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Το πρώτο μάθημα
Πάει ο καιρός, πέρασε! Πάνε σχεδόν 20 χρόνια από
τότε που πατούσα για πρώτη φορά αυτήν την κορυφή.
Οι μνήμες ξανάρχονται καθώς κοιτάζω τα χαρούμενα
πρόσωπα των συνοδοιπόρων μου να απολαμβάνουν την
καθαρή θέα κάτω από τις φιλικές ακτίνες του ανοιξιάτικου
ήλιου. Πάνω στα ίδια βράχια τώρα, νωχελικά και χαλαρά,
κάνουμε την στάση της κορυφής, τρώγοντας και πίνοντας,
προσφέροντας στους άλλους ο καθένας το βρισκούμενό
του.
Η μνήμη παίζει παράξενα παιχνίδια. Γύρισα πίσω είκοσι
χρόνια. Μια ομάδα τότε του ΕΟΣ Ηρακλείου, χειμώνας
θυμάμαι, είχαμε έρθει και πάλι εδώ. Η πρώτη μου
ορειβατική εξόρμηση. Άπειρη κι εντελώς ανυποψίαστη
για τις εκπλήξεις που μπορεί να κρύβει το βουνό,
ακολούθησα. Δεν ήξερα παρά 2-3 άτομα, δεν με ήξεραν
παρά 2-3 άτομα. Αυτό που ακολούθησε έμελλε να με
στιγματίσει ως ορειβάτισσα και ως άνθρωπο!
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Ήταν μια κανονική χειμωνιάτικη μέρα. Μια μεγάλη παρέα
με αστεία και καλή διάθεση περπατούσε με ρυθμό.
Φτάνοντας στην κορυφή η ομίχλη είχε κυριολεκτικά
ζώσει την περιοχή. Η στάση μας τότε ήταν σύντομη.
Η υγρασία της πυκνής ομίχλης που μας αγκάλιαζε, μας
πάγωνε. Ωστόσο η δικιά μου ικανοποίηση δεν κρυβόταν
κι ένα χαμόγελο -το μόνο ίσως- ήταν χαραγμένο στα χείλη
μου και αποτυπώθηκε στην φωτογραφία της κορυφής.
Ξεκίνησε η κατάβαση ακολουθώντας τα ίδια σημάδια.
Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την συνέχεια.
Μόνη, αλλά νιώθοντας συνεχώς την παρουσία όλων
των άλλων κοντά μου, περπατούσα προσεκτικά. «Αβέ»
με χαιρέτισε ο αρχηγός περνώντας δίπλα μου. Μετά;
Μετά άρχισε να χάνεται το φως της μέρα κι εμείς
ήμασταν ακόμα στο βουνό, ψηλά! Κάτι δεν πήγαινε
καλά. Το κατάλαβα όταν άκουσα να μας φωνάζουν να
σταματήσουμε όπου βρισκόμασταν, όταν το φως λιγόστευε
συνεχώς κι όταν άκουσα μια φωνή μέσα στην ομίχλη να
φωνάζει το όνομά μου για να βεβαιωθεί ότι είμαι καλά.
Σταμάτησα κοιτάζοντας γύρω μου και προσπάθησα να
διακρίνω μέσα στην ομίχλη ποιός βρισκόταν κοντά μου.
Είδα τον Νίκο. Ηρέμησα.

Αμέσως μια «επίλεκτη» ομάδα έμπειρων μελών
είχε κινητοποιηθεί ώστε να βρει ξανά το μονοπάτι.
Τα διακριτικά σημάδια του μονοπατιού μέσα στην πυκνή
ομίχλη είχαν γίνει αόρατα. Είχαμε πάρει εντελώς λάθος
κατεύθυνση και εκεί που βρεθήκαμε, μόνο με ελεύθερη
πτώση μπορούσαμε να κατέβουμε! Άκουγα τις φωνές της
ομάδας ανίχνευσης. Δεν έβλεπα πια, αφού είχε πέσει
και το σκοτάδι. Οι υπόλοιποι είχαν γίνει ζευγάρια και
βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Ακολουθούσα ένα ζευγάρι
που ο σύζυγος ενθάρρυνε τη σύζυγο στο κάθε της βήμα.
Ζήλεψα! Από ποιόν να ζητούσα βοήθεια; Δεν ήξερα
κανέναν, δεν έβλεπα κανέναν! Και ξαφνικά, ένας άγγελος
έπιασε το χέρι μου, ένας άγνωστος - μέχρι τότε. Και έτσι,
χέρι-χέρι, βοηθώντας ο ένας τον άλλον κατηφορίσαμε την
άγνωστη πλαγιά.
Η ομάδα ανίχνευσης διερευνώντας με αίσθημα ευθύνης
τον χώρο είχε βρει τρόπο να κατέβουμε. Άκουγα τις
φωνές τους να επιβεβαιώνουν τα περάσματα, έβλεπα
τα φωτάκια από τους φακούς τους να τρέχουν μέσα στο
σκοτάδι και την ομίχλη, ακούραστα κι αδιαμαρτύρητα,
προς κάθε κατεύθυνση, ώσπου τελικά μας βρήκαν τρόπο
να κατέβουμε όλοι με ασφάλεια.
Το βράδυ εκείνο, σ’ ένα μικρό καφενεδάκι του χωριού
που καταλήξαμε, ήπιαμε ρακή στην υγειά μας και είδα
πλέον τα πρόσωπα εκείνων των συντρόφων που όλοι
μαζί κι ένας-ένας ξεχωριστά αποτελούν πια σήμερα
αγαπημένους φίλους που μοιραζόμαστε κάθε φορά την
χαρά του βουνού, της παρέας και της συντροφικότητας.
Και για άλλη μια φορά ακόμα, τα μέλη του
ΕΟΣ Ηρακλείου υποστήριξαν και τίμησαν αυτό που
πρεσβεύει ο Σύλλογος και με το οποίο έχουμε γαλουχηθεί
όλοι. Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ετοιμότητα στο
βουνό, συνέπεια κι ενότητα!
			

Άννα Καλλέργη
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Σάββατο 2 - Κυριακή 3 | Φαλάσαρνα - Μπάλος

Κυριακή 7 | Φαράγγια Μποριανό & Κυδώνι

350m
12km

Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

Αρχηγός: Χρύσα Δόξα • Ώρες πορείας: 3 • Β.Δ.: 1+

1,2km

Μικρό φαράγγι νότα της Βιάννου, με πανέμορφα τοιχώματα από συμπαγή ασβεστόλιθο σε αποχρώσεις του κόκκινου, ένα γλυπτό
της φύσης. Πολύ καλά ασφαλισμένο, κατάλληλο για αρχάριους, έχει 22 ραπέλ το μεγαλύτερο των οποίων είναι 22 μέτρα. Στο τέλος
καταλήγουμε στον Κερατόκαμπο για μπάνιο στη θάλασσα.

		

Σάββατο 9 | Νίδα - Καμαραϊκό Σπήλαιο - Νίδα

340m

340m
12km

Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

Δωρεάν πεζοπορική διαδρομή με υπέροχη θέα στα νότια. Ξεκινάμε από το οροπέδιο
της Νίδας (1368μ), περνάμε από χαρακτηριστικά μιτάτα και πρινοδάσος ακολουθώντας
σηματοδοτημένο μονοπάτι προς το Καμαραϊκό Σπήλαιο (1700μ). Το σπήλαιο είναι
σημαντικός αρχαιολογικός χώρος χάρη στα μινωικά ευρήματα που βρέθηκαν εκεί. Η
επιστροφή γίνεται από το ίδιο μονοπάτι. Η οργάνωση γίνεται σε συνεργασία και με την
πλήρη υποστήριξη του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως
Παγκόσμιο Γεωπάρκο της UNESCO, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Γεωπάρκων.
Θα διανεμηθεί δωρεάν ενημερωτικό έντυπο υλικό γνωριμίας με το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη (χάρτες της περιοχής, φυλλάδια κλπ.).

Κυριακή 10 | 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.

Ντουρντουβάνα, Διάσχιση Νέδας Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη

Κάθε χρόνο οι ορειβάτες όλης της χώρας συναντιόμαστε σε κάποιο από τα βουνά μας το κοντινότερο Σαββατοκύριακο στη γιορτή
του προστάτη μας Προφήτη Ηλία. Φέτος η συνάντηση γίνεται στη Ντουρντουβάνα και οικοδεσπότης είναι ο ΕΟΣ Κορίνθου. Θα
κατασκηνώσουμε στη Λίμνη Δόξα (Φενεός) και θα ανεβούμε στην κορυφή Τριανταφυλλιά (2.109μ). Τις δύο επόμενες μέρες θα
διασχίσουμε τον ποταμό Νέδα στην Ηλεία.

Σάββατο 23 - Κυριακή 24 | Νήσος Χρυσή

Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου • Ώρες πορείας: 1+ 1 • Β.Δ.: 1

Ένα μαγευτικό διήμερο ξενοιασιάς και χαλάρωσης στο όμορφο Γαϊδουρονήσι ή Χρυσή, με
το δάσος από κέδρους, παραλίες με άσπρη άμμο και αναρίθμητα κοχύλια. Θα φτάσουμε
εκεί με καραβάκι από την Ιεράπετρα. Το βράδυ θα διανυκτερεύσουμε σε υπνόσακους.
Όποιοι θέλουν μπορούν να συμμετάσχουν στο γύρο του νησιού για να γνωρίσουν τις
κρυφές γωνιές του. Επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα.

Τριήμερο 13-14-15 | Σούγια - Αγία Ρουμέλη - Χώρα Σφακίων

42km

Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη • Ώρες πορείας: 5+7+6 • Β.Δ.: 1+3+2
Πεζοπορία στο πιο όμορφο, αλλά και αρκετά απαιτητικό τμήμα του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 στην Κρήτη. Η συνολική διαδρομή
των 42 χλμ περίπου, μοιράζεται σε 3 μέρες, με διανυκτέρευση στην Τρυπητή σε σκηνές και στην Αγία Ρουμέλη σε δωμάτια.
Ο εξοπλισμός για τη διανυκτέρευση στην Τρυπητή θα μεταφερθεί με καραβάκι, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν και
όσοι δεν θα ακολουθήσουν την πορεία της δεύτερης μέρας (Τρυπητή-Αγία Ρουμέλη) που είναι και το δυσκολότερο κομμάτι της
διαδρομής. Η ομάδα αυτή, αφού απολαύσει το μπάνιο στην Τρυπητή, θα επιστρέψει στη Σούγια με το καραβάκι και θα επιβιβαστεί
στο πλοίο της γραμμής για Αγία Ρουμέλη, όπου και θα ξαναβρεθούμε για να συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας.
1η μέρα: Σούγια - Τρυπητή • Ώρες πορείας 5 • 9.4χλμ • Μέγιστο υψόμετρο 281μ • Β.Δ. 1
2η μέρα: Τρυπητή - Δώματα - Αγ.Ρουμέλη • Ώρες πορείας 7 • 11.8χλμ • Μέγιστο υψόμετρο. 485μ • Β.Δ. 3
3η μέρα: Αγ.Ρουμέλη - Λουτρό • Ώρες πορείας 6 • 13χλμ • Μέγιστο υψόμετρο 138μ • Β.Δ. 2

Πενταήμερο 17-21 |

Παιδική Κατασκήνωση στο Δάσος του Ρούβα

Αρχηγός: Γιώργος Σπινθάκης
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.
Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου
Εξόρμηση στην Κίμωλο, τη μικρή, ασημένια πινελιά του Αιγαίου, που τα κατάλευκα
πετρώματά της έδωσαν στην κιμωλία το όνομά της, το μικρό Κυκλαδονήσι με τις
λουλουδιασμένες αυλές, τα κάτασπρα σπιτάκια και τα 80 εκκλησάκια, με τη μακραίωνη
ιστορία από τη νεολιθική ακόμη εποχή, με τα καταγάλανα πεντακάθαρα νερά , τα
«σύρματα» για τις βάρκες, τις καθαρές, απάνεμες παραλίες με άμμο ή βότσαλο, με
ρηχά ή βαθειά νερά, με βράχια για βουτιές ή δίπλα σε ιαματικά λουτρά, με αρμύρες και
σκίνους για σκιά, με το «Σκιάδι», το εντυπωσιακό τεράστιο πέτρινο μανιτάρι, μνημείο της
φύσης, με τα μονοπάτια που διατρέχουν όλο το νησί και καταλήγουν στη θάλασσα,
με τις Κιμωλιάτικες λιχουδιές, τους αυθεντικούς μουσικούς και τα νησιώτικα πανηγύρια.
Θα φτάσουμε εκεί με πλοίο από το Ηράκλειο μέσω Μήλου και θα διανυκτερεύουμε σε
δωμάτια ή σκηνές.

Κυριακή 28 | Χρωμοναστήρι - Φαράγγι Μύλων
200m

Αρχηγός: Χριστόφορος Χειλαδάκης • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1

Κυκλική πορεία στον Κουρνά Χανίων. Αφού επισκεφτούμε τις βυζαντινές του εκκλησίες ακολουθούμε χωματόδρομο και μονοπάτι
μέχρι την καρδιά του δάσους, στην περιοχή Αζίλακας. Το διασχίζουμε περπατώντας σε σηματοδοτημένο μονοπάτι και επιστρέφουμε
στον Κουρνά. Στην συνέχεια μεταφερόμαστε στη λίμνη Κουρνά για μπάνιο ή φαγητό. Προαιρετικά επισκεπτόμαστε τον θολωτό μινωικό
τάφο της Φυλακής. Η διαδρομή είναι ιδανική για νέους ορειβάτες και παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.
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7km

		
Επταήμερο 21-27 | Κίμωλος

Τετραήμερο 16 - 19 | 76η Π.Ο.Σ.

Κυριακή 31 | Στη Στράτα του Αζίλακα - Κουρνάς

400m

Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Μια εύκολη κυκλική διαδρομή μέσα σε πυκνό δάσος σε καλοφτιαγμένο μονοπάτι. Ξεκινάμε από τη γειτονιά Μποριανά στο χωριό
Καράνου Χανίων, κατεβαίνουμε το Μποριανό Φαράγγι, συναντάμε την έξοδο του Φαραγγιού Κυδώνι και το ανηφορίζουμε έως
πίσω στο χωριό Καράνου. Τα φαράγγια είναι μικρά, με ξύλινα παγκάκια, γεφυράκια, κάγκελα και ενημερωτικές πινακίδες. Η
διαδρομή είναι ιδανική για νέους ορειβάτες. Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνεται επίσκεψη και ξενάγηση στα αρχαία Άπτερα και
μπάνιο στη θάλασσα.

Ένα μαγευτικό διήμερο στα πιο όμορφα τοπία της Δυτικής Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε το
μεσημέρι του Σαββάτου για τα Φαλάσαρνα, όπου θα διανυκτερεύσουμε σε σκηνές. Το
πρωί, όποιοι το επιθυμούν θα περπατήσουν ως τη μαγευτική παραλία του Μπάλου.
Οι υπόλοιποι θα πάρουν το καραβάκι από το Καστέλι Κισσάμου, θα επισκεφθούν το
ακατοίκητο νησί της Γραμβούσας με το φρούριό του και θα αποβιβαστούν στον Μπάλο. Η
επιστροφή όλων θα γίνει με το καραβάκι.

Κυριακή 3 | Καβουσανό Φαράγγι

470m

Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης • 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.
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Κυριακή 4 | Φαράγγι Ίμπρου

650m
8km

Αρχηγός: Έλενα Σαρακινού • Ώρες πορείας: 4 • 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 (200μ). Η πορεία χαρακτηρίζεται
από επιβλητικά στενώματα κατακόρυφων βράχων ύψους 300μ που στη μέση περίπου της
διαδρομής συγκλίνουν αφήνοντας στενό πέρασμα. 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.

Σάββατο 10 - Κυριακή 11 | Όρνιο - Βενιζέλος - Μαλοτήρα
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης • Ώρες πορείας: 10 • Β.Δ.: 4
1000m
Κυκλική πορεία εκτός μονοπατιού με θέα σε όλο το ΒΔ συγκρότημα των Λευκών Ορέων και
τα βόρεια παράλια. Το απομεσήμερο του Σαββάτου αναχωρούμε για Θέρισο, όπου διανυκτερεύουμε. Το πρωί με αγροτικά
προωθούμαστε στην περιοχή Κακοπέρατου, απ’ όπου κατευθυνόμαστε στις περιοχές Τριαμάτι, Κολοκυθά, Πύργος. Ανεβαίνουμε
στις κορυφές Όρνιο (2139μ), Μαύρη ή Βενιζέλος (2170μ) και Μαλοτήρα (1980μ).
Τέλος επιστρέφουμε Κακοπέρατου και με τα φορτηγάκια στο Θέρισο.

Κυριακή 11 | Αγιοφάραγγο

Αρχηγός: Άννα Μαρτιμιανάκη • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Εύκολη πεζοπορία που ξεκινάει από τη Μονή Οδηγήτριας και καταλήγει στους Καλούς Λιμένες.
9km
Ακολουθώντας χωματόδρομο και μονοπάτι προσεγγίζουμε το φαράγγι, γνωστό για το εκκλησάκι
του Αγίου Αντωνίου, τις σπηλιές που ζούσαν οι ασκητές-άγιοι, τις αναρριχητικές πίστες του και την πανέμορφη παραλία του.
Στην επιστροφή ακολουθούμε μονοπάτι με θέα στο Λιβυκό πέλαγος αφού περάσουμε από το σπήλαιο-βάραθρο Βουρβουλίτη.
Η πορεία είναι εύκολη, κατάλληλη για καινούργιους ορειβάτες και παιδιά.

Σάββατο 17 - Κυριακή 18 |

440m

440m

12km

Άη Γιάννης – Σπήλαιο Δρακουλάκι

Αρχηγός: Νώντας Γκιουζέλης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
Το απομεσήμερο του Σαββάτου ξεκινάμε για τον Αϊ Γιάννη Σφακίων (768μ), όπου διανυκτερεύουμε
σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή ανεβαίνουμε από μονοπάτι στα Κρούσια και συνεχίζουμε ως
το σπήλαιο Δρακουλάκι (1207μ), στις νότιες πλαγιές του Όρους Θοδωρής. Το σπήλαιο, μήκους
1900μ, έχει πλούσιο διάκοσμο από σταλαγμίτες και σταλακτίτες, ενώ εντύπωση προκαλεί η τεράστια
ποσότητα άμμου μέσα του. Εμείς θα εξερευνήσουμε τα πρώτα 400μ. ακολουθώντας τους βασικούς
κανόνες ασφαλούς σπηλαιολογίας. Η επιστροφή γίνεται από την ίδια διαδρομή.

Σαββατοκύριακο 24-25 |

36η Παγκρήτια Ορειβατική Συνάντηση - Κόφινας
Αρχηγός: Δ.Σ. • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι ορειβάτες από όλους τους Ορειβατικούς Συλλόγους
της Κρήτης θα συναντηθούν για να περπατήσουν μαζί και να γνωριστούν καλύτερα. Φέτος
η συνάντηση διοργανώνεται από το Σύλλογό μας και θα γίνει στα Αστερούσια Όρη κοντά
στα Καπετανιανά. Το Σάββατο θα διανυκτερεύσουμε σε σκηνές στην τοποθεσία Λουσούδι
(880μ), στον χώρο της πρόσφατα ανακαινισθείσας Ιεράς Μονής των Τριών Ιεραρχών, όπου
θα γίνουν ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Την Κυριακή θα ανεβούμε στον Κόφινα
(1231μ), απ’ όπου θα απολαύσουμε πανοραμική θέα.
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Κυριακή 2 | Χορεύτρες

1080m

Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης • Ώρες πορείας: 8 • Β.Δ.: 3
Κυκλική πορεία με πανοραμική θέα στα βόρεια παράλια και τη λίμνη Κουρνά. Ξεκινάμε από την Ασή Γωνιά (390μ). Στην αρχή
σε χωματόδρομο και μετά σε ασαφές μονοπάτι ανεβαίνουμε στην περιοχή Χορεύτρες (1320μ) Συνεχίζουμε σε μαδάρα εκτός
μονοπατιού και ανεβαίνουμε στις κορυφές Κτηστό (1470μ) και Φουρνί (1420μ) και καταλήγουμε με χωματόδρομο στην Ασή Γωνιά.

Κυριακή 9 | α. Διπλόρι - Ρούβας - Ζαρός

900m

Αρχηγός: Φάνης Μάμμος • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Το πρωί ξεκινάμε από το Διπλόρι (1300μ) πάνω από τη Γέργερη και κατεβαίνουμε από το μονοπάτι Ε4 στο Δάσος του Ρούβα
(950μ), όπου κάνουμε μεγάλη στάση και απολαμβάνουμε το δάσος. Στη συνέχεια διασχίζουμε το όμορφο φαράγγι του Ζαρού
και καταλήγουμε στη λίμνη του Βότομου(450μ).

Κυριακή 9 | β. Φαράγγι Ροδάκινο

Αρχηγός: Μιχάλης Ψαρομανωλάκης • Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 2+
Όμορφο και στενό φαράγγι, στα νότια του νομού Ρεθύμνου στο χωριό Ροδάκινο, που το πλάτος του σε ορισμένα σημεία είναι μόνο 1,5μ.
Σχετικά εύκολο, με 23 τεχνικές καταβάσεις με σχοινιά (ραπέλ), η μεγαλύτερη των οποίων είναι 16 μέτρα. Ξεκινάμε από το χωριό Ροδάκινο
και μετά από πεζοπορική ανάβαση 45 λεπτών σε αγροτικό δρόμο και ασαφές μονοπάτι προσεγγίζουμε το πρώτο ραπέλ. Η έξοδος είναι
πάλι στο χωριό, κάτω από την γέφυρα του επαρχιακού δρόμου Ροδάκινου- Σφακίων. Για τη συμμετοχή απαιτείται καλή σχέση με το ύψος.

		

Σάββατο 15 - Κυρική 16 | Γκίγκιλος

800m

800m
10km

Αρχηγός: Άρια Χατζηβασίλη Ώρες πορείας: 7 Β.Δ.: 3
Το Σάββατο το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για τον Ομαλό Χανίων όπου και θα διανυκτερεύσουμε.
Την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσουμε από το Ξυλόσκαλο (1200 μ) την ανάβαση για την Κορυφή
Γκίγκιλος, η οποία βρίσκεται δυτικά του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Αρχικά θα ακολουθήσουμε
το καλά χαραγμένο μονοπάτι Ε4, θα περάσουμε από το Λινοσέλι και θα ανηφορίσουμε μέχρι
το διάσελο (1650 μ). Όσοι θέλουν μπορούν να σταματήσουν εδώ, να θαυμάσουν τη θέα και να
επιστρέψουν στο Ξυλόσκαλο. Οι υπόλοιποι, ακολουθώντας τα σημάδια στη βραχώδη δυτική
πλαγιά του βουνού, θα οδηγηθούμε στην κορυφή του Γκίγκιλου (1980 μ). Η διαδρομή είναι πολύ
όμορφη και η θέα μαγευτική. Η επιστροφή θα γίνει από το ίδιο μονοπάτι.

Κυριακή 23 | Γιούχτας

430m

440m

Αρχηγός: ΔΣ • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
6km
Δωρεάν πεζοπορία για όλο τον κόσμο, ενταγμένη στο αθλητικό καλεντάρι του Δήμου Ηρακλείου και του τμήματος αθλητισμού.
Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας από τα Ανεμόσπηλια (380μ), θα ανηφορίσουμε το μονοπάτι ως το Ιερό Κορυφής (811μ) και θα
φτάσουμε στο εκκλησάκι του Αφέντη Χριστού. Θα απολαύουμε τη θέα και κατέβουμε από την ανατολική πλευρά στις Αρχάνες (370μ).

Πενταήμερο 27-30 | Τζουμέρκα

Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη
Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα ή Αθαμανικά όρη. Ορεινή και δασωμένη περιοχή, με
αρκετές κορυφές και εντυπωσιακό ανάγλυφο, χωριά χωμένα μέσα στο πράσινο, ποτάμια,
καταρράκτες, με μπόλικη ιστορία και παράδοση. Με αφετηρία τα Πράμαντα, θα θαυμάσουμε
τον καταρράκτη με το μεγαλύτερο ανάπτυγμα (350μ.), θα ανεβούμε στη Στρογγούλα (2112μ.),
θα πεζοπορήσουμε σε παλιά μονοπάτια, όπως είναι αυτό που ενώνει τα χωριά Ματσούκι–
Καλαρρύτες-Συράκο και φυσικά το ράφτιγκ στον ΄Αραχθο είναι στο πρόγραμμά μας.

Κυριακή 30 | Κεφαλοβρύσι-Ομαλός Βιάννου-Κάτω Σύμη

600m

630m

Αρχηγός: Γιώργος Σπινθάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας από το χωριό Κεφαλοβρύσι (760μ) και ακολουθώντας ανηφορικό δασωμένο μονοπάτι
θα φτάσουμε στο Οροπέδιο Ομαλού Βιάννου, το οποίο θα διασχίσουμε ως το εκκλησάκι των Αγίων Πάντων (1350μ).
Στην επιστροφή θα περάσουμε από την τοποθεσία Παραδείσου Κούτελο με την υπέροχη θέα και θα κατηφορίσουμε πανέμορφο
μονοπάτι μέσα σε πευκοδάσος μέχρι την Κάτω Σύμη (730μ).
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Κυριακή 6 | α. Διάσχιση Ψηλορείτη

1000m 2000m

Κυριακή 4 | Αζιλακόδασος - Κράσι

650m

400m

Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 2
Ξεκινάμε από κάποιο σημείο του δρόμου από Μάλια προς Κράσι (350μ) και ακολουθώντας καλοφτιαγμένο μονοπάτι φτάνουμε
στο πανέμορφο Αζιλακόδασος(1000μ). Οι αζίλακες ή αριές, δηλαδή πρίνοι του γένους Quercus ilex, είναι σπάνιοι και
απαντώνται μόνο σε λίγες ακόμη περιοχές της Κρήτης και σε κάποια νησάκια του Αιγαίου. Συνεχίζουμε στις παρυφές της
Σελένας και από δρόμο και μονοπάτι καταλήγουμε στο Κράσι (600)μ.

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. Κορίτσι - Βρομονερό

650m
14km

Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Το περπάτημα θα ξεκινήσει περίπου 2 χλμ μετά την εκκλησία της Αγ. Μαρίνας (1300μ) στο δρόμο προς τη Νίδα. Θα κατηφορίσουμε
από μονοπάτια και χωματόδρομους προς το Οροπέδιο Κορίτσι και το Δάσος Βρομονερό. Η πορεία θα καταλήξει στο
Μοναστήρι της Αγ. Ειρήνης Κρουσώνα (650μ). Εύκολη πεζοπορία για νέους ορειβάτες και παιδιά που συνοδεύονται
από τους γονείς τους.

Κυριακή 13 | Λαγού - Καρφί - Τζερμιάδο

9km

Αρχηγός: Άννα Αϋφαντή • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Ξεκινάμε από το οροπέδιο Λασιθίου λίγο έξω από το χωριό Λαγού (850μ),
ανηφορίζουμε σε λιθόστρωτο μονοπάτι μέχρι την κορυφή Καρφί (1100μ), εκεί
όπου βρισκόταν ο ομώνυμος μινωικός οικισμός, για να απολαύσουμε την
καταπληκτική θέα. Στη συνέχεια, ακολουθώντας μονοπάτι προς τα ανατολικά
και αφού περάσουμε το οροπέδιο Νήσιμος (940μ) που βρίσκεται μέσα στις
ορεινές αγκαλιές της Σελένας, καταλήγουμε στο Τζερμιάδο (850μ).

500m

760m

1260m
15km

Σάββατο 10 - Κυριακή 11 |

Άνω Ασίτες-Καταφύγιο Πρίνος-Κουδούνι
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης • Ώρες πορείας: 2+8 • Β.Δ.: 1+3
Το Σάββατο το μεσημέρι θα ανέβουμε από τις Άνω Ασίτες (600μ) στο καταφύγιο
Πρίνος του Συλλόγου μας (1100μ), όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Νωρίς το πρωί
της Κυριακής θα ξεκινήσουμε την πορεία μας ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4, θα
ανέβουμε στην Πυραμίδα(1600μ) και θα φτάσουμε στην κορυφή Κουδούνι (1860μ).
Η επιστροφή θα γίνει από την ίδια διαδρομή.

Κυριακή 18 |

Παράνυμφοι-Μονή Κουδουμά-Άη Γιάννης

Κυριακή 20 | α. Κορίτσι-Σκίνακας-Ρούβας-Ζαρός

850m

Αρχηγός: Γιώργος Παχάκης • Ώρες πορείας: 8 • Β.Δ.: 2
Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας από το Κορίτσι (1300μ) στο δρόμο προς τη Νίδα, θα κυκλώσουμε τη βάση του Σκίνακα και από
το διάσελο θα κατηφορίσουμε διασχίζοντας όλο το πανέμορφο πρινοδάσος του Ρούβα. Μετά από την καθιερωμένη στάση στον
Αϊ Γιάννη (950μ) θα διασχίσουμε το φαράγγι του Ζαρού ως τη λίμνη του Βότομου (450μ).

100m

500m
15km

Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.:
Από τους Παρανύμφους θα κατέβουμε το παλιό μονοπάτι με την ανεμπόδιστη θέα
στη θάλασσα και θα φτάσουμε στη Μονή Κουδουμά. Από κει θα συνεχίσουμε προς
τα δυτικά μέσα σε πευκοδάσος, θα περάσουμε από το σπήλαιο του Αγίου Αντωνίου
και θα καταλήξουμε στον παραλιακό οικισμό του Αϊ Γιάννη. Τέλος, 4Χ4 θα μας
ανεβάσουν στα Καπετανιανά.

β. Φαράγγι Μεσοσφήνι
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 3+
Χαρακτηριστικό φαράγγι των Αστερουσίων με σταλαγμιτικά 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.

Κυριακή 27 | Κολλητά Φαράγγια

Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης • Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Στη διαδρομή αυτή θα διασχίσουμε δύο γνωστά και πανέμορφα φαράγγια
του Ρεθύμνου. Το πρώτο, το φαράγγι του Βελονάδο, ξεκινάει από το χωριό
Μούντρος (350μ) και καταλήγει στο χωριό Βελονάδο από μονοπάτι που
διασχίζει το φαράγγι. Το δεύτερο φαράγγι, γνωστό και ως 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 (300μ).
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100m

130m
11km

....

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

εξοπλισμοσ στο βουνο

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
Ορειβατική Διαδρομή

Εξοπλισμός Σκι

Μονοπάτι

Χειμερινός Εξοπλισμός

Χωματόδρομος
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Αναρριχητικός Εξοπλισμός

600m

Υψομ. διαφορά: Ανάβαση 600m

600m
650m

1740m
12km

Υψοφοβικά περάσματα

Φακός

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση 600m

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Πόσιμο Νερό

Συνολική Ανάβαση

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Κατάλληλη για παιδιά

Συνολική Κατάβαση 1740 m

Κυκλική Διαδρομή

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Ωραία Θέα

Συνολικό Μήκος 12 Km

Περάσματα από νερό

Αγροτικός δρόμος

Δύσκολη διαδρομή
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Στα πανέμορφα βουνά της Αττικής
25-27 Μαρτίου 2016

Κείμενο: Ελένη Μπιτσάκη • Φωτογραφίες: Νανά Κουτσανδρέου

Η αναχώρηση έγινε την Πέμπτη το
βράδι 24 Μαρτίου από το λιμάνι του
Ηρακλείου. Αρχηγός ήταν ο Νείλος
Πιτσινός. Στην παρέα μας και ο ΕΟΣ
Μοιρών.
Το τριήμερο μας έδινε την ευκαιρία
μιας μικρής απόδρασης από τη
δύσκολη
καθημερινότητα.
Το
πακέτο ήταν πλούσιο. Ένας καλός
συνδυασμός ξεναγήσεων σε φρούρια,
μοναστήρια και πεζοπορικών καθώς
και ορειβατικών διαδρομών στην
Πάρνηθα, τον Υμηττό και τον Πατέρα.

Παρασκευή 25 Μαρτίου
Μόλις φτάσαμε στο λιμάνι του Πειραιά
μας περίμενε το λεωφορείο και
ξεκινήσαμε χωρίς καθυστέρηση το
πρόγραμμά μας. Η πρώτη επίσκεψη
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ήταν στο φρούριο των Ελευθερών.
Φρούριο του 4ου αιώνα π.χ. με το
οποίο έλεγχαν οι Αθηναίοι το πέρασμα
από την Βοιωτία. Μας εντυπωσίασε
η δομή των λίθων στα τείχη και τους
πύργους.
Ο Νείλος, που είναι ειδικός στα
θέματα αυτά, μας εξήγησε την
τεχνική που χρησιμοποιούσαν τότε
στα οχυρωματικά έργα. Πράγματι
αξιοθαύμαστη τεχνική για τα δεδομένα
της εποχής. Μεγάλου μεγέθους
λιθόπλινθοι είχαν χτιστεί παρμένοι από
τον περίγυρο. Θα μπορούσαν να είχαν
διασωθεί πολλοί λιθόπλινθοι που είχαν
καταρρεύσει από τους σεισμούς, έστω
διασκορπισμένοι γύρω, αλλά είχαν
χρησιμοποιηθεί μάλλον σε καμίνια
επειδή ήταν από ασβεστόλιθο. Η φύση
γύρω πανέμορφη γεμάτη λουλούδια.

τεράστια παραλία. Σταματάμε σε κάποιο
σημείο που θα είναι η αφετηρία της
πορείας που θα κάνουμε. Η βροχή
εξακολουθεί να πέφτει αλλά δεν μας
πτοεί γιατί είναι ήπια. Ο στόχος μας είναι
μια από τις κορφές του όρους Πατέρας
η Καλιακούδα (916μ.). Ξεκινήσαμε υπό
βροχή αλλά ο καιρός ήταν γλυκός και
δεν φυσούσε καθόλου. Η σημερινή
πορεία για μένα ήταν “μονοπάτι με
θέα”. Αρχικά κάτω προς την παραλία
Ψάθα και το Αλεποχώρι. Το μέρος
καταπράσινο παρόλο που είχε καεί πριν
λίγα χρόνια. Η φύση ξέρει να θεραπεύει
τις πληγές της μόνη της αν την
αφήσουμε στην ησυχία της. Περπατάμε
μέσα σ ένα υγιές πευκοδάσος και
όχι μόνο. Η βλάστηση είναι ποικίλη.

Ο καιρός γλυκός , για την ώρα κάποιοι
φοράμε κοντομάνικο.
Η δεύτερη επίσκεψη ήταν στο
φρούριο των Αιγοσθενών. Βρίσκεται
κοντά σ ένα όμορφο και μεγάλο
χωριό, τα Βίλλια. Δυο μεγάλοι πύργοι
αναστηλώνονται τα τελευταία χρόνια
γι αυτό ο χώρος είναι περιφραγμένος
και μη προσεγγίσιμος από τους
επισκέπτες. Ο ένας πύργος έχει
ύψος 18 μέτρα. Μέσα στην οχύρωση
υπάρχει κι ένας όμορφος βυζαντινός
ναός, καθολικό παλαιού μοναστηριού,
του οποίου σώζονται κελιά και
άλλα βοηθητικά κτίσματα. Μόλις
τέλειωσε η ξενάγηση μας βρήκαν
και οι πρώτες ψιχάλες. Στη συνέχεια
κατευθυνθήκαμε προς το Αλεποχώρι.
Από μακριά φαινόταν η Ψάθα, μια

Πουρνάρια, κουμαριές, λαδανιές
με άσπρα λουλουδάκια και πολλά
λουλούδια όπως αγριογαρύφαλλα,
ανεμώνες, ορχιδέες, μαργαρίτες
και πολλά άλλα. Ας μην ξεχνάμε ότι
διανύουμε την Άνοιξη. Ακούγονται τα
κουδουνίσματα από τα γύρω κοπάδια
και οι φωνές των βοσκών. Ο καιρός
στο ίδιο μοτίβο. Βροχή, ήλιος και πάμε
απ την αρχή. Πεντάγνωμος ο Μάρτης
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και πεισματάρης. Μετά από περπάτημα
δυόμισι περίπου ωρών φτάσαμε
στο αρχαίο πύργο Βαθυχωρίου.
Στρογγυλός με τέσσερις ορόφους στο
παρελθόν, όπως είπε ο Νείλος. Τώρα
φτωχός χωρίς τα ξύλινα δάπεδα των
ορόφων και την στέγη του ατενίζει
τον ουρανό αλλά μας συγκινεί κι έτσι.
Αφού φάγαμε χωριστήκαμε σε δυο
ομάδες. Κάποιοι κατηφόρισαν προς
την Ψάθα και κάποιοι ανηφορίσαμε
για την Καλιακούδα. Η ανάβαση
πανέμορφη αλλά λίγο κουραστική γιατί
το μονοπάτι σε κάποια σημεία ήταν
δύσβατο από την πυκνή βλάστηση. Η
θέα καταπληκτική! Στο βάθος τα όρη
Γεράνια και ο Κιθαιρώνας. Το τέλος
της διαδρομής ήταν στον οικισμό

Κρύο Πηγάδι. Εκεί σε ταβέρνα
συναντήσαμε
τους
υπόλοιπους
συντρόφους και καθίσαμε για φαγητό.
Αργά πια επιστρέψαμε στην Αθήνα
και τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο
Ξενοφών. Μια γεμάτη μέρα τέλειωσε.

Σάββατο 26 Μαρτίου

Αφύπνιση στις 6.30, πρωινό
στις 7. Πλούσιο και το σημερινό
πρόγραμμα. Ξεκινάμε με τον
Υμηττό, σιγοτραγουδώντας κάποιοι
καλλίφωνοι το γνωστό τραγουδάκι του
Χατζηδάκη “εκεί ψηλά στον Υμηττό...”.
Περπατήσαμε ένα μονοπάτι με θέα τα
Μεσόγεια και το αεροδρόμιο από τη μια
πλευρά, το λεκανοπέδιο της Αττικής
από την άλλη. Έπειτα επισκεφθήκαμε

τη Μονή Αστερίου, μεταβυζαντινή
του 16ου αι. που ανήκει στον τύπο
του “Σταυροειδούς εγγεγραμμένου
τετρακιόνιου με τρούλο”. Η λειτουργία
μόλις είχε τελειώσει και μας φίλεψαν
τσάι και βουτήματα. Φεύγοντας από
εκεί περάσαμε από τον βυζαντινό
πύργο της Ανθούσας.

“

Όταν πλησιάζαμε
στο καταφύγιο, από
ένα “μπαλκόνι”
φαινόταν το καταφύγιο
Μπάφι και φτάνοντας
λίγο ψηλότερα
νυχτωμένα πια
η θέα στο φωτισμένο
Λεκανοπέδιο Αττικής
ήταν καταπληκτική

εκείνο της Μονής Αστερίου. Σε επαφή
με αφιερωμένη στον Άγιο Αντώνιο
βρίσκεται μια μικρή εκκλησία με
όμορφες τοιχογραφίες. Επίσης εντός
του οχυρωμένου περιβόλου της μονής
σώζεται ένα δείγμα από βυζαντινά
λουτρά, από τα λίγα σωζόμενα.
Στη συνέχεια πήγαμε στις πηγές Φυλής
αφού περάσαμε και θαυμάσαμε από
ψηλά το φαράγγι της Γκούρας. Εκεί
μας περίμενε κέρασμα από τον ΕΠΟΣ
Φυλής. Τους ευχαριστούμε πολύ για
την ευγενική τους χειρονομία. Στη
συνέχεια επισκεφτήκαμε το κάστρο
της Φυλής και απόγευμα πια περίπου
στις 4.30 φτάσαμε στο τελεφερίκ
στους πρόποδες της
Πάρνηθας.
Εδώ συναντήσαμε τον κ. Γιάννη
Κωνσταντινίδη, φίλο του Νείλου, που
θα μας συνόδευε κατά την ανάβασή
μας στο καταφύγιο Φλαμπούρι. Το

μονοπάτι ανηφορικό μα καταπράσινο.
Χαμηλά, πεύκα και κουμαριές και
ψηλότερα έλατα. Στη διαδρομή μας
ακολούθησε κι ένα σκυλάκι, το οποίο
αποδείχτηκε πολύ πιστό αφού ήταν
μαζί μας μέχρι το τέλος της επόμενης
μέρας όταν τέλειωσε η πορεία στην
Αγία Τριάδα. Το τοπίο σουρεαλιστικό,
ομιχλώδες. Όταν πλησιάζαμε στο
καταφύγιο, από ένα “μπαλκόνι”
φαινόταν το καταφύγιο Μπάφι και
φτάνοντας λίγο ψηλότερα νυχτωμένα
πια η θέα στο φωτισμένο Λεκανοπέδιο
Αττικής ήταν καταπληκτική. Φτάσαμε
στο καταφύγιο κατά τις 7. Παντόφλες
μπορεί να μην είχε αλλά ήταν ζεστό,
φιλόξενο, καθαρό και είχε ζεστό νερό.
Κάναμε μέχρι και ντους! Πολυτέλειες!
Το φαγητό πολύ καλό επίσης. Αυτά στο
ισόγειο γιατί στον όροφο μας περίμενε
μια στρωματσάδα πρώτης τάξεως που
ειδικά την ώρα του ύπνου μετατράπηκε

σε ορχήστρα με ποικίλα μουσικά
όργανα. Αστειεύομαι, όλα είναι καλά
όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει.

Κυριακή 27 Μαρτίου

Αφύπνιση για την πρώτη ομάδα στις
6.30, πρωινό στις 7. Αναχώρηση
στις 8. Θα κάνουμε μια διάσχιση της
Πάρνηθας και θα καταλήξουμε κοντά
στον Αυλώνα. Η άλλη ομάδα με τη
συνοδεία του κ. Κωνσταντινίδη θα
φύγει αργότερα και θα καταλήξει
στην θέση του τελεφερίκ από άλλο
μονοπάτι. Μάλιστα είχαν την τύχη να
ανεβοκατέβουν με το τελεφερίκ στο
καζίνο της Πάρνηθας . Ξεκινήσαμε
15 συνολικά συν το σκυλί που
έλεγα. Έκανε λίγο κρύο, όπως ήταν
αναμενόμενο. Υπήρχε ομίχλη αλλά
δεν ήταν τόσο πυκνή ώστε να κρύβει
τη θέα γύρω μας. Το βουνό φιλικό,
καλοπάτητο, φορτωμένο ποικίλη

Το επόμενο μονοπάτι ήταν στο
αισθητικό δάσος της Καισαριανής.
Ποικίλη βλάστηση κι εδώ. Στο
τέλος του μονοπατιού μας ,μέσα
στα κυπαρίσσια η όμορφη Μονή
της Καισαριανής (300μ). Βυζαντινή
με τον ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο με

16

17

βλάστηση. Πεύκα, πρίνοι, αζίλακες.
Σ’ ένα ξέφωτο με εντυπωσίασαν οι
τεράστιες τρικουκιές. Επίσης η μαύρη
πεύκη. Πηγές αρκετές ειδικά στο
πρώτο μέρος της διαδρομής. Όμως
δεν είναι πόσιμο σε όλες τις πηγές
γι αυτό πρέπει να ξέρει κανείς με
σιγουριά από πού να προμηθευτεί
νερό, ειδάλλως καλύτερα να πάρει
από το καταφύγιο. Προσδοκούσαμε
ότι θα συναντήσουμε ελάφια.
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Τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός τους
έχει ευτυχώς αυξηθεί. Δυστυχώς δεν
είχαμε την τύχη να τα συναντήσουμε.
Η Σταυρούλα με τη Νανά που έκαναν
την άλλη διαδρομή λόγω geocaching
είχαν την τύχη να δουν. Είδαμε και
ένα ακόμα αρχαίο πύργο στην θέση
Λημικό. Όταν τέλειωνε πια η πορεία
μας άρχισε η βροχή. Το λεωφορείο
μας περίμενε στην Αγία Τριάδα. Μετά
από μισή ώρα περίπου φτάσαμε στον

Αυλώνα όπου καθίσαμε για φαγητό.
Κατά τις 6 φύγαμε για Πειραιά.
Έτσι τέλειωσε το όμορφο ταξίδι
μας αφήνοντας μας μόνο ωραίες
εικόνες και αναμνήσεις.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΕΟΣ
Ηρακλείου και στο Νείλο που το
οργάνωσε με τόση φροντίδα.
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Βάλια Κάλντα
Αύγουστος 2015
Κείμενο: Ελευθερία Μαρτιμιανάκη • Φωτογραφίες: Ελευθερία Μαρτιμιανάκη - Νανά Κουτσανδρέου

και να τηλεφωνεί αδιάκοπα στους
τελευταία στιγμή …μη αφιχθέντες …Και
να μας πάλι στο σαλόνι των Minoan
Lines, να κρύβουμε τα χασμουρητά
μας και την αδημονία μας για τις
ακόλουθες μέρες…Ο καθένας με τις
προσδοκίες του, ανάλογες του μύθου
που ο ίδιος έχει φτιάξει για τις περιοχές
επίσκεψης αλλά και το μεγαλείο των
περιοχών αυτών….

Σάββατο 15/08/2015

Και να μας πάλι στο λιμάνι (Πειραιά),
με τον Κωστάκη να λέει τα δικά του,
να σπρώχνουμε βαλίτσες και σακίδια
για να χωρέσουν για να σταματήσει ο
Κωστάκης να λέει τα δικά του! Σύντομη
στάση στο Flo cafe στα Μέγαρα,
ακριβός ο καφές να λένε κάποιοι, πολύ
καλός ο cappuccino έχω να πω εγώ…
Και να μας πάλι να διασχίζουμε λίγο
βαριεστημένα όλο τον βόρειο οδικό
άξονα της Πελοποννήσου. Μέχρι το
Ρίο, όπου …κάναμε κάτι που σίγουρα
είχαμε νοσταλγήσει 10 χρόνια τώρα:
Πήραμε το ferry γιατί συμφέρει!! Και να
μας πάλι λοιπόν να φωτογραφίζουμε
την γέφυρα από το ferry….σαν να μην
πέρασε μια μέρα….
Και μετά πήραμε την ανιούσα που θα
μας ανέβαζε ψηλά: στα σύννεφα, όπως
αποδείχθηκε τις ακόλουθες μέρες.
Ανεπιτυχής η στάση στο Μενίδι Άρτας
(όταν έχεις πάει τουλάχιστον δυο
φορές μέσα στο καλοκαίρι στον Άγιο
Παύλο και στο Λουτρό, τι να σου πει και

“

Δεν είναι τραγουδίστρια, δεν είναι καν
γυναίκα (κάτι σαν την Βάνα Μπάρμπα)
κι όμως όλοι λίγο-πολύ κάτι τέτοια
σκεφτήκαμε μόλις ακούσαμε πριν
χρόνια για πρώτη φορά αυτό το
περίεργο όνομα…Τι είναι; Έτσι όπως
εμείς την ζήσαμε τον Αύγουστο του
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Δεν είναι τραγουδίστρια, δεν είναι καν
γυναίκα (κάτι σαν
την Βάνα Μπάρμπα)
κι όμως όλοι λίγοπολύ κάτι τέτοια
σκεφτήκαμε μόλις
ακούσαμε πριν χρόνια
για πρώτη φορά αυτό
το περίεργο όνομα

2015, ήταν κάτι σαν παραμύθι, κάτι σαν
όνειρο, ….σίγουρα κάτι που εύκολα δεν
περιγράφεται….

Παρασκευή 14/08/2015

Και να μας πάλι στο λιμάνι, με την
Παπαδάκη να ξεφυλλίζει καταστάσεις

η πηκτή σαν χορτόσουπα θάλασσα του
Αμβρακικού…) για καφέ ή/και σύντομο
γεύμα. Μετά την Άρτα ο καιρός
συννέφιασε και έριξε και κάποιες
ψιχάλες (προσωπικά …ένοιωσα
τύψεις που δεν αγχώθηκα καθόλου
για το τι καιρός θα ακολουθήσει).
Γιάννενα, Καλπάκι όπου προστέθηκε
στην παρέα μας ο Στέλιος Τσιαλίκης
ο οδηγός μας, που πρώτα απ’ όλα
μας ενημέρωσε ότι στην περιοχή
κάθε απόγευμα, κατά τις 17:20-17:50,
βρέχει για μισή ωρίτσα… Όμορφη
ούτως ή άλλως η διαδρομή, από ένα
σημείο και μετά που αποκαλύπτεται
από ψηλά η Τύμφη, σκέτη απόλαυση.
Κόνιτσα: πολύ όμορφη πόλη η
Κόνιτσα, κάπου σημειώσαμε σε
επόμενη εξόρμηση οπωσδήποτε
να εντάξουμε μια διανυκτέρευση.
Αγναντεύοντας την Γκαμήλα μέσα
στα σύννεφα, ακούγονταν μακρινές
αλλά έντονες βροντές… Όμως πάλι
δεν πολύ-αγχώθηκα, δεδομένου του
ότι η ώρα του σημερινού ραντεβού
με την βροχή είχε παρέλθει. Και μετά
πήραμε τον επαρχιακό δρόμο για
Παλιοσέλι. Απίστευτη διαδρομή μέσα
στο πυκνό δάσος, με συνεχή κοντινά
στην Τραπεζίτσα και κάτι απίστευτα
πανοραμικά της Τύμφης. Το παραμύθι
είχε ήδη αρχίσει….
Στη διασταύρωση με τον χωματόδρομο
για το καταφύγιο Σμόλικα τέλειωσε η
διαδρομή μας με το λεωφορείο. Το
πότε ξεχώρισαν και τακτοποιήθηκαν
τα πράγματα που θα παίρναμε μαζί

μας, μπήκαν σε αδιάβροχα και
παραδόθηκαν στο φορτηγάκι του
κυρίου από το καταφύγιο, άλλαξαν τα
ρούχα με πιο άνετα για περπάτημα (και
πιθανά υπό βροχή), τακτοποιήθηκαν
τα μπαγκάζια, εγώ τουλάχιστον ούτε
που το κατάλαβα… Περπάτημα για
κανένα δίωρο μέχρι το συμπαθέστατο
καταφύγιο Σμόλικα, σκαρφαλωμένο
στα 1.700μ (με την κυρία από την
Κόρινθο, που αγάπησε τον κύριο από
το Παλιοσέλι…).
Ντουζάκι, ωραίο φαγητό, ρακές από
τον κ. Νίκο και λίγη παρατήρηση
των άστρων που ήταν…απίστευτα
χαμηλά απόψε, και πέσαμε νωρίς για
ύπνο. Που δεν ήταν τέλειος, ξύπνησα
λίγο αργότερα με έναν άσχημο
πονοκέφαλο, θα μπορούσε να φταίει
και το υψόμετρο αλλά είμαι σίγουρη
ότι δεν έπρεπε να πέσουμε με τα
παράθυρα κλειστά, έξι νομά σ΄ένα
δωμά….

Κυριακή 16/08/2015

Πρωινό ξύπνημα, πρωινό γεύμα και τα
στρουμφάκια ξεχύθηκαν χαρωπά στα
δάση και τα ξέφωτα του Σμόλικα.
Μέχρι την Δρακόλιμνη (την πανέμορφη
κοκκινωπή καρδούλα του Σμόλικα
σε υψόμετρο 2.110μ) είχα κάνει
εκατοντάδες στάσεις, είχα βγάλει
πλήθος φωτογραφίες, είχα μιλήσειγελάσει κλπ πολύ με αποτέλεσμα να
τα έχω φτύσει στην κυριολεξία. Στάση
λοιπόν, κάτι να φάω επειγόντως και να
με δελεάζει η σκέψη να μείνω εκεί…
να ξαπλώσω στα γκαζόν και να κάνω
την…ορεινή φώκια, αλλά και δεν ήθελα
να χάσω την κορυφή…. Κι όλο αυτό
μεγάλωνε τον εκνευρισμό της πείνας…
Όμως αφού κατέβασα κάποια ενέργεια
σε βρώσιμη συμπυκνωμένη μορφή,
συνετίστηκα και πήρα την ανηφόρα,
παρακινώντας και την Παπαδάκη να
μην σκέφτεται να λιποτακτήσει γιατί
θα μετανιώσει… Αυτό μέχρι το σημείο
με τα πρόβατα και τα τσομπανόσκυλα
που τα προστάτευαν, στο οποίο
σταματήσαμε να πάρουμε μια ανάσα
κι ήταν τόσο όμορφη η θέα κάτω μας
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το ξενυχτίσουμε απόψε (να μείνουμε
μέχρι τις 12:05), μόλις μάθαμε ότι το
ρολόι της εκκλησίας που χτύπαγε
ανελλιπώς τις ώρες, σταματά μετά
τις 12:00, ενώ όλοι σιγά-σιγά την
έκαναν για ύπνο…Και κατά τις 11:30,
μέσα στην ησυχία που είχε πέσει στο
χωριό έγινε το εντελώς σουρεαλιστικό:
Κορναρίσματα,
κοσμοσυρροή,
ντουντούκες, πιτσιρικαρία να ωρύεται,
συνθήματα, πανό, χαμός! Η τοπική
ομάδα είχε πάρει το…πρωτάθλημα!
Είναι να μην το γιορτάσεις με άλλη μια
γύρα τσίπουρα; Και κάποτε την κάναμε
κι εμείς για ύπνο, πλήρεις (κι όχι μόνο
σε τσίπουρα) και σχεδόν ευτυχείς…
Και ανεβαίνοντας στο δωμάτιο
διαπιστώσαμε ότι είχαμε και νερό….

Δευτέρα 17/08/2015
και γύρω μας, που δεν μας σταμάταγε
τίποτα πια. Στην συναρπαστική θέα
από το δεύτερο ψηλότερο βουνό
της χώρας (2.637μ), ήμουν πλέον
ευτυχισμένη που δεν έκανα τη βλακεία
να λιποτακτήσω.
Καλή η ανάβαση(!!) όμως η συγκεκριμένη κατάβαση, που πατάς χώμα,
αγγίζει την τελειότητα… Στάση
στην Δρακόλιμνη, όπου η ομάδα
μοιράσθηκε στους «δυνατούς» (κι
αγχωτικούς) και τους χαλαρούς
κι ωραίους. Ξεκινήσαμε κάποια
στιγμή κι εμείς οι χαλαροί αλλά
παρα-χαλαρώσαμε στην πορεία με
αποτέλεσμα να μας προλάβει η βροχή
που σήμερα ήταν τυπικότατη στο
ραντεβού της και πάνω στον πανικό
του φόρα αδιάβροχο, βγάλε τα γυαλιά
(δεν βλέπεις τίποτα) κλπ χαθήκαμε
και μεταξύ μας….πολύ πλάκα….Μισή
ωρίτσα κράτησε δεν κράτησε η βροχή
όμως το χρέος της το έκανε: Και
κεραυνοί έπεσαν μπόλικοι, ευτυχώς
λίγο μακρύτερα, και μας μούσκεψε
κανονικότατα (μέχρι εσωρούχου,
εννοείται). Και το (ποιός χαζός
πληρώνει τέτοια έργα) κατηφορικό
καλντερίμι με τις γυαλιστερές πέτρες
λίγο πριν το χωριό, να γλιστράει
θανατερά. Όμως την βγάλαμε από όλα
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καθαρή, και τα ατίθασα στρουμφάκια
που δεν πρόσεχαν και χάθηκαν στο
δάσος, τα βρήκε ο φωτογράφος και τα
έσωσε τελικά… Την Αγία Παρασκευή
ή Κεράσοβο, χωριό που κατά τα
λεγόμενα διατηρεί τον πληθυσμό του,
βρήκαμε γεμάτη κόσμο και πολλάπολλά πιτσιρίκια, μην ξεχνάμε όμως
ότι είναι και Αύγουστος. Φτάσαμε
στην αυλή του ξενώνα της Αγίας
Παρασκευής μαζί με τον ήλιο, μετά
την μπόρα. Και εννοείται ότι το
πρώτο που κάναμε ήταν να πιούμε
ένα τσίπουρο (αυτό παραγγείλαμε,
μπύρα ήπιαμε τελικά), στον ήλιο να
στεγνώσουν και μερικά βρεγμένα…
Κι ήταν τέλεια… (μέχρι και ο μεζές,

άγνωστης ταυτότητας κρέας σε λουτρό
σκόρδου, δεν με χάλασε τελείως
όπως όφειλε-εκείνη τη στιγμή)… Και
μετά παραλάβαμε τα δωμάτιά μας.
Γέμισαν με μιας μουσκεμένα ρούχα
τα μπαλκόνια του ξενώνα! Κι έγινε
και το θαύμα: πρόλαβα κι έκανα
ντούζ (μαρτυρικό με το νερό να στάζει
τελικά μια καυτό μια παγωμένο, όμως
ντούζ, κι ήμουν απ’ τους λίγους που
πρόλαβαν…αυτό κι αν είναι συμβάν).
Το φαγητό ήταν τελικά σαλάτα και
λίγες τηγανητές πατάτες γιατί είχαμε
την τρομερή ιδέα να παραγγείλουμε
πατάτες φούρνου στα πιάτα μας, κι
ήταν κι αυτές όπως κι όλα τα άλλα
σε λουτρό σκόρδου, όμως εντάξει
κάτι έγινε…Και μετά αράξαμε στην
αυλή όπου καταναλώθηκαν τα άπειρα
τσίπουρα (κι όλοι οι ξηροί καρποί που
είχαν ξεμείνει κατά την πορεία). Για να
βάζουμε τα πράγματα στην θέση τους: Ο
κύριος του ξενώνα δεν το είχε και πολύ
με τα δωμάτια, δεν το είχε και πολύ με
το φαγητό (δεν το είχε δε καθόλου
με το νερό), όμως με το τσίπουρο το
παραείχε: το καλύτερο ever! Κι όλο και
κάποιος συνοδοιπόρος να κατεβαίνει
στη βρύση τη στάμνα να γεμίσει για
να κάνει ντουζ, πολύ συνωστισμό
η βρύση του χωριού απόψε….Και
πίνοντας τσίπουρα αποφασίσαμε να

Ε! λοιπόν τελικά ο κύριος του ξενώνα
δεν το είχε πολύ ούτε με το πρωινό:
με το που έσκασα μύτη στη …σάλα
του πρωινού, ένα αυγό μάτι …έσκασε
μύτη κάτω από την μύτη μου! Έλεος!
Έχω κι εγώ δυο τρεις (άντε πέντε έξι)
παραξενιές με το φαγητό! Σε μια μέρα
θα πληρώσω για όλες; Πριν φύγουμε,
επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο
Αγίας Παρασκευής, που ήταν ιδιαίτερα
ενδιαφέρον θα έλεγα. Εννοείτε ότι δεν
παραλείψαμε να ανεφοδιαστούμε με
λιγάκι τσίπουρο για τις κρύες βραδιές
που θα ακολουθήσουν…
Αποχαιρετίσαμε την Αγία Παρασκευή
για βόλτα στην περιοχή των Γρεβενών,
αφού περάσαμε να αποτίσουμε τιμή
βέβαια στην κυρά του Σμόλικα: την
Σαμαρίνα, το διασημότερο βλαχοχώρι
της Πίνδου, σκαρφαλωμένη σε
υψόμετρο που φτάνει τα 1.450m και
αποτελεί τον ψηλότερο οικισμό της
Ελλάδας που κατοικείται μόνιμα.
Κάναμε μια γρήγορη βόλτα στο χωριό,
πήγαμε στην εκκλησία μεγάλη Παναγιά
(Κοίμηση Θεοτόκου) στην στέγη του
ιερού της οποίας έχει …”ενσωματωθεί”
ένα δένδρο, όπου συναντηθήκαμε με
ένα κοπάδι…πανέμορφα κουταβάκια.
Για πρώτη και μάλλον μόνη φορά στη
ζωή μου, το σκέφτηκα για λίγο ότι αυτό
το συγκεκριμένο, το πιο όμορφο και πιο

κοινωνικό αλλά και πιο φωτογενές από
τα πάμπολλα τελικά αδερφάκια, δεν θα
με πείραζε να είναι το pet μου…. Μετά
την κοινωνική επαφή με τα τετράποδα
του χωριού, κάναμε μια βόλτα και
στο φούρνο, γιατί αυτό το αυγό που
δεν έφαγα, μου έφερε πείνα… Και
πήρα το πιο δελεαστικό χωριάτικο
τυροπιτοειδές, που αποδείχθηκε …σε
λουτρό σκόρδου…Δεν το πιστεύω πια!
Μοιάζει με καλοστημένη φάρσα….
		
Από επαρχιακούς δρόμους διασχίσαμε
την περιοχή Γρεβενών με προορισμό

το Σπήλαιο, ένα όμορφο χωριό
κτισμένο σε μια βραχώδη προεξοχή
του Όρλιακα, πάνω από το διάσημο
γεφύρι της Πορτίτσας. Κατηφορίσαμε
το καλντερίμι από το Σπήλαιο ως το
πανέμορφο γεφύρι και περπατήσαμε
μέσα στο επίσης πανέμορφο στενό
φαράγγι πίσω του και δεν ήταν λίγοι
αυτοί που δεν αντιστάθηκαν και
πλατσούρισαν στα νερά του Βενέτικου
ποταμού.
Μετά από σύντομη ξεκούραση στην
πλατεία του χωριού ακολουθήσαμε τον
επαρχιακό δρόμο κι αφού περάσαμε
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έναν ωραιότατο κύκλο, γεμάτο μέρη
φορτωμένα με πλήθος αναμνήσεις,
όλες ωραίες και πολλές από αυτές
πολύ πρόσφατες: από την τελευταία
εξόρμηση του συλλόγου στην περιοχή,
τον Οκτώβριο 2014. Προσπαθήσουμε
να αντλήσουμε όση ευχαρίστηση
μπορούσαμε από την διαδρομή
(πολύ κουραστική όμως παρά την
προσπάθεια), γιατί δεν αφήνεις έτσι
ένα …γύρο Ζαγοροχωρίων, που σου
προκύπτει εκεί που δεν τον περιμένεις.
Αργά το βράδυ στο καταφύγιο,
αφού τιμήσαμε την πολύ καλή
κουζίνα, πνίξαμε την ταλαιπωρία του
απογεύματος σε τσίπουρα στην αυλή….

Τετάρτη 19/08/2015

το κτηνοτροφικό χωριό Περιβόλι
(Γρεβενά), διασχίσαμε την Βοβούσα
(από την βοή του Αώου) ή Βωβούσα
(…βωβή, μετά το φράγμα;). Για να
σοβαρευτούμε η Βοβούσα, που ανήκει
στον νομό Ιωαννίνων και αποτελεί το
ανατολικότερο Ζαγοροχώρι, κατά μία
εκδοχή πήρε το όνομά της από την λέξη
βοή, σύμφωνα όμως με άλλη εκδοχή
το όνομά της αποτελεί παραφθορά
της βλάχικης λέξης Μποϊάσα, που
σημαίνει “ήρεμα νερά στα οποία
μπορεί κανείς να κολυμπήσει”, όπως
παλιότερα ονομαζόταν ο Αώος, αλλά
και η ίδια η Βοβούσα. 3 περίπου χλμ
μετά φθάσαμε στο υποδειγματικά
«ζεστό» και φιλόξενο καταφύγιο
Βάλια Κάλντα. Το καταφύγιο αυτό είναι
πολύ-πολύ προσεγμένο, αποτελεί
πραγματικά μια «ζεστή αγκαλιά» όπως
ακριβώς το θυμάμαι από το 2006 που
είχα πάλι την τύχη να μείνω 2 βράδια.
Μπράβο σε όλους τους εκεί! (μπορεί
η συσκευή να μην βγάζει πια σαπούνι
με το που την …κοιτάς, όμως το ζεστό
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νερό εξακολουθεί να ρέει άφθονο και
γενικά οι συνθήκες να είναι υψηλού
επιπέδου). Αφού τακτοποιηθήκαμε
λίγο, δειπνήσαμε στο εστιατόριο του
καταφυγίου και τιμήσαμε τις τέλειες
πέστροφες της περιοχής (καημένες
πέστροφες…,
κινδύνεψαν
από
αφανισμό). Αργότερα καθισμένοι στην
φιλόξενη αυλή ολοκληρώσαμε την
βραδιά κάτω από τα άστρα.

Τρίτη 18/08/2015

Αφού πήραμε το πρωινό μας σχετικά
χαλαρά ώστε να απολαύσουμε τον
εκπληκτικό χώρο του καταφυγίου,
κατευθυνθήκαμε στην Βοβούσα από
την οποία ξεκίνησε ο περίπατος ως την
Λάϊστα. Μια πολύ όμορφη διαδρομή,
που ανηφόρισε στην αρχή αρκετά
ώστε να μας προσφέρει κάποια στιγμή
εκπληκτική θέα σ’ όλη την γύρω
περιοχή και να μας δώσει τη δυνατότητα
να προσανατολίσουμε το στίγμα μας
στον χάρτη κάτω από τα πόδια μας και
μετά έγινε κατηφορική. Διατηρήθηκε

σχεδόν όλη μέσα σε δάσος πεύκων
και οξιάς, ενώ μεγάλο μέρος της
έγινε πάνω στο παλιό καλντερίμι που
συνέδεε τα δύο χωριά. Όταν φτάσαμε
στην Λάϊστα, ξεπεράσαμε το σοκ της
τελευταίας ανηφόρας στην δροσιά της
σκιάς ενός τεράστιου δένδρου στην
πλατεία. Και αναχωρήσαμε οδικώς για
το κοντινό Ηλιοχώρι, χωριό διάσιμο
για την …πλάζ του. Από πετρόχτιστο
κατηφορικό μονοπάτι, προσεγγίσαμε
τον καταρράκτη Ηλιοχωρίου, έναν
πανύψηλο καταρράκτη που πέφτει
σε μία λιμνούλα, η οποία αποτελεί
την κορυφαία ….πλάζ της περιοχής.
Κανείς (σχεδόν) δεν αντιστάθηκε:
Άλλος απλά κολύμπησε, άλλος
ευχαριστήθηκε
…μασάζ
στα
ορμητικά νερά, άλλος βουτιές, όλοι
ικανοποιηθήκαμε. Και ξεκίνησε ο
δρόμος της επιστροφής οδικώς. Που
αποδείχθηκε μακρύς και φιδογυριστός.
Ηλιοχώρι, Γυφτόκαμπος, Σκαμνέλι,
Τσεπέλοβο, η σκάλα Βραδέτου και το
Καπέσοβο, Κουκούλι από πάνω μας
και το αγαπημένο γεφύρι του Πλακίδα
(κάμπια εν κινήσει) δεξιά, γέφυρα
Κοντοδήμου στον Βικάκη και Κήποι
αριστερά, Νεγάδες (ψηλά), Φραγκάδες,
Λεπτοκαριά, Δόλιανη, Μακρίνο και
Ελατοχώρι (νομίζω). Κάναμε δηλαδή

Το πρωί, επίσκεψη στο κέντρο
ενημέρωσης για το εθνικό πάρκο
Βόρειας Πίνδου της
Βοβούσας,
όπου ενημερωθήκαμε για όλη την
περιοχή και ιδιαίτερα για την περιοχή
της Βάλια Κάλντα, της περίκλειστης
από βουνά στοργικής αγκαλιάς για
τα κατατρεγμένα μεγάλα θηλαστικά
της χώρας μας (λύκο, ζαρκάδι,
αγριόγιδο, αρκούδα, βίδρα; αλλά
και
σκίουρους,
δρυοκολάπτες,
σαλαμάνδρες, αλπικούς τρίτωνες στις
λίμνες Φλέγκας). Άλλο ενδιαφέρον
που μάθαμε είναι ότι στο δάσος της
Φλέγκας και συγκεκριμένα στην
περιοχή «Κόκκινα Πεύκα» συναντάται
ένα είδος πανύψηλου πεύκου του
δασικού ή κόκκινου πεύκου (pinus
sylvestris), που ξεχωρίζει από τα
γκριζόκορμα μαυρόπευκα με τον
κιτρινοκόκκινο φλοιό του κορμού
του, σε πολύ περιορισμένη έκταση
(έχουν μετρηθεί 32 δένδρα). Η

περιοχή «Κόκκινα Πεύκα» αποτελεί
μοναδικό σημείο εμφάνισης του
είδους στην Πίνδο και το νοτιότερο
σημείο εξάπλωσής του στην Ευρώπη.
Μετά την επίσκεψη επιστρέψαμε
στο καταφύγιο απ’ όπου ξεκίνησε το
περπάτημα για την «Ζεστή Κοιλάδα».
Αφού περπατήσαμε για λίγο σε
χωματόδρομο, μπήκαμε σε μονοπάτι
το οποίο σύντομα κατηφόρισε και
διασχίσαμε το ποτάμι μια πρώτη φορά.
Και κάπου εκεί χαθήκαμε εντελώς μέσα

“

Και σε κάθε βήμα
μας να υποψιαζόμαστε
ότι να πίσω από
εκείνο τον κορμό,
εκείνο τον θάμνο,
εκείνο τον βράχο,
μόλις μας κρύφτηκε η
νεραϊδοπαρέα που μας
ακολουθεί…
στο παραμύθι…Με ονειρεμένη φύση
γύρω μας παντού και το τραγούδι του
νερού άλλοτε να πλησιάζει κι άλλοτε
να απομακρύνεται λίγο, ανηφορίσαμε
και κατηφορίσαμε και διασχίσαμε το
ποτάμι πάμπολλες φορές, κάθε φορά
πιο όμορφη από την προηγούμενη. Και
σε κάθε βήμα μας να υποψιαζόμαστε
ότι να πίσω από εκείνο τον κορμό,
εκείνο τον θάμνο, εκείνο τον βράχο,
μόλις μας κρύφτηκε η νεραϊδοπαρέα

που μας ακολουθεί…. Και τα ξωτικά
του δάσους που προστέθηκαν στην
παρέα μας…Με όλες τις αισθήσεις
ικανοποιημένες κάποτε φτάσαμε στην
μεγαλύτερη βάθρα με το τέλειο νερό,
στην οποία εκτυλίχθηκε η ιεροτελεστία
της βουτιάς στο Αρκουδόρεμα.
			
Εμπειρία από μόνη της η βουτιά αυτή…
Και συνεχίσαμε να ανηφορίζουμε
και να κατηφορίζουμε και να
διασχίζουμε το ποτάμι και κάπως
έτσι προσεγγίσαμε τον πυρήνα
του δρυμού, όπου εκτυλίχθηκε η
πιο σουρεαλιστική νύχτα της ζωής
πιθανά όλων μας: Αφού στήσαμε το
στρουμφοχωριό μας στον πυρήνα του
εθνικού δρυμού, απλώσαμε μαγιό
και παρδαλά παρεό σε αυτοσχέδιες
απλώστρες δεμένες σε κορμούς
πανύψηλων μαυρόπευκων, κάναμε
τα απαραίτητα βραδινά μπωτέ μας στο
παρθένο νερό του Αρκουδορέματος,
συγκεντρωθήκαμε στο κέντρο του
στρουμφοχωριού όπου ανάψαμε
φωτιά!!!! (στον ειδικά διαμορφωμένο
και σχετικά προστατευόμενο χώρο)
στον πυρήνα του εθνικού δρυμού
(επαναλαμβάνω). Εκεί απολαύσαμε
ένα απίστευτο δείπνο, delivery από την
Βοβούσα… (delivery ναι!). Το δείπνο
συνοδεύτηκε από καλό κρασί και
ακολουθήθηκε από βραδιά με ακόμα
καλύτερο τσίπουρο και τραγούδι γύρω
από την φωτιά!.….Καταστάσεις που
δεν τις περιγράφεις εύκολα στους μη
μυημένους, τους «έξω από την κλίκα
των τρελών που παίρνουν τα βουνά»,
γιατί νομίζουν ότι τους κοροϊδεύεις….
Και μάλλον μετά από μερικούς μήνες
αρχίζεις κι εσύ να αναρωτιέσαι
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τι έζησες και τι ονειρεύτηκες….
Εννοείται ότι βγάλαμε τις απαραίτητες
φωτογραφίες, σε όλες τις φάσεις, για
να είμαστε κι εμείς σίγουροι ότι τα
ζήσαμε και δεν τα φανταστήκαμε…
Απίστευτη, ανεπανάληπτη βραδιά,
πέρα από όλες τις προσδοκίες…
Την (μικρή) νύκτα μέσα στην σκηνή
συντρόφευε το μαγικό τραγούδι του
Αρκουδορέματος.

Πέμπτη 20/08/2015

Ξύπνημα και πρωινό με τσάι και
πιτούλες delivery από την Βοβούσα
(μα…μας κακομαθαίνετε!). Και κάποτε
μαζευτήκαμε για να ξεκινήσουμε το
περπάτημα, χωρίς ιδιαίτερη όρεξη
ούτε βιασύνη να απομακρυνθούμε
από αυτόν τον παράδεισο… Και ο
παράδεισος τελικά μας ακολούθησε
σε μεγάλο μέρος της πορείας μας.
Περπατήσαμε μέσα σε πανέμορφο
δάσος που μας έκρυβε εντελώς το

φως του ήλιου για πολλή-πολλή
ώρα. Παρεμβλήθηκαν και ξέφωτα με
κεραυνοβολημένα (ή ίσως καμένα)
δένδρα, που ακολουθούνταν από
πυκνό δάσος όμως. Και κάποτε
φτάσαμε σε κατάλληλο υψόμετρο
στο οποίο άρχισε να αραιώνει το
δάσος και να εμφανίζονται όλο και
πιο συχνά αυτά τα μαγικά δένδρα, τα
ρόμπολα. Ρόμπολο ή Λευκόδερμη
Πεύκη, πανέμορφο είδος πεύκου που
ανεβαίνει εκεί που κανένα άλλο είδος
της ορεινής μας χλωρίδας δεν μπορεί
να φυτρώσει, ως τα 2.400μ. Αντέχει
στο χιόνι και στην παγωνιά όπως και
στην άγονη γη της αλπικής ζώνης.
Ο εχθρός συνήθως το χτυπά από
τον ουρανό, όπως δεν αργήσαμε να
διαπιστώσουμε….Και ανηφορίζοντας,
τα δένδρα όλο και να αραιώνουν
περισσότερο και τα ρόμπολα να
γίνονται όλο και πιο πυκνά.
Και κάποτε φτάσαμε τις μικρές δίδυμες
λιμνούλες της Φλέγκας. Πρώτα
την χαμηλή και λίγο ψηλότερα και
την δεύτερη (1.940, 1.960μ). Και το
θέαμα κορυφώθηκε ανηφορίζοντας
λίγο ακόμη, όταν φάνηκαν σε ένα
«πλάνο» και οι δυο μαζί αδερφούλες!
Οι λίμνες Φλέγκας, συνδεμένες με ένα
επιφανειακό νήμα νερού, παίρνουν
ζωή από μια πηγή του Αώου, κοντά
στην κορυφή του βουνού. Το νερό της
πηγής αφού γεμίσει τις δύο λιμνούλες
διαδοχικά, κατηφορίζει προς την
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κοιλάδα και τις αφήνει πίσω του
ανάμεσα σε διάσπαρτα ρόμπολα, που
καθρεπτίζονται στην επιφάνειά τους.
Ασύλληπτο το μέγεθος της απλοχεριάς
της μητέρας φύσης.
Ανηφορίζοντας στην αλπική πλέον
ζώνη, κάποτε φτάσαμε στην κορυφή
Φλέγκας Μαυροβουνίου (2.159μ).
Με πανοραμική θέα σ’ όλη τη βόρεια
Ελλάδα και κοντινά στις δίδυμες
λιμνούλες από την μια και την τεχνητή
λίμνη πηγών Αώου από την άλλη μεριά.
Στην κατάβαση, κι άλλη σουρεαλιστική
έκπληξη μας περίμενε: Ένα απίστευτο
νεκροταφείο νεκρών μεν, όρθιων
δε ρόμπολων. Ολόκληρο δάσος
από κεραυνοβολημένα μα αγέρωχα
αν και νεκρά, ρόμπολα που έχουν
μετατραπεί σε εκπληκτικά γλυπτά
της φύσης. Το φαινόμενο εξηγείται
φυσικά: Η μεγάλη περιεκτικότητα σε
σίδηρο των πετρωμάτων έλκει τους
κεραυνούς. Όμως όλη η περιοχή
έχει έναν απίστευτο μαγνητισμό

και ενώ σε γεμίζει με αρνητικά
συναισθήματα: έκπληξη, στεναχώρια,
θλίψη, συγχρόνως σου αρέσει

“

Και ο παράδεισος
τελικά μας
ακολούθησε σε μεγάλο
μέρος της πορείας
μας. Περπατήσαμε
μέσα σε πανέμορφο
δάσος που μας έκρυβε
εντελώς το φως
του ήλιου για
πολΛΗ-πολΛΗ ώρα.
παράφορα. Σε κάθε δένδρο να
βρίσκεις τουλάχιστον ένα συμβολισμό,
να αποδίδεις τουλάχιστον μια μορφή.

Καταλήγει σαν παιχνίδι, που δεν θες
να τελειώσει. Στο τέλος αγαπάς όλα
τα νεκρά δένδρα, καθ’ ένα ξεχωριστά
για συγκεκριμένους λόγους! Όμως
και το μεγάλο νεκροταφείο ρόμπολων
κάποτε τέλειωσε και το διαδέχθηκαν
όμορφα λιβάδια. Με άλογα σε κάποια
σημεία, ….αλλά και πολλές μύγες
(αρχίσαμε). Και στο τέλος ένας άχαρος
χωματόδρομος, με ωραία θέα όμως
στην τεχνητή λίμνη πηγών Αώου, που
είχε το μειονέκτημα να μην τελειώνει
ποτέ….Και δρόμο παίρνουν δρόμο
αφήνουν τα στρουμφάκια κάποτε
βρήκαν το λεωφορείο τους να τα
περιμένει δίπλα σε κάτι λιβάδια στα
οποία εννοείται ότι αμέσως ξάπλωσαν
για όση ώρα πρόλαβε το καθένα…
Τυχερά αυτά που δεν πρόλαβαν
καθόλου, κι ας γκρίνιαξαν λίγο εκείνη
την στιγμή….Με το που φύγαμε για
Μέτσοβο άρχισαν οι πρώτες φαγούρες
και οι πρώτες καντήλες (φλούμπες)
έκαναν δειλά δειλά την εμφάνισή τους…
όμως δεν δώσαμε πολύ σημασία, και
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φροντίσαμε να ευχαριστηθούμε το
γεύμα και την μικρή βολτίτσα μας στο
Μέτσοβο. Αργότερα στα Γιάννενα κι
αφού κάναμε ντουζ, άρχισε η έξαρση
…σε βαθμό πανδημίας…..Και μετά από
όλη αυτή τη μαγεία που μόλις είχαμε
ζήσει, ξαφνικά γίναμε όλοι πολύ-πολύ
πεζοί και βαρετοί: Σε όλες τις παρέες
να ακούς τα ίδια και τα ίδια: Μην τα
ξύνεις, μου δανείζεις την fenistil σου,
με συγχωρείς που ανακατεύομαι αλλά
νομίζω έχεις πάθει μόλυνση (μπορεί
και ελονοσία), σίγουρα χρειάζεσαι
αντιβίωση, εσύ πόσα έχεις; μου
δανείζεις την fenistil σου, μην τα
ξύνεις λοιπόν! Και τα φαρμακεία της
πόλης με μιας ξεπούλησαν τις fenistil
κι όλα τα αντισταμινικά τους σε κάτι
σκοροφαγωμένους κρητικούς που
είχαν γεμίσει την πόλη….

Παρασκευή 21/08/2015

Μέρα αφιερωμένη στον τουρισμό η
σημερινή, με ελεύθερο πρόγραμμα
στο μεγαλύτερο μέρος της. Το πρωί
προγραμματισμένη ξενάγηση στο
μαντείο της Δωδώνης κι ακολούθως
στο κάστρο Ιωαννίνων. Η επίσκεψη
στην Δωδώνη να αποδεικνύει επίσης
περίτρανα ότι αυτή η γωνιά της χώρας
μας είναι μαγική...
Μετά την ξενάγηση στο κάστρο
και μικρή στάση στο όμορφο καφέ
του, εμείς τουλάχιστον όπως και οι
περισσότεροι βέβαια, κάναμε βόλτα
στην όμορφη πόλη ενώ το απόγευμα
επισκεφτήκαμε το νησάκι της λίμνης.
Στο νησάκι της κυρά Φροσύνης που
(τυχαίο;) είχε πανηγύρι. Πολλοί από την
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ομάδα το τίμησαν και πέρασαν καλά
όπως μας αφηγήθηκαν την επόμενη
ημέρα αλλά και εμείς που γυρίσαμε
στα Γιάννενα, δεν παραπονιόμαστε
καθόλου. Περάσαμε πολύ καλά!

Σάββατο 22/08/2015

Με μια διάθεση μην το συζητάς
καθόλου, όλοι μας επιβιβαστήκαμε στο
λεωφορείο και πήραμε την κατηφόρα
(με την διάθεση να κατηφορίζει
συγχρόνως). Σύντομη στάση στο
γεφύρι της Άρτας για καφέ και
αργότερα για φαγητό, στο Μεσολόγγι
οι μισοί και στην Τουρλίδα οι άλλοι
μισοί. Περιμένοντας να μας παραλάβει
το λεωφορείο αργότερα σε ένα
αλσύλλιο στην είσοδο της Ιερής Πόλης,
συνέβη κάτι που εμείς το εκλάβαμε
σαν ….προφανές σημάδι ότι παρόμοια
παραμύθια θα ακολουθήσουν….
Γιατί, αντικρίζοντας ένα ζευγάρι
τρελούτσικα σκιουράκια να παίζουν
κρυφτό-κυνηγητό, ανεβαίνοντας και
καταβαίνοντας στα δένδρα του άλσους
εκεί μπροστά στα μάτια μας, δεν ήταν
ολοφάνερο το σημάδι;
Και σε λίγο ξανα-πήραμε το ferry
(γιατί συμφέρει), με πιο συγκρατημένο
ενθουσιασμό αυτή τη φορά βέβαια.
Και αργότερα μετά από μικρή στάση
στον Ισθμό, να μας πάλι στο λιμάνι
του Πειραιά να κουβαλάμε όπωςόπως αμπαλαρισμένα μπαγκάζια και
να χαιρετάμε κόσμο, φλερτάροντας
κανονικά πια με την μελαγχολία.…
Και να μας πάλι στο σαλόνι των
Minoan Lines, στο οποίο δεν μείναμε
πολύ αυτή τη φορά: την κάναμε για

το εστιατόριο που….τα καταφέρνει
καλύτερα με την μελαγχολία…. Να
αρχίσουμε να συνερχόμαστε σιγά
σιγά, γιατί το αργότερο την Δευτέρα το
πρωί έχουμε να αντιμετωπίσουμε την
αληθινή ζωή, στην Ελλάδα του 2015…..
Ευχαριστώ πολύ τις νεράιδες της
Πίνδου, συντροφιά μας σ’ όλη αυτή
την απίστευτη απόδραση!
Ευχαριστώ περισσότερο αυτούς
που την οργάνωσαν, άψογα στην
κάθε της λεπτομέρεια ώστε να
εξασφαλιστεί η απόλυτη επιτυχία
της! (μα delivery στην Βάλια
Κάλντα; Παπαδάκη, εσύ παιδί μου
δεν παίζεσαι….) !
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Trail Running: Διασχίζοντας τις Άλπεις –
Dynafit X-Series Speed Transalp
21-23 / 9 / 2015
Κείμενο: Γιώργος Σπινθάκης • Φωτογραφίες: Ηλίας Λέφας - Γιώργος Σπινθάκης

«Hello Georgios, CONGRATULATIONS!
YOU will join us on our Dynafit X Series
Speed Transalp! The jury has selected
you as one of the 8 participants…»
«Γεια σου Γεώργιε,
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!
ΕΣΥ θα συμμετέχεις στο Dynafit X
Series Speed Transalp. Η επιτροπή
σε επέλεξε ως έναν από τους 8
συμμετέχοντες.…»
Ο επόμενος 1.5 μήνας πέρασε γρήγορα
με προετοιμασία και προπονήσεις. Το
να τρέξεις σχεδόν 80 χιλιόμετρα με
4.300μ θετικής υψομετρικής διαφοράς
μέσα σε τρεις διαδοχικές ημέρες
για κάποιους μπορεί να ακούγεται
εξωπραγματικό ενώ για άλλους
απόλυτα εφικτό (αν συγκριθεί με
μεγάλους αγώνες ορεινού τρεξίματος).

Ήταν μέσα Ιουνίου 2015 όταν έλαβα την
ηλεκτρονική ενημέρωση (newsletter)
της Dynafit σχετικά με ένα φιλόδοξο
εγχείρημα ορεινού τρεξίματος:
τη διάσχιση των Άλπεων από το
Garmisch Partenkirchen της Γερμανίας,
μέσω Mieming και Stubai της
Αυστρίας, ως το Merano της Ιταλίας, σε
τρεις μέρες από 8 συμμετέχοντες. Την
ομάδα των 8 ατόμων θα συνόδευαν
δύο αθλητές της Dynafit (και μέλη των

30

εθνικών ομάδων ορειβατικού σκι των
χωρών τους) ο ισπανός Javier (Javi)
Martin de Villa και ο γερμανός Philipp
Schaedler.
Η ιδέα ήταν εξαιρετική και αμέσως
μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Η επιλογή
των συμμετεχόντων θα γινόταν μέσω
αιτήσεων. Δεν ήθελε και πολλή σκέψη,
λίγες μέρες αργότερα έκανα την
αίτησή μου, αν και δεν είχα μεγάλες

προσδοκίες καθώς ήμουν σίγουρος ότι
οι αιτήσεις θα ήταν πολλές, από όλα τα
μήκη και πλάτη της γης!
Το καλοκαίρι περνούσε ευχάριστα,
κάνοντας αναρρίχηση, μπάνια και
canyoning με τους δυο μου γιούς στα
νότια της Κρήτης, μέχρι που ένα email
ήρθε να μου «ταράξει» τις διακοπές και
να μου ανεβάσει τους παλμούς…

Η ενασχόλησή μου με το τρέξιμο
(δρόμου και βουνού) ξεκίνησε
το 2010 και έκτοτε «έχω βάλει»
αρκετά χιλιόμετρα στα πόδια μου,
συμμετέχοντας σε διοργανώσεις και
αγώνες μέχρι 70χμ, όμως ποτέ δεν
είχα τρέξει για τρεις διαδοχικές μέρες,
αποστάσεις περίπου όσο τρεις ορεινοί
ημιμαραθώνιοι και η πρόκληση γινόταν
ακόμα μεγαλύτερη λαμβάνοντας
υπόψη τους μικροτραυματισμούς
που με είχαν κρατήσει μακριά από
προπονήσεις την άνοιξη και τις αρχές
του καλοκαιριού… και πριν καλά –
καλά το καταλάβω είχα προσγειωθεί
στο αεροδρόμιο του Μονάχου! Εκεί
συναντήθηκα με τον Ηλία, τον Javi και
την Sofia, μία από τις 4 κοπέλες που θα
συμμετείχαν στο Transalp, επίσης από
την Ισπανία.
Κάναμε μια σύντομη στάση «για μια
μπύρα» στο σπίτι της οικογένειας
του Benedikt Bohm (Dynafit CEO)
για να γιορτάσουμε μαζί τους το
Oktoberfest. Τελικά φύγαμε «άρονάρον» για τα βουνά, έχοντας φάει
υπέροχα παραδοσιακά βαυαρικά
φαγητά, λουκάνικα, γλυκά και όπως
ήταν αναμενόμενο, έχοντας πιεί

περισσότερες από «μια μπύρα» και
κάμποσα schnapps!
Φτάσαμε στο Garmisch το απόγευμα
της 20 Σεπτεμβρίου 2015, όπου
συναντηθήκαμε με τον συμμετέχοντα
από την Πολωνία, τον Kuba.
Οι προγνώσεις του καιρού για τις
επόμενες μέρες μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως «ενδιαφέρουσες»

“

«Hello Georgios,
CONGRATULATIONS!
YOU will join us on
our Dynafit X Series
Speed Transalp. The
jury has selected you
as one
of the 8
participants…»
«Γεια σου Γεώργιε,
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!
ΕΣΥ θα συμμετέχεις στο
Dynafit X Series Speed
Transalp.
Η επιτροπή σε επέλεξε
ως έναν από τους 8
συμμετέχοντες...»

καθώς προέβλεπαν από ηλιοφάνεια
μέχρι και χιονόπτωση και, όπως είναι
φυσικό, σχεδόν μονοπώλησαν τις
συζητήσεις μας.
Tο επόμενο πρωί η ομάδα, που είχε
επιλεγεί από τις αιτήσεις, συναντήθηκε
στον σταθμό των τελεφερίκ του
Garmisch.

Αποτελούνταν από 4 γυναίκες:
Sofia Garcia Martin (Ισπανία)
Cornelia Dendl (Αυστρία)
Susanne Viehweger (Γερμανία)
Jule Holland (Αυστρία)
και 4 άνδρες:
Oliver Hein (Γερμανία)
Tomasz – “Kuba” Krause (Πολωνία)
Timo Hummel (Γερμανία)
Γιώργο Σπινθάκη (Ελλάδα)
Την ομάδα των 8 συμμετεχόντων και 2
αθλητών της Dynafit, πλαισίωναν δύο
δημοσιογράφοι, ο Marco Colombo
(Ιταλία) και ο Holger Rupprecht
(Γερμανία). Παράλληλα, την όλη
διοργάνωση κάλυπτε φωτογραφικά
ο Ηλίας Λέφας, οπότε η ομάδα μας
αριθμούσε συνολικά 13 μέλη.
Την υποστήριξη του εγχειρήματος
είχαν αναλάβει δύο οδηγοί βουνού και
συνεργάτες της Dynafit, οι Patrick Jost
και Franz Perchtold, μεταφέροντας τις
αποσκευές μας στο επόμενο σημείο
διανυκτέρευσης και κανονίζοντας
όλες τις λεπτομέρειες φιλοξενίας και
εστίασης

Μέρα 1η:

Zugspitze (2.600m) Ehrwald (1.500m) Grunsteinscharte (2.360m) Mieming (1.160m)
Οι καιρικές προγνώσεις τελικά έπεσαν
μέσα και έτσι, στις 21/9/2015, ενώ
στην Ελλάδα το καλοκαίρι καλά
κρατούσε, εμείς ξεκινούσαμε το
τριήμερο ταξίδι μας μέσα από τις
Άλπεις με χιονόπτωση και 10-20εκ.
φρέσκο χιόνι!
Έπειτα από το καλωσόρισμα των
διοργανωτών και τη γνωριμία μεταξύ
των συμμετεχόντων, ξεκινήσαμε σε 2
ομάδες (4 συμμετέχοντες ανά ομάδα,
ένας δημοσιογράφος κι ένας αθλητήςσυνοδός).
Η διαδρομή της πρώτης μέρας
ξεκίνησε από την Zugspitze, το
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είχαμε μπροστά μας 6χμ ανάβασης με
1300μ υψομετρικής διαφοράς!
Το «πρωινό μενού» ήταν γνωστό:
δάσος, αλπική ζώνη, χιόνι… κι εμείς
με αθλητικά παπούτσια και παγωμένα
πόδια! Η ανάβαση ήταν απαιτητική αλλά
το επίπεδο και η συνοχή της ομάδας
ήταν εξαιρετική αφού ολοκληρώσαμε
την πρώτη μας ανάβαση σε 1ω45’ !
Η κατάβαση προς τον πρώτο σταθμό
της ημέρας, το Franz Senn Hutte,
έφυγε γρήγορα, απροβλημάτιστα και
σύντομα απολαμβάναμε τη λιακάδα με
μια μπύρα έξω από το καταφύγιο.
Μπροστά μας είχαμε άλλο τόσο σε
ανάπτυγμα και υψομετρική διαφορά

τα επόμενα 3χμ ανηφόρας με 600μ
θετικής υψομετρικής διαφοράς ήταν
αρκετά για να χωνέψουμε! Έπειτα από
μια κοπιαστική ώρα βρισκόμασταν
στο Schriemmennieder (2750m),
το τελευταίο ψηλότερο σημείο της
ημέρας και μπροστά μας απλωνόταν η
θέα προς το Stubaital και η τελευταία
κατάβαση για το Falbeson.
Μιάμιση ώρα αργότερα είχαμε καλύψει
τα 9χμ κατάβασης (-1500μ υψ.διαφορά)
και ξεκουραζόμασταν στην λιακάδα
της κοιλάδας! Απόψε η διαμονή μας
ήταν πολλών αστέρων, καθώς το
ξενοδοχείο μας είχε μέχρι και sauna!
Tο δείπνο ήταν πλούσιο, με schnitzel
και weissbier που αναπλήρωσαν τις
χαμένες θερμίδες της ημέρας. Πίσω

ψηλότερο βουνό της Γερμανίας.
Το πλάνο ήταν να ξεκινήσουμε από
την κορυφή (2.962μ) όμως ο καιρός
και οι συνθήκες στα μονοπάτια μας
ανάγκασαν να ξεκινήσουμε από τα
2600μ. Μπροστά μας είχαμε μια
διαδρομή 28χμ με 1.250μ αναβάσεων
και 2.650 συνολικών καταβάσεων,
ο καιρός δεν ήταν με το μέρος μας,
οπότε η αλλαγή της διαδρομής κρίθηκε
αναγκαία.
Όσο προχωρούσαμε και χάναμε ύψος
οι χιονονιφάδες έδιναν τη θέση τους σε
χιονόνερο και χαμηλότερα σε βροχή.
Για μεγάλα διαστήματα κινούμασταν
μέσα σε ομίχλη η οποία, σε
συνδυασμό με τα αρκετά τεχνικά
περάσματα, τη λάσπη και τα ρυάκια
στα μονοπάτια, δε μας επέτρεπαν να
κινούμαστε πολύ γρήγορα. Παρόλα
αυτά κρατούσαμε έναν ικανοποιητικό
ρυθμό, καλύπτοντας τα πρώτα 11χμ
σε 2 ώρες. Η στάση σε ένα καταφύγιο
πάνω από το χωρίο Ehrwald, λίγο
μετά τα σύνορα Γερμανίας – Αυστρίας,
ήταν απαραίτητη για να πιούμε κάτι
ζεστό και να στεγνώσουμε κάπως τον
ρουχισμό.
Μπροστά μας είχαμε άλλα 17χμ
με αρκετές αναβάσεις μέσα από
πανέμορφα τοπία, ενώ - επιτέλους - ο
καιρός έδειχνε σημάδια βελτίωσης.
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Μέρα 3η:

Schaufljoch (3.160m) Siegerlandhutte (2.710m) Schneeberg (2.355m) Saltnuss (1.670m)
H τρίτη και τελευταία μέρα της
διάσχισης ξεκίνησε με οδική μετάβαση
στον τερματικό σταθμό του παγετώνα
Stubai από όπου πήραμε λιφτ μέχρι το
Schaufljoch στα 3.160μ.
Η διαδρομή που θα ακολουθούσαμε
περνούσε μέσα από τον παγετώνα
και για το μεγαλύτερο μέρος της
ημέρας θα κινούμασταν σε υψόμετρο
μεταξύ των 2.500 και 3.100 μέτρων. Η
πρόγνωση του καιρού δεν ήταν και η
καλύτερη καθώς προέβλεπε σταδιακή
επιδείνωση μέσα στη μέρα από τα
νότια, δηλαδή προς την κατεύθυνσή
μας! Η ομάδα ήταν ευδιάθετη και,
παρά το ότι ήταν η τρίτη μας μέρα
στα βουνά, η φυσική μας κατάσταση
διατηρούταν σε πολύ καλά επίπεδα,
καθώς είχαμε εγκλιματιστεί αρκετά τις
2 προηγούμενες μέρες, τρέχοντας σε
υψόμετρα μέχρι σχεδόν τα 2900μ.
Έτοιμη λοιπόν η ομάδα στον παγετώνα
για το τρίτο και τελευταίο σκέλος αυτής
της διάσχισης μέσα από τις Άλπεις.

Η ανάβαση προς το Coburger-hutte
(1920m) κύλησε γρήγορα και ομαλά,
περνώντας από το δάσος στην αλπική
ζώνη, δίπλα από όμορφες μικρές
λίμνες.

καταφύγιο, στο τέλος μιας απομακρυσμένης κοιλάδας του Stubai. Το
δείπνο ήταν εξαιρετικό, αποτελούμενο
από παραδοσιακά τιρολέζικα πιάτα και
φυσικά μπύρα!

Συνέχεια είχε η ανάβαση στο
Grunsteinscharte (2.360μ) και η
μεγάλη κατάβαση μέχρι το Mieming
στο Τιρόλο, όπου και τελείωσε το
πρώτο σκέλος της διάσχισης. Τα
πρώτα 28 χιλιόμετρα του τριημέρου
(με 1.240μ θετικής υψομετρικής
διαφοράς) είχαν καλυφθεί σε 5,5 ώρες
(με δύο στάσεις των 30’ ενδιάμεσα)

Μέρα 2η:

Από το Mieming μεταφερθήκαμε
οδικώς στο Lusens όπου και
διανυκτερεύσαμε σε ένα ξενοδοχο-

Το ξεκίνημα ήταν όμορφο, πάνω από
κορυφογραμμές και ρυάκια, δίπλα
από μικρές λίμνες και με μικρές αλλά
απαιτητικές αναβάσεις.
Ο ρυθμός μας ήταν αρκετά γρήγορος,
το πεδίο μας επέτρεπε να κινούμαστε
με ταχύτητα και άνεση και το τοπίο μας
αποκάλυπτε ομορφιές σε κάθε στροφή
του μονοπατιού.

Lusens (1640m) Schafgruberl (2860m) Franz Senn Hutte (2150) Schriemmennieder (2750m) Falbeson (1260m)
Το επόμενο πρωί μας βρήκε κεφάτους,
ανανεωμένους και αισιόδοξους, με
τέλειο καιρό. Η θερμοκρασία ήταν
-5 οC και το έδαφος παγωμένο,
όμως σύντομα μετά το ξεκίνημα
ζεσταθήκαμε, αφού «με το καλημέρα»

μέχρι το τέλος του δεύτερου σκέλους.
Στην αρχή 3χμ σε σχεδόν επίπεδο
μονοπάτι ήταν ό,τι έπρεπε για να
ξαναμπεί το σώμα σε λειτουργία αλλά

μας ήταν άλλα 25χμ με 2.100μ θετικής
υψομετρικής διαφοράς, τα οποία
καλύψαμε σε 6,5 ώρες με περίπου 50’
συνολικές στάσεις.

Ευχαριστιόμαστε
να
τρέχουμε,
να πιέζουμε τον εαυτό μας, να
σπρώχνουμε τις δυνατότητές μας
και να συμπαρασύρουμε τους
συναθλητές μας σε ένα παιχνίδι,
χωρίς το άγχος ενός αγώνα ή την
πίεση μιας προπόνησης. Τρέχαμε στα
βουνά και το μόνο που νοιώθαμε
ήταν χαρά! Βρισκόμασταν μέσα σε
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ημέρας, το καταφύγιο Schneeberg, στα παλιά λατομεία ήταν
μια ζεστή όαση πριν τα τελευταία κατηφορικά χιλιόμετρα.
Η ζεστή σοκολάτα ήταν ό,τι έπρεπε για να «πάρουμε τα
πάνω μας» και να ξεκινήσουμε για το τελευταίο σκέλος της
ημέρας.
Αναζωογονημένοι βγήκαμε ξανά στο κρύο. Ο ενθουσιασμός
όλων ήταν προφανής, καθώς σύντομα θα ολοκληρώναμε
μια απαιτητική διάσχιση 78χμ με 4.300μ θετικής υψομετρικής
διαφοράς, όμως κάπου υπήρχε κι αυτό το θλιμμένο
συναίσθημα που εμφανίζεται όταν ένα τόσο όμορφο ταξίδι
πλησιάζει στο τέλος του.
Η κατάβαση πήγε αρκετά γρήγορα, σχεδόν σε αγωνιστικούς
ρυθμούς, παρά τα λίγα τεχνικά περάσματα.
Σύντομα είχαμε μπει ξανά σε ομίχλη μέσα στο υγρό δάσος
και πριν καλά – καλά το καταλάβουμε, είχαμε φτάσει στο
τέλος! Αγκαλιές και φιλιά, συγχαρητήρια και μια γλυκιά
κούραση μετά τρεις μέρες τρέξιμο.
Το δείπνο στο Merano ήταν ακόμα μια φορά πλούσιο,
βοηθώντας στην μυϊκή αποκατάσταση και αναπληρώνοντας
τις χαμένες θερμίδες. Ακολούθησε μια βόλτα στην γραφική
έναν τεράστιο και πανέμορφο φυσικό
παιδότοπο, στον οποίο είχαμε πάει για
να διασκεδάσουμε!
Η πρώτη στάση της ημέρας είχε
προγραμματιστεί να γίνει στο 8οχμ,
στο καταφύγιο Siegerland hutte. Το
κρύο κι ο αέρας είχαν δυναμώσει
αλλά καθώς βρισκόμασταν σε συνεχή
κίνηση, κάναμε υπομονή μέχρι το
καταφύγιο για να ντυθούμε με κάτι πιο
ζεστό και να πιούμε ένα τσάϊ. Μόλις
όμως φτάσαμε στο καταφύγιο, μια
δυσάρεστη έκπληξη μας περίμενε,
καθώς το καταφύγιο είχε κλείσει για
τον χειμώνα. Ευτυχώς για εμάς, το
χειμερινό βοηθητικό καταφύγιο ήταν
ανοικτό και θα μας προστάτευε κατά
την 20λεπτη στάση μας. Δυστυχώς
όμως δεν θα είχαμε την δυνατότητα
να πιούμε κάτι ζεστό, παρά μόνο
να μοιραστούμε ό,τι εφόδια είχε ο
καθένας μας στο μικρό σακίδιό του:
λίγοι ξηροί καρποί, ενεργειακές
μπάρες, σοκολάτες, παστέλι, ισοτονικά,
νερό…
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αυτή πόλη του Νότιου Τιρόλου και ένας ύπνος που ήρθε
νωρίτερα απ’ότι περιμέναμε!
Η επιστροφή μας στο Garmisch έγινε οδικώς μέσω Bolzano
- Brenner - Inssbruck - Seefeld. Φτάνοντας στο διάσελο του
Brennerpass που βρίσκονται τα σύνορα Ιταλίας - Αυστρίας,
τα πάντα ήταν καλυμμένα με χιόνι! Ο αποχωρισμός των
συμμετεχόντων στο Garmisch ήταν αρκετά φορτισμένος
αφού τις τρεις προηγούμενες μέρες, 13 άνθρωποι, άγνωστοι
μεταξύ μας, είχαμε δεθεί και συγκροτήσει μια δυνατή ομάδα
η οποία ολοκλήρωσε αυτή την απαιτητική διάσχιση των
Άλπεων.
To καταπληκτικό αυτό τριήμερο έκλεισε με τις
αναμενόμενες ανταλλαγές email, τηλεφώνων και
φυσικά πληροφοριών για διαδρομές τρεξίματος
και ορειβατικού σκι και είπαμε auf wiedersehen ci vediamo - hasta la proxima!

Ανασυγκροτηθήκαμε, φάγαμε, ήπιαμε, ντυθήκαμε και ζεσταθήκαμε,
μελετήσαμε στον χάρτη την διαδρομή
που μας περίμενε και ξαναβγήκαμε
στο βουνό. Μπροστά μας είχαμε
άλλα 16χμ και, δυστυχώς για εμάς,
οι μετεωρολογικές προγνώσεις
θα έπεφταν μέσα. Περίπου από τη
μέση της διαδρομής κινούμασταν
σε ομίχλη, ενώ το κρύο και ο αέρας
που δυνάμωνε μας υποχρέωναν να
τρέχουμε φασκιωμένοι με κουκούλες
και γάντια. Ευτυχώς για την ώρα δεν
έβρεχε.
Αντιμετωπίζαμε
τις
απότομες
ανηφόρες με αποτελεσματικότητα και
τις κατηφόρες με προσοχή λόγω του
υγρού και σαθρού σε αρκετά σημεία
εδάφους, μέσα στη μονότονη «θέα»
που προσφέρει ομίχλη. Είχαμε μπει
πλέον σε ιταλικό έδαφος. Ο ρυθμός
είχε πέσει αλλά εξακολουθούσαμε να
κινούμαστε αρκετά γρήγορα, καθώς
προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε
την θερμοκρασία μας. Στο 18οχμ της

Νίκη Στεφανάκη
ΕΟΚ 14, Ηράκλειο • Τηλ. 2811 11 55 61 • Κιν. 6944 34 68 30
e-mail: nikistefanaki@gmail.com
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Ένα ανήσυχο πνεύμα
Συνέντευξη στη σπουδάστρια δημοσιογραφίας
Γεωργία Βασιλάκη-Γαλανάκη

Καταφύγιο Πρίνος. Το χτίσιμο του
καταφυγίου, που είναι το καμάρι
του συλλόγου, άρχισε το 1963 και
ολοκληρώθηκε το 1967 χάρις τη
συλλογική προσπάθεια των μελών του
συλλόγου.
Για την Κίτσα το καταφύγιο είναι όχι
το δεύτερο αλλά το πρώτο της σπίτι
και με καμάρι εξιστορεί τους αγώνες
του Συλλόγου για να το χτίσουν όταν
αναγκάζονταν να κουβαλάνε λάσπη
και σίδερα και ανυπομονεί για τις
γιορτές καθώς για εκείνη, ο καλύτερος
τρόπος να τις περάσει είναι εκεί, στο
σπιτάκι που βρίσκεται στους πρόποδες
του Ψηλορείτη.
Την Κίτσα λοιπόν η “μεγάλη ζωή” την
αφήνει παγερά αδιάφορη και όταν
βάλει τις αρβύλες της και το παντελόνι
της εκδρομής αισθάνεται “πασάς στα
Γιάννενα” όπως λέει. Σαν πουλί που
δεν αντέχει το κλουβί, έτσι και εκείνη
δεν μπορεί να μένει κλεισμένη στο
σπίτι της. Στα 80 της χρόνια, η ανήσυχη
κυρία δουλεύει ως λογίστρια και τα
βράδια πηγαίνει στα γραφεία του
συλλόγου. Οι χειρότερες μέρες της
είναι τα Σαββατοκύριακα που όταν δεν

Στα γραφεία του Ορειβατικού
Συλλόγου Ηρακλείου, οι τοίχοι είναι
διακοσμημένοι με φωτογραφίες
διάφορων ανθρώπων, που έκαναν
ανά τα χρόνια την εμφάνιση τους στο
Σύλλογο, να “κατακτούν” τα ψηλότερα
βουνά και βαθύτερα φαράγγια της
Κρήτης και της Ελλάδας.
Άνθρωποι που είτε συμμετείχαν σε
μία εκδρομή, είτε παρέμειναν για
χρόνια μέλη του συλλόγου με τις
φωτογραφίες να αποτελούν απόδειξη
της θέλησης και της επιμονής τους.
Παρά τις αλλαγές σε προέδρους,
γραφεία και μέλη, ένα πρόσωπο
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αποτελεί σταθερή αξία για το σύλλογο.
Ο λόγος για την Κίτσα Βασιλειάδου που
τα τελευταία 59 χρόνια αποκαλεί τον
Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου σπίτι της.
Από μικρή η Κίτσα ήταν πνεύμα
ανήσυχο και αντιδραστικό, ήθελε
πάντα να είναι έξω από το σπίτι και
να παίζει με τα αγόρια. Στα μαθητικά
της χρόνια ασχολούνταν με διάφορα
αθλήματα όπως το άλμα εις μήκος,
το ποδήλατο, την κολύμβηση και το
μπάσκετ.
Όταν τελείωσε το γυμνάσιο όμως,
δεν υπήρχε πουθενά μέρος για να

“

Παρά τις
αλλαγές σε προέδρους,
γραφεία και μέλη,
ένα πρόσωπο
αποτελεί σταθερή αξία
για το σύλλογο.
Ο λόγος για την Κίτσα
Βασιλειάδου
που τα τελευταία
59 χρόνια
αποκαλεί τον
Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου
σπίτι της
έχει να πάει κάπου. Εξαιτίας αυτής της
«ανησυχίας» της η Κίτσα αγαπάει τόσο
πολύ τη φύση.
Ένας από τους αγαπημένους της
προορισμούς είναι το Φαράγγι της

Σαμαριάς, το οποίο και έχει περάσει
53 φορές. Το πέρασε πρώτη φορά το
1964, εποχή που δεν υπήρχαν ούτε
παγκάκια για να ξαποστάσεις και που
έβγαζαν τα παπούτσια τους για να
περάσουν από το μονοπάτι εξαιτίας
του νερού.
Πρωτοπόρος για την εποχή της,
φορούσε σορτσάκι από κοριτσάκι
και σε μία από τις πιο διάσημες
φωτογραφίες της ποζάρει με σορτσάκι
στο φαράγγι της Σαμαριάς, αν και όπως
μας λέει από το περπάτημα σύγκαψε
και έτσι δεν ξανάβαλε σορτσάκι σε
εκδρομή.
Παρόλο που υπερασπίζεται με πάθος
όλες τις αντισυμβατικές για την εποχή
επιλογές της, λέει ότι δεν είναι όλα
ρόδινα. «Δεν είναι τόσο ευχάριστο να
είσαι πάντα “πρωτοπόρος”, δηλαδή
δεν περνάς ήσυχα, από την άποψη
ότι σου αλλάζουν την παναγία στο
κουτσομπολιό. Ευτυχώς μου έχει
δώσει ο θεός δύο αυτιά και τα βάζω
από το ένα και τα βγάζω από το
άλλο, γιατί αν τα παίρνεις στα σοβαρά
θα πάθεις κρίση. Βέβαια, το κάνουν

προπονηθεί μία γυναίκα. Ήταν το 1957
όπου εντελώς τυχαία από ένα θείο της
ανακάλυψε τον σύλλογο και βρήκε τις
πόρτες, όπως λέει η ίδια, ορθάνοικτες.
Εκείνα τα χρόνια, τα πράγματα ήταν
δύσκολα για τις γυναίκες και παρόλο
που αναγκάζονταν να φοράνε τα
ορειβατικά παντελόνια στο λεωφορείο,
στον σύλλογο υπήρχε πάντοτε ισότητα
ανάμεσα στα μέλη του, γι’ αυτό το λόγο
άλλωστε η Κίτσα τον αγαπάει τόσο
πολύ.
«Τα πράγματα που έχω κάνει για το
Σύλλογο, ούτε στο σπίτι μου δεν τα
‘χω κάνει» λέει αναφερόμενη στο
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κορυφή η εμπειρία ήταν αξέχαστη.
«Ο Όλυμπος είναι ένα ονειρεμένο,
θεϊκό βουνό. Βγήκα μόνο μέχρι το
Οροπέδιο των Μουσών στα 2700. Είναι
το κάτι άλλο. Τα δέντρα είναι καμένα
από τους κεραυνούς του Δία»

Το ίδιο μαχητική όπως όταν
πρωτοξεκίνησε την ορειβασία, η Κίτσα
δεν δέχεται περιορισμούς «Για να μου
πεις να μην κάνω κάτι, πρέπει και να
μου εξηγήσεις γιατί να μην το κάνω
αλλιώς δεν θα μπορέσω».

Για τον Ε.Ο.Σ. Ηρακλείου η Κίτσα,
όπως μας είπε μέλος του, είναι
θεσμός. Γι’ αυτό και στα ογδοηκοστά
γενέθλια της, τα μέλη του Συλλόγου,
της πήραν τούρτα και της ευχήθηκαν
χρόνια πολλά. Στα 80 της χρόνια η
Κίτσα δεν σταματά να ονειρεύεται και
απολαμβάνει τον τίτλο της γηραιότερης
ορειβάτισσας στην Κρήτη λέγοντας ότι

Με διάθεση μικρού παιδιού, δεν
υπάρχει σκυλί που να μην παίξει μαζί
του, γάτα που να μην χαϊδέψει και
παιδί που να μην του κάνει ένα αστείο.
Η συμβουλή που θέλει να δώσει
στους νέους ορειβάτες είναι:
«Να ακολουθείτε την ορειβασία,
να μάθετε να δουλεύετε ομαδικά
και να μην κάθεστε στην καρέκλα να
καπνίζετε και να παίζετε με τα κινητά.
Να έχετε περισσότερη επαφή με τη
φύση, όσο μπορείτε πιο συχνά. Έτσι και
την υγεία σας θα έχετε και θα έχετε δει
και ένα σωρό πράγματα»
Τι και αν ο κόσμος έγινε αγνώριστος
μέσα σε 59 χρόνια; Η διάθεση της
Κίτσας για περιπέτεια παρέμεινε η
ίδια όπως τότε.

γιατί βλέπουν κάτι που εσύ το κάνεις
και αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν
και γι’ αυτό το κατηγορούν».
Το μέρος που την έχει σημαδέψει
περισσότερο όμως δεν είναι άλλο
παρά το βουνό των θεών, ο Όλυμπος
και παρόλο που δεν βγήκε μέχρι την
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χαίρεται που μπορεί να κάνει κάτι στην
ηλικία της.
Ένα από τα όνειρα της είναι να πάει
στην Αβάνα της Κούβας και να
απολαύσει τη φύση, την Ατόλη και το
κολύμπι με τα δελφίνια.

39

Τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να
κάνουμε με ένα GPS
http://www.anevenontas.gr

Πολλοί από εσάς ίσως να νομίζουν ότι το GPS τους έλυσε κάθε
πρόβλημα προσανατολισμού. Εν μέρει είναι σωστό. Από την
άλλη κάτι τέτοιο είναι ένα μεγάλο λάθος, που καλό είναι να το
αποφύγετε. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μ’ αυτό και τι όχι.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ GPS
• Μπορούμε να καθορίσουμε με πολύ μεγάλη
ακρίβεια (~3-30μ.) το γεωγραφικό μας στίγμα και
να το απεικονίσουμε σε ένα τυπωμένο χάρτη.
• Να βρούμε την απόσταση - σε ευθεία γραμμή από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, στο σημείο
προορισμού μας.
• Να καταγράψουμε λεπτομερώς μια διαδρομή
(track). Το GPS καταγράφει και αποθηκεύει κάθε λίγα
μέτρα το στίγμα μας (trackpoints) δημιουργώντας
ένα ίχνος (track). Αυτό το ίχνος μπορούμε να το
ακολουθήσουμε, αν χρειαστεί, προς τα πίσω - όπως
ο Κοντορεβυθούλης ακολουθούσε τα ψίχουλα
ψωμιού - για να επιστρέψουμε με ασφάλεια ή να
το κατεβάσουμε από το GPS στο PC μας για να
το επεξεργαστούμε και να το αποθηκεύσουμε για
μελλοντική χρήση.
• Να γνωρίζουμε με σχετική ακρίβεια το υψόμετρό
μας (τα απλά GPS προσπαθούν να εντοπίσουν το
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υψόμετρο μέσω δορυφόρων, τα ακριβότερα έχουν
και βαρομετρικό αλτίμετρο που είναι πιο ακριβές).
Καλιμπράρετε πάντα το GPS σας σε σημεία με
γνωστό υψόμετρο όπως κορφές, καταφύγια κλπ.).
• Να φορτώσουμε από κάποια σελίδα με αρχεία
GPS (όπως μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας
στο section “Διαδρομές GPS”), μια διαδρομή που
μας είναι άγνωστη, ώστε να μπορέσουμε να την
ακολουθήσουμε με ασφάλεια στο πεδίο.
• Να έχουμε λεπτομερείς πληροφορίες για
τη διαδρομή μας: απόσταση, μέση ταχύτητα,
υψομετρική διαφορά, χρόνος κλπ.
• Να εντοπίζουμε έγκαιρα τα διάφορα εμπόδια
(ρεματιές, γκρεμούς κλπ), με τη προυπόθεση
βέβαια να έχουμε φορτωμένο στη συσκευή μας
κάποιο χάρτη.

ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΝΑ GPS
• Να έχουμε τις λεπτομέρειες και τη συνολική
εικόνα μιας περιοχής που μπορεί να δώσει μόνο
ένας καλός χάρτης.
• Να βασιζόμαστε μόνο σε αυτό. Το GPS είναι
ένα ηλεκτρονικό βοήθημα το οποίο δε μπορεί να
αντικαταστήσει τη προσοχή, την εμπειρία και τη
λογική που πρέπει να διαθέτουμε στις εξορμήσεις
μας. Ακόμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν
φυσικό χάρτη, ακόμα κι αν έχει φορτωμένο έναν
ψηφιακό. Επιπλέον δεν λειτουργεί πάντα. Μπορεί
να σταματήσει κάποια στιγμή αν τελειώσει η
μπαταρία ή μας πέσει ή βραχεί κλπ.

• Να αντικαταστήσουμε τις βασικές δεξιότητες
προσανατολισμού. Πάρετε ένα βιβλίο, ένα φίλο
ή εγγραφείτε σε μια σχολή πεζοπορίας, για να
διδαχθείτε πώς να χρησιμοποιήσετε μια μαγνητική
πυξίδα και να διαβάσετε ένα χάρτη, αλλά και
γενικότερα πως να κινείστε με ασφάλεια στο βουνό.
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Τέλος, η σχέση αυτή βοηθά στη
δημιουργία και στη συντήρηση της
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η αναρρίχηση ως (αθλητική) δραστηριότητα.
Η αναρρίχηση στη Κρήτη
Βασικά πρωτόκολλα ασφάλειας

Η ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ
Κλίμα

Το κλίμα των αναρριχητικών πεδίων
είναι τόσο σημαντικό που μπορεί -σε
συνάρτηση με τη ποιότητα του βράχουνα δημιουργήσει ένα αναρριχητικό
παράδεισο.
Ένα πεδίο πχ. με τέλειο βράχο και
300 μέρες βροχής δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί πραγματικό πεδίο.
Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από ένα
σχεδόν τέλειο αναρριχητικό κλίμα
και όχι μόνο. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι για έναν μέτριο αναρριχητή
η Κρήτη θεωρείται αναρριχητικά
ενεργό πεδίο για όλο το χρόνο.
Κλιματικός εχθρός της αναρρίχησης
είναι οι βρεγμένοι βράχοι, η υγρασία,
η πολύ ζεστή, το πολύ κρύο και γενικά
όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, κάτι
που στην ουσία δεν το συναντάμε στο
νησί.

Γεωλογία

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Προώθηση του σώματος
χρησιμοποιώντας μόνο το
ανάγλυφο

Η Ελεύθερη Αναρρίχηση είναι η προώθηση του σώματος χρησιμοποιώντας
μόνο το ανάγλυφο. Δηλαδή η κίνηση
προς τα πάνω συνήθως, προς τα πλάγια
ή ακόμα και προς τα κάτω. Κίνηση που
γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη
χρήση των εσοχών η προεξοχών του
βράχου για τα χέρια (πιασίματα) και
για τα πόδια (πατήματα). Η κίνηση αυτή
απαιτεί τεχνική κατάρτιση, ψυχολογία,
σχοινοσύντροφο και ειδικό εξοπλισμό.
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Μηχανική υποστήριξη
(αναρριχητικά υλικά)
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την
πραγματοποίηση της δραστηριότητας
είναι τεραστίων αντοχών και έχουν
πάρει άδεια χρήσης μετά από πολλούς
ελέγχους και πιστοποιήσεις.
Η διαφορά της ελεύθερης αναρρίχησης
με άλλες δραστηριότητες περιπέτειας
είναι ότι η επίτευξη του στόχου έγκειται
στη τεχνική του αθλητή, τη δύναμη, τη
φυσική κατάσταση και τη ψυχολογία
του. Ο εξοπλισμός έρχεται σε δεύτερη
μοίρα και χρησιμοποιείται όχι για την
προώθηση αλλά για την ασφάλεια του
αναρριχητή.

Σχέση σχοινοσυντροφιάς

Στην ελεύθερη αναρρίχηση παρατηρείται ότι η σύνδεση του αναρριχητή
και του ασφαλιστή είναι μια αμφίδρομη
σχέση ζωής που συνδέει τα δυο αυτά
άτομα με ένα σχοινί.
Η σύνδεση αυτή δουλεύει τις περισσότερες φορές σαν ένα φίλτρο των
χαρακτήρων και των προσωπικοτήτων
που παραμένουν και απαρτίζουν την
κοινότητα αυτή. Για το λόγο αυτό ακόμα
και σήμερα μετά από αρκετά χρόνια
παρουσίας του σπορ στο παγκόσμιο
αθλητικό γίγνεσθαι παρατηρείται μια
ευγενής άμιλλα να διακατέχει τα
σύνολα αυτά.

Η γεωλογία είναι άρρηκτα συνδεμένη
με την αναρρίχηση. Γεωλογικά λοιπόν,
τέλειος βράχος για αναρρίχηση είναι ο
βράχος ο οποίος σε πρώτη φάση είναι
σταθερός – συμπαγής. Η ποιότητα
λοιπόν του βράχου είναι υψίστης
σημασίας. Το ανάγλυφο του είναι
επίσης αυτό που θα μας επιτρέψει
ή όχι να το σκαρφαλώσουμε, να
διασκεδάσουμε ή να βλαστημήσουμε,
να βελτιωθούμε αναρριχητικά ή να
«σκοτωθούμε» μεταφορικά.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ακόμα και ο τέλειος βράχος,
με το τέλειο ανάγλυφο και τις
τελείες κλιματικές συνθήκες είναι
αναρριχητικά άχρηστος μέχρις ότου
κάποιος αναρριχητής να τον εξοπλίσει
και τον προετοιμάσει κατάλληλα για
αναρρίχηση.
Αναρρίχηση λοιπόν,
χωρίς αυτούς που ανοίγουν διαδρομές
δεν νοείται!!!

Προς μεγάλη μας χαρά και ανακούφιση
η Κρήτη έχει τη τύχη να πληροί και
τις τρεις αυτές συνθήκες (κλίμα –
γεωλογία – ανθρώπινο δυναμικό)
σε βαθμό τέτοιο που θεωρείται ένας
σημαντικός αναρριχητικός προορισμός
στο κόσμο καθώς τον επισκέπτονται
κάθε χρόνο μερικές εκατοντάδες
αναρριχητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι υπάρχουν μέχρι σήμερα (Ιούνιος 2016).
Περίπου 50 αναρριχητικά πεδία μιας
σχοινιάς.
Περίπου 15 πεδία πολλαπλών
σχοινιών και αναρρίχηση περιπέτειας.
Περίπου
1500
αναρριχητικές
διαδρομές όλων των δυσκολιών.
Περίπου 200 ντόπιοι αναρριχητές από
4 χρονών έως....

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το θέμα των βασικών πρωτοκόλλων
ασφαλείας είναι αρκετά μεγάλο
οπότε στη συγκεκριμένη φάση θα
αρκεστούμε σε μερικές συμβουλές
σχετικά με την ασφάλεια, κυρίως όσον
αφορά τα πρώτα βήματα των επίδοξων
αναρριχητών και όχι μόνο.
Για να σκαρφαλώσει λοιπόν κάποιος
στα βράχια απαιτούνται τρία βασικά
ζητούμενα:
• ένας σχοινοσύντροφος
• γνώσεις τεχνικών αναρρίχησης και
ασφάλισης
• εξειδικευμένος εξοπλισμός
Σχοινοσύντροφο και εξοπλισμό ίσως
να είναι και σχετικά εύκολο να βρούμε,

γνώσεις όμως τεχνικών δεν μπορούμε
να πάρουμε διαβάζοντας απλά ένα
σύγγραμμα σχετικό με το αντικείμενο.
Πρώτη συμβουλή λοιπόν σχετικά με
την ασφάλεια είναι να συμμετέχετε σε
μια σχολή αναρρίχησης με καλούς και
πιστοποιημένους εκπαιδευτές.
Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικές
συμβουλές ασφαλείας για όσους ήδη
σκαρφαλώνουν:
√ κόμπος στο τέλος του σχοινιού
√ έλεγχος συντρόφου (ο ένας ελέγχει
τον άλλο)
√ αποφεύγουμε να καθόμαστε στην
κατακόρυφο σχετικά με τη θέση του
αναρριχητή
Συμβουλές ασφαλείας σχετικά με την
αναρρίχηση επικεφαλής:
√ περνάμε το σχοινί στο σετάκι
(«κλιπάρουμε») από άνετη θέση (θέση
ισορροπίας)
√ κλιπάρουμε σωστά, καθαρά και
γρήγορα
√ σωστή θέση του σχοινιού σε σχέση
με τα άκρα του αναρριχητή.
Σχετικά με τα αναρριχητικά μας
νέα τους τελευταίους μήνες να
αναφέρουμε ότι ανοίχτηκαν μερικές
νέες διαδρομές στο Αγιοφάραγγο,
Θέρισσο και Πατσό από τους γνωστούς
αγνώστους κι επίσης μια καινούργια
όμορφη και εύκολη γραμμή κοσμεί και
το Βουλισμένο Αλώνι.
Αρκετές διαδρομές σκαρφαλώθηκαν
ελεύθερα με την Sexkaliber και
Ayrton να ξεχωρίζουν με μοναδικές
επαναλήψεις από τον ασταμάτητο Βilly.
Τέλος, το νησί έχει για πρώτη φορά
δικό του Εκπαιδευτή Αναρρίχησης
και ήδη η πρώτη αμιγώς κρητική
σχολή από τον ΕΟΣ Ηρακλείου είναι
γεγονός!!!
Καλή δύναμη σε όλους και καλή
αντάμωση στα βράχια!
Cretan Climbing Community
Against All Forms Of Racism
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Εκπτώσεις για τα μέλη του ΕΟΣ Ηρακλείου

Ευχόμαστε

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:

στα μέλη
και τους φίλους

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.

του συλλόγου μας

Κάβος Σπορ
Λ. 62 Μαρτύρων 11 - Ηράκλειο

10% έκπτωση σε είδη κάμπινγκ

Καλά Χριστούγεννα

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 Νικηφ. Φωκά 7, Hράκλειο

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

ΓΚΟΥΦΑΣ • Adventure Store
Aβέρωφ 21 - Ηράκλειο

10% έκπτωση σε όλα τα είδη.

QUICK RESTAURANT • Εστιατόριο
Πλατεία Δασκαλογιάννη 1, Ηράκλειο

15% έκπτωση στα μέλη του ΕΟΣ Ηρακλείου
& στην παρέα τους όλες τις ημέρες.

και Ευτυχισμένο
το 2017 !!

ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Για την έκδοση Ορειβατικής Ταυτότητας χρειάζεται μόνο να προσκομίσετε μια φωτογραφία σας
στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα
παρά μόνο φωτογραφίες,
και δεν αφήνουμε πίσω μας τίποτα
παρά μόνο σταγόνες ιδρώτα!!
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Τα νέα μας
• Ο Σύλλογός μας έχει αναλάβει να διοργανώσει την 36η
Παγκρήτια Ορειβατική Συνάντηση φέτος το τελευταίο
Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου στα Αστερούσια Όρη.
Θα βάλουμε τα δυνατά μας για να έχει επιτυχία και
μεγάλη συμμετοχή. Και βέβαια, η εθελοντική βοήθεια
είναι πάντα ευπρόσδεκτη!
• Δύο Σχολές οργάνωσε ο Σύλλογός μας για τα μέλη του
τo προηγούμενο εξάμηνο: Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων
και Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων.
• Επιτυχία σημείωσε η Έκθεση Φωτογραφίας «Η Άγνωστη
Σαμαριά» που οργάνωσε ο Σύλλογός μας σε συνεργασία
με τον ΕΟΣ Χανίων στην Πύλη Αγίου Γεωργίου τον
περασμένο Μάϊο.

• Συγχαρητήρια στα μέλη μας Γιώργο Παπαδάκη και
Σπυριδούλα Ταβλά για το γάμο τους. Ευχόμαστε κάθε
ευτυχία!
• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Μανώλη Μανιό, Δημήτρη
Πατεράκη και Κώστα Τριανταφυλλάκη για την απώλεια
των πατέρων τους καθώς και στις οικογένειες των
παλιών μελών μας Κωνσταντίνου Νικολούδη, Μαρίας
Καλυκάκη και Λέλας Σαμιώτου για την απώλειά τους.
• Συλλυπητήρια επίσης στην οικογένεια του Θέμη, παλιού
οδηγού των ΚΤΕΛ, που με τα αστεία του, τις ατάκες του
και την υπομονή του ομόρφαινε τις εξορμήσεις μας για
πολλά χρόνια.

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Κατερίνα Λυμπερίδου για
την ανάβασή της στο όρος Άτλας (4.167μ) στο Μαρόκο.
Πάντα ψηλά!
• Ευχαριστούμε το μέλος μας Νίκο Ρομπογιαννάκη για
το ασύρματο τηλέφωνο που δώρισε στο Σύλλογό μας.
Ήταν άκρως απαραίτητο.
• 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 στο μέλος μας Μανώλη Μανιό για τις
επιτυχίες της κόρης του, Αφροδίτης, στο άθλημα του
ακοντισμού.

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
• Τηλ.: 2810 227609 (20:30 - 22:30) • Κιν.: 6971 535328 (μόνο Σαββατοκύριακο)
• Τηλ. Kαταφυγίου: 6976 576070
• www.eos-her.gr
www.facebook.com/eosheraklion • e-mail: eos@eos-her.gr

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.

