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Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ

«Κάποτε με κυριεύει επίμονα η ιδέα να ανεβώ σε ένα βουνό και να μην κατέβω πια!»  
(Γράμμα στον Παντελή Πρεβελάκη από τη Μαδρίτη, 1-11- 1932)

«… το σώμα μου κουράστηκε να παρακολουθεί το πνέμα και πάω τώρα στο βουνό να 
ξαναπάρω δύναμη…» (Γράμμα στο Β. Knös από Antibes, 30-01-1952)

«Γι’ αυτό χρειάζομαι αψηλό βουνό. Γαλήνη – για να βγω ζωντανός!»  
(Μόσχα, 21-03-1929, γράμμα στην Ελένη Σαμίου)

«Ο Καζαντζάκης ήταν ένας Σίσυφος που πάσχιζε αιματηρά ν’ ανεβάσει την πέτρα του 
στο βουνό φιλοδοξώντας να ιδεί τον κόσμο σωστότερο από κάποια κορυφή».  

(Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος). 

…Ό,τι πιο ουσιαστικό και σημαντικό συντελείται μέσα στο έργο του από ηθική άποψη 
– και το ηθικό στον Καζαντζάκη ταυτίζεται πάντα με το ελεύθερο – έχει σαν σταθερό 

σκηνικό του ένα βουνό ή μια κορυφή, σύμβολα ακρότατης ελευθερίας. 

Τι αξία μπορεί να έχει μια επίπεδη πορεία, όταν ο άνθρωπος δεν είναι υποχρεωμένος 
να επιστρατεύσει τις δυνάμεις του. Όλο και περισσότερες δυνάμεις, να υπερβάλλει τον 

εαυτό του…

Αποσπάσματα από το έργο του Γιώργου Σταματίου, “Νίκος Καζαντζάκης, ο οικουμενικός”, Δοκίμια, 

Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας, Παιανία 2002
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Κυριακή 11  |  Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας   
Αρχηγός: Δ.Σ.  •  Ώρες πορείας: 4   •  Β.Δ.: 1  

Τηρώντας το πρωτοχρονιάτικο έθιμο, θα κόψουμε τη βασιλόπιτα του 
Συλλόγου μας για τη νέα χρονιά αυτή τη φορά στο Οροπέδιο Λασιθίου. Από 
το Σελί Αμπέλου (910μ) θα ανεβούμε στην κορυφή Λουλουδάκι (1163μ), 
θα κατέβουμε στην περιοχή Τσούλη Μνήμα και θα φτάσουμε στο Οροπέδιο 
ακολουθώντας παλιό Μινωικό μονοπάτι. Όσοι δεν θέλουν να περπατήσουν 
μπορούν να επισκεφτούν τη Μονή Βιδιανής και το Δικταίον Άντρο.  
Θα ακολουθήσει γεύμα με τα όλα του σε ταβέρνα της περιοχής.  

Κυριακή 18 
Αρχαία Λατώ, Αβδελιακό - Κριτσά
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1                 
Πριν την πορεία θα ξεναγηθούμε στη βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της 
Κεράς με τις υπέροχες τοιχογραφίες και ακολούθως στην αρχαία δωρική 
πόλη Λατώ, όπου θα ανέβουμε με μικρή πεζοπορία. 
Μετά θα μεταφερθούμε με το λεωφορείο στο οροπέδιο Καθαρό και θα 
κατέβουμε το παλιό μονοπάτι που το ενώνει με την Κριτσά. Θα ξεκινήσουμε 
από τον οικισμό Αβδελιακό (1250μ)  και θα κατηφορίσουμε, στην αρχή σε 
όμορφο δάσος από πρίνους, σφεντάμια, αζίλακους και κυπαρίσσια και μετά 
μέσα σε ρεματιά μέχρι την Κριτσά (400μ).
Η εξόρμηση αυτή γίνεται για πρώτη φορά από το Σύλλογό μας.

Κυριακή 25  

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

πρόγραμμα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2015 !!   Πάντα Ψηλά!!
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Κυριακή 1  |   α. Μοναστήρια του Μεραμπέλλου
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη  •  Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.:1       
Όμορφη κυκλική πεζοπορία σε παλιό μονοπάτι-καλντερίμι που ξεκινά και επιστρέφει στον οικισμό Πάνω Λούμα (390μ) του 
Μεραμπέλου.  Μια διαδρομή στο ιδιαίτερο άγονο και ξερό τοπίο του Απάνω Μεραμπέλλου με τις ξερολιθιές και την μεγάλη 
εκκλησιαστική παράδοση και προσφορά από τα χρόνια της ενετοκρατίας και της τουρκοκρατίας. Στην διάρκεια της διαδρομής 
θα επισκεφτούμε τα δύο πιο σημαντικά μοναστήρια  από τα πολλά που άκμασαν στην περιοχή του Πάνω Μεραμπέλλου, τη 
Μονή Καρδαμούτσας (540μ) και τη Μονή Αρετίου (530μ)

β. Χειμερινή Εκπαίδευση  
Αρχηγός: Φώντας Σπινθάκης    

Η εξόρμηση αυτή αποτελεί μια σύντομη πρακτική ενημέρωση για ορειβάτες που 
επιθυμούν να ασχοληθούν με το χειμερινό βουνό. Θα γίνει επίδειξη χρήσης χειμερινού 
ορειβατικού εξοπλισμού με στόχο την ασφαλέστερη ανάβαση στα χιονισμένα βουνά. Η 
τοποθεσία θα είναι πιθανότατα ο Λάκος του Μυγερού στη βόρεια πλαγιά του Ψηλορείτη. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν το βασικό χειμερινό εξοπλισμό (χειμερινές 
μπότες, γκέτες, μπουφάν κλπ).

Κυριακή 8  | Πομπιάς Αγίας Πελαγίας 
Αρχηγός: Μπάμπης Χριστουλάκης  •   Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 1 
Όμορφη διαδρομή στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας με πανοραμική θέα. Από την Εθνική οδό (175μ) ανεβαίνουμε στον 
Πομπιά (420μ) με τους γυπαετούς να πετούν από πάνω μας, κινούμαστε περιμετρικά περνώντας από κάποιους Τούρκικους 
κουλέδες και κατεβαίνουμε ως το άγριας ομορφιάς ακρωτήριο Σταυρός. Από παραλιακό μονοπάτι φτάνουμε στην  παραλία του 
Αγγελόλακου και η πορεία μας τελειώνει στο δρόμο της Αγίας Πελαγίας.

Κυριακή 15  |  α. Σπαθί  
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη  •   Ώρες πορείας: 9  •  Β.Δ.: 6        
Από το χωριό Καμινάκι του Οροπεδίου Λασιθίου (870 μ) θα ανεβούμε στο Οροπέδιο του Λιμνάκαρου (1150μ) και από εκεί στην 
Κορυφή Σπαθί, την ψηλότερη της οροσειράς της Δίκτης (2148μ).  Θα επιστρέψουμε από την ίδια διαδρομή. Είναι απαραίτητος ο 
χειμερινός εξοπλισμός και πείρα σε χειμερινές αναβάσεις.

β. Κνωσός - Γιούχτας      
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου  •   Ώρες πορείας: 5.30  •  Β.Δ.: 2 
Ξεκινώντας το περπάτημά μας από την Κνωσό (122μ) φτάνουμε στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια. Ακολουθώντας μονοπάτι 
κατηφορίζουμε στο Κνωσανό Φαράγγι στην περιοχή Καρυδάκι. Συνεχίζουμε προς τα νότια, ανηφορίζουμε στο Μινωικό Ιερό 
στα Ανεμοσπήλια (440μ), από κει στο Ιερό Κορυφής και στην κορυφή του Γιούχτα (811μ). Τέλος κατηφορίζοντας το κλασικό 
μονοπάτι καταλήγουμε στις Αρχάνες (380μ).

Τριήμερο Καθαρής Δευτέρας 21-22-23  
Οροπέδιο Ασκύφου 
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός 
Τριήμερο στο γραφικό οροπέδιο Ασκύφου. Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το 
Πολεμικό μουσείο στις Καρές και τους τέσσερεις κουλέδες, της Ίμπρου, του Ασκύφου 
και το Ρογδιό με μικρές πεζοπορίες. Θα ανηφορίσουμε από την Ίμπρο στο οροπέδιο 
Νιάτο και το καταφύγιο της Ταύρης και θα κατέβουμε δασωμένο μονοπάτι στο Ασκύφου 
και θα πεζοπορήσουμε από το Μέσα Γωνί στην Ασή Γωνιά. Εφόσον μας το επιτρέψουν 
οι συνθήκες υπάρχει πιθανότητα για χειμερινή ανάβαση στο Κάστρο.

πρόγραμμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
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πρόγραμμα ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Σάββατο 28 - Κυριακή 1  |  Καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος - Ψηλορείτης   
Αρχηγός: Σοφοκλής Πλαΐτης  •  Ώρες πορείας: 2+8  •  Β.Δ.: 2+6
Από τις Κουρούτες (550μ) στα νότια του Ψηλορείτη θα προωθηθούμε με φορτηγάκι στo Παρδί (700μ) και 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 Φουρφουρά (600μ). Απαιτείται χειμερινός εξοπλισμός και πείρα σε χειμερινές αναβάσεις.

Κυριακή 1   |   Βοριζιανό Φαράγγι   
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη  •   Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2
Θα περπατήσουμε μέσα σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό φαράγγι του Ψηλορείτη, το Φαράγγι των Βοριζίων, που ξεκινά λίγο έξω 
από το ομώνυμο χωριό (560 μ). Θα ακολουθήσουμε διαδρομή ανηφορική μέσα στην κοίτη του φαραγγιού με κάποια απότομα 
σημεία. Στα 1090μ, λίγο πριν φτάσουμε στην είσοδο του οροπεδίου της Νίδας, θα βγούμε από το φαράγγι και κατηφορίζοντας 
από παλιό μονοπάτι θα επιστρέψουμε στα Βορίζια. 

Κυριακή 8  |  Pierra Creta 2015 
& Πρωτάθλημα Ορειβατικού Σκι    Αρχηγός: Δ.Σ.       
Για δεύτερη φορά στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Ψηλορείτη, θα διεξαχθεί επίσημος 
open αγώνας Ορειβατικού Σκι της Ομοσπονδίας, αλλά και αγώνας πρωταθλήματος 
ορειβατικού σκι. Τους αγώνες 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.  
Περισσότερες πληροφορίες για το γεγονός θα ανακοινωθούν σύντομα. 

Κυριακή 15  |  Μονή Βώσακου - Μονή Χαλέπας - Μονή Διοσκουρίου 
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 2
Θα ξεκινήσουμε από τους βόρειους πρόποδες του Κουλούκουνα (50μ) και με ανηφορική πορεία σε μονοπάτι θα φτάσουμε στην 
πανέμορφη ανακαινισμένη Μονή Βωσάκου (300μ). Στη συνέχεια ακολουθώντας χωματόδρομο και μονοπάτια θα περπατήσουμε 
ως τη Μονή Χαλέπας (450μ) και θα καταλήξουμε στη Μονή Διοσκουρίου, μετόχι της μονής Χαλέπας, που πιστεύεται ότι έχει 
κτιστεί πάνω σε αρχαίο ιερό των Διόσκουρων.

Κυριακή 22   |  Φαράγγι Βρυσί 
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2      
Ξεκινάμε από τους Λάκκους Χανίων (450μ) κι από καταπράσινο μονοπάτι φθάνουμε στο φαράγγι Βρυσί, που πήρε το όνομά 
του από το σπήλαιο με το ομώνυμο υπόγειο ποτάμι. Κινούμαστε στα πλάγια του φαραγγιού σε λαξευμένο μονοπάτι ανάμεσα 
σε κυπαρίσσια και πρίνους έως την πηγή Βρυσί (790μ), περνάμε στην απέναντι πλευρά και πάντα από λαξευμένο και άγριο 
μονοπάτι φθάνουμε στη Ζούρβα (570μ).

Κυριακή 29  |  Λαγκαδιές Γεροπόταμου - Αρχαιολογικό Πάρκο Ελεύθερνας   
Αρχηγός: Φωτεινή Σαρακινού  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 1    

Μια πεζοπορία 14 χλμ με έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον στις όμορφες λαγκαδιές του Γεροπόταμου και μια εκτενής περιήγηση 
στο αρχαιολογικό πάρκο της Ελεύθερνας. Ξεκινώντας από τις Μαργαρίτες θα περπατήσουμε στο φαράγγι των Μαργαριτών, στα 
ρέματα του Κατσίβελου, της Χαλοπότας και στο φαράγγι της συμβολής τους. Θα επισκεφτούμε τούς  αρχαιολογικούς χώρους 
στις θέσεις Κατσίβελος, Πυργί και Ορθή Πέτρα, τις μεγάλες λαξευμένες  δεξαμενές, το βυζαντινό πύργο και την ελληνιστική 
γέφυρα με τους λαξευμένους τάφους ολόγυρα. Η πορεία μας θα τελειώσει στον Αλφά.
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Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα!!!

Κυριακή 5  |  Οροπέδιο Λασιθίου - Φαράγγι Κριτσάς 
Αρχηγός: Ρενάτε Γκέσμαν  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2  

Ξεκινάμε την όμορφη διαδρομή μας από το Οροπέδιο Λασιθίου (900μ) και ακολουθώντας 
μονοπάτι περνάμε από το οροπέδιο Αλόιδα, συνεχίζουμε κάτω από την Τσίβη, περνάμε τις 
Τάπες και κατεβαίνουμε το πολύ στενό φαράγγι της Κριτσάς, όπου μπορεί να βρούμε και 
νερό. Η πορεία μας τελειώνει στην Κριτσά (365μ).

Μεγάλη Παρασκευή 10  |  Οροπέδιο Λιμνάκαρου  
Αρχηγός: Κίτσα 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  12   |   Π Α Σ Χ Α !
     

 

Κυριακή 19  |  Νίδα - Ρούβας - Ζαρός 
Αρχηγός: Νίκος Ρομπογιαννάκης  •   Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 2  
Θα ξεκινήσουμε από το Οροπέδιο της Νίδας (1400μ) και αφού περάσουμε τις περιοχές Βάρσαμος και Αμουδάρα, θα 
κατηφορίσουμε προς το δάσος του Ρούβα. Μέσω της περιοχής Δύο Πρίνοι θα προσεγγίσουμε το πανέμορφο φαράγγι του 
Ζαρού, το οποίο θα διασχίσουμε και θα καταλήξουμε στη λίμνη του Ζαρού (420μ).

Κυριακή 26 |  α. Καλαμαύκα - Ανατολή 
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης   •   Ώρες πορείας: 5.30  •  Β.Δ.: 1  
Θα επισκεφθούμε τα μετέωρα της Κρήτης ξεκινώντας από την Καλαμαύκα (500μ), όπου θα ανέβουμε στο μετέωρο που 
στέφεται με το σπηλαιώδες εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού. Θα δροσιστούμε στις πηγές του Καψού και αφού περάσουμε, από 
δασωμένο μονοπάτι, από την βυζαντινή τοιχογραφημένη εκκλησία του Άγιου Γεώργιου και την πηγή της και από την εκκλησία 
της Παναγίας, θα σκαρφαλώσουμε σε άλλο μετέωρο (700μ) όπου υπάρχει το δεύτερο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού, επίσης 
με τοιχογραφίες. Ακολούθως από χωματόδρομο και ασαφές μονοπάτι θα φθάσουμε στο λόφο του Εσταυρωμένου όπου θα 
ανηφορίσουμε ακολουθώντας ευκρινές μονοπάτι. Στην κορυφή του (950μ) θα βρούμε το τρίτο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού 
και θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα. Εν συνεχεία θα κατηφορίσουμε από το ίδιο μονοπάτι μέχρι τον ωραίο οικισμό της 
Ανατολής (600μ). Η πορεία γίνεται πρώτη φορά από το Σύλλογό μας.

β. Καβουσανό Φαράγγι 
Αρχηγός: Σάββας Ευτύχης   •   Ώρες πορείας: 3   •   Β.Δ.: 1+      
Μικρό φαράγγι νότια 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.

 

πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
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Τριήμερο 1-2-3  |  Μάνη  Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη          
Άνοιξη στη νότια Πελοπόννησο! Θα επισκεφτούμε το Γύθειο, θα  γνωρίσουμε τους 
πέτρινους πύργους στα γραφικά χωριά της μέσα Μάνης, θα περπατήσουμε σε παλιά 
μονοπάτια, θα διανυκτερεύσουμε σε καστροξενώνα, θα δούμε πειρατικά λιμάνια και 
βυζαντινά εκκλησάκια και θα φτάσουμε ως το νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου, 
το ακρωτήριο Ταίναρο, με τον εντυπωσιακό φάρο του και το Ιερό του Ποσειδώνα. Η 
επιστροφή μας θα γίνει από τη Μεσσηνιακή Μάνη.

Κυριακή 10   |  α. Αγκαθές   
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης  •  Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.: 3
Θα ξεκινήσουμε από το Γωνί του Οροπεδίου Ασκύφου (730μ) και θα ανεβούμε στην Κορυφή Αγκαθέ  (1511μ) με την πανοραμική 
θέα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε νότια και θα τερματίσουμε στον Καλλικράτη (540μ). Η 
πορεία ξεκινά με μονοπάτι στην αρχή, στο μέσο βατό βουνό και τελειώνει με χωματόδρομο. 

β. Βρουχάς - Φάρος Αφορεσμένου - Πλάκα - Σπιναλόγκα 
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1
Από το Βρουχά  Μεραμπέλλου (200μ) ακολουθούμε το παραλιακό μονοπάτι  που θα μας οδηγήσει στο φάρο του ακρωτηρίου 
Αφορεσμένου με θέα  στην αφρισμένη θάλασσα που σου κόβει την ανάσα.  Στη συνέχεια ανηφορίζουμε ως  το εκκλησάκι του 
Αγίου Ιωάννη και από χωματόδρομο, με θέα τον κόλπο του Μεραμπέλλου και το νησάκι της Σπιναλόγκας, καταλήγουμε στην 
Πλάκα για μπάνιο. Προαιρετικά θα επισκεφτούμε το ιστορικό νησί της Σπιναλόγκας και θα το περιηγηθούμε.

Σάββατο 16 - Κυριακή 17   |   Άη-Γιάννης Σφακίων - Αγία Ρουμέλη  
Θα διανυκτερεύσουμε στον Άη Γιάννη Σφακίων (780μ) σε δωμάτια ή σκηνές και την Κυριακή θα κατεβούμε στην Αγία Ρουμέλη 
από δύο διαφορετικές διαδρομές. Η επιστροφή μας στα Σφακιά θα γίνει με πλοίο.
α) Αρχηγός: Άννα Αϋφαντή  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3 
Η πρώτη διαδρομή ακολουθεί καταρχήν μονοπάτι μέσα από πανέμορφη δασωμένη περιοχή, περνά από το σπήλαιο του 
Κορμοκόπου, συνεχίζει μέχρι να συναντήσει το φαράγγι της Ελυγιάς ως το Φλισκουνιά και κατεβαίνει μέσα από το φαράγγι στο 
Λυβικό, συναντά το παραλιακό μονοπάτι Ε4 και καταλήγει στην Αγία Ρουμέλη. Μετά τον Κορμοκόπο το μονοπάτι χάνεται και 
υπάρχουν κάποια δύσκολα περάσματα που απαιτούν σχετική εμπειρία. 

β) Αρχηγός:  Νανά Κουτσανδρέου  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1
Η δεύτερη διαδρομή περνάει από τη Σελούδα ή Καλό Πόρο, το υπέροχο μπαλκόνι του Άη Γιάννη με την καταπληκτική θέα, 
κατεβαίνει στον Άγιο Παύλο, όπου θα κάνουμε μπάνιο, και ακολουθώντας το παραλιακό μονοπάτι Ε4 καταλήγει στην Αγία 
Ρουμέλη.

Κυριακή 24  |  α. Κέδρος 
Αρχηγός: Χατζηβασίλη Άρια  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3                   
Η ανάβασή μας θα ξεκινήσει από το χωριό Γερακάρι (680μ), ονομαστό για τα κεράσια του. Θα ανηφορίσουμε περπατώντας στο 
μονοπάτι Ε4 μέχρι το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και από εκεί στην κορυφή του Κέδρου (1776μ), από όπου θα απολαύσουμε 
την καταπληκτική θέα. Στην κατάβαση θα ακολουθήσουμε μονοπάτι με ανατολική κατεύθυνση που θα μας οδηγήσει μέσα από 
πανέμορφη διαδρομή στο χωριό Άνω Μέρος (580μ).

β. Φαράγγι Κεραλιμανιώτισας   
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης  •  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. 
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. 

πρόγραμμα ΜΑΪΟΣ 2015
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1100m 1200m
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Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 31-1-2 
α. Φαράγγι Σαμαριάς  
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη  •  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 (1200μ) και θα 
διασχίσουμε το πασίγνωστο Φαράγγι της Σαμαριάς. Θα καταλήξουμε στην Αγία Ρουμέλη 
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: Γιώργος Ρομπογιαννάκης  •  Ώρες πορείας: 9 + 10  •  Β.Δ.: 3 + 4       
Μια διαφορετική προσέγγιση των Λευκών ορέων διασχίζοντας την πιο απομονωμένη 
τους περιοχή. Θα διανυκτερεύσουμε στον Ομαλό και νωρίς το πρωί θα προωθηθούμε με 
αγροτικά στα Ποριά (1500μ). Αφού ανέβουμε στη Μελινταού (2133μ), θα συνεχίσουμε 
την κορυφογραμμή ανατολικά και θα ανέβουμε στην κορυφή Πυρού Λίμνη (2087μ). Θα 
περάσουμε απέναντι στην κορυφή Κεφάλα (2121μ) κι από κει θα πάμε στη Λιβάδα και στην 
τοποθεσία Λαγκός για διανυκτέρευση και ανεφοδιασμό σε νερό. Την επαύριο συνεχίζουμε 
για Σιδηροπορτί και θα ανεβούμε στις κορυφές Γριάς Σωρός (2331μ) και Ασκύφου Σωρός 
(2213μ). Στη συνέχεια περνάμε από την περιοχή Κουταλάς, δίπλα από την κορυφή Φανάρι, θα 
κατέβουμε στο οροπέδιο Νιάτο (1200μ) και θα καταλήξουμε στο Ασκύφου (750μ).

Κυριακή 7   |   α. Σύμη - Ψαρή 
Αρχηγός: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3 
Ξεκινάμε από τις αρχαιότητες της Σύμης (800μ) με κατεύθυνση ανατολική προς το οροπέδιο 
Λάπαθο. Λίγο πριν το οροπέδιο κατευθυνόμαστε βορειοανατολικά και βγαίνουμε στο Χαμέτι, 
όπου ήταν το λημέρι των ανταρτών της Εθνικής Αντίστασης. Από κει ανεβαίνουμε στην 
κορυφή Ψαρή Μαδάρα (1860μ), τη διασχίζουμε και καταλήγουμε πάλι στις αρχαιότητες.

β. Σύμη - Ομαλός Βιάννου - Κάτω Σύμη 
Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου  •  Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1  

      
Ξεκινάμε από τις αρχαιότητες της Σύμης (800μ), ακολουθούμε μονοπάτι και φθάνουμε στον 
ανατολικό πόρο του οροπεδίου ομαλού Βιάννου (1330μ). Διασχίζουμε το οροπέδιο ως το 
ξωκλήσι του Αγίου Πνεύματος. Επιστρέφουμε στη Σύμη περνώντας από όμορφα μπαλκόνια 
με καταπληκτική θέα στα νότια ακολουθώντας δασωμένο φιδωτό μονοπάτι.

πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
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Κυριακή 14 
α. Φαράγγι Καλαμπούκι - Ζούρβα 
Αρχηγός: Νίκος Φουκάκης  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2+           
Η πορεία θα ξεκινήσει από το γραφικό χωριό Ζούρβα (570μ). Θα περπατήσουμε σε κατάφυτο από κυπαρίσσια μονοπάτι και 
μετά από μιάμιση ώρα περίπου θα φτάσουμε στο πανέμορφο οροπέδιο Βούλισμα (940). Εκεί θα μπούμε στο φαράγγι και μετά 
από περπάτημα και 14 καταβάσεις (ραπέλ), με τη μεγαλύτερη 48 μέτρα, θα κατέβουμε ξανά στη Ζούρβα. Το φαράγγι είναι 
απαιτητικό και δεν ενδείκνυται για αρχάριους.

β. Ζούρβα - Τρομάρισσα - Ζούρβα 
Αρχηγός: Φωτεινή Βολωνάκη  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1       
Θα ξεκινήσουμε μαζί με την καταρριχητική ομάδα από τη Ζούρβα (570μ) και θα φτάσουμε περπατήσουμε σε κατάφυτο από 
κυπαρίσσια μονοπάτι στο οροπέδιο Βούλισμα (940) όπου και θα χωριστούμε. Από εκεί θα περπατήσουμε μέχρι το φαράγγι 
Τρομάρισσα και την ομώνυμη πηγή που η λαϊκή παράδοση συνδέει με νεράιδες και ξωτικά. Στη συνέχεια, ακολουθώντας 
πορεία παράλληλα και πάνω από το φαράγγι, θα ξαναβρούμε το πρώτο μονοπάτι που θα μας κατεβάσει πίσω στη Ζούρβα. Η 
πορεία γίνεται πρώτη φορά από το Σύλλογό μας.

Κυριακή 21  |   Ψηλορείτης  
Αρχηγός: Νίκος Παπαδημητρίου  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3               
Από το Λάκκο του Μυγερού (1700μ) θα ξεκινήσουμε την ανάβασή μας ανηφορίζοντας 
σε απότομο, αλλά καλοφτιαγμένο σηματοδοτημένο μονοπάτι, το οποίο αργότερα, κάτω 
από τον Αγκαθιά, θα συναντήσει το μονοπάτι Ε4 που θα μας οδηγήσει στην κορυφή 
του Ψηλορείτη Τίμιος Σταυρός (2456μ). Θα επιστρέψουμε από το ίδιο μονοπάτι.    

Σάββατο 27- Κυριακή 28
Φαράγγι Αγίας Ειρήνης - Σούγια - Παλαιόχωρα 
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  •  Ώρες πορείας: 4 + 6  •  Β.Δ.: 1 + 2     
Το Σάββατο το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Σελινιώτικο Πόρο του οροπεδίου 
Ομαλού Χανίων (1000μ). Θα διασχίσουμε το καταπράσινο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης 
και να καταλήξουμε στη Σούγια, όπου θα διανυκτερεύσουμε σε δωμάτια ή σκηνές. 
Την Κυριακή θα κατευθυνθούμε προς την Παλαιόχωρα ακολουθώντας το Ε4, θα 
διασχίσουμε το φαράγγι της Λισσού και θα κάνουμε στάσεις για μπάνιο. Όσοι δεν 
επιθυμούν να περπατήσουν μπορούν να απολαύσουν την παραλία της Σούγιας μέχρι 
το μεσημέρι και να έρθουν στην Παλαιόχωρα με το λεωφορείο.

800m
10km

370m

370m

10km 10km
1000m

πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2015   συνέχεια

ΚΑΛΕΣ
    ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ....

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

Επεξήγηση συμβόλων

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό και να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα 
υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.
• Οι διαδρομές από βαθμό 2 και πάνω μπορεί να είναι εκτός μονοπατιού.
• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ - κραμπόν και γνώση του χειμερινού βουνού.
• Οι αναγραφόμενες ώρες υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του 
χιονιού και την ομοιογένεια της ομάδας.
• Οι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν να αποκλείσουν από την διαδρομή άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον 
απαιτούμενο κατά περίπτωση εξοπλισμό, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης ή για οποιοδήποτε άλλο βάσιμο 
λόγο, για τη δική τους ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ.) όταν υπάρχουν αναρριχητικά 
περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού / πάγου από 40ο και πάνω. Η συμμετοχή σε τέτοιες εκδρομές 
απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. Για τις χειμερινές αναβάσεις απιτούνται επίσης 
γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.

Αναρριχητικός Εξοπλισμός 

Εξοπλισμός Σκι

Χειμερινός Εξοπλισμός

Υψομ. διαφορά: Ανάβαση 600m

650m

1740m

600m

600m
12km

Πεζοπορική Διαδρομή

Ορειβατική Διαδρομή

Μονοπάτι

Χωματόδρομος

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση 600m

Συνολική Ανάβαση 

Συνολική Κατάβαση 1740 m

Συνολικό Μήκος 12 Km
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εξοπλισμοσ στο βουνο

Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Αγροτικός δρόμος

Υψοφοβικά περάσματα 

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Κυκλική Διαδρομή

Περάσματα από νερό

Πόσιμο Νερό

Κατάλληλη για παιδιά

Ωραία Θέα

Δύσκολη διαδρομή
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Σκοπός σας, όταν φορτώνετε ένα 
σακίδιο, δεν θα πρέπει να είναι μόνο το 
να χωρέσουν όλα τα πράγματά μέσα, 
αλλά και  να είναι καλοζυγισμένο ώστε 
να το νιώθετε όσο πιο άνετο γίνεται, 
όταν περπατάτε με αυτό.

Καλό είναι, πριν ξεκινήσετε 
να χώνετε πράγματα μέσα, να 
απλώσετε τα υλικά σας στο πάτωμα 
ή κάπου αλλού για να βεβαιωθείτε 
ότι:
• Δεν έχετε ξεχάσει κάτι.
• Χρειάζεστε πραγματικά όλα όσα 

έχετε απλώσει μπροστά σας…  
(Ειδικά αν ετοιμάζεστε για πολυήμερη 
πεζοπορία, που το βάρος μετράει!)

Οι κανόνες που πρέπει να ακολου-
θήσετε είναι απλοί
• Στο κάτω μέρος του σακιδίου, 

τοποθετούμε πράγματα ελαφριά, 
που δεν θα τα χρειαστούμε άμεσα. 
Υπνόσακος, ρούχα κλπ.

• Από πάνω και όσο γίνεται κοντά στην 
πλάτη, τοποθετούμε τα βαρύτερα 
υλικά. Μαγειρικά σκεύη, φαγητά, 
νερό κ.α.

• Μπροστά από τα βαριά υλικά και 

στην κορυφή βάζουμε πράγματα 
μεσαίου βάρους και όσα μπορεί 
να χρειαστούμε στην πορεία. Το 
φαρμακείο, ο φακός, ένα αδιάβροχο, 
το σχοινί, μπορεί να είναι κάποια από 
αυτά.

• Στην τσέπη που βρίσκεται στο καπάκι 
(το γνωστό κεφαλάρι) ή άλλες 
εξωτερικές τσέπες, τοποθετήστε 
πράγματα που είναι άμεσης χρήσης. 
Χάρτες, πυξίδα, σφυρίχτρα, GPS, 
χαρτί υγείας, σουγιά, σνάκς, γυαλιά 
ηλίου και αντηλιακό π.χ.

• Στο εξωτερικό μπορείτε να δέσετε με 
τους ειδικούς ιμάντες που διαθέτουν 
τα σακίδια, το υπόστρωμα, την σκηνή, 
το κράνος.

Συμβουλές
• Γεμίστε τα κενά που μπορεί να 

δημιουργηθούν ανάμεσα στα βαριά, 
συμπαγή υλικά (μαγειρικά σκεύη 
π.χ.), με πράγματα που μπορείτε 
να στριμώξετε ανάμεσα (κάλτσες, 
μπλούζες κλπ).

• Εκμεταλλευτείτε τον κενό χώρο μέσα 
στα μαγειρικά σκεύη γεμίζοντάς το με 
άλλα πράγματα (φαγητά,αναπτήρας 
κ.α).

• Μοιραστείτε την σκηνή με κάποιον 
φίλο. Πάρτε ο ένας το ύφασμα και ο 
άλλος τα πασαλάκια και τις μπανέλες.

• Αν χρησιμοποιείτε ασκό νερού και το 
σακίδιο έχει ειδική θήκη, βάλτε τον 
πριν γεμίσετε το σακίδιο πλήρως. Αν 
έχετε μπουκάλι, βάλτε το στις ειδικές 
εξωτερικές ελαστικές τσέπες που 
υπάρχουν δεξιά και αριστερά.

• Σφίχτε καλά τους ιμάντες για να μην 
κουνιούνται τα πράγματα στο σακίδιο.

• Μην κρεμάτε πολλά πράγματα 
έξω από το σακίδιο γιατί πιάνονται 
σε κλαδιά και επηρεάζουν την 
ισορροπία.

• Δένετε καλά τα υλικά για να μην τα 
χάσετε.

• Αν είναι χειμώνας και κουβαλάτε 
κραμπόν, μπορείτε να τα δέσετε έξω 
ή να τα βάλετε μέσα στο σακίδιο 
(σε ειδική θήκη για να μην σχίσουν 
άλλα πράγματα), σε σημείο με άμεση 
πρόσβαση.

• Τα πιολέ δένονται έξω από το σακίδιο 
στις ειδικές θηλιές.

• Aκόμα και αν το σακίδιο σας 
είναι αδιάβροχο, πάρτε ένα έξτρα 
αδιάβροχο κάλυμμα για αυτό 
και βάλτε τα ρούχα σας και άλλα 
υλικά ευαίσθητα στην υγρασία σε 
αδιάβροχες θήκες.

Ιδανικά, θα πρέπει το σακίδιο σας
• να είναι καλοζυγισμένο όταν το έχετε 

ρυθμίσει σωστά και στηρίζεται στους 
γοφούς σας. 

• να το νιώθετε συμπαγές, χωρίς να 
μετακινούνται τα πράγματα μέσα.

• όταν περπατάτε να το νιώθετε ένα με 
το σώμα σας και να μην σας βγάζει 
εκτός ισορροπίας.

Πηγές:
• The Backpacker’s handbook. Huck MacManners. 

Dorling Kindersley Book 1995.
• http://www.rei.com/learn/expert-adviceloading-

backpack.html.

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

Πώς να φορτώςετε το ςακίδίο ςας

Βάρος πολύ ψηλά
Χαλάει την ισορροπία

Βάρος πολύ χαμηλά
Πρέπει να γύρεις μπροστά για 

να κρατήσεις το κέντρο βάρους 
πάνω από τους γοφούς
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Ψηλορείτης 19-20  Ιουλίου 2014

74η Πανελληνία ορείβατίκη ςυναντηςη 

Κείμενο: Χριστίνα Κοκκινάκη
Φωτογραφίες: Νανά Κουτσανδρέου, Μανώλης Αβραμάκης, Άρια Χατζηβασίλη, Βαγγέλης Αντωνάκης   

Παρασκευή ξημερώματα της 18ης 
Ιουλίου στην παραλιακή λεωφόρο 
του Ηρακλείου ταξιδιώτες με είδη 
κατασκήνωσης στα μπαγκάζια ορμούν 
έξω απ’ το λιμάνι και ρωτούν τους 
φρεσκοξυπνημένους Ηρακλειώτες για 
το δρόμο προς Ανώγεια! Ο παλμός 
της 74ης Πανελλήνιας Ορειβατικής 
Συνάντησης ήδη χτυπά στην πόλη μας.

Tην ίδια ώρα, αρκετά ψηλότερα και 
πάνω από το Οροπέδιο της Νίδας  στον 
Ψηλορείτη στήνεται το πανό με τα 
μινωικά κρινάκια για να καλωσορίσει 

πρώτους τους πιο ανυπόμονους 
ορειβάτες που προπορεύονται των 
γεγονότων. Ο βασικός κορμός των 
λαχανί εθελοντών των ΕΟΣ Ηρακλείου 
και ΕΟΣ Ρεθύμνου βρίσκεται εκεί ήδη 
από την Πέμπτη και με διάθεση γιορτινή 
δουλεύει ασταμάτητα:  Καθαρίζονται 
όλοι οι χώροι και τοποθετούνται οι  
πινακίδες – δίγλωσσες στα κρητικά 
και… κοινά ελληνικά, στήνονται  οι 
τουαλέτες, η υδροφόρα και ο φωτισμός 
στον χώρο του γλεντιού και ενώ όλες 
οι εργασίες εν μέσω γέλιου και χαβαλέ 
κάποια στιγμή ολοκληρώνονται, 

δεν τελειώνει εν τούτοις ποτέ το 
κουβάλημα… πολύ κουβάλημα νερού, 
τροφίμων, υλικών  και φυσικά των 
καζανιών από τα Ανώγεια…

Το επόμενο ξημέρωμα στο λιμάνι του 
Ηρακλείου εθελοντές περιμένουν τη 
βασική φουρνιά των ορειβατών για 
να τους υποδεχθούν μόλις βγουν από 
τη μπουκαπόρτα και να τους δώσουν 
κατευθύνσεις. Τα λαχανί φωσφωριζέ 
μπλουζάκια τους με το λογότυπο:  
«ίντα θες; ρώτηξέ με» και τον 
αίγαγρο από μινωικό σφραγιδόλιθο 
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που επιλέχτηκε ως σήμα της 74ης 
Πανελλήνιας Ορειβατικής Συνάντησης,  
πέρα από τη λειτουργικότητά τους 
πυροδοτούν και πολλούς κεφάτους 
διαλόγους. Τόσο θελκτικά ήταν τα 
μπλουζάκια αυτά που, παρά το μεγάλο 
αριθμό τους για να καλύψουν τους 
εθελοντές, έγιναν αμέσως ανάρπαστα. 
Και ασφαλώς, παρά τις υψηλές 
προσφορές, δεν τα κυκλοφορήσαμε 
ούτε στην μαύρη αγορά!! 

Με το λαχανί  μπλουζάκι μου κι 
εγώ το ίδιο μεσημέρι στον ρόλο 
συνοδού σε ένα από  τα τρία πούλμαν 
που ναυλώσαμε για να γεμίσει με 
χαμογελαστά πρόσωπα που έφτασαν 
από διάφορα μέρη της  Ελλάδας και 
από δεκάδες Συλλόγους προκειμένου 
να γνωριστούν και να ανταλλάξουν 
εμπειρίες με άλλους ορειβάτες 

ή να συναντήσουν ξανά παλιούς 
φίλους. Διάχυτος στην ατμόσφαιρα 
ο ενθουσιασμός για την Κρήτη ως 
οικοδέσποινα της διοργάνωσης ξανά 
υστέρα από 66 χρόνια και έντονη 
η λαχτάρα  των επισκεπτών να 
κατακτήσουν τον Ψηλορείτη και να 
φτάσουνε στην «Κορυφή της Κρήτης», 
ώστε να την δούνε σχεδόν ολόκληρη 
από ψηλά.  Η διαδρομή μας με το 
λεωφορείο ως τη Νίδα ήταν μια δυνατή 
εμπειρία για εμένα. Αυτό οφείλεται 
στο κέφι των επισκεπτών και τη δίψα 
τους για λαογραφικές, ιστορικές και 

γεωγραφικές πληροφορίες ως προς 
το νησί μας και ειδικά τον Ψηλορείτη. 

Ήταν αδύνατο να μη σαστίσω από 
συγκίνηση στην πρώτη θέα του 
Οροπέδιου της Νίδας γεμάτου  χρώμα 
από τις σκηνές των ορειβατών που 
ήρθαν από όλη την Ελλάδα για να 
γράψουν μια ακόμη σελίδα ιστορίας 
στον ίδιο χώρο που η Θεά Δήμητρα 
ερωτεύτηκε τον Ιασίωνα, στο μέρος 
που υμνήθηκε από το Βιτσέντζο 
Κορνάρο και που αργότερα αποτέλεσε 
κέντρο για τους επαναστάτες της 
νεώτερης ιστορίας.  
Πριν πάμε να βρούμε πού θα 
αφήσουμε και τη δική μας πινελιά 
(«εκειά θέτεις», έλεγε η ταμπελίτσα), 
περάσαμε αναγκαίως από την υποδοχή 
της  ρακής  δίπλα από το περίπτερο 
των «γραμματικών». Εκεί  συνάντησα 

αγαπημένα πρόσωπα  συνορειβατών 
μου  με ένα σπίρτο στα μάτια που 
μεταλαμπαδευόταν είτε με το βλέμμα 
είτε με το ποτηράκι που προσέφεραν! 
Η πρώτη μου εκτίμηση ήταν ότι δεν θα 
κατάφερναν με τίποτα να ξυπνήσουν 
το πρωί για την κορυφή και δεν έπεσα 
έξω…

Οι καθιερωμένες ομιλίες έλαβαν 
χώρα σε ένα μυσταγωγικό σημείο 
όπου η αρχαιολογική σκαπάνη έχει 
καταγράψει μεγάλη ένταση λατρείας 
και συγκεκριμένα έξω ακριβώς από 

το Ιδαίον Άντρον, το σπήλαιο που 
φέρεται να γεννήθηκε, αναθράφηκε 
και ανδρώθηκε ο Δίας, στο μέρος που 
αναφέρεται ο Όμηρος, ο Ευρυπίδης και 
ο Πλάτωνας. Η ομιλία του Συλλόγου 
μας επικεντρώθηκε σε φλέγοντα 
περιβαλλοντικά ζητήματα  και στη 
συνέχεια οι χαιρετισμοί και  μαντινάδες 
πήραν την σκυτάλη. Κι ενώ η Πρόεδρός 
μας βοηθούσε όσους δυσκολεύονταν  
να φορέσουνε το κρητικό σαρίκι στο 
κεφάλι τους, λίγα μέτρα πιο κάτω,  
το αντικριστό,  γύρωθεν του  οποίου 
πόζαραν για τη φωτογραφία οι φίλοι 
μας,  είχε αρχίσει να ξεροψήνεται.

Το επιτελείο του μαγειρείου δούλεψε 
σκληρά. Καζάνια ατελείωτα με 
γαμοπίλαφο, πεντανόστιμο ψητό 
και βραστό κρέας και άλλα συναφή 
προσφέρθηκαν στους 772 (!!) 

εγγεγραμμένους ορειβάτες που 
περίμεναν με το σκεύος τους ανά 
χείρας έξω από το εκκλησάκι της 
Ανάληψης, εκεί που οδηγούσαν 
οι ταμπελίτσες «εκειά τρώς», ενώ 
παράλληλα τα πρώτα άστρα έκαναν 
την εμφάνισή τους. Η εισαγωγή στο 
πανηγύρι έγινε με ρακή, κρασί και 
κλαρίνα. Ακολούθησε το κρητικό 
συγκρότημα του Μενέλαου και Γιώργη 
Νταγιαντά που έδωσε ψυχή και πήρε 
ψυχή! 
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Ήταν ένα απίστευτο γλέντι. Νομίζω 
ότι χορεύανε οι πάντες! Ακόμη και 
αυτοί που δεν μπόρεσαν να βγουν 
από το μαγειρείο! Μοναδική στιγμή 
που σιώπησαν τα γέλια και οι φωνές 
ήταν όταν χορεύανε οι ντόπιοι 
Κουρήτες ανωγειανό πηδηχτό με την 
παραδοσιακή φορεσιά τους και χωρίς 
μουσική. Οφείλαμε να σεβαστούμε την 
ιερότητα του χώρου και της στιγμής 
με μόνον ήχο αυτόν των στιβανιών 
των νεαρών χορευτών που σκέπαζαν 
το κλάμα του Δία, ώστε να μην τον  
βρει και τον καταπιεί ο πατέρας του ο 
Κρόνος!  
Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη με 
φοβερή συγκίνηση για τους εθελοντές 

που δούλεψαν έξι μήνες για αυτή 
τη στιγμή, τους Ανωγειανούς που 
ένιωθαν το έδαφος να σαστίζει, τους 
φιλοξενούμενους που ζούσαν τέτοιο 
ξέφρενο γλέντι και τέλος  για τους 
μουσικούς και χορευτές που έπαιρναν 
τέτοια ενέργεια από την ψυχή των 
ορειβατών και ιδίως από μια Σαλονικιά 
«πετροπέρδικα» που τους σιγόνταρε 
στο τραγούδι κι όλη νύχτα δεν έφυγε 
από δίπλα τους. 

Εκεί λοιπόν που μας φιλοξενούσανε 
«των Ανωγειών οι τόποι κι οι 
ανθρώποι», οι μαντινάδες και 
τα τραγούδια δεν τελειώνανε, το 
πρόγραμμα ως προς τον χρόνο λήξης 

του γλεντιού δεν τηρήθηκε και το 
πρωτόκολλο ησυχίας που είθισται 
σε αυτές τις διοργανώσεις δεν 
επιβλήθηκε. Ευτυχώς πάντως, υπήρχε 
πρόνοια ώστε ο χώρος κατασκήνωσης 
να βρίσκεται σε αρκετή απόσταση και 
δεν ενοχλήθηκαν οι πειθαρχημένοι 
ορειβάτες που δεν ήθελαν να 
θυσιάσουν την πρωινή ανάβαση στην 
κορυφή στο όνομα του κρητικού 
γλεντιού. Με τέτοιο κέφι πάντως 
ξεσάλωσε μέχρι και ο Δίας που 
χαμογελούσε από ψηλά στρίβοντας 
την μουστάκα του και ετοιμάζοντας μια 
φάρσα που κανείς μας δεν περίμενε!!

Το επόμενο πρωί τα σύννεφα άρχισαν 
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να παίρνουν θέση στον ουρανό και 
οι ηλιαχτίδες που τα διαπερνούσαν 
να παίζουν με τους αναβάτες που 
συναντήθηκαν για το πρωινό που 
προσέφερε η διοργάνωση και στη 
συνέχεια χωρίστηκαν σε δύο πορείες. 
Η μια πορεία όδευε  στη γειτονιά των 
μιτάτων και το μεγάλης αρχαιολογικής 
σημασίας Καμαραϊκό Σπήλαιο και η 
άλλη πορεία προς την κορυφή του 
Ψηλορείτη, τον Τίμιο Σταυρό, στα 2456 
μ, εκεί που σύμφωνα με τους αρχαίους 
ο ήλιος φαίνεται πριν ξημερώσει, εκεί 
που στάθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης και 
περιέγραψε με καμάρι την Κρήτη να 
απλώνεται μπροστά του.

Ο Δίας όμως έκανε επίδειξη δύναμης 
και δοκίμαζε τις αντοχές των 
ορειβατών, ώστε να μη θεωρήσουν  
ότι το όρος Ίδη κατατάσσεται στα 
εύκολα βουνά! Εκεί λοιπόν στην 
καρδιά του καλοκαιριού και ανήμερα 
του Προφήτη Ηλία, Αγίου και Προστάτη 
των Ορειβατών… κρύο,  πυκνή 
ομίχλη και λασπουριά αναχαίτισαν 
πολλούς  και προκάλεσαν άλλους 
ακόμη περισσότερο. Αρκετοί αναβάτες 
δεν πτοήθηκαν και βρεθήκαν τελικά 
στην κορυφή εκπληρώνοντας την 
επιθυμία των μουσικών, οι οποίοι 
καληνυχτίζοντας  «οψάργας» τους 
ορειβάτες ζήτησαν να τους ανάψουν 
ένα κεράκι στο εκκλησάκι-μιτάτο του 
Τιμίου Σταυρού. Όμως η ομίχλη ήταν 
τόσο πυκνή που δεν έβλεπαν ούτε 
τη θέα που λαχταρούσαν, ούτε τις 
φωτογραφίες που σχεδόν στην τύχη 
τραβούσανε. Το τσουχτερό κρύο δεν 
επέτρεψε να απαθανατιστούν όλοι 
όσοι έφτασαν στην κορυφή σε ομαδική 
φωτογραφία, αλλά τέτοιες εμπειρίες 
δύσκολα τις θολώνει η ομίχλη της 
μνήμης.

Κι ενώ δεν σταματούσε η αγωνία 
στα πρόσωπα των διοργανωτών 
να κυλήσουν όλα με ασφάλεια, 
παράλληλα κερνάγαμε κρητικό τυρί 
και παξιμάδι όσους κατέφταναν 
από ψηλά. Σε κλίμα χαλάρωσης 
και παράλληλα με τις απαραίτητες 

διατάσεις γίνονταν και οι τελευταίες 
γνωριμίες και κουβεντούλες με βασική 
συζήτηση την εμπειρία από τα κρητικά 
χώματα. Παρόλο που ο Ψηλορείτης 
δεν φορούσε τα καλά του, οι ορειβάτες 
που αγαπούν το βουνό, το αγαπούν 
με όλες τις συνθήκες. Σιγά σιγά η 
Νίδα είχε αρχίσει να ξαναβρίσκει 
το πράσινο χρώμα της καθώς οι 
σκηνές ξεστήνονταν και οι ορειβάτες 
χαιρετιόνταν προσωρινά. Τα χαμόγελα 
που αποσπάσαμε καθώς επίσης και 
τα σχόλια και οι ευχαριστίες που 
προσκομίσαμε μας έδωσαν μεγάλη 

χαρά και την αίσθηση ότι δουλέψαμε 
σωστά, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε 
καταφέρει να πετύχουμε τη συμφωνία 
με τον Δία! 

Τελευταίοι και ψύχραιμοι κατέφθασαν 
από το βουνό οι πιο έμπειροι ορειβάτες 
των ΕΟΣ Ηρακλείου και Ρεθύμνου μαζί 
με τους   Σαμαρείτες του Ερυθρού 
Σταυρού, οι οποίοι ήταν παρόντες 
σε όλη τη διοργάνωση με ισχυρή 
αντιπροσωπεία και στις δύο πορείες. 
Η ασφάλεια των  συμμετεχόντων είχε 
αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα 
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της διοργάνωσης και η επαγρύπνηση 
ήταν εντονότερη ενόψει του 
κινδύνου που κυοφορεί η ομίχλη 
στο συγκεκριμένο βουνό και του 
μεγάλου αριθμού των προσώπων που 
τολμήσανε την ανάβαση.

Πριν την αναχώρησή μας για Ηράκλειο 
επαληθεύτηκε και τυπικά από τις λίστες 
μας ότι είχαν όλοι επιστρέψει. Την ώρα 
που έμπαινα ανακουφισμένη στο  

τελευταίο λεωφορείο, γύρισα και είδα 
τον χώρο πεντακάθαρο και τα μέλη 
των Διοικητικών Συμβουλίων των  
Ορειβατικών Συλλόγων Ηρακλείου 
και Ρεθύμνου  να ρίχνουν  από κοινού 
την αυλαία και να ετοιμάζονται για 
έναν ήρεμο απολογιστικό καφέ  πριν 
παραδοθούν από την κούραση.
Αυτό που με συγκίνησε τόσο σε 
αυτήν την εκδήλωση  όσο και στην 

άλλη μεγάλη διοργάνωση του ΕΟΣ 
Ηρακλείου για το έτος 2014, τον 
Πανελλήνιο Αγώνα Ορειβατικού Σκι 
Pierra Creta, ήταν η ανθρώπινη ψυχή. 
Από τη στιγμή που πετύχαμε την 
ανάθεση της διοργάνωσης της 74ης 
Π.Ο.Σ και για έξι μήνες ακολούθησε 
παροξυσμός με συνεχή δρομολόγια 
και χιλιάδες τηλέφωνα, αλληλογραφία 
και διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων 
προκειμένου για την ενημέρωση 

των καλεσμένων, την αναζήτηση 
χορηγών, τον συντονισμό με τοπικούς 
φορείς και πάρα πολλά άλλα. Την 
ημέρα δε της διοργάνωσης τα λαχανί  
ανθρωπάκια απαθανατίζονταν από το 
ελικοπτεράκι που πετούσε πάνω μας 
στο Οροπέδιο της Νίδας να τρέχουν 
φωσφορίζοντας σε γρήγορη κίνηση 
και να περιπολούν τους χώρους, να 
υποδέχονται και να τσεκάρουν όσους 
κατέφταναν κερνώντας τους το κάτι 
τις, να ανεβοκατεβαίνουν ασταμάτητα 
φωτογραφίζοντας, παρέχοντας πλη-
ροφορίες και συντονίζοντας όλες τις 
λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής. 

Εβδομήντα ενθουσιασμένοι και ακού-
ραστοι εθελοντές συνέδραμαν με κέφι 
για αυτήν την ανεπανάληπτη εμπειρία, 
όπου όλα ήταν οργανωμένα στην 
εντέλεια. 

Τούτο δεν μπορεί παρά να αποτε- 
λεί ένα σημαντικό μήνυμα  
ότι, ακόμη και στους χαλεπούς 
καιρούς που διανύουμε, μπο- 
ρούμε να καταφέρουμε πολλά 
εφόσον πιστεύουμε στη δυναμική 
της ψυχής και στο δόγμα «ισχύς εν 
τη ενώσει»!!

Πάντα ψηλά! 
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Χαλκη - αυγουςτος 2014 
Με τον εος ηρακλείου

Κείμενο: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης
Φωτογραφίες: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης, Μαρία Φραγκιαδάκη, Νανά Κουτσανδρέου

Τον Αύγουστο που μας πέρασε το 
δίλημμα ήταν και εθνικό και δύσκολο!  
Να πληρώσω την δόση στην εφορία 
για να μην πεινάσουν οι δανειστές μας 
ή να πάω διακοπές για να αναγαλλιάσει 
η ψυχή μου από την καθημερινή 
μαυρίλα; Η σκέψη ότι με τις διακοπές, 
εκτός των άλλων, στηρίζεις την τοπική 
οικονομία μ’ έβγαλε από το άγχος!

Έτσι πήρα τις αρβύλες μου  και το 
σακίδιο μου και με παρέα καμιά 
τριανταριά ορειβάτες και μη που είχαν 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα του  ΕΟΣ 

Ηρακλείου, πήραμε το Πρέβελη με 
προορισμό την μακρινή Χάλκη, ένα 
μικρό νησάκι των Δωδεκανήσων,   
5 μίλια ΒΔ της Ρόδου, με 300 περίπου 
κατοίκους το καλοκαίρι. Αρχηγός μας  
ο Νείλος Πιτσινός, ο καταλληλότερος 
που θα μπορούσαμε να είχαμε, αφού 
λόγω της δουλειάς του γνώριζε πολύ 
καλά την Χάλκη και τα μονοπάτια της, 
αλλά και τις διάσπαρτες αρχαιότητές 
της. 
Και πράγματι αποδείχτηκε εξαίρετος 
αρχηγός και ξεναγός. Μας έκανε 
μεγάλη εντύπωση η ικανότητά του να 

βλέπει πράγματα εκεί που τα μάτια των 
υπόλοιπων έβλεπαν μόνο πέτρες!
Το νησί είναι ημιορεινό με κορυφές 
έως 600μ και ιδιαίτερα βραχώδες, το 
οποίο όμως ακτινοβολεί! Ο μοναδικός 
οικισμός του, η Χάλκη ή  Ημποριό, όπως 
τον αποκαλούν οι ντόπιοι, βρίσκεται 
στο μυχό ενός πανέμορφου κόλπου 
που αποτελεί και το φυσικό λιμάνι του 
νησιού. Όπως όλα τα Δωδεκάνησα, έχει 
μακραίωνη ιστορία και αντιμετώπισε  
μια σειρά  κατακτητές που ήπιαν το 
αίμα της, με πρώτους τους Άραβες, 
στη συνέχεια  τους Γενοβέζους, τους 

Πανόραμα Χάλκης

η θάλασσα με το μάτι του καλλιτέχνη
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Ιωαννίτες Ιππότες, τους Τούρκους  και 
το 1912  τους Ιταλούς. Όπως όλα τα 
Δωδεκάνησα ενώθηκε με τη μητέρα 
Ελλάδα μόλις το 1948.  

Σε  μια από τις κορυφές του νησιού 
ορθώνεται επιβλητικό το  κάστρο του 
νησιού  και στη ρίζα του τα ερείπια 
του πρώτου και πανάρχαιου οικισμού, 
του  Χωριού, οι κάτοικοι του οποίου 
το εγκατέλειψαν σχετικά πρόσφατα 
και έστησαν τον πανέμορφο σήμερα 
οικισμό στην παραλία. 

Η Χάλκη επιβίωσε στο πέρασμα των 
αιώνων μόνο με το βρόχινο νερό που 
το μάζευαν σε υπόγειες  δεξαμενές - 
σαρνίτσια - καλλιεργώντας παράλληλα 
σιτηρά, όσπρια και δημητριακά σε μέρη 
που έπρεπε να μετακινήσουν τόνους 
από πέτρες για να  ξεκαθαρίσει ένα 
μικρό κομμάτι καλλιεργήσιμης γης. 
Έτσι δημιουργήθηκαν οι περίφημοι 
τράφοι της σε διάφορα σχήματα που 
σαν δαντέλες στολίζουν τις πλαγιές 
της. Οι κάτοικοι της ήταν επίσης δεινοί  
σφουγγαράδες, αλλά οι εξοντωτικοί 
φόροι που τους είχαν επιβάλει οι 
κατακτητές, τους εξανάγκαζαν να 
ξενιτευτούν. Σήμερα υδρεύεται από ένα 
σύγχρονο εργοστάσιο αφαλάτωσης. 

Σε  όλο το νησί συναντάς διάσπαρτες 
αρχαιότητες, εξωμονάστηρα με 
ονομαστά πανηγύρια, αλώνια, και 
πέτρινα κτίσματα σαν μιτάτα, τις κύφες 
που τα χρησιμοποιούσαν για την 
διαμονή τους στην ύπαιθρο.

Αυτό που ιδιαίτερα εντυπωσιάζει 
είναι η αρχιτεκτονική του οικισμού, οι 
καλοσυνάτοι άνθρωποι και τα διάφανα 
γαλαζοπράσινα νερά της που είναι από 
τα  ομορφότερα της Ελλάδας. 

Από το 1982 η Χάλκη έχει ανακηρυχθεί 
νησί Ειρήνης και Φιλίας, γεγονός 
που της προσέδωσε παγκόσμια 
αναγνώριση και οικονομική ώθηση.

Σαν μπήκαμε στο λιμάνι της Χάλκης 
μετά από 12 ώρες ταξιδιού, μείναμε 
άφωνοι  από  την εικόνα  που  αντι-

κρίσαμε. Ένας ήρεμος κόλπος με 
πολύχρωμες  βάρκες και κότερα και 
στο μυχό του ο πανέμορφος οικισμός,  
με εκλεπτυσμένη  αρχιτεκτονική,  με 
νεοκλασικά στοιχεία που φανέρωνε 
μεγαλείο αλλοτινών εποχών. 
Τα σπίτια του, κτισμένα αμφιθεατρικά, 
με κεραμίδια, συναγωνίζονται σε 
ομορφιά με τα χρώματα τους και τα 
ομοιογενή ανοίγματα τους. 

Στον οικισμό δεσπόζουν ο πέτρινος 
πύργος με το ρολόι, το εκπληκτικό  
καμπαναριό του Αγίου Νικολάου  και 
το επιβλητικό κτήριο του Δημαρχείου 
που κάποτε ήταν αρρεναγωγείο. Το 
λόφο πάνω από τον οικισμό  κοσμούν  
τρεις  πανέμορφοι  ανεμόμυλοι.

Μείναμε σε ανακαινισμένες κατοικίες 
με υπέροχη θέα στη θάλασσα και τις 
απέναντι βραχονησίδες. 

Και από την επόμενη κιόλας 
μέρα ξεκίνησε το ορειβατικό μας 
πρόγραμμα. Τόπος εκκίνησης  και 
καθημερινής συνάντησης ο φούρνος 
του Δημήτρη, όπου μας υποδεχόταν με 
καλοσύνη η Κρητικιά σύζυγος του.

Την πρώτη μέρα κάναμε τη βόλτα 
μας και τη γνωριμία μας με τα στενά 
δρομάκια και τις όμορφες γωνιές του 
Ημποριού. Το απόγευμα και με τη 
συμμετοχή όλων επισκεφτήκαμε την 
κορυφή του Άη Γιάννη πάνω από τον 
οικισμό και ο αρχηγός μας ξενάγησε  
στα ερείπια δύο παλαιοχριστιανικών  
βασιλικών και ενός ελληνιστικού 
οχυρού. Από ψηλά δεν χορταίναμε να 
θαυμάζουμε την εκπληκτική εικόνα 
της Χάλκης.

Την επόμενη επισκεφτήκαμε το 
σχεδόν εγκαταλελειμμένο Χωριό και 
το επιβλητικό  κάστρο στην κορυφή 
του απόκρημνου λόφου που δεσπόζει 
σε όλο το νησί. Ξεναγηθήκαμε με  
λεπτομέρειες στις σημαντικές αρχαιό-
τητες και θαυμάσαμε  τις εκκλησίες 
της Παναγίας της Χωριανής και του 
Αγίου Νικολάου που αναστυλώνεται 
στο πιο ψηλό σημείο πάνω στο κάστρο. 
Ιδιαίτερη εντύπωση  προκάλεσε ο 
διπλός θρόνος του Δία και της Εκάτης. 
Η πορεία μας κατέληξε  για μπάνιο 
στην οργανωμένη παραλία Πόνταμος.

Την τρίτη ημέρα, με πιο κοπιαστική 
πορεία, επισκεφτήκαμε ένα ασκηταριό 
με τοιχογραφίες στη βόρεια πλευρά του 
νησιού και καταλήξαμε στη μαγευτική 
παραλία της Αρέτας. Ξεχάσαμε την 
κούρασή μας και τη ζέστη σαν την 
είδαμε από ψηλά να σχηματίζεται 
από μια στενή λωρίδα θάλασσας που 
εισχωρεί  μέσα σένα φαράγγι με  ψηλά 
και κάθετα τοιχώματα. Το μπάνιο σ’ 
αυτή την παραλία με τα βαθειά και 
μπλε νερά θα μας μείνει αξέχαστο!
Την επόμενη μέρα, με την ομάδα μας 
να έχει μειωθεί αισθητά, ξεκινήσαμε 

νημποριό

αρχοντικά



24

για τον Άη Γιώργη του Ρυακιού 
στη βόρεια επίσης πλευρά του 
νησιού. Στη διαδρομή μας περάσαμε 
από τον Άη Γιάννη τον Κοντά, ένα 
πανέμορφο εκκλησάκι που γιορτάζει 
στις 8 του Μάη. Δίπλα του υπήρχαν 
σημαντικά υπολείμματα ανθρώπινης 
παρουσίας   και ενός ακόμα αρχαίου 
αντίβαρου που υποδηλώνει την 
εκτεταμένη καλλιέργεια της ελιάς 
κατά την αρχαιότητα. Η πορεία μας 
προς τον Άη Γιώργη γινόταν έντονα 
κατηφορική  ακολουθώντας ένα 
φιδωτό πετρόκτιστο μονοπάτι μέσα σε  
φαράγγι. Σιγά-σιγά από την έξοδο του 
πρόβαλε σαν όαση με αρκετά δέντρα ο 
χώρος του μοναστηριού. Ανάμεσα τους 
και  ψηλές  αβραμιθιές, δέντρα που το 
φύλλωμα και ο καρπός τους μοιάζει με  
του δικού μας σχίνου  και από τα οποία 
έβγαζαν το αβραμιθέλαιο. Η εκκλησία 
και τα γύρω κελιά τους δείχνουν να  
υποχωρούν καθώς είναι κτισμένα 
σε ασταθές έδαφος. Κατεβήκαμε  για 
μπάνιο σε μια άγρια ακτή με κοφτερά 
βράχια γιατί η παρακείμενη παραλία 
δεν προσεγγιζόταν με μονοπάτι.

Η πέμπτη μέρα ήταν ιδιαίτερα  
ξεχωριστή. Μια ομάδα επισκέφτηκε 
την όμορφη Τήλο και μια πιο μικρή 
τη Νίσυρο με το καθαρά κυκλαδίτικο 
χρώμα της, σε αντίθεση  με τη νεο-
κλασική αρχοντιά της Χάλκης. 

Στη Νίσυρο, στον ελάχιστο χρόνο που 
είχαμε, επισκεφτήκαμε το ηφαίστειο με 
τους πολλούς κρατήρες. Κατεβήκαμε 
στον εντυπωσιακό κρατήρα Στέφανο, 
στο βάθος ενός μεγαλύτερου, που 
μυρίζει έντονα θειάφι, όπου το έδαφος 
καίει  και από τις ημιενεργές οπές του 
ακούγεται ο βρυχηθμός της λάβας 
και εκτοξεύονται θερμά αέρια που 
προκαλούν εγκαύματα αν κάμεις το 
λάθος να τα αγγίξεις! Προλάβαμε 
να δούμε τον παραλιακό οικισμό, το 
Μαντράκι, με τα υπέροχα στενά του και 
την Παναγία τη Σπηλιανή, ένα υπέροχο  
και ονομαστό μοναστήρι.
Στην Τήλο κάναμε μια κυκλική 
πεζοπορία σε καλοφτιαγμένο μονοπάτι. 

τήλος, στο μικρό χωριό

Πορεία προς την αρέτα

Πόνταμοςαρχηγός. ο καλύτερος ξεναγός

το γλέντι του Άη γιάννη του αλάργα
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Το πιο εντυπωσιακό μέρος στο 
δρόμο μας ήταν το εγκαταλελειμμένο 
- παρά μια καφετέρια! - Μικρό 
Χωριό. Ξεναγηθήκαμε στα δρομάκια 
του και στον παραδοσιακό τρόπο 
κατασκευής των πέτρινων σπιτιών του. 
Κατεβήκαμε στα Πλέθρα, μια όμορφη 
παραλία με καθάρια νερά και πήραμε 
γρήγορα το μονοπάτι για το λιμάνι για 
να προλάβουμε το πλοίο για τη Χάλκη.

Επιστρέψαμε νωρίς στην ήρεμη 
Χάλκη για να προετοιμαστούμε για το 
πανηγύρι του Άη Γιάννη του Αλάργα, 
του δικού μας Ριγολόγου, σε οροπέδιο 
πάνω στο βουνό. Το πανηγύρι,  που 
γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα, 
δίνει την ευκαιρία να συναντηθούν οι 
ντόπιοι με τους ξενιτεμένους και τους 
φίλους τους.

Όλο το νησί ζούσε στους ρυθμούς του 
πανηγυριού! Από νωρίς άρχισαν να 
καταφθάνουν από τη Ρόδο καραβάκια 
που μετέφεραν προσκυνητές.  
Ο εσπερινός ήταν  ιδιαίτερα λαμπρός. 
Μετά το τέλος του στήθηκε γλέντι 
στον περίβολο της εκκλησίας με 

παραδοσιακά τραγούδια και προ-
σφέρθηκε σε όλους άφθονο φαγητό. 
Συμμετείχαμε στο γλέντι τους και 
απολαύσαμε τους υπέροχους χορούς 
τους και ιδιαίτερα την σούστα. 

Η ομοιότητα με τους κρητικούς 
χορούς και τραγούδια ήταν εμφανής! 
Ενθουσιασμένοι ανταλλάξαμε μαντι-
νάδες:

- Χάλκη μου την αξία σου την είδα 
στα νερά σου. Την είδα στσ’ άγονες 
πλαγιές  και τη ζεστή καρδιά σου.

- Χάλκη μου με τους τράφους σου 
σαν κρόσια του Αιγαίου. Θυμίζουν 
μόχθο και τιμή και χρέος για τους 
νέους.

Ο Πέτρος ο Χαλκίτης μας ευχαρίστησε 
με την δική του μαντινάδα:
- Απόψε συναντήθηκε η Χάλκη με 
την Κρήτη. Και φέρνει δώρα και 
ανθούς από τον Ψηλορείτη!

Το γλέντι και η γιορτή μεταφέρθηκαν 
το επόμενο βράδυ στο λιμάνι και 
εξελίχτηκε σε κρητικό με τη συμμετοχή 
όλων των κατοίκων που έδειξαν να 
κατέχουν αρκετά καλά τους κρητικούς 
σκοπούς και χορούς. Το πρωί  οι 
σειρήνες των πλοίων  και οι καμπάνες 
των εκκλησιών έδωσαν το δικό τους 

χαρμόσυνο τόνο αναγγέλλοντας  είτε 
την  άφιξη του επισκόπου στο νησί, 
είτε τη μεταφορά της εικόνας για την 
καθιερωμένη λιτανεία στο λιμάνι. Το 
ίδιο εντυπωσιακή ήταν και η άφιξη της 
μπάντας από τη Ρόδο, η οποία παιάνιζε 
ενώ το καραβάκι που τη μετέφερε 
έκανε το κύκλο  ολόκληρου του 
κόλπου πριν δέσει στο λιμάνι. 
Τη μέρα της γιορτής, καταμεσήμερο  
και με μεγάλη ζέστη, με ολιγομελή 

ομάδα, ξεκινήσαμε να επισκεφτούμε 
με μια μακρινή πορεία, τις αρχαιότητες 
της αρχαίας πόλης στο Κεφάλι, στη 
ΒΔ πλευρά του νησιού. Καθοδόν 
σταματήσαμε και προσκυνήσαμε  στο 
εκκλησάκι ο Σταυρός του Ξύλου, 
καθώς και στο εκκλησάκι της Παναγίας 
της Εννιαμερίτισας με τις περίφημες 
τοιχογραφίες του που διατηρούνται 
στο σύνολο τους σε αρίστη κατάσταση. 
Στη συνέχεια  ξεναγηθήκαμε 
στις αρχαιότητες στο Κεφάλι και 
καταλήξαμε για μπάνιο στην παραλία 
του, όπου ήταν το αρχαίο λιμάνι της 
πόλης.  Κατάκοποι επιστρέψαμε στη 
Χάλκη και συμμετείχαμε μέχρι αργά 
στη γιορτή στο λιμάνι που συνεχίστηκε 
μέχρι το πρώτο φως του ήλιου.

Η τελευταία μέρα  ήταν αφιερωμένη σε 
επίσκεψη  και χαλάρωση στο κοντινό 
νησάκι Αλιμιά. Ήσυχα πράγματα!

Την επόμενη, αξημέρωτα, πήραμε τον 
δρόμο της επιστροφής ερωτευμένοι με 
τη Χάλκη που κατάφερε χωρίς περιττά 
πράγματα να μας εντυπωσιάσει.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο 
και τον Αρχηγό για την ευκαιρία που 
μας έδωσαν, ένα μεγάλο μπράβο 
στους μικρούς μας ορειβάτες, που με 
τη φρεσκάδα και το δυναμισμό τους 
έκαναν πιο ευχάριστη την εξόρμησή 
μας, κι ένα μεγάλο εύγε  στους 
Χαλκίτες που έδειξαν να σέβονται σε 
μεγάλο βαθμό τον τόπο τους και τους 
επισκέπτες τους.

Όλοι οι πολιτισμοί σε ένα φράχτη ςτο κάστρο
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Το ασθενοφόρο βρισκόταν ήδη 
έξω από το σπίτι. 
Η έκπληξη ήταν μεγάλη όχι μόνο  για 
τους δικούς μου αλλά και για μένα. 
Ανήμπορη να μιλήσω, να κινηθώ, 
είχα σωριαστεί σε μια καρέκλα 
προσπαθώντας να διατηρήσω 
άγρυπνο το νου μου, καθώς ένιωθα 
ότι όλα τα άλλα κατέρρεαν. Σε λίγα 
λεπτά έβλεπα για πρώτη φορά το 

εσωτερικό ενός ασθενοφόρου, 
οριζόντια! Σε λίγες μέρες ξεκινούσε 
το μακρύ κι απαιτητικό ταξίδι μου 
στα θρυλικά Ιμαλάια! Η φωνή του 
νοσηλευτή με καθησύχασε «Και τα 
100 βαγονάκια σου είναι γεμάτα».  
Το οξύμετρο ευχόμουν να έλεγε την 
αλήθεια.
Η ανάρρωση απαιτούσε ξεκούραση 
κι αποφυγή δραστηριοτήτων που 

θα προκαλούσαν το παραμικρό 
λαχάνιασμα. Η πνευμονία δεν 
αστειεύεται. Ο τελικός μήνας των 
προπονήσεων κατέληξε να γίνει ο 
μήνας του μέλιτος! Ήλπιζα ότι το σώμα 
θα χρησιμοποιούσε τη μνήμη του, 
όπως λένε, όταν χρειαζόταν.Το ταξίδι 
θα ξεκινούσε παρά τις αντιρρήσεις 
των γιατρών μου - και θα έφτανα όπου 
μπορούσα. «Άννα, ξανασκέψου το!», 

οταν η θεληςη καί το ΠείςΜα ξεΠερνουν 
το ίδίο το ονείρο

Κείμενο: Άννα Καλλέργη 
Φωτογραφίες: Άννα Καλλέργη, Dragana Cejovic, Δ. Παυλίδης, Λ. Καραγιαννόπουλος

Ιμαλάϊα 2014 / Island Peak (6.189μ)

κατμαντού Luklaκατμαντού
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με συμβούλευαν. Το σκέφτηκα αρκετές 
φορές. Θα ήμουν ένα καλό και φρόνιμο 
κορίτσι για 20 μέρες. Όμως το όνειρο 
δεν το άφηνα. Ο κύβος ερρίφθη!

Στις 11 Απριλίου ξεκινούσε η μεγα-
λύτερη, μέχρι τότε για μένα, ορειβατική 
και όχι μόνο, εμπειρία. Στην Αθήνα 
συναντηθήκαμε και τα έξι μέλη της 
ομάδας. Τέσσερις από Αθήνα, ένας 
από Θεσσαλονίκη κι εγώ από Κρήτη. 
Γνώριζα ήδη την Άννα και τον Κώστα, 
τα άλλα παιδιά τα γνώρισα τότε.

Η αναχώρηση για Κατμαντού έγινε 
κανονικά, με ενδιάμεση στάση στη 
Ντόχα. Γύρω στις 3 μμ στεκόμασταν 
στην ουρά, στο αεροδρόμιο της 
Κατμαντού (1400μ) για την παραλαβή 
της βίζας μας. Βγαίνοντας από το 
αεροδρόμιο συναντήσαμε τους 
ανθρώπους του πρακτορείου που 
φρόντισαν για τη μεταφορά μας στο 
ξενοδοχείο στην περιοχή Thamel.

Η Κατμαντού ξεδιπλωνόταν πια 
μπροστά στα κουρασμένα, από το 
πολύωρο ταξίδι, όλο περιέργεια, 
μάτια μας. Η αλήθεια είναι ότι μου 
θύμιζε αρκετά την Τεχεράνη που 
είχα επισκεφτεί το 2010 προκειμένου 
τότε να ανέβουμε στο Damavand 
(5671μ). Κορναρίσματα και άτακτη 
οδήγηση, σκόνη, θόρυβος αποτελούν 
συνήθη στοιχεία της πόλης. Αφού 
τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά μας 
και παρόλη την κούραση του μεγάλου 
ταξιδιού, αμέσως μετά βγήκαμε και 
περιπλανηθήκαμε στα σκονισμένα 
σοκάκια και τους δρόμους της. Πολλά 
αμάξια, ποδήλατα, κάρα, αγελάδες, 
άνθρωποι, κόρνες και σκόνη. Το βράδυ 
μας βρήκε άλλους με νέα ορειβατικά 
είδη - μαϊμού αλλά χρήσιμα - 
άλλους με πολλές φωτογραφίες και 
όλους με ένα καλό δείπνο dalbat!  

Η ώρα ήταν 9 μμ κι όμως η 
μπουλντόζα στην αλάνα, κάτω από το 
δωμάτιό μου δούλευε ακόμα! Ρεύμα 
δεν είχε το βράδυ. Όλα λειτουργούσαν 
με γεννήτριες, γι’ αυτό και ο φωτισμός 
ήταν πολύ ισχνός. Παρόλα αυτά η 

αγορά ήταν ακόμα ανοιχτή, μέσα στα 
φώτα.
Οι επόμενες δύο μέρες γέμισαν με 
εικόνες από την επίσκεψή μας στα 
μνημεία και αξιοθέατα της περιοχής.

Πρώτος προορισμός μας ήταν η 
παραδοσιακή πόλη Bhaktapur, 
12 χιλιόμετρα από την Κατμαντού.  
Η διαδρομή με το πουλμανάκι από το 
ξενοδοχείο είχε πολλά ενδιαφέροντα 
σημεία. Η συνήθης άτακτη οδήγηση 

χωρίς καθόλου νευρικότητα. 
Ποδήλατα, βαν, ταξί, λεωφορεία, 
μοτοσυκλέτες, πεζοί, αγελάδες, 
ήταν όλα δίπλα-δίπλα χωρίς ποτέ να 
παρατηρηθεί οποιαδήποτε ταραχή 
ή ατύχημα. Θόρυβος από κόρνες, 
απίστευτη σκόνη από τους δρόμους και 
πολλή φτώχεια. Ο ξεναγός μας εξήγησε 
το πώς σκέφτονται και λειτουργούν οι 
άνθρωποι της χώρας του: positive-
happy-beautiful! Η θετική στάση ζωής 
σε κάνει ευτυχισμένο κι έτσι είσαι 
όμορφος και μέσα κι απ’ έξω. Αυτά 
είναι τα τρία βασικά συστατικά για την 
ευτυχία, μας είπε.

Σε περίπου 40΄ βρισκόμασταν 
στην αφετηρία της βόλτας μας στην 
Bhaktapur. Μια πόλη-μουσείο  

που διατηρείται όπως ήταν ακριβώς 
έξι αιώνες πριν. 
Αποτελεί προστατευόμενη περιοχή 
και υπήρξε πρωτεύουσα του Νεπάλ 
στην περίοδο της δυναστείας 
των Μάλλα το 12ο με 15ο αιώνα. 
Ακρετοί ναοί και μνημεία καθώς 
και το μεγάλο, βασιλικό παλάτι με 
τα 55 παράθυρα βρίσκονται εδώ.  
Τα σπίτια είναι χτισμένα με συγκε-
κριμένη παραδοσιακή τεχνοτροπία, 
με κόκκινα τουβλάκια και λάσπη.  

Ο ξεναγός μας είπε ότι είναι υπο-
χρεωτικό εξωτερικά τα σπίτια να 
διατηρούν αυτό το στυλ, αλλά 
εσωτερικά όχι. Παντού βλέπαμε 
στούπες για προσευχή,  ναούς 
φτιαγμένοι από το 1398, άλλοι 
διώροφοι και άλλοι πενταώροφοι, 
σημεία λατρείας και προσφορών στους 
θεούς Κρίσνα και Σίβα. Μικρά σκέυη 
με προσφορές βρίσκονταν στα σοκάκια 
και διάφορα ζώα έτρωγαν από αυτά. 
Θεωρούν κάποια ζώα μετενσαρκώσεις 
θεών. Το σκηνικό ολοκληρωνόταν 
με το ζωντανό στοιχείο. Γυναίκες 
με παραδοσιακά ρούχα σε έντονα 
χρώματα, ξυπόλητα παιδάκια αλλά 
χαρούμενα που έπαιζαν, κορίτσια 
που έβγαζαν νερό από πηγάδια σε 
διάφορα σημεία της πόλης, ντόπιοι  

Mani Walls
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μικροπωλητές που περίμεναν 
υπομονετικά κάποιος περαστικός να 
ασχοληθεί με την πραμάτεια τους. 
Δεν ήξερες πού να πρωτοκοιτάξεις. 
Με τόσες πολλές εικόνες, χρώματα, 
αρώματα, θόρυβο και πληροφορίες 
φόρτωσε τόσο το κεφάλι μου που ο 
πονοκέφαλος ήταν αναπόφευκτος.

Διανύαμε τις τελευταίες μέρες του 
2070 - ηλιακό ημερολογιακό έτος για 
τους Νεπαλέζους - και η κοσμοσυρροή 
στους λατρευτικούς χώρους της 
περιοχής ήταν μεγάλη.

Μεγάλη  Δευτέρα, 14 Απριλίου. 
Πρωτοχρονιά του 2071 για τους 
ντόπιους. Βρισκόμαστε ακόμα 
στην Κατμαντού και όλη πια η 
ομάδα ξεναγήθηκε στα επόμενα 
δύο σημαντικά αξιοθέατα. Στο 
Pashupatinath, όπου βρίσκεται ο 
μεγάλος ναός του Σίβα, είχαμε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 
καύσεις νεκρών, τόσο απλών και 
φτωχών όσο και αριστοκρατών και 
πλούσιων, οι οποίες γίνονται δημόσια 
στις όχθες του ποταμού. Η τελετή είναι 
ευθύνη κυρίως του γιού και γίνεται με 
πολύ ιδιαίτερη διαδιακασία. Ο κόσμος, 
ντόπιοι και τουρίστες, είχε πλημμυρίσει 
το χώρο και αρκετά πιθηκάκια έκοβαν 
βόλτες σβέλτα και γρήγορα ανάμεσά 
μας. Έντονα και πολλά χρώματα, 
έντονα αρώματα από τις αναθυμιάσεις-
προσφορές καβουρντισμένου ρυζιού, 
καθώς και ποικιλία ήχων γέμιζαν  
όλες τις αισθήσεις μας. Εικόνες 
πρωτόγνωρες. Και αυτό το σκηνικό 
συνεχίστηκε και στο Boudhanath, 
6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από 
το κέντρο της Κατμαντού. Εδώ είναι 
ο μεγαλύτερος λατρευτικός χώρος 
του Βούδα, η μεγαλύτερη στούπα 
ακτίνας 60 μ και ύψους 36μ. Θεωρείται 
μνημείο της UNESCO. Η στούπα, με 
τα μάτια του Βούδα να σε κοιτάζουν 
από όλες τις πλευρές, θεωρείται ο 
παλιός Βούδας. Εδώ ο κόσμος ήταν 
ακόμα περισσότερος περιμένοντας 
υπομονετικά σε ατελείωτες ουρές 
που κύκλωναν τη στούπα για να 
προσκυνήσουν, χωρίς νεύρα, χωρίς 

άγχος, χωρίς σπρωξίματα. Σύμφωνα 
με τον ξεναγό μας ένας Βουδιστής 
πρέπει να επισκεφτεί τουλάχιστον 
μια φορά εν ζωή αυτό το μέρος. 
Αποστολές ορειβατών επίσης, πριν τις 
δύσκολες αναβάσεις τους, έρχονται να 
πάρουν την ευλογία. 

Έτσι κι εμείς, διασχίζοντας κυκλικά 
τη στούπα, αγγίζαμε τους κυλίνδρους 
προσευχής για την ευλογία της δικιάς 
μας ανάβασης. Γεμάτοι εικόνες και 
αρώματα από την καύση ρυζιού και 
άλλων θυμιαμάτων επιστρέψαμε στο 
ξενοδοχείο. Το τουριστικό κομμάτι είχε 
τελειώσει. Άρχιζε το ορειβατικό.

Η πτήση στο θρυλικό αεροδρόμιο της 
Lukla ήταν ομαλή και χωρίς εκπλήξεις. 
Είχαμε φροντίσει η αποσκευή μας 
να μην υπερβαίνει τα 15 κιλά, αλλά 
ο καθένας μας ζύγιζε 1-2 κιλά 
περισσότερο εκείνο το πρωινό. Ένα 
12θέσιο ελικοφόρο μας μετέφερε σε 
45’ περίπου πάνω από την κοιλάδα 
της Κατμαντού στο εξίσου θρυλικό 
αεροδιάδρομο της Λούκλα (2800μ) που 
είχε φτιάξει ο Hillary. Ο ανηφορικός 
αεροδιάδρομος, μόλις 450 μέτρων 
και η εμπειρία του πιλότου έκαναν 
την προσγείωσή μας ασφαλέστατη.  
Ο ενθουσιασμός ήταν πολύ μεγάλος. 
Τα πρώτα ψηλά βουνά έδιναν το παρόν 
τους κι εμείς ανυπομονούσαμε να 
αρχίσουμε την πεζοπορία μας σ’ αυτόν 
το μαγικό τόπο. Το trekking ξεκίνησε 
αμέσως την ίδια μέρα, αφού μας 
συστήσανε την ομάδα υποστήριξης 
και τους οδηγούς μας, κάποιοι εκ των 
οποίων ήταν Sherpa. 

Οι Sherpa είναι μία από τις 60 φυλές 
που ζουν στο Νεπάλ, αλλά έχουν 
διακριθεί τόσο για τη φυσική τους 
αντοχή και δύναμη όσο και για το ήθος, 
την αξιοπρέπεια και την τιμιότητά τους. 
Η ονομασία τους προέρχεται από την 
λέξη Σέρουα, που σημαίνει άνθρωποι 
από την Ανατολή. Το οδοιπορικό αυτό 
ήταν μεγάλο μεν, αλλά μας έδωσε τη 
δυνατότητα και να δούμε πολλά αλλά 
και να εγκλιματιστούμε ομαλά.
Περάσαμε αρκετούς οικισμούς, 

κυρίως των Sherpa, φωτογραφίζοντας 
στιγμές καθημερινότητας των ντόπιων 
που ήταν πάντα ευγενικοί και μ’ ένα 
Namaste στα γελαστά χείλη τους. 
Παιδάκια με ροδοκόκκινα μαγουλάκια 
- ψημένα από τον ήλιο και το κρύο - 
φτωχικά ντυμένα, έπαιζαν στα 
σοκάκια, περιμένοντας με λαχτάρα 
τα εξωτικά δώρα των επισκεπτών 
της Δύσης. Όμως συναντήσαμε και 
παιδάκια που μετέφεραν στην πλάτη 
τους μεγάλα φορτία, υποβασταζόμενα 
κάποιες φορές από μπαστουνάκια. Μια 
συνηθισμένη εικόνα στα μονοπάτια 
αυτά. Τα Mani Walls (βράχια ή πέτρες 
με χαραγμένες προσευχές) και τις 
μικρές στούπες που συναντούσαμε 
στο μονοπάτι έπρεπε να τα έχουμε 
συνέχεια στη δεξιά πλευρά μας, σε 
ένδειξη σεβασμού σύμφωνα με τα 
έθιμα και τη θρησκεία των ντόπιων. 
Διασχίσαμε τους ποταμούς Dudh Koshi 
Nadi (Milky river) και Bhote Koshi Nadi, 
περνώντας πάνω από τουλάχιστον 
έξι αερογέφυρες. Διασταυρωθήκαμε 
με γιάκ, πεζοπόρους και ντόπιους 
που μετέφεραν εφόδια κι εξοπλισμό 
στους πιο απόμακρους οικισμούς και 
για άλλες αποστολές. Θαυμάσαμε την 
απλότητα της καθημερινής ζωής τους.

Το υψόμετρο ήδη είχε αρχίσει να 
επηρεάζει την ανάσα μας και ο 
ρυθμός μας ήταν αργός για καλύτερο 
εγκλιματισμό. Περπατούσαμε στο 
Nepaliflat, πάνω-κάτω-πάνω-κάτω  
αλλά πάντα με ανοδική τάση.  
Η συμβουλή του αρχηγού Water  
in-water out τηρήθηκε σε όλη την 
πορεία. Άλλοτε περπατούσαμε όλοι 
μαζί κι άλλοτε ήμουν μόνη αλλά πάντα 
με κάποιο φύλακα άγγελο, τον Ram ή 
τον Nima.

Φτάνοντας στο Namche Bazaar, το 
μεγαλύτερο διοικητικό και εμπορικό 
κέντρο και οικισμός των Sherpa, 
μετά από συνεχόμενες ανηφόρες, 
το πράσινο έδωσε τη θέση του στις 
χιονισμένες κορυφές. Είναι σταθμός 
ανεφοδιασμού και ξεκούρασης για 
πολλούς ορειβάτες. Το Namche 
Bazaar είναι αμφιθεατρικά χτισμένο 
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και περιβάλλεται από όμορφα κι 
εντυπωσιακά βουνά. Το δικό μας 
lodge, το Tashi Delek, είναι χτισμένο 
στο τελευταίο επίπεδο και η ανάβαση 
των λίγων μέτρων από τη βάση του 
οικισμού έγινε με μεγάλη δυσκολία. 
Βρισκόμασταν στα 3400 μέτρα. Ένα 
φλιτζάνι ζεστό τσάι με λεμόνι και μέλι 
μας περίμενε μόλις φτάσαμε. Αφού 
φάγαμε ένα καλό δείπνο με πολλούς 
υδατάνθρακες ετοιμαστήκαμε για 
ύπνο. Και τότε η Genn, μια φίλη που 
γνώρισα, με συμβούλεψε ότι καλό θα 
ήταν να χρησιμοποιώ το βρασμένο και 
φιλτραρισμένο νερό που μας παρείχαν  
για να πλένω τα δόντια μου. Better 
safe than sorry.

Κι επειδή η βασική αρχή της 
ορειβασίας σε υψόμετρο λέει Walk 
high - sleep low, την επόμενη μέρα 
την αφιερώσαμε στον εγκλιματισμό. Σε 
τρείς ώρες ανάβασης - επηρεασμένοι 
όλοι από το υψόμετρο -  απολαμβάναμε 
τη θέα του συννεφιασμένου Έβερεστ 
και του Ama Dablam, του Thamserku 
και άλλων υπέροχων γιγάντων. Εκείνη 
τη μέρα πήγαμε  και στο Khumjung, 
χωριό των Sherpa, στο οποίο ο Sir 
Edmund Hillary ίδρυσε το 1961 το 
πρώτο σχολείο στην περιοχή   Khumbu, 
γνωστό ως Hillary School. Ένιωσα 
συγκίνηση και θαυμασμό τόσο για 
τους ντόπιους  όσο και για τον ίδιο τον 

Hillary. Φυσικά το πανό του σχολείου 
μου πόζαρε σ’ αυτό το σημείο. Ωστόσο 
ο καιρός άρχισε να αγριεύει, καθώς 
ακούγαμε τα μπουμπουνητά να 
έρχονται από μακρυά. Αλλά στα 3800μ 
δεν βρέχει! Χιονίζει!

Η επόμενη μέρα μας βρίσκει στο 
Thame στα 3800μ. Χωριό από το οποίο 
κατάγονται οι πιο γνωστοί ορειβάτες 
Sherpa που έχουν ανέβει στο Έβερεστ 
(και όχι μια φορά μόνο), όπως ο Apa 
Sherpa, Ang Rita και Tenzing Norgay. 
Η πορεία εγκλιματισμού στο ομώνυμο 
μοναστήρι, 200 μέτρα ψηλότερα, 
έγινε το ίδιο απόγευμα.  Από εκεί και 
πέρα η πορεία γινόταν ανάμεσα στα 

ψηλότερα βουνά του κόσμου, σε όλο 
και μεγαλύτερο υψόμετρο. 

Διασχίσαμε το γνωστό παγετωνικό 
πέρασμα Nangpa La που συνδέει το 
Θιβέτ με το Νεπάλ και συναντήσαμε 
αρκετούς νομάδες, έμποροι από το 
Θιβέτ που πήγαιναν στην αγορά του 
Namche. Σε αρκετά σημεία αυτού του 
trekking το τοπίο μου θύμιζε τόσο το 
παραλιακό μονοπάτι Ε4 στα Χανιά, 
χωρίς τη θάλασσα, όσο και την κοίτη 
του ποταμού στο Λιμνάκαρο κάτω 
από το Σπαθί. Ο καιρός όλες αυτές 
τις μέρες παρουσίαζε την ίδια εικόνα. 
Ηλιόλουστος  μέχρι το μεσημέρι, αλλά 

μετά πτώση της θερμοκρασίας και 
χιόνι. Στα lodge ζεσταινόμασταν γύρω 
από σόμπες που έκαιγαν περιττώματα 
των γιάκ. Αυτά τα ζώα κυριολεκτικά 
συντηρούν στη ζωή αυτούς τους 
ανθρώπους. 

Σ’ αυτή τη φάση του ταξιδιού 
ανακαλύπτω - με μεγάλη μου χαρά -  
έναν πρόθυμο μαθητή. Ο Ram ο 
νεώτερος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα μαθηματικά, στα οποία όντως 
είχε ελλείψεις. Κάτω από το αμυδρό 
φως κάναμε μάθημα. Τα έπιανε αμέσως 
και η χαρά του όταν τα καταλάβαινε  κι 
έλυνε σωστά μια άσκηση εκδηλωνόταν 
μ’ ένα μεγάλο χαμόγελο και χτυπώντας 
παλαμάκια. Έκανε καλό και σε μένα, 
αφού στο υψόμετρο αναγκαζόμουν 
να επιστρατεύω και το μυαλό μου 
περισσότερο.

Το Πάσχα μας βρήκε περιτριγυ-
ρισμένους από τα ψηλότερα βουνά 
του κόσμου, χιονισμένα έξω και με 
ψεύτικα κόκκινα αυγά για ευχές. 

Η υγεία μου μέχρι εκείνη την στιγμή 
ήταν αρκετά καλή. Τίποτα δεν θύμιζε 
την άσχημη περιπέτεια που είχα 
περάσει στην πατρίδα. Απλά ένα αγγείο 
στο δεξί μάτι μάλλον είχε σπάσει κι 
ήταν κατακόκκινο για λίγες μέρες ενώ 
ένα μπούκωμα που με είχε πιάσει  δεν 
έλεγε να μ’ αφήσει.

Τη Δευτέρα 21 Απριλίου ανεβήκαμε 
στο πρώτο High Pass,  το Renjo la 
Pass (5400m). 
Η πρώτη απαιτητική ανάβαση μέχρι 
τώρα, αλλά μας αποζημίωσε με το 
παραπάνω, αφού μπορούσαμε να 
δούμε τις πιο ψηλές κορυφές των 
Ιμαλαΐων με πολύ καλό καιρό: Everest, 
Lhotse, Nuptse, Makalu, ChoOyo. 
Είχαμε ξεκινήσει στις 6 πμ και γύρω 
στις 12.40 το μεσημέρι βρισκόμασταν 
εκεί. 
Μετά από 9 ώρες συνολικής πορείας 
ξεκουραζόμασταν στο lodge δίπλα στη 
λίμνη, στον ομώνυμο οικισμό, Gokyo 
στα 4800μ.

Namche
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Το επόμενο High Pass, το Chola Pass,  
το ανεβήκαμε την Πέμπτη 24 Απριλίου. 
Στα 5420μ όλα δείχνουν επιβλητικά και 
όμορφα.

Το οδοιπορικό συνεχίστηκε με μια 
παράκαμψη για το Everest Base Camp 
στα 5300μ, κατά μήκος του παγετώνα 
Khumbu το Σάββατο 26 Απριλίου, και, 
μετά από μία διανυκτέρευση στο πιο 
ψηλό κατάλυμα  του κόσμου, το Gorak 
Shep (5288m),  ανεβήκαμε στις 27 
του μήνα στην κορυφή  Kala Patthar 
(5550m) ή Μαύρη Κορυφή, προέκταση 
του Pumori (7160μ). 
Ο καιρός ήταν τόσο καθαρός που 
μπορέσαμε να θαυμάσουμε το 
Έβερεστ, Nuptse,  το Lhotse, το Ama 
Dablam, το Tawache,  καθώς και τον 
παγετώνα  Khumbu και το  Khumbu 
Ice Fall, αλλά και το σημείο στο οποίο 
έγινε η φοβερή χιονοστιβάδα που είχε 
σκοτώσει πάνω από 15 Sherpa πριν 
λίγες μέρες. Πλησιάζαμε την ημέρα 
της κορυφής μας.

Δευτέρα 28 Απριλίου, ξεκινήσαμε 
χαλαρά από το Dingboche  για την 
κατασκήνωση βάσης του Island 
Peak, για τους Νεπαλέζους Imja Tse. 
Από το Dingboche το 1952 ο Eric 
Shipton αντικρίζοντας το Island Peak 
του έδωσε αυτό το όνομα επειδή 
έμοιαζε με νησί που προεξέχει από 
μια θάλασσα παγετώνων. Ένα χρόνο 
αργότερα μια ομάδα Sherpa με τον 
Tenzing Norgay το κατέκτησαν για 
πρώτη φορά. Μας πήρε 6-7 ώρες 
μέχρι τα 5000μ που βρισκόταν η 
κατασκήνωση, ακολουθώντας την 
κοιλάδα Imja Khola, και μάλιστα από 
τις 12 το μεσημέρι είχε χιονόπτωση, 
όπως γινόταν τις τελευταίες μέρες της 
πορείας μας.

Κρύο πολύ, αλλά μας περίμενε ζεστό 
τσάι στη σκηνή Dining!! Η επόμενη 
μέρα ήταν μέρα ξεκούρασης και 
μαθήματος. Κάναμε εξάσκηση για την 
ανάβαση, χρησιμοποιώντας ζώνες, 
σχοινιά, αναβατήρες (ζουμάρ), σε μια 

πλαγιά δίπλα στις σκηνές μας. Και 
φυσικά ο αρχηγός μας προειδοποίησε 
ότι η αυριανή πλαγιά είναι και πιο 
απότομη, και χιονισμένη και πιο 
μεγάλη σε ύψος. Το δείπνο εκείνο το 
βράδυ ήταν στις 6μμ, και το εγερτήριο 
για την κορυφή μας, ήταν στις 12.30πμ!

Ευχόμουν μόνο, να μας έκανε καλό 
καιρό! Τελευταία, ο καιρός άλλαζε 
απότομα από καλοκαιρινός σε 
χειμερινό κάθε μεσημέρι!!

Το πρωινό γεύμα μας ήταν πολύ και 
θρεπτικό. Ήμουν έτοιμη. 
Με τις μπάρες, τα νερά μου και ότι 
άλλο πίστευα ότι χρειαζόμουν εκεί 
πάνω. Στις 1πμ, με φακούς κεφαλής, 
κάτω από έναν έναστρο, νεπαλέζικο 
ουρανό ξεκινήσαμε την ανάβαση πάνω 
σε στεγνό έδαφος. Αργά και ρυθμικά 
σχεδόν, όλη η ομάδα περνούσε 
δύσκολα και απότομα περάσματα, 
βραχώδη και απότομα. Μου θύμισε λίγο 
το λούκι του Gouter στο Mont Blanc!

ανάβαση στο Island Peak
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Ένιωθα λίγο κρύα τα χέρια μου παρόλο 
που φορούσα τις χούφτες. Τουλάχιστον 
μου χρησίμευσαν ως χαρτομάντιλα 
κάποιες στιγμές!  Όσες φορές σήκωσα 
το κεφάλι να κοιτάξω τον απίστευτα 
όμορφο ουρανό, ένιωθα μια εξίσου 
απίστευτη υπνηλία. Τόσο που για μια 
στιγμή ήθελα να γυρίσω πίσω. Δεν 
ξέρω αν οφειλόταν στο υψόμετρο ή  
στον λιγοστό ύπνο ή στο «νανούρισμα» 
των άστρων, τη μαγική τους επιρροή 
πάνω μου!
Ήξερα ότι στις 4.30 πμ θα χάραζε το 
κόκκινο, ζεστό χρώμα του ήλιου και 

παρηγορούσα τον εαυτό μου να κάνει 
λίγο υπομονή ακόμα! Kαι, όντως, 
όταν φάνηκε αυτό το μαγικό φως 
αναδείχτηκε η μαγεία των βουνών 
γύρω μας, γεμίσαμε δύναμη και, 
επιτέλους, μπόρεσα να πιω νερό από 
τον ασκό μου, που μέχρι εκείνη τη 
στιγμή ήταν πάγος.

Είχαμε φτάσει και στο σημείο που 
έπρεπε να φορέσουμε τον εξοπλισμό 
μας. Μποντριέ, ιμάντες, καραμπίνερ, 
ζουμάρ, γκραμπόν, κράνος, πιολέ και 
φυσικά, γυαλιά ηλίου και αντηλιακό. 

Δεθήκαμε σε δύο σχοινοσυντροφιές.

Χιόνι, χαράδρες (crevasses), μπλε 
πάγος μας περίμεναν. Περάσαμε 
τρία crevasses περπατώντας πάνω 
σε αλουμινένιες σκάλες, γρήγορα!  
Τα καρφιά στις μπότες μας ανάγκαζαν 
να προσέχουμε ιδιαιτέρως το βήμα 
μας στις σκάλες.  Η κατακόρυφη 
σκάλα, για να διασχίσουμε ένα άλλο 
ρήγμα πάγου, πάντα δεμένοι, μας πήρε 
λίγα λεπτά παραπάνω.  Ο ήλιος είχε 
ζεστάνει αρκετά κι εγώ έπινα συνέχεια 
νερό και χτυπούσα τη μια μπάρα μετά 
την άλλη. Πολύ ανάβαση και η κορυφή 
πουθενά. 

Ευτυχώς, η μέρα ήταν αρκετά 
καλή.  Και νά, έφτασε η στιγμή που 
θα εφαρμόζαμε όσα εξασκήσαμε 
την προηγούμενη μέρα. Ο όρθιος, 
παγωμένος τοίχος που θα μας 
οδηγούσε στην πολυπόθητη κορυφή 
εμφανίστηκε επιβλητικότατος μπρο-
στά μας. Οι ομάδες ξεκίνησαν με 
αποφασιστικότητα και αδρεναλίνη 
συνεχώς αυξανόμενη! Η ανάβαση, 
όμως, με ένα ζουμάρ που δεν φρέναρε 
πάντα - τόσο τυχερή ήμουν! - σε όρθιο 
παγωμένο τοίχο, όταν ο ήλιος σε 
χτυπάει ανελέητα δεν ήταν καθόλου 
εύκολη υπόθεση. Ο Μίγκμα –ένας 
από τους οδηγούς μας- ήταν δίπλα 
μου συνέχεια. Μια πάνω δύο κάτω! 
Είχα απογοητευτεί κι εξαντληθεί. 
Κάποια στιγμή ο Μίγκμα με ρώτησε αν 
προτιμούσα να γυρίσω πίσω. 
Ε όχι πιά!! Πείσμωσα! Και τότε 
διαπίστωσα πόση δύναμη κρύβουμε 
μέσα μας. Δεν υπήρχε περίπτωση 
να τα παρατήσω! Ήμουν λίγα μέτρα 
κάτω από την κορυφή! Μπορούσα! 
Προς το τέλος της ανάβασης αυτής 
ο αρχηγός μου έστειλε ένα «υγιές» 
ζουμάρ και πολύ γρήγορα κι εύκολα 
κατάφερα να αναρριχηθώ κι εγώ 
στην κορυφή και να απολαύσω μια 
μοναδική χαρά, ένα μοναδικό θέαμα 
πανέμορφων κορυφών. Ασφαλισμένοι 
όλοι στη μικρής επιφάνειας κορυφή 
μοιραστήκαμε αυτήν τη μοναδική 
στιγμή μας στα 6189μ! 

κala Patthar

Namche
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Έτσι, κατά τις 11.30 πμ μας φιλο-
ξενούσε μια από τις κορυφές των 
Ιμαλαΐων! Ο καλός καιρός αλλά και 
το ότι δεν υπήρχαν άλλοι ορειβάτες 
μας επέτρεψαν να παραμείνουμε λίγο 
περισσότερο στην κορυφή. Έπρεπε 
όμως να βιαστούμε να επιστρέψουμε 
με ασφάλεια, επειδή ο ήλιος ήταν 
αρκετά ζεστός και οι crevasses  μας 
περίμεναν αχόρταγα! Κάναμε αρκετά 

ραπέλ για να κατέβουμε σε πιο 
επίπεδο έδαφος, αλλά ραπέλ κάναμε 
και στις crevasses (ρωγμές πάγου). 

Η επιστροφή τώρα στην κατασκήνωση 
βάσης  μας φάνηκε πιο βασανιστική, 
ειδικά στο στεγνό και βραχώδες 
κομμάτι που το περπατούσαμε με τα 
σκληρά άρβυλα.

Κάπου στις 4 μμ πίναμε τσαγάκι στο 
dining room της κατασκήνωσης, 
ικανοποιημένοι και γεμάτοι με πολλά 
συναισθήματα που τα λόγια δεν 
μπορούν να εκφράσουν. Ο καιρός ήταν 
μέχρι και εκείνη τη στιγμή με το μέρος 
μας!

Κι εγώ, για άλλη μια φορά, ένιωσα 
ευγνωμοσύνη και περηφάνια για 
τις αξίες που με δίδαξαν και με 
διδάσκουν άνθρωποι και βουνά!

Island Peak

Renjo la Pass

 Thame
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Η ιδέα έπεσε από το Θωμά πέρυσι 
το καλοκαίρι. Εγώ, με τη γεύση της 
χαράς από την επιτυχημένη ανάβαση 
του Mont Blanc ακόμα φρέσκια, είπα 
το ‘μέσα’ χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη 
φορά. Άλλωστε, το Τορίνο δεν απέχει 
και πολύ από την κοιλάδα Gressoney, 
στη βάση του Monte Rosa!

Στις 14 τουτουνού τ’ Αυγούστου θα 
βρεθούμε με το Θωμά στο Staffal και 
με μένα να ψάχνω απεγνωσμένα για 
ασπιρίνες αφού λόγω της αντιπηκτικής 
τους δράσης, βοηθούν στα 
συμπτώματα που προκαλούνται από 
το υψόμετρο. Από εκεί θα ανεβούμε 
αλυσιδωτά με τα τελεφερίκ μέχρι την 

τοποθεσία Indren, στα 3275μ, από 
όπου θα ξεκινήσει και η πρώτη - αφού 
βουνό δεν έχουμε κάνει ποτέ παρέα 
- κοινή μας ανάβαση. Γενικότερος 
στόχος μας είναι η ανάβαση διαφόρων 
κορυφών πάνω από τα 4000μ, με 
ειδικότερο την ανάβαση στα 4634μ, στη 
δεύτερη ψηλότερη μετά την κορυφή 
του Mont Blanc, Punta Dufour (ή 
Dufourspitze) από την ιταλική, κλασική 
της Ν/ΝΔ κόψη. Διαδρομή μικτού 
πεδίου περισσότερο εκτεθειμένη παρά 
δύσκολη.

Η πρώτη μέρα είναι σχετικά 
χαλαρή αφού μια σύντομη ανάβαση 
1,5 ώρας θα μας οδηγήσει στο 

καταφύγιο Gnifetti (3647μ.) όπου θα 
περάσουμε τις δύο πρώτες βραδιές! 
Χαλαρώνουμε λιγάκι και κατά τις 
14:30 ξεκινάμε για το όριο των 4000μ. 
Για την ώρα δε μας απασχολεί κάποια 
κορυφή, αν και η πιο κοντινή είναι 
στα 4167μ. Αυτό που μας ενδιαφέρει 
είναι να ανεβούμε ψηλότερα από το 
σημείο διανυκτέρευσής μας με όσο 
το δυνατό πιο αργό ρυθμό. Αν κάτι 
με έχουν διδάξει τα ψηλότερα βουνά 
(άνω των 3200μ.) είναι να μην είμαι 
ανταγωνιστικός. Η ορειβασία, στην 
απλοϊκή της μορφή και την καθαρά 
ρομαντική και παραδοσιακή της 
υπόσταση, δεν κοιτά τα ρεκόρ και 
τις πρωτιές. Το βουνό γενικότερα έχει 

MONTE ROSA 2014
Κείμενο: Μανόλης Σπινθάκης

Φωτογραφίες: Μανόλης Σπινθάκης - Θωμάς Μπέλλος

P. Parrot Staffal back

Zumstein
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αρκετό κόσμο, άλλοι μας προσπερνούν 
στην ανάβαση, άλλοι κατεβαίνουν από 
ψηλά αλλά εμείς σταθεροί στο σκοπό 
μας, την ανάβαση μέχρι τα 4000μ, 
που τα αγγίζουμε μετά από σχεδόν  
2 ώρες. Είμαστε καλά, χωρίς έντονους 
πονοκεφάλους και επιστρέφουμε στο 
καταφύγιο, μέσω ενός μικρού κύκλου 
λόγω του ομιχλώδους τοπίου.

Η 2η μέρα μας βρίσκει σχετικά καλά 
και χωρίς άγχος ετοιμαζόμαστε για 
την ανάβαση σε τουλάχιστο δύο 
κορφές λίγο ψηλότερα από το σημείο 
που φτάσαμε χθες. Εγώ, έχοντας 
βάλει σκοπό να βρω τη λύση του 
προβλήματος “ασπιρίνη”, πηγαίνω 
και ρωτάω στο μπαρ. Με τα πολλά, 
βγάζουν δυο και μου τις δίνουν 
αλλά... “δε σε ξέρω, δε με ξέρεις”. 
Χαρούμενος για την επιτυχία, παίρνω 
μισή αμέσως μετά το πρωινό μας. 
Ο Θωμάς είναι κι εκείνος καλά με το 
χημικό του ντοπάρισμα (Diamox) και 
έτσι χαλαροί όπως είμαστε ξεκινάμε 
κατά τις ...9:30΄ για πάνω. Πάντα με 
πολύ αργό ρυθμό βρισκόμαστε στο 
σημείο που είχαμε φτάσει χθες και 
από ‘κει συνεχίζουμε για την Piramide 
Vincent (4215μ). Έπειτα, επιστρέφουμε 
στο διάσελο πιο χαμηλά και ξεκινάμε 
την άνοδο για την κορυφή Balmelhorn 
(4167μ). Μια πολύ μικρή κάθετη 
φεράτα θα μας φέρει πιο κοντά στο 
Χριστό που βρίσκεται στο ψηλότερο 
σημείο της κορυφής! Εκεί ξεκινούν 
και οι διαπραγματεύσεις (ευτυχώς όχι 

με το Χριστό!) για το αν πάμε σήμερα 
και στο Corno Nero (Schwarzhorn), 
στα 4321μ. Εγώ επιμένω αλλά όχι 
σε βαθμό για να πειστεί και ο Θωμάς 
και συμβιβαζόμαστε να κάνουμε 
τουλάχιστον την κατάβαση από το 
μονοπάτι που θα ανέβουμε την 
επομένη για να ξέρουμε τι γίνεται 
και από ‘κει. Χαμηλότερα ο καιρός 
κλείνει και αργότερα θα βάλει να 
χιονίζει! Ο Θωμάς ευλογεί τα γένια 
του (αμούστακος και φαλακρός είναι 
βέβαια!) για την απόφαση να μην πάμε 
και στο Corno Nero νωρίτερα αλλά 
εγώ θα του το “χτυπάω” συνέχεια για 
το υπόλοιπο των ημερών.

Θα ετοιμάσουμε το πρωινό μας και 
κατά τις 7.30΄ χωρίς ίχνος νέφους, 
θα αφήσουμε το καταφύγιο Gnifetti. 
Διασχίζοντας για 3η φορά το ίδιο 
μονοπάτι προσπαθώ να ζεσταθώ 
πιέζοντας το Θωμά να πάει λιγάκι πιο 
γρήγορα. Η ανάβαση στη σκιά και τα 
μπατόν στο χέρι, μου έχουν παγώσει 
τους αντίχειρες και τα πόδια μου δεν 
είναι και η καλύτερη πηγή θερμότητας! 
Εντάξει, φταίει ίσως και το γεγονός ότι 
έχω ντυθεί σχετικά ελαφριά... Αλλά 
όπου να ‘ναι θα βγούμε στον ήλιο 
“να, εκεί πιο ψηλά” και θα ζεσταθεί 
το κοκαλάκι μας... Η λογική της 
παρέας (του Θωμά δηλ.) μου λέει να 
σταματήσουμε και να ντυθώ πιο ζεστά 
(good point!) εγώ όμως, γνωστός για 
την ξεροκαρκανιά μου, του λέω να 
συνεχίσουμε. Φτάνοντας λίγο πριν 

το Col del Lys υποχωρώ - ευτυχώς - 
και ντύνομαι πιο ζεστά. Θα φτάσουμε 
στο col από όπου θα θαυμάσουμε τη 
θέα των γύρω, μακρινών κορυφών 
καθώς και το σημερινό μας στόχο, το 
Signalkuppe (4556μ) όπου βρίσκεται 
το ψηλότερο καταφύγιο των Άλπεων, 
το Capanna Margherita.
Τρελοκομείο σκέτο ο Christiano που 
μας υποδέχεται αλλά και φαφλατάς 
όπως μόνο οι Ιταλοί ξέρουν! Κρατάμε 
μόνο τα σημαντικά της συνομιλίας, 
ένα εκ των οποίων είναι και το ότι θα 
κοιμηθούμε στον 1ο όροφο και όχι 
στο 2ο. Στα 4500μ δεν είναι εύκολο 
να ανεβοκατεβαίνεις σκάλες ιδιαίτερα 
όταν βγαίνεις έξω για μαγείρεμα και 
συνειδητοποιείς πως ο αναπτήρας 
είναι ξεχασμένος πάνω... Κατά τις 
06:30΄ με σκουντάει το ξυπνητήρι-
Θωμάς και σηκώνομαι όρθιος με 
τέτοια διάθεση όπως ο Σταλόνε στο 
Ρόκι 4 μετά από δεξί κροσέ. Δεν αργώ 
να συνειδητοποιήσω πως δεν είναι η 
νύστα που θέλει να με ρίξει κάτω αλλά 
ένας τρελός πονοκέφαλος. Ο Θωμάς 
από την άλλη είναι σε φάση μέθης 
αφού μου εκφράζει πως όλα γυρίζουν 
και ότι είναι στιγμές που λίγο “το 
χάνει”, παραπατάει και άλλα όμορφα! 
Δεν πτοούμαστε και με περισσό 
σθένος ετοιμαζόμαστε για πρωινό  
και αναχώρηση. Το καλό με την 
ανάβαση στη Dufour από αυτήν 
την πλευρά είναι ότι προηγείται η 
ανάβαση της κατά 71μ. χαμηλότερη 
της, Zumstein (4563μ) οπότε εκεί 

Col del Lys - Lyskamm - 
Matterhorn - Dent Blanche C. Margherita
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θα καταλάβουμε και σε τί κατάσταση 
είμαστε. Στην απότομη αλλά ασφαλή 
κατάβαση από το καταφύγιο μπαίνω 
μπροστά και αφήνω το Θωμά να 
έχει το δυσκολότερο ρόλο της 
σχοινοσυντροφιάς για να δω πως 
θα αντιδράσει με τη ζαλάδα του. 
Φτάνοντας στο κολ είναι καλά αλλά 
η “μέθη” επιμένει! Εναλλάσουμε 
ρόλους μέχρι που ένα σύντομο 
βράχινο περασματάκι θα μας φέρει 
στην ψηλότερη ως τώρα κορφή! 
Πιάνουμε αμέσως την κουβέντα 
για το πως είμαστε αφήνοντας κατά 
μέρους την πανοραμική θέα που 
μας χαρίζει η ηλιόλουστη αυτή μέρα! 
Συμφωνούμε πως ο Θωμάς δεν είναι 
σε κατάσταση να μπει στη διαδρομή 
που όσο εύκολη και να είναι, έχει 
αρκετά εκτεθειμένα σημεία, όπου 
η οποιαδήποτε ανισορροπία θα μας 
έβρισκε να κάνουμε χιονοτσουλήθρες! 
Βγάζουμε μερικές φωτογραφίες και 
επιστρέφουμε στα χαμηλότερα όπου 
αφιερώνουμε ένα 20λεπτο στο κολ 
για να περάσει όσο μπορεί η ζαλάδα 

P. Parrot neck

Island Peak
προς τη C. Margherita
το C. Margherita

P. Vincent

θέα από C. Margherita
view from C. Margherita
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πριν ανεβούμε ξανά στο καταφύγιο 
απολαμβάνοντας τον τρελό αέρα του 
διάσελου...
Το υπόλοιπο της μέρας θα περάσει 
με τσαγάκι και ξεφυλλίζοντας 
διάφορα ενδιαφέροντα βιβλία μέχρι 
να σερβιριστεί το απολαυστικότερο 
δείπνο των ημερών από τα χεράκια 
της μαγείρισσας. Η όρεξη μου δεν 
εξαντλείται και η πρόταση μου να 
ξαναπροσπαθήσουμε αύριο νωρίς το 
πρωί βρίσκει τοίχο. “Ε, καλά μην κοιτάς 
έτσι! Μια κουβέντα είπαμε...”. Πάμε για 
ύπνο και την επομένη θα πάρουμε το 
δρόμο της επιστροφής ο οποίος όμως 
περιλαμβάνει αναβάσεις σε 3 4αρες!

5η μέρα στο βουνό και στις 7:30΄ 
βρισκόμαστε ήδη στην κατάβαση, στην 
οποία συναντάμε αρκετό κόσμο που 
ανεβαίνει κάνοντας τη διαδρομή σε 
1-2 μέρες! Η πρώτη από τις 3 στη σειρά 
κορυφές που έχουμε στο πλάνο για 
σήμερα είναι η Punta Parrot (4432μ) 
την οποία θα την τραβερσάρουμε 
μέσω της στενής κορυφογραμμής 
της! Ανεβαίνοντας δεχόμαστε αρκετό 
αέρα από τα ΝΔ ενώ φτάνοντας στον 
ώμο αποφασίζουμε να έχουμε τα 
πιολέ ετοιμοπόλεμα ανά χείρας γιατί 
στην κόψη τον αέρα θα τον ζήλευαν 
και οι χειρότεροι ιστιοπλόοι! Η “σκότα” 
που μας δένει κάνει τα παιχνίδια 
της από την άλλη μεριά της κόψης 
κι εμείς ζαλιζόμαστε κοιτάζοντας το 
χαμόγελο που δημιουργεί μεταξύ μας! 
Ένα γρήγορο χτύπημα στην πλάτη 

σηματοδοτεί την επιτυχή ανάβαση 
ενώ έχουμε ήδη μπει σε κατηφορική 
τροχιά και βιαζόμαστε να βγούμε στο 
χαμηλότερο, μάλλον πιο ήσυχο και 
σίγουρα πιο ασφαλές σημείο αυτής της 
κορφής.

Μας έχει πάρει η φόρα-κατηφόρα κι 
εμείς με τη σειρά μας της κόβουμε τη 
φόρα αρχίζοντας την ανάβαση για την 
κορυφή Ludwigshöhe (4341μ) όπου 
μερικά απότομα μέτρα θα μας φέρουν 
στην κόψη της. Μερικά μέτρα ακόμα 
και η κορφή μας χαμογελά όπως 
κι εμείς σαν τους χάνους μπροστά 
στο φακό της φωτογραφικής. Ξανά-
μανά κατηφόρα και αυτή τη φορά 
ξαναμπαίνουμε στο γνώριμο πεδίο 
συζήτησης που τιτλοφορείται “κορυφή 
Corno Nero”:
• Τί κάνουμε; Πάμε;
• Χρόνο έχουμε, πάντως… Έλα ρε, ένα 
20λεπτο είναι από εδώ. Άντε!
• Ναι αλλά έχει κόσμο, ρε συ, και 
φυσάει… Ξέρω κι εγώ…
• Άντε πάμε! Θα αφήσουμε τα σακίδια 
στη βάση και θ’ ανεβούμε στα γρήγορα. 
Πάμε γιατί αλλιώς θα μου το χτυπάς 
μέχρι του χρόνου, που δεν πήγαμε τότε 
που μπορούσαμε.
Φτάνουμε στη βάση της και ξεφο- 
ρτωνόμαστε τα σακίδια, τα ψευτο-
ασφαλίζουμε για να μην τα πάρει 
ο Αίολος βολτούλα και τα στείλει 
στη μάνα του Ακατανόμαστου και 
βουρ για πάνω. Η κλίση ανεβαίνει 
αισθητά ενώ φτάνοντας στο τέλος 

της 30μετρης πλαγιάς και στο χτένι 
της κόψης για τον ψηλότερο βράχο 
της κορφής διαπιστώνουμε πως 5-6 
μπεκρήδες ανατολικού μπλοκ έχουν 
στήσει πανηγύρι στο βραχάκι της 
κορφής και ανεβοκατεβαίνουν για να 
βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες 
εξαντλώντας κάθε δυνατό συνδυασμό 
μεταξύ των! Τους σφυρίζω για να 
τους δώσω να καταλάβουν ότι πρέπει 
να φύγουν από εκεί για να έρθουν 
και οι επόμενοι. Τι σφύριξα, τι έβηξα 
το ίδιο τους έκανε! Από κάτω μας 
ετοιμάζονται ακόμα 3-4 άτομα να 
ξεκινήσουν για πάνω οπότε βλέποντάς 
τους αποφασίζουμε να κατεβούμε και 
να αφήσουμε τα αλκοόλια στον κόσμο 
τους! Προσπερνάμε ένα ζευγάρι που 
κατέβαινε αργά και τους 3-4 που 
ανεβαίνανε και στη βάση μείναμε 
λιγάκι για να απολαύσουμε το θέαμα 
που προσέφεραν αυτοί οι 10-12 στο 
40μοιρο single track.
Πλέον έχουμε μπει στο μονόδρομο της 
κατάβασης και γενικότερα δε μας βιάζει 
τίποτα. Περνάμε ξανά το μονοπάτι της 
‘Μαρμότας’, το καταφύγιο Gnifetti και 
άνετοι όπως είμαστε αποφασίζουμε 
να πάμε προς το καταφύγιο Mantova 
παίρνοντας έτσι διαφορετικό μονοπάτι 
από εκείνο της ανάβασης, για το 
σταθμό Indren. Στο καταφύγιο θα 
βγάλουμε και τα κραμπόν (μετά από 
5 μέρες καρφώματος) και πλέον σε 
λιγότερο από 1 ώρα, περί τις 13:00΄,  
θα είμαστε στο σταθμό, όπου θα 
ανακαλύψουμε ότι μετά από μόλις 45΄ 
φεύγει το 2ο από τα 3 (!) βαγόνια της 
ημέρας. Το τελευταίο ήταν στις 17:00΄. 
Τυχεροί στην άγνοιά μας χαλαρώνουμε 
και περιμένουμε.

Κατά τις 16:00΄ απολαμβάνουμε τη 
μπυρίτσα μας και ένα πιάτο misto di 
salumi e formaggi για να γιορτάσουμε 
την πρώτη από κοινού - επιτέλους - 
ανάβαση σε κάποιο βουνό! 

Πλεόν, οι ιδέες για μελλοντικά 
projects πέφτουν όπως τα χέρια 
μας στα σαλάμια και δε μας ξεδιψάει 
τίποτα!P. Parrot neck
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Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα 
παρά μόνο φωτογραφίες,

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

Ευχαριστούμε το Studio 19 για τη δωρεάν ραδιοφωνική ανακοίνωση των διαδρομών μας
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Το ΠΕΛΙΤΙ ξεκίνησε τη δράση του 
το 1995 με επίκεντρο τη διάσωση, 
διάδοση και διατήρηση των ντόπιων 
σπόρων. 
Έχει έδρα το Παρανέστι Δράμας 
και ο εμπνευστής του, Παναγιώτης 
Σαϊνατούδης, έχει δημιουργήσει  
μια Εναλλακτική Κοινότητα με αυτό 
το σκοπό και 15 τοπικές  ομάδες  

στην Ελλάδα και μια στη Βουλγαρία. 
Η τοπική ομάδα ΠΕΛΙΤΙ Ηρακλείου, 
με συντονιστές τον Μανώλη Βαρδάκη 
και τη Στέλλα Χατζηγεωργίου, έχει 
έδρα τον Πύργο Δήμου Αρχανών-
Αστερουσίων και ξεκίνησε τη δράση 
της το 2012. Τότε παραχωρήθηκε από 
το Δήμο χωράφι 2 στρεμμάτων για την 
προώθηση της ιδέας της αναβίωσης 
παλιών ποικιλιών φρούτων, λαχα-
νικών, οσπρίων και σιτηρών που 
έθρεψαν πολλές γενιές πριν, πρό-
σφεραν υγεία, οικονομικότητα, γεύση 
και άρωμα στη ζωή των ανθρώπων. 

Στο χωράφι αυτό η ομάδα ΠΕΛΙΤΙ 
καλλιεργεί με παραδοσιακό τρόπο, 
χωρίς τη χρήση χημικών, ώστε να 
δοκιμαστούν οι ποικιλίες αυτές από 
την τοπική κοινωνία, να συλλεχθούν 
σπόροι και να δοθούν σε ερασιτέχνες 
και επαγγελματίες καλλιεργητές, να 

τους γνωρίσουν οι νέοι και να τους 
θυμηθούν οι παλιότεροι. 
Κάθε χρόνο διοργανώνεται στον 
Πύργο η γιορτή των σπόρων. 
Για το 2015 η γιορτή θα γίνει την 
Κυριακή 29 Μαρτίου προκειμένου 
να ανταλλάξουμε και πάλι σπόρους 
αγάπης και καλής σοδειάς. Οι σπόροι 
δίνονται δωρεάν.

Η ιστοσελίδα του ΠΕΛΙΤΙ  
είναι: www.peliti.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981 179202 

εναλλακτίκη κοίνοτητα Πελίτί
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Καθιερωμένο πια το ετήσιο ραντεβού 
των αναρριχητών της Κρήτης, φέτος 
κανονίστηκε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 
2014, δίνοντας την ευκαιρία για ένα 
τέλειο φθινοπωρινό τετραήμερο.  
Οι σακούλες και τα γάντια μοιράστηκαν, 
οι τσουγκράνες και τα φτυάρια πήραν 
φωτιά! Το «Σκουπιδομάζεμα 2014» στο 
Αγιοφάραγγο αρχίζει…
Όλοι ξεκινήσαμε το καθάρισμα με 
ένα μεγάλο χαμόγελο. Όχι γιατί το 
βίτσιο μας είναι να μαζεύουμε χαρτιά 
τουαλέτας, αλλά επειδή αυτό το 
μέρος γίνεται το χειμώνα το δεύτερο 
σπίτι μας. Και ως νοικοκύρηδες που 
είμαστε, το σπίτι μας το θέλουμε 
καθαρό και τακτοποιημένο.
Δυστυχώς, όμως, το χαμόγελο έσβησε 
γρήγορα. Η κατάσταση ήταν - και 
φέτος - τραγική. Τα σκουπιδοευρήματά 

μας δεν περιορίστηκαν στα γνωστά 
χαρτάκια και τα μωρομάντηλα, αλλά 
σχημάτισαν μια τεράστια λίστα: 
μπουκάλια, αντηλιακά, σχάρες, 
καρέκλες, παντόφλες, τσουβάλια και 
ένα σπασμένο καρότσι μωρού είναι 
μόνο μερικά απ’ αυτά. 
Η πραγματική φρίκη, όμως, ήρθε 
όταν αντικρίσαμε την κατάσταση που 

αγίοφαραγγο - ςκουΠίδοΜαζεΜα 2014
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επικρατούσε στη σπηλιά λίγο πριν την 
παραλία. Το σημείο είχε μετατραπεί  
σε μια κανονική χωματερή σε όλο το 
μήκος της σπηλιάς και θα χρειαζόταν 
η συμβολή σχεδόν ολόκληρης της 
ομάδας για τον καθαρισμό. 

Έτσι, αφού τελειώσαμε ο καθένας με το 
πόστο του, σιγά-σιγά μαζευτήκαμε και 
ξεκινήσαμε να βάζουμε στις σακούλες 
όλα αυτά που είχαν νωρίτερα βγάλει 
έξω με πολύ κόπο ο Βαγγέλης και ο 
Αντώνης. 
Χρειάστηκαν σχεδόν οι μισές σακούλες 
που είχαμε φέρει μαζί μας, μόνο για το 
καθάρισμα εκείνου του σημείου… 
Το πρώτο κομμάτι της δουλειάς 

τελείωσε και, αν και κουρασμένοι, η 
ηθική ικανοποίηση που νιώθουμε μας 
κρατά σε εγρήγορση για τη συνέχεια: 
τη μεταφορά και το φόρτωμα περίπου 
30 μεγάλων σκουπιδοσακούλων στα 
αυτοκίνητα. Ο καθένας φορτώνεται ό,τι 
μπορεί, οι πατέντες για το κουβάλημα 
δίνουν και παίρνουν και σε λιγότερο 
από μια ώρα οι σακούλες βρίσκονται 
στο πάρκιν.
Τελευταίο αφήσαμε το πολύχρωμο 
φρεσκάρισμα στις πινακίδες που ήδη 
υπάρχουν στο φαράγγι, αλλά και τις 
πανέμορφες ξύλινες πινακίδες που 
ζωγράφισαν η Σουζάνα και η Χρύσα 
για να υπενθυμίζουν στους επισκέπτες 
ότι χρειάζεται η συμβολή όλων για να 

διατηρηθεί καθαρό αυτό το υπέροχο 
μέρος.
Κάπου εδώ τα χαμόγελα ξανάρχονται 
και δίνεται το ραντεβού για το 2015 με 
την ελπίδα τα σκουπίδια να είναι πολύ-
πολύ λιγότερα.

Και τελικά, μετά από μια δύσκολη 
αλλά βαθιά ικανοποιητική μέρα,  
όλα πήραν το δρόμο τους:  
τα σκουπίδια στους κάδους, οι πινα- 
κίδες στα δέντρα κι εμείς στα 
βράχια!

Cretan Climbing Community 
against all forms of racism



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.

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

• Ιστοσελίδα: www.eos-her.gr          www.facebook.com/eosheraklion   •   e-mail: eos@eos-her.gr

Τα νέα μας

• Οι συμμετέχοντες στις αναβάσεις αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι φέρουν την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται    
    σε υπαιτιότητας τους.
•   Ο αρχηγός της εκάστοτε ανάβασης δικαιούται να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας.
•   Το πρόγραμμα των αναβάσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη  δυσκολία των     
    διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
•  Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε ανάβαση είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, είναι συνολικές  
    (ανάβαση -κατάβαση) και προφανώς χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.
•   Πληροφορίες για τις αναβάσεις παρέχει ο εκάστοτε αρχηγός από Δευτέρα έως Παρασκευή  πριν την εκδρομή 20:30 - 22:30 στα εντευκτήρια  
    του συλλόγου.
•  Δηλώσεις συμμετοχής στις αναβάσεις κατά προτίμηση μέχρι Πέμπτη στις 22.30. Ακυρώσεις δηλώσεων συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι      
   Παρασκευή βράδυ στις 22.00. Αν κάποιο μέλος δηλώσει συμμετοχή σε εξόρμηση και τελικά δεν συμμετάσχει, υποχρεούται να πληρώσει       
    το αντίτιμο συμμετοχής, γιατί δεσμεύει τις θέσεις του λεωφορείου και ο Σύλλογος ζημιώνεται οικονομικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

σχ
εδ

ια
σμ

ός
: w

w
w

.d
el

ta
gr

ap
hi

x.
gr

• Ευτυχισμένο το 2015!  Πάντα ψηλά!

• Το έντυπο πρόγραμμα του Συλλόγου μας μεγαλώνει, 
ωριμάζει και, χάρις στα  άρθρα και τις φωτογραφίες των 
μελών μας, γίνεται σιγά σιγά περιοδικό. Στα χέρια σας 
κρατάτε το 1ο τεύχος του Ορειβατώντας!

• Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η 
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. 
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, θα γίνει επαναληπτική 
Συνέλευση την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015.  
Να είστε όλοι εκεί!  Έχουμε όλοι λόγο!

• Την Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου θα γίνει το 
Αποκριάτικο πάρτυ στα εντευκτήρια του Συλλόγου μας. 
Ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα!

• Με πλούσιο υλικό, ωραίες εικόνες και ενδιαφέρουσες 
ιστορίες συνεχίζονται οι προβολές φωτογραφιών από 
τις δράσεις μας. Ραντεβού κάθε δεύτερη Πέμπτη στις  
9 μ.μ. στα εντευκτήρια του Συλλόγου.

• Μετά την περσινή επιτυχία ο  αγώνας  Ορειβατικού Σκι 
PIERRA CRETA  γίνεται θεσμός. Το Μάρτιο του 2015 
διοργανώνεται για δεύτερη φορά στον Ψηλορείτη, 
διπλός αυτή τη φορά: Και αγώνας open και αγώνας 
πρωταθλήματος! 

• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Σχολή Ορειβασίας την 
περασμένη Άνοιξη. Στους νεοφώτιστους ευχόμαστε 
καλές αναβάσεις.

• Απόλυτα επιτυχημένη κρίνεται η 74η Πανελλήνια 
Ορειβατική Συνάντηση που έγινε στις 19-20 Ιουλίου 
2014 στον Ψηλορείτη με τη συμμετοχή 800 ορειβατών 

και 44 Συλλόγων απ’ όλη την Ελλάδα. Οι συνδιοργανωτές 
Σύλλογοι Ηρακλείου και Ρεθύμνου εισέπραξαν θερμές  
ευχαριστίες για «την καλύτερη Πανελλήνια των 
τελευταίων χρόνων». Ο Σύλλογός μας απευθύνει  ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, τους φορείς, 
τους χορηγούς και όλους όσους βοήθησαν στην 
πραγματοποίηση της! Η συμβολή όλων ήταν ουσιαστική!

• Συγχαρητήρια στα μέλη μας Ιωάννα Ιερωνυμίδη και 
Φανή Κουσιπέτσκου για την ανάβασή τους στο Λευκό 
Όρος (4807μ), την ψηλότερη κορυφή των Άλπεων, τη 
Στέγη της Ευρώπης.

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Άρια Χατζηβασίλη για την 
ανάβασή της μαζί με τον ΕΠΟΣ Φυλής στην κορυφή 
Κατσκάρ (3937μ.)των Ποντιακών Άλπεων.

• Μαραθώνιος Αθήνας,  Κνώσεια, Ερμονίκεια, Ψηλορείτης 
Run, Vertical Run… Τα μέλη μας τρέχουν και χωρίς να 
τους κυνηγούν! Μπράβο παιδιά!

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Βαλάντη Πρικάκη για την 
απόκτηση των δίδυμων παιδιών του.

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Γιώργο Παπαματθαιάκη για 
την απώλεια της κόρης του, Μανώλη Χατζηπαράσχο 
και Ιωάννας  Βενιανάκη για την απώλεια του γιου τους, 
καθώς και στον  Έφορο καταφυγίου του Συλλόγου μας 
Φάνη Μάμμο για την απώλεια της αδελφής του.

• Συλλυπητήρια στην οικογένεια του μέλους μας 
Ελευθέριου Νερολαδάκη για την απώλειά του και στην 
οικογένεια του πρώην συνεργάτη μας  Οδυσσέα  Αδάμη 
για την απώλειά του. 


