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Oρειβατώντας...
Κοιτάζοντας πίσω τη χρονιά που πέρασε, διαπιστώσαμε ότι
η ορειβατική οικογένειά μας μεγάλωσε, είχαμε πολλά
καινούργια μέλη και φίλους που ήρθαν μαζί μας στις
πεζοπορίες, τις αναβάσεις, τις καταρριχήσεις φαραγγιών,
στην παιδική κατασκήνωση. Μας κάνει αισιόδοξους
και χαρούμενους το γεγονός ότι η ορειβασία σε όλες
της τις μορφές και εκδηλώσεις, αλλά και η γνωριμία
με την ελληνική φύση γίνεται πια προτεραιότητα στους
συμπολίτες μας.
Αυτή τη φορά αποφασίσαμε να κάνουμε το πρόγραμμά
μας εξαμηνιαίο. Έτσι πιστεύουμε ότι θα έχουμε πιο
ολοκληρωμένη εικόνα της χρονιάς και θα συμπεριλάβουμε
τις πολλές και πανέμορφες διαδρομές στην Κρήτη και
στην υπόλοιπη Ελλάδα που προτείνουν τα μέλη μας.
Επίσης αλλάξαμε το Σύστημα Καθορισμού Βαθμού Δυσκολίας προσαρμόζοντάς το περισσότερο στα δικά
μας μέτρα. Μη σας τρομάζει ο Βαθμός Δυσκολίας 2 ή 3, μελετήστε καλά τον πίνακα και τολμήστε! Με λίγη
σχετική πείρα στο βουνό, όλοι μπορούν να συμμετέχουν σε λιγάκι πιο απαιτητικές διαδρομές.
Η αναρρίχηση είναι ένα άθλημα που φαίνεται να κατακτά την προτίμηση των μελών μας όλο και περισσότερο.
Τη χρονιά που πέρασε ο Σύλλογος διοργάνωσε μια Σχολή αναρρίχησης αρχαρίων και μια Σχολή αναρρίχησης
μέσου επιπέδου στα αναρριχητικά πεδία του Ηρακλείου και της Βαράσοβας. Επιπλέον η αναρριχητική μας
ομάδα κατακτά διαδρομές δύσκολες και ανοίγει νέες.
Και βέβαια ο ΕΟΣ Ηρακλείου το 2013 βρίσκεται στην πέμπτη θέση ανάμεσα σ’ όλους του Συλλόγους
της Ελλάδας σύμφωνα με την κατάταξη των Σωματείων-Μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας
Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ).
Με όλα αυτά νιώθουμε χαρά, αλλά και την υποχρέωση να προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα
για τα μέλη του Συλλόγου μας. Και σας θέλουμε όλους πάντα κοντά μας!
								

Το Δ.Σ.

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014 !!
Πάντα Ψηλά!!
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πρόγραμμα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Κυριακή 12

600m
12km

Μονή Βώσακου - Μονή Χαλέπας
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Θα ξεκινήσουμε από τους βόρειους πρόποδες του βουνού Κουλούκουνας
στο νομό Ρεθύμνης (50μ). και μετά από ανηφορική πορεία σε μονοπάτι θα
φτάσουμε στην πανέμορφη ανακαινισμένη Μονή Βωσάκου (300μ).Προαιρετικά
στη συνέχεια ακολουθώντας χωματόδρομο θα περπατήσουμε ως τη Μονή
Χαλέπας (450μ).

		

Κυριακή 19 | Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

8 km

Αρχηγός: Δ.Σ. • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Τηρώντας το πρωτοχρονιάτικο έθιμο, θα κόψουμε τη βασιλόπιτα του Συλλόγου
μας για τη νέα χρονιά στους πρόποδες του χιονισμένου Ψηλορείτη. Το κόψιμο
της πίτας θα συνδυαστεί με μικρή προαιρετική πεζοπορία από τη Ζώμινθο
(1187 μ) μέχρι τον Άγιο Υάκινθο (1147 μ) και επιστροφή στα Ανώγεια (750 μ).
Θα ακολουθήσει γεύμα σε ταβέρνα των Ανωγείων.

Κυριακή 26

Α. Χειμερινή Εκπαίδευση
Αρχηγός: Φώντας Σπινθάκης
Η εξόρμηση αυτή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους νέους ορειβάτες να
γνωρίσουν και να ζήσουν από κοντά το χειμερινό βουνό. Θα γίνει επίδειξη
χρήσης χειμερινού ορειβατικού εξοπλισμού με στόχο την ασφαλέστερη
ανάβαση στα χιονισμένα βουνά. Η ακριβής τοποθεσία θα καθοριστεί από τις…
διαθέσεις του χιονιού και θα ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες.

Β. Στρούμπουλας - Μάραθος
Αρχηγός: Μπάμπης Χριστουλάκης • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1

400m
400m

Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας λίγο μετά τη Δόξα (400 μ) και θα ανηφορίσουμε
στη βόρεια πλευρά του Στρούμπουλα, ακολουθώντας μονοπάτι ως την Κορυφή
Τίμιος Σταυρός (800 μ), όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Αφού
απολαύσουμε τη θέα, θα ακολουθήσουμε την κορυφογραμμή προς τα δυτικά
και θα καταλήξουμε στο χωριό Μάραθος (400 μ). Η θέα σε όλη τη διαδρομή
είναι υπέροχη.
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450m

πρόγραμμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Σαββατοκύριακο 1-2 | Ασκύφου - Καταφύγιο Ταύρης - Κάστρο-Φανάρι
1500m 1500m

Αρχηγός: Άννα Καλλέργη • Ώρες πορείας: 2+10 • Β.Δ.: 1+6

Ένα διήμερο με τον ΕΟΣ Χανίων στα χιονισμένα Λευκά Όρη. Το Σάββατο, μέσα από κυπαρισσόδασος, θα ανέβουμε από το χωριό
Ασκύφου Σφακίων (730μ) στο Καταφύγιο Ταύρης (1200μ) όπου θα διανυκτερεύσουμε. Την Κυριακή θα ανέβουμε στις κορυφές
Κάστρο (2218μ) και Φανάρι (2190,) και θα επιστρέψουμε από το ίδιο μονοπάτι στο Ασκύφου. Για την ανάβαση στις κορυφές
είναι απαραίτητος ο χειμερινός εξοπλισμός και πείρα σε χειμερινές αναβάσεις. Οι θέσεις στο καταφύγιο είναι περιορισμένες,
γι’ αυτό συνιστάται έγκαιρη συμμετοχή.

Κυριακή 2 | Ορειβατικό Σκι

για μεγάλα παιδιά & εφήβους

Αρχηγός: Φανή Κουσιπέτκου
Η εξόρμηση αυτή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους μικρούς ορειβάτες να γνωρίσουν και να από κοντά το χιόνι και το
ορειβατικό σκι. Θα γίνει επίδειξη χρήσης εξοπλισμού και μια πρώτη επαφή με τις τεχνικές του σκι. Η ακριβής τοποθεσία θα
καθοριστεί από τις… διαθέσεις του χιονιού και θα ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες.

Κυριακή 9 | Άδρακτος - Κουρουπητό - Πλάτανος

450m

450m

11km

Αρχηγός: Άννα Αϋφαντή • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Πορευόμαστε σε ομαλό ανηφορικό μονοπάτι μέσα σε δάσος από πρίνους μέχρι το Κουρουπητό. Στη συνέχεια, πάντα μέσα
σε πρινοδάσος, περνούμε από το σπήλαιο Σιριάκι και καταλήγουμε κάτω στο χωριό Πλάτανος. Η θέα σε όλη την πορεία είναι
εκπληκτική, νότια προς το Λιβυκό πέλαγος και βόρεια προς τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη. Η πορεία γίνεται πρώτη φορά από
το Σύλλογό μας.

Κυριακή 16 | Α. Σπαθί

		
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη

1300m 1300m
19km

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

Β. Μπομπλιάς Αγίας Πελαγίας

Αρχηγός: Μπάμπης Χριστουλάκης • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Εύκολη κυκλική διαδρομή στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Από την Εθνική οδό ανεβαίνουμε
στο Μπομπλιά και κινούμαστε περιμετρικά περνώντας από κάποιους Τούρκικους κουλέδες ως
το ακρωτήριο Σταυρός. Από παραλιακό μονοπάτι φτάνουμε στην παραλία του Αγγελόλακου
κι από κει πίσω στο σημείο εκκίνησης.

Κυριακή 23 | Α. Μονή Οδηγήτριας - Αγιοφάραγγο - Καλοί Λιμένες
Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

100m

250m

12km

Θα ξεκινήσουμε την πεζοπορία μας από τη Μονή Οδηγήτριας με κατεύθυνση νότια. Σε κάποιο σημείο θα κατέβουμε στο φαράγγι
και θα το ακολουθήσουμε ως το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου και την παραλία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι
προς τα ανατολικά ως τους Καλούς Λιμένες. Η πορεία είναι εύκολη, κατάλληλη για καινούργιους ορειβάτες και παιδιά.

Β. Βουλισμένο Αλώνι - Γνωριμία με την αναρρίχηση

Αρχηγός: Πουλινάκης Μανούσος
Αναρριχητική εξόρμηση στο Βουλισμένο Αλώνι όπου θα έχουν την ευκαιρία όσοι το επιθυμούν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή
με την αναρρίχηση.
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Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας 1-3 | Αμάρι Ρεθύμνου

Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου
Τριήμερο στο όμορφο Αμάρι, γενέτειρα πολλών σημαντικών Κρητικών. Προσφέρει δυνατότητα για πολλές αναβάσεις στην
περιοχή, καθώς και βόλτες σε παλιά εκκλησάκια και τη Μονή Ασωμάτων. Oι διανυκτερεύσεις μας θα γίνουν σε παραδοσιακούς
ξενώνες.

Σαββατοκύριακο 8- 9 | Τουμπωτός Πρίνος - Ψηλορείτης

1750m 1750m

Αρχηγός: Σπύρος Καλεμάκης • Ώρες πορείας: 2 + 8 • Β.Δ.: 2 + 6
Από το χωριό Κουρούτες (550 μ) στα νότια του Ψηλορείτη θα προωθηθούμε το Σάββατο με φορτηγάκι στην τοποθεσία Παρδί
(700 μ). Από εκεί θα περπατήσουμε ως το 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 το χωριό Φουρφουράς (600μ). Είναι απαραίτητος ο χειμερινός εξοπλισμός και πείρα σε
χειμερινές αναβάσεις.

Κυριακή 9 | Ζαρός - Λίμνη Φανερωμένης

για παιδιά

300m
12km

Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Θα ξεκινήσουμε από το Ζαρό (340μ) σε όμορφο μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι, θα περάσουμε από το χωριό Λαλουμάς με τον παλιό
μύλο και θα φτάσουμε στη λίμνη της Φανερωμένης (150μ). Εκεί θα περπατήσουμε γύρω από τη λίμνη και θα παρατηρήσουμε
τα πουλιά που ζουν στον υδροβιότοπο.

Σαββατοκύριακο 15-16 | Πανελλήνιοι Αγώνες Ορειβατικού Σκι

Αρχηγός: Δ.Σ.

Για πρώτη φορά στην Κρήτη και συγκεκριμένα
στον Ψηλορείτη, θα διεξαχθεί επίσημος open
αγώνας Ορειβατικού Σκι της Ομοσπονδίας. Τον
αγώνα θα διοργανώσει ο Σύλλογός μας σε
συνεργασία με την Ε.Ο.Ο.Α. το Δήμο Ανωγείων,
και τα δημοτικά διαμερίσματα Ζωνιανών και
Λιβαδιών του Δήμου Μυλοποτάμου. Στον αγώνα
αυτό δεν χρειάζεται δελτίο αθλητή και δικαίωμα
συμμετοχής έχουν όλοι όσοι είναι άνω των
18 ετών, ανεξαρτήτως φύλου.
Περισσότερες πληροφορίες για το γεγονός θα
γίνουν διαθέσιμες μόλις τις έχουμε.

Τετραήμερο 22-25 | Λίμνη Κερκίνη

Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη
Στο Εθνικό Πάρκο της λίμνης Κερκίνης και στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών θα βρεθούμε και θα εξερευνήσουμε μια
ιδιαίτερα όμορφη περιοχή, με ένα μοναδικό υδροβιότοπο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξενάγηση και βαρκάδα στην Λίμνη
Κερκίνη, πεζοπορία στα παραποτάμια δάση, αναβάσεις σε κορυφογραμμές και διασυνοριακά μονοπάτια, επίσκεψη σε
παραδοσιακά χωριά και ιστορικά μνημεία της περιοχής, όπως το οχυρό Ρούπελ, αλλά και απολαύσεις ξεκούρασης, όπως
χαμάμ στα ιαματικά λουτρά του ‘Αγκιστρου που χρονολογούνται από το Βυζάντιο.

Κυριακή 30 | Φαράγγι Βρυσί

350m

250m

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

470m

1150m

Αρχηγός: Άρια Χατζηβασίλη • Ώρες πορείας: 8 • Β.Δ.: 3
Από το χωριό Ασκύφου Σφακίων (730μ) θα ανηφορίσουμε από δασωμένο
μονοπάτι μέχρι το Οροπέδιο της Ταύρης (1200μ). Θα συνεχίσουμε μέχρι το
Οροπέδιο Νιάτο (1200μ) από όπου θα προσεγγίσουμε και θα διασχίσουμε
το Σφακιανό Φαράγγι από σηματοδοτημένο μονοπάτι. Θα καταλήξουμε λίγο
έξω από τη Χώρα Σφακίων (50μ).

Κυριακή 13 | Μοναστηράκι - Θρυπτή - Καβούσι

600m

1200m

700m

1330m

Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 6 ή 8 • Β.Δ.: 2 ή 3
Από το χωριό Μοναστηράκι (260μ) θα ακολουθήσουμε όμορφο μονοπάτι σε πευκοδάσος πλευρικά του απρόσιτου φαραγγιού
του Χά για να ανέβουμε στο οροπέδιο της Θρυπτής (850μ). Από εκεί, προαιρετικά, θα ανηφορίσουμε στην κορυφή Σταυρωμένος
(1.476μ) και θα καταλήξουμε κατηφορίζοντας στο χωριό Καβούσι (140μ).

Μεγάλη Παρασκευή 18 | Οροπέδιο Λιμνάκαρου

250m

250m

Αρχηγός: Kίτσα Βασιλειάδου • 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.
Η πορεία είναι εύκολη, κατάλληλη και για παιδιά.

		

Κυριακή 20 | Π Α Σ Χ Α

Σας ευχόμαστε
Καλό Πάσχα!!!

Τετραήμερο 24-27 | Πάρνωνας - Μάνη
Αρχηγός: Σπύρος Καλεμάκης
Άνοιξη στη νότια Πελοπόννησο! Θα περπατήσουμε στα ελατοδάση και καστανιές του Πάρνωνα, θα ανέβουμε στην κορυφή
Μεγάλη Τούρλα, θα επισκεφτούμε τα Τζίτζινα και τα πολύ όμορφα χωριουδάκια με το παραδοσιακό χρώμα τους, θα γνωρίσουμε
τους πέτρινους πύργους στα χωριά της Μάνης και θα φτάσουμε ως το νοτιότερο άκρο της.
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Κυριακή 4 | Ομαλός - Κουστογέρακο - Σούγια

1000m

Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης • Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 2
Αναχωρούμε το Σάββατο το απομεσήμερο για το οροπέδιο Ομαλού, όπου και διανυκτερεύουμε σε δωμάτια ή σκηνές.
Την Κυριακή ξεκινάμε από το Σεληνιώτικο Γύρο. Σε όλη τη διαδρομή περπατάμε σε δασωμένο μονοπάτι με καταπληκτική θέα
στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης. Περνάμε από το εκκλησάκι της Αγίας Αικατερίνης και φτάνουμε στο χωριό Κουστογέρακο,
απ’ όπου ακολουθούμε πλακόστρωτο μονοπάτι έως το χωριό Λιβαδάς. Τέλος, από χωματόδρομο με θέα στο Λιβυκό πέλαγος
φτάνουμε στη Σούγια.

Κυριακή 11 | Καράνου - Μποριανό Φαράγγι - Φαράγγι Κυδώνι

Αρχηγός: Χριστόφορος Χειλαδάκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Μια εύκολη κυκλική διαδρομή μέσα σε πυκνό δάσος σε περιποιημένο μονοπάτι πάνω σε χώμα και πετρώδες έδαφος.
Ξεκινάμε από τη γειτονιά Μποριανά στο χωριό Καράνου Χανίων, κατεβαίνουμε το Μποριανό Φαράγγι, συναντάμε την έξοδο
του Φαραγγιού Κυδώνι που το ανηφορίζουμε έως πίσω το χωριό Καράνου. Τα φαράγγια είναι μικρά με ξύλινα παγκάκια,
γεφυράκια, κάγκελα και ενημερωτικές πινακίδες. Η πορεία γίνεται πρώτη φορά από το Σύλλογό μας.

Κυριακή 18

1020m 1020m

Α. Μαθιά - Μικρός Αφέντης

Αρχηγός: Μαρία Νταναλάκη Ώρες πορείας: 7 Β.Δ.:
Απο το χωριό Μαθιά (560μ), με τις όμορφες βυζαντινές εκκλησίες, θα
περπατήσουμε μέσα από ένα δασωμένο με πρίνους και σφεντάμια,
αλλά αρκετά δύσκολο και ανηφορικό μονοπάτι. Αφού διασχίσουμε ένα
τοπίο με πολλές εναλλαγές και εγκαταλειμμένα μαντριά, θα φτάσουμε
στην κορυφή του Μικρού Αφέντη (1578μ.) από όπου θα θαυμάσουμε
ανεμπόδιστα τη θέα. Επιστρέφουμε από την ίδια διαδρομή.

Β. Καβουσανό Φαράγγι

Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη • Ώρες πορείας: 3 • Β.Δ.: 1+
Μικρό φαράγγι νότα της Βιάννου, με πανέμορφα τοιχώματα από συμπαγή ασβεστόλιθο σε αποχρώσεις του κόκκινου, ένα
γλυπτό της φύσης. Πολύ καλά ασφαλισμένο, κατάλληλο για αρχάριους, έχει 22 ραπέλ το μεγαλύτερο των οποίων είναι
22 μέτρα. Στο τέλος καταλήγουμε στον Κερατόκαμπο για μπάνιο στη θάλασσα.

Σάββατο 24

Φαράγγι Ελιγιάς - Καπετανιανά

Αρχηγός: Γιάννης Μπρομοιράκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 2+
Μια καλή ευκαιρία για όσους θέλουν να γνωρίσουν ένα άγνωστο φαράγγι στα Αστερούσια και
να δοκιμάσουν διαδρομή τύπου via ferrata. Θα ξεκινήσουμε από το χωριό Άνω Καπετανιανά και
αφού περπατήσουμε μια ώρα σε χωματόδρομο και μονοπάτι θα μπούμε στο φαράγγι ΒαλάχαΕλιγιά και θα το διασχίσουμε ως τον Άγιο Ιωάννη. Από εκεί θα επιστρέψουμε με 4Χ4 στα
Καπετανιανά.

Κυριακή 25 |

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
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πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Κυριακή 1 | Α. Καπετανιανά - Τρυπητή
Αρχηγός: Μύρων Καραδάκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.:1
Από τα Καπετανιανά παίρνουμε κατηφορικό μονοπάτι, περνάμε από την Ανατολική και τη Δυτική Σαλαμιά και φθάνουμε στην
παραλία Κατάρτι.. Από εκεί ακολουθώντας χωματόδρομο καταλήγουμε στον Προμινωικό Οικισμό της Τρυπητής. Στη συνέχεια
φεύγουμε από το χωριό Βασιλική. Η πορεία γίνεται πρώτη φορά από το Σύλλογό μας.

Β. Διάσχιση Δίκτης

20

1400m 1440m

Αρχηγός: Σταθόπουλος Γιάννης • Ώρες πορείας: 15 • Β.Δ.: 4
Διάσχιση της Οροσειράς Δίκτη από βόρεια προς νότια. Μια πολύωρη διαδρομή σε σχετικά
μεγάλο υψόμετρο με εναλλασσόμενες υψομετρικές διαφορές και εντυπωσιακά τοπία.
Η διαδρομή θα αρχίσει από το χωριό Άγιος Κωνσταντίνος του Οροπεδίου Λασιθίου (820 μ)
από όπου θα ανηφορίσουμε προς το Οροπέδιο Καθαρό (1100 μ). Έπειτα θα ανεβούμε πρώτα
στην κορυφή Λάζαρος (2085 μ), στη συνέχεια στην ψηλότερη κορυφή Σπαθί (2148 μ) και μετά
στον Αφέντη Χριστό (2141 μ) και στην Ψαρή Μαδάρα (1860μ). Από εκεί θα κατηφορίσουμε
προς το Οροπέδιο Λάπαθου (1250μ) και θα τελειώσουμε στην Κάτω Σύμη (780μ).
Είναι απαραίτητη η ορειβατική εμπειρία και η άριστη φυσική κατάσταση.

		

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 7 - 8 - 9

1200m
16km

Α. Φαράγγι Σαμαριάς
Αρχηγός: Κίτσα Βασιλειάδου Ώρες πορείας: 6 Β.Δ.: 2
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

20

1500m 2500m

Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 16 + 4 • Β.Δ.: 3 +
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 τις προηγούμενες μέρες.

Κυριακή 15

Φαράγγι Σαρακίνας

250m

250m

Αρχηγός: Άννα Μαρτιμιανάκη • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Η πεζοπορία μας θα ξεκινήσει από το χωριό Μεταξοχώρι (560μ), θα συνεχιστεί με
νότια κατεύθυνση ως το χωριό Μύθοι (225μ) κι από εκεί 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.
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Κυριακή 22

συνέχεια

1000m
10km

10km

Φαράγγι Αγίας Ειρήνης - Σούγια Παλαιόχωρα
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
Ώρες πορείας: 4 + 6 • Β.Δ.: 1 + 2

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.

Κυριακή 29

Α. Δάφνη – Σπήλαιο Βρέικο – Φαράγγι Πεύκων
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 1
Από το χωριό Δάφνη Σητείας (580μ) και ακολουθώντας χωματόδρομο
και μονοπάτι φθάνουμε και επισκεπτόμαστε το σπήλαιο Βρέικο, βάθους
30 μέτρων με ίχνη νεολιθικής κατοίκησης. Συνεχίζουμε από αγροτικό
δρόμο έως το χωριό Πεύκοι (420μ), όπου όποιος θέλει ανεβαίνει στο
λόφο του Εσταυρωμένου (627μ) με το όμορφο εκκλησάκι. Στη συνέχεια
διασχίζουμε το πανέμορφο φαράγγι των Πεύκων ως το Μακρύγιαλο,
όπου κάνουμε το μπάνιο μας.

Β. Εθιανό Φαράγγι
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 2+
Το φαράγγι αυτό είναι το μεγαλύτερο των βόρειων Αστερουσίων Ορέων,
ξεκινά ανατολικά της Εθιάς και με κατεύθυνση προς βορρά καταλήγει
με πεζοπορία ανατολικά του Ροτασίου. Έχει 13 ραπέλ, το μεγαλύτερο
των οποίων είναι 37 μέτρα.

....

ΚΑΛΕΣ
ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ
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600m
13km

Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα
παρά μόνο φωτογραφίες,
και δεν αφήνουμε πίσω μας τίποτα
παρά μόνο σταγόνες ιδρώτα!!

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
11

συστημα καθορισμου βαθμων δυσκολιας

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.
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.

Επεξήγηση συμβόλων
Πεζοπορική Διαδρομή

Αναρριχητικός Εξοπλισμός

Ορειβατική Διαδρομή

Εξοπλισμός Σκι

Μονοπάτι

Χειμερινός Εξοπλισμός

Χωματόδρομος
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600m

Υψομ. διαφορά: Ανάβαση 600m

600m
650m

1740m
12km

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση 600m
Συνολική Ανάβαση
Συνολική Κατάβαση 1740 m
Συνολικό Μήκος 12 Km

εξοπλισμοσ στο βουνο

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Πόσιμο Νερό

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Κατάλληλη για παιδιά

Κυκλική Διαδρομή

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Ωραία Θέα

Περάσματα από νερό

Αγροτικός δρόμος
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Όλυμπος 2013
Κείμενο: Άλκης Γκέσκος
Φωτογραφίες: Άλκης Γκέσκος,
Νανά Κουτσανδρέου,
Άρια Χατζηβασίλη

Υπάρχουν κάποια μέρη στον κόσμο όπου γίνεται να αισθανθεί
κανείς πως ο χρόνος σαν να έχει σταματήσει σε μια ιδανική
στιγμή. Στην Ελλάδα, μια χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα
και διάσπαρτη από τα μνημεία που επέζησαν από τον
πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων, τέτοια μέρη μάλλον είναι
πολλά. Κανένα όμως δεν συγκρίνεται με τον Όλυμπο, ένα
όρος που οι αρχαίοι εκείνοι φαντάζονταν ως την κατοικία
των σημαντικότερων θεών τους. Ο Όλυμπος, που αποτελεί
κομμάτι και της σύγχρονης ιστορίας, εξακολουθεί να είναι ως
τις μέρες μας συνδεδεμένος με πλήθος παραδόσεων, αλλά
και να καλύπτεται με ένα, μικρό πλέον, πέπλο μυστηρίου.
Δεν ξέρω πόσοι θα ήθελαν να είχαν ανέβει στις κορυφές του
και δεν τα κατάφεραν…
Φέτος, δόθηκε μια ξεχωριστή ευκαιρία γι’ αυτό μέσω της
73ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συνάντησης (Π.Ο.Σ.). Η Π.Ο.Σ.
καθίσταται το μεγαλύτερο ετήσιο γεγονός κοσμικού χαρακτήρα
για την ορειβασία στη χώρα μας αφού συνευρίσκονται μέλη
συλλόγων, σωματείων και άλλων ομάδων/ ατόμων από όλες
τις γωνιές της. Αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε, εύλογα,

στον Όλυμπο (από την Ε.Ο.Ο.Α,
τον ΕΟΣ και το Δήμο Δίου –
Ολύμπου) καθώς είναι η χρονιά
της εκατοστής επετείου της
κατάκτησής του (2 Αυγούστου
1913) από τον περίφημο
Λιτοχωρίτη βιολιστή, ξυλοκόπο
και κυνηγό αγριόγιδων Χρήστο
Κάκκαλο (τον ανέβηκε πρώτος
ξυπόλυτος!) και τους Ελβετούς
Frederic Boissonnas και
Daniel Baud-Bovy.
Χρήστος Κάκαλος
Από το νομό μας - μη
μπορώντας να λείψουμε..! δώσαμε το παρόν 44 άτομα,
παιδιά, νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας, μέλη κυρίως του
ΕΟΣ Ηρακλείου ο οποίος και διοργάνωσε την απαιτούμενη
εξόρμηση. Μαζί μας ήταν και ορειβάτες από το Ρέθυμνο
εξίσου παθιασμένοι με το αντικείμενο. Το όλο εγχείρημα μας
άφησε θετικές εντυπώσεις και αναμνήσεις και πιστεύουμε
πως άξιζε κάπως να περιγραφεί όπως και αποτολμήθηκε
παρακάτω.
m ΕΟΣ Ηρακλείου, 18-24 Ιουλίου 2013.
Η εκδρομή μιας ιδιαίτερης πανελλήνιας
ορειβατικής συνάντησης

αγριόγιδα
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Το ταξίδι ξεκίνησε με καράβι από το Ηράκλειο προς Πειραιά
και συνεχίστηκε με τουριστικό λεωφορείο. Με την μετάβασή

κουρασμένοι στο σημείο της 1ης διανυκτέρευσής μας στο
καταφύγιο «Πετρόστρουγγα» (1900μ).
Το επόμενο πρωί, ανήμερα του Προφήτη Ηλία,
ανταμειφθήκαμε με μια καλοκαιρινή ανατολή του ηλίου που
φώτιζε λαμπερά στα πόδια μας το Θερμαϊκό κόλπο. Μέσα
σε μια πανδαισία από χρώματα και φωνές πτηνών όπως
σπίνων και σταυρομύτηδων (ένα είδος με εξειδίκευση στα
κουκουνάρια) πήραμε ξανά την ήπια, πια, ανηφόρα βαδίζοντας
αρχικά ως τα όρια του κωνοφόρου δάσους των ρόμπολων.

καταφύγιο Πετρόστρουγκα
μας στον νομό Πιερίας, η πορεία προς τον τόπο διεξαγωγής Ξαφνικά φάνηκαν και τα υποαλπικά λιβάδια. Σε λίγες ώρες κι
της 73ης Π.Ο.Σ. ξεκίνησε από τα βόρεια του Ολύμπου μια μέρα ενώ καταλαβαίναμε ότι το κλίμα ήταν πιο κρύο είχαμε φτάσει
πριν τους εορτασμούς για την επέτειο της κατάκτησής του. στο στενό πέρασμα Λαιμός. Η εικόνα μπροστά, μου φάνηκε
Έτσι, το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Ιουλίου άνθρωποι και μεγαλειώδης: Απέναντί μας έστεκαν ατελείωτα γκρεμνά
μουλάρια πήραμε το μονοπάτι από τη θέση Γκορτσιά (1120μ) αδιάσειστα από τις δυνάμεις της φύσης. Ψηλά, στο τελείωμά
φορτωμένοι με σακκίδια και αντίσκηνα. Το μονοπάτι αυτό τους διαφαίνονταν ένα λιβάδι απ’ όπου ξεκινούσε ένα
βραχώδες σύμπλεγμα κορυφών.
διασχίζει πυκνό δάσος, έναν εξαιρετικό
Πιο κάτω, στις απότομες πλαγιές, το
βιότοπο για αρκετά είδη της πανίδας Κανένα όμως δεν συγκρίνεται
μάτι πλημμύριζε από το ατέλειωτο
της περιοχής (32 είδη θηλαστικών, 108 με τον Όλυμπο...
χορτάρι που σαν να ξεχείλιζε
πτηνών, 22 ερπετών, 8 αμφιβίων και
από
τα
διάκενα
του
πυκνού
δάσους που είχαμε αφήσει
πολλά ασπόνδυλα) όπως π.χ. το σκίουρο, το δενδρογέρακο,
πίσω
μας.
Αμέσως
σκέφτηκα
ότι αυτό το μέρος στα μάτια
το λύκο, το ζαρκάδι και, πρόσφατα ξανά, την αρκούδα αλλά
των
ανθρώπων
πριν
χιλιάδες
χρόνια
θα φάνταζε σα θεϊκό.
και της πλούσιας χλωρίδας της (~ 1700 καταγεγραμμένα
Απόρησα,
ταυτόχρονα,
με
το
πώς
θα
φτάναμε εκεί πάνω.
είδη μόνο εντός του Εθνικού Δρυμού - 23 τοπικά ενδημικά).
Μια
αφελής
σκέψη
ότι
θα
αναρριχούμασταν
φορτωμένοι με
Περνά, δε, κοντά και από τη σπηλιά (‘Ασυλο Μουσών’)
φόβισε
προς
στιγμή.
Τελικά,
το…
κρυφό
μονοπάτι
θα γινόταν
όπου έζησε πολλά καλοκαίρια και δημιούργησε ο γνωστός
αντιληπτό
από
κοντά.
ζωγράφος Βασίλης Ιθακήσιος. Στο δρόμο αναμειχθήκαμε
με άλλους συλλόγους από την υπόλοιπη Ελλάδα που Πατώντας στο λιβάδι άρχισα σιγά σιγά να συνειδητοποιώ ότι
είχαν καταφθάσει μαζί μας. Αργά το απόγευμα θα φτάναμε ήμασταν στο οροπέδιο των Μουσών που οι δύο Ελβετοί είχαν

’’

οροπέδιο των Μουσών
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Όλυμπος
βαφτίσει ‘Λιβάδι των Θεών’. Το απέραντο καταπράσινο τοπίο
στα 2.550μ με τα παραδοσιακά πετρόκτιστα καταφύγια στο
βάθος και τις συγκεντρωμένες πολύχρωμες σκηνές που από
πίσω τους ξεχώριζε η χαρακτηριστική κορυφή Στεφάνι, η 3η
ψηλότερη του Ολύμπου (2.909μ – επίσης πρωτοπατημένη
από τον Κάκκαλο κι έναν Ελβετό τον Marcel Kurz τo 1921),
μου φάνηκε απομονωμένο και εντελώς ξεχασμένο από τον
σύγχρονο πολιτισμό, σχεδόν μαγικό. Θυμήθηκα τη ShangriLa, τη μυθική ουτοπία του Θιβέτ, δημιούργημα της βρετανικής
λογοτεχνίας. Συγκινητικό ήταν, δε, όπως έμαθα αργότερα, ότι
ιερείς είχαν καταφτάσει στο οροπέδιο για να λειτουργήσουν
στο λιθόκτιστο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, το ψηλότερο
της Ελλάδας, στην ομώνυμη κορυφή (2.778μ).

Στεφάνι

Σύντομα, στήνοντας τη δική μας «γειτονιά», ενσωματωθήκαμε
με τους υπόλοιπους Συλλόγους που είχαν ανταποκριθεί στο
κάλεσμα της συνάντησης. Πολύ αργότερα, κάτω από τον ήλιο,
θα απολαμβάναμε ως το σούρουπο τα μουσικοχορευτικά
δρώμενα .
Η επικείμενη συνέχεια ήταν όμως το σημαντικότερο κομμάτι
της εκδρομής: η ανάβαση στη μεγάλη κορυφή, τον Μύτικα
(2.918μ). Προτού ακόμα φύγει η πυκνή ομίχλη, η 1η ομάδα
από τους πιο θαρραλέους/έες αποφάσισε να ξεκινήσει πιο
μπροστά (τα ίδια μέλη θα σκαρφάλωναν σε λίγο σερί και στο
Στεφάνι). Οι υπόλοιποι, κρατώντας πίσω την εξίσου θαρραλέα
(με τους πρώτους!) Αρχηγό και Πρόεδρό μας περπατήσαμε
στην περιφέρεια ενός μικρού οροπεδίου, δυτικά του
καταφυγίου «Γιόσος Αποστολίδης». Μόλις έσπασε η ομίχλη
πήραμε κι εμείς το μονοπάτι κατά μήκος ενός ζωναριού.
Φτάνοντας στο τελικό λούκι, πήραν εξοπλισμό και τη σειρά
τους για την κορυφή οι περισσότεροι αν και μερικοί έμειναν
πίσω. Το τι βλέπει και αισθάνεται κανείς από το ψηλότερο
σημείο της πατρίδας μας, δεν θα το περιγράψω εγώ γιατί
αποφάσισα να μην φτάσω ως εκεί. Η ως τότε διαδρομή με
είχε γεμίσει αφάνταστα και ήθελα να αφήσω κάτι για την

τα επιβλητικά Ζωνάρια
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το ανάλογο φωτορεπορτάζ
επόμενη φορά.
Η τρίτη μέρα στο όρος, μετά από μια συγκλονιστική νύχτα στην
ύπαιθρο παρέα με τους τεράστιους ποιμενικούς σκύλους και
τους …φίλους τους τα μουλάρια, ξεκίνησε ίσως με λύπη γιατί
ήταν η αρχή της επιστροφής. Φυσικά, αρχικά παρευρεθήκαμε
στην τελετή της λήξης των εορτασμών της Π.Ο.Σ. στον
Προφήτη Ηλία. Το μάζεμα των σκηνών, αργότερα, έγινε υπό
το βλέμμα του… Δία η μορφή του οποίου, στη φαντασία μας,
διαγράφονταν στο ‘Θρόνο’ του, το Στεφάνι.
Πριν το επόμενο καταφύγιο, αποφασίσαμε να κάνουμε το
γύρο κάποιων ακόμα ψηλών κορυφών που ήταν κοντά.
Έτσι, διασχίσαμε τα επιβλητικά Ζωνάρια μετά από μια μακριά
πεζοπορία. Αυτή διαδέχτηκε μια ατέλειωτη ανηφόρα ως τη
Σκάλα. Από τη Σκάλα, γρήγορα βαδίσαμε μέχρι το Σκολιό, τη
2η ψηλότερη κορυφή του όρους (2.912μ). Η κάθοδος μας
αποκάλυψε μια μεγάλη κοιλάδα χωρίς ίχνος ανθρώπινης
παρέμβασης. Τα σύννεφα από πάνω μας πύκνωναν συνεχώς
αλλά όπου το φως έβρισκε δίοδο δημιουργούσε τόσο έντονα
χρώματα που έκαναν το τοπίο να φαντάζει σαν εικονική
πραγματικότητα.
Η τελευταία κορυφή που θα ανεβαίναμε ήταν ο Άγιος Αντώνιος
(2.815μ) το ψηλότερο μέρος της Ελλάδας με αρχαιοελληνικά
ευρήματα. Κατεβαίνοντάς τον, ύστερα από μια σύντομη στάση,
λόγω βροχής, στον παλιό μετεωρολογικό σταθμό, είχαμε
μια αναπάντεχη έκπληξη: στις Σταυραϊτιές, πάνω από μια
χιονούρα, έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι από θηλυκά αγριόγιδα
και τις οικογένειές τους. Περήφανα ζώα, διακρίνονται για
την ευελιξία και την ταχύτητά τους στις ψηλές απότομες και
πετρώδεις τοποθεσίες. Κάτι αντίστοιχο με το δικό μας Αγρίμι
του οποίου είναι και σχετικά κοντινοί συγγενείς. Αισθάνθηκα
ακόμα πιο έντονα ότι πατούσα σε ένα ζωντανό μέρος όπου ο
άνθρωπος αφήνει να ζήσουν αρμονικά οι οργανισμοί που το
συγκατοικούν.
Η υπόλοιπη ημέρα θα ήταν ενδιαφέρουσα και από
σπηλαιολογικής πλευράς καθώς λίγα μέτρα πιο κάτω
σταθήκαμε και θαυμάσαμε την εντυπωσιακή είσοδο ενός
σπηλαιοβάραθρου.
Ωραίο θα ήταν και το τελικό κομμάτι της εκδρομής. Τη
Δευτέρα φύγαμε από το τελευταίο καταφύγιο («Ζολώτας»)
με κατεύθυνση τα Πριόνια και απώτερο προορισμό το
Λιτόχωρο. Ξαναμπήκαμε σε ένα πιο δροσερό και με πιο

καταφύγιο Ζολώτας

αρχαιολογικός χώρος του Δίου
πλούσια βλάστηση, λόγω των βροχών, δάσος (πετύχαμε
και φράουλες) και σε κάποια φάση κινούμασταν πια κατά
μήκος του ποταμού Ενιπέα. Το ποτάμι είχε αρκετά νερά
και σχημάτιζε αρκετές κολύμπες και φυσικές λίμνες όπως
στους Δίδυμους Καταρράκτες. Είναι περιττό να πω ότι τις
εκμεταλλευτήκαμε καλύπτοντας, μάλιστα, ενίοτε το συμβάν
με το ανάλογο φωτορεπορτάζ… Με ανάμικτα συναισθήματα
φτάσαμε νωρίς το απόγευμα στο Λιτόχωρο. Εκεί ο επίλογος
δόθηκε σε εστιατόριο οι ιδιοκτήτες του οποίου είχαν την τύχη
(;!), ως αργά, να έρθουν σε επαφή ζωντανά με την κρητική
μουσική παράδοση. Αυτό έγινε χάρις στον, κρυφό ταλέντο,
Ρεθεμνιώτη ιερέα της ομάδας μας (εμείς πάντως, σίγουρα
περάσαμε αξέχαστα..!).
Πέραν του φυσικού κάλλους του Ολύμπου, πρέπει να
αναφέρω ότι δεν παραλείψαμε να γνωρίσουμε και την
ιστορία του. Έτσι, τις τελευταίες μέρες, κάναμε μια στάση
στην μεγαλόπρεπη και δυστυχώς κατεστραμμένη από τους
Ναζί παλιά Μονή του Αγίου Διονυσίου (ιδρύθηκε τον 16ο
αιώνα), ενώ είχαμε και ξενάγηση στον τεράστιας σημασίας
αρχαιολογικό χώρο του Δίου και στο κάστρο του Πλαταμώνα.
Καμιά στιγμή δεν αισθάνθηκα ψυχική κούραση ή πλήξη
παρά τις καθημερινές πολύωρες πορείες. Πιστεύω ότι έτσι
ήταν όλη η ομάδα μας• μετά από τόσους μήνες, οι εικόνες
δεν έχουν φύγει από το μυαλό μας. Φαντάζομαι ότι κάποιοι
έμπειροι ίσως ξαναπάν με τα χιόνια μες στο χειμώνα…
Εγώ θα περιμένω να λιώσουν για να ξαναδώ στις πλαγιές
τα αγριόγιδα, τις πεταλούδες, τα άνθη και τα πτηνά…
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Ανεβαίνοντας
στο Μύτικα
για πρώτη φορά

Κείμενο: Μελετία Αλεβιζάκη
Φωτογραφίες: Ζουμπουλιά Βολωνάκη

Απογοήτευση μας περίμενε φτάνοντας στο οροπέδιο των
Μουσών! Πυκνά σύννεφα κάλυπταν το Μύτικα, οπότε η
αρχηγός της εκδρομής αποφάσισε ότι δε θα ανεβαίναμε
λόγω αυξημένης επικινδυνότητας. Σχηματίστηκαν μικρές
ομάδες από ορειβάτες με σκοπό σύντομες πεζοπορικές
εξορμήσεις στη γύρω περιοχή ελπίζοντας να μας επιτρέψει
ο καιρός, έστω αργότερα, την πολυπόθητη ανάβαση στην
κορυφή.

Πράγμα που έγινε! Μετά από μία ώρα μπορέσαμε να
ξεκινήσουμε με ασφάλεια από το καταφύγιο του Αποστολίδη
έχοντας μαζί μας τα απαραίτητα. Κράνος, λίγο νερό, τρόφιμα
για γρήγορη ενέργεια και, φυσικά, φωτογραφική μηχανή.
Σε είκοσι λεπτά είχαμε φτάσει στο Λούκι του Μύτικα.
Βρισκόταν μπροστά μας απειλητικό, θυμίζοντας ιστορίες
για ανθρώπους που έχασαν την ισορροπία τους από
λάθος δικό τους ή των συνοδοιπόρων τους και έμειναν για
πάντα στο βουνό. Στη διαδρομή από το καταφύγιο είχαμε
ήδη συναντήσει μνημεία αφιερωμένα σ’ αυτούς. Κατά τη
διάρκεια της ανάβασης θα συναντούσαμε περισσότερα.
Μνημεία, τα οποία τοποθετήθηκαν για να κρατήσουν ζωντανή
την ανάμνηση των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, αλλά
μυστικά αποκτούν ρόλο στην προσπάθειά σου να κατακτήσεις
το μυθικό βουνό. Βρίσκονται διάσπαρτα στο πρωτόγνωρης
ομορφιάς τοπίο κρατώντας σε σε εγρήγορση, εμποδίζοντάς
σε να παρασυρθείς από άγνοια κινδύνου .
Φορέσαμε τα κράνη και ξεκινήσαμε να σκαρφαλώνουμε
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στους λείους και επικίνδυνους βράχους. Η κλίση του εδάφους
είναι περίπου 80ο και δεν έχεις παρά να ανέβεις με χέρια και
πόδια, προσπαθώντας να βρεις σίγουρα πατήματα ανάμεσα
στα σαθρά βράχια και στις λείες, γλιστερές πλάκες. Το
μονοπάτι είναι επικίνδυνο! Απαιτεί να γίνεις ένα με το βράχο
και να παλέψεις με το φόβο σου.
Σε όλο το μήκος της διαδρομής υπάρχουν σημάδια για να

σε καθοδηγούν, τα οποία δεν υποδεικνύουν πάντα την πιο
ασφαλή πορεία. O πιο σίγουρος τρόπος για να μπορέσει ένας
άπειρος να σκαρφαλώσει στο Λούκι και να ανέβει στο Μύτικα
είναι να εμπιστευτεί απόλυτα και να ακολουθήσει έναν έμπειρο
ορειβάτη, αντιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο κινείται
ακροβατώντας μεταξύ ζωής και θανάτου. Αυτό συνέβηκε σε
εμένα. Με αποτέλεσμα να μη νοιώσω ανασφάλεια. Tο μόνο
μέλημά μου ήταν να προσέχω τις πέτρες που έπεφταν από
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όσους προπορευόταν. Έτσι η πορεία προς την κορυφή ήταν
απλά μία ευκαιρία αναμέτρησης με τα όρια της αντοχής μου.
Έπειτα από μισή ώρα βρεθήκαμε στην «οροφή» της Ελλάδας.
Τα συναισθήματα που συνοδεύουν την κατάκτηση είναι
έντονα! Αυτοπεποίθηση, περηφάνια, αίσθηση της δύναμης!
Ακούγεται αστείο, αλλά νιώθεις να φουσκώνεις από θετικά
συναισθήματα, όπως φουσκώνουν και τα αεροστεγώς
κλεισμένα σακουλάκια σε εκείνο το υψόμετρο. Κοιτώντας το
Λούκι από ψηλά σου φαίνεται απίστευτο το ότι τα κατάφερες!
Επιβράβευση όμως αποτελεί και η πανέμορφη θέα. Τόσο
μαγευτική που ξέχασα να καταγράψω την εμπειρία μου
στο βιβλίο εντυπώσεων το οποίο υπάρχει στην κορυφή. Το
θυμήθηκα ενώ είχα κατέβει το Λούκι. Ανέβηκα ξανά (!) με
την επόμενη ομάδα ορειβατών, ώστε να γράψω έστω το
όνομά μου. Μα με μάγεψε η θέα για δεύτερη φορά και δεν
το θυμήθηκα!

Εξίσου επικίνδυνη με την ανάβαση είναι και η επιστροφή.
Χρειάζεται προσοχή και αργά βήματα. Πρέπει να μένεις κοντά
στους βράχους και δεν λείπουν τα σημεία όπου επιβάλλεται
να ακουμπάς ακόμα και την πλάτη σου στις πέτρες. Ευτυχώς
πήγαν όλα καλά, καθώς οι πιο έμπειροι φρόντισαν να
διακωμωδήσουν την κατάσταση διασκεδάζοντας τον φόβο,
που σε άλλη περίπτωση θα μας είχε κυριεύσει καθώς
βρισκόταν κάτω από τα πόδια μας η άβυσσος!
Γνωρίσαμε το Μύτικα στην πιο ήμερή του μορφή. Στη καρδιά
του καλοκαιριού.
Ακόμα και τότε απαιτεί προσοχή και σεβασμό.
Είναι βέβαιο ότι το μυθικό βουνό θα ανταμείψει την
προσπάθεια κάθε επίδοξου ορειβάτη, αρκεί να τηρηθούν
οι κανόνες ασφαλείας.
21
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Μερικές χρήσιμες
πληροφορίες για το
GPS
(Β΄μέρος)
Κείμενο - Γραφήματα:
Νίκος Παπαδημητρίου

Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με σφάλματα του
GPS και πώς μπορούμε να τα μειώσουμε. Επίσης υπάρχουν
πληροφορίες για χάρτες που μπορούμε να κατεβάσουμε στη
συσκευή μας, καθώς και λογισμικό που θα μας βοηθήσει για
τον χειρισμό χαρτών και πορειών.

απευθείας, αλλά και από αντανακλάσεις στο έδαφος. Αυτά
τα σήματα από αντανάκλαση, έρχονται με απειροελάχιστη
χρονική καθυστέρηση, ικανή όμως να δώσει σφάλματα μέχρι
και αρκετών δεκάδων μέτρων (multipath effect).

Όπως είχαμε δει στο προηγούμενο άρθρο, η παραμικρή
καθυστέρηση στη διάδοση του σήματος από τον δορυφόρο
στη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει σημαντικά λάθη στους
υπολογισμούς. Εκτός από τις συνθήκες στην ατμόσφαιρα,
τέτοια σφάλματα μπορεί να έχουμε ακόμα κι όταν είμαστε
κάτω από δέντρα.

Αυτό το φαινόμενο, μπορούμε να το φανταστούμε σαν να
είμαστε δύο άτομα σε ένα δωμάτιο γεμάτο καθρέφτες και
να προσπαθούμε να εντοπίσουμε σε ποια από τις θέσεις
που βλέπουμε, βρίσκεται πραγματικά ο άλλος. Αν είμαστε
ακίνητοι, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε. Αν όμως
αρχίσουμε να κινούμαστε, θα διαπιστώσουμε ότι οι εικόνες
από αντανάκλαση έρχονται και φεύγουν γρήγορα, ενώ η
απευθείας εικόνα παραμένει.

Επίσης όταν βρισκόμαστε σε μία πλαγιά ή ακόμη χειρότερα
σε ένα φαράγγι - εκτός του ότι “βλέπουμε” λιγότερους
δορυφόρους - το σήμα έρχεται στη συσκευή όχι μόνο

Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο GPS. Αν δεν κινούμαστε
εμείς, κινείται ο δορυφόρος αν και αργά (σε σχέση με
εμάς και το έδαφος). Όταν όμως κινούμαστε κι εμείς, τότε

Σφάλματα στον υπολογισμό της θέσης
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πραγματικότητα δε μετακινήθηκε ούτε ένα μέτρο, αλλά
βρισκόταν πάνω στο σακίδιο, κάτω από δέντρο, σε πλαγιά,
για ακριβώς μία ώρα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, το μήκος
αυτής της μουτζούρας/διαδρομής είναι 5,93 χιλιόμετρα
(5,33 χλμ, αν υπολογιστεί χωρίς τα υψόμετρα). Με άλλα
λόγια, με το να μη σταματήσουμε την καταγραφή κατά τη
διάρκεια της στάσης, προσθέσαμε σχεδόν έξι χιλιόμετρα που
ποτέ δεν έγιναν.
Όταν βλέπουμε τη θέση μας στο χάρτη, βλέπουμε το
γεωγραφικό μήκος και πλάτος. Δηλαδή δύο διαστάσεις.
Ιδιαίτερα όμως στην ορειβασία, η κίνησή μας είναι στις τρεις
διαστάσεις, αφού επιπλέον, ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε σε
υψόμετρο. Αυτή είναι η τρίτη διάσταση, και πρέπει να την
λάβουμε υπόψη όταν υπολογίζουμε αποστάσεις. Γι’ αυτό
βλέπουμε διαφορά μάλιστα και διαφορά 600 μέτρων στην
προηγούμενη μέτρηση.

η συσκευή ξεκαθαρίζει πιο γρήγορα το απευθείας από
τα εξ αντανακλάσεως σήματα. Μάλιστα, όσο πιο γρήγορα
κινούμαστε, τόσο πιο καλός και γρήγορος είναι ο υπολογισμός
της θέσης. Αυτή τη διαφορά μπορείτε να τη δείτε στο πόσο
“στρωτές” είναι οι καταγραφές διαδρομής με αυτοκίνητο σε
σχέση με πορείες όπου περπατάτε (ναι, έχει σημασία ακόμα
κι αν είναι γρήγορο ή αργό περπάτημα!)
Αντίστροφα, όταν σταματάμε αρχίζουν και εμφανίζονται
σφάλματα. Μια τέτοια περίπτωση βλέπουμε στο σχήμα 1
όπου είναι πραγματική καταγραφή από ορειβατική διαδρομή.
Στο 1Α, βλέπουμε το μεγαλύτερο τμήμα της εκδρομής, στο
1Β βλέπουμε το κομμάτι γύρω από μία στάση και στο 1Γ
βλέπουμε το τμήμα της καταγραφής μόνο την ώρα της
στάσης.
Κατά την διάρκεια αυτής της στάσης, η συσκευή στην

Σχήμα 1. Καταγραφή κατά τη διάρκεια στάσης

Στον υπολογισμό του υψομέτρου, υπεισέρχονται οι ίδιοι
παράγοντες που προκαλούν αποκλίσεις στις δύο διαστάσεις.
Υπάρχει όμως άλλος ένας ο οποίος μειώνει την ικανότητα
του GPS για ακριβή υπολογισμό του υψομέτρου. Επειδή
οι δορυφόροι που μπορούμε να “δούμε” βρίσκονται στην
ίδια μεριά της τρίτης διάστασης (δεν μπορούμε να “δούμε”
δορυφόρους κοντά ή κάτω από τον ορίζοντα), η αβεβαιότητα
στην τρίτη διάσταση (υψόμετρο) είναι πολύ μεγαλύτερη.
Κάθε σφάλμα στις μετρήσεις του GPS είναι τυχαίο, με την
έννοια ότι δε μπορούμε να τα επαναλάβουμε ακριβώς. Αν
δηλαδή ξανακαταγράψουμε την ίδια ακριβώς πορεία, θα
μας δείξει διαφορετικές μετρήσεις. Ή αντίστοιχα, στην ίδια
πορεία διαφορετικές καταγραφές θα δώσουν διαφορετικές
μετρήσεις – όχι μόνο λόγω της υπαρκτής μικρής διαφοράς
στην πορεία του κάθε ατόμου. Τα σφάλματα στο γεωγραφικό
μήκος, πλάτος και στο υψόμετρο προστίθενται και είναι
διαφορετικά για κάθε καταγραφή. Μάλιστα θα δείτε ότι αν
στους υπολογισμούς αποστάσεων, αφαιρέσετε το υψόμετρο,
και συγκρίνετε δυο καταγραφές από την ίδια πορεία, οι
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κατεύθυνση (σε ευθεία) για το επόμενο σημείο. Έτσι λοιπόν
όταν καταγράφουμε είναι καλό να μην υπάρχουν πολλές
“μουτζούρες” σαν αυτή που είδαμε προηγουμένως.

διαφορές θα είναι μικρότερες, γιατί μαζί με το υψόμετρο, θα
έχετε αφαιρέσει και τα σφάλματά του.

Τρόποι για δημιουργία καλύτερων
αρχείων πορείας

Το πώς λειτουργεί η καθοδήγηση, πρέπει να το έχουμε υπόψη
μας και όταν δημιουργούμε μία πορεία στον υπολογιστή (πχ.
Google Earth). Εκτός του ότι χρειάζονται περισσότερα σημεία
για να περιγράψουμε στροφές, όσο πιο πυκνά είναι τα σημεία,
τόσο πιο ξεκάθαρα “καταλαβαίνει” την πορεία η συσκευή μας.
Ακόμα κι όταν μία διαδρομή ή ένα μεγάλο τμήμα της είναι
ευθεία, το να σημειώσουμε μόνο την αρχή και το τέλος της
ευθείας, δεν είναι καλή πρακτική. Αν και η πορεία είναι σωστά
σημειωμένη, αν αρχίσουμε παρεκκλίνουμε από την πορεία
μας, το GPS δε θα μπορεί να μας δείξει πως να μπούμε στη
σωστή πορεία, αλλά πώς να φτάσουμε πιο γρήγορα στο τέλος
της ευθείας.

Η περίπτωση που είδαμε στο σχήμα 1 είναι βέβαια ακραία.
Όμως είναι μία καλή πρακτική, όταν κάνουμε στάση να
σταματάμε και την καταγραφή της πορείας. Εκτός του
ότι αποφεύγουμε να καταγράφουμε εικονική πορεία και
γλιτώνουμε μπαταρία, χωρίζοντας τη διαδρομή σε τμήματα
(segments) είναι εύκολο να βλέπουμε που ήταν τα σημαντικά
σημεία όπου κάναμε στάση. Επίσης είναι πιο αποτελεσματική
η μετέπειτα καθοδήγηση με βάση αυτήν την καταγραφή.
Αν, για παράδειγμα, κάποιος κάνει μια καλή καταγραφή κατά
τη διάρκεια της εξερευνητικής εκδρομής, όταν η εκδρομή
γίνει κανονικά, θα είναι σε θέση να ξέρει πόση ώρα θέλει
(με τον ρυθμό της συγκεκριμένης ομάδας) να φτάσει στην
επόμενη στάση ή πόσο χρόνο θέλει μέχρι το τέλος. Έτσι μπορεί
να προγραμματίσει καλύτερα τους χρόνους για στάσεις.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι πολλά προγράμματα / συσκευές
GPS μπορούν και χωρίζουν τη διαδρομή σε τμήματα
(segments) αυτόματα με το να ”καταλαβαίνουν” μόνα τους
πότε κάνουμε στάση. Όμως μία τέτοια ρύθμιση όχι απλά δε
λύνει το πρόβλημα (αφού τελικά η συσκευή “νομίζει” ότι
κινούμαστε) αλλά δημιουργεί και άλλα: στη διάρκεια μιας
μεγάλης στάσης, το φαινόμενο δεν είναι συνεχόμενο με
αποτέλεσμα η συσκευή να μπερδεύεται και να νομίζει ότι
μια κινούμαστε μια σταματάμε μια κινούμαστε κ.ο.κ., (παρά
το γεγονός ότι δεν κινούμαστε καθόλου). Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών τμημάτων, τα οποία συν
τοις άλλοις είναι και λανθασμένα.

Ένα τέτοιο παράδειγμα μπορούμε να δούμε στο σχήμα 2.
Η πορεία και στις πέντε περιπτώσεις, είναι ακριβώς η ίδια.
Ο κόκκινος αστερίσκος (το σημείο όπου βρισκόμαστε)
είναι επίσης το ίδιο. Το μόνο που διαφέρει είναι ο αριθμός
των σημείων με τα οποία έχουμε ορίσει την διαδρομή.
Όσο περισσότερα τα σημεία, τόσο πιο γρήγορα το GPS μας
επαναφέρει στην πορεία μας. Επιπλέον όταν το GPS δεν μας
καθοδηγεί τόσο στην πορεία, όσο σε κάποιον μακρινότερο
προορισμό, η απόκλιση από την πορεία τείνει να αυξάνεται
καθώς προχωράμε.

Ένα αρχείο πορείας αποτελείται από πολλά σημεία (σε σειρά)
απάνω στη διαδρομή. Αυτό που γίνεται όταν χρησιμοποιούμε
το GPS για καθοδήγηση, είναι ότι βρίσκει σε ποιο από
αυτά τα σημεία βρισκόμαστε πιο κοντά και μας δείχνει την
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Σχήμα 2. Η πυκνότητα δειγματοληψίας

Χάρτες στο GPS

Στις περισσότερες συσκευές, η θέση μας εμφανίζεται πάνω σε
έναν χάρτη στην οθόνη. Αυτός ο χάρτης μπορεί να αποτελείται
από απλά ή πιο λεπτομερή σχέδια, ή να είναι μια εικόνα (πχ.
δορυφορική φωτογραφία). Στην περίπτωση του σχεδίου, ο
χάρτης είναι ένα αρχείο που περιγράφει τι βρίσκεται και πού.
Είναι γενικά ένα πιο μικρό αρχείο (χάρτης όλης της Ελλάδας
είναι περίπου 150 ΜΒ) έχει σημειωμένα μονοπάτια, αλλά
καταναλώνει περισσότερους πόρους (μπαταρία, CPU) της
συσκευής, καθώς πρέπει πολύ συχνά (zoom, μετακίνηση) να
σχεδιάζει τον χάρτη από τις πληροφορίες που έχει το αρχείο.
Από την άλλη, χάρτες που είναι φωτογραφίες, είναι πολύ
πιο ογκώδεις (αν θέλουμε να έχουμε αρκετή λεπτομέρεια),
δεν είναι τόσο ενεργοβόροι, αλλά δεν έχουν σημειωμένα τα
μονοπάτια.
Γενικά, ένα μονοπάτι που βλέπουμε στο χάρτη της συσκευής,
δε σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για
καθοδήγηση (σίγουρα όχι σε χάρτες από εικόνα). Δε θα μας
δείξει για παράδειγμα πόσο χρόνο θέλουμε για να φτάσουμε
στον προορισμό μας. Αν παρεκκλίνουμε, δε θα μας δείξει
προς τα πού πρέπει να πάμε. Απλά θα πρέπει να κανονίζουμε
εμείς την πορεία μας ώστε το στίγμα μας να βρίσκεται
συνεχώς πάνω στη γραμμή του μονοπατιού.

Το δύσκολο είναι να βρούμε καλούς χάρτες σχεδίου, καθώς
απαιτούν πολλή δουλειά και πρόσβαση σε πληροφορίες. Στο
διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε χάρτες ανοικτού κώδικα –
χάρτες που έχουν δημιουργηθεί για να είναι ελεύθεροι σε
όλους από ομάδες, στις οποίες μπορεί ο οποιοσδήποτε να
συμμετέχει έχοντας πρόσβαση στις πληροφορίες του χάρτη
και ενημερώνοντας τις. Προφανώς δεν χρειάζεται να είστε
μέλη για να κατεβάσετε τους χάρτες αυτούς.
Μερικές από τις διευθύνσεις όπου μπορείτε να βρείτε
τέτοιους χάρτες, είναι:
http://download.mapsforge.org
http://www.openandromaps.org/en/downloads
http://www.swpegasus.com
Το τελευταίο μάλιστα έχει τους πιο ενημερωμένους χάρτες για
Ελλάδα και Κύπρο.
Για χάρτες από φωτογραφίες, μπορείτε να φτιάξετε ακόμα
και μέσα από την ίδια την εφαρμογή OruxMaps (πχ Google
Earth) για το κινητό σας, ή από εφαρμογές όπως το “Mobile
Atlas Creator” ( http://www.miocool.com )
ή το “Viking” ( http://viking.sf.net ) στον υπολογιστή σας.
Τα αρχεία πορείας είναι συνήθως KML (Google Εarth)
ή GPX (Garmin). Και οι δύο αυτοί τύποι, είναι υποκατηγορίες
των XML (eXtended Markup Language) και είναι κείμενο που
περιέχει όλες τις πληροφορίες.
Μάλιστα αξίζει να δοκιμάσετε να το ανοίξετε με κάποιο
πρόγραμμα, όπως το “notepad”, το “wordpad”, ή το
“Microsoft Word”, για να δείτε τα περιεχόμενά του.
Για να τροποποιήσετε ή να επεξεργαστείτε αρχεία πορειών, ή
να μετατρέψετε μεταξύ gpx/kml μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
προγράμματα όπως το “GPX Editor”
( http://sourceforge.net/projects/gpxeditor ).
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Με τον ΕΟΣ
στο νησί του
Aπόλλωνα,
την ΑΝΑΦΗ
Κείμενο: Χριστίνα Κοκκινάκη
Φωτογραφίες: Χρήστος Οικονομάκης,
Νανά Κουτσανδρέου, Ζουμπουλιά Βολωνάκη

Με παλιούς και νέους φίλους βρεθήκαμε «στην εσχατιά των
Κυκλάδων», την Ανάφη, το νησί που οφείλει την ονομασία
του σε μία γοητευτική πτυχή της μυθολογίας: Οι Αργοναύτες,
μια σκοτεινή νύχτα χωρίς άστρα και φεγγάρι ενώ διέσχιζαν
το Κρητικό Πέλαγος για μπουν στο Αιγαίο κινδύνευσαν
από την κακοκαιρία και απελπισμένοι εκλιπαρούσαν τον
Απόλλωνα για σωτηρία. Εκείνος ανταποκρινόμενος διέχυσε
φως με τη μορφή κεραυνού, οπότε και είδαν μπροστά
τους να ξεπροβάλει («ANAΦΑΙΝΕΤΑΙ») ολόκληρο νησί.
αρχιτεκτονική του αμφιθεατρικά χτισμένου οικισμού, που
γαντζώνεται σε υψόμετρο 230μ στους γκρεμούς ενός λόφου,
μας θυμίζει ότι οι Αναφιώτες διακρίθηκαν ως χτίστες και από
τον Όθωνα. Επί βασιλείας του διετάχθη η μετεγκατάσταση
αρκετών μαστόρων στην Αθήνα προκειμένου για την
ανέγερση των Ανακτόρων και έτσι στους πρόποδες της
Ακρόπολης δημιουργήθηκε σταδιακά η δική τους γειτονιά,
ένα αρχιτεκτονικό στολίδι της Αθήνας, τα «Αναφιώτικα».
Με το πρώτο φως της ερχόμενης ημέρας βγήκαμε στα
μπαλκόνια μας και, εκτός από το απέραντο γαλάζιο,
αντικρίσαμε στα ανατολικά το «Γιβραλτάρ του Αιγαίου»,
Εκεί εξερχόμενοι οι Αργοναύτες ανήγειραν βωμό προς
τιμήν του ηλιακού θεού και ονόμασαν το νησί Ανάφη εκ του
ρήματος «αναφαίνω –ομαι»
Εν έτει 2013, μια Κυριακή του Αυγούστου με φεγγάρι, οι εκ
Κρήτης ορμώμενοι 51 συμμετέχοντες του ΕΟΣ Ηρακλείου και
ένας σκύλος, ο «Ρωμαίος», αποβιβαστήκαμε με το πλοίο
Πρέβελη στο ίδιο νησί. Η Ανάφη σήμερα αριθμεί περίπου 250
κατοίκους και είναι το νοτιοανατολικότερο κατοικημένο των
Κυκλάδων. Ήδη από την πρώτη νυχτερινή επαφή με την Χώρα
που βρήκαμε ξύπνια, αισθανθήκαμε ότι ακόμη αντανακλά
η αίγλη του «Αιγλήτη» Θεού Απόλλωνα. Η καλαίσθητη
28

Το πρόγραμμα για την πρώτη ημέρα περιελάμβανε την
διάσχιση του παράκτιου μονοπατιού ώστε να κολυμπήσουμε
και να γνωρίσουμε όλες τις παραλίες του νησιού.
Τα εξωτικά κολπάκια μας σαγήνευαν με τα διάφανα νερά τους
και εντυπωσιακούς βυθούς που διακρίναμε ακόμη και από
ψηλά. Εξίσου θελκτικά ήταν και από κοντά, με αποτέλεσμα
οι συμμετέχοντες στην πορεία μας όλο και λιγόστευαν μη
αποχωριζόμενοι τις χρυσαφένιες αμμουδιές… Ευτυχώς, η
φύση είχε προνοήσει να διατίθεται σκιά σε αλμυρίκια και

ήτοι τον Βράχο, τον δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος
ασβεστολιθικό μονόλιθο της Μεσογείου, με υψόμετρο 464μ,
ο οποίος επιβλητικά δεσπόζει στο νησί. Ο Βράχος αυτός
χαρακτηρίστηκε από τον Τουρνεφόρ, Γάλλο περιηγητή του
18ου αιώνα, ως ο τρομακτικότερος του κόσμου, ίσως επειδή
στο νότιο τμήμα του πέφτει κάθετα στην θάλασσα, κοφτός σαν
από θεϊκό μαχαίρι αποτελώντας πρόκληση και για τους πιο
τολμηρούς αναρριχητές!!! Τα μικρά νησάκια Φτενά, Μακριά
και Παχιά που είδαμε επίσης να προβάλλουν μέσα από το
πέλαγος, έμελλε να αποτελέσουν συχνότατο φόντο στις
μετέπειτα πορείες και τις φωτογραφίες μας

βράχους. Οι περισσότερες από αυτές τις παρθένες παραλίες
χαίρουν να στερούνται σήματος κινητής τηλεφωνίας και
ανθρώπινης παρέμβασης.
Τα απογεύματα στη Χώρα παρατηρούσαμε κυρίως τα χρώματα:
Tους ασβεστωμένους παλιούς ανεμόμυλους, τα ολόλευκα
μικρά σπιτάκια με τους θόλους και τις λουλουδιασμένες αυλές
και ασφαλώς το κυρίαρχο γαλάζιο στα παραθυρόφυλλα και
τα τραπεζάκια σε όλες τις αποχρώσεις του: «όπως γαλανίζει
το βραδάκι, το μαβί, το βιολετί». Στα στενά πέτρινα σοκάκια
απολαμβάναμε τις φωνές των παιδιών που έτρεχαν ή
έπαιζαν κρυφτό, τις συζητήσεις που μας άνοιγαν οι κάτοικοι
στις πεζούλες και τα ήρεμα χαμόγελα των τουριστών που
ενσωματώνονταν εύκολα, όπως κι εμείς, στην Αναφιώτικη
κοινωνία. Το ηλιοβασίλεμα το βλέπαμε είτε από κάποια
βεράντα ή καφέ, είτε από τα απομεινάρια του Βενετσιάνικου
Κάστρου στο πιο ψηλό σημείο της Χώρας. Από εκεί,
συγκεκριμένα, βλέπαμε πανοραμικά τη Σαντορίνη και πέραν
αυτής τον ήλιο να δύει προσφέροντας σε αυτήν και σε εμάς
υπέροχα χρώματα ….και στη συνέχεια… γυρίζαμε πλάτη ώστε
να απολαύσουμε το φεγγάρι να ανατέλλει από το Βράχο και
να φωσφορίζει πάνω στη θάλασσα της Ανάφης ! Η νυχτερινή
ζωή της Χώρας ξεκινούσε και μας καλούσε με διάχυτο κέφι
στην ατμόσφαιρα και αρκετές επιλογές. Πρόκειται πλέον για
έναν καθιερωμένο τουριστικό προορισμό όσων επιθυμούν
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ηρεμία αλλά όχι ερημιά στις διακοπές
τους, διαθέτοντας μία αυθεντική
κυκλαδίτική ατμόσφαιρα
και
ο,τιδήποτε ένας σύγχρονος επισκέπτης
επιθυμεί, χωρίς όμως τον θόρυβο
άλλων γειτονικών νησιών και χωρίς
να αλλοτριώνεται από τον τουρισμό
και την σύγχρονη ανάπτυξη!
Τις επόμενες ημέρες ανιχνεύσαμε
τα βουνά της Ανάφης, όσοι κλείσαμε
για λίγο τα αυτιά στις σειρήνες των
παραλιών. Τα ορειβατικά μονοπάτια
της ενδοχώρας είναι καλοσυντηρημένα
αλλά δεν στερηθήκαμε και μία
αίσθηση αναρρίχησης όσοι από
εμάς ανεβήκαμε στην υψηλότερη
κορυφή του νησιού, τη Βίγλα
(581μ), για να θαυμάσουμε το
Αιγαίο Πέλαγος και στα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα. Αρωγός μας
στις περιηγήσεις αυτές ήταν το
καλοδεχούμενο μελτέμι που μας
δρόσιζε. Πολλά γραφικά ξωκκλήσια
όπως «η Παναγιά η Βουβή» και
«η Παναγιά Δοκάρι» ξεπετάγονταν
μονίμως στις βουνοπλαγιές και
μας προσέφεραν σκιά, θαρρείς
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και δημιουργήθηκαν για να παρέχουν
καταφύγιο στους οδοιπόρους. Από τις
εικόνες και τοιχογραφίες τους γνωρίσαμε
αγίους μη διαδεδομένους στην Κρήτη,
όπως τον Άγιο Συμεών και τον Άγιο Φλώρο.
Οι πορείες μας στην Ιερά Οδό και εν γένει
στον λόφο Καστέλι ήταν χαρακτηριστικές
για τα κατάλοιπα της πλούσιας ιστορίας
του νησιού που συναντήσαμε, όπως μια
μαρμάρινη ρωμαϊκή σαρκοφάγο, ερείπια
αρχαίας τοιχοποιίας, ταφικά συγκροτήματα
κτλ. Επίσης βιώσαμε την συγκινητική
αίσθηση να περπατάμε στο ίδιο μονοπάτι
με το οποίο οι αρχαίοι Αναφιώτες
προσέγγιζαν τον Ναό του Απόλλωνα,
στο σημείο όπου σήμερα βρίσκεται το
Μοναστήρι. Συναντήσαμε μελισσοκόμους
και βοσκούς με τα κοπάδια τους αλλά
μόλις ελάχιστες καλλιέργειες στο άγονο,
χαρακτηριστικό για ξερονήσι, έδαφος.
Το μπλε της θάλασσας και του ορίζοντα
αποτελούσε μόνιμο μοτίβο με ιδιαίτερα
εντυπωσιακή την χερσόνησο του Κάλαμου
με τις εκατέρωθεν γκρεμώδεις ακτές.
Στο τέλος κάθε πορείας, κουρασμένοι
και ψημένοι από τον Ήλιο της Ανάφης,
τρέχαμε λυτρωτικά στα ολόδροσα νερά

των παραλιών που είχαμε θαυμάσει από διάφορα επίπεδα!
Η εμπειρία που δεν θα ξεχάσει όμως κανείς από τους 45
συμμετέχοντες είναι το προτελευταίο μας βράδυ στην
κορυφή του Βράχου, τον Κάλαμο. Ξεκινήσαμε απόγευμα
από τους πρόποδες του ναού του Απόλλωνα, στα οικοδομικά
λείψανα του οποίου βρίσκεται σήμερα το φιλόξενο μοναστήρι
της Ζωοδόχου Πηγής. Εκεί, εκτός από κρύο νερό και
λουκουμάκι, μας προσφέρθηκαν για τη διανυκτέρευσή μας
και τα κλειδιά της ερημωμένης πλέον Μονής της Πάνω
Καλαμιώτισσας που βρίσκεται στην κορυφή του Βράχου και
χτίστηκε το 1715 μΧ. Το μονοπάτι που ακολουθήσαμε είναι
πολύ ευδιάκριτο, καθώς, εκτός από τους περιηγητές, κάθε
χρόνο προσέρχονται προσκυνητές εν πομπή στη Μονή για
το πανηγύρι των Γενεθλίων της Θεοτόκου. Σημειωτέον, σε
αυτήν την ιδιαίτερου κάλλους περιοχή τελούνταν και στην
αρχαιότητα προς τιμήν του Θεού Απόλλωνα τα Υακίνθεια!!
Μετά από μιάμιση περίπου ώρα ανοδικής πορείας και αφού

απομακρυνθήκαμε σταδιακά από τους ήχους της θάλασσας
και τη θέα της βόρειας παραλίας του Μοναστηριού με τους
χαρακτηριστικούς κοφτερούς βράχους, βρεθήκαμε κοντά στη
μύτη του Κάλαμου όπου με κομμένη ανάσα και ανεβασμένη
αδρεναλίνη από την αγριάδα του τοπίου προχωρούσαμε
με περιέργεια. Και ξαφνικά, μέσα από τους βράχους…
αναφάνηκε…. η καμαρωτή άσπρη εκκλησία με το νότιο
μπαλκόνι πάνω από το Αιγαίο σε υψόμετρο 464μ. Εκδηλώσεις
ενθουσιασμού και έντονα επιφωνήματα χαράς ήταν οι
αντανακλαστικές αντιδράσεις για το ενεργειακό αυτό μέρος.
Όλο και ομορφότερο γινόταν το τοπίο καθώς ανακαλύπταμε
το ψηλό καμπαναριό και τα άσπρα κελιά με τις θολωτές
σκεπές πάνω από το απέραντο γαλάζιο καθώς και τη δυτική
πανοραμική θέα του λοφίσκου της Χώρας με τη Σαντορίνη
στον ορίζοντα. Οι υπνόσακοι και τα σακίδια μας πεταχτήκαν
διάσπαρτα στο χώρο και άναψαν τα φλας των φωτογραφικών
μηχανών… Σιγά σιγά όλοι πήραμε θέση για το ηλιοβασίλεμα
ενώ η αρχηγός μας, η Ζουμπουλιά, εμπνευστής και ψυχή της
εκδρομής αυτής, μας έψηνε ελληνικό καφέ στο μπρίκι που
είχε τοποθετήσει στην ασβεστωμένη ταράτσα με τα πόδια της
να κρέμονται πάνω από το Αιγαίο!! Τη δύση του ήλιου πίσω
από τη μαγευτική Θήρα ακολούθησε μια ακόμη πιο εκστατική
ανατολή του φεγγαριού που προέβαλε σιγά σιγά από τη
θάλασσα και μας μάγεψε τελειωτικά… Γέλια, φαγητό και ρακή
μας απορρόφησαν και κατόπιν, στη νυχτερινή μας περιήγηση,
είδαμε και την Σαντορίνη κατάφωτη πλέον!!!! Οι πιο νυχτόβιοι
συνεχίσαμε τα ανέκδοτα μέχρι που προσφύγαμε και εμείς

στους υπνόσακούς μας… άλλοι μέσα στο μοναστήρι και άλλοι
έξω… στο γνωστό ξενοδοχείο πολλών αστέρων… παρέα με
τον αέρα και όλο το σύμπαν….
Τα πρώτα χρώματα της αυγής έστειλαν φως και ξύπνησαν
τους τυχερότερους που πήραμε θέση στους βράχους και στο
καμπαναριό, σαν ζωντανές μούμιες μέσα στους υπνόσακους,
περιμένοντας τώρα την Ανατολή!! Η εμφάνιση του Ήλιου και
σταδιακή ανάδυσή από τη θάλασσα μας προκαλούσε μια
αίσθηση αισιοδοξίας! Και αφού τα ζήσαμε όλα αυτά, μεστοί
εικόνων και εμπειριών, πήραμε το δρόμο της επιστροφής για
το Μοναστήρι και την τελευταία μας βόλτα στις παραλίες ή τη
Χώρα.
Οι γενναιότεροι έφτασαν και στο δυσπρόσιτο Δρακοντόσπηλιο
για να απολαύσουν τους πολύχρωμους σταλαγμίτες και
σταλακτίτες του και ασφαλώς δεν παραλείψαμε την επίσκεψη
στην αρχαιολογική συλλογή στη Χώρα. Το ξημέρωμα του
Σαββάτου μας βρήκε στον απόηχο του αποχαιρετιστήριου

γλεντιού μας σε ταβερνούλα της Χώρας, έτοιμους με τις
αποσκευές μας στο λιμάνι για επιστροφή στο Ηράκλειο.
Οι δέκα περίπου Αθηναίοι φίλοι έμειναν ακόμη δύο ημέρες
περιμένοντας το δικό τους πλοίο της γραμμής… Ίσως εκείνοι
να κατάφεραν να ακούσουν και την άρπα του πανέμορφου
Αναφαίου Θεού της ποίησης και της μουσικής.… Εμείς ίσως
την ακούσουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφτούμε πάλι
το νησί της Ανάφης! Άγνωστο πότε.
Προς το παρόν πάντως, ο Ορειβατικός Σύλλογος
Ηρακλείου… αγρυπνά και προετοιμάζεται….
για άλλες Πολιτείες!!!
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ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ ALTA VIA 2
με τον ΕΟΣ Αχαρνών

Κείμενο - Φωτογραφίες:
Άρια Χατζηβασίλη

Οι Δολομίτες είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα της φύσης:
ένα σύνολο βουνών στη Βορειοανατολική Ιταλία,
νοτιοανατολικά των Άλπεων, των οποίων αποτελούν τμήμα
και χαρακτηρίζονται από τις μυτερές και απότομες κορυφές
και το κόκκινο χρώμα των βράχων. Το 2009 ανακηρύχτηκαν
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Οφείλουν την ονομασία τους στο Γάλλο γεωλόγο Dolomieu,
που πρώτος πρόσεξε, το 1789, την ασβεστολιθική και
κρυσταλλική τους σύσταση.
Τους Δολομίτες διασχίζουν πάρα πολλά μονοπάτια, αμέτρητες
διαδρομές που διακλαδίζονται σε χιλιάδες κατευθύνσεις.
Ανάμεσα τους είναι οι “Alte Vie”, διαδρομές μεγάλων
αποστάσεων σε μεγάλο υψόμετρο που αριθμούνται από το
1 ως το 8. Για τη διάσχιση της κάθε μιας από αυτές απαιτείται
τουλάχιστο μια βδομάδα, ενώ κατά μήκος τους βρίσκονται
πολυάριθμα καταφύγια (rifugi).
Η Alta Via 2 ξεκινάει από το Brixen και καταλήγει στο Feltre.
Έχει μήκος 185 km, συνολική υψομετρική διαφορά 11,000 m,
ενώ για τη διάσχιση της απαιτούνται 15 μέρες. Η ψηλότερη
κορυφή κατά μήκος της είναι η Piz Boe (3.152 μ), εκτός

Dolomiti-Alta Via 2
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αν με μικρή παράκαμψη, πραγματοποιηθεί ανάβαση στην
Βασίλισσα των Δολομιτών Marmolada (με ψηλότερη κορυφή
την Punta Penia, 3.335 μ).
Τα περίφημα αναρριχητικά μονοπάτια είναι από τα καλύτερα
οργανωμένα της Ευρώπης. Oι “Vie ferrate” (δρόμοι του
ατσαλιού) είναι άρτια χαρτογραφημένες και σηματοδοτημένες
διαδρομές, που περνούν από κάθετες ορθοπλαγιές και
δύσκολα περάσματα και απαιτούν εξίσου «σιδερένια

Λίμνη Fedaia

Θέα από το Rifugio Forcella Pordoi

Via Ferrata Trincee με θέα τη Marmolada
νεύρα». Οι διαδρομές αυτές άνοιξαν τον 19ο αιώνα και
ολοκληρώθηκαν στα χρόνια του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου,
ενώ από το 1950 συντηρήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν.
Ο ΕΟΣ Αχαρνών διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μια
εξόρμηση στους Δολομίτες, με διάσχιση τμήματος της
Alta Via-2, το καλοκαίρι του 2013, στην οποία είχα την
τύχη να συμμετέχω. Στις 27 Ιουλίου, η ομάδα μας των
21 ορειβατών ξεκίνησε την περιπέτεια της στα «μαγικά

βουνά». Αναχωρήσαμε με λεωφορείο από την Αθήνα για την
Πάτρα, όπου επιβιβαστήκαμε στο πλοίο Superfast της ΑΝΕΚ.
Αφού διαπλεύσαμε την Αδριατική, αποβιβαστήκαμε στις
28 Ιουλίου στην Ancona. Διασχίσαμε οδικώς ένα μεγάλο
τμήμα της Βόρειας Ιταλίας και φτάσαμε το απόγευμα στην
όμορφη μικρή πόλη Brixen, όπου διανυκτερεύσαμε.
Στις 29 Ιουλίου ξεκινήσαμε όλοι μαζί από το Brixen.
Ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή και αφού
θαυμάσαμε για πρώτη φορά τις μυτερές κορυφές των
Δολομιτών, φτάσαμε στο Passo Rodella, από όπου η
πεζοπορική ομάδα των 16 θα ξεκινούσε τη δική της διαδρομή.
ΟΙ υπόλοιποι 5 της ορειβατικής ομάδας συνεχίσαμε με το
λεωφορείο μέχρι το Passo Gardena (2121 μ). Η ομορφιά
του τοπίου μας ενθουσίασε. Με συννεφιασμένο καιρό
ξεκινήσαμε το περπάτημα ακολουθώντας το μονοπάτι Νο
666 που μας οδήγησε σε ένα μικρό καταρράκτη, από όπου
θα ξεκινούσε η Via Ferrata Brigata Tridentina.Φορέσαμε τον
ειδικό εξοπλισμό και ξεκινήσαμε την ανάβαση, δυστυχώς
υπό βροχή. Η διαδρομή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, πορεία
σε κάθετο και εκτεθειμένο βράχο, επιστρατεύοντας όμως
όλες τις δυνάμεις μας, καταφέραμε να φτάσουμε σώοι
και αβλαβείς στην κρεμαστή γέφυρα, πάνω από ένα βαθύ
φαράγγι και μετά από λίγο στο τέρμα της διαδρομής μας, στο
Rifugio Pisciadu (2587 μ). Το καταφύγιο βρισκόταν σε ένα
μαγευτικό μέρος, πλάι σε μια αλπική λίμνη, στην αγκαλιά των
μυτερών βράχων. Το πλούσιο δείπνο και τα ζεστά χρώματα
του δειλινού που κάλυψαν το τοπίο απάλειψαν την κούραση
μας.
Την επόμενη μέρα 30 Ιουλίου περπατήσαμε μια μεγάλη

Διαδρομή Rifugio Boe-Rifugio Forcella Pordoi

Διαδρομή Rifugio Pisciadu-Rifugio Boe

Marmolada-Κορυφή Punta Penia (3335 μ)
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Marmolada-Rifugio Plan di Fanconi
διαδρομή με πολλές εναλλαγές τοπίου γεμάτη εικόνες
απαράμιλλης ομορφιάς. Περάσαμε από το Rifugio Boe (2873
μ) και το Rifugio Forcella Pordoi (2849 μ) σε χιονισμένο
πεδίο, το Passo Pordoi (2239 μ) στο μέσον μιας καταπράσινη
κοιλάδα, το Rifugio Fedarola (2400 μ) και το Rifugio Viel
dal Pan (2432 μ). Ξαφνικά αντικρίσαμε μια εκπληκτική
εικόνα, βγαλμένη λες μέσα από παραμύθι, τη λίμνη Fedaia
πλαισιωμένη από καταπράσινες δασωμένες πλαγιές και τον
παγετώνα Marmolada. Συνεχίσαμε σα μαγνητισμένοι μέχρι το
Passo Fedaia και το Rifugio Dolomia (2074 μ), έναν όμορφο
ξενώνα που θα μας φιλοξενούσε τρεις βραδιές. Απολαύσαμε
το ζεστό μπάνιο και το δείπνο μας.
Στις 31 Ιουλίου διασχίσαμε τη 2η «οδό του ατσαλιού», τη
Via Ferrata Trincee. Χαραγμένη στην κορυφογραμμή μιας
συστάδας μυτερών και απόκρημνων βράχων, πάνω από τη
λίμνη Fedaia, με θέα εκπληκτική σε όλη τη διαδρομή της, μας
χάρισε μεγάλες συγκινήσεις τόσο με την ομορφιά της, όσο
και με τη μεγάλη τεχνική δυσκολία της. Η διάσχιση της ήταν
σίγουρα μια ασύγκριτη εμπειρία.
Την 1 Αυγούστου μας περίμενε η ανάβαση στην Βασίλισσα
των Δολομιτών Marmolada. Το τελεφερίκ μας ανέβασε
στο Rifugio Plan di Flaconi (2626 μ). Φορώντας τον
πλήρη εξοπλισμό μας (κραμπόν, μποντριέ) δεθήκαμε σε
σχοινοσυντροφιά με τον Ιταλό οδηγό μας και ξεκινήσαμε
την ανάβαση στον παγετώνα, ακολουθώντας συγκεκριμένη
διαδρομή, που συμπεριλάμβανε και μικρή Via ferrata.
Η κατάκτηση της ψηλότερης κορυφής των Δολομιτών,
Ηλιοβασίλεμα στο Rifugio Mulaz
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Punta Penia (3335 μ) μας χάρισε μεγάλη ικανοποίηση αλλά
και μια ανεπανάληπτη πανοραμική θέα. Η κατάβαση ήταν
κοπιαστική γιατί η λειτουργία του τελεφερίκ είχε διακοπεί και
αναγκαστήκαμε να κατέβουμε περπατώντας όλη τη διαδρομή
μέχρι το Rifugio Dolomia. Λίγο μετά το δείπνο βυθιστήκαμε
σε βαθύ ύπνο.
Στις 2 Αυγούστου συναντηθήκαμε με την πεζοπορική ομάδα.
Με το λεωφορείο μεταβήκαμε στο χωριό Malga Chiapela. Οι
πεζοπόροι ανέβηκαν με το τελεφερίκ στην κορυφή Punta
Rocca της Marmolada (3265 μ), ενώ εμείς περιηγηθήκαμε
στο γραφικό χωριό, μαζεύοντας δυνάμεις για το δεύτερο
μέρος της εξόρμησης μας. Συνεχίσαμε οδικώς μέχρι το
Passo Valles (2032 μ), αφήσαμε ξανά την πεζοπορική ομάδα
και ξεκινήσαμε την πορεία μας μέσω του Passo di Venegiota
(2303 μ), Passo Fochet di Focobon (2291 μ), Sasso Arduini
(2582 μ). Πλαγιές με καταπράσινο χορτάρι και μικροσκοπικά
πολύχρωμα λουλουδάκια, βραχώδη περάσματα, πλατώματα
σκεπασμένα με χιόνι, μας οδήγησαν στο Rifugio G. Volpi di
Misurata al Mulaz στα 2571 μ, από τα πιο όμορφα καταφύγια,
φωλιασμένο σε γαλήνιο τοπίο μοναδικής ομορφιάς.
Στις 3 Αυγούστου αφήσαμε το Rifugio Mulaz, ανεβήκαμε από
δύσβατες χιονισμένες ράχες στο Passo Mulaz, το Passo delle
Farangole, το Passo delle Fede (2678 μ), περάσαμε πλευρικά
ενός φαραγγιού και φτάσαμε στο Rifugio Rosetta (Pedrotti)
στα 2578 μ.
Στις 4 Αυγούστου καλύψαμε περπατώντας ένα μεγάλο
τμήμα της Alta Via-2, μήκους 14 km, από το Rifugio
Rifugio Pradidali

Marmolada-Θέα από την κορυφή Punta Penia
Rosetta, στο Rifugio Pradidali (2278 μ) και το Rifugio Treviso
(1631 μ), με μεγάλες υψομετρικές διαφορές, έντονη ποικιλία
στο ανάγλυφο και τα τοπία. Το τελευταίο μέρος της διαδρομής
ήταν μέσα σε πυκνό δάσος που κατέληγε σε ένα ποταμάκι, η
δροσιά του οποίου ανακούφισε τα κουρασμένα πόδια μας. Το
καταφύγιο Treviso, κρεμασμένο στην κατάφυτη πλαγιά, ήταν
ονειρεμένο μέρος για ξεκούραση και ονειροπόληση.
Στις 5 Αυγούστου η κούραση μάς έκανε να παραλείψουμε
την προαιρετική Via ferrata Canalone. Αφήσαμε τοRifugio

Rifugio Rosetta

Διαδρομή Rifugio Pradidali-Rifugio Treviso

Treviso, και ακολουθώντας μια ωραία διαδρομή με θέα στις
χαμηλές κοιλάδες φτάσαμε στο Passo Cereda (1369 μ), και
το ομώνυμο Rifugio. Μελαγχολικοί γιατί εγκαταλείψαμε τα
υψίπεδα με τα μαγευτικά τοπία της Alta Via-2, ικανοποιημένοι
όμως γιατί καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στη δύσκολη
αποστολή μας, αφεθήκαμε πια στις απολαύσεις και τις
ανέσεις του πολιτισμού..
Στις 6 Αυγούστου αποφασισμένοι να παραλείψουμε την
τελευταία ανάβαση στην Punta Cereda, μιας και οι δυνάμεις

Διαδρομή Rifugio Rosetta-Rifugio Pradidali
μας είχαν σχεδόν εξαντληθεί, χαλαρώσαμε περιμένοντας τους
υπόλοιπους της πεζοπορικής ομάδας. Όλοι μαζί μετά φύγαμε
με το λεωφορείο από το Passo Cereda και ακολουθώντας
μια όμορφη διαδρομή στη Βόρεια Ιταλία φτάσαμε στη Verona,
όπου διανυκτερεύσαμε.
Στις 7 Αυγούστου μεταβήκαμε από τη Verona στην Ancona,
όπου επιβιβαστήκαμε σε πλοίο των MINOAN
LINES. Το απόγευμα της 8ης Αυγούστου αποβιβαστήκαμε
στην Πάτρα και το βράδυ της ίδιας μέρας επιστρέψαμε στην
Αθήνα.
Ήταν μια ορειβατική εμπειρία μοναδική, ένα ταξίδι
ονειρεμένο σε έναν τόπο μαγικό.
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Αναρριχητικά Νέα
Never Enough

Ποτέ αρκετά…. Ίσως η πιο δύσκολη διαδρομή του νησιού μας
σκαρφαλώθηκε ελεύθερα μία από τις λίγες κρύες μέρες του
Οκτώβρη. Η διαδρομή βρίσκεται στο Βουλισμένο Αλώνι, στο
πάνω διάζωμα και ονομάζεται NEVER ENOUGH. Πριν από
δύο χρόνια, εκμεταλλευόμενοι την επίσκεψη ενός Αργεντινοισπανού φίλου, του Jose, ανοίξαμε αυτήν την πολύ όμορφη
γραμμή και μετά από αρκετές προσπάθειες και πολλά
αινίγματα ο Άρης κατάφερε να τη σκαρφαλώσει. Επειδή όμως
τίποτα δεν είναι τυχαίο και τίποτα δεν είναι αρκετό… αμέσως
μετά την εκτέλεση της διαδρομής τα τρυπάνια πήραν μπροστά
και τα νέα μας project ήδη μας περιμένουν.
Η Σουζάνα στη συνέχεια αφήνει το πρώτο της στίγμα στο
Βουλισμένο Αλώνι, με την διαδρομή Pigal, δυσκολίας που
κυμαίνεται στο 6α+, αριστερά από την Κλαβίκουλα. Με αυτά
και μ’αυτά το Αλωνάκι μας έχει ήδη πάνω από σαράντα
διαδρομές που το καθιστούν ένα ακόμη αναρριχητικό

Η Σχολή Μέσου έτοιμη για όλα
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παράδεισο δίπλα στο σπίτι μας.
Ο Billys και ο Flor ανοίγουν μια πολύ όμορφη διαδρομή
στη σπηλιά Τερσανά στον Μπάλο, ενώ στο Ρέθυμνο και
συγκεκριμένα στο φαράγγι του Πατσού ο Λάβας και η παρέα
του δημιουργούν ένα καινούργιο spot πολλά υποσχόμενο.
Ο Ιάκωβος και η Φανή ήδη πρόλαβαν να βάλουν και αυτοί την
πινελιά τους, ανοίγοντας μια νέα διαδρομή.
Η έμφαση που δίνεται στη δημιουργία νέων διαδρομών
μας αρέσει πολύ, γιατί είμαστε της άποψης ότι δεν νοείται
αναρρίχηση χωρίς την ύπαρξη διαδρομών. Πόσο μάλλον
όταν αυτές ανοίγονται με πολύ κόπο και θυσίες, με μοναδική
βοήθεια το πάθος μας, τη τσέπη μας και, προς τιμήν του, το
Σύλλογό μας που μας βοηθάει όπως μπορεί, σε σχέση με
πολλούς άλλους που σφυρίζουν αδιάφορα..
Όσον αφορά την Αναρριχητική Κοινότητά μας, κάποια παιδιά
έφυγαν - κανένας γιατί το ήθελε - , αλλά γιατί εκεί μας

Η Σουζάνα καρφώνοντας το Pigal

Οι μαθητές της Σχολής Αρχαρίων εν δράσει

Μαθητές της Σχολής Μέσου σκαρφαλώνοντας multipitch

Οι μαθητές της Σχολής Μέσου στο Ρελέ

Τίτλοι τέλους για τη Σχολή Αρχαρίων
Ο Αλαντίν στην πρώτη του προσπάθεια στο Pigal

Ο Αρης λίγο πριν το crux στην διαδρομή Never Enough

κατάντησαν αυτοί που μας κυβερνάνε. Περισσότεροι όμως
είναι αυτοί που έρχονται και σε αυτό βοήθησαν οι Σχολές
Αναρρίχησης που διοργάνωσε ο σύλλογος μας. Η Σχολή
Αναρρίχησης Αρχαρίων μόλις τελείωσε με όλα τα παιδιά ήδη
να σκαρφαλώνουν μόνοι τους. Κάποτε θυμάμαι να λέγαμε ότι
«άμα μείνει ένας από κάθε σχολή είναι επιτυχία». Από τώρα
θα λέμε ότι «και ένας να φύγει είναι αποτυχία».
Καλή αρχή λοιπόν σε όλους τους νέους της παρέας. Και για
το τέλος, η πρώτη Σχολή Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου που
πραγματοποιείται στο νησί είναι γεγονός και βρίσκεται σε
εξέλιξη (Νοέμβριος 2013).
Το πράμα, που λέμε και στην Κρήτη, στον αναρριχητικό χώρο
πάει καλά, ακόμα και αν οι συνθήκες μας έχουν κάνει να τα
βλέπουμε όλα μαύρα…

Cretan Climbing Community against all forms
of racism!
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Τα νέα μας
• Ευτυχισμένο το 2014! Πάντα ψηλά!
• Με πλούσιο υλικό, ωραίες εικόνες και ενδιαφέρουσες ιστορίες οργανώνουμε και
φέτος προβολές φωτογραφιών από τις δράσεις μας. Σας περιμένουμε λοιπόν κάθε
δεύτερη Πέμπτη στις 9 μ.μ. στα εντευκτήρια του Συλλόγου.
• Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια γενική Συνέλευση του
Συλλόγου. Επί μη απαρτίας θα γίνει επαναληπτική Γενική Συνέλευση Την Τετάρτη 5
Φεβρουαρίου. Η παρουσία όλων των μελών είναι απαραίτητη.
• Την Τσικνοπέμπτη 20 Φεβρουαρίου θα γίνει το Αποκριάτικο πάρτυ στα εντευκτήρια
του Συλλόγου και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου ο Αποκριάτικος χορός μας σε
κέντρο διασκέδασης. Ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα!
• Το Σαββατοκύριακο 15-16 Μαρτίου θα διεξαχθεί, για πρώτη φορά στην Κρήτη
και συγκεκριμένα στον Ψηλορείτη, επίσημος open αγώνας Ορειβατικού Σκι της
Ομοσπονδίας. Επιθυμία του συλλόγου μας ήταν και είναι η διοργάνωση στην Κρήτη
ενός αγώνα του πρωταθλήματος. Θα βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας και πιστεύουμε
ότι το γεγονός θα έχει επιτυχία, ανοίγοντας το δρόμο του χρόνου να διοργανώσουμε
ένα αγώνα του πρωταθλήματος στο βουνό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το
γεγονός θα γίνουν διαθέσιμες μόλις τις έχουμε.
• Οι Ορειβάτες του δρόμου αυξάνονται και πληθύνονται! Συγχαρητήρια σε όλους
όσους έτρεξαν στον Ερμονίκειο Δρόμο στις Μέλαμπες, στον Κνώσειο Δρόμο στο
Ηράκλειο και, ιδιαίτερα, στον 31ο Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Άξιοι!
• Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι Σχολές Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και Μέσου Επιπέδου. Στους νεοφώτιστους
αναρριχητές ευχόμαστε καλές αναρριχήσεις.
• Για πρώτη φορά μέλη μας συμμετείχαν στο 22ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορειβατικού Σκι στον Παρνασσό.
• Στο μέλος μας και «δασκάλα» χορού των μελών μας Μαρία Ελευθερίου πολλές ευχές για την απόκτηση του γιού της.
• Θερμά συλλυπητήρια στο μέλος μας Χρήστο Ασαργιώτη για την απώλεια των γονιών του.

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
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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.

