστατη” Γαλλιδούλα το 
διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 
€113 έκαστος για τη διανυκτέρευση, το 
δείπνο και το φτωχό πρωινό, θα πάμε 
για ύπνο αφού συνειδητοποιήσουμε 
πως το καταφύγιο δεν έχει νερό 
παρά μόνο για τις λεκάνες και πάλι 
καλά… Είπαμε, “ποτέ ξανά” αντί για 
“καληνύχτα” και αφήσαμε την κούραση 
να μας μεταφέρει σε ονειρικά μέρη 

που περιγράφαμε το επόμενο πρωινό. 

Πάντως, δε μπορώ να πω πως 
ξυπνήσαμε και πολύ ξεκούραστοι… 
Εγώ με πονόδοντο, η Ίρις έτοιμη να τα 
βγάλει και η Mila με πρησμένα πόδια 
και καμένο πρόσωπο, δε νομίζω πως 
είναι και ο ορισμός της “ξεκούρασης”. 
Όπως και να έχει πρέπει να 
ετοιμαστούμε και να κατεβούμε στα 
χαμηλότερα μέσα στην κακοκαιρία. 
Βλέποντας κάποιους χιονάνθρωπους 
να μπαίνουν στο καταφύγιο το 
ξανασκεφτόμαστε αυτό το μικρό 

βήμα προς την έξοδο αλλά είναι 
και αυτό το spa που ονειρευόμαστε 
ήδη από το Τορίνο και που πλέον 
η ανάγκη του γίνεται επιτακτική. 
Βασικά, θα θέλαμε να μεταφερθούμε 
εκεί αμέσως τώρα, χωρίς να 
ασχολούμαστε με σταθερά σχοινιά, 
χιόνια και κατσάβραχα. Ευτυχώς που 
μέσα στα ονειροπερπατήματά μας το 
Grand Couloir δε βρυχάται και έτσι η 
κατηφόρα θα μας τραβάει πλέον σα 
μαγνήτης. 
Ω ναι, αυτός ο μέγας 
μαγνήτης “Spa”!



24

Όταν ωραίοι άνθρωποι σε καλούν σε 
ωραία μέρη, απαγορεύεται να πεις 
όχι!

Ένα υπέροχο ταξίδι ξεκίνησε στις 
8 Αυγούστου 2015 στη γοητευτική 
Ιταλία που θα ολοκληρωνόταν με μια 
ανάβαση σ’ έναν από τους πολλούς – 
ακόμα – παγετώνες των Άλπεων.

Η Μαρία, ο Domenico κι εγώ  φτάσαμε 
στο Μιλάνο ξημερώματα εκείνης της 
μέρας.  Στις 11 πμ πήραμε το λεωφορείο 
για Aosta, κι από εκεί ένα δεύτερο για 
Bionaz όπου θα συναντιόμασταν όλα τα 
μέλη της ομάδας. Στην Aosta  είχαμε 
χρόνο να περιπλανηθούμε στους 
δρόμους της και να απολαύσουμε τη 

γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατούσε 
λόγω της ημέρας. Για τους ντόπιους 
η 8η Αυγούστου θεωρείται η πρώτη 
μέρα του καλοκαιριού. Μουσικές 
μπάντες και χορευτές, πλανόδιοι 
πωλητές και επισκέπτες όλων των 
εθνικοτήτων πλημμύριζαν τους 
δρόμους. «Ευρώπη!»  σκέφτηκα. 
Νεοκλασικά κτίρια, καθαροί δρόμοι 
και η ευρωπαϊκή κουλτούρα όπου 
έπεφτε η ματιά μας. Και κυρίως…. 
γευστικότατο καπουτσίνο!!

Φτάνοντας στο Bionaz νιώσαμε 
αμέσως την πτώση της θερμοκρασίας. 
Ο καιρός είχε ήδη αρχίσει να 
αλλάζει, αλλά όχι προς το καλύτερο. 
Τακτοποιηθήκαμε στο Ostello La Batise 

και σε λίγο έφτασε και η υπόλοιπη 
παρέα. Μια παρέα δεμένη, ζεστή κι 
αγαπημένη. 

Από το Bionaz, λοιπόν,  στο Vilpellina  
της περιοχής Aosta ξεκίνησε ένα 
πανέμορφο ορειβατικό ταξίδι με στόχο 
τον παγετώνα Breithorn, 4.165μ.  
Ο καιρός εκείνες τις μέρες ήταν 
βροχερός και ευμετάβλητος.  Έπρεπε κι 
εμείς να προσαρμόσουμε όσο γινότανε 
το αρχικό πρόγραμμα χωρίς όμως 
να χάναμε ούτε σε ποιότητα ούτε σε 
ποσότητα.

Δευτέρα 10/8. Στις 7:30πμ ξεκίνησε 
η πρώτη μέρα μιας μεγάλης τόσο 
σε μήκος όσο και σε υψομετρική, 

Monte Rosa και Valle D’ Aosta, 
Parco Naturale del Monte Avic

sempre AvAnti

Κείμενο - Φωτογραφίες: Άννα Καλλέργη
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πεζοπορίας.  Από το γραφικό 
φράγμα  Place Moulin στα 2.000μ, 
που έμοιαζε με γαλάζια λίμνη, και 
τροφοδοτείται από τους παγετώνες,  
αρχικά και για λίγο,  σε χωματόδρομο κι 
έπειτα από μια ώρα περίπου αρχίσαμε 
την μεγάλη ανάβαση μέχρι το High 
Pass  Colle di Valconera στα 3.075μ. 
Το μονοπάτι χαρακτηριζόταν με τον 
αριθμό 12 και στην αρχή ελισσόταν 
μέσα σε δάσος  μέχρι να βγει στο 

εντελώς αλπικό τοπίο. Χαμηλοί θάμνοι, 
κόκκινη πέτρα, ακατάπαυστα ρυάκια 
και καταρρακτάκια, καθώς και η θέα, 
πλέον κοντινή, των παγετώνων και 
των κορυφών τους. 

Η ανάβαση ήταν απαιτητική. Απότομη, 
πάνω σε σάρες και βράχους 
που σε πολλά σημεία έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουμε τις μεταλλικές 
σκάλες και τα μόνιμα σύρματα για να 
ελιχθούμε με ασφάλεια.  Ο καιρός είχε 
ξεκινήσει λίγο βροχερός, άλλαξε για 
λίγο προς το καλύτερο όσο ανεβαίναμε 
και λίγο πριν το πέρασμα μας τα χάλασε 
πάλι. Ομίχλη και ψιλόβροχο. Ωστόσο 
καταφέραμε σε κάποια ανοίγματα του 
καιρού να απολαύσουμε τη θέα.

Η ανάβαση γινόταν με σταθερό 
ρυθμό με πρώτους τον Domenico 
κι εμένα. Πατήσαμε σε χιονούρα και 
τότε κατάλαβα ότι τα καινούρια μου 
παπούτσια δεν ήταν τα κατάλληλα για 
τον παγετώνα, αφού αμέσως πάγωσαν 
τα πόδια μου! Ο καιρός έκλεινε κι 
έδειχνε ότι το πήγαινε για βροχούλα.  
Οι πέτρες γλιστρούσαν  και η κούραση 
είχε αρχίσει να εκδηλώνεται σε όλους 
μας.  Τελικά στις 1.30μμ  οι πρώτοι 

της ομάδας βρισκόμασταν στα 3.075μ, 
νιώθοντας έντονα τον κρύο αέρα 
που συνήθως φυσάει σε τέτοια ψηλά 
περάσματα. Πόσο μου θύμισε τα High 
Passes  του Νεπάλ!

Η κατάβαση ξεκίνησε σχεδόν άμεσα και 
αυτή τη φορά με περισσότερη προσοχή 
αφού λόγω της βροχής τα βράχια 
γλιστρούσαν και επιπλέον έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουμε μεταλλικές σκάλες 

και συρματόσχοινα, εκτεθειμένα στο 
γκρεμό. Αδρεναλίνη στο φουλ! 

Οι πρώτοι φτάσαμε   στο καταφύγιο 
Perucca Vuillermoz  στα 2.909μ 
στις 3μμ και μέχρι να έρθουν και οι 
υπόλοιποι η ομίχλη είχε πυκνώσει 
αρκετά πια  πάνω από τα 2.900μ. 
Αυτό είναι το καταφύγιο που έρχονται 
οι οδηγοί βουνού για εκπαίδευση, 
μας είπαν. Μου θύμισε εκείνο 
του Κάκκαλου, στο Οροπέδιο των 
Μουσών.  Ήπιαμε μια ζεστή σούπα 
μινεστρόνε  και λίγο αργότερα, στις  
4 μμ, μια πρώτη ομάδα ξεκινήσαμε 
την κατάβαση απολαμβάνοντας τη θέα 
των γαλάζιων  αλπικών λιμνών.  Με 
γρήγορο περπάτημα, πρώτα πάνω 
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σε βράχους κι έπειτα σε κοιλάδες με 
πολλά ποταμάκια και καταρράκτες, 
φτάσαμε στις 5:30μμ στο καταφύγιο 
Barmasse στα 2.169μ, στην Lago di 
Cignana της κοιλάδας  Valtourneche. 
Το δυσάρεστο ήταν ότι ο Domenico 
ανέβασε πυρετό εκείνο το βράδυ. 

Τρίτη 11/8. Στις 8:30πμ ξεκινάμε την 
χαλαρή κατάβαση από το Barmasse  
στην πόλη Valtourneche  στα 1.500μ, 
κάτω από ένα αρκετά ζεστό ήλιο. Οι 
συνθήκες ήταν ιδανικές και η πρόταση 

του Raffaele να μας ακολουθήσει  o 
Domenico, τουλάχιστον μέχρι τον 
οικισμό, έγινε ευχαρίστως δεκτή. 
Το  ανοιξιάτικο τοπίο  με τα έντονα 
χρώματά του  και η θέα του παγετώνα 
Breithorn μας έδωσαν φτερά.

Στο Valtourneche  κάναμε μια πολύ 
σύντομη στάση για νερό και μετά 
ξεκινήσαμε και οι 13 την μεγάλη 
ανάβαση στο επόμενο High Pass  
το  Colle di Nannaz  στα 2.775μ, με 
τελικό προορισμό το καταφύγιο  Grand 

Tournalin  στα 2.600μ. Ωστόσο ο 
Raffaele μας ενημέρωσε ότι η ανάβαση 
από τα 1.500μ στα 2.775μ θα ήταν πιο 
ήπια από την προηγούμενη. 

Αρχικά και πάλι η ανάβαση έγινε κάτω 
από ψηλά δέντρα. Λιβάδια με γραφικές 
αγροικίες, τρεχούμενα νερά κι ο 
υπέροχος καιρός αποζημίωναν και με 
το παραπάνω την ανεξήγητη κούραση 
μου εκείνη την στιγμή. Την απέδωσα 
στην ζέστη εξαιτίας της οποίας  χάνω 
ηλεκτρολύτες όταν ιδρώνω.  Στις 
12 το μεσημέρι είχαμε φτάσει στον 
πρώτο σταθμό για έναν καπουτσίνο, 
σε μια πανέμορφη κοιλάδα, από όπου 
μπορούσες να δεις τριγύρω τις Άλπεις 
με τις κοφτερές κορυφές τους, με 
κυρίαρχη εκείνη του Μάττερχορν 
(Cervino)! Στις 1μμ συνεχίσαμε 
την ανάβαση που σε λίγο γινόταν 
πλέον στο γνώριμο  αλπικό τοπίο. Τα 
σύννεφα που έκαναν την εμφάνισή 
τους διακριτικά, ευτυχώς έδωσαν 
μια ευχάριστη νότα δροσιάς και 
σύντομα ξαναβρήκα τον ρυθμό μου.  
Μπορούσαμε να διακρίνουμε προς 
βορρά την πορεία της προηγούμενης 
μέρας.

Στα 2.600μ περίπου, κάναμε μια 
σύντομη στάση όλη η ομάδα. Παρόλο 
που υπήρχε εκεί ένα μνημείο, 
δυστυχώς, δεν ήταν το πέρασμα. 
Έπρεπε να κατηφορίσουμε λίγα μέτρα 
πριν την τελική ανάβαση. Μια μικρή 
λιμνούλα, καθρέπτης των λευκών 
αγριολούλουδων, των κορυφών, του 
ουρανού, και των ανθρώπων γύρω 
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της  μου έδωσε δύναμη και κέφι  για 
να συνεχίσω. Στο κομμάτι αυτό και 
μέχρι το καταφύγιο ήμουν μόνη. Και 
μ’ άρεσε πολύ!  Μνήμες ερχόντουσαν 
κι έφευγαν. Ίδια χρώματα και χώματα 
όπως τότε που ανεβαίναμε στο 
καταφύγιο Τετ Ρουζ, για το Λευκό 
Όρος. Φτάνοντας το  Colle di Nannaz 
μπορούσα να δω το καταφύγιο το 
οποίο βρισκόταν στους πρόποδες 
μικρών βουνών αλλά πάνω σε μια 
καταπράσινη κοιλάδα.  Είχαμε ήδη 
μπει στην περιοχή της Monte Rosa  

και βλέπαμε τα βουνά της. Δυστυχώς ο 
Domenico ανέβασε πάλι πυρετό.

Τετάρτη 12/8. Από τα 2.534μ.
εκείνη τη μέρα, έπρεπε να πάμε στα 
3.036μ. αφού πρώτα κατεβαίναμε 
στο  Saint Jaques  στα 1.689μ. Σε 
1 ώρα και 50 λεπτά κατεβήκαμε στο 
πανέμορφο, καταπράσινο και γεμάτο 
νερά Saint Jaques , απολαμβάνοντας 
την εναλλαγή του τοπίου.  Μετά από 
μια ώρα στάσης, στις 11πμ ξεκίνησε η 
ανάβαση στην περιβόητη Μπλέ Λίμνη 
(Lago Blu) στα 2.215μ. Η Μαρία 
βγάζει φτερά στα πόδια όταν πρόκειται 
για λίμνη! Βιαζόταν να βουτήξει!!  Ένας 
ενδιάμεσος, δροσιστικός σταθμός 
ακριβώς πριν ξαναμπούμε στο 
ανηφορικό, αλπικό μονοπάτι. 

Γύρω στις 2μμ ξεκίνησε η ομάδα για 
το ορειβατικό καταφύγιο Mezzalama 
στα 3.036μ. περιτριγυρισμένο από 
παγετώνες. Παρόλο που τα ορειβατικά 
σήματα έδειχναν 1 ώρα και 45 λεπτά, 

εμείς κάναμε τουλάχιστον 2.30 ώρες. 
Η ανάβαση ήταν αρκετά πιο ομαλή 
από τις προηγούμενες. Με αρκετές 
σύντομες στάσεις φτάσαμε στις 4:30μμ 
στα 3.036μ. Ένα ορειβατικό καταφύγιο 
28 κλινών, περικυκλωμένο από τους 
παγετώνες του συγκροτήματος Monte 
Rosa μαζί και του Breithorn στην 
περιοχή Val d’ Ayas. Εκεί βγάλαμε 
και την πρώτη μας φωτογραφία 
με το σημαιάκι του συλλόγου μας.  
Εκείνο το απόγευμα είχαμε την 
τύχη να δούμε από πολύ κοντά ένα 
από τα έξι είδη άγριου αλπικού 
κατσικιού. Σημειωτέον, ο Domenico 
ακολουθούσε δυναμικά παρόλο που η 
υγεία του ήταν ταλαιπωρημένη!

Πέμπτη 13/8. Τα σχέδια άλλαξαν λόγω 
της επερχόμενης κακοκαιρίας. Οι μισοί 
ξεκινήσαμε την ανάβαση στο καταφύγιο 
Guide Val d’ Ayas  στα 3.394μ. για 
εγκλιματισμό. Μπορούσαμε να το 
διακρίνουμε, σχεδόν να αιωρείται, 
πάνω σ΄ ένα μεγάλο βράχο. Δυστυχώς, 
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ο παγετώνας που συναντήσαμε στα 
3.200μ. μας εμπόδισε να συνεχίσουμε. 
Ο πάγος ήταν αρκετά σκληρός τόσο 
νωρίς το πρωί.  Έτσι αρχίσαμε την 
κατάβαση πάλι στην λίμνη κι έπειτα 
στα 2.000μ. Καταλήξαμε στα γειτονικά 
καταφύγια Ferraro και Frachey στα 
2.080μ. Ο καιρός όντως, από τις 6μμ 
άλλαξε. Έντονες βροχοπτώσεις εκεί 

που ήμασταν και έντονες χιονοπτώσεις 
εκεί που θέλαμε να πάμε.

Το Σάββατο 15/8 επιχειρούμε, από το 
Cervinia, να πλησιάσουμε το καταφύγιο 
Theodulo  στα 3.400μ. Μέχρι τότε ο 
καιρός δεν ήταν με το μέρος μας. Στις 
2:30μμ που παίρνουμε το τελεφερίκ 
έβρεχε και μόλις περάσαμε τα 3.000μ 
έριχνε πυκνό χιόνι. Δεν μου έκανε 
εντύπωση που ήμασταν μόνο εμείς 
εκεί. Οι πληροφορίες που είχαμε 
ήταν για πολλά crevasses εξαιτίας 
των υψηλών θερμοκρασιών τον 
τελευταίο μήνα στις Άλπεις (γύρω 
στους 35ο C)! Μετά από σοβαρή 
σκέψη, αποφασίσαμε ότι έπρεπε να 
επιστρέψουμε. 

Ένα παλιό μοναστήρι, πλήρως 
ανακαινισμένο για ξενώνα, το  Forte 
di Machaby, μας φιλοξένησε τις 
επόμενες μέρες. 

Τη Δευτέρα 17/8, όταν πια ο καιρός 
είχε φτιάξει, περπατήσαμε στο 
φυσικό πάρκο του βουνού Avic 
(Parco Naturale del Monte Avic)  
και είχαμε την ευκαιρία να δούμε 
τις 11 πανέμορφες λίμνες του που 
βρίσκονται πάνω από τα 2.200μ καθώς 
και να φτάσουμε και στο  δικό του High 
Pass, Col de Medzove,  στα 2.613μ.

Κάπως έτσι έκλεισε κι αυτό το ταξίδι.

Μπορεί οι πόλεις  και οι κουλτούρες  
του κόσμου να είναι τόσο 
διαφορετικές, όμως εκεί ψηλά, 
όλα είναι ίδια κι όλοι είμαστε ένα. 
Ίδια πετρώματα, ίδια βράχια, ίδιο 
κρύο, ίδια απόκοσμη ησυχία και 
όλοι είμαστε ένα με όλα τούτα τα 
παντοτινά!
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ΑνΑβΑσΗ στΗ στέγΗ τΗσ έυρώΠΗσ,  
mont BlAnc 4.810m. - γΑΛΛΙκέσ ΑΛΠέΙσ

Κείμενο: Γιάννα Ιερωνυμίδη   •   Φωτογραφίες: Φανή Κουσιπέτκου

Ιούλιος του 2014 και βρίσκομαι στον 
Ψηλορείτη στο οροπέδιο της Νίδας. 
Ο Σύλλογός μας φιλοξενεί την 74η 
Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση, 
όμως εγώ δεν έχω πολλά χρονικά 
περιθώρια παραμονής. Το βραδάκι 
ανάμεσα στα γλέντια και στους 
χορούς αποχαιρετώ γνωστούς και 
φίλους, οι οποίοι δε μ’ αφήνουν να 
φύγω με άδεια χέρια. Κατεβάζουν 
το σημαιάκι του συλλόγου που έως 

τότε ανέμιζε συμβολικά στο χώρο της 
εκδήλωσης και μου το παραδίδουν 
για να το ανεβάσω στο Λευκό Όρος. 
Πρωτόγνωρη κίνηση για μένα και ηθικό 
βάρος συνάμα, μια που ήταν η πρώτη 
φορά που επιχειρούσα να ανέβω σε 
τέτοιο υψόμετρο. Η ανησυχία ότι ίσως 
να μην καταφέρω να πατήσω κορυφή 
και μαζί μ’ εμένα ούτε το σημαιάκι ήταν 
παρούσα.
Το επόμενο απόγευμα συναντιέμαι με τη 

Φανή με πρώτο προορισμό την Αθήνα. 
Νωρίς το πρωί πετάμε για Γενεύη και 
από εκεί σε μία ωρίτσα βρισκόμαστε 
Γαλλία, στο Chamonix. Δυστυχώς 
η ομίχλη έχει σκεπάσει το βουνό, 
όμως φαίνεται το τελευταίο τμήμα του 
παγετώνα που κατεβαίνει σχεδόν στην 
πόλη! Η υπόλοιπη ομάδα θα φτάσει 
αργότερα. Έτσι εκμεταλλευόμαστε τη 
μέρα για να καλύψουμε τις τελευταίες 
ελλείψεις σε ρουχισμό και φαγητό για 

κορυφή του Mont Blanc 4.810μ., στις 09.00πμ.

22-26 Ιουλίου 2014

Αρχικά...τα συγχαρητήριά μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη και στη Φανή που με τον επαγγελματισμό 
τους και την άψογη συνεργασία μεταξύ τους συνέβαλαν στο να κατακτήσει όλη η ομάδα τον στόχο της επιτυχώς, 
ευχάριστα και με ασφάλεια. Ένα ακόμα ευχαριστώ στον δάσκαλό μου τον Βούτυρο...που όταν ζήτησα τη γνώμη του γι’ 
αυτό που σκεφτόμουν να κάνω, δε με αποθάρρυνε αλλά ούτε και με ενθάρρυνε. Μου είπε απλά τη πραγματικότητα, 
έτσι όπως επρόκειτο να τη βιώσω... «δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είναι ζόρικο...»
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το βουνό. Το βράδυ η ομάδα είναι πια 
πλήρης. Ο Παναγιώτης Κοτρωνάρος 
Αρχηγός, η Φανή Κουσιπέτκου βοηθός 
του και εννέα επίδοξοι κατακτητές 
της κορυφής που δεν ξέρουμε τι 
μας περιμένει. Γίνονται οι τελευταίες 
συστάσεις και ετοιμάζουμε τα σακίδια 
που θα μας συνοδεύσουν τις επόμενες 
μέρες.

Τρίτη 22 Ιουλίου: Αναχωρούμε από το 
Chamonix (1035μ.) και καταλήγουμε με 
τελεφερίκ και τρενάκι στην τοποθεσία 
Nid d’ Aigle (2.372μ.). Έχει ομίχλη και 
λιγάκι βροχή. Ξεκινάμε πορεία με αργό 
ρυθμό μέχρι το καταφύγιο Tête Rousse 
(3.167μ.). Τα σακίδια είναι κάπως 
βαριά καθώς κουβαλάμε κραμπόν 
και πιολέ για τις επόμενες μέρες. 
Περπατάμε στις πέτρες, λίγο πιο πάνω 
εμφανίζονται οι πρώτες χιονούρες 
κι όταν αντικρίζουμε το καταφύγιο 
όλα είναι κάτασπρα.  Πλησιάζοντας 
ακούγεται ένας δυνατός, ασυνήθιστος 
θόρυβος. Αρχικά κοιτάω τον ουρανό 
νομίζοντας πως είναι ελικόπτερο, αλλά 
εντός δευτερολέπτων διαπιστώνω 
πως είναι η χιονοστιβάδα που βλέπω 
να πέφτει κοντά στο καταφύγιο, στη 
διπλανή ορθοπλαγιά. Μετά από τρεις 
με τρεισήμισι ώρες χαλαρό περπάτημα 
βρισκόμαστε στο οργανωμένο 
καταφύγιο του Tête Rousse, όπου 
διανυκτερεύουμε ακούγοντας 
κάθε τόσο τις χιονοστιβάδες που 
καταλήγουν στον παγετώνα που 
απλώνεται μπροστά μας. 
Τετάρτη 23 Ιουλίου: Βάζουμε 
κράνη και κραμπόν, στο χέρι το 
πιολέ και φεύγουμε νωρίς ώστε να 
αποφύγουμε τις κατολισθήσεις απ’ 

το λιώσιμο του χιονιού στο λούκι 
που πρόκειται να τραβερσάρουμε. 
Όπως την προηγούμενη προχωρά ο 
Παναγιώτης μπροστά και η Φανή στο 
τέλος. Προορισμός μας το επόμενο 
καταφύγιο, το Gouter (3.817μ), το 
οποίο φαίνεται ξεκάθαρρα από το 
Tête Rousse καθώς έχει ανοίξει ο 
καιρός. Υψώνεται απέναντί μας, στην 
κορφή ενός σχεδόν κάθετου βράχου. 
Φτάνοντας στο λούκι δενόμαστε ανά 
τριάδες και περνάμε προσεκτικά 
απέναντι. Ακολουθούμε πορεία 
σε βραχώδη ράχη (Gouter Ridge) 
με κατά τόπους περάσματα II & III 
βαθμού (scrambling), οπότε δεν 
μας χρειάζονται πια τα πιολέ αλλά τα 
χέρια μας! Μέχρι το καταφύγιο Gouter 
η διαδρομή είναι εξοπλισμένη με 
συρματόσχοινα και μεταλλικές σκάλες 
στα εκτεθειμένα σημεία (via ferrata).

Παραμένουμε ασφαλισμένοι μεταξύ 
μας η τριάδα μας (εγώ, η Φανή 
και ο Κυριάκος), αλλά  παράλληλα 
ασφαλισμένοι και στα συρματόσχοινα. 
Πατάμε τη μια βράχια και την άλλη 
χιόνι και συνεχίζουμε το σκαρφάλωμα. 
Κάποια στιγμή οι ορειβάτες είναι 
τόσοι πολλοί που μποτιλιαριζόμαστε 
και προχωράμε σημειωτόν! Ισπανοί, 
Γάλλοι, Ιάπωνες και άλλοι. Η απάθεια 

κάποιων από αυτούς κάνει το 
σκαρφάλωμα πιο επικίνδυνο, καθώς 
ένα ανασφάλιστο πιολέ αρχίζει να 
αιωρείται ξαφνικά δίπλα στα κεφάλια 
των πιο κάτω ορειβατών! 

Στα διαλείμματα η θέα του παγετώνα 
και της ορθοπλαγιάς προς τα κάτω 
είναι εκπληκτική! Μετά από τέσσερις 
ώρες σκαρφάλωμα φτάνουμε στο 
καινούριο υπερμοντέρνο καταφύγιο 
Gouter. Υψώνεται στην άκρη του 
γκρεμού, προσφέρει καλό φαγητό 
και καλές συνθήκες ύπνου για όσους 
μπόρεσαν να κοιμηθούν σ’ αυτό το 
υψόμετρο. Το μεγαλύτερό μου θέμα 
ήταν η αϋπνία. Ίσως λόγω άγχους κι 
υπερέντασης δεν είχα κλείσει μάτι ήδη 
από την Αθήνα και αυτό λειτουργούσε 
σιγά-σιγά προσθετικά. Σε συνδυασμό 
με το μειωμένο οξυγόνο λόγω 
υψομέτρου, το αποτέλεσμα ήταν 
άκρως αποθαρρυντικό εκείνο το 
βράδυ. Ενώ το σκαρφάλωμα μου 
είχε φανεί ευκολάκι και είχε πάει 
πολύ καλά, διαπίστωσα το βράδυ πως 
δυσκολευόμουν να ανέβω από το 
ισόγειο στον δεύτερο, αν δεν έκανα 
ενδιάμεσα μια στάση στον πρώτο! Το 
ίδιο βράδυ άλλο μέλος της ομάδας 
έκανε εμετό λόγω υψομέτρου. Όπως 
και να ‘χε, ο χρόνος για ανάταξη 
των δυνάμεων έτρεχε. Λίγο μετά τα 
μεσάνυχτα θα σηκωνόμασταν ξανά για 
να συνεχίσουμε.

Πέμπτη 24 Ιουλίου: Εγερτήριο 
στις 02.00 τη νύχτα με σκοπό την 
αναχώρηση με φακούς κεφαλής προς 
την κορυφή του Mont Blanc, η οποία 
τελικά αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. O παγετώνας στο Chamonix

τραβερσάροντας το λούκι κρεβάς παγετώνα, στο Tete Rousse
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Έβρεχε και κάποιο τολμηροί που 
ξεκίνησαν επέστρεψαν αργότερα και 
τυλίγονταν με αλουμινοκουβέρτες.  
Παραμείναμε όλη η ομάδα στο 
καταφύγιο Gouter κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, στην τραπεζαρία κυρίως αφού 
δεν είχαμε κρεβάτια πια. Είχαμε ήδη 
πληρώσει 70 ευρώ το κρεβάτι, αλλά 
το πρωί ήταν καθοδόν οι επόμενες 
αφίξεις.  (Η ακρίβεια χαρακτηρίζει το 
Gouter. Δεν επιτρέπεται να στήσεις 
σκηνή απέξω, αν δεν θέλεις να 
διανυκτερεύσεις μέσα στο καταφύγιο. 
Μόνο στο Tête Rousse υπάρχει αυτή 
η δυνατότητα. Ακόμα και κρεβάτι να 
μη θελήσεις, αν παραμείνεις στον 
κρύο χωρίς θέρμανση προθάλαμο, 
όπου αποθηκεύουν οι ορειβάτες τα 

υλικά τους, υποχρεούσαι και πάλι 
να πληρώσεις 70ευρώ. Επίσης, ένα 
μπουκάλι νερό κοστίζει 5 ευρώ! )

Η κακοκαιρία είχε ήδη περάσει. 
Βγήκαμε έξω να θαυμάσουμε τη 
θέα και ξαφνικά ακούμε ελικόπτερο. 
Ανηφορίζω προς το ύψωμα όπου 
υπήρχαν και άλλοι για να δω 
καθώς ήταν κρυμμένο πίσω από 
το βουνό και ξαφνικά το ακούω 
και το αισθάνομαι τόσο έντονα 
κοντά μου, χωρίς να φαίνεται καν! 
Ετοιμαζόταν για προσγείωση και 
βρισκόταν προφανώς...ακριβώς 
πίσω από το υψωματάκι! Επί τόπου 
κάνω μεταβολή και ασυναίσθητα 
κουλουριάζομαι καθώς οι έλικές του 

σηκώνουν ήδη το χιόνι τριγύρω! Το 
ελικόπτερο προσγειώθηκε ανάμεσα 
στους ανθρώπους πίσω μου, οι οποίοι 
χρησίμευαν τελικά ως σημάδια και δεν 
ήταν εκεί, όπως αρχικά νόμισα, για τη 
θέα! Σ’ ένα δύο λεπτά είχε ήδη αφήσει 
το σάκο με τις προμήθειες για το 
καταφύγιο και είχε κιόλας απογειωθεί 
κάνοντας βουτιά κατά μήκος της 
ορθοπλαγιάς! 

Περιμένουμε υπομονετικά να 
βραδιάσει ώστε να ξεκινήσουμε μετά 
τα μεσάνυχτα για την κορυφή. Τα 
προγνωστικά του καιρού είναι πολύ 
καλά αυτή τη φορά. Κατά τις 21.30 
όμως μας πλησιάζει ο υπεύθυνος 
του καταφυγίου και με αδικαιολόγητα 

Ανεβαίνοντας προς Gouter Aφήνοντας πίσω το Tete Rousse

Μποτιλιάρισμα...

στο τσακ τη γλύτωσα!

σκαρφαλώνοντας ακόμα 
δίπλα στο λούκι
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επιθετικό ύφος μας φωνάζει να 
εγκαταλείψουμε το χώρο ή να 
πληρώσουμε 70ευρώ το άτομο για να 
παραμείνουμε στον κρύο προθάλαμο 
στο ισόγειο, καθώς ο χώρος της 
τραπεζαρία θα κλείδωνε! Αποφασίσαμε 
να  ετοιμαστούμε και να φύγουμε 
κάνοντας μια στάση μέσα στη νύχτα 
στο Vallot. Γύρω στις 22.30 βρίσκεται 
όλη η ομάδα έξω από το καταφύγιο 
και ο Παναγιώτης ως αρχηγός μας 
παρακινεί να φωνάξουμε δυνατά 
«Ελλάς! Κορυφή!» Με το σύνθημα 
αυτό, ξεκινάμε αργό περπάτημα για την 
κορυφή μέσω της κλασσικής διαδρομής 
Gouter Ridge και της κόψης Bosses με 
πεντακάθαρο ουρανό, ξαστεριά και θέα 
τη φωτισμένη πόλη του Chamonix.

Παρασκευή 25 Ιουλίου ξημερώματα: 
Καθοδόν... Ο Παναγιώτης ανοίγει 
βήματα στο χιόνι καθώς είμαστε η 
πρώτη ομάδα που ξεκίνησε και η 

κακοκαιρία της περασμένης νύχτας έχει 
καλύψει τα πάντα. Πλάι μας βλέπουμε 
κάποιες κρεβάς. Ανηφορίζουμε με 
πολύ ξεκούραστο ρυθμό μια που δεν 
μας κυνηγάει κανείς και οι καιρικές 
συνθήκες το επιτρέπουν.  Έτσι 
ελαχιστοποιούμε και τις πιθανότητες 
να μας πιάσει το υψόμετρο. Ωστόσο 
όσο ανεβαίνουμε μειώνεται το 
οξυγόνο και αυξάνεται το κρύο. Το 
δεξί μου χέρι παγώνει κάποια στιγμή 
παρόλο που φοράω χοντρά γάντια, το 
επαναφέρω κουνώντας τα δάχτυλα, 
νιώθω τον κρύο αέρα που εισπνέω 
μέσα από ένα απλό μπαφ που κακώς 
δεν φρόντισα να είναι wind stopper και 
αργότερα αρχίζει και η ανακατωσούρα 
στο στομάχι… Το υψόμετρο έχει 

αρχίσει να επιδρά, ανακατεύομαι 
ελαφρώς αλλά ευτυχώς κρατάει 
λίγο. Πίσω μου η Φανή με προτρέπει 
να μην το σκέφτομαι και αυτό κάνω. 
Συνεχίζω το περπάτημα και η ελαφρά 
ανακατωσούρα περνάει οριστικά. 
Όμως η αϋπνία τόσων ημερών, το 
κρύο και η έλλειψη οξυγόνου έχουν 
αρχίσει να λειτουργούν αρνητικά και 
στο σώμα και στην ψυχολογία μου. 
Είμαστε κάπου κοντά στο καταφύγιο 
έκτακτης ανάγκης, το Vallot, αλλά 
ακόμα το ψάχνουμε μέσα στο απόλυτο 
σκοτάδι. Προς τα πίσω μας και πολύ 
πιο χαμηλά φαίνονται γραμμές από 
φωτάκια, είναι οι άλλες ομάδες με 
τους φακούς κεφαλής που έχουν 
ξεκινήσει από το Gouter. 

Κατά τις 03.30 ανεβαίνουμε επιτέλους 
τη μεταλλική σκάλα του Vallot 
(4.362μ). Ως καταφύγιο έκτακτης 
ανάγκης δεν έχει υποδομές. Είναι 
ένα τεράστιο παγωμένο μεταλλικό 
κουτί! Η ψυχολογία μου έχει φτάσει 
στο μηδέν! Παγωμένη συνειδητοποιώ 
πως το υψόμετρο δεν είναι παιχνίδι. 
Σωριαζόμαστε όλοι στο πάτωμα, 
στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον 
άλλον για να ζεσταθούμε. Σακίδια, 
σκοινιά και ό,τι άλλο μπορούσε να 
απλωθεί στο πάτωμα ως μονωτικό 
μπήκε, αφού όπου κι αν ακουμπούσες 
ήταν κρύα. Αλουμινοκουβέρτες, 
πουπουλένια μπουφάν, ό,τι είχαμε, 
τα χρησιμοποιήσαμε. Βάζω τη βέστα 
μου να ζεσταθώ, η Φανή μου δίνει 

κάτι να φάω να πάρω ενέργεια, 
αλλά μάταια. Άρχισα να τρέμω από 
το κρύο που είχα ρουφήξει και από 
τη συνεχόμενη αϋπνία που με είχε 
εξαντλήσει. Έρχεται ο Σίμος με ένα 
θερμός τσάι και πίνω μόλις δύο 
γουλιές. Αυτές τις δύο γουλιές όμως 
δεν πρόκειται να τις ξεχάσω ποτέ στη 
ζωή μου! Ήμουν τόσο παγωμένη που 
η αίσθηση ότι ρέει κάτι ζεστό μέσα 
μου ήταν πρωτόγνωρη. Ωστόσο η 
ζεστή αυτή αίσθηση δεν ήταν αρκετή 
για να ζεσταθώ ολόκληρη. Το ελαφρύ 
τρέμουλο συνέχισε παρόλο που 
ήμασταν ήδη όλοι σχεδόν μια αγκαλιά. 
Ξαπλωμένοι δίπλα-δίπλα, μπροστά 
μου η Φανή και πίσω μου ο Γιώργος 
αν θυμάμαι καλά, ο οποίος μόλις είχε 

καταφύγιο Gouter

στο καταφύγιο Vallot
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λάβει ρητή εντολή από τη Φανή να 
με αγκαλιάσει για να ζεσταθώ. Όταν 
όμως το μισό σου σώμα βρίσκεται 
στο παγωμένο πάτωμα, πώς να 
ζεσταθείς; Έβλεπα μία λύση μόνο: 
και οι τρεις αυτοκόλλητοι, μ’ εμένα 
«σάντουιτς» ανάμεσά τους! Έτσι το 
τρέμουλο έφυγε, ζεστάθηκα γρήγορα 
και αποκοιμήθηκα λιγάκι χωρίς να 
το συνειδητοποιήσω. Μετά από μία 
δίωρη περίπου στάση σηκωθήκαμε 
για την τελική ανάβαση. Σταδιακά 
έφταναν κι άλλες ομάδες στο 
καταφύγιο. Ξημέρωνε…

Έτοιμοι, με τα πιολέ στα χέρια, 
ασφαλιζόμαστε ξανά σε τριάδες. 
Καταγάλανος ουρανός, ηλιόλουστη 
μέρα, ανύπαρκτος αέρας και 
ανανεωμένοι όλοι από τη στάση 
στο  Vallot. Ο Παναγιώτης ήξερε 
πολύ καλά τι έκανε το προηγούμενο 
βράδυ. Αυτός ο λήθαργος που 
πέσαμε, ο ύπνος έστω του 20λεπτου 
που κάποιοι πήραμε, ήταν σωτήριος. 

Η ψυχολογία μας ήταν ξανά καλή 
και τα λόγια του Παναγιώτη πριν το 
ξεκίνημα για την τελική ανάβαση 
αξέχαστα: «…όποιος φτάσει ως εδώ 
και χάσει την κορυφή να ξέρετε πως 
είναι θέμα κακής ψυχολογίας…». 
Έχοντας τα λόγια  του κατά νου 
ξεκινήσαμε και πάλι.

Πιο πάνω το σωληνάκι του νερού στο 
σακίδιο είχε παγώσει. Το παγούρι 
του Κυριάκου έφτανε και για τους 
τρεις, αν και γεμάτο με...φυσικά 
παγάκια... Όσο πλησιάζαμε προς την 
κορυφή τόσο πιο δύσκολο γίνονταν 
το περπάτημα. Παρόλο που ο ρυθμός 
ήταν εσκεμμένα αργός, από κάποιο 
σημείο και μετά έκανα ένα βήμα 
και αν δεν έπαιρνα εκεί επί τόπου 
βαθιά ανάσα, δεν είχα κουράγιο για 
το επόμενο. Μπορεί μεν η ανάσα 
να ήταν βαθιά, αλλά το οξυγόνο 
ελάχιστο και η διαφορά φάνηκε μόλις 
κατέβηκα ξανά στην πόλη, όπου με 
την παραμικρή ανάσα αισθανόμουν 

πως ρουφάω τόνους οξυγόνου σε 
σχέση με εκεί πάνω! 
Η πορεία προς την κορυφή ήταν 
πανέμορφη, η θέα των Άλπεων 
τριγύρω μοναδική και οι ορειβάτες 
που ανεβοκατέβαιναν σε ομάδες 
φαινόντουσαν από μακριά σε 
μικρογραφία. Ωστόσο το ζόρι ήταν 
ζόρι… και η φράση ποτέ ξανά… 
πέρασε στιγμιαία από το μυαλό μου, 
αλλά αργότερα μάλλον ξεχάστηκα 
καθώς αποζημιώθηκα πατώντας 
με τη Φανή και τον Κυριάκο στην 
κορυφή. 

Γύρω στις 09.00 το πρωί η κορυφή 
έγινε ελληνική! Απολαμβάναμε και 
οι 11 τη θέα από τα 4.810μ.και έτυχε 
να μην ανέβει κανείς άλλος όση ώρα 
σταθήκαμε εκεί για μια γουλιά τσάι 
και μερικές φωτογραφίες. Καθαρός 
ορίζοντας χωρίς ούτε ένα συννεφάκι! 
Όσο ωραία και να ήταν όμως, το 
κρύο ήταν παρόν και μπροστά μας η 
επιστροφή.

Φανή, γιάννα, κυριάκος, έτοιμοι για τη τελική ανάβαση

Ανεβαίνουμε... Πλησιάζουμε...

Ο δρόμος προς κορυφή
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Κατηφορίζουμε. Διάλειμμα κάτω 
απ’ τον ήλιο στο Vallot και συνέχεια 
για το καταφύγιο Gouter (3.817μ.). 
Αντικρίζοντάς το από μακριά, λέω να 
κάνω λίγο τσουλήθρα στην πλαγιά, 
να ξεκουράσω τα πόδια μου. Στο 
πατημένο μονοπάτι δεν τσούλαγε 
και τόσο, οπότε κάθισα ελαφρώς 
πιο δεξιά στο απάτητο, γλιστρούσα 
αργά και ελεγχόμενα, μέχρι που είδα 
κάτι περίεργο και σηκώθηκα για να 

διαπιστώσω ότι ήταν μια κρεβάς που 
δεν ήταν ορατή από μακριά.  Εκεί 
ξέχασα αυτόματα την κούραση και 
συνέχισα πια μόνο όρθια και μόνο 
πάνω στο πατημένο μονοπάτι! Σε 3-4 
ώρες ήμουν στο Gouter, βρεγμένη 
από την τσουλήθρα και εξαντλημένη. 
Αφού αλλάξαμε και φάγαμε κάτι, 
συνεχίσαμε την κατάβαση στη 
βραχώδη ράχη με τα συρματόσχοινα, 
για το Tête Rousse (3.167μ). 

Ο καιρός είχε αρχίσει να κλείνει, 
κατεβαίναμε αρχικά με ομίχλη 
προσεχτικά και αργά. Το σώμα μου 
το ένιωθα νεκρό. Με είχε τσακίσει 
η αϋπνία. Το μυαλό μου κινούσε 
πλέον το σώμα μου και οι ρυθμοί 
είχαν πέσει κατά πολύ. Η Φανή με 
είχε ασφαλισμένη πάνω της καλού 
κακού και κάθε τόσο μου φώναζε 
«αναντράνισε»! Πέντε μέρες όμως 
σερί χωρίς ύπνο, δεν άντεχα άλλο.
Ο καιρός άνοιξε πιο χαμηλά. 

Πλησιάζαμε στο λούκι όπου έπρεπε 
να τραβερσάρουμε, αλλά μόλις 
περάσαμε απέναντι μας περίμενε 
κάτι δυσάρεστο. Ένας ορειβάτης 
κείτονταν νεκρός στο λούκι. Ο 
Κυριάκος που προπορευόταν τον 
είδε να γλιστρά και να χτυπά στις 
πέτρες. Εγώ με τη Φανή φτάσαμε τη 
στιγμή που πλησίαζε το ελικόπτερο 
με τον διασώστη για να τον πάρει. 
Στο σημείο που ήμασταν δε γινόταν 

να κάνουμε ούτε μπρος ούτε πίσω. 
Οι δύο ορειβάτες που έκαναν σήματα 
στο ελικόπτερο μας προέτρεψαν 
να κολλήσουμε στα βράχια. Όλο το 
σκηνικό εξελισσόταν μπροστά μας. 
Κατόπιν προχωρήσαμε. Δεν υπήρχε 
χρόνος για σκέψεις. Τα επικίνδυνα 
σημεία είχαν τελειώσει, ξεδεθήκαμε 

μεταξύ μας και συνεχίσαμε ο καθένας 
στο ρυθμό του. 

Το καταφύγιο φαινόταν μπροστά 
μου, όμως γρήγορα χάθηκε μέσα 
στην ομίχλη. Η Φανή με τον Κυριάκο 
είχαν προχωρήσει. Μερικά λεπτά 
πίσω μου ήξερα πως ακολουθούσε 
ο Παναγιώτης με τους τελευταίους, 
οπότε φυσικά τους περίμενα. Το 
ατελείωτο περπάτημα της ημέρας 

από τα 3.817μ., στα 4.810μ. και πίσω 
στα 3.167μ. είχε τελειώσει. Εκείνο 
το βράδυ ήξερα πως θα μ’ έπαιρνε 
επιτέλους ο ύπνος. Το κατάλαβα, γιατί 
ακόμα και το κουτάλι για να φάω τη 
σούπα το σήκωνα με κόπο!

Σάββατο 26 Ιουλίου: 
Ε π ι τ έ λ ο υ ς . . . α ν α ν τ ρ ά ν ι σ α !  
Ένας τρίωρος βαθύς ύπνος ήταν 
αρκετός. Κατεβαίνουμε σε δύο ώρες 
στο σταθμό Nid d’ Aigle (2.372μ.) 
και πάω σφαίρα!  Εκεί τελειώνει το 
περπάτημα. Επιστροφή στο Chamonix...
στο άφθονο οξυγόνο...και κατευθείαν 
στο τζακούζι του ξενοδοχείου που μας 
φωνάζει...

τελική ευθεία... το σημαιάκι του συλλόγου πάτησε κορυφή!

Οι αρχηγοί μας! Οι καλύτεροι!

Ο δρόμος προς κορυφή
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Αρχίσαμε την οργάνωση του ταξιδιού 
μας το φθινόπωρο του 2014 και το 
προγραμματίσαμε  για τον Απρίλιο του 
2015, τις μέρες του Πάσχα.

03/04/2015 Ηράκλειο-Αθήνα-Abu 
Dhabi - 04/04/2015 Abu Dhabi- 
Kathmandu.

Φτάσαμε αργά στην πόλη.
Τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια και 

συναντηθήκαμε με τον υπεύθυνο του 
πρακτορείου,  ο οποίος μας έδωσε τις 
πρώτες οδηγίες.

05/04/2015
Αφού πήραμε πρωινό ξεκινήσαμε 
με ένα πουλμανάκι για το σημείο 
εκκίνησης του trekking. Διασχίζοντας 
την πόλη πήραμε μια πρώτη γεύση 
γι αυτήν. Γινόταν ένα θρησκευτικό 
φεστιβάλ και οι δρόμοι ήταν 

ασφυκτικά γεμάτοι. Παντού τα σημάδια 
της φτώχειας. Βρωμιά, σκουπίδια, 
ετοιμόρροπα κτήρια, καλώδια.  
Η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Σκόνη, 
καυσαέρια. Από ηχορύπανση άλλο 
τίποτα. 
Μας αντάμειψε όμως η διαδρομή 
όταν βγήκαμε από την πόλη. Όμορφες 
πλαγιές με πράσινες πεζούλες 
καλλιεργημένες. Δημητριακά, ρύζι, 
καλαμπόκι, λαχανικά. Ήταν η εποχή 

AnnApurnA circuit trek

Κείμενο: Ελένη Μπιτσάκη  •  Φωτογραφίες: Μανώλης Αβραμάκης

Nepal Απρίλιος 2015

Στη συντροφιά μας ήμασταν 11 άτομα. Μανώλης  Αβραμάκης, Γιάννης  Αθανασάκης, Νίκος  Αντωνακόπουλος, 
Ιωάννα  Ιερωνυμίδου, Γιώργος  Κουνδουράκης, Αναστασία  Κρουσταλάκη, Κώστας  Μανιάς, Κατερίνα  Μαραγκάκη,  
Σβεν  Μπένζεν, Ελένη Μπιτσάκη, Μανόλης Σφακιανάκης. 

Ο Αντωνακόπουλος και ο Kουνδουράκης έκαναν διαφορετική πορεία  από εμάς. Ξεκίνησαν από Κατμαντού  και έφτασαν στο 
Anapourna Base Camp στα 4.130 m.  Έτσι χωρίσαμε μόλις φτάσαμε Κατμαντού.

Η πορεία που διάλεξε η δική μας συντροφιά με παρότρυνση της Άννας της Καλέργη, που δυστυχώς δεν  ήρθε μαζί μας 
τελικά, αφορά μια κυκλική πορεία πάνω στην οροσειρά Αναπούρνα στο Νεπάλ.

Το ψηλότερο σημείο είναι το πέρασμα  Thorung La Pass  σε υψόμετρο 5.415μ. που είναι ο βασικός σκοπός  του Trekking.
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του οργώματος. Οι ζευγολάτες 
όργωναν με τα βόδια. Περνάμε από 
φτωχικά χωριά. Οι ντόπιοι ντυμένοι 
με πολύχρωμα ρούχα. Ισχνοί, 
χαμογελαστοί, γλυκύτατοι.. 

Μετά από οκτώ περίπου ώρες 
μέσα στο πουλμανάκι φτάσαμε 
στο Besisahar(860 μ.) και κατόπιν 

με ένα local bus στο Bhulbhule. 
Από εκεί περπατήσαμε περίπου 
μιάμιση ώρα ως το Nyadi όπου και 
διανυκτερεύσαμε. Το βράδυ είχαμε 
και την πρώτη γνωριμία με την τοπική 
κουζίνα που είναι νόστιμη, αλλά 
κατάντησε  λίγο μονότονη καθώς τις 
επόμενες μέρες δεν τρώγαμε κρέας 
για ευνόητους λόγους. Καθημερινά το 
μενού περιελάμβανε ρύζι, λαχανικά, 
φακές, ομελέτες, νουντλς.
 
Ξυπνήσαμε στις 6, πήραμε πρωινό 
και   ξεκινήσαμε το trekking . Περνάμε 
από το χωριό Bahundanda. Εκεί 
από ένα σταθμό παίρνει ο αρχηγός 
τις ορειβατικές μας ταυτότητες, 
Registration Card for Group Trekkers. 
Συνεχίσαμε ως το χωριό Chermu 
όπου σταματήσαμε για φαγητό. Η 
θέα καταπληκτική. Τα βουνά γύρω 

καταπράσινα. Στο βάθος ένας καταρ-
ράκτης που το ύψος του ήταν 
τουλάχιστον 150 μ. 
Τα νερά του κατέληγαν στον ποταμό 
Marsyandi που μας συντρόφευε σχεδόν 
σ όλο το ταξίδι και τροφοδοτούσαν δύο 
μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Το 
βράδυ διανυκτερεύσαμε στο χωριό 
Jakatt.

07/04/15
Αφού πήραμε πρωινό κατευθυνθήκαμε 
προς το χωριό Chyamche . Κατά το 
μεσημέρι φτάσαμε σε μια πύλη που 
σηματοδοτεί την είσοδο στην περιοχή 
Manang. Η  θέα μέσα από την πύλη 
μαγευτική. Το ποτάμι και δίπλα του το 
χωριό Tal όπου φάγαμε μεσημεριανό. 
Το τέλος της μέρας μας βρήκε στο 
χωριό Dharapani (1700μ). Κατά τη 
διάρκεια της μέρας περάσαμε πολλές 
κρεμαστές γέφυρες . Το ίδιο θα γίνεται 
και τις επόμενες μέρες.  

08/04/15
Νωρίς το πρωί αποχαιρετήσαμε το 
χωριό και δεν άργησαν οι πρώτες 
εκπλήξεις της μέρας. Η θέα της 
κορυφής Αναπούρνα 2  που κόβει 
την ανάσα με την επιβλητικότητά της 
αφού βρίσκεται σε υψόμετρο 7.936μ. 

Έξω από το χωριό συναντήσαμε ένα 
βουδιστικό ναό με ένα μεγάλο τροχό 
προσευχής. Στη συνέχεια της πορείας 
μας περάσαμε από ένα δάσος με 
ροδόδεντρα και φτάσαμε σ ένα παλιό 
θιβετιανό χωριό το Bagarchame και 
λίγο μετά στο Timange. Κοντά στο 
μεσημέρι μας βρήκαν οι πρώτες 
σταγόνες της βροχής. Περπατώντας 

περίπου 4 ώρες υπό βροχήν φτάσαμε 
στο Chame (2685μ.). Στεγνώσαμε τα 
ρούχα μας σε μια σόμπα, φάγαμε και 
κοιμηθήκαμε.

09/04/15
Η μέρα ξεκινά με ένα λαμπερό 
ήλιο! Αποκαλύπτονται κορυφές που 
χτες ήταν κρυμμένες στην ομίχλη.  
Η Lamjung (6.983μ.)  φορτωμένη 
με χιόνι  λάμπει στο πρωινό φως. 
Περπατήσαμε μέσα από δάσος με 
κωνοφόρα και το μεσημέρι κάναμε 
στάση για φαγητό στο Dhikur Pokhari 
(3.060μ.). Το απόγευμα φτάσαμε 
στο Upper Pisang (3.400μ.) και 
επισκεφτήκαμε ένα όμορφο βουδιστικό 
μοναστήρι. Στο εσωτερικό του ναού 
ακουγόταν μια γλυκιά μουσική που 
ταίριαζε με τα ήρεμα πρόσωπα των 
μοναχών. Μας κέρασαν νερό με 
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λεμόνι και τσάι. Η θέα έξω από το ναό 
μαγική αφού φαινόταν οι πιο ψηλές 
κορυφές της οροσειράς Αναπούρνα, 
η Αναπούρνα 2,3 και 4. Κατηφορίσαμε 
στο Lower Pisang (3.200μ.) όπου και 
διανυκτερεύσαμε.

10/04/15
Αναχωρήσαμε μ ένα ήλιο που 
υποσχόταν πολλά. Το μονοπάτι μπροστά 
μας όμορφο, μα και πολύ ανηφορικό. 
Οδηγούσε σ ένα μπαλκόνι με θέα και 
ένα ιερό του Βούδα. Μετά από κάποιες 
ώρες περπάτημα φτάσαμε στο Ngawal  
και κατόπιν στη Braka (3470μ.) ένα 
μικρό χωριό πριν το Manang. Εδώ 
είδαμε τα πρώτα  yak και nak. Yak είναι 
τα αρσενικά και  nak τα θηλυκά. Τα ζώα 
αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τους 
ντόπιους. Τους παρέχουν γάλα, τυρί, 
κρέας και βέβαια κουβαλάνε  παντού 
τα πάντα. Ο καιρός έχει αλλάξει εδώ 
και ώρα. Είναι μουντός αλλά ευτυχώς 
δε φάγαμε βροχή. Η θερμοκρασία έχει 
πέσει. Συναντάμε ένα μικρό ποτάμι 
που χύνεται στο Marsyandi. Το βράδυ 
μείναμε στο χωριό Manang (3535μ.). 
Ήμασταν χαρούμενοι γιατί θα μέναμε 

εδώ δύο βράδια. Δε θα χρειαστεί να 
πακετάρουμε απόψε!

11/04/15
Σήμερα θα κάνουμε πορείες στη 
γύρω περιοχή για εγκλιματισμό. Θα 
περπατήσουμε ως τα 3.800μ. στη θέση 
Chong Kor. Πριν φύγουμε περπάτησα 
λίγο μέσα στο χωριό που δε διαφέρει 
και πολύ από τα άλλα χωριά. Η ζωή των 
ανθρώπων εδώ πρέπει να είναι πολύ 
δύσκολη ειδικά το χειμώνα, αφού λόγω 
φτώχειας δεν υπάρχουν στοιχειώδεις 
υποδομές. Πάντως εντυπωσιάστηκα 
όταν συνάντησα ένα κτήριο που 
έγραφε βιβλιοθήκη. Επίσης σ ένα άλλο  
στεγαζόταν Σύλλογος προστασίας 
της λεοπάρδαλης του χιονιού. Έξω 
από το χωριό υπάρχει μια λιμνούλα 
μικρή που λέγεται Gagnapurna από το 
όνομα της κορυφής και  του παγετώνα 
που τη γέννησε και την τροφοδοτεί. 
Το μονοπάτι δύσκολο, ανηφορικό. Το 
χιόνι σούπα. Πάντως όταν φτάσαμε 
στη θέση που θέλαμε ξεχάσαμε την 
κούραση γιατί ήταν πολύ όμορφα. 
Ανεβαίνοντας είδαμε λίγο μακρύτερα 
και ελάφια (musk deers). Το απόγευμα 

επισκεφτήκαμε ένα μοναστήρι στη  
Braka. Η μέρα έκλεισε με το Μανώλη 
τον Αβραμάκη να βάφει αυγά! Ας μην 
ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε Πάσχα!

12/04/15
Η μέρα ξεκίνησε με ευχές ,αγκαλιές 
και φιλιά! Το τραπέζι πασχαλινό! 
Κόκκινα αυγά, τσουρεκάκια που 
κρατάγαμε και ένα σοκολατένιο 
λαγουδάκι . Προορισμός το 
Ledar(4200μ.). Ο καιρός σχετικά 
καλός. Έχει σύννεφα αλλά επιτρέπουν 
στον ήλιο να μας ζεσταίνει πότε-πότε. 
Δεν φυσούσε επίσης, άρα για την ώρα 
όλα καλά. Λίγο έξω από το Manang 
αποχαιρετήσαμε τον Marsyandi και 
συναντηθήκαμε μ ένα παραπόταμό 
του τον Thorung Khola. Κάναμε στάση  
για τσάι στο Gunsang και το μεσημέρι 
στο χωριό Yak Kharka για φαγητό. 
Καλοπερνούσαμε απ ότι βλέπετε!
 Ο καιρός αλλάζει όμως τώρα και 
αρχίζει να χιονίζει. Αλλάζει και 
το τοπίο. Η βλάστηση λιγοστεύει. 
Κυριαρχούν οι άρκευθοι. Γύπες πετάνε 
γύρω μας. Τα yaκ κάθονται ακίνητα 
σκεπασμένα με χιόνι.
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Στην περιοχή υπάρχει ένα ξεχωριστό 
είδος πρόβατου, το Blue Sheep. Δεν 
είχαμε την τύχη να τα δούμε, εξάλλου 
γύρω μας απλώνεται ελαφριά ομίχλη 
όσο πλησιάζουμε το Ledar. Αφήνουμε 
τα πράγματα βιαστικά στον ξενώνα 
για να περπατήσουμε όσο υπάρχει 
ακόμα φως ως τα 4.365μ περίπου για 
εγκλιματισμό. Η ομίχλη πυκνώνει μαζί 
και οι ανησυχίες μας για τα σχέδια 
του καιρού. Το βράδυ το κρύο μας 
ταλαιπωρεί λιγάκι γιατί δεν υπάρχει 
θέρμανση ούτε στην τραπεζαρία.

13/04/15
Ξημερώνει, ανοίγουμε τα μάτια 
και απογοητευόμαστε. Το χιόνι έχει 
σκεπάσει τα πάντα  και, ενώ αυτό 
θα το απολαμβάναμε κάποια άλλη 
στιγμή, τώρα γίνεται εμπόδιο στα 
σχέδιά μας. Δεν υπάρχει καμιά πηγή 
πληροφοριών για τον καιρό τις 
επόμενες μέρες. Όλες οι ομάδες που 
βρίσκονται στο  Ledar έχουν σαστίσει. 
Δεν ξέρουμε κάτι σίγουρο ούτε για 
το τι γίνεται στο πέρασμα Thorung La 
Pass . Περνά η σκέψη από το μυαλό 
κάποιων από μας να συνεχίσουμε ως 
το Phedi (4400μ.) που είχαμε στόχο 
για εκείνο το βράδυ και αν ο καιρός 
δεν το επιτρέψει να κατέβουμε. Δεν 
έχουμε μεγάλα χρονικά περιθώρια 
γιατί μας πιέζουν οι ημερομηνίες των 
πτήσεων της επιστροφής. Τη στιγμή 
που ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε 
κατέβαιναν από το Phedi κάποιες 
ομάδες και μας ανακοίνωσαν ότι το 
πέρασμα ήταν αδιάβατο. Τις επόμενες 

μέρες μάθαμε ότι κάποιοι, πολλοί λίγοι 
όμως, τα κατάφεραν. Αυτό μας πόνεσε 
λιγάκι.  Με βαριά καρδιά πήραμε το 
δρόμο της επιστροφής. Ευτυχώς η 
ομορφιά, για μένα τουλάχιστον, δε 
βρίσκεται μόνο στο να φτάσεις στην 
Ιθάκη, στην κάθε Ιθάκη, αλλά και στον 
πηγαιμό προς αυτήν. Στις εμπειρίες 
του δρόμου και στα συναισθήματα που 
γέννησαν. Περπατάμε ως το Manang 
και διανυκτερεύουμε στο Humde.

14/04/15
Σήμερα οι ντόπιοι έχουν πρωτοχρονιά. 
Μπαίνουν στο 2072! Καίνε άρκευθο 
σ’ ένα θυμιατό. Αγοράζουν καινούρια 
ρούχα. Μετά από δύο ώρες περπάτημα 
φτάνουμε στο  Lower Pisang . Το 
μεσημέρι στάση για φαγητό στο 
Dhikur Pokhari και διανυκτέρευση 
στο Chame. Την ώρα του φαγητού 
ευχαριστήσαμε και αποχαιρετήσαμε 
τους πόρτερ. Το έργο τους τέλειωνε 
απόψε αφού το πρωί θα μας έπαιρναν 
τζιπ ως  το Besisahar.

15/04/15
Πήραμε πρωινό, αποχαιρετήσαμε και 
δύο συνοδούς και στριμωχτήκαμε 

στα τζιπ. Μετά από 7 ώρες σε μια 
γοητευτική αλλά δύσκολη διαδρομή 
φτάσαμε στο Besisahar και από εκεί 
με λεωφορείο σε τρεις ώρες στην 
Pokhara (255 χιλ. κάτοικοι). 

16/04/15
Γνωριμία με την πόλη και τα πέριξ.  
Κάναμε μια βόλτα στη λίμνη και το 
απόγευμα επισκεφθήκαμε  το World 
Peace Monastry. Σκαρφαλωμένο σ ένα 
ψηλό σημείο πάνω από την πόλη  ήταν 
το καλύτερο μέρος για να δει κανείς 
όλη την περιοχή. Είχαμε  αυτονομηθεί 
κι έτσι κάποιοι επισκέφθηκαν και ένα 
άλλο μοναστήρι πάνω σ ένα μικρό νησί 
μέσα στη λίμνη.

18/04/15
Η τελευταία μέρα στο Νεπάλ έφτασε. 
Το πρακτορείο είχε ετοιμάσει μια μικρή 
ξενάγηση στην πόλη. Ξεκινήσαμε από 
τον Bagmati river . Είναι το ποτάμι 
που περνά μέσα από την πόλη και 
εκεί γίνεται η καύση των νεκρών. Οι 
εικόνες που είδαμε μας προκάλεσαν 
δέος, αφού απέχουν πολύ από τη 
δική μας κουλτούρα. Στη συνέχεια 
επισκεφτήκαμε ένα μεγάλο ναό τον 
Pashupatinath  Temble και η ξενάγηση 
τέλειωσε στη μεγαλύτερη στούπα της 
Ασίας (The great Boudha Stupa). Το 
απόγευμα πήγαμε στο αεροδρόμιο 
για την επιστροφή. Έτσι τέλειωσε ένα 
όμορφο ταξίδι που θα θυμόμαστε 
πάντα.
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1. Παπούτσια πεζοπορίας. 
Είναι χαμηλά, ελαφριά, με μαλακή σόλα και 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρές πεζοπορίες, 
σε εύκολο πεδίο, κατά τις οποίες κουβαλάμε 
μηδενικό ή ελάχιστο βάρος. Πολλοί χρησιμοποιούν 
παπούτσια trail running.

2. Ελαφριές μπότες πεζοπορίας. 
Είναι πιο ψηλές από τα παπούτσια για να παρέχουν 
στήριξη στον στράγαλο. Έχουν πιο σκληρή μεσοσόλα 
για να προστατεύουν την πατούσα από τις πέτρες και 
προορίζονται για ολιγήμερες πεζοπορίες με μικρό 
σακκίδιο.

ΠΑΠΟυτσΙΑ ΠέζΟΠΟρΙΑσ – ΟρέΙβΑσΙΑσ

Επιμέλεια: Μαρματζάκος Κων/νος  -  https://peripetia365.wordpress.com

Πώς θα τα διαλέξετε

παπούτσι πεζοπορίας μπότα πεζοπορίας

Το κατά πόσο θα χαρείς την βόλτα σου στην φύση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τα παπούτσια που φοράς!

Τα σωστά παπούτσια θα πρέπει:
• Να είναι άνετα και να ταιριάζουν στο πόδι σου.
• Να είναι κατάλληλα για τις πεζοπορίες που έχεις σκοπό να κάνεις.

Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τα παπούτσια σε 4 βασικές κατηγορίες με 
κριτήριο το πεδίο χρήση τους:
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3. Μπότες πεζοπορίας. 
Σχεδιασμένες να παρέχουν επιπλέον στήριξη. 
Αγκαλιάζουν το πόδι πάνω από τον αστράγαλο. Είναι 
πολύ ανθεκτικές με πολύ σκληρή μεσοσόλα. Ιδανικές 
για πολυήμερες πεζοπορίες με μεγάλο σακίδιο.

4. Μπότες ορειβασίας. 
Ημιάκαμπτες ή άκαμπτες. Αδιάβροχες, ζεστές, δέχονται 
κραμπόν και είναι πολύ ανθεκτικές. Χρησιμοποιούνται 
σε χιονισμένο πεδίο.

Τα υλικά που συνήθως 
χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή τους είναι:
• Το δέρμα που είναι σχεδόν αδιάβροχο, πολύ ανθεκτικό 

αλλά σκληρό και βαρύ. Χρειάζεται χρόνο για να το 
«στρώσουμε».

• Διάφορα συνθετικά υλικά που είναι πιο ελαφριά, 
στεγνώνουν πιο γρήγορα από το δέρμα, συνήθως 
στοιχίζουν λιγότερο αλλά δεν είναι το ίδιο ανθεκτικά.

• Μπορεί τέλος να γίνει και συνδυασμός δέρματος και 
συνθετικών υλικών για καλύτερο αποτέλεσμα.Μπότα 
ορειβασίας

• Αν ψάχνεις για ένα παπούτσι αδιάβροχο θα 
πρέπει να σιγουρευτείς οτι έχει κάποια μεμβράνη 
αδιαβροχοποίησης (π.χ. GORE-TEX). Συνήθως όσα 
υποδήματα έχουν κάποια μεμβράνη, διαθέτουν και 
το ανάλογο logo. Προσεκτικός θα πρέπει να είσαι 
επίσης με τις μπότες ορειβασίας, οι οποίες εκτός από 
αδιάβροχες, θα πρέπει να διαθέτουν και θερμομόνωση!

Συμβουλές:
• Πριν κάνεις οποιαδήποτε αγορά να είσαι σίγουρος για 

το νουμερό σου. Μπορείς να μετρήσεις την πατούσα 
σου με υποδεκάμετρο και να βρείς πιο νούμερο σου 
κάνει βάση ειδικών πινάκων που πολλές εταιρίες 
διαθέτουν.

• Το παπούτσι ή η μπότα θα πρέπει όταν δεθεί σωστά, 
να κρατά σταθερά την φτέρνα σου ώστε να μην 
ανεβοκατεβαίνει και να αφήνει λίγο χώρο μπροστά για 
να μην χτυπάνε τα δάχτυλα (ειδικά στην κατηφόρα).

• Δοκιμάσε τα παπούτσια στο τέλος της μέρας όταν τα 
πόδια είναι πρησμένα.

• Κάνε μερικές βόλτες μέσα στο μαγαζί πριν αποφασίσεις.
• Μην παρασυρθείς… Σκέψου τις ανάγκες σου και 

τις πεζοπορίες που πρόκειται να κάνεις. Μια βαριά 
ορειβατική μπότα, μπορεί να σε κάνει να δείχνεις μέγας 
αλπινιστής, θα σε κουράσει ωστόσο στο μονοπάτι.

• Αν έχεις σκοπό να κάνεις αγορές από το internet, 
προτίμησε να πάρεις κάποια μάρκα που έχεις 
δοκιμάσει γιατί μεταξύ των εταιριών, υπάρχουν 
διαφορές στα νούμερα.

• Να φοράς την κατάλληλη κάλτσα κατά την δοκιμή 
(χοντρές ορειβατικές κάλτσες για τις μπότες ορειβασίας 
οπωσδήποτε).

• Φρόντισε να «στρώσεις» τα νέα σου παπούτσια πριν 
από την πεζοπορία (ειδικά τις δερμάτινες μπότες), 
για να αποφύγεις τραυματισμούς και φουσκάλες. 

   Καλές βόλτες!

μπότα ορειβασίας
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Αυτή τη φορά είμαστε εδώ όχι όπως 
πάντα τη τελευταία στιγμή, αλλά από 
σπόντα που λένε...!

Τα νέα μας αυτή τη φορά είναι 
περισσότερο γραφειοκρατικά παρά 
αναρριχητικά. 
Κατά καιρούς ακούμε πολλούς να λένε 
“όποιος γίνει εκπαιδευτής σταματά 
να είναι αναρριχητής”. Επ’ ουδενί δεν 
θέλω να το πιστέψω αλλά προς το 
παρόν έχουν πέσει μέσα... Το τελευταίο 

λοιπόν εξάμηνο η ομάδα σύσσωμη 
έτρεχε για να γίνει επιτέλους ένας 
εκπαιδευτής σε αυτό το νησί. Τελικά τα 
καταφέραμε, αποκτήσαμε επιτέλους 
εκπαιδευτή αναρρίχησης και αυτό 
ελπίζουμε να βοηθήσει γενικά την 
εκπαίδευση, τις σχολές και την 
αναρριχητική κουλτούρα εδώ στη 
Κρήτη.

Έτσι λοιπόν κάποιοι από εμάς 
περάσαμε τους τελευταίους μήνες 
πάνω από υπολογιστές, έρευνες, 
βίντεο, αυτοδιασώσεις (τα “κομπάκια” 
που λέμε) και μακριά από την μεγάλη 
μας αγάπη που είναι το σκαρφάλωμα..

Παρόλα αυτά, τέλος καλό όλα καλά..... 
Με την ευκαιρία να πούμε ότι η 
Σχολή Εκπαιδευτών της ΕΟΟΑ ήταν 
σχεδόν άριστα οργανωμένη από τους 
υπεύθυνους εκπαιδευτές, οι οποίοι 
τελικά κατάφεραν να μας στριμώξουν 
και να μας βάλουν σε ένα ωραίο 
μαθητικό «λούκι» !  Το επίπεδο είναι 
σαφώς υψηλότερο από άλλες χρονιές 
και γενικά φαίνεται ότι κάτι καλό γίνεται 

εκεί μέσα σχετικά με την εκπαίδευση. 

Επειδή όμως εμείς είμαστε ως 
γνωστόν αντιδραστικοί, ό,τι κάναμε με 
το διάβασμα το κάναμε και τώρα ξανά 
δράση... αναρριχητική δράση...
Δύο ομάδες σε 2 διαφορετικά 
σαββατοκύριακα αναρριχηθήκαν στο 
Λασίθι.... στους Κρητικούς Δολομίτες.

Προς έκπληξη όλων μας, μετά 
το θάνατο των δύο Αυστριακών 
αναρριχητών στο φαράγγι του Καψά, 
διαπιστώσαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι 
είχαν ανοίξει αρκετές διαδρομές 
πολλαπλών σχοινιών που δεν 
γνωρίζαμε. Στην ευρύτερη περιοχή 
του Λασιθίου υπάρχουν 100 νέες 
διαδρομές σε 10 διαφορετικά πεδία 
και το μόνο που μένει είναι να τις 
ανακαλύψουμε! Ήδη 3 από αυτές 
σκαρφαλώθηκαν και μας άφησαν 
άφωνους. Καταπληκτική δουλειά και 
κάτι που έλειπε από το νησί. Ραντεβού 
λοιπόν στους «Κρητικούς Δολομίτες» 
για περισσότερη δράση και λιγότερο 
διάβασμα.

ΑνΑρρΙΧΗτΙκΑ νέΑ
Αναρρίχηση στους Κρητικούς Δολομίτες
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Για το ιστορικό της υπόθεσης, οι 
ομάδες που αναρριχηθήκαν ήταν 
μέλη του συλλόγου μας και ενεργά 
κομμάτια της κρητικής αναρριχητικής 
κοινότητας.
Στον περίπου 300 μέτρων εξωτερικό 
τοίχο του φαραγγιού Χα, πάνω από 
το χωριό Μοναστηράκι, ο Έφορος 
Αναρρίχησης με τα δυο Δοξάκια 
σκαρφάλωσαν με χαρακτηριστική 
άνεση την “Giorgos Pillar”, ενώ λίγα 
μέτρα πιο πέρα, ο Γιάννης με την Ίρις 
επανέλαβαν την “Neue Basis 70”. Σε 
άλλη επίσκεψη στο ίδιο πεδίο, ο Τέρι, 
η Σουζάνα και ο Άρης σκαρφάλωσαν 
σε χρόνο ρεκόρ τις 7 σχοινιές της 
“Boby’s Stairways”. Να σημειώσουμε 
επίσης ότι στην τελευταία μεγάλη αυτή 
προσπάθεια συμμετείχαν και οι Μιτς 
- Άγκνες παραγγέλλοντας τις σωστές 
λιχουδιές στην ταβέρνα και κρατώντας 
μας παρέα στους παγωμένους τοίχους 
της εκκλησίας όπου διανυκτερεύσαμε.

Σημαντική επίσης ήταν και η 
προσπάθεια που έγινε για άλλη μια 
φορά από την παρέα για ένα καθαρό 
Αγιοφάραγγο. Αυτή τη φορά τα 
σκουπίδια ήταν λίγα και οι εθελοντές 
πολύ περισσότεροι. Το Αγιοφάραγγο 
καθάρισε ξανά από τα σκουπίδια και 
από τα σπρέι ανεγκέφαλων  Hooligans 

- ρομαντικών ποιητών που γράφουν 
ακόμα και στα βράχια! Ήμαρτον!

Να μην ξεχάσουμε ότι ακόμα κάποιοι 
σκαρφαλώνουν φανατικά όπως η 
Σουζάνα που «έστειλε» την διαδρομή 
«Kaipiraki» (7b+) στο Βουλισμένο 
Αλώνι, ο Βασίλης στα Χανιά που απλά 
δεν στάματα πουθενά, ο Ιάκωβος 
που έχει εξελιχθεί σε Μητέρα Τερέζα 
προσφέροντας υπηρεσίες ακόμα και 
εκεί που δεν πρέπει και πολλοί άλλοι 
νέοι και παλιοί που συνεχίζουν το 
βιολί τους και σκαρφαλώνουν πάνω 
σε πέτρες, ντουβάρια, ορθοπλαγιές 
ακόμα και στα ενετικά τείχη (άκουσον 
άκουσον! )

Από την επόμενη φορά τα νέα μας 
θα είναι περισσότερο αναρριχητικά 
μιας και φέτος ως γνωστόν δεν έχει 
πάρτι αλλά έχει αναρριχητικά ταξίδια 
a muerte....

Ραντεβού στα βράχια.....

CRETAN CLIMBING COMMUNITY 
against all forms of racism
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ΕΟΚ 14, Ηράκλειο   •  Τηλ. 2811 11 55 61   •   Κιν. 6944 34 68 30
e-mail: nikistefanaki@gmail.com

Νίκη Στεφανάκη
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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 προϊόντα ILIOSTASIO
από το κατάστημα OIΝΟΤΡΟΠΟΥΣ
Ιδομενέως 27, Ηράκλειο

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

ILIOSTASIO • www.iliostasio.gr
Κυπαρίσσι Ηρακλείου

10% έκπτωση σε είδη ορειβασίας 
και κάμπινγκ.ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ

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



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: eos@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 2016! Πάντα ψηλά!

• Το καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας θα είναι ανοιχτό 
τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα για όποιον θέλει να το 
επισκεφτεί κατόπιν προσυνεννόησης με τον υπεύθυνο. 

• Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί 
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Εάν 
δεν υπάρχει απαρτία,  θα γίνει επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση την επόμενη Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 
2016. Η παρουσία όλων των μελών είναι σημαντική.

• Την Τσικνοπέμπτη 3 Μαρτίου 2016 θα γίνει το 
Αποκριάτικο πάρτυ στα εντευκτήρια του Συλλόγου και 
την επόμενη εβδομάδα ο Αποκριάτικος χορός μας σε 
κέντρο διασκέδασης. Ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα!

• Όσα μέλη μας επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Σχολή 
ορειβασίας Αρχαρίων που θα γίνει το Φεβρουάριο-
Μάρτιο παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους.

• Από 28 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2016 στην Πύλη του 
Αγίου Γεωργίου στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί 
η Φωτογραφική Έκθεση «Η Άγνωστη Σαμαριά» σε 
συνεργασία με τον ΕΟΣ Χανίων και το Δήμο Ηρακλείου. 
Μην τη χάσετε!

• Η δράση των ορειβατών του δρόμου συνεχίζεται 
αμείωτη! Συγχαρητήρια σε όλους όσους έτρεξαν 
στα Ερμονίκεια στο Σπήλι, στον Κνώσειο Δρόμο στο 
Ηράκλειο και, ιδιαίτερα, στον 33ο Κλασσικό Μαραθώνιο 
της Αθήνας. Άξιοι!

• Ευχαριστούμε τα Νερά Ζαρός για την υποστήριξη των 
αθλητών μας στον Μαραθώνιο της Αθήνας.

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Μανώλη Σπινθάκη και 
τη σύζυγό του,  Alice Garbarino, για την απόκτηση της 
δεύτερης κόρης τους.

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Γιάννη Αθανασάκη και 
Κωνσταντίνο Τσατσάκη για την απώλεια των πατέρων 
τους, Κατερίνα Σπυριδάκη για την απώλεια της μητέρας 
της και στην οικογένεια του παλιού φίλου και συνεργάτη 
του Συλλόγου μας Μανώλη Παπουτσάκη  για την 
απώλειά του.


