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Oρειβατώντας...
Μετά τις εκλογές της 6ης Φεβρουαρίου 2013 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΟΣ Ηρακλείου:
Πρόεδρος: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
Αντιπρόεδρος: Άρια Χατζηβασίλη
Γραμματέας: Βίκυ Μελισσάρη
Ταμίας: Άννα Τζιανάκη-Παπαδάκη
Έφορος Ορειβασίας: Νανά Κουτσανδρέου
Έφορος Αναρρίχησης: Μανούσος Πουλινάκης
Έφορος Υλικών: Μπάμπης Χριστουλάκης
Έφορος Καταφυγίου: Φάνης Μάμμος
Έφορος Εντευκτηρίων: Ευδοκία Βασιλειάδου
Το νέο Δ.Σ ευχαριστεί όλα τα μέλη του Συλλόγου για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση και για την
εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Ως εθελοντές κι εμείς και φυσικά πάντα με την ενεργό συμμετοχή όλων των
μελών του Συλλόγου, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την επιτυχία των στόχων του.
Ήδη ξεκινήσαμε να ψηφιοποιούμε τις λειτουργίες του Συλλόγου, ώστε να επικοινωνούμε πιο άμεσα και να
γίνονται οι δραστηριότητές μας ευρύτερα γνωστές. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να κάνουμε το Σύλλογο ακόμα
καλύτερο και γι’ αυτό ζητάμε τις καλές ιδέες, τις προτάσεις και τις καλόπιστες υποδείξεις όλων των μελών.
Και για να μην μείνουμε με σταυρωμένα χέρια σ’ αυτούς του δύσκολους καιρούς, αποφασίσαμε να
προσφέρουμε στα μέλη μας που είναι άνεργα το νεανικό αντίτιμο συμμετοχής στις εξορμήσεις μας, δηλαδή
τη μειωμένη τιμή του λεωφορείου, ώστε να μην στερηθούν το βουνό και τη φύση που όλοι τόσο αγαπάμε.
Φέτος, που είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την πρώτη ανάβαση στο βουνό των θεών, τον Όλυμπο,
η κλασική ορειβατική ευχή είναι πάλι στα χείλη όλων!
								

Πάντα ψηλά!

								

Το Δ.Σ.

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

Ευχαριστούμε το Studio 19 για τη δωρεάν ραδιοφωνική ανακοίνωση των διαδρομών μας
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πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ 2013
Οροπέδιο Λιμνάκαρου

Μεγάλη Παρασκευή 3 |
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη Ώρες πορείας: 3 Β.Δ.: 1
Από το χωριό Κουδουμαλιά Λασιθίου (900 μ) θα ανεβούμε από μονοπάτι στο Οροπέδιο του Λιμνάκαρου (1150 μ) όπου θα
συμμετάσχουμε στο στολισμό του επιτάφιου στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος. Θα επιστρέψουμε από την ίδια διαδρομή στο
Οροπέδιο Λασιθίου. Η πορεία είναι εύκολη, κατάλληλη και για παιδιά.
Κυριακή 5 | Π Α Σ Χ Α

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!!!
Κυριακή 12 | Α. Κάστρα του Φόδελε Αρχηγός: Σπύρος Καλεμάκης

Ώρες πορείας: 5 Β.Δ.: 1
Θα περπατήσουμε σε τρεις λόφους στην περιοχή Φόδελε (έως 400 μ) με καταπληκτική θέα στις γύρω κορυφές και στη
θάλασσα. Στην πορεία μας θα συναντήσουμε τα κάστρα από τα οποία ελέγχονταν τα περάσματα την εποχή της Τουρκοκρατίας.
Θα καταλήξουμε στο χωριό Φόδελε (60 μ).

Β. Εθιά – Ανάληψη

Παιδική Διαδρομή

Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη Ώρες πορείας: 3 Β.Δ.: 1
Από το χωριό Εθιά (740 μ). στα ανατολικά Αστερούσια θα ανηφορίσουμε προς την Κορυφή Ανάληψη (909 μ), από όπου θα
απολαύσουμε τη θέα του κάμπου της Μεσσαράς και των Αστερουσίων.

		

Κυριακή 19 | Φαράγγι Ορεινού

Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης Ώρες πορείας: 5 Β.Δ.: 1
Το φαράγγι με τις Κόκκινες Πεταλούδες ή φαράγγι Ορεινό, είναι από τα
ομορφότερα της Κρήτης, με έντονη βλάστηση. Το όνομά του οφείλεται
στις κόκκινες πεταλούδες που ξεπετάγονται μέσα από τους θάμνους
και τα λουλούδια αποτελώντας ένα σπάνιο θέαμα, αλλά ο αριθμός τους
τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Στην αρχή της διαδρομής
υπάρχουν πηγές και μικροί καταρράκτες, οι οποίοι όμως συνήθως δεν
τρέχουν το καλοκαίρι. Το περπάτημα θα ξεκινήσει από το καταπράσινο
χωριό Ορεινό και θα καταλήξει στον Κουτσουρά. Θα ακολουθήσει μπάνιο
στην παραλία.

Σαββατοκύριακο 25-26 | Φαράγγι Αράδαινας - Λουτρό - Σφακιά
Αρχηγός: Έρη Ανταλουδάκη Ώρες πορείας: 4 + 3 Β.Δ.: 1 + 1
Το Σάββατο το πρωί θα αναχωρήσουμε για τον εγκαταλειμμένο οικισμό
Αράδαινα Σφακίων (600 μ). Από εκεί θα ξεκινήσουμε την κατάβαση του
ομώνυμου φαραγγιού μέχρι την παραλία Διαλισκάρι (Άσπρα Μάρμαρα),
όπου θα απολαύσουμε το μπάνιο μας. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε
στο παραλιακό μονοπάτι Ε4 μέχρι την παραλία του Φοίνικα όπου και θα
διανυκτερεύσουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή θα συνεχίσουμε
το περπάτημα στο ίδιο παραλιακό μονοπάτι. Θα περάσουμε από τον
γραφικό οικισμό Λουτρό, θα κάνουμε μπάνιο στην υπέροχη παραλία
Γλυκά Νερά και θα ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας λίγο πριν τη Χώρα
Σφακίων.
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πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
Σαββατοκύριακο 1-2 | Αναρρίχηση και Πεζοπορία στο Αγιοφάραγγο

Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης Ώρες πορείας: 3 + 3 Β.Δ.: 1 + 1
Το διήμερο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε παλιούς και νέους αναρριχητές να επισκεφθούν το περίφημο Αγιοφάραγγο. Με τη
βοήθεια των έμπειρων αναρριχητών του Συλλόγου μας όλοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με το άθλημα της αναρρίχησης
βράχου. Το Αγιοφάραγγο ενδείκνυται και για πεζοπορία στην κοίτη του ποταμού αλλά και εκτός. Επίσης, μια βουτιά στον
επιβλητικό «Βουρβουλίτη» επιβάλλεται για τους πιο τολμηρούς. Η αναχώρηση θα γίνει το Σάββατο το πρωί και το περπάτημα
θα ξεκινήσει από τους Καλούς Λιμένες.

Κυριακή 2 |
		

Ψηλορείτης

Αρχηγός: Ελένη Μπιτσάκη Ώρες πορείας: 6 Β.Δ.: 2
Από το χωριό
Λιβάδια θα φτάσουμε στο Λάκκο του Μυγερού (1700 μ) όπου βρίσκεται και το
ομώνυμο καταφύγιο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε την ανάβαση ανηφορίζοντας
σε καλοχτισμένο σηματοδοτημένο μονοπάτι το οποίο αργότερα, κάτω από τον
Αγκαθιά, θα συναντήσει το μονοπάτι Ε4 που θα μας οδηγήσει στην κορυφή του
Ψηλορείτη Τίμιος Σταυρός (2456 μ). Θα επιστρέψουμε από το ίδιο μονοπάτι.

Σαββατοκύριακο 8-9 | Φαράγγι Αγίας Ειρήνης - Σούγια - Παλαιόχωρα

Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης Ώρες πορείας: 4 + 6 Β.Δ.: 1 + 1
Το Σάββατο το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Οροπέδιο του Ομαλού Χανίων (1080 μ). Από το Σελινιώτικο Πόρο του οροπεδίου
(1000 μ) θα ξεκινήσουμε τη διάσχιση του καταπράσινου Φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης για να καταλήξουμε στο χωριό Σούγια
όπου θα διανυκτερεύσουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή θα ξεκινήσουμε την πορεία μας προς την Παλαιόχωρα,
διασχίζοντας το Φαράγγι της Λισσού. Στη διαδρομή θα κάνουμε και στάσεις για μπάνιο. Όσοι δεν επιθυμούν να περπατήσουν
μπορούν να απολαύσουν την παραλία της Σούγιας μέχρι το μεσημέρι και στη συνέχεια να έρθουν στην Παλαιόχωρα με το
λεωφορείο. Θα αναχωρήσουμε το απόγευμα της Κυριακής.

Κυριακή 16 | Πρασανό Φαράγγι

Αρχηγός: Μανώλης Αβραμάκης Ώρες πορείας: 5 Β.Δ.: 1
Όμορφο φαράγγι στα νότια της πόλης του Ρεθύμνου. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει από χωματόδρομο λίγο μετά από το χωριό Πρασές, θα
συνεχιστεί με βόρεια κατεύθυνση στο φαράγγι και θα καταλήξει στο χωρίο Πλατανιάς (προάστιο του Ρεθύμνου).

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 22-23-24 Α. Φαράγγι Σαμαριάς

Αρχηγός: Κίτσα Βασιλειάδου Ώρες πορείας: 6 Β.Δ.: 1
Το Σάββατο θα αναχωρήσουμε για το Οροπέδιο του Ομαλού Χανίων (1080 μ) όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Την Κυριακή
θα ξεκινήσουμε από το Ξυλόσκαλο (1200 μ) και θα διασχίσουμε το πασίγνωστο Φαράγγι της Σαμαριάς. Θα καταλήξουμε στον
οικισμό της Αγίας Ρουμέλης όπου θα διανυκτερεύσουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Η Δευτέρα θα είναι ελεύθερη για μπάνιο,
ξεκούραση ή μικρές πεζοπορίες. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε με πλοίο για τη Χώρα Σφακίων.

Β. Διάσχιση Λευκών Ορέων

Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης Ώρες πορείας: 16 + 4 Β.Δ.: 3 + 1
Το Σάββατο θα αναχωρήσουμε για το Οροπέδιο του Ομαλού Χανίων (1080 μ). Πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής θα ξεκινήσουμε
τη διάσχιση. Λεπτομέρειες της πορείας μας θα ανακοινωθούν μέσα στον Ιούνιο.

Κυριακή 30 | Φαράγγι Κεραλιμανιώτισας

Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη Ώρες πορείας: 5 Β.Δ.: 1+
Ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό φαράγγι, με μικρές αλλά συνεχείς καταβάσεις
(ραπέλ), 15 σε αριθμό, οι μεγαλύτερες ύψους 15 μ. Θα ξεκινήσουμε από κάποιο
σημείο του δρόμου που ενώνει το χωριό Καλάμι με τον οικισμό Ψαρή Φοράδα,
στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αρχικά θα περπατήσουμε σε χωματόδρομο και
μετά θα ανεβούμε μια πλαγιά για να προσεγγίσουμε την είσοδο του φαραγγιού.
Το περπάτημα είναι 1 ώρα και η διάσχιση του φαραγγιού 4 ώρες.
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πρόγραμμα ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
Κυριακή 7 | Φαράγγι Πατσού
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου

Ώρες πορείας: 4 Β.Δ.: 1

Όμορφο και καταπράσινο φαράγγι κοντά στο χωριό Πατσός (490 μ) του Ρεθύμνου.
Η διάσχιση του θα ξεκινήσει από το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου και θα καταλήξει
κοντά στο χωριό Βωλεώνες (350 μ). Η διαδρομή είναι κυρίως σε σκιά και περνάει
μέσα από την κοίτη του ποταμού, οπότε ενδεχομένως να χρειαστεί και «κολυμβητική
περιβολή».

Σαββατοκύριακο 13-14 | Νήσος Χρυσή
Αρχηγός: Φωφώ Τσιβιδάκη Ώρες πορείας: 1+1: Β.Δ.: 1
Ένα μαγευτικό διήμερο ξενοιασιάς και χαλάρωσης στο όμορφο Γαϊδουρονήσι
ή Χρυσή, με το δάσος από κέρδους, παραλίες με άσπρη άμμο και αναρίθμητα
κοχύλια. Θα φτάσουμε εκεί με καραβάκι από την Ιεράπετρα. Το βράδυ θα
διανυκτερεύσουμε σε σκηνές ή υπνόσακους. Όποιοι θέλουν μπορούν να
συμμετέχουν στο γύρο του νησιού για να γνωρίσουν τις κρυφές γωνιές του.
Επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα.

Πενταήμερο 18-24 | 73η Π.Ο.Σ. Όλυμπος
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
Κάθε χρόνο οι ορειβάτες όλης της χώρας συναντιόμαστε σε κάποιο από τα βουνά
μας το κοντινότερο Σαββατοκύριακο στη γιορτή του προστάτη μας Προφήτη Ηλία.
Φέτος η 73η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση θα γίνει το Σαββατοκύριακο 20-21
Ιουλίου στο Όρος Όλυμπος, επ’ ευκαιρίας των 100 χρόνων από την πρώτη ανάβαση
στο βουνό των θεών και θα διοργανωθεί από την EOOA. Τις επόμενες τρεις μέρες
θα πραγματοποιήσουμε διαδρομές σε κορυφές και φαράγγια του βουνού των θεών.
Λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στα μέσα Ιουνίου.

Κυριακή 28 | Κουρταλιώτικο Φαράγγι
Αρχηγός: Χρήστος Ασαργιώτης Ώρες πορείας: 6 Β.Δ.: 1
Μια δροσερή πορεία μέσα από την κοίτη του Κουρταλιώτη, ενός από τους λίγους
ποταμούς της Κρήτης με τρεχούμενα νερά το καλοκαίρι, που διασχίζει το ομώνυμο
φαράγγι. Στην πορεία θα κολυμπήσουμε στο ποτάμι, στους καταρράκτες και φυσικά
στη θάλασσα όπου εκβάλλει, στην παραλία της Πρέβελης.
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πρόγραμμα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
Σαββατοκύριακο 3-4 | Ελαφονήσι - Παλαιόχωρα Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη

Ώρες πορείας: 5 Β.Δ.: 1
Το Σάββατο το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το Ελαφονήσι όπου και θα διανυκτερεύσουμε σε σκηνές στο πανέμορφο
Κεδρόδασος. Την Κυριακή θα περπατήσουμε στο παραλιακό μονοπάτι Ε4 απολαμβάνοντας παράλληλα το μπάνιο μας στις
πανέμορφες παραλίες που θα συναντήσουμε στη διαδρομή μας. Θα καταλήξουμε στην Κουντούρα και θα κολυμπήσουμε στην
όμορφη παραλία Γραμμένο. Το απόγευμα της Κυριακής θα αναχωρήσουμε για το Ηράκλειο.

		

Κυριακή 11 | Α. Φαράγγι Τσούτσουρα

Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης Ώρες πορείας: 5.30 Β.Δ.: 1+
Είναι ένα φαράγγι εύκολο, εντυπωσιακό και αρκετά στενό, με μικρές
αλλά συνεχείς καταβάσεις-ραπέλ, συνολικά 13, με τη μεγαλύτερη 32 μ.
Το περπάτημα αρχίζει από κάποιο σημείο του δρόμου για Τσούτσουρα.
Αρχικά είναι χωματόδρομος και μετά κατηφορικό μονοπάτι. Για να
προσεγγίσουμε την είσοδο του φαραγγιού θα περπατήσουμε περίπου
30 λεπτά και η διάσχιση του φαραγγιού διαρκεί περίπου 5 ώρες. Η
έξοδος του φαραγγιού είναι στον Τσούτσουρα.

Β. Τσούτσουρος - Μαριδάκι - Άγιος Νικήτας

Αρχηγός: Φωτεινή Βολωνάκη Ώρες πορείας: 4 Β.Δ.: 1
Από το παραθαλάσσιο χωριό Τσούτσουρος θα ξεκινήσουμε μια διαδρομή σε παραλιακό μονοπάτι μέχρι το Μαριδάκι.
Από εκεί θα προχωρήσουμε από μονοπάτι και αγροτικό δρόμο για το μοναστήρι του Αγίου Νικήτα, περίπου 1 χιλιόμετρο από
το Μαριδάκι. Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες της διαδρομής. Η επιστροφή θα γίνει από την
ίδια διαδρομή που είναι συναρπαστική με θέα το Λιβυκό πέλαγος.

Πενταήμερο 18-24 | Ανάφη

Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
Στην εσχατιά των Κυκλάδων, ζυμωμένη στον ήλιο του Αιγαίου και
την αρμύρα της θάλασσας, μοναχική μέσ’ στην απλότητά της, η
Ανάφη παραμένει ένα νησί μακριά από τους ρυθμούς της σύγχρονης
ανάπτυξης. Θα την γνωρίσουμε περπατώντας τη απ’ άκρη σ’ άκρη
Ρούκουνας - Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Καστέλλι - Ιερά Οδός - Κάλαμος,
θα δροσιστούμε στα καταγάλανα νερά της και θα απολαύσουμε τη
νησιώτικη φιλοξενία της.

Κυριακή 25 | Φαράγγι Ίμπρου

Αρχηγός: Κίτσα Βασιλειάδου Ώρες πορείας: 3 Β.Δ.: 1
Όμορφη και ευχάριστη πεζοπορία στο Φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά που ξεκινάει από το χωριό Ίμπρος (850 μ) και καταλήγει
στο χωριό Κομιτάδες (200 μ). Θα ακολουθήσει μπάνιο στην παραλία του Φραγκοκάστελλου. Η πορεία είναι εύκολη και
συνιστάται για καινούργιους ορειβάτες και για παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Πενταήμερο 28 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου

Παιδική Κατασκήνωση
στον Άη-Γιάννη Σφακίων

Αρχηγός: Δ.Σ.
Η παιδική κατασκήνωση θα γίνει και φέτος στον πανέμορφο και
φιλόξενο Άη-Γιάννη Σφακίων. Κάτω από τα κυπαρίσσια, τα πεύκα και
τις ελιές τα παιδιά θα βιώσουν από κοντά το δάσος και θα περπατήσουν
στα μονοπάτια της περιοχής. Παράλληλα θα συμμετάσχουν σε ομαδικά
παιχνίδια και θα έχουν μια πρώτη επαφή με τις παραδοσιακές ασχολίες
των κατοίκων της περιοχής.
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Ενιαίο Σύστημα Καθορισμού του συνολικού
βαθμού δυσκολίας διαδρομών

8

Εξοπλισμός στο βουνό
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Όλυμπος
100 χρονια από
την κατάκτηση της
κορυφής του

Ο κυνηγός αγριοκάτσικων από το Λιτόχωρο Χρήστος Κάκαλο
Tο 2013 εορτάζεται μία πολύ σημαντική ορειβατική
επέτειος, σε ελληνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Στις
2 Αυγούστου 2013 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την
κατάκτηση της κορυφής του Ολύμπου από τον εκ Λιτοχώρου
Χρήστο Κάκαλο και τους διάσημους τότε Ελβετούς Frederic
Boissonnas, φωτογράφο & εκδότη και Daniel Boud-Bovy
συγγραφέα & τεχνοκρίτη.
Από το 1780 είχαν προηγηθεί 25 περίπου ανεπιτυχείς
προσπάθειες ξένων ορειβατικών και επιστημονικών
αποστολών και, το γεγονός της πρώτης ανάβασης προκάλεσε
το ενδιαφέρον ξένων ορειβατών. Μετά δε την κυκλοφορία
των βιβλίων των δύο εξαίρετων Ελβετών, ομάδες ορειβατών
άρχισαν να επισκέπτονται κατά κύματα την Ελλάδα και τον
Όλυμπο. Οι δύο Ελβετοί με τις δημοσιεύσεις τους εξύμνησαν
τις ασύγκριτες ομορφιές της Ελλάδας και του Ολύμπου. Από
το 1913 έχουν ανέβει στην κορυφή του Όλυμπου πάνω από
150.000 ορειβάτες από 115 χώρες από όλες τις ηπείρους,
με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού της
ευρύτερης περιοχής των νομών Πιερίας και Λαρίσης.
Ο Όλυμπος θεωρείται και αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία
ως ένα από τα βουνά- σύμβολα του πλανήτη γιατί υπήρξε
«κατοικία» των αρχαίων θεών των Ελλήνων. Υπήρξε επίσης
η καρδιά της ελληνικής μυθολογίας που διαμόρφωσε
σημαντικά την αρχαία ελληνική σκέψη. Για τους παραπάνω
λόγους, πιστεύουμε ότι η επέτειος της 100ετίας από την
πρώτη ανάβαση της κορυφής του Ολύμπου πρέπει να
τιμηθεί με εκδηλώσεις ανάλογες του συμβολισμού και της
φήμης του.
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Ίσως σήμερα οι προσπάθειες που έκαναν τότε οι διάφοροι
ξένοι περιηγητές και επιστήμονες για να ανέβουν στον
Όλυμπο να μη φαίνονται σπουδαίες (μικρό σχετικά βουνό
σε σύγκριση με τις Άλπεις). Για τη σωστή αξιολόγηση των
προσπαθειών αυτών και κυρίως της πρώτης ανάβασης στην
κορυφή του, πρέπει να ληφθούν υπόψη, η μεγάλη περίοδος
της τούρκικης κατοχής, η χάραξη τον ελληνοτουρκικών
συνόρων στον Όλυμπο (1881-1912), οι σχετικές άδειες που
χρειάζονταν για την επίσκεψη ξένων αποστολών, η έλλειψη
κατάλληλων χαρτών και πληροφόρησης, η δυσχέρεια
εξεύρεσης στρατιωτικής συνοδείας και αγωγιατών - οδηγών,
τα συχνά πολεμικά επεισόδια που διαδραματίζονταν και
τέλος η παρουσία πολλών ληστών μέχρι το 1926. (Λιόλιου,
Γκαντάρα, Γιαγκούλα, Μπαμπάνη, Τσιαμίτα, Τζατζά κ.ά.)

Ο Frederic Boissonnas στον Μύτικα, κατά την
πρώτη ανάβαση στις 2 Αυγούστου του 1913

Στεφανιού. Βαφτίζουν το Στεφάνι «Θρόνο του Διός», ενώ
στο Σκολιό δίνουν την περίεργη ονομασία «Μαύρη κορυφή»
(γιατί εκείνη την ώρα ήταν σκοτεινή η πλευρά της προς τα
Μεγάλα Καζάνια).
Από το οροπέδιο κατεβαίνουν απότομες σάρες και σε δύο
ώρες φθάνουν στην άκρη του δάσους, όπου υπήρχε μία
καλύβα ξυλοκόπων. Στο σημείο αυτό είναι σήμερα το μικρό
ξέφωτο, ΒΑ του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός», που
λειτουργεί ως ελικοδρόμιο. Στην καλύβα συνειδητοποιούν
ποιος είναι ακριβώς ο «δρόμος» για την κορυφή.

ος, συμμετείχε στην πρώτη ανάβαση.

Μικρό χρονικό της πρώτης ανάβασης
Τον Ιούλιο του 1913 οι Ελβετοί Frederic Boissonnas
(1858-1946), φωτογράφος-εκδότης και Daniel Baud
Bovy (1870-1958), συγγραφέας-τεχνοκρίτης, μετά
την περιήγησή τους στην απελευθερωμένη Ήπειρο,
φθάνουν στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν και
να φωτογραφήσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις, μετά
από πρόσκληση της Ελληνικής Κυβέρνησης. Οι δύο
Ελβετοί, θέλοντας να αξιοποιήσουν τις οκτώ ημέρες που
μεσολαβούσαν μεταξύ των δύο υποχρεωτικών εμβολιασμών
τους για χολέρα, αποφάσισαν να εξερευνήσουν τον Όλυμπο,
εκπληρώνοντας έτσι ένα παλιό τους όνειρο.

Στις 31 Ιουλίου, ενώ η ομάδα έχει αποφασίσει να επιστρέψει
στο Λιτόχωρο, κοντά στο μοναστήρι αποφασίζουν να
επιχειρήσουν την ανάβαση στην ψηλότερη και απάτητη
κορυφή του Ολύμπου. Έτσι επιστρέφουν στα Πριόνια,
όπου το βράδυ δοκιμάζονται από μία φοβερή θύελλα. Την
επόμενη μέρα, αρκετά ταλαιπωρημένοι ανηφορίζουν το
Μαυρόλογγο και το απόγευμα φθάνουν στην καλύβα όπου
και διανυκτερεύουν.
Πριν ακόμα ξημερώσει ξεκινούν με ομίχλη, χαλάζι και
δυνατό αέρα. Μετά από μία κοπιαστική ανάβαση από μικρές
χαραδρώσεις, σάρες και απότομους γλιστερούς βράχους,
βρίσκονται με μία τελευταία έφοδο πάνω σε μία στενή
κορυφογραμμή (από την περιγραφή φαίνεται ότι ανέβηκαν
κατευθείαν από τα Ζωνάρια).
Σκαρφαλώνοντας συνέχεια μέσα στην ομίχλη, ο Χρήστος
Κάκαλος μπροστά ξυπόλητος και πίσω οι δύο Ελβετοί

Στις 28 Ιουλίου φθάνουν στο Λιτόχωρο με καΐκι από τη
Θεσσαλονίκη (όπως συνηθιζόταν τότε) και αφού παίρνουν
για οδηγό τον κυνηγό αγριοκάτσικων Χρήστο Κάκαλο
(1882-1976) ξεκινούν την επόμενη ημέρα για τη Μονή
Αγίου Διονυσίου, όπου φθάνουν το μεσημέρι. Την ίδια μέρα
ανηφορίζουν το παλιό μονοπάτι στα βόρεια του μοναστηριού
και κατασκηνώνουν στην Πετρόστρουγκα.
Στις 30 Ιουλίου, αφού αφήνουν την Πετρόστρουγκα και το
κατεστραμμένο από μεγάλη πυρκαγιά δάσος της, ανηφορίζουν
στη Σκούρτα και αφού διασχίσουν το «λαιμό» φθάνουν στην
άκρη του σημερινού «Οροπεδίου των Μουσών», που
αμέσως βαφτίζουν «Λιβάδι των θεών». Στη συνέχεια
ανεβαίνουν στον Προφήτη Ηλία και εξερευνούν τη βάση του
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δεμένοι με σχοινί, ανεβαίνουν τελικά σε μία «καταφαγωμένη»
κορυφή που βαφτίζουν «Κορυφή της Νίκης» (προς τιμήν
της νίκης των ελληνικών στρατευμάτων στο Σαραντάπορο),
νομίζοντας πως είναι η ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Οι
Ελβετοί γράφουν λίγα λόγια για την ανάβαση σε μία κάρτα, τη
βάζουν μέσα σε ένα μπουκάλι και το τοποθετούν προσεκτικά
κάτω από ένα σωρό από πέτρες για να το προστατεύσουν.
Το μπουκάλι βρέθηκε ύστερα από 14 χρόνια και στάλθηκε στην
Ελβετία. Σήμερα βρίσκεται στις προθήκες της βιβλιοθήκηςμουσείου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας
Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) στην οδό Μηλιώνη 5 στο Κολωνάκι.
Σε ένα ξάνοιγμα όμως του καιρού βλέπουν μία άλλη
φοβερότερη κορυφή ψηλότερα από το σημείο που βρίσκονται
και καταλαβαίνουν το λάθος τους. Απογοητευμένοι
κατεβαίνουν από την απόκρημνη κορυφή που τώρα
ονομάζουν «Ταρπηϊα Πέτρα». Αλλά, όπως γράφει αργότερα
ο Boissonnas, στην καρδιά κάθε θνητού βρίσκεται ένα
κομματάκι από τη φωτιά του Προμηθέα.
Ο Χρήστος Κάκαλος με κατεβασμένο το κεφάλι, αμίλητος,
κατεβαίνει την απότομη κόψη. Σταματάει. Μπροστά του

Ο κυνηγός αγριοκάτσικων από το Λιτόχωρο Χρήστος
Κάκαλος, συμμετείχε στην πρώτη ανάβαση
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Χειμερινή ανάβαση στο Λούκι του Μύτικα.
Πρόκειται για τη συνηθέστερη διαδρομή προς την
κορυφή (φωτό Κώστας Τσιβελέκας)

ο «κατακόρυφος διάδρομος» που οδηγεί στην ψηλότερη
κορυφή. “Επάνω;” ρωτάει. Οι Ελβετοί του γνέφουν
καταφατικά. Είναι η μυστική απόφαση που είχαν πάρει
προηγούμενα και οι τρεις τους, ο καθένας για τον εαυτό
του, χωρίς να ανταλλάξουν λέξη. Όλοι τους μία σκέψη, μία
καρδιά. Χωρίς άλλα λόγια ο Κάκαλος αφήνει τα φωτογραφικά
του σύνεργα στη βάση του διαδρόμου και ρίχνεται μπροστά,
σκαρφαλώνει με πείσμα τους λείους και επικίνδυνους
βράχους ακολουθούμενος από τους δύο Ελβετούς. Σε λίγο
είναι στο τέρμα, δεν πάει παραπάνω, είναι στην κορυφή.
Έτσι στις 2 Αυγούστου 1913 (οι Ελβετοί ήδη χρησιμοποιούσαν
το σημερινό ημερολόγιο), ώρα 10 και 25΄ το πρωί
κατακτιέται η ψηλότερη κορυφή της Ελλάδος, η απάτητη
μέχρι εκείνη τη στιγμή κορυφή του Ολύμπου.
Κατακτητές της οι Χρήστος Κάκαλος, Frederic Boissonnas
και Daniel Baud Bovy. Ο Χρήστος Κάκαλος έγινε αργότερα
ο πρώτος επίσημος οδηγός του Ολύμπου και για τελευταία
φορά ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή, το Μύτικα, το 1972.
Η ανάβαση αυτή και η κατάκτηση της κορυφής, που βάφτισαν
τότε «Κορυφή Βενιζέλος» - Μύτικας ονομάστηκε αργότερα
- έγινε επίσημα γνωστή το 1919 με την έκδοση του βιβλίου
«La Grèce Immortelle».

Οι απόπειρες του ανθρώπου να ανέβει στην κορυφή της
αρχαίας ελληνικής μυθολογίας πιθανόν να μη διαθέτουν
την αίγλη των αντίστοιχων προσπαθειών στις Άλπεις.
Η συμβολική διάσταση παραμένει, ωστόσο, ανυπολόγιστη,
αφού η ανάβαση προς τις ψηλές κορυφές του Ολύμπου
παραμένει ένα ταξίδι στις απαρχές του δυτικού πολιτισμού.
Πηγή: http://www.snowclub.gr/forums/index.php?showtopic=15779
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Γεύση
από Όλυμπο
«Πανώριο βουνό, θεών και
ημιθέων ενδιαίτημα, ηρώων
μετερίζι και ορμητήριο.
Το δυσθεώρητο ύψος σου,
της φυλής μας τη συνέχεια
μαρτυρεί….» Χειμώνας Χρήστος
κείμενο: Άννα Καλλέργη
φωτογραφίες: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
Το μυθικό βουνό, την έδρα του Ολυμπίου Δία-κατά τον Όμηρο,
την πηγή έμπνευσης εκατοντάδων ποιητών, ζωγράφων
και φωτογράφων, τον αγαπημένο προορισμό χιλιάδων
φυσιολατρών και ορειβατών, το βουνό των θρύλων είχα την
τύχη να επισκεφτώ 23-25 του Μάρτη, με μια εκλεκτή ομάδαπαρέα του ΕΟΣ Ηρακλείου, συνοδευόμενη από τον έμπειρο
φίλο μας Λουκά.
Τον Αύγουστο του 1913 γίνεται η πρώτη ανάβαση στην κορυφή
του, τον Μύτικα. Εκατό χρόνια μετά, το δέος και η πρόκληση
είναι ακριβώς τα ίδια για καθέναν από εμάς. Η σκέψη και
μόνο ότι θα βρισκόμουν στην καρδιά του χιονισμένου αυτού
γίγαντα μού ‘δινε τόση ψυχική ανάταση, που ένα μόνιμο
χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό μου.
Οι προβλέψεις για τον καιρό εκείνο το τριήμερο ήταν πολύ
καλές. Μια μικρή μόνο καθυστέρηση στην αναχώρησή
μας από την Κρήτη λόγω ισχυρών ανέμων μας «κόστισε»,
ευτυχώς, την προώθηση της ομάδας στο καταφύγιο του Αγ.
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Αντωνίου στα 2816μ, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Η ανάβασή μας από το ΚΕΟΑΧ, το γλυκό εκείνο απόγευμα της
23ης Μαρτίου, ήταν μεν απαιτητική, λόγω του φορτίου μας,
αλλά μας αποζημίωνε σε κάθε βήμα μας. Τα ζωηρά χρώματα
του καταγάλανου ουρανού, σε συνδυασμό με τα πορφυρά
χρώματα του ήλιου που έδυε, έκαναν τον χιονισμένο Όλυμπο
να δείχνει ακόμα πιο μαγικός κι επιβλητικός.
Το σούρουπο μας βρήκε έξω από ένα καταφυγιάκι ανάγκης
του στρατού στα 2400μ. Η πρόταση του Λουκά να μείνουνε
εκεί μας βρήκε σύμφωνους, αφού για το καταφύγιο του Αγ.
Αντωνίου θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον μία ώρα και θα μας
προλάβαινε η νύχτα. Η επιλογή μας αποδείχτηκε πολύ σωστή.
Κι αυτό, διότι αυτό το καταφυγιάκι διέθετε ακριβώς τόσα
κρεβάτια όσοι ήμασταν, κουβέρτες, σόμπα-που δεν ανάψαμε,
τραπεζάκια και σκαμνάκια, τρόφιμα-όχι ληγμένα και κυρίως
χωρούσε μόνο εμάς! Χλιδή! Ακριβώς το αντίθετο από εκείνο
του Αγ. Αντωνίου.

Τακτοποιηθήκαμε και σε λίγο έπιασαν δουλειά τα γκαζάκια!
Το σίγουρο είναι ότι δεν πείνασε κανείς μας εκείνες τις μέρες!
Το βράδυ έπεσε, οι φακοί κεφαλής άναψαν, τα αστεία και
οι ιστορίες έδιναν κι έπαιρναν. Κι έξω μια καθαρή νύχτα,
με το φεγγάρι και τα άστρα της, άπλωνε το πέπλο της στις
χιονισμένες πλαγιές του βουνού μας. Νύχτα ξελογιάστρα!
Η προσμονή, αχ αυτή η προσμονή της ανάβασης, δυνάμωνε κι
ας πλησίαζε η ώρα αναχώρησης. Η αναχώρηση ορίστηκε στις
6 το πρωί, τελικά, και όχι νωρίτερα, για να ελαχιστοποιήσουμε
την πιθανότητα ύπαρξης πάγου ή σκληρού χιονιού στην
Κακόσκαλα. Όντως, στις 6.30π.μ, η ομάδα, πλήρως
εξοπλισμένη με κραμπόν-πιολέ, ανηφόριζε την πλαγιά του
Αγ. Αντωνίου. Η κατάσταση του χιονιού ήταν ιδανική, το
αεράκι λίγο δυνατό σε κάποια σημεία κι ο ήλιος είχε αρχίσει
να ξεπροβάλει γελαστός.
Ακολουθήσαμε πορεία βορειοδυτική στην πλαγιά και μετά
βορειοανατολική ως τους πρόποδες, περίπου, της κορυφής

Σκολιό. Ανυπομονούσα να φτάσω στη Σκάλα. Τα λόγια του
Λουκά, το προηγούμενο βράδυ, ηχούσαν στα αυτιά μου.
«Μην υποτιμάς την Κακόσκαλα!». Πίστευα ότι η ανάβασή μου
στο μεικτό του couloir του Mont Blanc ήταν πιο απαιτητική.
Δεν ήμασταν μόνοι. Σήμερα το βουνό είχε πολλούς
επισκέπτες. Ορειβάτες και σκιέρ ανέβαιναν μαζί μας. Φτάσαμε
στην κόψη που ενώνει το Σκολιό με τη Σκάλα. Ο αέρας ήταν
δυνατός, αλλά η θέα σου έκοβε την ανάσα. Ο Όλυμπος με τις
χιονισμένες του κορυφές, ο Μύτικας, ο Προφήτης Ηλίας, το
Στεφάνι, το Σκολιό και τα Μεγάλα Καζάνια μας μάγευαν.
Πήραμε πορεία ανατολική. Ήδη κάποιοι ορειβάτες που
είχαν φτάσει στο τέλος της κόψης ετοιμάζονταν να δεθούν
σε σχοινοσυντροφιές. Εκεί κι εμείς έπρεπε να δεθούμε. Στην
ομάδα ήμασταν οκτώ μέλη. Γίναμε δύο σχοινοσυντροφιές
των τεσσάρων ατόμων: Λουκάς - Νίκος - Άννα - Μπάμπης,
η μια ομάδα και Γιώργος Κ. - Ζουμπουλιά - Γιάννης Γιώργος Α., η άλλη ομάδα.
Δενόμαστε-τσεκαριζόμαστε. Η Κακόσκαλα μας περίμενε.
Την βλέπαμε! Δεν κρύβω ότι ένιωθα δέος, συγκίνηση κι
ανυπομονησία. Βράχος και χιόνι. Μεικτό πεδίο που απαιτεί
περίσσια προσοχή όταν το διασχίζεις με κραμπόν.
Ο Λουκάς εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να αποφύγουμε την
Κακόσκαλα προληπτικά. Πρότεινε να κάνουμε μια χαμηλότερη
παράκαμψη, κυκλώνοντας-κατά κάποιο τρόπο- τον Μύτικα
βορειοανατολικά, με σκοπό να βρεθούμε στα Ζωνάρια κι
έπειτα να επιχειρήσουμε ανάβαση από το κλασσικό λούκι
του Μύτικα. Ωστόσο ένιωσα μια απογοήτευση και μάλιστα
σκέφτηκα ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα μας οδηγούσε στην
κορυφή. Δεν είπα τίποτα. Ήμασταν όλοι μαζί σ’ αυτό και
σεβάστηκα την κρίση του αρχηγού μας όπως και τα υπόλοιπα
παιδιά.
Η ομάδα μας, με τον Λουκά πρώτο να ανοίγει βήματα,
ξεκίνησε το κατέβασμα στην απότομη πλαγιά. Εκεί ακριβώς
είχαμε την πρώτη πτώση. Είχε γλιστρήσει ο Νίκος. Πρόλαβα
και κάρφωσα το πιολέ και το σταθεροποίησα με το σώμα
μου. Ευτυχώς ήταν μικρή η πτώση, αλλά την τάση την
ένιωσα. Δεν πτοηθήκαμε φυσικά! Συνεχίσαμε με προσεκτικά
βήματα καρφώνοντας το πιολέ και προσέχοντας να μην κάνει
κοιλιά το σχοινί. Η άλλη ομάδα ακολουθούσε στα βήματά
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μας με πολλή προσοχή. Αρχίσαμε να διασχίζουμε οριζόντια
την απότομη πλαγιά. Το μεγαλείο και η άγρια ομορφιά του
βουνού με μάγευαν και - ταυτόχρονα - με γαλήνευαν ακόμα
και την ώρα που διέσχιζα αυτό το σημείο. Δυστυχώς όμως
είχαμε και μια δεύτερη πτώση! Αυτή τη φορά ο Μπάμπης.
Δεν φώναξε καθόλου. Τον έβλεπα να φεύγει χωρίς να μπορεί
να καρφώσει το πιολέ του. Φώναξα τρεις φορές «Μπάμπης
πέφτει!». Ε, και μετά ήρθε η σειρά μου. Άρχισα να φωνάζω
«Πέφτω!! Εγώ πέφτω τώρα!!» Προσπάθησα να καρφώσω
με την αξίνα, αλλά μάταια. Απλά έσκιζα το μαλακό χιόνι.
Βρέθηκα ανάσκελα κι αναρωτιόμουν αν το πιολέ ήταν ακόμα
περασμένο στο χέρι μου ή αν είχε βγει, αλλά ήταν. Ευτυχώς,
ο Νίκος μας είχε κρατήσει!! Αλλά δεν θα μπορούσε για
πολύ ακόμα. Δύο άνθρωποι είναι πολύ βάρος. Τα υπόλοιπα
παιδιά μου φώναζαν «Γύρνα και κάρφωσε!». Η παρότρυνση
του Γιώργου Κ. «Αννούλα, κάρφωσε γρήγορα το πιολέ!»
με συνέφερε. Προσπάθησα να πατήσω όσο πιο σταθερά
μπορούσα και κάρφωσα με όλη τη δύναμή μου, βαθιά στο
χιόνι, το στέλεχος του πιολέ, ρίχνοντας το σώμα μου πάνω
του. Έπρεπε κι ο Μπάμπης να κάνει το ίδιο γρήγορα. Εδώ
πήρα το μάθημά μου! Μόλις είδα τον Μπάμπη να πέφτει,
αυτά τα λιγοστά δευτερόλεπτα πριν φύγω κι εγώ, έπρεπε
να κάρφωνα ακαριαία το στέλεχος και να ‘ριχνα όλο το
σώμα μου πάνω στο πιολέ. Αφού ανασυγκροτηθήκαμε,
ξαναμπήκαμε στην πορεία, αλλά τώρα ήμασταν ακόμα πιο
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προσεκτικοί. Προχωρούσαμε πιο αργά. Ευτυχώς σ’ εκείνη
την πλαγιά έκοβε ο αέρας.
Κάποια στιγμή ο Λουκάς μας λέει ότι πρέπει να γυρίσουμε
πίσω, ακριβώς τα ίδια βήματα. Ο λόγος; Διαπίστωσε ότι
μπαίναμε σε φρέσκο χιόνι που δεν είχε «δέσει» με το
παλιό και υπήρχε κίνδυνος χιονοστοιβάδας. Αυτό μας είπε
και φυσικά υπακούσαμε. Αλλά ακόμα κι η επιστροφή πάνω
στα ήδη ανοιγμένα σκαλάκια δεν ήταν εύκολη. Το χιόνι είχε
μαλακώσει κι άλλο από τον ήλιο. Τα πιολέ καρφώνονταν ως
το τέρμα. Η άλλη ομάδα πήγαινε τώρα πρώτη. Δυστυχώς
όμως, είχε κι αυτή μια πτώση. Ο Γιάννης, ενώ είχε σταματήσει
σε κάποια στιγμή- με καρφωμένο το πιολέ- ξαφνικά
υποχώρησε το χιόνι κάτω από τα πόδια του και παρέσυρε και
το Γιώργο Α.. Ευτυχώς η ετοιμότητα και η άμεση αντίδραση
της Ζουμπουλιάς και του Γιώργου Κ. έσωσαν την κατάσταση.
Κάποια στιγμή ανεβήκαμε όλοι σε ασφαλές έδαφος.
Ο Μύτικας, απέναντι, μας έκλεινε το μάτι. Κάποιοι φίλοι μου
που είχαν ανέβει από το Λούκι, απολάμβαναν την στιγμή της
κορυφής.
Η 8-μελής ομάδα μας, αφού αποδεσμεύτηκε από τα σωτήρια
σχοινιά, συνέχισε για το Σκολιό. Τα μαθήματα που είχαμε
πάρει πριν λίγα λεπτά ήταν πολύ πιο δυνατά από το να
ανεβαίναμε στα 2917μ. Εξάλλου και το Σκολιό 2911μ είναι!!
Ανηφορίζαμε χαλαρά. Η θέα υπέροχη. Παρόλο που ο αέρας
είχε δυναμώσει, παραμείναμε για αρκετή ώρα στην κορυφή

βγάζοντας φωτογραφίες, συζητώντας και τρώγοντας. Σίγουρα
νιώθαμε όλοι ευγνώμονες που ήμασταν γεροί και σώοι.
Η επιστροφή έγινε χαλαρά. Κάποιοι προτίμησαν να περάσουν
από το καταφύγιο του Αγ. Αντωνίου. Βρεθήκαμε όλοι πάλι
μαζί στο καταφυγιάκι μας.
Αφυπνιστικές εμπειρίες! Μαθήματα που δεν θα ξεχάσουμε
ποτέ! Ο απόηχος αυτής της τόσο δυνατής ορειβατικής
εμπειρίας θα κρατήσει -αν όχι για πάντα- για πολύ καιρό
ακόμα. Βίωσα τη δύναμη των κλασμάτων των δευτερολέπτων,
την ομαδικότητα στα δύσκολα. Βίωσα μια αληθινή πτώση
σε μια ορθοπλαγιά και την σωτήρια παρέμβαση της
σχοινοσυντροφιάς. Όλα τούτα δεν μπορεί, παρά να σε
φέρνουν πιο κοντά με τους συντρόφους σου, να σε κάνουν
να εκτιμάς την ζωή αλλά και να σε ποτίζουν με περισσότερη
αδρεναλίνη κι επιθυμία να περπατάς στα περήφανα βουνά.
Όμως, χωρίς, ποτέ μα ποτέ, να ξεχνάς ότι το βουνό απαιτεί
σεβασμό, σύνεση κι εγρήγορση.
Ευχαριστώ όλα τα παιδιά της παρέας διότι πέρασα υπέροχα.
Ο Μύτικας είναι εκεί, μας περιμένει. Κι εμείς δεν θα τον
απογοητεύσουμε. Η επέτειος των 100 χρόνων από την πρώτη
ανάβαση θα μας βρει να τη γιορτάζουμε εκεί, μαζί με πολλούς
άλλους φίλους ορειβάτες τον Ιούλιο.
Πάντα ψηλά, παιδιά!!!!
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Κούβα
Ταξίδι στο χρόνο,
ταξίδι στο όνειρο !!
με τον ΕΟΣ Αχαρνών
Ιανουάριος 2013

κείμενο-φωτογραφίες:
Άρια Χατζηβασίλη
Κορυφή Pico Turquino
Ένα ταξίδι που ονειρευόμουν εδώ και πολλά χρόνια ήταν
αυτό στην Κούβα. Με συγκινούσε αυτός ο τόπος που ήταν
καλυμμένος από ένα πέπλο μυστηρίου, ονείρου, μουσικής,
χρωμάτων αλλά και απομόνωσης. Περίμενα να μου δοθεί η
ευκαιρία να τον επισκεφτώ και να τον ζήσω από κοντά.
Και αυτή η ευκαιρία μου προσφέρθηκε από τον Ορειβατικό
Σύλλογο Αχαρνών που οργάνωσε τον Ιανουάριο του 2013
εξόρμηση στο θρυλικό νησί, με διάσχιση της οροσειράς
Sierra Maestra, πεζοπορίες σε πάρκα και φαράγγια αλλά και
περιήγηση στις πόλεις και την ύπαιθρο της Κούβας.
Δεν έπρεπε λοιπόν η ευκαιρία να πάει χαμένη.
Με ενθουσιασμό δήλωσα συμμετοχή και ξεπερνώντας
κάποια εμπόδια που βρέθηκαν στο δρόμο μου, κατάφερα να
είμαι ανάμεσα στους 35 τυχερούς θνητούς που ξεκινούσαν
από το αεροδρόμιο της Αθήνας τα ξημερώματα της 5ης
Ιανουαρίου το ταξίδι για την Κούβα. Με 2 πτήσεις της
Air France, με ενδιάμεσο σταθμό το Παρίσι και μετά από

Αβάνα-η μουσική στους δρόμους
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19 ώρες ταξίδι, προσγειωθήκαμε στην Αβάνα. Εκεί ήταν ακόμα
απόγευμα (έχουμε διαφορά 7 ώρες) και ακόμα καλοκαίρι
(όπως πάντα!). Η διαμονή μας θα ήταν σε casas particulares
στο προάστιο Βεδάδο, για να γνωρίσουμε καλύτερα τον
τρόπο ζωής των Κουβανών. Το βράδυ απολαύσαμε στο
Havana Cafe το χορό, τη μουσική αλλά και το mojito της
Κούβας. Το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα 6 Ιανουαρίου,
μετά το παραδοσιακό κουβανέζικο πρόγευμα με κρέμα
γουάβας, χυμό μάνγκο και φρέσκα φρούτα, είχε ξενάγηση
στην Αβάνα. Ζαλισμένοι ακόμα από το jet lag, νομίζαμε ότι
ταξιδεύαμε πίσω στο χρόνο καθώς προσπερνούσαμε όλα
εκείνα τα πολύχρωμα αυτοκίνητα του ΄50 και ΄60, τα ισπανοανδαλουσιανά αποικιακά κτίρια και τις σημαίες του «Τσε».
Και όμως ο χρόνος ήταν ο πραγματικός. Οι εικόνες μοναδικές,
η ατμόσφαιρα μαγευτική, οι άνθρωποι να ξεχειλίζουν από
ζωντάνια. Ένοιωθα την πόλη να πάλλεται στο ρυθμό της
μουσικής και στο πλήρες χρωματικό φάσμα.. Περιηγηθήκαμε

στο ιστορικό κέντρο της Αβάνας, την Παλιά Αβάνα, μνημείο
πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, στην Πλατεία του
Καθεδρικού ναού με τον Καθεδρικό του Αγίου Χριστόφορου
και το διάσημο μπαρ Bodeguita del Medio, στην Πλατεία των
Όπλων με την υπαίθρια αγορά βιβλίων, στην Πλατεία Σαν
Φρανσίσκο, στην Παλιά Πλατεία, στην οδό Ομπίσπο με το
παλιό φαρμακείο Taquechel, τα παλαιοπωλεία και το διάσημο
μπαρ El Floridita, γνωστό σαν το σπίτι του daiquiri αλλά και
στο Μουσείο του ρουμιού. Στην περιοχή του Κέντρου και
Πράδο με το Καπιτώλιο, το μεγάλο Θέατρο της Αβάνας, το
Paseo del Prado, το Μουσείο της Επανάστασης, το Μουσείο
Καλών Τεχνών, την παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν και το
Κάστρο Σαν Σαλβαδόρ δε λα Πούντα. Στην περιοχή Βεδάδο
με την Πλατεία της Επανάστασης, πολιτικό, πολιτιστικό και
διοικητικό κέντρο της Αβάνας με το μνημείο Χοσέ Μαρτί,
το Πανεπιστήμιο αλλά και το ξενοδοχείο Nacional. Μετά
αφεθήκαμε να χαθούμε στα στενά της πόλης μέσα από τις

Κουβανές με αποικιακή
ενδυμασία στην Πλατεία
των Όπλων

πολύχρωμες φιγούρες των κοριτσιών των λουλουδιών, την
κίνηση των coco taxi, το άρωμα των πούρων Αβάνας και τους
ήχους της κουβανέζικης μουσικής.
Εκείνο το βράδυ όμως ο ύπνος μας ήταν λίγος γιατί
τα ξημερώματα της επόμενης μέρας 7 Ιανουαρίου θα
«πετούσαμε» για το Santiago de Cuba, στα νότια. Το μικρό
«τροπικό» αεροπλανάκι της Aerocaribbean διέσχισε κατά
μήκος το νησί και προσγειώθηκε στο Santiago. Εκεί μας
περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη: υποχρεωτικό πλύσιμο
χεριών με χλωρίνη λόγω εμφάνισης κρουσμάτων χολέρας
στην περιοχή!! Ψυχραιμία! Χρειαζόταν απλά να προσέχουμε τι
και που θα τρώμε. Πριν φτάσουμε στην πόλη, επισκεφτήκαμε
το νεκροταφείο Santa Ifigenia, την Παναγία του Κόμπρε και
το επιβλητικό Κάστρο del Moro, κληρονομιά της Unesco. Το
Santiago είναι μια πολύβουη ζωντανή μουσική πόλη αν και
οι ρυθμοί της είναι πιο αργοί, ίσως λόγω της πιο έντονης
ζέστης. Απλώνεται σε ένα λαβύρινθο από σοκάκια γύρω από
την πλατεία - πάρκο Σέσπεδες. Στο ξενοδοχείο Casa Granda
στην πλατεία δροσιστήκαμε με ένα (ή δύο) mojito, χαζεύοντας
τα πολύχρωμα «λεωφορεία- φορτηγά» και τον κόσμο που
κυκλοφορούσε με ομπρέλες για τον ήλιο. Αργότερα φτάσαμε
στο ξενοδοχείο Melia Santiago όπου θα μέναμε (η ορειβατική
μπλε ομάδα μία μόνο βραδιά, η πεζοπορική κόκκινη ομάδα
τρεις). Αν και κουρασμένη και ακόμα υπό την επίδραση του
jet lag δεν μπόρεσα να μην ακολουθήσω τα μουσικά βήματα
της πόλης στην Casa de las traduciones. Αργά το βράδυ
επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο με ένα «παράνομο» ταξί.
Στις 8 Ιανουαρίου η μπλε ομάδα αναχώρησε ξημερώματα
με τζιπ για τη διάσχιση της Οροσειράς Sierra Maestra. Μετά
από περιπετειώδη διαδρομή 3 ωρών, προσπερνώντας
ποδήλατα, κάρα, τρίκυκλα, αγελάδες, φυτείες μπανανιών
και ζαχαροκάλαμου αλλά και σταθμούς ελέγχου χολέρας,
φτάσαμε στο Εθνικό Πάρκο Pico Turquino. Ξεκινήσαμε την
πορεία από το Santo Domingo ακολουθώντας ανηφορικό
δρόμο με μεγάλη κλίση (μέχρι και 40ο) μέσα από τροπική
οργιώδη βλάστηση μέχρι το Alto del Naranjo. Από εκεί
συνεχίσαμε σε μονοπάτι πνιγμένο στο πράσινο μέχρι την
Comandancia La Plata, τον κάποτε παράνομο καταυλισμό

Σαντιάγκο
τα φορτηγά-λεωφορεία

Η χλωρίδα της Sierra Maestra
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Sierra Maestra
Η νότια ακτογραμμή της Κούβας

Sierra Maestra

Sierra Maestra-Καταφύγιο La Platica

Κοιλάδα Βινιάλες
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των ανταρτών του Fidel Castro, κρυμμένο σε υπέροχο τοπίο
της Sierra Maestra. Μετά από 5 ώρες φτάσαμε στο Καταφύγιο
La Platica (1000 μ) όπου θα διανυκτερεύαμε. Το μέρος ήταν
τόσο όμορφο και γαλήνιο, λουσμένο στο φως του δειλινού,
με τα ξύλινα σπιτάκια κρυμμένα στην πυκνή βλάστηση, που
νόμισα ξαφνικά ότι είχα βρεθεί στον παράδεισο. Απολαύσαμε
το πλούσιο δείπνο που μας ετοίμασαν οι Κουβανοί οδηγοί μας
υπό το φως των αστεριών και πήγαμε για ύπνο με όνειρα
πολύ γλυκά.
Την επόμενη μέρα 9 Ιανουαρίου περπατήσαμε πάλι σε
μονοπάτι που διέσχιζε την πυκνή τροπική ζούγκλα της
Sierra Maestra. Γνωρίσαμε το καφεόδεντρο με τους
ώριμους κόκκινους καρπούς του, συναντήσαμε γιγάντιες
φτέρες-δέντρα, εξωτικές ορχιδέες και πληθώρα άλλων
πρωτόγνωρων λουλουδιών και φυτών. Περνώντας από τις
κορυφές Palma Mocha και Loma del Leon, μετά από 5 ώρες
φτάσαμε στο Καταφύγιο Aguada del Joaquin (1364 μ) για
τη 2η διανυκτέρευση μας στο βουνό. Χαλαρώσαμε όλο το
απόγευμα στον θαυμαστό αυτό τόπο, παρακολουθήσαμε την
παρασκευή καφέ από τους οδηγούς μας και ανακαλύψαμε
κρυμμένο στα φυλλώματα των δέντρων το τοκορόρο, το
εθνικό πουλί της Κούβας που έχει τα ίδια χρώματα της
σημαίας της. Με πολλή όρεξη φάγαμε το βραδινό μας γεύμα
που συνδύαζε μακαρόνια, ρύζι και κοκκινιστό κόκορα.
Κοιμηθήκαμε νωρίς.
Στις 5 το πρωί της 10ης Ιανουαρίου, ξεκινήσαμε με φακούς
κεφαλής την ανάβαση για την Κορυφή Pico Turquino. Πυκνά
κλαδιά δέντρων περικύκλωναν το μονοπάτι και ίσα που
άφηναν τις πρώτες ακτίνες του ήλιου να διεισδύουν ανάμεσα
τους. Με ήπια κλίση ανεβήκαμε ομαλά μέχρι το διάσελο από
όπου θαυμάσαμε τη θέα της περιοχής. Συνεχίσαμε μέχρι την
Κορυφή Pico Turquino (1974 μ), την ψηλότερη της Κούβας,
όπου μας περίμενε μια έκπληξη. Ήμασταν σε ένα επίπεδο
ξέφωτο που περικυκλωνόταν από ψηλούς θάμνους που
εμπόδιζαν τη θέα.. Μπροστά από το άγαλμα του εθνικού
ήρωα της Κούβας Χοσέ Μαρτί βγάλαμε φωτογραφίες
πανηγυρίζοντας την 1η ελληνική ανάβαση στην κορυφή Pico
Turquino. Η κατάβαση προς τη νότια πλευρά του νησιού ήταν
κουραστική λόγω της υψομετρικής διαφοράς από μονοπάτι
που ήταν διαμορφωμένο με ατέλειωτα σκαλοπάτια. Η θέα
όμως ήταν υπέροχη, το πράσινο με το γαλάζιο σε τέλεια
συμφωνία. Φτάσαμε μετά από 10 ώρες πορείας στην
παραλιακή πόλη Las Cuevas όπου μας περίμενε ένα πλούσιο
γεύμα. Η 4ωρη διαδρομή επιστροφής στο Santiago με τζιπ
ήταν μια απίστευτη περιπέτεια. Διασχίσαμε έναν δρόμο που στο
μισό του κομμάτι είχε καταρρεύσει και δεν ήμασταν καθόλου
σίγουροι αν θα φτάσουμε ζωντανοί. Δεν θα ξεχάσω τον τρόμο
μου όταν το τζιπ μου βούτηξε ολόκληρο σε μια λακκούβα!
Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε λόγω της καθυστερημένης
άφιξης μας στο Santiago. Η κόκκινη ομάδα είχε ήδη φύγει
για το Trinidad. Εμείς μείναμε στο Santiago. Την επόμενη

μέρα 11 Ιανουαρίου καλύψαμε οδικώς την απόσταση των
580 χιλιομέτρων. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Φτάσαμε
στο Trinidad το απόγευμα και τακτοποιηθήκαμε σε casas
particulares. Μετά το δείπνο παρακολουθήσαμε τα μουσικά
δρώμενα της πόλης στο Casa de la Musica. Το Σάββατο
12 Ιανουαρίου αντί για την πεζοπορία στο Lomas de Banao και
το μπάνιο στην παραλία Ανκόν προτίμησα να περιηγηθώ με
τις ώρες στην πόλη του Trinidad που δίκαια έχει ανακηρυχθεί
μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Τα παλιά
πλακόστρωτα δρομάκια και τα σπίτια με τα έντονα παστέλ
χρώματα και τα καγκελόφραχτα πορτοπαράθυρα έδιναν
την εντύπωση ότι ο χρόνος έχει σταματήσει στην αποικιακή
εποχή. Γύρω από την Plaza Mayor βρίσκεται η εκκλησία του
Αγίου Φραγκίσκου, το Παλάτι Μπρουνέτ, το Παλάτι Καντέρο
με τη μοναδική θέα από τον πύργο του στην πόλη και πολλά
ακόμη κτίρια εκπληκτικής αρχιτεκτονικής. Το βράδυ αφήσαμε
τους εαυτούς μας να παρασυρθούν από τη δυνατή μουσική
και τους ρυθμούς της disco Ayala (σπηλιά). Την Κυριακή
13 Ιανουαρίου διασχίσαμε οδικώς το υπόλοιπο τμήμα του
νησιού (400 χιλιόμετρα) μέχρι την Αβάνα με ενδιάμεση
στάση στην πόλη Cienfuegos και στη Σάντα Κλάρα, όπου
επισκεφτήκαμε το Μουσείο και Μαυσωλείο του Τσε Γκεβάρα.
Φτάσαμε αργά στην Αβάνα και εγκατασταθήκαμε ξανά σε casas
particulares στο Vedado. Τη βραδιά κλείσαμε με ένα daiquiri στο
El Floridita. Την επόμενη μέρα 14 Ιανουαρίου περπατήσαμε
με τις ώρες κάθε στενό, κάθε γωνιά και πλατεία της Αβάνας
προσπαθώντας να νοιώσουμε τους παλμούς της καρδιάς

Αβάνα
της που πάλλονταν σε έντονους ρυθμούς. Γευτήκαμε τις
γεύσεις της, θαλασσινά και ρύζι με μαύρα φασόλια, παγωτό
καρύδα (μέσα στην καρύδα), churros, μπύρες Bucanero και
Cristal, mojito και daiquiri. Η μέρα αυτή ήταν σημαντική για
τους Κουβανούς γιατί σήμανε την έναρξη της ελεύθερης
εξόδου τους από τη χώρα. Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου
επισκεφτήκαμε την κοιλάδα Βινιάλες με τα εντυπωσιακά
μογότες, γιγάντιους καρστικούς σχηματισμούς, τις υπόγειες
σπηλιές αλλά και τις καπνοφυτείες, όπου παρακολουθήσαμε
το άπλωμα των φύλλων του καπνού για αποξήρανση και
δοκιμάσαμε το διάσημο εγχώριο προϊόν, τα πούρα της

Το κάπνισμα των πούρων Αβάνας

Τρινιδάδ
Κούβας. Και έτσι φτάσαμε στην μέρα της αναχώρησης μας.
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου αποχαιρετήσαμε με μεγάλη
μας λύπη την υπέροχη αυτή χώρα της Καραϊβικής και
επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο της Air France. Μετά από
19 ώρες ταξίδι, με ενδιάμεση στάση στο χιονισμένο Παρίσι
επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Η καρδιά όμως και το μυαλό μας
θα έμελλαν να βρίσκονται για πολύ καιρό ακόμα στο «μαγικό
νησί».
Το ταξίδι μας αυτό ήταν μια εμπειρία ζωής..
Όλοι θα χαμογελάμε για πάντα στην ανάμνηση του…
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Συμμετοχή του
Συλλόγου μας
στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Ορειβατικού Σκι
κείμενο: Γιώργος Σπινθάκης
φωτογραφίες:
Γκιριτζιώτης Μπάμπης /GO experience,
Καλτσάς Κωνσταντίνος / actionphotos.gr,
Γιαννακάκης Θάνος

Νικηφόρος
Φέτος, για πρώτη φορά, τα μέλη του Συλλόγου μας Αγγελής
Γιάννης, Γιαννακάκης Θάνος, Σπινθάκης Γιώργος και
Στειακάκης Νικηφόρος έλαβαν μέρος στους αγώνες του
22ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ορειβατικού Σκι και 19ου
Κυπέλλου “Αθ. Λευκαδίτης” που διοργανώνονται από την
ΕΟΟΑ.
Επίσης, για πρώτη φορά φέτος, η ΕΟΟΑ θέσπισε κατηγορία
ΟΡΕΝ, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους φίλους του
ορειβατικού σκι να λάβουν μέρος σε όλους τους αγώνες,
χωρίς δελτίο αθλητή της ΕΟΟΑ. Από το Ηράκλειο στην
κατηγορία ΟΡΕΝ συμμετείχε ο Ζαχαρίας Βαϊλάκης, ο οποίος
κατέλαβε την 4η θέση στον Ατομικό Αγώνα του Παρνασσού.
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Γιώργος
Το πρωτάθλημα αποτελείται από 4 συναντήσεις στις
οποίες πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα αγωνίσματα:
12-13 Ιανουαρίου 2013, Βασιλίτσα Γρεβενών
Αγώνας Ταχύτητας και Ατομικός Αγώνας
26-27 Ιανουαρίου 2013, 3-5 Πηγάδια Νάουσας
Κάθετος Αγώνας και Ατομικός Αγώνας
23-24 Φεβρουαρίου 2013, Παρνασσός
Σκυταλοδρομία και Ατομικός Αγώνας
17 Μαρτίου 2013, Όλυμπος | Αγώνας Ομάδων

Από τη συμμετοχή μας αποκομίσαμε σημαντικές εμπειρίες
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγωνίσματος,
των προπονητικών απαιτήσεων και του εξοπλισμού
κατορθώνοντας να τερματίσουμε στους περισσότερους
αγώνες.
Σχετικά με τα αγωνίσματα:
Στόχος σε όλα τα αγωνίσματα είναι η ολοκλήρωση της
διαδρομής στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Οι αγώνες
διενεργούνται κυρίως σε παρθένες πλαγιές με απάτητο χιόνι.
Όλα τα αγωνίσματα γίνονται ατομικά από τον κάθε αθλητή, με
εξαίρεση τον Ομαδικό Αγώνα και την Σκυταλοδρομία τα οποία
είναι ομαδικά.
Στον Αγώνα Ταχύτητας (Sprint) οι αθλητές κάνουν μια μικρή
κυκλική διαδρομή (περίπου 50μ υψομετρικής διαφοράς) στην
οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ανάβαση με φώκιες,
τμήμα διαδρομής με τα σκι στην πλάτη και κατάβαση. Μπορεί
να παρομοιαστεί με ένα 400άρι στον στίβο.

Γιάννης και Θάνος
Διεθνής αγώνας εγκεκριμένος από την International Ski
Mountaineering Federation με συμμετοχή Ελλήνων και
ξένων αθλητών.
Το κλίμα στους αγώνες ήταν πάρα πολύ καλό και η χαρά
όλων, ειδικά των διοργανωτών και της ΕΟΟΑ, ήταν μεγάλη
όταν έμαθαν ότι 4 καινούργιοι αθλητές θα λάβουν μέρος αυτή
τη χρονιά στους αγώνες.
Κατά τις εκδηλώσεις του πρώτου αγώνα στη Βασιλίτσα έγινε
και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το Ορειβατικό
Σκι στην οποία για πρώτη φορά κόπηκε κομμάτι για τον
ΕΟΣ Ηρακλείου. Το φλουρί μπορεί να μη μας έπεσε, αλλά η
παρουσία μας ήταν αισθητή.

Ζαχαρίας
Στον Κάθετο Αγώνα οι αθλητές καλούνται να καλύψουν
περίπου 500μ θετικής υψομετρικής διαφοράς σε μία μόνο
ανάβαση αποκλειστικά με σκι (ο τερματισμός γίνεται στην
κορυφή). Δεν υπάρχει κατάβαση
Η Σκυταλοδρομία διενεργείται από δύο αθλητές σε μια
ομάδα. Πρόκειται για κυκλική διαδρομή με εναλλαγή δύο
αναβάσεων και δυο καταβάσεων. Μόλις ολοκληρώσει ο
αθλητής α’ ξεκινάει ο αθλητής β’ και μετρά ο συνολικός τους
χρόνος. Η συνολική υψομετρική διαφορά που καλύπτει ο
κάθε αθλητής στις δύο αναβάσεις είναι περίπου 200μ.
Μπορούμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε τα τρία αυτά
αθλήματα (Κάθετος, Sprint και Σκυταλοδρομία)
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Νικηφόρος

Γιώργος
Γιάννης και Θάνος

ως “αγωνίσματα ταχύτητας”
Στον Ατομικό Αγώνα οι αθλητές καλύπτουν μια διαδρομή
με συνολική θετική υψομετρική διαφορά από 1700 - 2000μ.
Η διαδρομή περιλαμβάνει αναβάσεις με τα σκι (με φώκιες),
καταβάσεις με τα σκι καθώς και αναβάσεις με τα πόδια (τα
σκι στο σακίδιο) κατά τη διάρκεια των οποίων είναι δυνατό
να χρησιμοποιούνται σταθερά σκοινιά για την ασφάλιση των
αθλητών (με χρήση μποντριέ και συστήματος αυτασφάλισης
τύπου via ferrata). Επίσης είναι πιθανή η χρήση crampons
ορειβασίας στις μπότες για το διάστημα που τα σκι είναι στο
σακίδιο.
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Τέλος, ο Αγώνας Ομάδων γίνεται από ομάδες των 2 αθλητών,
οι οποίοι καλύπτουν μια διαδρομή κινούμενοι πάντοτε σε
ζεύγη, περνώντας την εκκίνηση, σημεία ελέγχου και γραμμή
τερματισμού πάντοτε μαζί. Οι αναβάσεις γίνονται όπως
και στον Ατομικό αγώνα, είτε με τα σκι είτε περπατώντας
(ανάλογα την χάραξη) και ενίοτε ασφαλιζόμενοι σε σταθερά
σκοινιά.
Η φετινή διαδρομή στον Όλυμπο ήταν μήκους 24 χιλιομέτρων
με 3200μ υψομετρική διαφορά (δηλαδή περίπου 3,5 φορές
η διαδρομή Νίδα - κορυφή Ψηλορείτη - Νίδα! )

Ευελπιστούμε, τώρα που έγινε η αρχή, περισσότερα μέλη
μας να λάβουν μέρος στους αγώνες την επόμενη χρονιά,
κάτι πολύ εφικτό λόγω της κατηγορίας ΟΡΕΝ.
Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιήσουμε βραδιά
παρουσίασης των αγώνων και προβολής φωτογραφιών.

25

Αναρριχητικά Νέα
Ευτυχώς
εμείς πάμε
ανάποδα!!

Μουσικό διάλειμμα
Σε μια εποχή που έχουμε πραγματικά βαρεθεί να ακούμε για
μαυρίλα, μιζέρια και ατελείωτο κατήφορο, εμείς δηλώνουμε
παρόντες και ανεβασμένοι όσο ποτέ άλλoτε.
Τα καλά αναρριχητικά μας νέα αυτή τη φορά έρχονται από
νέους, εκκολαπτόμενους αναρριχητές. Η κοινότητά μας
μεγαλώνει και μαζί με αυτή μεγαλώνουμε κι εμείς. Για καλή
μας τύχη όμως, νέα γενιά υπάρχει και δηλώνει έτοιμη όχι
μόνο να στηρίξει αλλά και να ξεπεράσει την παλιά φουρνιά.
Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στους μικρούς μας και
μεγάλους μας «νέους». Νέα παιδιά στο χώρο, μικρά και
μεγάλα, μας κάνουν χαρούμενους και μας πωρώνουν ακόμη
περισσότερο να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε ανάποδα.
Ο Γιαννάκης, με περίσια τρέλα και μπόλικο θράσος,
καταφέρνει να πάρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δυσκολίας
Αναρρίχησης στην κατηγορία του. Το πρώτο μας παιδικό
τμήμα στο νησί είνια πια γεγονός και τείνει να συνεχίσει την
ανάποδη πορεία μας.
Οι πιο μεγάλοι νέοι μας βαφτίστηκαν ήδη ανάποδοι σαν κι
εμάς, και η βαλίτσα απ΄ότι φαίνεται έχει ακόμη δρόμο να
τραβήξει. Σε τρία τριήμερα στη σειρά η αλητοπαρέα των
15 «newtons» καταφέρνει να σκαρφαλώσει διαδρομές μέχρι
6c σε Αγιοφάραγγο- Πλακιά- Βουλισμένο Αλώνι- Θέρισσο.
Τα περισσότερα παιδιά δεν σκαρφαλώνουν πάνω από πέντε
μήνες, αλλά και αυτοί κόντρα σε όλα δεν σταματούν να μας
κάνουν περήφανους και να μας γεμίζουν ενέργεια.
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Η αλήθεια γραμμένη στον τοίχο μας...
εδώ ξεκινάνε και εδώ τελειώνουν όλα!

από την αλητοπαρέα μετά από μια γεμάτη αναρριχητική μέρα

Οι μικροί μας μπόμπιρες κάνουν διατάσεις
Θα ήταν ντροπή να μην αναφερθούμε και στους δεινόσαυρους
της παρέας που συνεχίζουν και αυτοι την ανάποδη πορεία.
Ο Koutoup ανοίγει απίστευτες γραμμές στο Θέρισο και ο
Ιάκωβος συνεχίζει το έργο του στο Ηράκλειο. Απ’ ότι φαίνεται
η αναρριχητική μας κουλτούρα καλά κρατεί. Ο Κωστάκης
από τον Άγιο σε μια γρήγορη επιστροφή του στο νησί ανοίγει
μία διαδρομή στο Καλό Χωριό και ο γνώριμος πια σε όλους
μας αλλοδαπός, Alex, με τη σειρά του προσθέτει άλλες δύο
γραμμές.
Επίσης συνεχίζεται η προσπάθεια συντήρησηςτων διαδρομών
στο Αγιοφάραγγο από τους γνωστούς- άγνωστους παρ’ ότι
η Ομοσπονδία μας ωθεί σε κάπους παράλογους δρόμους
αλλάζοντας ρελέ σε διαδρομές που οι ενδιάμεσες ασφάλειες
είναι άχρηστες. Όπως και να έχει όμως ευχαριστούμε για
την προσφορά και ελπίζουμε με την πρώτη ευκαιρία να
αλλάξουμε και τα υπόλοιπα.

Ο Μανώλης επί τω έργω όπως τον αγαπήσαμε

Οι μπόμπιρες εν δράσει!
Τέλος ο Άρης στέλνει τη διαδρομή «Μπουντουλούφα
8b» και σε μια περιπετειώδη προσπάθεια καταφέρνει να
σκαρφαλώσει onsight μια καινούργια διαδρομή του Billy στο
Θέρισο δυσκολίας 7c ορειβατικό. Ο Ιάκωβος με γρήγορες
διαδικασίες ξεπετά «A muerte 8a», «La familia 8a», «Oscar
8a+». Ο Billy από τα Χανιά συνεχίζει ακούραστος να καθαρίζει
τα project του. Η γνωστή Jo είναι ξανά σε φόρμα και ο
καλυτερός μας φίλος Καμπουράκης τρέχει ήδη, έστω και με
2 χιλιόμετρα την ώρα. Φίλε σε περιμένουμε!

Cretan Climbing Community against all forms
of racism!
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Τα νέα μας
•

To 2013 συμπληρώνονται 100 χρόνια
από την πρώτη ανάβαση στην κορυφή
του Ολύμπου, γι αυτό η 73η Πανελλήνια
Ορειβατική Συνάντηση, που θα γίνει
στον Όλυμπο στις 20-21 Ιουλίου
2013, θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα.

•

Από το Μάρτιο φέτος και κάθε
Τετάρτη στις 7 μ.μ. στα εντευκτήριά
μας
παραδίδονται
μαθήματα
παραδοσιακών χορών στα μέλη μας.

•

Συγχαρητήρια στα μέλη μας Στέλιο
Ασμαργιανάκη και Πένυ Σαμαρά
για την απόκτηση της κόρης τους.

•

Θερμά συλλυπητήρια στο μέλος μας
Γιάννη Νηστικάκη για την απώλεια της
μητέρας του και Μαρία Φραγκιαδάκη
για την απώλεια του πατέρα της.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.

• Διεύθυνση: Δικαιοσύνης 53 - Τ.Κ. 712 01 - Ηράκλειο
• Τηλέφωνο: 2810 227609 (20:30 - 22:30)
• Ιστοσελίδα: www.eos-her.gr • e-mail: eos@eos-her.gr

design by: www.deltagraphix.gr - 2810 333899

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ
• 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.

