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Ζωή Χωρίς Εκπτώσεις
Το βλέμμα του υγρό από ευτυχία αγνάντευε το απέραντο θαύμα γύρω μας και στο γαλήνιο πρόσωπό του
είχε χαραχτεί ένα γλυκό χαμόγελο ικανοποίησης και λύτρωσης!
«Αυτή η ανάβαση ήταν για μένα ένεση ζωής» μού ‘χε πει πριν λίγα λεπτά. Λέξεις δυνατές όταν τις
νιώθεις, όταν τις βιώνεις. Λύτρωση, ένεση ζωής!!
Και τι είναι τόσο δυνατό να προκαλεί τέτοια συναισθήματα; Τι είναι αυτό που δίνει τέτοιες όμορφες
συγκινήσεις, που σε γεμίζει χαρά, σου ξυπνά το παιδί μέσα σου που δεν φοβάται να γελάσει και να
αφεθεί στη πρωτόγονη και πρωτόγνωρη χαρά της ανακάλυψης;
Η φύση! Σταθερή αξία κι ωστόσο η κάθε στιγμή διαφορετική. Τόσα θαύματα και τόσες αλλαγές στο ίδιο
λεπτό. Ο χρόνος αποκτά άλλη διάσταση. Οι αισθήσεις ξυπνούν. Τόσο απλά. Μας καλεί, μας περιμένει.
Τι χρειάζεται; Ένα ζευγάρι αρβυλάκια κι ένα χαμόγελο. Όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Κάθε στιγμή
κι ένα θαύμα που συμβαίνει γύρω μας, δίπλα μας κι εμείς οφείλουμε στον εαυτό μας αυτό το δώρο
ζωής.
Πώς να περιγράψεις τον πλούτο των αισθημάτων που νιώθεις από την ζωντανή και γνήσια ομορφιά
των χρωμάτων, το κριτς κριτς του χιονιού, το δροσερό χάδι του ανέμου, τους πλούσιους ήχους από τα
τιτιβίσματα των πουλιών και το τραγούδι του πελάγου, την γλυκιά σκληράδα του βράχου, το πούπουλο
από τα σύννεφα που ζώνουν τις αγαπημένες κορυφές; Κι αυτή , αχ αυτή, η γλυκιά κούραση στο τέλος
της πορείας που σε λυτρώνει από κάθε ασήμαντο και σε ξεκουράζει, σε αλαφρώνει, σε δυναμώνει!
Νιώθεις ότι ζεις στο μέγιστο κάθε λεπτό. Ζεις το Τώρα σου έντονα και, κυρίως, χωρίς εκπτώσεις!
Όλες οι αισθήσεις σου ξυπνούν και ικανοποιούνται πλήρως, διότι γίνεσαι Ένα με αυτό από το οποίο είσαι
φτιαγμένος και το ‘χεις ξεχάσει. Με τη φύση!
Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει μέσα σου όταν αφεθείς στην δύναμη και την γοητεία της φύσης.
Δεν γνωρίζεις μόνο αυτήν αλλά κι εσένα. Κυρίως εσένα. Η κορυφή είναι πάντα εκεί κι εμείς είμαστε
εδώ, αλλά μόνο τώρα, όχι για πάντα. Κάθε βήμα σου και κάθε ανάσα σου σε φέρνουν πιο κοντά στην
κορυφή αλλά και στον εαυτό σου. Κάποιες φορές είναι δύσκολο, αλλά πάντα είναι λυτρωτικό.
Ένεση ζωή λοιπόν για τον καλό μου φίλο είναι αυτές οι αποδράσεις στα βουνά. Ένεση ζωής και για
πολλούς από εμάς.
Αν δε σε έπεισα ακόμα, φίλε μου, δεν μπορώ παρά να σου πω μόνο, φόρεσε τα αρβυλάκια σου
κι ΕΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ! ΕΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΩΣΕΙΣ……ΠΩΣ ΕΙΝ Η ΖΩΗ!
Άννα Καλλέργη
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ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
Κυριακή 5 | α. Γωνί - Φαράγγι Ασφένδου -

Άγιος Νεκτάριος-Φραγκοκάστελλο

400m

1000m
10km

Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
Από τη γειτονιά Γωνί στο οροπέδιο Ασκύφου ξεκινάμε το περπάτημα.
Προχωράμε στους πρόποδες του Μεγάλου Όρους μέχρι το χωριό Ασφένδου
και κατεβαίνουμε το φαράγγι του Ασφένδου, γεμάτο από αρωματικά βότανα
και με συγκλονιστική θέα προς το Λιβυκό πέλαγος. Καταλήγουμε στο χωριό
Άγιος Νεκτάριος και με το λεωφορείο φτάνουμε στο Φραγκοκάστελλο για
μπάνιο και χαλάρωση.

β. Φαράγγι Τσούτσουρα

1,2km

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

		

Κυριακή 12 | Κουρταλιώτικο Φαράγγι

Αρχηγός: Νίκος Φουκάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
Μια δροσερή πορεία μέσα από την κοίτη του Κουρταλιώτη, ενός από τους λίγους
ποταμούς της Κρήτης με τρεχούμενα νερά το καλοκαίρι, που διασχίζει το ομώνυμο
φαράγγι. Στην πορεία θα κολυμπήσουμε στο ποτάμι, στους καταρράκτες και
φυσικά στη θάλασσα όπου εκβάλλει, στην παραλία της Πρέβελης.

Κυριακή 19 | Φαράγγι Πατσού

Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Όμορφο και καταπράσινο φαράγγι κοντά στο χωριό Πατσός (490 μ) του Ρεθύμνου. Η διάσχιση του θα ξεκινήσει από το σπήλαιο
του Αγίου Αντωνίου και θα καταλήξει κοντά στο χωριό Βωλεώνες (350 μ). Η διαδρομή είναι κυρίως σε σκιά και περνάει μέσα
από την κοίτη του ποταμού, οπότε θα χρειαστεί και «κολυμβητική περιβολή»!

Οκταήμερο 18-25 | 75η Π.Ο.Σ.- Πάρνωνας-Ελαφόνησος-Κύθηρα

Αρχηγός: Αναστασία Νταναλάκη
Κάθε χρόνο οι ορειβάτες όλης της χώρας συναντιόμαστε σε κάποιο από τα βουνά μας το κοντινότερο Σαββατοκύριακο στη
γιορτή του προστάτη μας Προφήτη Ηλία. Φέτος η συνάντηση γίνεται στον Πάρνωνα (1940μ) και οικοδεσπότης είναι ο ΕΟΣ
Σπάρτης. Τις επόμενες μέρες θα εξερευνήσουμε τη μοναδική Ελαφόνησο απέναντι από τη Νεάπολη Λακωνίας και τα όμορφα
Κύθηρα, το νησί της Αφροδίτης. Η διαμονή μας θα γίνεται σε οργανωμένα camping.

Σαββατοκύριακο 25-26 | Κουφονήσι
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου • Ώρες πορ.: 3 • Β.Δ.: 1
Ένα μαγευτικό διήμερο για μπάνιο, ψάρεμα και χαλάρωση στο εξωτικό
Κουφονήσι, απέναντι από τα Νοτιοανατολικά παράλια της Κρήτης, με την
άσπρη άμμο και τα ερείπια του Ρωμαϊκού θεάτρου. Θα φτάσουμε εκεί με
καραβάκι από τον Αθερινόλακο. Το βράδυ θα διανυκτερεύσουμε σε σκηνές ή
υπνόσακους. Όποιοι θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν στο γύρο του νησιού
την Κυριακή για να γνωρίσουν τις κρυφές γωνιές του.
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πρόγραμμα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
Σαββ/κο 1-2 | Κόφινας - Μονή Κουδουμά -

Άη Γιάννης - Τρυπητή

1231m 9+15km

Αρχηγός: Γιώργος Κατσαράκης • Ώρες πορείας: 5+6 • Β.Δ.: 2
Ένα ξεχωριστό διήμερο στα Νότια Αστερούσια που στην αρχαιότητα αποτελούσαν το Άγιον Όρος της νότιας Ελλάδας και των
παρακτίων περιοχών της Μεσογείου. Το Σάββατο ξεκινάμε από τη θέση Σώπατα (1.000μ) και ανεβαίνουμε στον Κόφινα (1231μ).
Στην συνέχεια από μονοπάτι με το άρωμα του θυμαριού, των πεύκων και τη θέα στο απέραντο Λιβυκό φτάνουμε στην Ι.Μ.
Κουδουμά. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν το μεγαλειώδες σπήλαιο, Αβατόσπηλιο ή Βαρβατόσπηλιο. Διανυκτερεύουμε
σε σκηνές. Την Κυριακή κινούμαστε παραλιακά προς τα δυτικά. Επισκεπτόμαστε το επιβλητικό σπήλαιο του Αγ. Αντωνίου, στη
συνέχεια περνάμε την παραλία της Ελυγιάς, τον οικισμό και μοναστήρι του Αη Γιάννη, τις υπέροχες και παρθένες ακόμη παραλίες
Βόλακα, Σαλαμιά, Κατάρτι και καταλήγουμε στην Τρυπητή.

Κυριακή 9 | α. Φαράγγι Άρβης

Αρχηγός: Χρύσα Δόξα • Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 2+
Από τον δρόμο προς στο χωριό Άρβη θα περπατήσουμε 20΄ μέχρι την είσοδο του ομώνυμου φαραγγιού. Το φαράγγι είναι στενό
με 26 καταβάσεις ραπέλ, η μεγαλύτερη των οποίων είναι 80μ. Είναι το μόνο φαράγγι στην Κρήτη που έχει σκοτεινό κομμάτι και
δημιουργεί σπήλαιο με 2 καταβάσεις. Η έξοδος του φαραγγιού είναι στο χωριό Άρβη. Αν έχουμε χρόνο θα πάμε και για μπάνιο.
Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε μέλη μας με σχετική εμπειρία στις καταρριχήσεις και γνώση του σχετικού εξοπλισμού.

β. Χρωμοναστήρι - Φαράγγι Μύλων

Αρχηγός: Κίτσα Βασιλειάδου • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Εύκολη πεζοπορική διαδρομή σε μια εντυπωσιακά πράσινη όαση πολύ κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου. Στο Χρωμοναστήρι θα
επισκεφτούμε το Πολεμικό Μουσείο και το παλιό ελαιοτριβείο. Μέσα στο φαράγγι συναντάμε το παλιό και έρημο σήμερα χωριό
των Μύλων, υπολείμματα των 30 περίπου παλιών νερόμυλων, αλλά και τον ένα αναπαλαιωμένο. Η πορεία τελειώνει στο Ξηρό
Χωριό και θα ακολουθήσει μπάνιο στην παραλία του Πάνορμου. Η πορεία είναι εύκολη και συνιστάται για καινούργιους ορειβάτες
και για παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

		
Σαββ/κο 15-16 | Φαράγγι Αράδαινας-Λουτρό-Σφακιά

Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης • Ώρες πορείας: 4 + 3 • Β.Δ.: 1 + 1
Το Σάββατο το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Αράδαινα Σφακίων (600μ). Από εκεί
θα ξεκινήσουμε την κατάβαση του ομώνυμου φαραγγιού μέχρι την παραλία Άσπρα
Μάρμαρα, όπου θα απολαύσουμε το μπάνιο μας. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο
παραλιακό μονοπάτι Ε4 μέχρι την παραλία του Φοίνικα όπου και θα διανυκτερεύσουμε
σε δωμάτια ή υπνόσακκους. Την Κυριακή θα συνεχίσουμε στο Ε4, θα περάσουμε από το
γραφικό οικισμό Λουτρό, θα κάνουμε μπάνιο στην υπέροχη παραλία Γλυκά Νερά και θα
ολοκληρώσουμε τη διαδρομή μας λίγο πριν τη Χώρα Σφακίων.

600m

14km

Οκταήμερο 15-22 | Σμόλικας - Βάλια Κάλντα

Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη
Εκεί που η Ήπειρος υποδέχεται τη Μακεδονία. Απόδραση στο δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, το Σμόλικα (2637μ) και
τον Εθνικό Δρυμό Πίνδου, τη Βάλια Κάλντα. Θα επισκεφτούμε τη Δρακόλιμνη, τη Φλέγγα (2159μ), τη Βωβούσα, το Φαράγγι της
Πορτίτσας, αλλά και τη Σαμαρίνα, τα Ιωάννινα και τη Δωδώνη. Λεπτομέρειες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας.

Πενταήμερο 26-30 |

Παιδική κατασκήνωση στο Δάσος του Ρούβα

Αρχηγός: Δ.Σ.
Η παιδική κατασκήνωση θα γίνει και φέτος στο γνωστό και φιλόξενο Δάσος του Ρούβα. Κάτω από τα πλατάνια και τους πρίνους
τα παιδιά θα βιώσουν από κοντά το δάσος και θα περπατήσουν στα μονοπάτια της περιοχής. Παράλληλα θα συμμετάσχουν σε
ομαδικά παιχνίδια και θα έχουν μια πρώτη επαφή με την αναρρίχηση.

Σαββ/κο 29-30 | Φαράγγι Χοχλακιών - Κάτω Ζάκρος με πανσέληνο

13km

Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου • Ώρες πορείας: 2+5 • Β.Δ.: 1
Το Σάββατο θα διασχίσουμε το μικρό, επιβλητικό και γεμάτο ρίγανη Φαράγγι των Χοχλακιών και θα διανυκτερεύσουμε σε
υπνόσακους στην παραλία Καρούμες υπό το σεληνόφως. Την Κυριακή θα περπατήσουμε παραλιακά με κατεύθυνση νότια, θα
περάσουμε από το σπήλαιο των Πελεκητών και θα καταλήξουμε στην Κάτω Ζάκρο.
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πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Παρασκευή 4 - Σάββατο 5 - Κυριακή 6

Παραλία Δωμάτων - Φαράγγι Kλάδου - Αγία Ρουμέλη

Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη • Ώρες πορείας: 5 + 4 • Β.Δ.: 1 + 1
Την Παρασκευή το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την Αγία Ρουμέλη. Από εκεί θα μεταφερθούμε με καραβάκι στην παραλία
των Δωμάτων όπου και θα διανυκτερεύσουμε σε σκηνές. Το Σάββατο θα προχωρήσουμε στο μοναδικής ομορφιάς Φαράγγι
του Κλάδου για 2,5 ώρες περίπου και θα επιστρέψουμε στα Δώματα. Την Κυριακή, όποιοι το επιθυμούν, θα ακολουθήσουν το
μονοπάτι Ε4 (350μ) μέχρι την Αγία Ρουμέλη. Οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν με το καραβάκι.

Κυριακή 6 | Φαράγγι Ίμπρου

650m

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

Σαββ/κο 12-13 | 35η Παγκρήτια Ορειβατική Συνάντηση Χανιά

Αρχηγός: Δ.Σ. • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Όπως κάθε χρόνο οι ορειβάτες από όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους της Κρήτης θα συναντηθούν για να περπατήσουν
μαζί και να γνωριστούν καλύτερα. Φέτος η συνάντηση διοργανώνεται από τον ΕΟΣ Χανίων, επ’ ευκαιρία του εορτασμού των
85 χρόνων του. Το Σάββατο θα διανυκτερεύσουμε πάνω από το ορεινό χωριό Καρές, στην τοποθεσία Γούρνες Αποκορώνου
(1150μ) και την Κυριακή θα ανεβούμε στην κορυφή Βαρσάμου (1554μ), απ’ όπου θα απολαύσουμε πανοραμική θέα.

Σαββατοκύριακο 19-20 | Διπλόρι - Ρούβας - Ζαρός

900m

Αρχηγός: Φάνης Μάμμος • Ώρες πορείας: 4+3 • Β.Δ.: 1
Το πρωί ξεκινάμε από το Διπλόρι (1300μ) πάνω από τη Γέργερη και κατεβαίνουμε από το
μονοπάτι Ε4 στο Δάσος του Ρούβα, όπου κατασκηνώνουμε και απολαμβάνουμε το δάσος.
Την Κυριακή προαιρετικά ανεβαίνουμε ως στους Δύο Πρίνους για να θαυμάσουμε τη θέα
και το απομεσήμερο διασχίζουμε το φαράγγι του Ζαρού και καταλήγουμε στο Βότομο. Τα
πράγματα θα μεταφερθούν με φορτηγάκια.

Κυριακή 20 | Βουλισμένο Αλώνι - Γνωριμία με την αναρρίχηση

Αρχηγός: Γιώργος Σπινθάκης
Αναρριχητική εξόρμηση στο Βουλισμένο Αλώνι όπου θα έχουν την ευκαιρία όσοι το επιθυμούν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή
με την αναρρίχηση, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να γευτούν την αίσθηση ότι οι τοίχοι δεν αποτελούν εμπόδιο αλλά
πρόκληση!

Σαββ/κο 26-27 | Ανώπολη-Πάχνες-Τροχάρης-Αμμουτσερά

Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης • Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 3
Το απομεσήμερο του Σαββάτου αναχωρούμε για την Ανώπολη Σφακίων όπου και διανυκτερεύουμε. Νωρίς το πρωί την
Κυριακή φτάνουμε με φορτηγάκια στις Ρουσσιές κι από κει ξεκινάμε για την ψηλότερη κορυφή των Λευκών ορέων, τις Πάχνες
(2452μ). Στη συνέχεια περνάμε από τις κορυφές Κάτσουνα (2305μ), Τροχάρη (2401μ), Θοδωρή (2354μ), Μαύρο Μπάλωμα
(2274μ) και Ξερολίμνη (2230μ) και ακολουθώντας απότομη κατηφόρα καταλήγουμε στα Αμμουτσερά, απ’ όπου με φορτηγάκια
επιστρέφουμε στην Ανώπολη.

Κυριακή 27 | Στρούμπουλας

350m

Αρχηγός: ΔΣ • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
6 km
Δωρεάν πεζοπορία για όλο τον κόσμο ενταγμένη στο αθλητικό καλεντάρι του Δήμου Ηρακλείου και του τμήματος αθλητισμού.
Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας από το οροπέδιο του Στρούμπουλα (450μ) και θα ανηφορίσουμε το μονοπάτι ως την Κορυφή
Τίμιος Σταυρός (800μ), όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Θα απολαύουμε τη θέα και κατέβουμε στη Δόξα (400μ).

6

πρόγραμμα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
Σαββ/κο 3-4 | α. Ομαλός-Μελινταού-Φαράγγι Ελυγιάς

Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη • Ώρες πορείας: 6+5 • Β.Δ.: 3
Το Σάββατο θα ξεκινήσουμε από τον Ομαλό Χανίων για τη κορυφή Μελινταού (2133μ.) μετά θα κατηφορίσουμε για την τοποθεσία
Ποταμοί όπου και θα διανυκτερεύσουμε σε υπνόσακους. Την Κυριακή θα περάσουμε το άγριο φαράγγι τις Ελυγιάς για να
καταλήξουμε στην παραλία ανάμεσα στον Άγιο Παύλο και την Άγια Ρουμέλη.

Κυριακή 4 | β. Άρβη - Πευκαράς - Λυγιά - Άρβη

Αρχηγός: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
Θα περπατήσουμε τα δύο μονοπάτια που συνέδεαν παλιά την Άρβη με τον Αμιρά και τον Άγιο Βασίλειο, το ένα δυτικά και το
άλλο ανατολικά του φαραγγιού της Άρβης. Θα περάσουμε από το βόρειο πόρο του φαραγγιού και θα το θαυμάσουμε από ψηλά,
θα ανεβούμε στη Λυγιά και την Παναγία τη Λυγιώτισσα, τόπο μαρτυρίου στην κατοχή, θα περάσουμε από την ΙΜ Αγίου Αντωνίου,
τον νότιο πόρο του φαραγγιού και θα καταλήξουμε στην παραλία για μπάνιο. Η πορεία γίνεται για πρώτη φορά από το Σύλλογό μας.

Κυριακή 11 | α. Διάσχιση Ψηλορείτη

1000m 2000m

Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 10 • Β.Δ.: 3
Η διάσχιση θα ξεκινήσει πολύ νωρίς το πρωί από το Οροπέδιο της Νίδας (1450μ) από όπου ακολουθώντας το κλασικό μονοπάτι
θα ανεβούμε στην Κορυφή του Ψηλορείτη Τίμιος Σταυρός (2456μ). Από εκεί θα κατηφορίσουμε νοτιοδυτικά μέχρι το καταφύγιο
του ΕΟΣ Ρεθύμνου Τουμπωτός Πρίνος (1400μ), όπου θα ξεκουραστούμε και θα συνεχίσουμε την πορεία μέσα από δασωμένο
μονοπάτι μέχρι το χωριό Φουρφουράς (500μ).

β. Ερμονίκεια 2015

Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Τα Ερμονίκεια είναι μια γιορτή που περιλαμβάνει αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα στην περιοχή της Λάμπης Ρεθύμνου. Το κύριο
αθλητικό γεγονός αποτελεί ο Ερμονίκειος δρόμος 20χλμ, αλλά το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μικρότερους αγώνες δρόμου.
Ο Σύλλογος μας προτίθεται να περπατήσει μία από τις μικρές διαδρομές μαζί με τον ΕΟΣ Ρεθύμνου, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα
όσα μέλη του θέλουν να λάβουν μέρος στους αγώνες δρόμου.

Κυριακή 18 | α. Μαθιά - Μικρός Αφέντης

1000m

Αρχηγός: Μαρία Νταναλάκη • Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 3
Από 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. Φαράγγι Μεσοσφήνη

Αρχηγός: Ζουμπ. Βολωνάκη • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 3+
Χαρακτηριστικό φαράγγι των Αστερουσίων με σταλαγματικά στους μεγάλους καταρράκτες και έντονα γλειμμένους βράχους.
Αρχίζει με δύο μεγάλες καταβάσεις ραπέλ των 80 μέτρων, συνεχίζει με μικρότερες και με ένα μεγάλο κομμάτι «χάους» προς το
τέλος του. Καταλήγει σε μια μοναδική παραλία με μια τεράστια βραχοσκεπή κοντά στις Τρεις Εκκλησιές. Η δραστηριότητα αυτή
απευθύνεται σε μέλη μας με σχετική εμπειρία στις καταρριχήσεις και γνώση του σχετικού εξοπλισμού.

		

Πενταήμερο 24-28 | Πήλιο

Αρχηγός: Άλκης Γκέσκος
Πέντε μαγευτικές μέρες στο δασωμένο Πήλιο, μαζί με τον ΕΟΣ Βόλου. Μονοπάτια που συνδυάζουν
το φυσικό περιβάλλον με τα χωριά Μακρινίτσα, Λαύκο, Πλατανιά, Μηλιές, Τσαγκαράδα, διάσχιση
του βουνού από τα δυτικά στα ανατολικά, επίσκεψη στα αξιοθέατα μέσα και γύρω από το Βόλο,
τσίπουρα στην παραλία και άλλα πολλά. Διανυκτερεύσεις στο καταφύγιο του ΕΟΣ Βόλου και σε
ξενοδοχείο στο Βόλο. Λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Κυριακή 25 | Άγιος Κωνσταντίνος -

300m

300m

Οροπέδιο Καθαρό - Φαράγγι Χαυγά

Αρχηγός: Νίκος Παπαδημητρίου • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Από το χωριό Άγιος Κωνσταντίνος του Οροπεδίου Λασιθίου (820μ) θα ανεβούμε στο Οροπέδιο του Καθαρού (1150μ), όπου θα
περπατήσουμε και θα απολαύσουμε τη χειμερινή φύση. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε από το Φαράγγι του Χαυγά και θα
καταλήξουμε ξανά στο Οροπέδιο Λασιθίου.
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πρόγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Κυριακή 1

Νίδα - Αλικαδάμ - Τραχήλι - Βορίζια
Αρχηγός: Μανώλης Φραγκιαδάκης
250m 800m
12km
Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
Από το οροπέδιο της Νίδας (1370μ) πηγαίνουμε στο Λάκκο Αλικαδάμ
με τα πηγάδια. Από την περιοχή Γραμματικού θα κατέβουμε στην
περιοχή Τραχήλι (900μ), όπου το 1943 έγινε η μάχη της Ομάδας
Πετρακογιώργη με τους Γερμανούς. Θα γίνει ξενάγηση στο χώρο της
μάχης και στη συνέχεια θα κατεβούμε στα Βορίζια (570μ).

Κυριακή 8

α. Γύρος Σελάκανου
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Όμορφη κυκλική διαδρομή στο Σελάκανο, ένα από τα ομορφότερα και
σπουδαιότερα διασωζόμενα οικοσυστήματα του νησιού, ενταγμένο
στο πρόγραμμα Natura 2000, καθώς και ένα σημαντικότατο
πευκόδασος για όλη τη Μεσόγειο. Στη διαδρομή μας θα επισκεφτούμε
και το μοναδικό σπήλαιο της Νεραϊδογούλας.

β. Φαράγγι Μπουφάνη

Αρχηγός: Νώντας Γκιουζέλης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 2
Αφού περπατήσουμε στο δάσος του Σελάκανου θα μπούμε στο άγριας ομορφιάς δασωμένο φαράγγι του Μπουφάνη, το
φαράγγι των γυπαετών. Θα διασχίσουμε τα αρκετά δύσκολα περάσματά του, ίσως και κολύμπες με νερό, και θα καταλήξουμε
στο χωριό Χριστός.

Κυριακή 15 | Χερσόνησος Σπιναλόγκας

Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Ξεκινώντας από την Ελούντα θα περπατήσουμε στην χερσόνησο της Σπιναλόγκας (ή Κολοκύθας) σε παλιά μονοπάτια μέχρι
το εκκλησάκι του Αγίου Φωκά, θα συνεχίσουμε το περπάτημα δίπλα στη θάλασσα και θα απολαύσουμε το μπάνιο μας σε
βραχώδεις παραλίες και στον υπέροχο κολπίσκο στην ανατολική ακτή της χερσονήσου και ακολουθώντας κυκλική πορεία θα
επιστρέψουμε στην Ελούντα. Πιθανόν να επισκεφτούμε και το νησί Σπιναλόγκα (ή πιο σωστά Καλυδωνία).
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πρόγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 συνέχεια
Κυριακή 22

1000m 1000m

α. Μυγερός - Στολίστρα Τίμιος Σταυρός - Αγκαθιάς - Μυγερός

Αρχηγός: Σοφοκλής Πλαΐτης • Ώρες πορείας: 10 • Β.Δ.: 4
Ξεκινάμε από το Λάκκο του Μυγερού (1700μ) και ανεβαίνουμε στις
κορυφές του Ψηλορείτη, με ψηλότερη τον Τίμιο Σταυρό (2456μ) Για τη
συμμετοχή απαιτείται εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση.

β. Ψηλορείτης

800m
10km

Αρχηγός: Άννα Μαρτιμιανάκη • Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 3
Από το Λάκκο του Μυγερού (1700μ) θα ανηφορίσουμε σε απότομο, αλλά
καλοφτιαγμένο σηματοδοτημένο μονοπάτι, το οποίο αργότερα, κάτω από
τον Αγκαθιά, θα συναντήσει το μονοπάτι Ε4 που θα μας οδηγήσει στην
κορυφή Τίμιος Σταυρός (2456μ). Θα επιστρέψουμε από το ίδιο μονοπάτι.

Κυριακή 29

α. Κολλητά Φαράγγια
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

100m

130m
11km

Στη διαδρομή αυτή θα διασχίσουμε δύο γνωστά και πανέμορφα φαράγγια
του Ρεθύμνου. Το πρώτο «Φαράγγι του Βελονάδο» ξεκινάει από το χωριό
Μούντρος (350 μ) και καταλήγει στο χωριό Βελονάδο από μονοπάτι που
διασχίζει το φαράγγι. Το δεύτερο φαράγγι γνωστό και σαν Φαράγγι του
Κάτω Πόρου είναι παράλληλο με το πρώτο.
Η πορεία μας θα περάσει από την Πηγή των Πέντε Παρθένων και θα
καταλήξει στην Αργυρούπολη (300 μ).

β. Φαράγγι Γούλας
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 2+
Ξεκινάμε από τα Καπετανιανά, κάτω από το Θαλόρι και μετά από 20λεπτο περπάτημα μπαίνουμε στον πρώτο καταρράκτη.
Το φαράγγι έχει γύρω στα 15 ραπέλ, το μεγαλύτερο των οποίων είναι 55μ. Καταλήγουμε στον Άη Γιάννη και επιστρέφουμε με
φορτηγάκια στα Καπετανιανά.
Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε μέλη μας με σχετική εμπειρία στις καταρριχήσεις και γνώση του σχετικού εξοπλισμού.
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πρόγραμμα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Κυριακή 6

Εθιά - Κακοπέρατος - Τσούτσουρας
Αρχηγός: Μύρων Καραδάκης
850m
Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
Η πεζοπορία μας ξεκινά από την Εθιά (750μ). Διασχίζουμε το φαράγγι του
Κακοπέρατου και βγαίνουμε στον Άγιο Νικήτα. Από κει συνεχίζουμε για το
Μαριδάκι και καταλήγουμε στον Τσούτσουρα.

Κυριακή 13

Στέρνες - Αγ.Νικόλαος - Κόφινας - Λουσούδι - Καπετανιανά

Αρχηγός:
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου
920m 530m
Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
Ξεκινάμε από τις Στέρνες (310μ) και ακολουθώντας παλιά μονοπάτια, αλλά και ελεύθερη ανάβαση με απεριόριστη θέα,
περνάμε από τον καταπράσινο αλλά εγκαταλελειμμένο μικρό οικισμό του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια ανεβαίνουμε στην
ψηλότερη και πολυμορφική κορυφή των Αστερουσίων, τον Κόφινα (1.231μ). Απολαμβάνουμε την πανοραμική θέα του
καταγάλανου Λιβυκού, της καταπράσινης Μεσσαράς, του όγκου του Ψηλορείτη και αν επιτρέπει ο καιρός Λευκά Όρη και
Λασιθιώτικα. Μέσα από χωματόδρομους, επισκεπτόμαστε το πρόσφατα ανακαλυφθέν παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας,
τη Σχολή Αριστοτελικής Φιλοσοφίας που ίδρυσε ο Ιωσήφ Φιλάγρης, λόγιος Κρητικός ιερωμένος και αριστοτελικός σχολιαστής
του 14ου αιώνα, στη θέση Λουσούδι και καταλήγουμε στα Καπετανιανά (764μ).

Κυριακή 20 | Αγιοφάραγγο

8 km

Αρχηγός: Άννα Μαρτιμιανάκη
Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Εύκολη κυκλική πεζοπορία μας που ξεκινάει και καταλήγει στους Καλούς Λιμένες.
Ακολουθώντας μονοπάτι με θέα στο Λιβυκό πέλαγος περνάμε από το σπήλαιοβάραθρο Βουρβουλίτη και προσεγγίζουμε το φαράγγι, γνωστό για το εκκλησάκι
του Αγίου Αντωνίου, τις σπηλιές που ζούσαν οι ασκητές-άγιοι και την πανέμορφη
παραλία του. Η επιστροφή μας γίνεται από την ίδια διαδρομή. Η πορεία είναι εύκολη,
κατάλληλη για καινούργιους ορειβάτες και παιδιά.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ & ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ !!
Ανανέωση Ετήσιας Συνδρομής
Παρακαλούμε θερμά τα μέλη μας να μην ξεχνούν την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής τους.
10

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

Υψοφοβικά περάσματα
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

Δύσκολη διαδρομή
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Pierra Creta κάτι παραπάνω από ένας
αγώνας ορειβατικού σκι
Κείμενο: Νικηφόρος Στειακάκης
Φωτογραφίες: Νανά Κουτσανδρέου • Γιώργος Σπινθάκης • Βαγγέλης Γκούμας • Mπάμπης Γκιριτζιώτης

Pierra Creta λοιπόν ή «θάνατος»
όπως πολύ εκφραστικά ειπώθηκε
από ένα φίλο για να περιγράψει
τα συναισθήματα καταρχήν όσων
προσπάθησαν από πέρσι να φέρουν
εις πέρας την διοργάνωση αυτού
του αγώνα και κατά δεύτερον όσων
γεύτηκαν την εμπειρία του αγώνα είτε
ως θεατές είτε ως αθλητές είτε φυσικά
ως εθελοντές.
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Η προσπάθεια από όλους τους
συντελεστές ήταν αναμφισβήτητα
μεγάλη και θα τολμήσω να πω ότι
τελικά άξιζε. Η προσφορά ειδικά των
ανθρώπων του Συλλόγου μας ήταν
καταλυτική. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν
το αναμενόμενο και παρά τις φετινές
δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά
γενική ομολογία όλα κύλησαν πρίμα.
Τα χωριά στα ριζά του Ψηλορείτη

γέμισαν με κόσμο, οι βορειοελλαδίτες
επισκέπτες γεύτηκαν την κρητική
κουλτούρα, ο αγώνας στήθηκε με
επιτυχία χωρίς σημαντικά απρόοπτα, οι
αθλητές ευχαριστήθηκαν τη ποιότητα
του χιονιού που το βουνό τους
προσέφερε και το αναμενόμενο γλέντι
της λήξης στο πολιτιστικό σύλλογο των
Λιβαδίων έδωσε τον κρητικό τόνο που
άρμοζε στην περίσταση. Τι ήταν όμως
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περιπέτειας προσπαθούν, όντας
αστόπαιδα, να γυρίσουν σελίδα
αναζήτησης. Στην εποχή της κρίσης
αξιών και τρόπου ζωής, ξεχνάνε πλέον
τα τετριμμένα και προγραμματισμένα
σαββατοκύριακα. Για αυτούς τα νέα
project περιλαμβάνουν δύσκολα
εγχειρήματα με γνώμονα το άγνωστο
πεδίο έξω και μακριά από τα στημένα
χιονοδρομικά κέντρα. Όμως για
ακόμα μια φορά, αυτή και μόνο αυτή η
σημερινή τάση αξίζει τη προσοχή μας ή
και αυτή αποτελεί κάτι παρωχημένο…;
Ο Pierra Creta ως αγώνας γεννήθηκε
μετά από μια απίστευτη συγκυρία
αυτό που περισσότερο άξιζε…; Γιατί
ο Pierra Creta θεωρούμε ότι είναι
κάτι παραπάνω από ένας αγώνας
ορειβατικού σκι…;
Μελετώντας ιστορικά τη “γέννηση”,
την εξέλιξη και την “ενηλικίωση” της
χιονοδρομίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα,
καταλήγω σε ένα λογικό συμπέρασμα.
Καταρχήν η γέννησή της συνήθως
προέκυπτε μέσα από τη προσπάθεια
των ανθρώπων της υπαίθρου να
διευκολύνουν τη ζωή τους στα σκληρά
περιβάλλοντα που καλούνταν να
επιβιώσουν.
Η συνέχεια της εξέλιξης μέσα στις
επόμενες δεκαετίες της μεταπολεμικής
ανάπτυξης ήταν κατά βάση άρρηκτα
δεμένη με τον αστικό τρόπο ζωής.
O μέσος «ευρωπαίος νοικοκύρης»
είχε την τάση να ξεφύγει από τη
προγραμματισμένη καθημερινότητά
του με σκοπό να γευτεί λίγα
συναισθήματα θεωρητικής ελευθερίας
που το οργανωμένο κράτος ή κάποιες
συλλογικότητες του προσέφεραν στα
χιονοδρομικά κέντρα. Στην χώρα μας
η τάση αυτή κατέκλυσε τον νεοέλληνα
από τα μέσα του ’80 ενώ το πρώτο
στάδιο της “γέννησης” ήταν ανύπαρκτο.
Στο σήμερα, η εξέλιξη ακόμα και
στη χώρα μας παρουσιάζει ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η τάση για την
υποτιθέμενη ελευθερία έχει πάρει τη
θέση της στη λεγόμενη «περιπέτεια».
Οι πιο τολμηροί αναβάτες της
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στο νησί μας σε μια σημαντική
χρονική στιγμή όσο και αν ακούγεται
περίεργο. Πήρε σάρκα και οστά από
τη συνεργασία και τη βοήθεια τριών
αμιγώς κτηνοτροφικών χωριών του
τόπου μας όπου ο όρος σκι και ειδικά
ορειβατικό σκι είναι κάτι παραπάνω από
σουρεαλιστικό ανέκδοτο. Το παρθένο
αυτό πλαίσιο από άποψη ορειβατικής
κουλτούρας σε συνδυασμό με τη τάση
των νέων “project-άκιδων” για νέες
-μη καλουπωμένες- περιπέτειες είναι
ο φάρος για το αύριο και τελικά αυτό
το πάντρεμα είναι που αξίζει ώστε να
χτιστούν φρέσκες ιδέες και νοοτροπίες
εν τη γενέσει. Όχι απλά να τσουλάμε
στις πλαγιές των όμορφων βουνών
μας για να βρούμε το “άρρωστο ride

δικέ μου”. Όχι απλά να σκεφτόμαστε
πως θα φέρουμε τα βουνά στα μέτρα
μας στήνοντας καινούργιες τουριστικές
εγκαταστάσεις για την υποδοχή των
νεοσύλλεκτων πορτοφολάδων. Στα
πρώτα junior ski camp που έγιναν για
χάρη των παιδιών των χωριών του
Ψηλορείτη, φάνηκε ότι η νέα γενιά
ίσως να μην το ξέρει αλλά διψά για

καινούργιες εμπειρίες μακριά από τις
κυρίαρχες λογικές της “ταβέρνας” και
της αιματοβαμμένης ασφάλτου.
Αρκεί κάποιοι από εμάς να σταθούμε
αρωγοί στις αναζητήσεις τους και είμαι
σίγουρος ότι ταυτόχρονα θα έρθει και
το δικό μας “άρρωστο ride δικέ μου”.
Είμαστε μπροστά στην ευθύνη
να γεννήσουμε νέες λογικές και

καινούργιες κουλτούρες ορεινής
δραστηριότητας μακριά από οτιδήποτε
έχει γνωρίσει η υπόλοιπη Ελλάδα.
Αυτό είναι το απόλυτο project. Το
παρθένο κοινωνικό πεδίο είναι έτοιμο
να κυοφορήσει. Ας αδράξουμε αυτή
την ευκαιρία με πάθος και πείσμα.
Αξίζει…
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Το λακωνίζειν εστί …φιλοσοφείν
Πρωτομαγιάτικη Μάνη
Κείμενο: Άννα Μαρτιμιανάκη • Φωτογραφίες: Χρήστος Οικονομάκης
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Τελευταία μέρα του Απρίλη, Πέμπτη
απόγευμα, με τα πράγματα έτοιμα,
«κατηφορίζω» για το κέντρο του
Ηρακλείου να τακτοποιήσω μια
τελευταία εκκρεμότητα πριν από την
αναχώρηση. Σκέφτομαι το ταξίδι και
όλα στο Ηράκλειο μου φαίνονται
τόσο όμορφα! Ποιο ταξίδι; Μα το
πολυαναμενόμενο τριήμερο στη Μάνη,
την πρωτομαγιάτικη εξόρμηση του
ΕΟΣ Ηρακλείου. Κάτι ο – κατά γενική
ομολογία – βαρύς χειμώνας, κάτι το

18

Αγ. Πελαγία

κάθε άλλο παρά ανοιξιάτικο Πάσχα, κάτι
η κόπωση από την καθημερινότητα, με
έκαναν να περιμένω πώς και πώς τη
μικρή αυτή απόδραση…
Η Μάνη βρίσκεται στη νότια
Πελοπόννησο και περιλαμβάνει το
ΝΔ τμήμα της Λακωνίας και τη ΝΑ
πλευρά της Μεσσηνίας, με τον Ταΰγετο
στη μέση. Εμείς επισκεφθήκαμε
κυρίως περιοχές της Λακωνικής ή
Μέσα Μάνης. Ας ήτανε και για τρεις
μέρες, η εξόρμησή μας τα είχε όλα:

και βουνό και θάλασσα, και δροσερό
άνεμο και ζέστη, και γυμνό, λακωνικό
τοπίο και δασωμένες πλαγιές,
και άνυδρα βράχια και λίμνες με
τροπική βλάστηση. μα πάνω απ’ όλα
υπέροχα αγριολούλουδα και πολλούς
επιβλητικούς, ανεπανάληπτους μανιάτικους πύργους… Μα, να μην ξεχάσω
το πιο σημαντικό: την αρχηγό μας, τη
Ζουμπουλιά.
Στο καράβι, συνάντηση με καλούς
φίλους, περιπατητές και συνορειβάτες.

Όλοι χαλαροί και χαρούμενοι… Εντάξει,
κουνούσε λιγάκι και η αλήθεια είναι ότι
κάποιοι δεν το ευχαριστήθηκαν, αλλά
όλα καλά. Εγώ πάλι τέτοια προβλήματα
δεν έχω κι επειδή οι εκδρομές μου
ανοίγουν την όρεξη, την έφαγα τη
μακαρονάδα μου (υδατάνθρακες,
ξέρετε).
Το ξημέρωμα μας βρήκε στον Πειραιά.
Η αρχηγός το είπε ξεκάθαρα: «7:30
φεύγουμε! Έχουμε δρόμο μπροστά
μας!», οπότε φορτώνουμε πράγματα
στα λεωφορεία και «πάμε, πάμε!».
Είπα λεωφορεία, διότι δεν είμαστε και
λίγοι, 92 άτομα! Και κάπως έτσι αρχίζει
η «λεωφορειάδα»… μέχρι το Γύθειο,
με μια σύντομη στάση στο Αρτεμίσιο.
Υπολογίστε γύρω στα 250 χιλιόμετρα.
Είναι αρκετά. Αλλά όταν έχεις οδηγό ξεναγό τον Κωστάκη (Μακρυνόρη),
παρέα στο λεωφορείο σου την ομάδα
από τις Μοίρες, την αρχηγό και άλλες
εκλεκτές προσωπικότητες, ξεχνάς και
τα χιλιόμετρα και την κούραση. Όταν
πια βλέπουμε τον Ταΰγετο, ξέρουμε
ότι πλησιάζουμε στον προορισμό
μας. Περνάμε τη Σπάρτη και λίγο
πριν από το μεσημέρι φτάνουμε
στο Γύθειο. Βρισκόμαστε πλέον στη
Μάνη. Επισκεπτόμαστε το νησάκι
Κρανάη (ή Μαραθονήσι) που από
το 1898 ενώνεται με την ξηρά με μια
λωρίδα γης μήκους 150 μέτρων. Λένε
ότι το νησάκι αυτό ήταν το ερωτικό
καταφύγιο του Πάρη και της Ωραίας
Ελένης πριν αναχωρήσουν για την
Τροία. Εκεί βρίσκεται ο Πύργος
Τζαννετάκη (1829), όπου στεγάζεται
το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο
της Μάνης. Επίσης, στο νησί υπάρχει
ένας πετρόκτιστος, οκταγωνικός
φάρος (1873, ύψος πύργου 23μ,
εστιακό ύψος1 78μ). Επιστρέφοντας,
αντικρίζουμε την υπέροχη εικόνα του
αμφιθεατρικά χτισμένου Γυθείου με τον
Ταΰγετο στο βάθος. Οι φωτογραφικές
δε σταματούν… Πόσος χρόνος μας
μένει; Προλαβαίνουμε ίσα ίσα ένα
τσιπουράκι, άντε και μια χωριάτικη, τα
υπόλοιπα άκυρο!
Παίρνουμε τον δρόμο για το νοτιότερο
άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης, το

ακρωτήριο Ταίναρο. Ο επαρχιακός
δρόμος περνάει από διάφορα χωριά
και τότε προβάλλουν μπροστά
μας ψηλοί, λιτοί και αγέρωχοι οι
«φρουροί» της Μάνης, οι πέτρινοι
πύργοι της. Πύργοι και πυργόσπιτα,
αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία
αρχιτεκτονικών έργων, η μορφή
των οποίων πιθανότατα έλκει την
καταγωγή της από αντίστοιχες ιταλικές
αρχιτεκτονικές δομές, χωρίς αυτό
να είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο.
Οι πρώτοι οχυρωματικοί πύργοι
στην
οικοδομική
αρχιτεκτονική
της Μάνης εμφανίζονται κατά το
δεύτερο μισό του 13ου αιώνα. Η
ύπαρξή τους δικαιολογείται από την
ανάγκη απόκρουσης εισβολέων
(πειρατών, Οθωμανών), που μάταια
προσπάθησαν να την κατακτήσουν,
αλλά και από την κοινωνική οργάνωση
της περιοχής, δηλ. τη διάκριση σε
πατριές ή γενιές και τις εξοντωτικές

Σήμερα σώζονται περίπου οκτακόσιοι
και η ανάγκη συντήρησής τους είναι
επιτακτική2.
Κατευθυνόμαστε νότια προς τη
χερσόνησο του Ακροταίναρου και
περνάμε πάνω από τον όρμο Πόρτο
Κάγιο (< γαλλ. Port aux Cailles = Λιμάνι
των Ορτυκιών), στο σημείο που η
χερσόνησος στενεύει χαρακτηριστικά.
Εντύπωση προκαλούν οι πεζούλες
(αναβαθμίδες) στην πλαγιά, σημάδι
των παλιών επίμονων καλλιεργητών
της σκληρής μανιάτικης γης. Μετά
από λίγο φτάνουμε στην περιοχή
Κοκκινόγεια, απ’ όπου θα ξεκινήσει
η πεζοπορία μας για σήμερα. Εκεί
κοντά βρισκόταν ιερό του Ταινάριου
Ποσειδώνα, απομεινάρια του οποίου
βρίσκονται κάτω από το μεταγενέστερο
τμήμα του εξωκκλησίου των
Ασωμάτων. Αναφέρεται ακόμα αρχαίο
ονειρομαντείο (ή νεκρομαντείο).
Ξεκινάμε, λοιπόν, την πορεία μας στο

Αρεόπολη

βεντέτες μεταξύ τους. Το ύψος του
πύργου μαρτυρούσε και το κύρος της
οικογένειας που τον είχε. Εκεί γίνονταν
όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις της
πατριαρχικά ιεραρχημένης μικρής
αυτής κοινωνίας. Κατασκευασμένοι
από πέτρα, έφταναν κάποιες φορές και
τα 20μ ύψος, ενώ διέθεταν συνήθως
πολεμίστρες, ζεματίστρες και επάλξεις,
χαμηλές πόρτες και μικρά παράθυρα.
Η κατασκευή τους συνεχίστηκε ως
τα τέλη περίπου του 19ου αιώνα.

ευδιάκριτο μονοπάτι. Αφήνουμε πίσω
μας έναν μικρό κολπίσκο, περνάμε
τα ρωμαϊκά λουτρά με τα όμορφα
ψηφιδωτά και συνεχίζουμε ανάμεσα
σε θάμνους και αγριολούλουδα.
Στον ορίζοντα αριστερά ίσα που
διακρίνονται τα Κύθηρα. Δεν αργούμε
να φτάσουμε στον Φάρο, ο άνεμος
εδώ είναι δυνατός. Θαυμάζουμε
το οικοδόμημα του 1882, ύψους
16 μέτρων (25μ πάνω από τη θάλασσα).
Ξεκούραση, φωτογραφίες, να φάμε και

1. Εστιακό ύψος: το ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας (βλ. σχετικά http://www.ellinikiaktoploia.net/a-13/ )
2. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://www.mani.org.gr, http://www.dimosoitilou.gr/gr/axiotheata/pirgoi.htm
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Βάθεια

κανένα ξηροκάρπι. Αποχαιρετούμε τον
κάβο Ματαπά και επιστρέφουμε από
το ίδιο μονοπάτι. Σε κάποιους μπήκαν
ιδέες για μπανάκι σε εκείνο το μικρό
παραλιάκι, αλλά εγκαταλείφθηκαν
σύντομα. Βραχώδης η παραλία,
πέρασε και η ώρα, παγωμέεενο το
νερόοο… Άσε καλύτερα. Πάμε, πάμε!
Επόμενος σταθμός μας η Βάθεια,
ένας από τους πιο εντυπωσιακούς
διατηρητέους παραδοσιακούς οικισμούς. Από τον δρόμο μοιάζει σαν ένα
μεσαιωνικό κάστρο χτισμένο πάνω

στον λόφο. Ο ήλιος του απογεύματος
είναι ιδανικός για τις φωτογραφίες
μας. Καθώς περιδιαβαίνουμε τα
σοκάκια είναι έντονη η αίσθηση της
εγκατάλειψης…
Και φτάνουμε στον Γερολιμένα.
Εδώ είμαστε. Εμείς κατεβαίνουμε
εδώ, πρώτη στάση. Είναι και οι άλλοι
(στο άλλο λεωφορείο) που θα μείνουν
στο Σταυρί, στον πυργοξενώνα του
Τσιτσιρή. Γρήγορη τακτοποίηση στο
δωμάτιο (μια χαρά είναι) και γρήγορα
για φαγητό! Πεινάμε. Μας αξίζει ένα

Ταίναρο

Αγία Πελαγία
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δείπνο με ψαρικά. Και μετά… όνειρα
γλυκά.
2η μέρα: πρωινό εγερτήριο και αναχώρηση για το χωριό Κοίτα απ’ όπου
ξεκινά η σημερινή μας πορεία. Δεν
θα περπατήσουμε όλοι σήμερα. Με
πρωτοβουλία της Χριστίνας, μια ομάδα
θα επισκεφθεί το σπήλαιο του Διρού,
το οποίο βρίσκεται αρκετά κοντά.
Εμείς επισκεπτόμαστε το Λαογραφικό
Μουσείο της Κοίτας κι έπειτα ξεκινάμε
την ανηφορική πορεία προς την κορυφή

Αγία Πελαγία (733μ). Περπατάμε
χαλαρά και φωτογραφίζουμε συνεχώς
το ανοιξιάτικο τοπίο: παπαρούνες,
άγριες βιολέτες και πολλά άλλα
αγριολούλουδα. Νομίζω ότι ήρθαμε
την πιο κατάλληλη εποχή για να
απολαύσουμε τη μανιάτικη φύση. Η θέα
από την κορυφή είναι καταπληκτική!
Οι ακτές, ο Ταΰγετος με τις τελευταίες
χιονούρες στις πλαγιές του… Να και
το ακρωτήριο Τηγάνι που θα πάμε
το απόγευμα. Κάποιοι περπατήσαμε
λίγο ακόμα μέχρι την παρακείμενη
κορυφούλα και η επιβράβευση ήρθε
από την ίδια τη φύση: νοστιμότατα
σπαράγγια μας περίμεναν ανάμεσα
στα βράχια!
Επιστροφή στην Κοίτα και μετά από
αποτυχημένη προσέγγιση για μπανάκι
στον Μέζαπο, γυρίζουμε στον
Γερολιμένα για ξεκούραση. Τώρα,
με το φως της μέρας, παρατηρώ
καλύτερα τον επιβλητικό βράχο του
Κάβο Γκρόσσο, στη δυτική πλευρά του
κόλπου. Κάποιοι τολμηροί- ονόματα δε
λέμε- βουτάνε στη θάλασσα, παρά τον
κρύο αέρα που φυσάει. Ευχαριστώ,
δεν θα πάρω!
Νωρίς το απόγευμα συναντιόμαστε
πάλι και ξεκινάμε για τη δεύτερη
πορεία της ημέρας από το Σταυρί
στο
ακρωτήριο
Τηγάνι,
μια
μακρόστενη χερσόνησο. Απολαυστικό
περπάτημα κυρίως ανάμεσα σε
φλόμους (euphorbia dendroides)
με φθινοπωρινά χρώματα, διότι
υπάρχουν και φυλλοβόλα που ρίχνουν
τα φύλλα τους την άνοιξη, όπως με
πληροφόρησε ο Μανώλης. Περπατάμε
πάνω στα ερείπια του βυζαντινού
κάστρου και επιστρέφοντας βλέπουμε
απέναντι στον βράχο τον ναό της
Παναγίας της Αγήτριας (< αρχ. άγω
= οδηγώ, καθοδηγώ). Να και μια
γατούλα κοντά στο χωριό. Αμάν
κυνηγά ένα φίδι!
Σε αντίθεση με την Κρήτη, η
Πελοπόννησος έχει επικίνδυνα
δηλητηριώδη φίδια (οχιές).
Όταν πια γυρίζουμε στον Γερολιμένα
έχει νυχτώσει. Ώρα για μπάνιο, φαγητό,
ξεκούραση, διασκέδαση… Άσε που

Ταίναρο

Τηγάνι

Τηγάνι
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έχουμε και να ετοιμάσουμε πράγματα,
μια και αναχωρούμε πρωί πρωί.
3η μέρα: αμέσως μετά το πρωινό
φορτώνουμε
πράγματα
και
αποχαιρετούμε τον Γερολιμένα. Μας
περιμένει μεγάλο ταξίδι και πρέπει
να φτάσουμε εγκαίρως στον Πειραιά.

Αφήνουμε πίσω την Αρεόπολη
και συνεχίζουμε προς Οίτυλο και
μεσσηνιακή Μάνη. Το σκληρό και
άγονο τοπίο της Μέσα Μάνης τώρα
διαδέχονται χαμηλοί, πράσινοι λόφοι
(στο βάθος ακόμα ο Ταΰγετος). Πρώτη,
σύντομη στάση στην πανέμορφη
Καρδαμύλη, ίσα για να ξεμουδιάσουμε
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και να πάρουμε μια μικρή γεύση.
Περνάμε την Καλαμάτα και συνεχίζουμε
ως το χωριό Χαραυγή. Εδώ μας
περίμενε μια υδάτινη αποκάλυψη,
το Πολυλίμνιο. Ένα μικρό, αθέατο
φαράγγι με αλλεπάλληλες λίμνες,
καταρράκτες και απίστευτη βλάστηση!
Εδώ οι αισθήσεις ενεργοποιούνται,
πέρα από τις εκπληκτικές εικόνες που
είναι πραγματικά «χάρμα οφθαλμών»,
η ακοή μας συνεχώς βομβαρδίζεται
από τον αδιάκοπο ήχο του νερού

που πέφτει ορμητικό. Το μονοπάτι
ακολουθεί την κοίτη και στα σημεία
που γίνεται λίγο δύσβατο υπάρχουν
ασφάλειες που βοηθούν. Η μέρα είναι
ζεστή, τα νερά λαχταριστά… οπότε
κάποιοι δεν έχασαν την ευκαιρία για
μια βουτιά στη λίμνη. Οι υπόλοιποι
απολαύσαμε τη μπύρα μας στη
Χαραυγή.
Αναπόφευκτα παίρνουμε τον δρόμο
της επιστροφής… Γιατί μοιάζει
πάντα πιο σύντομος; Στάση πάλι
κοντά στο Αρτεμίσιο και στον Ισθμό.
Φτάνουμε στην ώρα μας στο πλοίο
και επιβιβαζόμαστε. Αύριο δουλειά…
Όμως, με άλλη διάθεση, αφού
ξεκινήσαμε τόσο όμορφα τον μήνα
μας!
Ευχαριστούμε τη Ζουμπουλιά
και όσους κοπίασαν γι’ αυτή την
εξόρμηση!
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Οι κίνδυνοι στο βουνό
http://hikingexperience.blogspot.gr

Η ορειβασία σήμερα είναι από τα πιο
διαδεδομένα σπορ σ’ όλο τον κόσμο.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας
γράφτηκε κι αυτό το άρθρο για την
ορειβασία με σκοπό να βοηθήσει
όσους σκοπεύουν να ασχοληθούν με
το βουνό.
Βασική αρχή πρέπει να είναι:

ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΦΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ
Αν όμως κάτι τέτοιο δεν είναι
δυνατόν, πρέπει τα προβλήματα να
τα αντιμετωπίζουμε ψύχραιμα, χωρίς
περιττές και σπασμωδικές κινήσεις
και προπαντός με λογική. Σε γενικές
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γραμμές μπορούμε να κατατάξουμε
τους κινδύνους σε δύο κατηγορίες:
α) Υποκειμενικούς και
β) Αντικειμενικούς
α) Υποκειμενικοί:
Είναι οι κίνδυνοι που προέρχονται
από κάποιο σφάλμα καθαρά δικό
μας ή της συντροφιάς μας. Τέτοια
σφάλματα ξεκινούν πολλές φορές από
υπερβολικό ενθουσιασμό και σιγουριά
για τον εαυτό μας.
Στους υποκειμενικούς κινδύνους
εντάσσεται:
1) Η εξάντληση (κούραση σωματική,
ψυχική, πνευματική): Η άσκοπη
κατανάλωση δυνάμεων σε εύκολα ή
δύσκολα περάσματα. Πρέπει, λοιπόν,

να κρατάμε αποθέματα δυνάμεων, που
πιθανόν να χρειαστούμε σε περίπτωση
κινδύνου.
2) Η επιπολαιότητα:
Πρέπει να ζυγίζουμε τα πράγματα
πολύ, πριν πάρουμε την απόφασή μας
για κάτι να αναπτύξουμε τις ικανότητες
της κρίσεως και της προνοητικότητας. Η
σχολαστικότητα και η προσοχή πρέπει
να είναι οι άξονες στους οποίους θα
κινηθούμε.
3) Η έλλειψη απόστασης ασφαλείας:
Κρατάμε,
πάντα,
αποστάσεις
ασφαλείας, τόσο στο περπάτημα, όσο
και στην ανάβαση.
4) Η έλλειψη ετοιμότητας:
Πρέπει κάθε στιγμή να είμαστε σε

ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε
κάτι, αλλά και να προλάβουμε να
ειδοποιήσουμε τους άλλους για ό,τι
συμβεί.
5) Η άγνοια στοιχειωδών
πραγμάτων:
Σε σχέση με το περπάτημα, τη
διατροφή, τις προμήθειες σε νερό,
τρόφιμα, ενδυμασία, την προφύλαξη
από τον καιρό.
6) Η νόσος του βουνού:
Η απότομη μετάβαση από μικρό σε
μεγάλο υψόμετρο, η έλλειψη οξυγόνου
ή η κούραση, δημιουργεί συμπτώματα
όπως, δύσπνοια, κεφαλαλγία, εμετούς,
ταχυπαλμία και γενική κακουχία
του σώματος. Χρειάζεται πολύ καλή
προετοιμασία (ψυχική και σωματική)
και αποφυγή από αλκοολούχα ποτά.
7) Η γενική υποθερμία:
Τα ακατάλληλα ή βρεγμένα ρούχα,
η ανεπαρκής τροφή, η κούραση, ή
ένας τραυματισμός δημιουργούν
συμπτώματα
όπως
τρεμούλα,
κρυάδες, υπνηλία, χαμηλό σφυγμό,
χλώμιασμα, αργή αναπνοή, λιποθυμία.
Η βοήθεια που θα πρέπει να δώσουμε
είναι προσφορά ζεστού ροφήματος
(σούπα-τσάι), και να μην τον
αφήσουμε να αποκοιμηθεί, αλλά να
του προσφέρουμε ζεστά ρούχα και
συντροφιά ώσπου να συνέλθει κάπως.
8) Η ηλίαση:
Η έκθεση επί πολλή ώρα στον ήλιο
δημιουργεί ζαλάδες, βούισμα στ’ αυτιά,
αδιαθεσία, τάση για εμετό, λιποθυμία.
Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται
στη μεταφορά του πάσχοντα σε
σκιερό μέρος. Τον ξαπλώνουμε και
ανασηκώνουμε το πάνω μέρος του
σώματος, του λασκάρουμε τα ρούχα,
τον δροσίζουμε με κομπρέσες και
του δίνουμε να πιει κρύα ποτά (όχι
αλκοόλ).
9) Τα εγκαύματα:
Είναι δερματικά και οφείλονται στον
ήλιο και την έλλειψη προστατευτικών

μέτρων ή οφθαλμικά, που οφείλονται
πάλι στον ήλιο και την έλλειψη
ειδικών γυαλιών. Χρειάζεται ο παθών
κρύες κομπρέσες και επάλειψη με
προστατευτική κρέμα. Μεταφορά του
παθόντα σε σκιερό μέρος, αν έχει
πρόβλημα στα μάτια και τοποθέτηση
ειδικού κολύριου αν υπάρχει, αλλιώς
το αντικαθιστούμε πρόχειρα με μαύρο
τσάι ή γάλα και τοποθέτηση γάζας
γύρω από τα μάτια.

β) Η αβλεψία πάνω στα προηγούμενα δημιουργεί αντικειμενικούς
κινδύνους.
Τέτοιοι μπορεί να οφείλονται σε:
1) Κατολίσθηση:
Όταν ξεκολλούν ολόκληρα κομμάτια
βράχου και κατρακυλούν στην πλαγιά
του βουνού. α) Αποφυγή, λοιπόν,
όσο μπορείτε από περιοχές που οι
κατολισθήσεις είναι συνηθισμένες,
όπως σεμινές, σχισμές κλπ., β)
Διαλέξτε σίγουρα μονοπάτια και
περάστε τα τις κατάλληλες ώρες της
ημέρας, γ) Κατά την ανάβαση κρατάτε
μικρές αποστάσεις από τους άλλους
ορειβάτες και φροντίστε να βρίσκεστε
έξω από τη γραμμή πτώσεως, δ) Αν
αντιληφθείτε κάποια κατολίσθηση
ειδοποιήστε αμέσως τους άλλους
ορειβάτες
2) Η καταιγίδα, ο κεραυνός,
η θύελλα:
Τα
σύννεφα
της
καταιγίδας
δημιουργούν βροχή ή χαλάζι. Ο
κεραυνός δημιουργείται κατά τη
διάρκεια μιας καταιγίδας και είναι
ένας σπινθήρας που εμφανίζεται
ανάμεσα σε δύο σύννεφα ή ένα
σύννεφο και τη γη. Τα φαινόμενα
αυτά συνοδεύονται σχεδόν πάντα από
σφοδρούς ανέμους. Στην περίπτωση
αυτή αποφύγετε τα επικίνδυνα
σημεία και αναζητήστε ασφαλείς
χώρους. Φορέστε έγκαιρα τα ρούχα
που έχετε για τη βροχή. Αποφύγετε
καταρράκτες, μεμονωμένα δέντρα
και συρματόσχοινα. Τοποθετείστε

όλα τα μεταλλικά αντικείμενα και τα
υγρά σχοινιά σε κάποια απόσταση.
Επιλέξτε ένα σημείο δίπλα στο βράχο
και μείνετε εκεί. Σε καμιά περίπτωση
δεν πρέπει να καταφύγετε σε σπηλιές,
σχισμές ή σεμινέ.
3) Χιονοπτώσεις:
Οι συνθήκες αλλάζουν εντελώς με
το χιόνι, ο κίνδυνος μεγαλώνει πολύ.
Αν έχετε βραχεί αλλάξτε ρούχα,
αποφύγετε τα επικίνδυνα σημεία.
Μπορείτε να εξασκηθείτε στην
ορειβασία κάτω από κακές καιρικές
συνθήκες, πριν ξεκινήσετε για μια
κανονική πορεία.
4) Ομίχλη:
Η ομίχλη είναι ένα σύννεφο που
σχηματίζεται στην επιφάνεια της γης
από συμπυκνωμένους υδρατμούς, οι
οποίοι όμως δεν μεταβάλλονται σε
βροχή. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι
να χάσετε τον προσανατολισμό σας.
Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε καλά
τη χρήση της πυξίδας και του χάρτη.
Διαλέξτε ένα γνωστά δρόμο για την
κατάβαση. Η ομάδα πρέπει να είναι
μαζί, ο ένας ορειβάτης πολύ κοντά
στον άλλον.
5) Σκοτάδι:
Μια αργοπορημένη εκκίνηση έχει σαν
αποτέλεσμα να καθυστερήσει κάποιος
και να μην προλάβει να επιστρέψει
πριν σκοτεινιάσει. Αν διαπιστώσετε ότι
το επόμενο σημείο ασφάλειας είναι
μακριά, καλύτερα να διανυκτερεύσετε
επιτόπου. Η ομάδα είναι καλά να μείνει
κι εδώ μαζί, όπως και στην ομίχλη, όσο
εύκολη κι αν είναι η διαδρομή.
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ΤΑ ΜΠΑΤΟΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
Επιμέλεια: Μαρματζάκος Κων/νος - https://peripetia365.wordpress.com

Έχω περπατήσει παρέα με πολλούς
ανθρώπους
από
διάφορους
συλλόγους. Αυτό που σχεδόν όλοι,
έχουν κοινό είναι το ότι δεν ξέρουν
να χρησιμοποιούν τα μπατόν τους.
Δεν αναφέρομαι στους παλιούς
πεζοπόρους, που θεωρούν τα μπατόν
άχρηστα ή αυτούς που προτιμούν την
παραδοσιακή αλλά αξιόπιστη γκλίτσα.
Αναφέρομαι στους νέους, που κάποιος
τους είπε ότι όταν περπατάς στο βουνό
πρέπει να κρατάς μπατόν αλλά δεν
μπήκαν ποτέ στον κόπο να μάθουν πώς
δουλεύουν…

Τα μπατόν είναι σημαντικά
εργαλεία στην πεζοπορία και την
ορειβασία.

• Μας επιτρέπουν να προωθήσουμε το
σώμα μας μπροστά και προς τα πάνω
με την βοήθεια των χεριών μας. Αυτό
ξεκουράζει τα πόδια μας και μας δίνει
ταχύτητα, είτε κινούμαστε σε ομαλό
είτε σε ανηφορικό πεδίο.
• Μειώνουν τους κραδασμούς και την
πίεση που δέχονται τα γόνατα, οι
αστράγαλοι και τα πέλματα (ειδικά
στην κατηφόρα).
• Μας βοηθούν να ισορροπήσουμε σε
δύσκολα πεδία.
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• Μπορούμε να απομακρύνουμε
εμπόδια, όπως αγκάθια και ιστούς
αράχνης, από τον δρόμο μας με αυτά.
• Στηριζόμενοι πάνω τους, μπορούμε
να ξεκουραστούμε λίγο ενώ
κουβαλάμε μεγάλο σακίδιο.
• Έχουν
πολλές
εναλλακτικές
χρήσεις. Μπορούμε να στηρίξουμε
το αντίσκηνό μας με αυτά. Να
γίνουν νάρθηκες ή φορεία σε
περίπτωση ανάγκης. Μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για να
αμυνθούμε σε μια επίθεση σκυλιών!

Πώς να ρυθμίσετε τα μπατόν σας

• Τα πεζοπορικά μπατόν είναι
τηλεσκοπικά. Θα πρέπει να τα
ρυθμίσετε έτσι ώστε όταν τα κρατάτε
από την λαβή, οι καρποί σας να είναι
στο ύψος των αγκώνων σας, σε μια
γωνία 90 μοιρών.

• Στην ανηφόρα μαζέψτε τα λίγο
περισσότερο.
Στην
κατηφόρα,
αντίθετα, πρέπει να τα μακρύνετε.
Κάποια μπατόν έχουν μεγαλύτερη
λαβή που επιτρέπει να τα πιάνουμε
πιο ψηλά ή πιο χαμηλά, χωρίς να
αλλάζουμε ρυθμίσεις.
• Για μια πιο ξεκούραστη λαβή, περάστε
το χέρι σας στον ειδικό ιμάντα από
κάτω προς τα πάνω και ρυθμίστε τον
ιμάντα έτσι ώστε ακόμα και όταν δεν
σφίγγετε την λαβή, αυτός να κρατά το
χέρι σας στην σωστή θέση.

Σωστή χρήση

• Χρησιμοποιείτε τα μπατόν χιαστί.
Αριστερό πόδι - δεξί χέρι, δεξί πόδι
- αριστερό χέρι. Όπως περπατάμε
δηλαδή.
• Τα μπατόν δεν είναι ούτε
διακοσμητικά, ούτε για να κρεμάμε
τα χέρια μας. Πρέπει να σπρώχνουμε
με αυτά (ειδικά στην ανηφόρα). Να
σπρώχνουμε τόσο που να νιώθουμε
τους ώμους και τους τρικέφαλους να
κουράζονται.
• Στην κατηφόρα χρησιμοποιείτστε
τα μπατόν για να μειώσετε τους
κραδασμούς στα πόδια σας, βάζοντας
τα μπροστά από εσάς.
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Δάση, σπηλιές, φαράγγια και ένας
χαμένος πρόγονος
Κείμενο - Φωτογραφίες: Άλκης Γκέσκος

Κολισαύρα

Απολιθωμένα δίθυρα_Αστερούσια

Λευκά Όρη

Πριν χρόνια, έτυχε να διαβάσω στο
βιβλίο για τον Κρητικό Αίγαγρο, του
σπουδαίου Αντώνη Πλυμάκη, ένα
θρύλο του φαραγγιού της Σαμαριάς
ο οποίος μου φάνηκε τότε εντελώς
φανταστικός. Κατά τον θρύλο, ένας
αγριμολόγος - όπως λέγονταν και
λέγονται οι
κυνηγοί αιγάγρων
στα Χανιά - μετά από επιτυχημένο
κυνήγι, αποφάσισε να διανυκτερεύσει
μέσα στην ‘Πλάκα του Λούτσοπου’
(η ‘Πλάκα’ είναι μια μικρή σπηλιά
πολύ κοντά στην πηγή ‘Λουτσοπό’
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του Βολακιά). Θέλοντας να φάει
κάτι, έκοψε το σκοτωμένο αγρίμι
που κουβαλούσε, άναψε φωτιά, και
ετοιμάστηκε να φτιάξει με τα έντερά
του …γαρδούμια! Για σούβλα θα
χρησιμοποιούσε ένα ξύλο που είχε
μαζέψει πρωτύτερα. Ξαφνικά, εκεί που
ήταν, είδε στην είσοδο της σπηλιάς ένα
‘μαλλιαρό γίγαντα’. Μες στο φόβο του,
αντιδρώντας, άρπαξε τη σούβλα - αντί
για το όπλο - και με αυτή χτύπησε στο
πρόσωπο τον γίγαντα ο οποίος και,
μες στη νύχτα, εξαφανίστηκε στα γύρω

γκρεμνά. Έκτοτε, σύμφωνα με τον
θρύλο, ο αγριμολόγος δεν ξαναπέρασε
από το Λουτσοπό…
Τελευταία, με τις αποστολές - πραγματοποιημένες, επικείμενες και σε
εξέλιξη - μελών του ορειβατικού στα
Ιμαλάϊα μου ξανάρθε η ιστορία αυτή
στο νου. Φυσικά, ήταν λόγω του Γέτι για
το οποίο έχουν γραφτεί τόσα. Η σκέψη
μου, αρχικά αστεία, ήταν, μήπως όπως
το Γέτι ή Χιονάνθρωπο των Ιμαλαΐων
στο Θιβέτ ή τον Μεγαλοπόδη στη

Βόρειο Αμερική, έχουμε κι εμείς εδώ
το δικό μας πιθηκάνθρωπο. Μάλιστα,
με την πρόσφατη (περσινή) ανακάλυψη
και του κακόμοιρου κροκόδειλου
‘Σήφη’ στο Ρέθυμνο, θα γινόταν διπλή
η ατραξιόν για τους επισκέπτες στο
νησί…!!
Τον παραπάνω θρύλο γνώριζε κι ένας
φίλος μου, κάτοικος της περιοχής
των Λάκκων Κυδωνίας. Μάλιστα, τον
ήξερε κάπως διαφορετικά, όπως το
ότι ξύπνησε ο κυνηγός και είδε ένα
γιγαντιαίο άνθρωπο να κάθεται δίπλα
στη φωτιά. Ενδιαφέρον έχει το ότι η
ιστορία είναι, τελικά, σχετικά πρόσφατη
και τοποθετείται στον Μεσοπόλεμο,
λίγο πριν την Γερμανική κατοχή.
Σύμφωνα με τον φίλο, πιθανότατα
την είχαν σκαρφιστεί κυνηγοί για να
αποτρέπουν άλλους να πηγαίνουν
εκεί.
Γιγαντόσωμοι -και μη- πιθηκάνθρωποι
αναφέρονται, χωρίς να έχουν βρεθεί
αποδείξεις για την ύπαρξή τους, και
στον Καύκασο, την Κίνα, και άλλα μέρη
του κόσμου.

δισταγμοί-πως χάθηκαν για λόγους
που εξηγούνται με φυσικούς
κανόνες που διέπουν τα νησιωτικά
οικοσυστήματα.
Δεν έχουν όμως βρεθεί απολιθώματα
ανθρωποειδών. Εντούτοις, σύμφωνα
με παλαιοντολογικές έρευνες που
έχουν δημοσιευτεί εδώ και πέντε
χρόνια κι έγιναν ευρέως γνωστές
στο νησί από τα ΜΜΕ, βρέθηκαν σε
δύο, ως τώρα, σημεία στον Πλακιά
Ρεθύμνου (περιοχή Πρέβελης) πέτρινα
ανθρώπινα εργαλεία πολιτισμού
χρονολογούμενου από 700 ως
130 x 103 χρόνια πριν. Παρόμοια
εργαλεία είχαν τότε δύο προγονικές
μορφές του ανθρώπου που έζησαν
και στην Ευρασία: ο Homo erectus
(1,9 x 106 - 70 x 103 χρόνια πριν)
και ένας απόγονός του, ο Homo
heidelbergensis (0,6 - 0,2 x 106 χρόνια
πριν).
Κατά τους επιστήμονες, μεταξύ
~6 ως 5,4 x 106 χρόνια πριν, λόγω
μετακινήσεων
των
τεκτονικών

πλακών, οι οποίες μεταξύ άλλων
οδήγησαν στο κλείσιμο των Στενών
του Γιβραλτάρ, η Μεσόγειος Θάλασσα
σταδιακά
σχεδόν
εξατμίστηκε
αφήνοντας αλάτι ύψους 1,5 χμ στον
πάτο της (Messinian Salinity Crisis).
0,07 x 106 χρόνια αργότερα τα Στενά
ξανάνοιξαν οπότε και ξαναγέμισε
πιθανώς μέσα σε δύο μόλις χρόνια.
Η Κρήτη (με τη χλωρίδα και την πανίδα
της) θα χωριστεί οριστικά από τη
σημερινή Ελλάδα με την οποία τότε
ήταν ενωμένη (Αιγαιίδα) περίπου
2 x 106 χρόνια χρόνια πριν, προτού
καν εμφανιστεί ο H. erectus.
Πως όμως θα μπορούσε να διανύσει
κανείς τις τεράστιες αποστάσεις που
απαιτούνται ως τις κρητικές ακτές;
0,7-0,13 x 106 χρόνια πριν οι μόνοι
τρόποι για να περπατήσει ένα ζώο ως
την Κρήτη θα ήταν είτε οι πάγοι είτε το
χαμήλωμα της θαλάσσιας στάθμης.
Δεν ξέρουμε αν κάτι από τα δύο
συνέβη ποτέ.
Για τα είδη που κολυμπούν (ελάφια,

Θα ήταν όμως στην
πραγματικότητα ποτέ δυνατόν να
ζει ένας πιθηκάνθρωπος στην
Κρήτη;
Η Κρήτη είναι ένα νησί που, πριν
και λίγο αφότου ήρθαν οι άνθρωποι
στη Νεολιθική περίοδο (~7.000 π.Χ),
είχε θηλαστικά - γνωστά μόνο από
απολιθώματα - διαφορετικά από
τα σημερινά: νάνους ελέφαντες
Elephas creticus και ιπποπόταμους
Hippopotamus creutzburgi (π.χ.
οροπέδιο
Καθαρό),
γιγαντιαίες
ενυδρίδες Lutrogale cretensis και
τρωκτικά κ.α. τα οποία έχουν όλα πλην
ενός εξαφανιστεί.
Άλλα παραδείγματα, ήταν τα ελάφια
(οκτώ τουλάχιστον μορφότυποι)
που ίσως κάποια να επέζησαν ως
και στη Ρωμαϊκή εποχή. Τα είδη
που εξαφανίστηκαν πολύ νωρίτερα
πιστεύεται – αν και πλέον υπάρχουν

Κρητικός αίγαγρος

Φαράγγι Πενταχτένι ΕΔ Σαμαριάς_ άποψη από Στρεφομάδι
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Βολακιάς

(Strasser et al 2010, 2011).
Σχετικό είναι και το πώς εξαφανίστηκε
η λιγοστή άγρια πανίδα της Κρήτης που
ζούσε κατά την άφιξη των ανθρώπων
H. sapiens την Ακεραμική Νεολιθική
περίοδο: πιο πιθανές, θεωρούνται
α) η διαδοχική ανθρωπογενής καταστροφή των βιοτόπων τους, για
καλλιέργεια, η οποία αφήνει ελάχιστα
ίχνη, ή β) η μαζική εξολόθρευση με
κυνήγι σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Μια νέα πρόταση, βασισμένη στα
εργαλεία του Πλακιά αλλά και άλλων
της Μεσολιθικής περιόδου (ή και
παλιότερα) που βρέθηκαν πριν το
1987 στη Σαμαριά, είναι το κυνήγι από
ομάδες ανθρώπων που εμφανίζονταν
σποραδικά και βραχυπρόθεσμα
στο νησί πριν την κοινώς αποδεκτή
χρονολογία μόνιμης εγκατάστασης.
Δεν έχουν παρ’ολ’αυτά βρεθεί οστά
που να ισχυροποιούν αυτή την
πιθανότητα.
Ανάλογα, ρόλο μερικού ‘εξολοθρευτή’
θα μπορούσε να είχε παίξει και ένας
πρόγονός μας.

Κοντά στο Λουτσοπό

Πορεία προς την Αρέτα

Ψηλορείτης

ελέφαντες και ιπποπόταμοι) πιστεύεται
πως έφτασαν κολυμπώντας.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον αποκτά, εδώ,
μια θεωρία που προέκυψε με τα
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Λευκά Όρη

Erectus ή heidelbergensis;
ευρήματα του Πλακιά και υποστηρίζει
την μετακίνηση ανθρωπιδών στη
Μεσόγειο ενδεχομένως με πρωτόγονες σχεδίες μέσω θάλασσας

O Η. heidelbergensis είχε σχεδόν
ίσο μέγεθος εγκεφάλου με εμάς.
Θεωρείται ότι πιθανότατα εξελιχθήκαμε
από αυτόν ~130.000 χρόνια πριν στην

ΕΔ Σαμαριάς Λαγουδολίβαδα
Αναπαράσταση
Homo heidelbergensis

Αφρική. Ελάχιστα ψηλότερος από
έναν άλλο απόγονό του, τον Άνθρωπο
του Νεάντερνταλ, είχε ύψος 1,75 μ.
κατά μέσο όρο. O H. erectus ήταν
ψηλότερος (1,79 μ). Αν θεωρητικά
κάποιος από τους δύο επιβιώνει ως τις
μέρες μας, ποιος θα μπορούσε να ήταν
στην Πλάκα του Λούτσοπου; Και οι δύο
είχαν σχεδόν ανθρώπινη μορφή και
είναι αμφίβολο ότι κουρεύονταν (…)
αλλά με 1,79 μ ύψος δεν θεωρείσαι
γίγαντας. Το συναρπαστικό εδώ είναι
ότι, σύμφωνα με επιστήμονα, κάποιοι
πληθυσμοί του H. heidelbergensis
στη Ν. Αφρική 0,5-0,3 x 106 χρόνια
πριν ξεπερνούσαν συστηματικά τα
2,13 μ ύψος (Burger 2007)! Για την
επιβίωσή τους, η σωματική τους
διάπλαση λογικά θα ήταν εξαιρετικά
ανεπτυγμένη.
Φυσικά, τo παραπάνω είναι απλός
συνειρμός. Είναι απίθανο να έχει
επιβιώσει ένας ανθρωπίδης. Αν και
θα έβρισκε μια ασφάλεια λόγω της
δεισιδαιμονίας και της εχεμύθειας
των ανθρώπων της υπαίθρου,
τέτοια ιστορία δεν έχει ξανακουστεί
(σ’αντίθεση π.χ. με το Γέτι). Ακόμα κι
αν ‘γίγαντες’ ήρθαν στην Κρήτη και
ανέπτυξαν κρυπτική συμπεριφορά για
αποφυγή των σύγχρονων ανθρώπων,
θα έπρεπε να υπάρχει ένας πληθυσμός
εκατοντάδων για να επιβιώνει από
ασθένειες…

Οδοντόγναθα Calopteryx splendens cretensis πριν τη σύζευξη

Αναλογιζόμενος όλα αυτά, για μια
στιγμή αναπόλησα σε ένα μακρινό
παρελθόν που δεν γνώρισα.
Επιζητώντας μια ουτοπία, φαντάστηκα
τον χαμένο πρόγονο-συγγενή σαν ένα
ον μορφολογικά σχεδόν ίδιο με εμάς,
αλλά πιο εναρμονισμένο με την άγρια
φύση, που κάποτε ίσως αναζήτησε
καταφύγιο από τον σύγχρονο άνθρωπο
μετακινούμενο στα φαράγγια, τα δάση,
τις μαδάρες, σε προσιτά και απρόσιτα
μέρη της Κρήτης όπου κινούνται
σήμερα και οι ορειβάτες.
Μήπως τελικά δεν ήταν ο γίγαντας,
ένα αποκύημα της φαντασίας;
Σίγουρα όχι εμφανώς σκόπιμο
καθώς ο ίδιος ο αγριμολόγος δεν
ξαναπήγε στο Λουτσοπό. Ίσως ήταν
ένας έντονος εφιάλτης. Και στη
σημερινή τεχνολογική εποχή, όσους

διανυκτερεύουμε στην φύση μας
διαπερνά ο υποσυνείδητος φόβος του
αγνώστου, ειδικά στο σκοτάδι. Όταν
υπάρχουν, δε, θρύλοι σε μια περιοχή,
για έναν ορειβάτη το άγνωστο γίνεται
και μαγευτικό.
Ακόμα κι αν δεν ζουν ‘μαλλιαροί
γίγαντες’, η Κρητική γη συνεχίζει να
κρύβει πολλά μυστικά ως προς τον
βιολογικό της πλούτο.
Χωρίς να τα γνωρίζουμε,
πρέπει να τα διαφυλάξουμε
προστατεύοντας τους κάθε λογής
βιοτόπους της.
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Οδοιπορικό στον Ανατολικό Πόντο
Ανάβαση στην Κορυφή Κάτσκαρ των Ποντιακών Άλπεων
με τον Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής
Κείμενο - Φωτογραφίες: Άρια Χατζηβασίλη

Η Μονή Παναγία Σουμελά

Η λίμνη Ουζούγκιολ

Ένα ταξίδι στον Ανατολικό Πόντο, σε
μια κάποτε κοιτίδα του ελληνισμού,
ακουγόταν πολύ ενδιαφέρον. Μια
επίσκεψη σε τόπους με βαθιές
ελληνικές
ρίζες,
Σαμψούντα,
Τραπεζούντα, Κερασούντα, Παναγία
Σουμελά μου προκαλούσε συγκίνηση.
Από την άλλη, οι Ποντιακές Άλπεις,
η οροσειρά που οριοθετεί την
περιοχή του Πόντου από την κεντρική
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Οροπέδιο Dilber Duzu, 2840 μ

Ανατολία, ήταν τότε κάτι άγνωστο για
μένα. Οι εικόνες τους βέβαια ήταν
άκρως εντυπωσιακές και οι διαδρομές
φαίνονταν εξαιρετικής ομορφιάς.
‘Έτσι αποφάσισα να ακολουθήσω τον
ΕΠΟΣ Φυλής σ’ αυτό το ορειβατικό
και πολιτιστικό ταξίδι διάρκειας 16
ημερών τον Αύγουστο του 2014.
Η προετοιμασία ήταν δύσκολη,
απαιτούσε σωστό καταμερισμό του

Πεζοπορία στην οροσειρά Dumlu

εξοπλισμού και των εφοδίων σε
αποσκευές βουνού και πόλης, χωρίς
περιττό βάρος και με κάλυψη μεγάλου
θερμοκρασιακού εύρους.
Η μέρα της αναχώρησης βρήκε την
ομάδα μας, των 41 ατόμων, πανέτοιμη
για όλα. Ξεκινήσαμε την περιπέτεια
μας αεροπορικώς από Αθήνα. Μέσω
Κωνσταντινούπολης ταξιδέψαμε για
το Ερζουρούμ (Θεοδοσιούπολη).

Πολύβουη και ζεστή πόλη σε υψόμετρο
1700 μ. Επισκεφτήκαμε τα τζαμιά Ulu
και Lala Mustafa Pasa, το μεντρεσέ
Yakutiye , το κάστρο και τη σκεπαστή
αγορά. Κάναμε μια πεζοπορική
διαδρομή στην οροσειρά Dumlu. Αν και
συναντήσαμε στην πορεία ένα μικρό
ποτάμι και έναν ζωηρό καταρράκτη,
το τοπίο ήταν αρκετά ξηρό και άνυδρο.
Τις νύχτες ξυπνούσαμε κάθε 4 ώρες
με τη δυνατή φωνή του μουεζίνη που
καλούσε τους πιστούς για προσευχή.
Από το Ερζουρούμ πήγαμε στα
ιαματικά λουτρά στην Asisiye και
μετά στο Καρς, όπου επισκεφτήκαμε
τη Ρώσικη εκκλησία, το ναό των 12
Αποστόλων και το τζαμί Evliya Celebi.
Η αποκάλυψη της μέρας, όμως, ήταν
η ερειπωμένη μεσαιωνική πόλη Ανί,
κάποτε πρωτεύουσα του μεσαιωνικού
βασιλείου της Αρμενίας στα σύνορα
Τουρκίας και Αρμενίας, «η πόλη με τις
1001 εκκλησίες» που στο παρελθόν
ήταν σταυροδρόμι εμπορικών δρόμων.
Η αίσθηση να περπατάς ανάμεσα στα
ερειπωμένα κτίρια δίπλα στο ποτάμι
Ακχουριάν ήταν μοναδική.
Ακολούθησε μια πολύωρη διαδρομή
με το λεωφορείο, στην οποία περάσαμε
από το Αρνταχάν, συναντήσαμε ένα
τεράστιο υπό κατασκευή φράγμα,
διασχίσαμε πυκνά δάση και βρεθήκαμε
πια στον Ανατολικό Πόντο με πρώτη
στάση και διανυκτέρευση στην πόλη
Σαβσάτ (1200 μ).
Την επόμενη μέρα επισκεφτήκαμε τις
παλιές εκκλησίες Τμπέτι και Ονταλάρ
και πεζοπορήσαμε με αφετηρία τη
μαγευτική λίμνη Καραγκιόλ (3200
μ), μέσα από πυκνό δάσος, μέχρι
το εγκαταλειμμένο χωριό Μεσελί,
τα ξύλινα σπιτάκια του οποίου
απλώνονταν σε μια καταπράσινη
κοιλάδα, δίπλα σε ένα ποταμάκι με
γάργαρα νερά. Εκεί μας πρόσφεραν
τοπικά εδέσματα, πίτες γεμιστές
με τυρί και ντομάτα και δροσιστικό
αϊράν. Φεύγοντας από την περιοχή
ακολουθήσαμε διαδρομή δίπλα στον
ορμητικό ποταμό Αρκάν και φτάσαμε
στο Γιουσούφελι, τελευταίο σταθμό
πριν την ανάβαση μας στο Κάσκαρ. Το

ξενοδοχείο μας βρισκόταν ακριβώς
πάνω στο ποτάμι και ο τρομερός
θόρυβος των ορμητικών νερών
δεν μας άφησε να κλείσουμε μάτι
όλη τη νύχτα, όπως επίσης και η
πυρετώδης προετοιμασία μας. Έπρεπε
επιμελώς να διαχωρίσουμε και να
συσκευάσουμε (με προστασία για τη
βροχή) τα περιεχόμενα του σακιδίου
ημέρας, του σακιδίου βουνού που θα
φορτωνόταν στα μουλάρια (μέγιστου
βάρους 10 kg) και τις αποσκευές που

απογοήτευση λόγω της ξαφνικής
βροχής, μετατράπηκε σιγά-σιγά
σε πολύ ευχάριστη διάθεση με την
επίδραση του υπέροχου σκηνικού που
αντικρίζαμε. Διασχίσαμε καταπράσινες
κοιλάδες, στολισμένες με πολύχρωμα
μικροσκοπικά
λουλούδια
και
πλαισιωμένες από τις κάθετες
επιβλητικές βραχώδεις πλαγιές του
βουνού. Σ’ όλη τη διαδρομή μας
συνόδευε το κελάρυσμα του νερού
από το δροσερό ποταμάκι αλλά και οι

Ο ποταμός Ακχουριάν στην πόλη Ανί

θα παρέμεναν στο λεωφορείο.
Ανήμερα 15αύγουστου, προσευχηθήκαμε για ευνοϊκές καιρικές
συνθήκες και καλή επιτυχία στην
αποστολή μας. Νωρίς το πρωί την
επόμενη μέρα επιβιβαστήκαμε σε
μίνι-μπας και μέσω μιας ονειρικής
διαδρομής μέσα σε φαράγγι με το
ποτάμι δίπλα μας και τις κορυφές
των Ποντιακών Άλπεων μπροστά μας,
μεταφερθήκαμε στο Γιαϊλαλάρ (2130
μ) και μετά στο επόμενο χωριουδάκι
Μερερέτ, από όπου θα ξεκινούσαμε
την 5θήμερη ορειβασία μας στο βουνό
Κάτσκαρ. Φορτώσαμε τα σακίδια στα
μουλάρια και ξεκινήσαμε την πορεία
μας χωρισμένοι σε 2 ομάδες, Ναδίρ
και Μπούκλα, με διαφορετικούς
οδηγούς βουνού. Η αρχική μας

καφετιές ευτραφείς ορεινές αγελάδες.
Φτάσαμε στην πρώτη κατασκήνωση,
στο οροπέδιο Ντιλμπέρ Ντουζού
(2840 μ). Οι εικόνες ήταν μαγευτικές,
οι πολύχρωμες σκηνές γέμιζαν το
οροπέδιο, ενώ οι πέτρινοι χιονισμένοι
πύργοι της οροσειράς βάφονταν με τα
χρώματα του δειλινού. Ο αέρας ήταν
αναζωογονητικός, ενώ ο καλός καιρός
μας βοήθησε να απολαύσουμε το
δείπνο μας. Μετά από την απαραίτητη
ενημέρωση και προετοιμασία, πήγαμε
νωρίς για ύπνο, ιδιαίτερα η ομάδα της
κορυφής. Η επόμενη μέρα θα ήταν
πολύ απαιτητική.
Με ελάχιστο ύπνο, ξυπνήσαμε στις
2 τα ξημερώματα, ετοιμαστήκαμε
και ξεκινήσαμε την ανάβαση για
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Συνεχίσαμε την κοπιαστική ανοδική
πορεία μας σε σκληρό, σε κάποια
σημεία σαθρό βραχώδες έδαφος
και μερικές χιονισμένες περιοχές.
Μετά από πορεία 6 ωρών, φτάσαμε
στην κορυφή Κάτσκαρ, στα 3937 μ.
Η συγκίνηση μας ήταν μεγάλη, όπως
επίσης και η ανταμοιβή μας με την
ονειρεμένη θέα που απολαύσαμε από
εκεί πάνω. Μετά από τις απαραίτητες
φωτογραφίες και λίγη ξεκούραση,
πήραμε το δρόμο της επιστροφής,
μερικοί από μας ζαλισμένοι από το
υψόμετρο. Η κατάβαση ήταν κι αυτή
αρκετά επίπονη. Στη λίμνη Ντενίζ
Γκιολού μας υποδέχτηκε η πεζοπορική
ομάδα. Όλοι μαζί επιστρέψαμε στην
κατασκήνωση στο οροπέδιο Ντιλμπέρ
Ντουζού για ξεκούραση.

Η ερειπωμένη μεσαιωνική πόλη Ανί

Την άλλη μέρα αφήσαμε πίσω μας
το οροπέδιο και επιστρέψαμε από
την ίδια διαδρομή μέχρι το Μερερέτ,
όπου αλλάξαμε κατεύθυνση. Το
παραποτάμιο ανηφορικό μονοπάτι
περνούσε ανάμεσα από γραφικούς
λιθόκτιστους οικισμούς, κατάφυτες
πλαγιές, υψίπεδα στολισμένα με
πολύχρωμα λουλούδια. Πανέμορφη
διαδρομή με φόντο τις ψηλές μυτερές
κορυφογραμμές
των
Άλπεων.
Μου θύμιζε τους Δολομίτες της
Βόρειας Ιταλίας. Από το ψηλότερο
σημείο της διαδρομής, το πέρασμα
Ναλετλεμέ στα 3450 μ, συνεχίσαμε

Το χωριό Μεσελί

Η λίμνη Karademiz Golu

την κορυφή στις 3, με φακούς
κεφαλής, κάτω από τον έναστρο και
ευτυχώς καθαρό ουρανό. Με αργό
και σταθερό ρυθμό ακολουθήσαμε
τους οδηγούς μας στο ανηφορικό
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Η λίμνη Καραγκιόλ

μονοπάτι. Το ξημέρωμα αποκάλυψε
μια αναδυόμενη θάλασσα από μυτερές
κορφές που λούζονταν στα χρώματα
της αυγής. Σε 3 ώρες φτάσαμε στην
αλπική λίμνη Ντενίζ Γκιολού (3435 μ).

κατηφορίζοντας μέχρι τη δεύτερη
κατασκήνωση μας, δίπλα στην αλπική
λίμνη Καραντενίζ Γκιολού (2840 μ). Το
τοπίο ήταν πραγματικά μαγευτικό, σα
βγαλμένο από παραμύθι. Τα γαλήνια

Θέα από την Κορυφή Κάτσκαρ

Με φόντο την αλπική λίμνη Buyu Kdeniz Golu

Στην Κορυφή Κάτσκαρ, 3937 μ

Προς το Οροπέδιο Dilber Duzu
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γαλαζοπράσινα νερά της λίμνης
καθρέφτιζαν τα γύρω βουνά και τον
ουρανό με τα σύννεφα, ενώ πέπλα
ομίχλης υψώνονταν από χαμηλά και
κάλυπταν το τοπίο. Οι πολύχρωμες
σκηνές μας πρόσθεσαν ακόμα μια
πινελιά στον πίνακα και εμείς το
γιορτάσαμε με πλούσιο γευστικό
δείπνο.
Το πρόγραμμα της επόμενης μέρας
ήταν ελεύθερο, κάποιοι έμειναν
στην κατασκήνωση, οι υπόλοιποι
περπατήσαμε στην γύρω περιοχή.
Όσοι, παρά την κούραση μας,
διαλέξαμε τη μεγαλύτερη διαδρομή,
επιβραβευτήκαμε, όχι μόνο για τα
τοπία που απολαύσαμε αλλά και για

την επίσκεψη μας στο παραδοσιακό
χωριό Yukari Kavron. Χτισμένο σε
υψόμετρο 2150 μ, σε μια κοιλάδα δίπλα
στο ποτάμι, το χειμώνα σκεπάζεται
από χιόνι, αλλά το καλοκαίρι σφύζει
από ζωή. Τα σπίτια του με τις τσίγκινες
σκεπές είναι χτισμένα αμφιθεατρικά.
Οι κάτοικοι κυκλοφορούσαν ντυμένοι
με τις παραδοσιακές φορεσιές, ιδίως
οι γυναίκες με τα περίτεχνα «ποσί»
τους. Ήταν αυτές οι γυναίκες του
Πόντου, που κέρδισαν την καρδιά μας
με το έντονο βλέμμα και τα εκφραστικά
πρόσωπα τους. Στο γυρισμό μας
έπιασε βροχή και αργότερα ομίχλη που
κάλυψε τα πάντα, ακόμα και τη λίμνη.
Όλη τη νύχτα έβρεχε καταρρακτωδώς,
με αστραπές και βροντές, αλλά εμείς

Κατάβαση από τη λίμνη Karadeniz Golu

Η Μονή Παναγία Σουμελά
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ήμασταν ασφαλείς, κλεισμένοι στις
αδιάβροχες σκηνές μας.
Ευτυχώς ο ήλιος έλαμψε την επόμενη
μέρα και αναχωρήσαμε στεγνοί και
χαρούμενοι. Αφήσαμε πίσω μας τα
αλπικά πεδία, διασχίσαμε πυκνές
δασώδεις περιοχές και καταλήξαμε σε
άλλο ένα παραδοσιακό χωριό με ξύλινα
σπιτάκια σε πράσινο φόντο, το Yukari
Gaymakcur Y. Εκεί μας υποδέχτηκε
η
γλυκιά μητέρα του οδηγού
μας Ναδίρ, ανακουφισμένη που
επιστρέψαμε όλοι σώοι και ασφαλείς.
Εμείς με λύπη αποχαιρετήσαμε το
βουνό που μας πρόσφερε απλόχερα
τόσες συγκινήσεις. Με τα βανάκια
μεταφερθήκαμε στο Ayder, ένα ορεινό
θέρετρο σε υψόμετρο 1200 μ. Μόνο
το χαμάμ το έκανε να ξεχωρίζει από
τα χωριά των Αυστριακών Άλπεων.
Η βροχή και η ομίχλη πρόσθεταν μια
μυστηριακή νότα στην ατμόσφαιρα. Το
βράδυ παρακολουθήσαμε τοπικούς
χορούς με τη μουσική συνοδεία του
«τουλουμιού».
Τις επόμενες μέρες διασχίσαμε
οδικώς τον υπόλοιπο Ανατολικό
Πόντο, στα χαμηλότερα υψόμετρα
και τα παράλια, περιοχή εξαιρετικής
φυσικής ομορφιάς με πλούσια
βλάστηση, τρεχούμενα νερά και
καλλιεργημένες εκτάσεις. Κάναμε
ράφτινγκ στον ποταμό Φουρτούνα,
σκαρφαλώσαμε στο κάστρο Ζιλ Καλέ
στις απότομες πλαγιές του Εθνικού
Πάρκου Κάτσκαρ. Περπατήσαμε
γύρω από τη λίμνη Ουζούνγκιολ, σε
υπέροχο φυσικό τοπίο αλλά και στις
καταπράσινες περιοχές νότια του Ρίζε
με τις απέραντες φυτείες τσαγιού, που
παράγουν το καλύτερης ποιότητας
τσάι της Τουρκίας. Επισκεφτήκαμε τις
πόλεις Τσάγιελι, Όφις, Σούρμενα και
Ρίζε, όπου και άκμασε το ελληνικό
ποντιακό στοιχείο.
Επόμενος σταθμός μας ήταν η
Τραπεζούντα, πόλη που ιδρύθηκε
τον 7ο αιώνα π.Χ. από τους Σινωπείς
και υπήρξε πρωτεύουσα της
αυτοκρατορίας των Κομνηνών. Εκεί
επισκεφτήκαμε το Ναό της Αγίας

Το πέτρινο γεφύρι Senyuva Koprusu

Γυναίκες του Πόντου

Σοφίας, την έπαυλη του Καπαγιαννίδη
(Ατατούρκ Κιοσκ), την παλιά πόλη με
τα μεσαιωνικά τείχη και την πλατεία
Meydan. Και επιτέλους έφτασε η μέρα
της επίσκεψης μας στη Μονή Παναγίας
Σουμελά. Αφού διασχίσαμε το
απαράμιλλης ομορφιάς καταπράσινο
φαράγγι, τα τοιχώματα του οποίου
καλύπτονταν με ομίχλη δημιουργώντας
ένα μυστηριακό τοπίο, αντικρίσαμε τη
Μονή να αναδύεται μέσα από τα πέπλα
της ομίχλης κρεμασμένη στο βράχο.
Η συγκίνηση μας ήταν μεγάλη, ενώ
στη φαντασία μας ζωντάνευε η τώρα
εγκαταλειμμένη αλλά κάποτε, στην
εποχή του Ιουστινιανού και Κομνηνών,
ευημερούσα και διάσημη Μονή.
Επόμενες στη σειρά πόλεις ήταν η
Τιρέμπολου (Τρίπολη), το Ορντού
(Κοτύωρα), η Φάτσα και η Γκίρεσουν
(Κερασούντα).
Τέλος, μετά από μια κουραστική
διαδρομή
καταλήξαμε
στην
πανέμορφη πόλη Αμάσεια. Χτισμένη
κατά μήκος του ποταμού Ίρις, τον
οποίο διασχίζουν περίτεχνες γέφυρες,
πλαισιώνεται στη μια της όχθη από
σειρά γραφικών διώροφων σπιτιών
οθωμανικής περιόδου, πάνω από τα
οποία, λαξευμένοι στους βράχους

βρίσκονται οι τάφοι των Μιθριδατών.
Τελευταίος σταθμός μας στον Πόντο
η Σαμψούντα, η αρχαία Αμισός, που
ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από
Μιλήσιους, τώρα πόλη με μεγάλη
ανάπτυξη και το μεγαλύτερο λιμάνι της
περιοχής. Επισκεφτήκαμε τη συνοικία
της Αγίας Τριάδας με τα 4 ελληνικά
σχολεία, τα αρχοντικά σπίτια των
ποντίων και την πλατεία Ρολογιού.
Έτσι το οδοιπορικό μας έφτασε στο
τέλος του. Επιστρέψαμε στην πατρίδα,
πλούσιοι από εικόνες, εμπειρίες και
συναισθήματα,
εντυπωσιασμένοι
από την απαράμιλλη ομορφιά του
φυσικού τοπίου, συγκινημένοι τόσο
από την κατάκτηση της κορυφής των
εντυπωσιακών Τουρκικών Άλπεων,
όσο και από τη συνάντηση μας με
την ιστορία του Πόντου, ακόμα όμως
γοητευμένοι από τους ανθρώπους του
τόπου αυτού, που με λύπη αφήσαμε
πίσω μας…
Πάντα με την ελπίδα κάποια στιγμή
να τον επισκεφτούμε ξανά…
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φθινοπωρο στα Ζαγοροχώρια
Οκτώβρης 2014

Κείμενο - Φωτογραφίες: Μαρία Νταναλάκη

Δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη προτού
δηλώσω συμμετοχή στην εκδρομή
που θα πραγματοποιούσε ο ΕΟΣ
Ηρακλείου στο Ζαγόρι . Το Πάπιγκο,
η Χαράδρα του Βίκου, ο Βοϊδομάτης,
τα δυσπρόσιτα και μαζί γοητευτικά
Ζαγοροχώρια, η Δρακόλιμνη, τα
πέτρινα γεφύρια… Στοιχεία που
συνιστούν ένα μοναδικό τοπίο και μια
εμπειρία που χαράζεται ανεξίτηλα
τη μνήμη. Με μιας αναδύθηκαν στο
μυαλό μου οι μαγευτικές εικόνες
που αντίκρισα για πρώτη φορά το
2004, με αφορμή την 64η Πανελλήνια
Ορειβατική Συνάντηση, που είχε
πραγματοποιηθεί εκείνη τη χρονιά
στην Αστράκα.
Ενώ οι μέρες πλησιάζουν, στην Κρήτη
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έχει έρθει δεινή κακοκαιρία, την οποία
ελπίζουμε να αποφύγουμε... Επέτειος,
ευκαιρία για γιορτή, καλή παρέα από
τον ΕΟΣ και...φύγαμε!
1η μέρα

Ζωή από πέτρα

Ο καιρός είναι με το μέρος μας.
Μάθαμε ότι μόλις χθες έριξε το
πρώτο καλό χιόνι και η Τύμφη που
θα επισκεφθούμε τις επόμενες μέρες
έχει γίνει κάτασπρη. Εντούτοις, η
πρώτη μέρα στο Ζαγόρι μας βρίσκει
με έναν πανηγυρικό ήλιο που ήρθε να
ενισχύσει την καλή μας διάθεση.
Ξημέρωμα στη Βίτσα σε αυτό το
πανέμορφο πετρόκτιστο χωριό, που
θα αποτελούσε το εφαλτήριο όλων

μας των εξορμήσεων. Οι ανέσεις του
σήμερα δεν έχουν να κάνουν με τις
δυσκολίες του τότε, που ανάγκαζαν
τους κατοίκους να φεύγουν για μια
καλύτερη τύχη. Η μετανάστευση
είχε κοστίσει στο Ζαγόρι σχεδόν την
ερήμωσή του, αφενός, μάλλον τη
διάσωσή του, αφετέρου.
Οι Ζαγορίσιοι - που επί τουρκοκρατίας
στράφηκαν κυρίως προς τις
παραδουνάβιες ηγεμονίες - διέπρεψαν
στην οικονομική και πνευματική
ζωή και στάθηκαν γενναιόδωροι
απέναντι στη δοκιμαζόμενη πατρίδα ιδιαίτερη και μη. Αυτό φάνηκε με το
χτίσιμο - όμορφων αρχοντικών και
περίτεχνων γεφυριών, καθώς και με τη
λειτουργία σχολείων, όπως η Ριζάρειος

- το κτίριο της οποίας επισκεφθήκαμε
στο Μονοδένδρι. Η επιδεξιότητα των
Ηπειρωτών μαστόρων δημιούργησε
αυτά τα μοναδικά πέτρινα μνημεία που
απολαμβάνουμε ακόμη.
Ξεκινήσαμε περπατώντας πάνω
στη
“σκάλα” της Βίτσας, έτσι
ονόμαζαν τα πέτρινα καλντερίμια που
ανεβοκατέβαιναν φιδογυρίζοντας για
να ενώσουν τα χωριά του Ζαγοριού.
Από τη Βίτσα φτάσαμε στο Κουκούλι
περνώντας ανάμεσα από βραχώδεις
σχηματισμούς και πάνω από το γεφύρι
του Μίσιου. Ρυάκια, κυκλάμινα,
φιδάκια έτοιμα για ύπνο και δέντρα
που αν και δεν ξέραμε το όνομά τους,
εκείνα απλόχερα μας προσέφεραν
τη δροσερή τους αύρα. Κι ο Βίκος
παραδίπλα να χάσκει...Πάντων μέτρο
το φυσικό τοπίο!
Συνεχίσαμε λοιπόν την περιήγησή μας
στο χώρο και το χρόνο, με την επίσκεψή
μας στο Μουσείο Κώστα Λαζαρίδη
που στεγάζει βιβλία, χειρόγραφα,
σκεύη και άλλα αντικείμενα που
σχετίζονται με την ιστορία της παιδείας
στα Ζαγοροχώρια και μια απόπειρα
καταγραφής της πλούσιας χλωρίδας
της περιοχής.
Ο δρόμος - το καλντερίμι δηλαδή - μας
οδηγούσε στους Κήπους και τελικά στο
Δίλοφο, αφού περάσαμε πάνω από τα
καταπληκτικής μαστοριάς γεφύρια
του Πλακίδα και του Κοκκόρου. Ένα
πέρασμα από τη σκάλα του Βραδέτο-

που δεν ενδεικνυόταν για αργοπόρους
– από όπου ξεκινήσαμε το περπάτημα
προς Μπελόη, όνομα και πράγμα,
αφού από εκεί μπορείς να αγναντέψεις
το Βίκο μέχρι όπου φτάνει το μάτι....
Η μέρα μας έκλεισε στη Βίτσα, με καλή
παραδοσιακή κουζίνα και βραδινό...
χωνευτικό περίπατο!
2η μέρα

Χαρούμενα μυρμήγκια
στο Βίκο

Από το Μονοδένδρι - όμορφο ζαγορίτικο κεφαλοχώρι - ξεκινήσαμε για
τη χαράδρα του Βίκου κάνοντας μια
μικρή παράκαμψη για το μοναστήρι
της Αγίας Παρασκευής που ιδρύθηκε
το 1412 και τις γειτονικές σκήτες που
χρονολογούνται από τον 13ο αιώνα. Η
θέα και από τα δύο προς τη χαράδρα
κόβει την ανάσα και αποκαλύπτει
άμεσα το μεγαλείο του τοπίου.
Όπως μια ορδή χαρούμενων
μυρμηγκιών
κατεβήκαμε
στη
χαράδρα και περπατήσαμε ανάμεσα
σε πουρνάρια, κουμαριές, φιλλύκια,
κουτσουπιές, βελανιδιές, μαύρη
πεύκη, σφενδάμια, οξυές, γαύρους
και..., και..., και...πάνω από 1700 είδη
και υποείδη φυτών που βρίσκονται
μέσα στη χαράδρα.
Βικογιατροί
που μάζευαν φαρμακευτικά φυτά,
πανύψηλα δέντρα, μαγικά μανιτάρια,
ερειπωμένα εικονοστάσια στοίχειωναν

τα μάτια και τη φαντασία μας σε όλη τη
διαδρομή. Φτάνοντας στην τοποθεσία
Κλήμα, δροσιστήκαμε με πόσιμο
νερό και συναντήσαμε το φαράγγι
του Μέγα Λάκκου. Συνεχίσαμε μέχρι
τις πηγές του Βοϊδομάτη, όπου οι
πιο τολμηροί έριξαν τη βουτιά τους.
Σε διαδρομή μιας ώρας αφήσαμε
σταδιακά πίσω μας τη χαράδρα, τα
δέντρα και τα νερά της και φτάσαμε
στο χωριό Βίκος. Καταφύγαμε στα
όμορφα πετρόκτιστα καφενεία του
και αφήσαμε τις απίστευτες εικόνες
που είχαμε δει να βρουν την σωστή
θέση μέσα μας. Ένα ζεστό τσάι, ένας
μερακλίδικος ελληνικός ή μια μπύρα
για άλλους, βοήθησαν τη διαδικασία!
3η μέρα

Λευκό από ...χιόνι

Έφτασε η πολυπόθητη στιγμή να
ανέβουμε λιγάκι σε βουνό. Έχουμε
φορτωθεί με τα απαραίτητα, όσοι
αποφασίσαμε να ανέβουμε στην
Αστράκα - και ήμασταν οι περισσότεροι για να εξορμήσουμε τριγύρω και να
διανυκτερεύσουμε στο καταφύγιο.
Ξεκινήσαμε την πεζοπορία από το
Μεγάλο Πάπιγκο, και αφού περάσαμε
και από το Μικρό Πάπιγκο στοχεύσαμε
προς το καταπληκτικό, δασωμένο
αρχικά, και ανηφορικό μονοπάτι.
Στη συνέχεια το τοπίο γίνεται αλπικό,
η θέα καταπληκτική και ανεμπόδιστη.
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Τα κιόσκια που υπήρχαν κατά τη
διάρκεια της διαδρομής πρόσφεραν
την ευκαιρία να αγναντέψουμε τα
τριγύρω βουνά και να δροσιστούμε
στις πηγές. Οι πηγές «Αντακλή»,
«Τράφος» και «Κρούνα», έτρεχαν
κυριολεκτικά κρυστάλλινο νερό, αφού
ήταν στολισμένες από το χιόνι .
Η αίσθηση του πρώτου χιονιού της
χρονιάς ήταν μοναδική, όσο κι αν από
κάποιο σημείο και έπειτα άρχισε να
ενδίδει στις ακτίνες του ήλιου.
Στο καταφύγιο φτάσαμε κατά το
μεσημέρι και ο χρόνος για την πορεία
προς τη Δρακόλιμνη ήταν οριακός.
Αφού πήραμε μια ανάσα ξεκινήσαμε
με διιστάμενες απόψεις για τη διάρκεια
της πορείας λόγω της κατάστασης
του χιονιού. Όσοι το τολμήσαμε
ανταμειφτήκαμε γενναιόδωρα από
το υπέροχο τοπίο της παγωμένης
λίμνης και της Γκαμήλας που δέσποζε
από πάνω. Τα σύννεφα σεργιάνιζαν
στον ουρανό λες και τα είχαμε
παραγγείλει για να συμπληρώσουν
τη μαγεία. Η σιωπή και το λευκό του
χιονιού μεταμόρφωναν την ούτως ή
άλλως πανέμορφη Δρακόλιμνη σε
τόπο μυθικό. Πήραμε το δρόμο της
επιστροφής, καθένας κουβαλώντας τις
εικόνες του σαν πολύτιμο θησαυρό.
Το γλέντι που ακολούθησε ήρθε σαν
φυσικό επακόλουθο της ευφορίας
που βιώσαμε όλοι, και κράτησε καλά.
Το φαγητό και η φιλοξενία στο
καταφύγιο άψογα, η παρέα σε άνθιση
και το κέφι στο ζενίθ!

4η μέρα

Όλα τα ωραία
τελειώνουν...

κάποτε

Με την γλυκόπικρη αίσθηση του
αποχαιρετισμού να μας συνοδεύει,
ξυπνήσαμε και μπήκαμε στο μονοπάτι
για το Μικρό Πάπιγκο. Πήραμε μια
γεύση της τοπικής παραδοσιακής
κουζίνας δοκιμάζοντας ηπειρώτικες
πίτες και κατευθυνθήκαμε στο
Ρογκοβό και τις Οβίρες του - αλλιώς
“ Κολυμπήθρες”. Θαυμάσαμε τις
υπέροχες λίμνούλες που σχηματίζονται
καθώς το ρέμα κατηφορίζει, ενώ
κάποιοι τις βυθομέτρησαν κιόλας!
Μέρος - καθρέπτης κάποιας θεϊκής
αρμονίας και απόκοσμης γαλήνης ήταν ο καλύτερος επίλογος για αυτή
την αξέχαστη εκδρομή.
Μπήκαμε στα λεωφορεία για τη
Θεσσαλονίκη, αποχαιρετώντας αυτό
τον υπέροχο τόπο, με την υπόσχεση
να επιστρέψουμε όσο πιο σύντομα
μπορούμε!

43

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Εισαγωγή στον όμορφο κόσμο της αναρρίχησης

Τράφουλας, η ομάδα γύρω από την φωτιά

Πριν από είκοσι χρόνια, όταν κάποιοι
από εμάς κάναμε τα πρώτα βήματα
στα κάθετα βράχια του νησιού, τα
πράγματα μόνο εύκολα δεν ήταν. Ήταν
άγνωστα, αγνά και όμορφα, έτοιμα να
τα εξερευνήσουμε. Βλέποντας σήμερα
τους μαθητές μας πόσο γρήγορα
εξελίσσονται, μας δίνει πολύ μεγάλη
χαρά και συνειδητοποιούμε ότι αυτά
που μαθαίνουν οι νέοι αναρριχητές
σε έξι μήνες εμείς χρειαστήκαμε δέκα

Οι μαθητες της Σχολης
αρχαρίων εν δράσει στα
Καπετανιανά
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χρόνια ενασχόλησης με το άθλημα!
Εξέλιξη, υποδομή, γνώση και πολλή
δουλειά. Όταν οι περισσότεροι από
την παλιοπαρέα ξεκινήσαμε να
αναρριχόμαστε, οι διαδρομές που
υπήρχαν στο νησί ήταν ελάχιστες,
αυτές δε που είχαν μόνιμη ασφάλιση
ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός
χεριού.
Σήμερα το νησί μας μετράει πάνω
από χίλιες αθλητικές αναρριχητικές
διαδρομές,
ασφαλισμένες
σε
παγκόσμια πρότυπα και τουλάχιστον
τριάντα οργανωμένα αναρριχητικά
πεδία. Υπάρχουν πάνω από εκατό
δραστήριοι αναρριχητές μόνο στην
πόλη μας και τρία οργανωμένα
αναρριχητικά πεδία λιγότερο από
τριάντα χιλιόμετρα από το κέντρο της
πόλης.
Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία
με πιστοποιημένους εκπαιδευτές
της ΕΟΟΑ(Ελληνική Ομοσπονδία
Ορειβασίας
κ
Αναρρίχησης)
διοργανώνει κάθε χρόνο σχολές
αρχαρίων και μέσου επιπέδου. Οι
σχολές αυτές είναι ο καλύτερος

τρόπος για να μυηθεί κάποιος στον
όμορφο κόσμο της αναρρίχησης
και του βουνού. Η διάρκεια των
μαθημάτων είναι δέκα μέρες, στις
οποίες τα μαθήματα γίνονται στα
βράχια με διανυκτερεύσεις δίπλα στα
αναρριχητικά πεδία και με εξοπλισμό
που παρέχει ο Σύλλογός μας εξ
ολοκλήρου. Στα πλαίσια των σχολών
αυτών σκοπός είναι οι μαθητές μας
και νέοι αναρριχητές μετά το πέρας
των μαθημάτων να είναι αυτόνομοι
και με ασφάλεια να μπορούν πλέον
να σκαρφαλώνουν σε οποιοδήποτε
οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο στον
κόσμο με τις αντίστοιχες διαδρομές
του επιπέδου τους.
Μέσα από τις σχολές διδάσκεται
επίσης η αναρριχητική δεοντολογία
και ηθική, καθώς και η ιστορία της
αναρρίχησης και της ορειβασίας με
σκοπό ο χώρος να εξελίσσεται ομαλά
και όμορφα, με απόλυτο σεβασμό στη
φύση, την ιστορία της αναρρίχησης και
την κουλτούρα που έχει χτιστεί γύρω
από αυτή.

Περνάμε υπέροχα και χαμογελάμε!

Παρά τον ήλιο τα νέα αναρριχητόνια δεν πτοούνται!

Πλακιάς, μετά από μία
γεμάτη αναρριχητική μέρα
και πολλές επαναλήψεις
διαδρομών

Εκτός όμως από τις σχολές μας η
αναρριχητική δραστηριότητα στην
Κρήτη δεν λέει να κοπάσει. Δώδεκα
νέες αναρριχητικές διαδρομές στο
Αγιοφάραγγο, μία στον Τράχουλα,
δύο στον Πλακιά. Αρκετές είναι οι
διαδρομές που συντηρήθηκαν με
χημικά βύσματα και πολλές ακόμη
σκαρφαλώθηκαν. Είναι μεγάλη μας η
χαρά και η ικανοποίηση να βλέπουμε
όμορφους ανθρώπους στα βράχια,

παλιούς και νέους αναρριχητές να
δίνονται στο άθλημα, να προσπαθούν,
να πέφτουν και να σηκώνονται και,
το βασικότερο, να απολαμβάνουν την
όμορφη και δημιουργική αναρριχητική
παρέα μας!
CRETAN CLIMBING COMMUNITY
against all forms of racism
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Ευχαριστούμε το Studio 19 για τη δωρεάν ραδιοφωνική ανακοίνωση των διαδρομών μας

Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα
παρά μόνο φωτογραφίες,
και δεν αφήνουμε πίσω μας τίποτα
παρά μόνο σταγόνες ιδρώτα!!
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Εκπτώσεις για τα μέλη του ΕΟΣ Ηρακλείου
Με την επίδειξη του Δελτίου Μέλους του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου (Ορειβατική Ταυτότητα),
τα μέλη στου Συλλόγου μας μπορούν να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι παρακάτω
επιχειρήσεις της πόλης μας στα είδη τους. Το Δελτίο Μέλους δίνεται ελεύθερα σε όλα τα μέλη με την
προσκόμιση μιας φωτογραφίας τους και την τακτοποίηση της συνδρομής τους για το τρέχον έτος.

Οι επιχειρήσεις είναι οι εξής:

ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ

Αντωνακάκης Κων/νος
Οπτικά Αντωνακάκη
Ηράκλειο, Οδός 1866 αρ.109
www.antonakaki-optics.gr

25% έκπτωση σε όλα τα είδη εκτός
από τους φακούς επαφής και τα υγρά
φακών επαφής.

Κάβος Σπορ
Λ. 62 Μαρτύρων 11, Ηράκλειο

10% έκπτωση σε είδη κάμπινγκ

WOODLAND • Γ. Μαρνελάκης
Στρατιωτικά και Είδη Σπορ
Έβανς 8 - Ηράκλειο

10% έκπτωση σε όλα τα είδη
7% στα είδη POLO
Δεν συγχωνεύονται δύο εκπτώσεις μαζί

ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ • Είδη Κυνηγιού
Λ. 62 Μαρτύρων 134, Ηράκλειο

10% έκπτωση σε είδη ορειβασίας
και κάμπινγκ

ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕ
Είδη Κυνηγιού
Πλατεία Νικηφόρου Φωκά 7,
Ηράκλειο

10% έκπτωση σε όλα τα είδη που
δεν έχουν ήδη άλλη έκπτωση

Ευχόμαστε στα μέλη και τους φίλους του συλλόγου μας
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2016!!
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Τα νέα μας
• Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όπως αναδείχτηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, είναι το εξής:
• Πρόεδρος: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
• Αντιπρόεδρος: Κίτσα Βασιλειάδου
• Γραμματέας: Βίκυ Μελισσάρη
• Ταμίας: Κατερίνα Μαραγκάκη
• Έφορος Ορειβασίας: Νανά Κουτσανδρέου
• Έφορος Αναρρίχησης και Χιονοδρομίας:
Γιώργος Σπινθάκης
• Έφορος Καταφυγίου: Μανούσος Πουλινάκης
• Έφορος Υλικών: Άννα Μαρτιμιανάκη
• Έφορος Εντευκτηρίων: Φάνης Μάμμος

• Ο Σύλλογός μας συμμετέχει στο Μαραθώνιο της Αθήνας
στις 8 Νοεμβρίου 2015 με πολυπληθή ομάδα φέτος.
Καλή επιτυχία παιδιά!

• Με ξεχωριστή επιτυχία και δεκάδες συμμετοχές
πραγματοποιήθηκε και φέτος στον Ψηλορείτη ο ανοιχτός
αγώνας ορειβατικού σκι Pierra Creta, αλλά και αγώνας
του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Οι τοπικές κοινωνίες
αγκάλιασαν το γεγονός, οι εθελοντές ήταν πολλοί και
πρόθυμοι και ο αθλητές ενθουσιασμένοι!

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Γιώργο Παχάκη,
Άννα Χρονάκη, Σπύρο Καλεμάκη και Νίκο Λεβεντάκη
για την απώλεια των μητέρων τους, Άννα Παπαδάκη και
Χρήστο Οικονομάκη για την απώλεια των πατέρων τους,
Ελευθερία Μαυρομανωλάκη για την απώλεια του
συζύγου της, καθώς και στις οικογένειες των μελών
μας Δημήτρη Δυσσεάκη και Μανώλη Σαριδάκη για την
απώλειά τους.

• Δύο Σχολές οργάνωσε ο Σύλλογός μας την περασμένη
άνοιξη: Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων για τους εθελοντές
Σαμαρείτες και μέλη του ΕΟΣ Ηρακλείου και του ΕΟΣ
Ρεθύμνου και Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων.

• Το Καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας θα είναι ανοιχτό
τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα και όπως πάντα τις
ημέρες των εορτών για όποιον θέλει να το επισκεφτεί
κατόπιν προσυνεννόησης με τον υπεύθυνο.
• Συγχαρητήρια στα μέλη μας Φώντα Σπινθάκη και
Ruth Jenkinson, καθώς και Αθηνά Γιαλιτάκη και
Χάρη Μανιφάβα για την απόκτηση της δεύτερης
κορούλας τους.

• Τα μέλη μας που έκαναν το Γύρο της Αναπούρνα τον
Απρίλιο επέστρεψαν γεμάτοι πανέμορφες εικόνες κι
εμπειρίες. Η περιπέτεια θα παρουσιαστεί στα εντευκτήριά
μας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

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

σχεδιασμός: www.deltagraphix.gr

• 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.

