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Φιδίσιο και προκλητικά όμορφο, κάποιο 
μονοπάτι μάς περιμένει να το διαβούμε και να 
γνωρίσουμε τα μυστικά του.

Το μεγάλο μονοπάτι της ζωής με τις εκπλήξεις του και 
τις ομορφιές του, τις ανηφόρες και τις κατηφόρες του, 
ανήκει σε όλους μας. Και όλοι έχουμε την ευκαιρία 
να γευτούμε τις χαρές του αλλά και να χαράξουμε 
οι ίδιοι άλλα μονοπάτια που θα οδηγήσουν σ’ ένα 
όνειρό μας, σ‘ έναν σκοπό, σε μια κορφή, σε μια 
λύτρωση, στην δικιά μας Ιθάκη.

Να περπατάς σ’ αυτά  και να γεμίζεις γνώση κι 
ευδαιμονία είναι το ζητούμενο. Υπάρχουν αρκετά 
μονοπάτια σηματοδοτημένα και καταγεγραμμένα 
σε χάρτες και gps. Υπάρχουν μονοπάτια ακόμα 
άγνωστα που ενθουσιώδεις πεζοπόροι και 
φυσιολάτρες ανακαλύπτουν κάθε μέρα. Υπάρχουν 
μονοπάτια που η φύση τα σμίλεψε με τους βοηθούς 
της, τη βροχή και τα χιόνια, τους σεισμούς και τα 
ζώα. Υπάρχουν μονοπάτια που θα χαράξουμε οι 
ίδιοι. Υπάρχουν και μονοπάτια χαραγμένα στη 
μνήμη μας, παρακαταθήκη των προγόνων μας. 

Κάποια από αυτά οφείλουμε να τα σεβαστούμε και 
να τα συντηρήσουμε γιατί έχουν βαριά ονόματα 
όπως τιμή, ήθος, περηφάνια και άλλα οφείλουμε να 
τα βελτιώσουμε με σεβασμό πάντα στη ζωή και το 
περιβάλλον.  Σε κάθε περίπτωση, το κάθε μονοπάτι 
έχει να σου δώσει πολλά μηνύματα, αρκεί να 
παρατηρείς. Μπορεί να είναι γεμάτο περιπέτειες 
αλλά και γνώσεις. Κάποια μονοπάτια οδηγούν 
σε μια κορφή, άλλα σ’ ένα λιβάδι, σε μια όαση 
-προσωπική για τον καθένα, άλλα σ’ ένα τέλος-
ίσως αφετηρία για ένα νέο στόχο. Μπορεί να είναι 

ήπια και καταπράσινα, δύσβατα ή κι ανηφορικά, με 
εναλλαγές εικόνων και συνθηκών.

Κάποιες στιγμές όμως έρχεται η ώρα της επιλογής. 
Ποιο μονοπάτι είναι ασφαλέστερο, κι αν δεν υπάρχει 
μονοπάτι πώς θα επιλέξεις να χαράξεις ένα νέο. Μια 
λάθος κι επιπόλαιη επιλογή ίσως οδηγήσει σε σημεία 
χωρίς δυνατότητα επιστροφής  ή και σε γκρέμνια.

«Μαθαίνεις να διαβάζεις το βουνό, τη γη, την 
ψυχή σου.» Αυτήν την απάντηση πήρα από έναν 
‘δάσκαλο’ ορειβάτη, που τον ακολούθησα μια 
μέρα στο βουνό και παρατήρησα ότι, χωρίς να έχει 
ξαναπερπατήσει την συγκεκριμένη πορεία, γνώριζε 
τι θα βρούμε μπροστά μας πριν ακόμα το δούμε!

Για να φτάσεις όμως σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να 
περπατάς. Κι όσο περπατάς, να παρατηρείς. Κι όσο 
παρατηρείς, τόσο μαθαίνεις να «διαβάζεις» καλύτερα 
τη γη που πατάς και που ανήκεις. Γίνεσαι ιχνηλάτης. 
Μαθαίνεις να ελίσσεσαι, να ανακαλύπτεις, να μη 
φοβάσαι το νέο και το άγνωστο, αλλά να σε προκαλεί, 
να το διασκεδάζεις και παράλληλα να χαίρεσαι τη 
βόλτα σου. Προέχει η ασφάλεια και φυσικά η χαρά. 
Γίνεσαι υπεύθυνος. Υπεύθυνος για τη ζωή σου και τη 
ζωή των συντρόφων σου. 

Μονοπάτια εκ του ασφαλούς είναι μεν όμορφα 
αλλά μπορεί να γίνουν και βαρετά. Μονοπάτια 
νέα σε ιντριγκάρουν, μονοπάτια που χαράζεις 
σε καταξιώνουν. Αρκεί πάντα να κάνεις σωστές, 
προσεκτικές κι υπεύθυνες επιλογές. 

«Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου ……..»

Άννα Καλλέργη

Τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες,
τον άγριο Ποσειδώνα μη φοβάσαι
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Σάββατο 1 - Τετάρτη 5 
Γαύδος 
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου

Ένα απολαυστικό  πενθήμερο στο ονειρεμένο νησί της 
Καλυψούς, το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, τον τελευταίο 
παράδεισο με τις μοναχικές παραλίες, που είναι κατάφυτο 
από πεύκα και κέδρους και διάσπαρτο με γραφικά 
ξωκλήσια.  Και όλα απόλυτα εναρμονισμένα με τη φύση. 
Με αφετηρία το Σαρακήνικο, όπου θα διανυκτερεύσουμε 
σε δωμάτια ή σκηνές, θα περπατήσουμε στα μονοπάτια που 
οδηγούν στην ενδοχώρα και στις παραλίες του νησιού.

Κυριακή 9 
Μικρός Αφέντης
Αρχηγός: Μαρία Νταναλάκη 
Ώρες πορείας: 7  •   Β.Δ.: 3

Από το χωριό Μαθιά (560μ) θα περπατήσαμε μέσα από 
ένα μοναδικής ομορφιάς, δασωμένο με πρίνους και 
σφεντάμια, αλλά αρκετά ανηφορικό και δύσκολο μονοπάτι. 
Αφού διασχίσουμε ένα τοπίο με πολλές εναλλαγές και 
εγκαταλελειμμένα μαντριά, θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι 
από τη θέση “Πηγάδια” μέχρι την κορυφή του Μικρού 
Αφέντη (1578μ). Η θέα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής 
είναι καταπληκτική. Επιστρέφοντας θα ακολουθήσουμε 
ένα νοτιότερο μονοπάτι και περνώντας από τη τοποθεσία 
“Φρακτό” θα καταλήξουμε στη Μαθιά - ένα μέρος της 
κατάβασης αυτής είναι εκτός μονοπατιού. Στη Μαθιά θα 
έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στα πανέμορφα 
σοκάκια, να θαυμάσουμε τις παλιές βυζαντινές εκκλησίες 
και να ξαποστάσουμε στη δροσιά του Ισμαήλ Πρίνου.

πρόγραμμα ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Σάββατο 29 - Κυριακή 30 
Κουφονήσι
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη 
Ώρες πορείας: 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 
Αθερινόλακκο. 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.

Παρασκευή 14 - Τετάρτη 19 
77η Πανελλήνια Ορειβατική 
Συνάντηση στο Όρος Βόρας 
(Καϊμάκτσαλαν)
Αρχηγός:  Φάνης Μάμος 

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 στην κορυφή Πιπερίτσα (1999μ) του 
όρους Βόρας και οικοδεσπότης είναι ο ΕΟΣ Φλώρινας.  
Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσουμε εξορμήσεις 
στην περιοχή. Το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην
ιστοσελίδα μας.

Κυριακή 23
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.

1000m 1000m
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Κυριακή 6
Φαράγγι  Ίμπρου
Αρχηγός: Μπάμπης Χριστουλάκης
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 5 – Kυριακή 6
Ψηλορείτης με πανσέληνο
Αρχηγός: Νίκος Ρομπογιαννάκης
Ώρες πορείας: 4 + 7  •  Β.Δ.: 3+3

Σάββατο βραδάκι ανηφορίζουμε από το Λάκκο του 
Μυγερού (1670μ) στον Τίμιο Σταυρό (2456μ) με το 
φεγγαρόφωτο. Θα διανυκτερεύσουμε με υπνόσακους 
στην κορυφή υπό το σεληνόφως και θα απολαύσουμε 
την ανατολή του ήλιου από το ψηλότερο σημείο της 
Κρήτης. Την Κυριακή το πρωί θα ξεκινήσουμε με δυτική 
πορεία προς τη Στολίστρα (2325μ) και στη συνέχεια θα 
κατηφορίσουμε ΝΔ απότομη πλαγιά χωρίς μονοπάτι για 
να φτάσουμε στον Άγιο Αντώνιο (800μ) και μέσα από το 
φαράγγι των Πλατανιών στο χωριό Πλατάνια (400μ).

ΚΑΛΕΣ
    ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ....

Κυριακή 13 
Φαράγγι του Γάφαρη (Κούφη)
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ. 1 

Η διαδρομή ξεκινά από το χωριό Κούφη Ρεθύμνου και 
είναι κυκλική. Αρχικά πεζοπορούμε σε ένα μονοπάτι με 
πλούσια βλάστηση και πλατάνια δίπλα στο ποτάμι που 
τρέχει νερό, και το οποίο σε κάποια σημεία πρέπει να 
διασχίσουμε. Φτάνουμε στην Καρωτή και επιστρέφουμε 
στην Κούφη από λίγο ανηφορικό χωματόδρομο και 
καλλιεργημένη έκταση. Τέλος με το λεωφορείο θα 
μεταφερθούμε σε κοντινή παραλία για μπάνιο.

Επταήμερο 19-26
Κύθηρα
Αρχηγός: Αναστασία Νταναλάκη

Η φύση έδωσε στα Κύθηρα μοναδικές ομορφιές.  
Τα τοπία εναλλάσσονται και γεμίζουν τη ματιά με μοναδικές 
εικόνες. Βραχώδης περιοχές κατάφυτες από θάμνους, 
λόφοι σκεπασμένοι από μεσογειακά πεύκα, δαντελωτές 
ακτές, χρυσαφένιες αμμουδιές και γαλαζοπράσινα νερά, 
απόκρημνες παραλίες, απότομα φαράγγια, σπήλαια και 
ρεματιές που καταλήγουν στα βαθυγάλαζα νερά της 
θάλασσας, όλα τα στοιχεία της φύσης σε μια αρμονική 
συνύπαρξη δημιουργούν την παραδεισένια εικόνα 
των Κυθήρων. Αναχώρηση από το Καστέλι Κισσάμου, 
διανυκτέρευση στο Καψάλι σε δωμάτια ή στο δημοτικό 
camping και επιστροφή πάλι από το Καστέλι Κισσάμου.

Τετάρτη 30 Αυγούστου -
Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου           

στο Δάσος του Ρούβα 
Αρχηγός: Φάνης Μάμος
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.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 πρόγραμμα
νέα

2000m

800m

νέα

8km
650m

Παιδική Κατασκήνωση
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πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Κυριακή 3
Φαράγγι Ρίχτη 
Αρχηγός: Σοφία Λουκάκη  •   Ώρες πορείας : 5  •  Β.Δ. 1

Εύκολη πεζοπορική διαδρομή σε ένα από τα ωραιότερα 
φαράγγια στην περιοχή της Σητείας, με πλούσια βλάστηση. 
Θα ξεκινήσουμε το περπάτημα λίγο μετά το χωριό Έξω 
Μουλιανά (350μ). Στην πορεία θα συναντήσουμε το 
πέτρινο τοξωτό γεφύρι του Λαχανά του 19ου αιώνα, 
εντυπωσιακούς σχηματισμούς βράχων και έναν επιβλητικό 
καταρράκτη. Το φαράγγι καταλήγει στην ερημική παραλία 
του Ρίχτη. Θα επιστρέψουμε από την ίδια διαδρομή. Εύκολη 
διαδρομή για όλους, ακόμα και για παιδιά.

Σάββατο 9 - Κυριακή 10
37η Παγκρήτια
Ορειβατική Συνάντηση 
Αρχηγός: Ζουμπουλιά  Βολωνάκη
Κάθε χρόνο οι ορειβάτες από όλους τους Ορειβατικούς 
Συλλόγους της Κρήτης συναντιούνται για να περπατήσουν 
μαζί και να γνωριστούν καλύτερα. Φέτος η συνάντηση 
θα διοργανωθεί από τον ΕΟΣ Ρεθύμνου. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Σάββατο 16 - Κυριακή 17
Ψιλάφι 
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης
 Ώρες πορείας: 8   •   Β.Δ.: 3
Το μεσημέρι του Σαββάτου αναχωρούμε για τον Ομαλό 
Χανίων όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Την Κυριακή 
το πρωί ξεκινάμε την πορεία από το Ξυλόσκαλο (1200μ) 
ακολουθώντας για λίγο το μονοπάτι, συνεχίζουμε 
ανηφορικά χωρίς μονοπάτι και ανεβαίνουμε στην κορυφή 
Ψιλάφι (1984μ). Αφού απολαύσουμε την καταπληκτική 
θέα προς τα κεντρικά Λευκά Όρη και το Λιβυκό πέλαγος, 
ακολουθούμε νοτιοδυτική πορεία και κατεβαίνουμε στην 
περιοχή Όλισμα, συναντούμε το Ε4 και  καταλήγουμε στο 
Κουστογέρακο.

Κυριακή 17
Καλό Χωριό -
Φαράγγι Αποσελέμη
Αρχηγός: Έφη Τσολάκη  •  Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1

Ξεκίνημα με επίσκεψη στο Καλό Χωριό Πεδιάδος και 
στη συνέχεια περπατώντας για λίγο σε τσιμεντόδρομο 
μπαίνουμε στο φαράγγι του Αποσελέμη. Είναι ένα μικρό 
πανέμορφο φαράγγι, πολύ κοντά στο Ηράκλειο, που όμως 
παραμένει σχετικά άγνωστο. Μετά το τέλος της πορείας θα 
κάνουμε και μια βουτιά σε κοντινή παραλία. Η πορεία είναι 
εύκολη και συνιστάται για καινούργιους ορειβάτες και για 
παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Κυριακή 24
Λάστρος - Κορυφή Καψά - Καβούσι
Αρχηγός: Άννα Καλλέργη  •   Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 2

Θα ξεκινήσουμε λίγο πριν από το χωριό Λάστρος Σητείας 
(320μ) και θα ανεβούμε από καλοσχηματισμένο μονοπάτι 
στο Εκκλησάκι του Άη Γιάννη (820μ). Θα συνεχίσουμε προς 
την κορυφή Καψάς (999μ), απ’ όπου θα θαυμάσουμε την 
πανοραμική θέα σε ολόκληρο το κόλπο του Μεραμπέλλου. 
Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε το ίδιο μονοπάτι μέχρι ενός 
σημείου και θα πάρουμε κατεύθυνση νότια. Ακολουθώντας 
σηματοδοτημένο μονοπάτι θα κατέβουμε στον οικισμό 
Αύγος (400μ) κι από ‘κει, ακολουθώντας λίγο χωματόδρομο, 
μπαίνουμε στο παλιό πετρόκτιστο μονοπάτι που καταλήγει 
στο Καβούσι (130μ).

350m

350m
10km

8km

νέα

680m
14km

870m

780m

780m
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Σάββατο 30 - Κυριακή 1
Λιμνάκαρο -
Σπαθί - Σελάκανο
Αρχηγός: Ελένη Μπιτσάκη  •  Ώρες πορείας 9  •  Β.Δ. 3      

Από το οροπέδιο Λιμνάκαρο (1150μ) ανηφορίζουμε 
ακολουθώντας το Ε4 μέχρι το διάσελο  και διανυκτερεύουμε 
στο καταφύγιο του ΕΟΣ Λασιθίου στο Στροβίλι (1350μ). 
Την επομένη ανεβαίνουμε στο Σπαθί (2148μ) την ψηλότερη 
κορφή των Λασιθιώτικων. Επιστρέφουμε στο διάσελο και 
παίρνουμε το Ε4 μέχρι το Σελάκανο. 

Κυριακή 1
Οροπέδιο Καθαρό -
Σελάκανο 
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1    

Όμορφη πεζοπορία σε μονοπάτι και χωματόδρομο σε υπέροχα 
τοπία. Θα ξεκινήσουμε από το οροπέδιο Καθαρό (1150μ), 
θα κατέβουμε στον οικισμό Σελάκανο (930μ), διασχίζοντας 
το ομώνυμο δάσος που είναι ένα από τα σπουδαιότερα 
οικοσυστήματα στην Κρήτη, ενταγμένο στο πρόγραμμα 
Natura 2000. Μετά από στάση στο παραδοσιακό καφενεδάκι 
της κας Στέλλας θα τελειώσουμε τη διαδρομή μας στην Αγία 
Παρασκευή (540μ).

Σάββατο 7 – Κυριακή 8
Λευκά Όρη (Πάχνες -
Μαύρο Γούργουθο-
Μπουρνέλος)
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης  
Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3 
   
Αναχώρηση Σάββατο μεσημέρι και διανυκτέρευση 
στην Ανώπολη. Το πρωί της Κυριακής  με αγροτικά θα 
προωθηθούμε στις Ρουσιές (2100μ). Από εκεί αρχίζει η 
πορεία μας προς τις Πάχνες (2453μ). Στη συνέχεια περνάμε 
στην απέναντι δυτική κορυφή Μαύρο Γούργουθο (2435μ) 
με την πανοραμική θέα, στη συνέχεια θα ανέβουμε στη 
κορυφή Μπουρνέλος (2342μ) και θα τερματίσουμε στις 
Ρουσιές όπου θα μας περιμένουν τα αγροτικά. Κυκλική 
πορεία χωρίς μονοπάτι μετά τις Πάχνες.

Κυριακή 8
Έξω Ποτάμοι -
Κρόνιο Σπήλαιο - Τζερμιάδο 
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός  •  Ώρες πορείας 5  •  Β.Δ.:1

Η διαδρομή ξεκινά από τους Έξω Ποτάμους (850μ).  
Θα περπατήσουμε στην ρεματιά του Ποταμού μέχρι το 
πέτρινο γεφύρι (700μ) από όπου θα ανέβουμε τον δρόμο της 
Κρητικής Πολιτείας μέχρι τα Σελλιά. Από εκεί με ανηφορικό 
μονοπάτι και λίγο χωματόδρομο θα καταλήξουμε στο 
Τζερμιάδο (850μ) αφού επισκεφτούμε το Σπήλαιο της 
Τραπέζας ή Κρόνιο. Εν συνεχεία το λεωφορείο θα μας 
οδηγήσει στο Ψυχρό για να ανηφορίσουμε πεζοπορώντας 
και να περιηγηθούμε στο Δικταίο Άντρο.
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Κυριακή 15
Οξά - Αρχαία Νάξος
Αρχηγός: Νανά Κουτσανδρέου 
Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2

Ξεκινάμε την πορεία μας από τα Λενικά (145μ) λίγο μετά 
την Ελούντα, και ακολουθώντας χωματόδρομο φτάνουμε 
στους πρόποδες του όρους Όρους Οξά. Παίρνουμε το αχνό 
παλιό μονοπάτι και φτάνουμε σε υψόμετρο 540μ όπου 
βρίσκονται τα ερείπια της Αρχαίας Νάξου, με καταπληκτική 
θέα προς τον κόλπο του Μιραμπέλου και τη Σπιναλόγκα. 
Προχωράμε κατά μήκος της Σέλας προς το εκκλησάκι 
του Τιμίου Σταυρού και ανεβαίνουμε τα λίγα μέτρα ως τη 
κορυφή Οξά (550μ). Με το λεωφορείο καταλήγουμε στην 
Πλάκα για μπάνιο και ξεκούραση.

Κυριακή 22
α. Διάσχιση Ψηλορείτη
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. Κνωσανό Φαράγγι  
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη 
Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1

Δωρεάν πεζοπορία για όλους, ενταγμένη στο αθλητικό 
καλεντάρι του Δήμου Ηρακλείου και του τμήματος 
αθλητισμού. Θα ξεκινήσουμε την πορεία μας λίγο μετά το 
Βενιζέλειο ακολουθώντας τα απομεινάρια του υδρευτικού 
συστήματος της Βενετσιάνικης περιόδου περνώντας 
και από την υδρογέφυρα της Κνωσού με κατεύθυνση τα 
Σπήλια. Συνεχίζουμε από μονοπάτι μέσα στο Κνωσανό  
ή Αρχανιώτικο Φαράγγι ως την περιοχή Καρυδάκι και την 
πανέμορφη Καρυδακιανή υδατογέφυρα που βρίσκεται κάτω 
από τον Γιούχτα. Μετά από λίγο μπαίνουμε στον δρόμο που 
ενώνει τις Αρχάνες με τη Σύλλαμο για να ολοκληρώσουμε 
τη διαδρομή μας στις Αρχάνες. Εύκολη πεζοπορία για 
όλους, ακόμα και για παιδιά.

450m

10km

450m

2000m1000m

200m
10km

Πέμπτη 26 - Κυριακή 29
Ορεινή Αρκαδία
Αρχηγός: Σπύρος Καλεμάκης

Τετραήμερο σε μέρη ιστορικά, με μεγάλη πολιτιστική 
κληρονομιά και απίστευτο φυσικό κάλος. Το Μαίναλο 
με τα ατέλειωτα δάση και τα γραφικά χωριά του, Βυτίνα, 
Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Αλωνίτσαινα, Λαγκάδια, μας 
περιμένει. Θα πεζοπορήσουμε στα μονοπάτια του 
Μαίναλου, στο φαράγγι του Λούσιου, στις λαγκαδιές του 
Μυλάοντα ποταμού και στα πετρολίβαδα των Λαγκαδίων. 
Η διαμονή μας θα είναι στη Βυτίνα.
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Κυριακή 5
α. Οροπέδιο Νίδας -
Αλικαδάμ - Τραχείλι - Βορίζια 
Αρχηγός: Μανώλης Φραγκιαδάκης 
Ώρες πορείας: 6  •   Δ.: 2 
Από το οροπέδιο της Νίδας (1370μ) πηγαίνουμε στο 
οροπέδιο του  Αλικαδάμ (1530 μ) με τα πηγάδια, που 
βρίσκεται στο νοτιανατολικό μέρος του Ψηλορείτη, 
ανάμεσα στη Χαλασοκεφάλα και το Κουδούνι. 
Συνεχίζουμε περνώντας το Δάσος του Γραμματικού, με 
απότομη κατηφορική κλίση και φτάνουμε στην περιοχή 
Τραχήλι (900μ), όπου το 1943 έγινε η μάχη της Ομάδας 
Πετρακογιώργη με τους Γερμανούς. Η πορεία μας τελειώνει 
στο χωριό Βορίζια (570μ). 

β. Κορίτσι - Βρομονερό
Παιδική πεζοπορία
Αρχηγός: Φάνης Μάμος
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 μας θα τελειώσει στο Μοναστήρι της Αγίας 
Ειρήνης Κρουσώνα (630μ).

Κυριακή 12
α. Στα μπαλκόνια της Δίκτης
Αρχηγός: Σοφοκλής Πλαΐτης  •  Ώρες πορείας 8  •  Β.Δ.: 3 

Παίρνουμε το χωματόδρομο από τον Άγιο Κωνσταντίνο 
Λασιθίου ως την Αγία Πελαγία. Από εκεί στην αρχή σε 
μονοπάτι και στη συνέχεια εκτός μονοπατιού με λίγο 
απότομη κλίση ανηφορίζουμε στη βόρεια πλευρά της 
Δίκτης μέχρι τα 1800μ, για να βρεθούμε ακολουθώντας 
ασαφές μονοπάτι πάνω από τα λούκια του όρους Σπαθί. 
Συνεχίζουμε τραβερσάροντας μέχρι το παλιό μιτάτο, 
μπαίνουμε στο Ε4 και καταλήγουμε στο οροπέδιο 
Λιμνάκαρο. 

β. Λίμνη Πάρτηρα - 
Μικρή Επισκοπή - Μηλιαρήσι
Βιτσιλιά - Λευκοχώρι
Αρχηγός: Εύα Δημάκη
Ώρες πορείας 5  •  Β.Δ.: 1

Εύκολη διαδρομή κυρίως σε χωματόδρομο που περνάει 
από πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Η Μικρή Επισκοπή είναι 
παλιό έρημο χωριό με όμορφη βρύση, μεγάλο πλάτανο και 
αξιόλογα ερείπια μιας Βασιλικής. Στο Μηλιαρίσι θα δούμε 
ένα μοναδικό εκκλησάκι, μισό καθολικό και μισό ορθόδοξο. 
Η Βιτσιλιά διαθέτει σπίτια υπό αναπαλαίωση και μοναδική 
θέα, σαν να βρισκόμαστε σε αετοφωλιά. Θα καταλήξουμε 
στο Λευκοχώρι με το όμορφο πευκοδάσος του. Eύκολη 
πεζοπορία για όλους, ακόμα και για παιδιά.

Κυριακή 19
Στράτα των Μουσούρων
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης 
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1
       
Θα ξεκινήσουμε το περπάτημα λίγο πιο πάνω από το χωριό 
Καράνου, στο πιο κεντρικό κομμάτι της χιλιοτραγουδισμένης  
στράτας των Μουσούρων, που ένωνε τα χωριά του 
ανατολικού Σελίνου με τα χωριά της επαρχίας Κυδωνίας. 
Δρόμος πάνω από 2000 ετών, κτιστός στο μεγαλύτερο τμήμα 
του, καλοδιατηρημένος, με καλντερίμι και σκαλοπάτια όπου 
χρειάζεται. Εύκολη πορεία χωρίς υψομετρικές διαφορές.

Κυριακή 26
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 Μούντρου, ξεκινάει από το χωριό Μούντρος (350μ) 
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 περιοχή που βρίσκονται 
οι τάφοι των Πέντε Παρθένων και θα καταλήξει στην 
Αργυρούπολη (300μ).  
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Κυριακή 17
Μάρτσαλο - Αγιοφάραγγο-
Καλοί Λιμένες
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2      

Η πορεία μας θα ξεκινήσει από την Μονή Οδηγήτριας που 
θα επισκεφθούμε. Θα κατηφορίσουμε με χωματόδρομο 
και μονοπάτι αρχικά στην παραλία του Μάρτσαλου, 
θα επιστρέψουμε στη Μονή του Μάρτσαλου και θα 
κατευθυνθούμε με μονοπάτι προς το Αγιοφάραγγο, θα το 
διασχίσουμε και θα τελειώσουμε την πορεία μας στους 
Καλούς Λιμένες. Στις παραλίες, εφόσον το επιτρέψει ο 
καιρός, θα κάνουμε μπάνιο.

πρόγραμμα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΚΑΛΕΣ
    ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ....

Κυριακή 3
Βροντήσι - Καταφύγιο Ζαρού 
(Σαμάρι) - Ρούβας - Ζαρός
Αρχηγός: Σπύρος Καλεμάκης
Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.3

Από τη Μονή Βροντησίου (540μ) ανηφορίζομε ως τη θέση 
Σαμάρι (1417μ). ακολουθώντας παλιό και πολύ ανηφορικό 
μονοπάτι. Φτάνοντας στο καταφύγιο η θέα αποζημιώνει. 
Στη συνέχεια θα κινηθούμε προς τους Δύο Πρίνους, 
μπαίνουμε στο μονοπάτι Ε4, περνάμε το όμορφο φαράγγι 
του Ρούβα  και τερματίζουμε στη Λίμνη του Ζαρού (420μ). 

Κυριακή 10
Στρούμπουλας - Δόξα - Φόδελε
Αρχηγός:  Άννα Παπαδάκη  •  Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2        

Θα ανηφορίσουμε στην κορυφή του Στρούμπουλα (800μ) 
ξεκινώντας από το ομώνυμο οροπέδιο, θα ξεκουραστούμε 
στην κορυφή με την πανοραμική θέα και θα κατέβουμε 
από την βορεινή πλευρά προς τη Δόξα (470μ) όπου θα 
επισκεφτούμε το σπήλαιο της Δόξας, ένα μικρό σπήλαιο 
της περιοχής με ιδιαίτερα εντυπωσιακό σπηλαιοδιάκοσμο. 
Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε προς το Βασιλικό και 
από τη δυτική πλευρά από μονοπάτι και χωματόδρομο θα 
φτάσουμε στο Φόδελε.
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    ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ....
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συστημα καθορισμου βαθμων δυσκολιασ

Επεξήγηση συμβόλων

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

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

Αναρριχητικός Εξοπλισμός 

Εξοπλισμός Σκι

Χειμερινός Εξοπλισμός

Υψομ. διαφορά: Ανάβαση 600m

650m

1740m

600m

600m
12km

Πεζοπορική Διαδρομή

Ορειβατική Διαδρομή

Μονοπάτι

Χωματόδρομος

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση 600m

Συνολική Ανάβαση 

Συνολική Κατάβαση 1740 m

Συνολικό Μήκος 12 Km
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εξοπλισμοσ στο βουνο

Φακός

Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Αγροτικός δρόμος

Υψοφοβικά περάσματα 

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Κυκλική Διαδρομή

Περάσματα από νερό

Πόσιμο Νερό

Κατάλληλη για παιδιά

Ωραία Θέα

Δύσκολη διαδρομή
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Κάθε φορά που περπατάμε τα 
μονοπάτια της Βιάννου αισθανόμαστε 
ορειβάτες - προσκυνητές, γιατί κάθε 
χωριό της και κάθε κορυφή της μας 
παραπέμπει σε διαχρονικούς αγώνες 
για την ελευθερία. 

Στις 19 Μαρτίου 2017 είχαμε την 
ευκαιρία με μια κοινή πορεία 6,5 ωρών 
των Ορειβατικών Συλλόγων Ηρακλείου 
και Μοιρών να περπατήσουμε σε 
ξεχασμένα μονοπάτια που συνέδεαν 
την Άρβη με τους ορεινότερους 

οικισμούς κάνοντας τη διαδρομή Άρβη 
-  Πευκαρά (από το δυτικό μονοπάτι) - 
βόρειο πόρο του Φαραγγιού - Λυγιά 
- Αργουλίδα (τόπος θυσίας) και στη 
συνέχεια (από το ανατολικό μονοπάτι) 
να κατέβουμε καταρχήν στο μοναστήρι 
του Αγίου Αντωνίου και στη συνέχεια 
στο Ποροφάραγγο για να καταλήξουμε 
πάλι στην  Άρβη. 

Είναι τα ίδια μονοπάτια που χρησι-
μοποιούσαν οι κάτοικοι της περιοχής 
από την αρχαιότητα δεδομένου ότι 

η Άρβη αναφέρεται ως αυτόνομη 
πόλη με δικό της νόμισμα τον 18ο 
πΧ αιώνα, με ιδιαίτερη ακμή κατά 
τους Ρωμαϊκούς χρόνους που ήταν 
εμπορικό λιμάνι για τις κτήσεις τους 
στην Μεσόγειο. Την ακμή όμως της 
Άρβης και των γειτονικών πόλεων 
διέκοψε βίαια η εισβολή των Αράβων 
που αποβιβάστηκαν το 824 μ.Χ. στην 
Ψαρή Φοράδα και στο πέρασμα τους 
κατέστρεψαν πόλεις με ιστορία 2000 
ετών. Ήταν όμως και τα ίδια μονοπάτια 
που χρησιμοποιούσαν καθημερινά οι 

Με τους ορειβατικους ςυλλογους 
Ηρακλειου και Μοιρών

ςτα Μονοπατια τΗς αρβΗς 

Κείμενο - Φωτογραφίες: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης

19 Μαρτίου 2017
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γονείς μας μέχρι τα μέσα της 10ετίας 
του 1970 που ανεβοκατέβαιναν 
καθημερινά σε καραβάνια με τα ζώα 
τους από τα ορεινότερα χωριά μας, 
Άγιο Βασίλειο, Αμιρά, Κρεβατά, για 
τις καλλιέργειες τους στην Άρβη 
που ήταν ένας παραδεισένιος τόπος 
κατάφυτος με υπαίθριες μπανανιές 
και πρώιμα κηπευτικά, μιας και η 
Άρβη είναι προστατευμένη από τους 
αέρηδες με ζεστό κλίμα και είναι ένας 
λόγος που δεν την εγκαταλείπουν τα 
χελιδόνια τον χειμώνα. Η διάνοιξη 
όμως αρχικά αυτοκινητοδρόμων και 
στη συνέχεια η μαζική απόκτηση 
αγροτικών αυτοκινήτων ερήμωσε τα 
μονοπάτια, που άρχισαν να βλέπουν 
πια ασπαλάθους αντί για ανθρώπους 
και ζώα.

Μια πρώτη προσπάθεια έγινε με 
την προηγούμενη εκδρομή μας το 
Σεπτέμβριο του 2015, που έγινε 
αφορμή να καθαριστούν στοιχειωδώς 
τα μονοπάτια μας για να γίνουν βατά 
σε όσους επιδιώκουν ένα φυσικότερο 
τρόπο ζωής και άθλησης και ένοιωσα 
μέσα μου την ανακούφιση και την 
ευγνωμοσύνη τους.

Με την ίδια όμως εκδρομή δόθηκε 
η αφορμή να αναδειχθούν ξεχασμένα 
(από τους αρμόδιους) ναζιστικά 
εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην 
περιοχή στη θέση Λυγιά με την 

εκτέλεση 9 ατόμων, μεταξύ αυτών 
και μιας εγκύου στον 8ο μήνα που 
άνοιξαν την κοιλιά της με ξιφολόγχη, 
αλλά και δίπλα στην Αργουλίδα με 
τον βασανισμό και την εκτέλεση 
τριών μικρών παιδιών ηλικίας 8, 
12 και 15 ετών (της Ευαγγελίας, της 
Μαρίας καιτου Στυλιανού Βερβελάκη), 
που αρνήθηκαν να καταδώσουν τη 
κρυψώνα του πατέρα τους. Τραγική η 
εικόνα του πατέρα την επόμενη μέρα 
να έχει φορτώσει τα κουφάρια των 
παιδιών του σε ένα γαϊδούρι για να τα 
μεταφέρει δύο ώρες δρόμο στο χωριό 
του στο Κεφαλοβρύσι για να τα θάψει. 

Είναι σημαντικό ότι οι περσινές μας 
αφηγήσεις και το φετινό πρόγραμμα 
μας, κινητοποίησαν ευαίσθητους 
ανθρώπους όπως την Πρόεδρο του 
Πνευματικού Κέντρου Βιάννου Μαρία 
Χρηστάκη, που συντονίστηκε με τους 
εκπροσώπους των πολιτιστικών 
συλλόγων της περιοχής και 
πραγματοποιήσαμε μια κοινή 
εκδήλωση στον τόπο της θυσίας, 
η οποία αγκαλιάστηκε από τον 
Δήμαρχο της Βιάννου που τίμησε την 
εκδήλωση με την παρουσία του μαζί με 

“ Να ευχηθουμε Να 
μηΝ ξεχαστουΝ ξαΝα 
αυτεσ οι στρατεσ τησ 

ιστοριασ μασ και κυριωσ 
Να μηΝ ξεχαστει ξαΝα 
η θυσια τωΝ μικρωΝ 
παιδιωΝ που με τηΝ 

περηφαΝη σταση τουσ 
ΝικησαΝ τοΝ φασισμο 
και εγιΝαΝ αγγελοι οχι 

μοΝο στοΝ ουραΝο 
αλλα και στισ
καρδιεσ μασ.
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εκπροσώπους της Ένωσης Θυμάτων 
και του Συμβουλίου για την διεκδίκηση 
πολεμικών αποζημιώσεων. Η 
συμμετοχή των ντόπιων ήταν πέρα 
από κάθε προσδοκία. Ηχηρή παρουσία 
στην εκδήλωση ήταν η προσέλευση 
του Ιατρού Γ. Μαρκάκη και του 
Διευθυντή του Μουσείου Λυχνοστάτη, 
που γνώριζαν για τη θυσία των 
παιδιών και προσέφερε στο Μουσείο 
Ολοκαυτώματος ένα ξυλόγλυπτο 
πίνακα που κοσμούσε εδώ και χρόνια 
τον Λυχνοστάτη. Ήταν συγκινητικά 
τα λόγια του καλλιτέχνη όταν του τον 
παρέδωσε: «Γιατρέ, επελέκουνα και 
έκλαιγα» και φυσικά κανέναν δεν 
μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο αυτή η 
υπέρμετρη θυσία. Εξίσου συγκινητικό 
και το ποίημα του συνορειβάτη μας 
Απόστολου Παυλίδη από τον ΕΟΣ 
Μοιρών, που έγραψε την προηγούμενη 
και είχε την καλοσύνη να έρθει ό ίδιος 
να το απαγγείλει στην εκδήλωση. 
Συγκινητική επίσης η παρουσία στην 
εκδήλωση των επιζώντων αδελφών 
των παιδιών, του Νικολάου και της 

Καλιόππης Βερβελάκη, που επέζησαν 
γιατί είχαν την τύχη να μην βρίσκονται 
στο μετόχι τους εκείνη την ημέρα. 

Μετά την εκδήλωση στο Ηρώον που 
έχει στηθεί δίπλα στο εκκλησάκι 
της Παναγίας της Λυγιώτισσας με 
πανοραμική θέα στο Λιβυκό Πέλαγος, 
αρκετά άτομα επισκεφτήκαμε και 
προσκυνήσαμε στο μετόχι που 
βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν τα 
παιδιά.

Η επιστροφή μας στην Άρβη έγινε 
από το ανατολικό μονοπάτι, με την 
καταπληκτική θέα από το Γαϊδουρονήσι 
μέχρι τα Αστερούσια, με δεκάδες 
μυρωδιές της άνοιξης να ομορφαίνουν 
την πορεία μας. Φέτος όπως και την 
προηγούμενη φορά συμμετείχαν 
ντόπιοι που περπάτησαν με αξιοσύνη 
μαζί μας και ένοιωσαν τα ίδια 
συναισθήματα με τα δικά μας.

Να ευχαριστήσουμε όσους στήριξαν 
και παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, 

τους ντόπιους που μας υποδέχτηκαν 
θερμά και μας προσέφεραν απλόχερα 
τη φιλοξενία τους τόσο στο χώρο της 
εκδήλωσης, όσο και στην Άρβη όπου 
τέλειωσε η πορεία μας.

Να ευχηθούμε να μην ξεχαστούν 
ξανά αυτές οι στράτες της Ιστορίας 
μας και κυρίως να μην ξεχαστεί ξανά 
η θυσία των μικρών παιδιών που με 
την περήφανη στάση τους νίκησαν τον 
φασισμό και έγιναν Άγγελοι όχι μόνο 
στον Ουρανό αλλά και στις καρδιές 
μας. 
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 Ιούλιος 2016
ςτα ιχνΗ τών ινκα

Κείμενο - φωτογραφίες: Άννα Καλλέργη

Ένα από τα πιο δημοφιλή και 
όμορφα μονοπάτια στον κόσμο 
είχα την ευκαιρία να το περπατήσω 
το καλοκαίρι του 2016 με τον ΕΟΣ 
Αχαρνών στο Περού.

Ταξίδι ζωής χαρακτηρίζεται από 
πολλούς ένα ταξίδι στο Περού. 
Το Περού είναι  μια χώρα με πλούσια 
ιστορία και δυναμική οικονομικής 

ανάπτυξης και εξέλιξης. Η μεγάλη 
βιοποικιλότητα, το πλούσιο έδαφος και 
υπέδαφος και οι μεγάλες αντιθέσεις,  
του προσδίδουν μια πολύπλευρη 
μοναδικότητα και ομορφιά. Όμως 
ιδιαίτερα για μένα το να περπατήσω το 
περίφημο μονοπάτι των Ίνκα ήταν μια 
αξέχαστη εμπειρία ζωής. Ο θαυμασμός 
μου για τον πολιτισμό τους ενισχύθηκε 
όταν είδα από κοντά τα δημιουργήματά 

τους που εναρμονίζονταν με το φυσικό 
περιβάλλον κι επιβεβαιώνουν τον 
μεγάλο σεβασμό που είχαν για την 
φύση.

Είναι γνωστό ότι οι Ίνκα δημιούργησαν 
ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο που 
κάλυπτε περίπου 25000 - 30000 
χλμ και συνέδεε την αυτοκρατορία 
τους. Το μονοπάτι των Ίνκα, 
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που συνδέει το Machu Picchu (Πόλη 
στα Σύννεφα) με την Ιερή Κοιλάδα 
είναι ο πιο καλοδιατηρημένος δρόμος. 
Με τα πλακόστρωτα δρομάκια 
και τα σκαλιά σκαλισμένα στις 
πλαγιές περνάει από ακροπόλεις 
των Ίνκα, όπως το  Patallacta, το  
Runkurakay, το  Puyupatamarka,  
το Winaywayna  κ.α. 

Για τέσσερις υπέροχες μέρες αλλά και 
νύχτες  είχαμε την τύχη να βρεθούμε 
στο ξεχωριστό μονοπάτι των Ίνκα 
που κατέληγε στο  Machu Picchu. 
Κυριολεκτικά τύχη, διότι ο καιρός όλο 
το 24ωρο ήταν εξαιρετικός, με έναν 
διαυγή ουρανό που μας επέτρεψε να 
δούμε τα θαύματά του! Ας τα πάρω 
όμως με τη σειρά.

Από την ορεινή, μαγευτική, πρώην 
πρωτεύουσα των Ίνκα, το  Cuzco 
(Κούσκο), ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς 
το πρωί, μετά από πολύ τσάι κόκας 
και με συντροφιά ένα φεγγαρένιο 
χαμόγελο που χάριζε  περίσσια μαγεία 
στο περουβιανό τοπίο. Προορισμός 
η Ιερή Κοιλάδα. Μια σύντομη στάση 
για ανεφοδιασμό στο μικρό χωριό 
Ollantaytambo  και το ταξίδι που 
ονειρεύτηκα θα άρχιζε. Στην αφετηρία 
του μονοπατιού, στο σημείο ΚΜ82, 
στα 2680μ, έγιναν οι απαραίτητες 
διαδικασίες για άδειες εισόδου αλλά 
και μια πρώτη γνωριμία με την ομάδα 
υποστήριξης. Είναι γνωστό ότι κάθε 
μέρα επιτρέπεται μόνο 500 άτομα να 
μπαίνουν στο μονοπάτι και μάλιστα να 
χρησιμοποιούν τα βοηθητικά ραβδιά 
(μπατόν) μόνο με τα καλύμματά τους 
για να μην φθείρεται το μονοπάτι. Σε 
αυτό το μονοπάτι  έτρεχαν οι Ίνκα  και 
μάλιστα το χρησιμοποιούσαν για να 
στέλνουν μηνύματα σε όλο το βασίλειο. 
Εμείς θα το περπατούσαμε πολύ 
χαλαρά για τέσσερεις μέρες.

Μια ομαδική φωτογραφία κάτω 
από την πινακίδα Camino Inka 
- Inka Trail, και αμέσως μετά 
διασχίσαμε την γέφυρα και περάσαμε  
στην άλλη πλευρά του ποταμού  
Urubamba, κατά μήκος του οποίου 
περπατήσαμε ανηφορίζοντας ως την 
πρώτη Κοινότητα Miskay (2680μ). 
Το χωμάτινο  μονοπάτι  ξετυλιγόταν 
ανάμεσα σε  αυτοφυείς κάκτους και 

βράχια που θύμιζαν Αριζόνα και 
αραιά δέντρα με κόκκινα φασόλια ή 
ανανάδες-άνθη ή αβοκάντο. Στη βάση 
των βουνών είδαμε το πρώτο όμορφο 
κτίριο των Ίνκα γνωστό ως  Patallacta 
(2750μ). Το μεσημέρι η ομάδα με 
τους βαστάζους και τον μάγειρα μάς 
περίμεναν με ένα πλούσιο γεύμα 
έτοιμο μέσα σε άνετες σκηνές σε έναν 

πράσινο χώρο δίπλα στο δροσερό 
ποτάμι Cusichaca. Εκεί ήταν κι άλλες 
ομάδες για μεσημεριανό. Λίγο μετά τις 
3μμ, ανηφορίζαμε  για το πρώτο camp 
στα 3300μ, στην περιοχή Wayllabamba, 
κρυμμένο σε μια φιλόξενη ζούγκλα 
και με θέα προς το βουνό  Veronica 
(5832μ). Αργότερα, πηγαίνοντας για 
ύπνο στη σκηνή, σήκωσα τα μάτια 
στον νυχτερινό ουρανό. Για μένα 
αυτό που αντίκρισα εκείνο το βράδυ, 
όπως και τα επόμενα, ήταν το θαύμα. 
Άστρα μεγάλα, φωτεινά, κοντινά, ένας 
τεράστιος γαλαξίας και μια έγχρωμη  
λαμπρότητα που δεν είχα δει ποτέ 
μου με προκαλούσαν να απλώσω 
τα χέρια και να τα ακουμπήσω! Ο 
πολυτραγουδισμένος Σταυρός του 
Νότου εκεί κάτω δεξιά στραφτάλιζε 
και μάγευε.  Το ψύχος όμως της νύχτας 
δεν μου επέτρεψε να παραμείνω έξω 
από τη σκηνή περισσότερο. Ο ύπνος 
ήρθε αβίαστα μιας και είχαμε ξυπνήσει 
από τις τρεις εκείνη την πρώτη μέρα.

Η επόμενη μέρα μας βρήκε 
να περπατάμε νωρίς σε στενό, 
ανηφορικό δρόμο μέσα σε πυκνή 
βλάστηση ζούγκλας που μας 
προστάτευε από τις δυνατές ακτίνες 
του ήλιου για το μεγαλύτερο κομμάτι 
της ανάβασης. Ήταν η μέρα του 
περάσματος της Νεκρής Γυναίκας. 
Dead Woman’s Pass, ή  Abra de  
Warmiwanuska (4200μ). Τα δύο τρίτα 
της ανάβασης, ευτυχώς έγιναν υπό 

το πετριΝο,
αΝηφορικο και 

φιδωτο μοΝοπατι 
μεχρι το περασμα μασ 
αποκαλυπτε και παλι 
τη σπαΝια ομορφια 
τησ περουβιαΝησ 

φυσησ
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σκιά. Το μονοπάτι στο τελευταίο τρίτο 
του είχε γίνει απότομο, κρημνώδες 
και στεγνό από δέντρα. Τη θέση τους 
πήραν τα ηφαιστειακά πετρώματα και 
χώματα. Η ζέστη ήταν ανυπόφορη. 
Κατά την διάρκεια της ανάβασης 
μάς προσπερνούσαν φορτωμένοι 
οι βαστάζοι και τα συνεργεία 
υποστήριξης, που ανάλογα με το 
πρακτορείο που δούλευαν φορούσαν  
διαφορετικού χρώματος μπλουζάκια. 
Έτσι το μονοπάτι γέμιζε με κινούμενα 
χρώματα! Εμείς, αντιθέτως, βαδίζαμε 
πιο αργά, με αρκετές στάσεις 
για ενυδάτωση, ξεκούραση κι 
ανεφοδιασμό. Καταλάβαινα και την 
δυναμική της ομάδας στην οποία 
βρισκόμουν πρώτη φορά. Είχα βρει 
τον ρυθμό μου στο βηματισμό και 
στην αναπνοή. Ένιωθα πολύ όμορφα. 
Απολάμβανα όλη την ανάβαση. 
Σιγά - σιγά και σταθερά έφτασα 
πρώτη στα 4200μ και είχα την 
ευκαιρία να βγάλω φωτογραφίες 
και να απολαύσω την εξαιρετική θέα 
απερίσπαστα. Επιβλητικά βουνά με 
χιονισμένες κορυφές εμφανίστηκαν 
και από την άλλη πλευρά, ενώ 
φαινόταν και η κοιλάδα με το μονοπάτι 
που είχαμε ανέβει. 

Η κατάβαση ήταν το ίδιο εντυπωσιακή. 
Άπειρα σκαλιά με κλίση σχεδόν  
300 - 400 κατέβαζαν τους πεζοπόρους 
σε μια άλλη καταπράσινη κοιλάδα 
κρυμμένη κι αυτή σε καταπράσινες 

πλαγιές. Την Κοιλάδα του Pacaymayo 
(Κρυμμένος ποταμός). Μετά και πάλι 
από ένα πλούσιο μεσημεριανό κάτω 
από έναν αμείλικτο ήλιο ξεκινήσαμε 
για το δεύτερο camp, στα 3600μ αυτή 
τη φορά. Πλούσια βλάστηση που 
θύμιζε ζούγκλα εναλλασσόταν με 

πιο λιτή βλάστηση σε όλη την πορεία. 
Στα σκιερά σημεία παίρναμε μια ανάσα 
και βγάζαμε φωτογραφίες. Στα ερείπια 
του  Runkurakay, ένα οβάλ κτίριο των 
Ίνκα που πιστεύεται ότι λειτουργούσε 
ως παρατηρητήριο τους, κάναμε μια 
μεγαλύτερη στάση για φωτογραφίες 
και ξενάγηση. Τότε ο Χουάν, ο ντόπιος 
οδηγός μας, μας παρότρυνε να 
βρούμε μια μικρή πετρούλα για να 
κάναμε μια τελετή στο δεύτερο ψηλό 
πέρασμα, στα 3900μ. Στο πέρασμα του 
Runkurakay. Το πέτρινο, ανηφορικό 
και φιδωτό μονοπάτι μέχρι το πέρασμα 
μάς αποκάλυπτε και πάλι τη σπάνια 
ομορφιά της περουβιανής φύσης. Στο 
πέρασμα κάναμε την τελετή, λέγοντας 
τη φράση  (ευχή για μια επιθυμία 
μας) στην κέτσουα και αφήνοντας το 
πετραδάκι μας όλοι, ένας – ένας στο 
σημείο που μας υπέδειξε ο Χουάν. 

Η κατάβαση στην όμορφη κοιλάδα που 
θα μας φιλοξενούσε εκείνο το βράδυ, 
έγινε σε πέτρινο μονοπάτι, με φαρδιές 
σκάλες, που περνούσε μέσα από 
πλούσια ζούγκλα και κατέληγε δίπλα 
στην Ξηρή Λίμνη. Η ζέστη, παρόλο που 
ήταν απόγευμα πλέον, ήταν έντονη και 
η κούραση είχε καταβάλει την ομάδα. 

οι σκηΝεσ ηταΝ 
στημεΝεσ στο 

καλυτερο σημειο. 
σε μια επιπεδη 

ταρατσα, αΝοιχτη και 
καθαρη, στα 3600μ, 

με θεα μια απιστευτη 
κορυφογραμμη τωΝ 

αΝδεωΝ
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Ο Χουάν, με παρότρυνε να φύγω 
μπροστά, να κάνω μια μικρή 
παράκαμψη και να περάσω να δω ένα 
ακόμα κάστρο των Ίνκα. Έτσι κι έκανα. 
Μόνο που δεν  ήταν παράκαμψη, αλλά 
μια ακόμα  σχεδόν κάθετη ανάβαση 
πέτρινων σκαλιών που κατέληγαν σε 
ένα εντυπωσιακό κάστρο με υπέροχη 
θέα. Από εκεί είδα το μονοπάτι που είχα 
πάρει, αλλά και το δεύτερο camp με τις 
πολύχρωμες αποστολές στην περιοχή 
της Ξηρής Λίμνης. Ολοκληρώνοντας 
τη βόλτα μου στο κάστρο έφταναν και 
οι υπόλοιποι. Και πάλι ο Χουάν μου 
έδωσε την άδεια να φύγω για το camp. 
Με συμβούλεψε γελώντας να μην 
βιαστώ να περάσω την ζούγκλα, να την 
απολαύσω και να μην προσπεράσω 
το camp, να σταματήσω στην μεγάλη 
κόκκινη σκηνή! Και είχε δίκιο. 
Ξαναμπήκα στην ζούγκλα. Τα τιτιβίσματα 
των πουλιών και το παιχνίδισμα του 
χρυσαφένιου ήλιου με τα φύλλα των 
πανύψηλων δέντρων μπορούσαν να 
σε κρατήσουν περισσότερο από 20́  σε 
αυτό το κομμάτι του δάσους. Ωστόσο 
εκείνη τη μέρα είχαμε κάνει δύο 
ψηλά περάσματα, με χιλιάδες πέτρινα 
σκαλιά κι είχαμε ξυπνήσει πολύ νωρίς. 
Είδα την ευκαιρία, αφού θα έφτανα 

πρώτη, να διαλέξω σκηνή χωρίς 
πολλούς γείτονες. Οι σκηνές ήταν 
στημένες στο καλύτερο σημείο. Σε μια 
επίπεδη ταράτσα, ανοιχτή και καθαρή, 
στα 3600μ, με θέα μια απίστευτη 
κορυφογραμμή των Άνδεων. Εκείνο 
το βράδυ το κρύο ήταν πιο τσουχτερό. 
Πιθανότατα και λόγω του υψομέτρου 
και λόγω της υγρασίας από την λίμνη.  
Κι εξαιτίας του βραδινού ψύχους, 
ελάχιστα μπόρεσα να απολαύσω 
εκείνον τον μαγικό, φωτεινό, 
περουβιανό ουρανό, με τον Σταυρό του 
Νότου και τον πολύχρωμο γαλαξία του, 
που τόσες φορές τον είχαν ζωγραφίσει 
οι Ίνκα σε τοίχους και υφαντά.

Το επόμενο πρωινό, διασχίζοντας 
την Ξηρή Λίμνη, όλα ήταν παγωμένα. 
Λευκή κρούστα πάγου κάλυπτε 
τα πάντα. Ωστόσο η ποικιλία στα 
άνθη και τα φυτά, τα δέντρα και στα 
πουλιά κέρδιζε την προσοχή και τον 
θαυμασμό μας. Το μονοπάτι ήταν 
καλοχτισμένο κι ελισσόταν πάνω στην 
πλαγιά, αφήνοντας εκτεθειμένη την 
θέα προς τις χιονισμένες κορυφές της 
περιοχής του Κούσκο. Γύρω στις 10πμ 
βγήκαμε στο πιο φωτεινό ξέφωτο 
της διαδρομής, πάνω σε λευκά, λεία 
βράχια με θέα πάλι βουνά και το λόφο 
του Machu Picchu. Για αυτήν  τη  μέρα 
μας είχαν προτείνει να φοράμε μακριά 
πουκάμισα και να έχουμε μαζί μας 
σπρέι για τσιμπήματα. Η κατάβαση έγινε 
σε πέτρινα σκαλοπάτια, φέρνοντάς 
μας μέσα σε πιο ενδιαφέρουσα και 
πυκνή ζούγκλα. Εντυπωσιάστηκα από 
την μεγάλη κλίση των σκαλιών τα 
οποία οι βαστάζοι κατέβαιναν σχεδόν 
τρέχοντας φορτωμένοι με βαριά κι 
ογκώδη φορτία! Είδαμε τα ερείπια 
του Sayacmarka, μια ενδιαφέρουσα 
κατασκευή των Ίνκα, χτισμένο πάνω σε 
μια απότομη πλαγιά στα 3624μ. Έπειτα 
μια στάση στην Puyupatamarka, με 
τις έξι κρήνες και τις αναβαθμίδες με 

κι απο εκει παΝω
η θεα του Machu 

Picchu ειΝαι 
μοΝαδικη,

διοτι διακριΝεται
η μορφη

του κοΝδορα
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τις καλλιέργειες, ήταν αρκετή για να 
θαυμάσουμε και πάλι τις εντυπωσιακές 
γνώσεις των Ίνκα στην αρχιτεκτονική 
και την υδραυλική, τις τεκτονικές 
τους ικανότητες και το ταλέντο τους 
στην γεωργία. Οι δε καμπυλοειδείς 
τοίχοι και οι γεωμετρικές αναβαθμίδες 
ταιριάζουν με το σχήμα των βουνών 
υποδηλώνοντας το βαθύ σεβασμό των 
Ίνκα για το φυσικό περιβάλλον τους.  

Η θερμοκρασία ανέβαινε όσο 
κατεβαίναμε και τα ζουζούνια 
πλήθαιναν ενοχλητικά. Όμως, το 
άλλο θαύμα της ζούγκλας μάς 
αποζημίωνε. Δεν είναι τυχαίο που το 
Περού θεωρείται ο παράδεισος των 
φυσιολατρών.  Ορχιδέες, μπιγκόνιες, 
καουτσουκόδεντρα, δέντρα άγριου 
ανανά, μπαμπού, τεράστιες φτέρες κι 
ένα σωρό άλλα δέντρα και λουλούδια 
μας πλαισίωναν κι ένα λεπτό, όμορφο 
άρωμα πλημμύριζε την ατμόσφαιρα. 
Ίσως και οι κόκκινες πεταλούδες που 
συναντήσαμε πάνω στο μονοπάτι να 
ήταν ένα από τα 1300 είδη πεταλούδας 
Πακίτσα, που απαντάται στο Εθνικό 
Πάρκο Μάνου και αποτελεί την 
πλουσιότερη κοινότητα πεταλούδων 
παγκοσμίως. Ακολούθησαν τα ερείπια 
του Winaywayna (2700μ) που είναι, 
χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά μνημεία μετά το το 
Machu Picchu. Το όνομά του σημαίνει 
«για πάντα νέοι» και είναι το όνομα 

μιας τοπικής ορχιδέας που ανθίζει όλο 
τον χρόνο. Οι πράσινες αμφιθεατρικά 
χτισμένες ταράτσες του είχαν θέα 
προς την κοιλάδα και τον άγιο ποταμό 
Urubamba. Νωρίς το απόγευμα 
φτάσαμε και στις όρθιες σχεδόν σκάλες, 
που μας ανέβαζαν στην Πύλη του Ήλιου 
(Intipunku). Ένα υπέροχο σημείο όπου 
έχει θέα 1800  την πόλη του το Machu 
Picchu. Οι Ίνκα από εδώ έλεγχαν την 
πρόσβαση στην πόλη. Ο Χουάν μας είπε 

ότι το κομμάτι του μονοπατιού από την 
Πύλη του Ήλιου ως το Machu Picchu 
το έκαναν μόνο επιφανείς αριστοκράτες 
και προύχοντες. Δύο μεγάλοι βράχοι 
πάνω στο κομμάτι αυτό θεωρούνταν 
ιεροί και μάλιστα στον έναν από αυτούς 
υπήρχε ναός αφιερωμένος στην 
Pachamama (Μητέρα Γη). 

Η τελευταία μέρα ήταν αφιερωμένη 
αποκλειστικά στο το Machu Picchu 
και στην ανάβαση στην κορυφή Wayna 
Picchu (2730μ). Μια απαιτητική 
ανάβαση, σχεδόν μιας ώρας –
αναλόγως τα πνευμόνια και τα πόδια 
του καθενός – από συνεχόμενα σκαλιά, 
σε ακραία σημεία τόσο απότομα και 
μικρά που για ασφάλεια υπήρχαν 
συρματόσχοινα για να κρατιέται ο 
κόσμος. Η κορυφή αποτελείται από 
ογκόλιθους με ελάχιστα σημεία 
στήριξης. Κι από εκεί πάνω η θέα του 
Machu Picchu είναι μοναδική, διότι 
διακρίνεται η μορφή του κόνδορα. 
Όμως το Machu Picchu είναι από μόνο 
του ένα μεγάλο κεφάλαιο και του αξίζει 
η δέουσα προσοχή.

Κρατάω όμορφες εικόνες, αρώματα 
και χρώματα από το μονοπάτι αυτό που 
με ταξίδεψε σε μια άλλη εποχή και μου 
έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω νέους 
κόσμους. Νέα αστέρια. Αστέρια που 
μπορούμε όμως να ακουμπήσουμε, 
αρκεί να το θελήσουμε! 
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Στων βουνών τα βασίλεια με τους ανέμους υπηκόους 
φίλεργους ζήτησε καταφύγιο. Γύρεψε τους απλούς 
ανθρώπους.
Αγάπησε τις φωτιές που τους ενώνουν,
όχι που τους κατατρώνε...
Δεν έδειξε ποτέ τα στίγματά του.
Του πρωινού του ήλιου σχοινοσύντροφος
κι ομότροπος της ελλειπτικής σελήνης,
ο συμπολίτης των πουλιών Θεόφιλος
είδε νωρίς το απειροελάχιστο,
κι έσειρε αργά την κιβωτό του σε μιαν έρημη πλαγιά,
για να μπορεί τα βράδια ν’ αρμενίζει αθόρυβα
στην ποταμιά του γαλαξία.
Ήξερε ότι δεν τελειώνουν οι κατακλυσμοί...
Είδε τις θύελλες και καταιγίδες των βουνών
πιο μεγαλόθυμες απ’ των ανθρώπων,
είδε τις αστραπές σαν βλεφαρίσματα,
σα λάμψεις για να ξαναβρεί το δρόμο.

Με το αλφαβητάρι της φύσης έφτιαξε μια νέα γλώσσα,
του άρεσε να τη μαθαίνει στους άλλους,
πάντα ο τελευταίος στις πορείες από έγνοια,
πάντα χωρίς νερό, ταμένος στο βουνό.
Το γέλιο του, η πατρική φωνή του ακούγεται
να τραβερσάρει ακόμα τις απότομες πλαγιές,
να κάνει στάση στα γουργούθια των δασών
και στις σπηλιές του Δία,
να σου προσφέρει τις σταφίδες και τα φρούτα του,
και μέσα στη σφοδρή κακοκαιρία
να σε πηγαίνει από τον πόρο της μηλιάς...

Απ’ τις πλαγιές της μνήμης μου κατρακυλούν στιβάδες,
τα χιόνια που χορέψαμε σα μεθυσμένοι,
οι ορθοπλαγιές που μας καθήλωσαν,
οι βράχοι που μας παραμέρισαν,
οι γκρεμοί που μας έμαθαν να πετάμε...
Απ’ τις πλαγιές της μνήμης μου κατρακυλούν οι κορυφές,
οι Αφέντες και τα Πνεύματα, οι Τίμιοι Σταυροί,
οι Αγκαθιάδες, Γκίγκιλοι και Βολακιάδες,
ξωκλήσια, καταφύγια και κάστρα ερειπωμένα
μιτάτα με ξερολιθιά κι αρχαίες ακροπόλεις,
κρυμμένα μοναστήρια που διαγούμισε ο χρόνος,
μετόχια κι άφαντα χωριά στα οροπέδια ψηλά
φυγαδευμένα....

Οι ξέφωτες σκηνές μας που έσταζαν απόφαση,
και ξαπόσταζαν τη γαλήνη,
φτερούγες κέδρων κι ασκιανοί των πρίνων μεγαλόπρεποι
με θρόνους πέτρινους που βγόριζαν στα δυο πελάγη,
οι θάλασσες που καθαρίσαμε τα λέπια της νιότης μας,
στενά φαράγγια που περάσαμε πότε σαν κάβουρες
και πότε σαν τους καταρράκτες,
φωτιές καλές που ανάψαμε και φρυκτωρούν ακόμα
στα πέλαγα και στις αντικρυνές κορφές.

Όταν σου έδωσε η επάρατος το φίλημά της,
απομονώθηκες. Σα να μη σ’ ένοιαζε.
Σταυρώθηκες μονάχος.
Κανένας Σίμωνας απ’ την Κυρήνη,
κανείς συνοδοιπόρος αδελφός.
Δεν καταδέχτηκες τα λόγια της παρηγοριάς
ούτε τα λίγα λόγια της ακολουθίας,
δεν ήθελες να δώσεις βάρος κανενός,
ούτε ν’ αλλάξεις την εικόνα.
Με τα φτωχά τα λόγια μας ας μη θυμώσεις,
ξέρω πως δε χωράς μέσα σ’ αυτά,
τη λύπη μας προσπαθούμε ν’ απαλύνουμε μόνο...
Εξάλλου, μέσα μας το ξέρουμε ότι δεν έφυγες.
Απλά έχεις πάει σε μιαν άλλη αποστολή.
Σ’ ένα πολύ μακρινό καταφύγιο.
Και σ’ έκλεισε ο καιρός.

Γιώργος Πλατανάκης

ΘεοΦιλος
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αποχαιρετιςτΗριο
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου δεν έχασε στις 28 του 
Μάη 2017, εκείνη τη μοιραία Κυριακή, απλά το μέλος του 
Ελένη Αναθρεπτάκη αλλά μια αγαπημένη φίλη, μια άξια 
συνοδοιπόρο, ένα σημαντικό κομμάτι του.

Η καλή σου διάθεση, Ελένη, ομόρφαινε τις εκδρομές μας. 
Κάθε εποχή του χρόνου μοιραζόμαστε την αγάπη για τη φύση 
και ο καλός λόγος που απλόχερα μοίραζες σε όλους, μένει 
ανεξίτηλα χαραγμένος στην ψυχή μας.

Τα λόγια είναι λίγα να εκφράσουν την οδύνη της ορειβατικής 
σου οικογένειας, Λενιώ μας. Το βλέμμα σου και το χαμόγελό 
σου θα μας συντροφεύουν πάντα στα περπατήματά μας.
 

Καλό σου ταξίδι εκεί ψηλά…
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Και ξαφνικά ήλθε η πρόταση! Να 
γράψω κάτι για την Ελεύθερνα στο 
περιοδικό! Χα! Ποιος; Εγώ; Που το 
χειρότερό μου μάθημα ήταν η Έκθεση; 
Που κοιτούσα τρομαγμένη το λευκό 
χαρτί για ώρες και μόλις τα τελευταία 
δέκα λεπτά έκανα μια αγωνιώδη 
προσπάθεια να μουτζουρώσω και 
να γράψω κάτι τις; Μα πάλι, για την 
μεγάλη αγάπη μου πώς να μην μπω σε 
πειρασμό;

Καλά, και τι να γράψω; Για τη δική μου 
Ελεύθερνα ή για την σπουδαία πολιτεία 

της αρχαιότητας; Τι να κάνω; Ας αρχίσω 
και όπου με πάει!

Θα ξεκινήσω από πολύ μακριά. Από 
έναν κρύο χειμώνα που ο κομήτης 
του Χάλεϋ θα καταδεχότανε να 
επισκεφτεί ξανά τα μέρη μας. Και ο 
Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου 
θα ανέβαινε στις δυο τα μεσάνυχτα 
στον Σκίνακα να παρατηρήσουν τα 
μέλη του τον μεγαλόπρεπο κομήτη.
Ενθουσιαστήκαμε και μερικοί άσχετοι, 
μαζί κι εγώ, και βρεθήκαμε να 
τραβιόμαστε με κρύο και ομίχλη  στον 

Κείμενο: Φωτεινή Σαρακινού • Φωτογραφίες: Σταυρούλα Βλάχου

ο ορειβατικος, ο κοΜΗτΗς του χαλεϋ
και Η ελευΘερνα!
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Σκίνακα, που πρώτη φορά τον άκουγα, 
για να δούμε τελικά μια κουκκίδα 
στην οθόνη των υπολογιστών! Λόγω 
ομίχλης δεν έγινε παρατήρηση από 
το τηλεσκόπιο εκείνο το βράδυ. 
Χμ, δύσκολο να ξαναπατήσω στον 
Ορειβατικό. Έφυγα ούτως ή άλλως και 
για την Αθήνα.

Έλα σου όμως που ξαναήλθε η πρόταση 
από φίλη τρία χρόνια αργότερα. 
Δεν πάμε στη Γαύδο τον Αύγουστο 
με το Ορειβατικό; Θα μείνουμε σε 
σκηνές! Ας το πιω κι αυτό το ποτήρι! 
Μα τώρα τα πράγματα ήταν αλλιώς! 
Ένα νησί πανέμορφο, μια θάλασσα 
όνειρο και μια ζωντανή παρέα που 
όσο τη γνωριζα ενθουσιαζόμουνα. 
Ασε εκείνο το πράγμα! Εγώ που 

θεωρούσα ότι είχα φάει την Κρήτη με 
το κουτάλι και ήξερα την κάθε γωνιά 
της, να μην ξέρω κανένα από τα μέρη 
που είχαν στις συζητήσεις τους; Πού 
ζούσα, πού ταξίδευα τόσα χρόνια; 
Για το ίδιο νησί μιλούσαμε; Το πράγμα 
άρχισε να γίνεται ενδιαφέρον!

Και έτσι, μαζί με την γνωριμία μου με 
τον Ορειβατικό έφθασε και  η ώρα της 
Ελεύθερνας και των φαραγγιών και 
των κορυφών και της μαγείας.

Από τις πρώτες πορείες που έκανα 
ήταν  η Μαργαρίτες - Έλεύθερνα - 
Αρκάδι. Εκτός από το Αρκάδι που το 
ήξερα αλλά τότε δεν μου έλεγε και  
πολλά πράγματα, τα άλλα δυο μέρη 
πρώτη φορά τα άκουγα.

Από τις Μαργαρίτες - τι όμορφο χωριό! - 
κατεβήκαμε με μονοπάτι στον Λαγγό, το 
δασωμένο φαράγγι των Μαργαριτών, 
και ανηφορίσαμε ακριβώς απέναντι.
Καθώς κατηφορίζαμε παρατηρούσα τις 
πλαγιές της λαγκαδιάς που ανοιγόντανε 
μπροστά μου. Δεν είχα δει ξανά 
τόσαπολλά μαζεμένα πανέμορφα 
κυπαρίσσια ανακατεμένα με αιωνόβιες 
ελιές και πλατάνια. Το μονοπάτι όμως 
ανηφόρισε αμέσως και φύγαμε 
γρήγορα από τον πανέμορφο αυτό 
νεραϊδότοπο. Γιατί αφήνουμε τόση 
ομορφιά; Θέλω να μείνω κι άλλο εδώ! 
Μα ο δρόμος, μου είπαν, ήταν 
μακρύς και οι ομορφιές πολλές. Δεν 
μπορούσαμε να μένουμε τόσο πολύ σε 
κάθε μέρος. Εντάξει, μα εγώ εδώ θα 
ξαναέλθω!
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ΕΥΧΟΜΑΣΤΕΚΑΛΕΣΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

Και συνεχίσαμε σε μια φύση διάσπαρτη 
με μικρούς εγκαταλελειμμένους 
οικισμούς εξαιρετικής αρχιτεκτονικής 
νικημένους από το χρόνο, με πέτρινα 
αλώνια και πεζούλες  και με μια 
εικόνα του χιονισμένου Ψηλορείτη που 
μου έκοβε την ανάσα. Κατηφορίσαμε 
ελεύθερα σε πλαγιές ανάμεσα 
σε αυλακωμένες και ροζιασμένες 
αιωνόβιες ελιές (η λατρεία μου!) 
και περιπλανηθήκαμε σε αρχαίες 
πολιτείες, σε τεράστιες δεξαμενές και 
σ’ ένα γεφύρι μέσα στον παράδεισο! 
Ελεύθερνα! Ο πολιτισμός μας, η ιστορία 
μας από αρχαιότατους χρόνους μέχρι 
σήμερα, σφιχταγκαλιασμένα με το 
κρητικό τοπίο σε όλες του τις 
εκφάνσεις!Τι  ομορφιά!

Μα ο χρόνος πίεζε. Περνούσαμε 
ρίχνοντας γρήγορες ματιές και 
προχωρούσαμε. Δεν μου έφτασε. Αυτός 
ο τόπος με γοήτευσε με την πρώτη ματιά.

Και ήλθα ξανά και ξανά.Με ενθουσιασμό  
καλούσα φίλους να έλθουν να τους 
δείξω τον πανέμορφο τόπο. Παράδοση 
έγινε για την οικογένειά μου η εκδρομή 
στην Ελεύθερνα με κατάληξη για πικ 
νικ στις κουκουναριές στο Αρκάδι. 
Και κάθε φορά ένα καινούργιο μονοπάτι  
θα ανακάλυπτα,μια άγνωστη λαγκαδιά 
θα ξετρύπωνα,ξεχασμένες αρχαιότητες 
θα εμφανιζόταν μπροστά μου. Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ όταν, έχοντας πάρει κατά 
λάθος ένα μονοπάτι που δεν το είχα δει 
τόσο καιρό, βρέθηκα ξαφνικά στους 
λαξευτούς τάφους και το εκκλησάκι 
της Αγίας Ελέσσας. Μαγεία! Τέτοιο 
ενθουσιασμό είχα καιρό να νιώσω.

Πολλές φορές σκέφτομαι πόσα πολλά 
χρωστώ στον Ορειβατικό! Με πήρε 
από το αυτοκίνητο και τα τουριστικά 
μέρη και με περπάτησε στα μονοπάτια 
του τόπου μας και μου έμαθε πόσο 
πανέμορφο είναι το νησί μας. Μα το 

πιο σπουδαίο με έμαθε να ψάχνω μόνη 
μου να περπατώ χωρίς φόβο στην 
Κρητική φύση και να παρατηρώ τις 
ομορφιές της. Πραγματικά μου άλλαξε 
τον τρόπο ζωής.

Και το άρθρο για την Ελεύθερνα; 
Μάλλον βγήκα  τελικά εκτός θέματος. 
Παρασύρθηκα με μνήμες και 
συναισθηματισμούς.

Μα δεν πειράζει. Η Ελεύθερνα είναι 
εκεί. Και μας περιμένει. Με πανέμορφο 
μουσείο και αρχαιολογικούς χώρους 
που ανοίγουν για το κοινό. Με 
μονοπάτια καθαρά που ελπίζω 
στο μέλλον να έχουν και καλύτερη 
σήμανση. Με έναν Ορειβατικό κοντά 
στην φύση και τον πολιτισμό, που 
συνεχίζει να περπατά τα μονοπάτια της  
με ξεναγήσεις και εξερεύνηση σε κάθε 
άγνωστη γωνιά αυτής της εκπληκτικής 
περιοχής. 
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Μεγάλη Τετάρτη και ο Ορειβατικός 
Σύλλογος Ηρακλείου, με 50  μέλη κάθε 
ηλικίας, έβαλε πλώρη για τα Μετέωρα. 
Τα Μετέωρα, ως γνωστόν, είναι 
ομάδα από βραχόβουνα κοντά στην 
Καλαμπάκα, πάνω στα οποία έχουν 
κτιστεί μοναστήρια. Έχουν μέσο ύψος 
300μ. και έχουν παράξενα σχήματα. 
Καταλαμβάνουν έκταση 3 χιλιομέτρων 

από τα νότια προς τα βόρεια και 2 
χιλιομέτρων. από τα δυτικά προς τα 
ανατολικά. Θεωρούνται κατάλοιπα 
πανάρχαιας βραχώδους ακτής, όταν η 
Θεσσαλία ήταν θάλασσα.

Οι μοναχοί  ονόμασαν «μετέωρα» τα 
μοναστήρια που έκτισαν πάνω στους 
βράχους, γιατί έμοιαζαν να κρέμονται 

στον αέρα. Έτσι πήρε την ονομασία 
Μετέωρα ολόκληρη η ομάδα των 
βράχων. Από  τον 9ο αι. μ.Χ. μέχρι το 
16ο αι. ιδρύθηκαν τα 24 μοναστήρια των 
Μετεώρων. Σήμερα λειτουργούν τα έξι 
από τα 24. Η Μονή της Μεταμόρφωσης, 
του Βαρλαάμ, του Αγίου Στεφάνου, της 
Αγίας Τριάδας, του Ρουσάνου και του 
Νικολάου Αναπαυσά.

Πάσχα 2017
Μετεώρα

Κείμενο: Ελένη Μπιτσάκη • Φωτογραφίες: Έλενα Σαρακινού



31

Μέχρι τις αρχές του 20ου αι. στα 
μοναστήρια ανέβαιναν με ανεμόσκαλες 
και με δίχτυα. Από το 1921 όμως ως το 
1925, με ενέργειες του τότε επισκόπου 
Τρίκκης και Σταγών Πολύκαρπου, 
έγιναν σκάλες πάνω στους βράχους 
και τώρα η ανάβαση γίνεται από εκεί.

Το ταξίδι ως τον Πειραιά έγινε 
μέσω των Μινωικών γραμμών. 
Αναχωρήσαμε από τον Πειραιά για 
το Καστράκι περίπου στις 7.30. Είχε 
μποτιλιάρισμα λόγω των ημερών και 
αργήσαμε πολύ να βγούμε έξω από 
την Αθήνα. Ο καιρός πολύ καλός και η 
διαδρομή  πολύ όμορφη, μην ξεχνάμε 
διανύουμε τον μήνα Απρίλιο. Φτάσαμε 
στο Καστράκι όπου θα μέναμε γύρω 
στις δύο το μεσημέρι. Η ομάδα μας ήταν 
μεγάλη και γι αυτό μείναμε σε τρείς 
ξενώνες που ήταν πολύ κοντά. Κάποιοι 
μείναμε σε κάμπινγκ που επίσης ήταν 
δίπλα στους ξενώνες. Αφήσαμε τα 
πράγματά μας και μαζευτήκαμε για μια 
πρώτη κοντινή βόλτα στα Μετέωρα. 
Συναντηθήκαμε με τον αγαπητό 
και γνωστό σε πολλούς από μας  

Λουκά Πρατήλα, που μας συνόδευσε 
και μας ξενάγησε στα πανέμορφα 
και καταπράσινα μονοπάτια που 
μας οδηγούσαν στα μοναστήρια. 
Περπατήσαμε στα κοντινά Μετέωρα 
με τελικό προορισμό το Αδράχτι, ένα  
αγαπημένο βράχο για τους φίλους της 
αναρρίχησης. Την ώρα που φτάσαμε 
ήταν κάποιοι πάνω στο βράχο. Η φύση 

ανάμεσα στα βράχια πλούσια σε φυτά, 
λουλούδια και δένδρα. Δεν χορταίνει 
κανείς την ομορφιά του τοπίου. 
Οι εικόνες γύρω μας μας προκαλούν 
δέος. Είναι πράγματι ένα ξεχωριστό 
μέρος. Επιστρέψαμε στο Καστράκι 
και τακτοποιηθήκαμε, μιας και είχαμε 

φύγει βιαστικά για την πρώτη μας 
γνωριμία με  το χώρο. Χωριστήκαμε, 
δίνοντας ραντεβού στις 9 το πρωί.

Ξημερώνει Μεγάλη Παρασκευή. 
Ο χώρος που βρισκόμαστε είναι ο 
πλέον κατάλληλος να βρίσκεται κανείς  
λόγω των ημερών, όλοι έχουμε καλή 
διάθεση και όρεξη για περπάτημα. 
Με το Λουκά οδηγό περνάμε αρχικά 
από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου 
που είναι κτισμένο στη βάση ενός 
Μετεώρου. Στα μισά του βράχου ήταν 
απλωμένο ένα σκοινί με μαντήλια 
πολύχρωμα. Τα μαντήλια αυτά τα 
αλλάζουν κάθε χρόνο αναρριχητές, την 
ημέρα της γιορτής του Αγίου. Κάναμε 
μια παράκαμψη στις «φυλακές» 
των μοναχών, μικρές σπηλιές όπου 
απομονώνονταν οι μοναχοί για να 
διαλογιστούν και να αποφύγουν τις 
«πονηρές» σκέψεις. Στη συνέχεια 
περπατήσαμε μέσα από δασώδη, 
ανθισμένα, πράσινα μονοπάτια ενώ 
απέναντι μας δέσποζαν τα μετέωρα 
Βαρλαάμ και  της Αγίας Βαρβάρας του 
Ρουσάνο.

οι εικοΝεσ
γυρω μασ μασ 

προκαλουΝ δεοσ. 
ειΝαι πραγματι εΝα 

ξεχωριστο μεροσ
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Προχωρήσαμε ως την Ψαρόπετρα. 
Η θέα καταπληκτική. Απέναντι μας 
δεσπόζει ο Κόζιακας και πιο πίσω 
φαίνονται τα χιονισμένα Άγραφα, 
δηλαδή ένα μέρος τους, η Τρυγγία. 
Κάτω ανάμεσα σε δυο βράχους 
φαίνεται η Καλαμπάκα και η κοίτη 
του Πηνειού, η οποία με το φάρδος 
της δείχνει το αλλοτινό μεγαλείο του 
ποταμού. Σήμερα το νερό είναι λιγοστό, 
αλλά πάλι μας γοητεύει από το σημείο 
που τον βλέπουμε. Κατόπιν κινήσαμε 
για τη Μονή του Αγίου Στεφάνου την 
οποία βρήκαμε κλειστή, προφανώς 
χρειάζονται ξεκούραση και οι μοναχές, 
και λέω μοναχές γιατί είναι γυναικείο 
μοναστήρι. Έτσι επιστρέψαμε και 
πήγαμε στο Μοναστήρι της Αγίας 
Τριάδας  που θα ήταν ανοικτό ως τις 4. 
Μας ταλαιπώρησαν τα σκαλιά του, 
αλλά άξιζε τον κόπο. Το εκκλησάκι 
είχε βυζαντινές τοιχογραφίες του 
16ου αι.  όπως και αυτό του Ρουσάνο. 
Στο μοναστήρι του Ρουσάνο εικάζεται 

ότι ο ζωγράφος είναι ο Τζώρτζης. 
Αφού ξεναγηθήκαμε, φορώντας 
βέβαια και τις φούστες που μας δίνουν 
εκεί, ξεκινήσαμε την κατάβαση για την 
Καλαμπάκα. Το μονοπάτι ήταν σύντομο 
αλλά πανέμορφο. 

Σε μισή ώρα ήμασταν στην πόλη και 
απολαμβάναμε τον καφέ μας. Όμορφη 
πόλη, καθαρή, με άνετους δρόμους, 

καλαίσθητα σπίτια γεμάτα λουλούδια, 
με παρκάκια και χώρους πράσινου. 
Αφού ξεκουραστήκαμε, κάποιοι 
πήραμε το δρόμο για το Καστράκι. 
Κάποιοι άλλοι έμειναν για λίγο 
ακόμα. Η απόσταση από το Καστράκι 
είναι περίπου 1,5 χλμ. Το χωριό είχε 
πολύ κόσμο, οι καμπάνες ηχούσαν 
ασταμάτητα τόσο μέσα στο χωριό 
όσο και στα γύρω μοναστήρια. Ήθελε 
δεν ήθελε κανείς έμπαινε στο κλίμα 
των ημερών. Ακολουθήσαμε κι εμείς 
την περιφορά του Επιταφίου η οποία 
ομολογουμένως έγινε με πολλή τάξη 
παρά τον πολύ κόσμο.

Την επομένη στις εννιά το πρωί 
συναντηθήκαμε με το Λουκά για 
άλλη μια πεζοπορία. Ξεκινήσαμε το 
περπάτημα σε μονοπάτι δασωμένο και 
ανηφορικό. Η πρώτη μας επίσκεψη στη 
μονή Βαρλαάμ. Κι εδώ τοιχογραφίες 
του 16ου αι. Οι ζωγράφοι εδώ είναι 
γνωστοί. Ο εσωτερικός ναός είναι 

συΝεχισαμε το 
περπατημα μεσα

στο δασοσ πατωΝτασ 
παΝω σ εΝα παχυ 

στρωμα απο φυλλα
και γυρω μασ

διαφορα λουλουδια



33

έργο του Φράγκου Καταλάνου ενώ 
τον πρόναο έχουν δημιουργήσει οι 
αδελφοί Κονταροί. Ο κύριος ναός 
αποπερατώθηκε το 1548.

Στη συνέχεια πήγαμε στο Μεγάλο 
Μετέωρο, στη Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος. Προτιμήσαμε το μονοπάτι 
αντί του δρόμου κι ας ήταν πιο κοντά, 
και δεν μετανιώσαμε γιατί  παρά την 
ανηφόρα ήταν πανέμορφο. Η Μονή 
αυτή είναι μεγαλύτερη από όλες 
τις άλλες που πήγαμε μέχρι τώρα. 
Επισκεφτήκαμε το κελάρι, που μας 
εντυπωσίασε με τα εργαλεία που είχε 
αλλά και με το τεράστιο κρασοβάρελο 
του. Επίσης το οστεοφυλάκιο και μια 
αίθουσα με πίνακες που αναφέρονται 
στον Μακεδονικό αγώνα, στους 
Βαλκανικούς πολέμους, στη Γερμανική 
και Ιταλική κατοχή. Μια άλλη αίθουσα 
είχε διάφορα παλιά χειρόγραφα, 
κάποια του 12ου αι., σε περγαμηνές. 
Εντυπωσιακές ήταν και οι τοπικές 
φορεσιές που βρίσκονταν σε μια 
βιτρίνα. 

Κατά τις 12 φύγαμε από το 
μοναστήρι κι από μονοπάτι μπήκαμε 
σ ένα καταπληκτικό, παραμυθένιο 
δρυοδάσος. Περπατούσαμε εκεί που 
σβήνουν τα Ακροχάσια όρη. Από ένα 
ψηλό, σχετικά, σημείο βλέπαμε 
χαμηλούς καταπράσινους λόφους με 
όμορφες γραμμές. Συνεχίσαμε το 
περπάτημα μέσα στο δάσος πατώντας 
πάνω σ ένα παχύ στρώμα από φύλλα 
και γύρω μας διάφορα λουλούδια. 
Αυτά όμως που κυριαρχούν είναι τα 
άγρια γαρύφαλλα με τα ροζ ανθάκια 
τους, που είναι λιλιπούτια και γι 
αυτό πανέμορφα. Ένα σκυλί μας 
ακολουθούσε σε όλη την πορεία, κάτι 

που γίνεται συχνά στις εξορμήσεις 
μας. Πάνω στη διαδρομή μας ήταν και 
το μνημείο του Ευθυμίου Βλαχάβα, 
μοναχού, που αγωνίστηκε εναντίον 
των  Τούρκων στην επανάσταση του 
1821 και που στο τέλος σκοτώθηκε 
από τον Αλή Πασά. Απέναντι ακριβώς 

από το μνημείο, φωλιασμένη πάνω 
στο βράχο, βρίσκεται η μονή της 
Υπαπαντής. Λιτή και πολύ όμορφη, 
αλλά δεν την είδαμε από κοντά. 

Καθώς συνεχίζαμε να είμαστε μέσα 
στο δρυοδάσος βλέπαμε αριστερά 
μας κάποια βραχόβουνα με παράξενα 
σχήματα. Ένα από αυτά είχε το σχήμα 
καμπάνας από το οποίο πήρε και το 
όνομά του. Πιο μετά συναντήσαμε ένα 
σύμπλεγμα βράχων, το δισκοπότηρο. 
Κάποιοι αναρριχητές ήταν πάνω 
και έκαναν μια πολύ δύσκολη 
διαδρομή. Τους κοιτάζαμε με αγωνία 
και θαυμασμό. Έτσι χαζεύοντας το 
όμορφο τοπίο και τους αναρριχητές 
και ακούγοντας κάποια μακρινά 
μπουμπουνητά, τερματίσαμε στο 
χωριό. Τα μπουμπουνητά δεν μας 
εμπόδισαν βέβαια  να πιούμε τη ρακή 
του Νίκου του Ρομπογιαννάκη στο 
τελευταίο βραχόβουνο. 

Χωριστήκαμε αφού ανανεώσαμε το 
ραντεβού της επόμενης μέρας. Ίσα που 
προλάβαμε και τελειώσαμε την πορεία 

ηταΝ εΝα ξεχωριστο 
πασχα, χωρισ 

φαΝφαρεσ, χωρισ τοΝ 
εκκωφαΝτικο θορυβο 
απο τισ κροτιδεσ, υπο 

το φωσ τωΝ κεριωΝ, 
χωρισ μικροφωΝα, μια 
ευκαιρια για μια καλη 
βουτια στηΝ ψυχη μασ 
και μια καλη κουβεΝτα 

με τοΝ εαυτο μασ
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μας και η βροχούλα μας υποδέχτηκε, 
σιγανή στην αρχή, πιο δυνατή αργότερα. 
Πάντως ζημιά δεν μας έκανε, γιατί 
σταμάτησε γρήγορα ,δίνοντάς μας την 
άνεση να πάμε στο Μοναστήρι που 
ο καθένας ήθελε για την Ανάσταση.  
Κάποιοι, νομίζω οι περισσότεροι, 
πήγαμε στο κοντινό μοναστήρι του 
Αγίου Νικολάου, 15 λεπτά με τα πόδια 
από το Καστράκι. Η νοτισμένη γη 
μύριζε ακόμα περισσότερο, δίνοντας 
μας ακόμα ένα της δώρο. Ήταν ένα 
ξεχωριστό Πάσχα, χωρίς φανφάρες, 
χωρίς τον εκκωφαντικό θόρυβο από 
τις κροτίδες, υπό το φως των κεριών, 
χωρίς μικρόφωνα, μια ευκαιρία για μια 
καλή βουτιά στην ψυχή μας και μια καλή 
κουβέντα με τον εαυτό μας. Κάπως 
έτσι βιώσαμε τη φετινή Ανάσταση, μ’ 
ένα ξεχωριστό τρόπο. Η μαγειρίτσα 
περίμενε μετά την Ανάσταση, το τραπέζι 
ήταν κανονισμένο από τον αρχηγό της 
εκδρομής, το Μανούσο, που ήθελε όλοι 
να περάσουν καλά. 

Ανήμερα του Πάσχα το ραντεβού 
της ομάδας με το Λουκά ήταν στις 
10. Οι ευχές έδιναν και έπαιρναν. 

Σε όλο το χωριό ακούγονταν μουσικές. 
Οι άνθρωποι χαρούμενοι είχαν στρώσει 
ήδη στις αυλές και στους δρόμους 
τραπέζια, ο οβελίας ετοιμαζόταν. 
Βγαίνοντας από το χωριό, μέσα από ένα 
καταπράσινο μονοπάτι ανηφορίσαμε 
ως το εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος 
που είναι σκαρφαλωμένο σ ένα λόφο. 
Η θέα από το λόφο καταπληκτική, 
γι αυτό εξάλλου ανεβήκαμε ως 
εδώ. Τραβήξαμε φωτογραφίες και 
κατηφορίσαμε. Σε κάποιο σημείο 
η ομάδα χώρισε. Κάποιοι, οι 
περισσότεροι, επέστρεψαν στο χωριό 

από το μονοπάτι που ήρθαμε.  Μια μικρή 
ομάδα, συνεχίσαμε το περπάτημα, δεν 
είχαμε χορτάσει ακόμα την ομορφιά 
του τοπίου. Από μονοπάτι άγνωστο 
και με μικρές όμορφες παρακάμψεις, 
φτάσαμε στην Ψαρόπετρα που είχαμε 
πάει και άλλη μια φορά. Έπειτα από 
ένα μικρό περπάτημα στο δρόμο, 
κοντά στη μονή Βαρλαάμ, μπήκαμε 
σε μια ρεματιά πανέμορφη. Ο Λουκάς 
μας είπε ότι δεν γίνεται συχνά αυτό το 
κομμάτι στις πεζοπορίες. Συναντήσαμε  
αρκετές χελώνες, φυσικό επακόλουθο 
του ρυακιού που ρέει μέσα στη ρεματιά 
και ελπιδοφόρο μήνυμα για τη φύση, 
η οποία καταφέρνει να επιβιώνει, 
παρά την κακοποίηση που δέχεται 
από τον άνθρωπο τα τελευταία κυρίως 
χρόνια. Στις 2.30’ περίπου φτάσαμε 
στο χωριό και πήγαμε για φαγητό. 
Αποχαιρετήσαμε και το Λουκά που 
θα πήγαινε και αυτός στην οικογένεια 
του. Μας έδωσε, όπως κάθε φορά που 
είναι μαζί μας, πολλή φροντίδα, πολλές 
γνώσεις, μας χάρισε πολλές όμορφες 
διαδρομές. Τον ευχαριστούμε όλοι από 
καρδιάς και του ευχόμαστε να είναι 
πάντα καλά.  

συΝαΝτησαμε
αρκετεσ χελωΝεσ, 

φυσικο επακολουθο 
του ρυακιου που ρεει 

μεσα στη ρεματια
και ελπιδοφορο 

μηΝυμα για τη φυση
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Δευτέρα του Πάσχα και τελευταία μέρα 
της εξόρμησής μας. Συγκέντρωση 
στις 7.30 το πρωί, για να προλάβουμε 
τη μέρα και να είμαστε έγκαιρα στο 
λιμάνι. Η ομάδα έχει διαφοροποιηθεί 
ως προς τις δραστηριότητες που θα 
γίνουν σήμερα. Ο βασικός κορμός θα 
κάνει rafting  στον ποταμό Βενέτικο. 
Κάποιοι άλλοι θα τους ακολουθήσουν 
και απλά θα περπατήσουν στα πέριξ, 
κάποιοι θα μείνουν Καλαμπάκα και 
κάποιοι αποφασίσαμε να γνωρίσουμε 
την όμορφη, όπως αποδείχτηκε, πόλη 
των Τρικάλων. Υπήρχε μια σχετική 
ανησυχία, σχετικά με τον καιρό, γιατί 

προβλεπόταν βροχερός. Ευτυχώς 
όμως επέτρεψε να γίνει το rafting 
και έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή 
η δραστηριότητα και έμειναν όλοι 
ικανοποιημένοι. 

Ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα 
και πήραμε το δρόμο για Πειραιά. Όσο 
πέρναγε η ώρα γινόταν φανερό και 
στο τέλος ολοφάνερο ότι το χάνουμε 
το πλοίο! Ένας μικρός πανικός 
επικράτησε, έτσι για να έχουμε να 
θυμόμαστε, αλλά τελικά υπήρχαν κι 
άλλοι καθυστερημένοι, οπότε για χάρη 
του βασιλικού ποτίστηκε και η γλάστρα 

που λέει και η παροιμία. Η αναχώρηση 
του πλοίου καθυστέρησε 15 λεπτά κι  
όταν εμείς φτάσαμε ο κόσμος ανέβαινε 
ακόμα οπότε όλα είχαν πάει καλά.

Αυτά σε γενικές γραμμές ήταν τα 
δρώμενα της όμορφης εξόρμησής  
μας, που είχε οργανώσει ο Μανούσος 
Πουλινάκης, ο οποίος έκανε ότι 
μπορούσε για να περάσουμε καλά, 
μας αντιμετώπισε με πολλή υπομονή 
και μας φρόντισε, παρόλο που τον 
ταλαιπωρήσαμε κάποιες φορές. Τον 
ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε 
να είναι πάντα καλά. 
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πορος - υδρα - ΜεΘανα
χωρίς τρένο, με πολύ πλοίο

και με τρελό λεωφορείο!

Κείμενο: Γεωργία Μακράκη • Φωτογραφίες: Χρήστος Οικονομάκης- Νανά Κουτσανδρέου
Αφιερωμένο στη μνήμη της Ελένης Αναθρεπτάκη

Πρωτομαγιά 2017

Τριήμερο Πρωτομαγιάς! Ευκαιρία για 
απόδραση εκτός Κρήτης. Πόρος - 
Ύδρα - Μέθανα - Επίδαυρος: ιστορικές 
περιοχές και στολίδια μες στο γαλάζιο 
της Ελλάδας. Ευκαιρία να τα επισκεφτώ 
ακόμα μια φορά προσεγγίζοντας τα με 
τη ματιά του  ΕΟΣ Ηρακλείου.

1η μέρα - Πόρος
Ξεκινήσαμε από Ηράκλειο απο-
λαμβάνοντας ένα υπέροχο ανοιξιάτικο 
ηλιοβασίλεμα πάνω στο καράβι. Νωρίς 
το πρωί στον Πειραιά βαλίτσες και 
σακίδια φορτώθηκαν στο λεωφορείο 
και ξεκινήσαμε για Πόρο. Πρώτη 
στάση για ανεφοδιασμό καφέ και 
πρωινού στον Ισθμό. Εδώ, πέρα από 
την κλασσική βόλτα στην πεζογέφυρα 
του Ισθμού και τις φωτογραφίες 
που τραβήξαμε, εντοπίσαμε γεμάτες 
υπερηφάνεια και περιέργεια, με  Ελένη 
και  Κρυσταλλία, ένα κουτάκι του 
Geocaching, όπου και επιβεβαιώσαμε 
την παρουσία μας!

Συνεχίσαμε με τη γνωστή «λεωφο-
ρειάδα» ως τον Γαλατά. Παρηγοριά 

μας στις στροφές η θέα με τα κολπάκια 
και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας 
γεμάτο βραχονησίδες! Και κάνοντας 
προσπάθειες προσανατολισμού 
και προσπάθειες γεωγραφικής 
περιγραφής, φτάσαμε Γαλατά.  
Η καθυστέρηση λόγω του τοπικού 
αγώνα δρόμου δεν μας πτόησε 
καθόλου!

Η θέα του Πόρου από μακριά 
γραφικότατη! «Ο Πόρος έχει κάτι 
από τη Βενετία: κανάλι, επικοινωνία 
ανάμεσα στα σπίτια με βάρκες, χλιδή, 
νωχέλεια, αισθησιακός πειρασμός, 
τόπος για διακεκριμένους διεθνείς 
ερωμένους», αυτά έγραφε για 
τον Πόρο ο Γ. Σεφέρης, συχνός 
επισκέπτης του νησιού. Ανεβήκαμε 
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στο καραβάκι απορροφημένοι από τη 
θέα του λιμανιού, το ιστορικό ρολόι, 
τα αρχοντικά με τα κεραμίδια, τα 
κάτασπρα σοκάκια με τα σκαλοπάτια 
και ώσπου να πεις τρία… κατεβήκαμε 
στον Πόρο!

Τα ξενοδοχεία στην πλαγιά του λόφου 
Ασκέλι μας ξάφνιασαν: ακούστηκαν 
πολλά «ωχ»! η γραφικότητα έχει 
και τίμημα… έπρεπε ν’ ανέβουμε 
σκαλοπάτια! Ευτυχώς την κατάσταση 
έσωσε το φορτηγάκι που μετέφερε 
τις βαλίτσες. Με έκπληξη  αντικρίσαμε 
αμέτρητα λουλούδια και ειδικά τα 
τεράστια τριαντάφυλλα, σ όλες τις 
αποχρώσεις του κίτρινου, δίπλα στην 
πόρτα μας! Από το μπαλκόνι μας  
η θέα μαγευτική προς όλες της  
πλευρές: μπροστά μας τα δυο 
νησάκια του Πόρου, η Σφαιρία 
με το χαρακτηριστικό ρολόι και 
η  Καλαυρία με τα λιμανάκια της, 
και μια απίστευτα γαλήνια θάλασσα 
που μέσα της καθρεπτίζονταν τα 
πεύκα, οι βραχονησίδες, τα υπέροχα 
αμφιθεατρικά σπίτια, τα καΐκια, τα 
κότερα με τα ψηλά κατάρτια τους  και 
απέναντι ο Γαλατάς …γέλια και τσιρίδες 
χαράς ακούγονταν στα δωμάτια, αλλά 
μας προσγείωσε η Άννα η αρχηγός: 
«φεύγουμε για πεζοπορία, κατεβείτε!» 

Αρματωθήκαμε σε χρόνο ρεκόρ με 
τα ορειβατικά μπαγκάζια, και εις 
προσμονή μπάνιου στη θάλασσα και 
με τα μαγιό, και φύγαμε!

Ο Βαγγέλης, πυροσβέστης και γνώστης 
της περιοχής και η Μαριάνθη, 
νηπιαγωγός και φίλη από τα παλιά 
της Νανάς, μας συνόδευσαν στην 
πεζοπορία. Με το λεωφορείο 
οδηγηθήκαμε ΒΔ προς την Καλαυρία. 
Ένα «ουάου» ακούστηκε μπροστά 
στο επιβλητικό πορφυρό νεοκλασικό 
κτήριο  με την τεράστια μπουκαμβίλια! 
Η περίφημη  Βίλα «Γαλήνη» ιδιοκτησίας 
Δ. Δραγούμη χτισμένη το 1892 από τον  
ολυμπιονίκη και αρχιτέκτονα Μεταξά. 
Εδώ είχαν φιλοξενηθεί προσω-
πικότητες των γραμμάτων και των 
τεχνών, όπως ο Γ. Σεφέρης (εδώ το 

1946 έγραψε την Κίχλη), ο Χένρυ 
Μίλερ, Ε. Βενιζέλος, ο Τσαρούχης,  
ο Μ. Σαχτούρης, ο Κ. Παρθένης,  
ο Τζέιμς Μέριλ και η Γκρέτα Γκάρμπο.

Στη συνέχεια βρεθήκαμε μπροστά 
στα ερείπια του ιστορικού ρώσικου 
ναύσταθμου ανεφοδιασμού και 
περνώντας κι άλλα κολπάκια τελικά 
ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας από 
το λιμανάκι της Αγάπης. Γυρογυάλι-
γυρογυάλι αντικρίσαμε το περίφημο 
Δασκαλιό, θρυλικό νησάκι όπου 
λειτουργούσε κρυφό σχολειό επί 
Τουρκοκρατίας και όπου σήμερα στο 
εκκλησάκι της Παναγίτσας που 
βρίσκεται εκεί γίνονται γάμοι και 
βαφτίσια. Επειδή έχει σχήμα καρδιάς 
έχει ονομαστεί και το νησί: Έρως.

Με φόντο τα αμέτρητα δαντελωτά 
ακρογιάλια και τα καραβάκια που 
αρμένιζαν πάνω κάτω στο στενό 
του Πόρου, φτάσαμε βόρεια στον 
ανακαινισμένο φάρο της Ντάνα. 
Ο φάρος επιβλητικός στην άκρη της 
Ακρίτσας (τοπωνύμιο της περιοχής).  
Αφού τραβήξαμε όλοι υπέροχες 
φωτογραφίες ανηφορίσαμε προς το 
τριγωνομετρικό της κορφής του νησιού 
όπου έγινε η συνήθης «κορύφωση» 
και γυρίσαμε στο λεωφορείο. 
Εγώ και πολλοί άλλοι συνεχίσαμε για 
το Ιερό του Ποσειδώνα πάντα με την 
καθοδήγηση του ευγενικού Βαγγέλη. 
Περπατώντας τώρα βόρεια προς το 
λόφο του Προφήτη Ηλία του Πόρου, 

συΝεχιζοΝτασ 
τηΝ αΝαβαση σε 

πευκοδασοσ φτασαμε 
σε μια περιοχη 
με  εκπληκτικα 

χρωματιστα λιβαδια
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μπήκαμε σ’ ένα μικρό καταπράσινο 
ρέμα που μας οδήγησε στο εκκλησάκι 
της Αγ. Ζώνης. Αφού ξεκουραστήκαμε, 
φάγαμε και ήπιαμε νερό από την 
πηγή, συνεχίσαμε ως το εκκλησάκι 
του Αγίου Ευσταθίου. Συνεχίζοντας την 
ανάβαση σε πευκόδασος φτάσαμε σε 
μια περιοχή με  εκπληκτικά χρωματιστά 
λιβάδια. Τα ροζ, κίτρινα, μωβ λουλούδια 
λες και μας μάγεψαν και αρχίσαμε 
να παίρνουμε φωτογραφίες, να 
γειωνόμαστε ξαπλώνοντας στο δροσερό 
και χρωματιστό γρασίδι της Άνοιξης, 
να ποζάρουμε και να φωνάζουμε! Με 
υπομονή περίμενε ο Βαγγέλης να μας 
δείξει το μονοπάτι! Τελικά μέσα από 
πεύκα και ελιές ΒΑ στην περιοχή Παλάτια, 
φτάσαμε επιτέλους στο σημαντικό Ιερό 
του Ποσειδώνα (δωρικού ρυθμού του 
6ου αι. π.Χ.) σ’ ένα σημείο με εκπληκτική 
θέα του γαλάζιου του Αργοσαρωνικού. 
Τα ερείπια του ναού πνιγμένα κι αυτά στα 
λουλούδια δημιουργούσαν ένα μοναδικό 
σκηνικό!

Κουβαλώντας τη γαλήνη του τοπίου 
και ξαφνιασμένοι που ο Πόρος είναι 
κατάφυτος με πεύκα ως τη θάλασσα, 
κατηφορίσαμε ΝΑ μέσα πάλι σε 
πευκόδασος με φόντο το γαλάζιο και 
τις βραχονησίδες της ΝΑ πλευράς 
και φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Είχαμε 
διανύσει 14  χλμ σε περίπου 5 ώρες.

Η περιπέτεια της 1ης μέρας όμως 
συνεχίστηκε  με απογευματινή βόλτα 
στον όμορφο παραδοσιακό οικισμό του 
Πόρου, στο λιμανάκι, στα κάτασπρα 
και λουλουδιασμένα σοκάκια και 
με ανάβαση το Ιστορικό Ρολόι, 
σήμα κατατεθέν του Πόρου. Εκεί 
σκαρφαλωμένες στους βράχους κάτω 
από τη γαλανόλευκη απολαύσαμε ένα 
μοναδικό ηλιοβασίλεμα! 

Με Ελένη και Κρυσταλλία  εντοπίσαμε 
ένα ακόμη μικροσκοπικό κουτάκι του 
geocaching και όλο χαρά και νάζι 
καταλήξαμε σε παραλιακό εξαιρετικό 
ταβερνάκι με θέα το Γαλατά. 
Δοκιμάσαμε την υπέροχη τοπική μπύρα 
και αργά το βράδυ κουρασμένες, 
χαλαρές και «γεμάτες από αξέχαστες 
εικόνες» γυρίσαμε νυσταγμένες πλέον 
με ταξί στο ξενοδοχείο. Μια υπέροχη 
μέρα στον Πόρο είχε τελειώσει!

2η μέρα - Ύδρα
Ξυπνήσαμε νωρίς για να απολαύσουμε 
την αυγή από το μπαλκόνι με θέα τον 
Πόρο και τον Γαλατά. Η μυρουδιά του 
καφέ και τα καλούδια του πρωινού 
θύμισαν για λίγο καλοκαιρινές 

διακοπές. Ραντεβού στο λιμάνι και 
υπό τους ήχους εμβατηρίων 
λόγω της έπαρσης  της σημαίας 
στο Προγυμναστήριο (Ναύσταθμο) 
μπήκαμεστο καράβι για Γαλατά. Με 
το λεωφορείο πήγαμε στο Μετόχι.  
Περιμένοντας στο γραφικό καφενείο-
παντοπωλείο «η Ελλάς» και  στο 
προαύλιο μια μικρής εκκλησίας 
απολαύσαμε για λίγο τη δροσιά 
του πρωινού. Επιβιβαστήκαμε στο 
καραβάκι και μισή ώρα αργότερα 
αποβιβαστήκαμε όλο χαρά στην 
αρχοντική και κοσμοπολίτικη Ύδρα! 

Η θέα του λιμανιού με τα άσπρα 
αμφιθεατρικά πετρόκτιστα αρχοντικά 
με τα χρωματιστά παράθυρα, τα 
πλακόστρωτα σοκάκια, τα κανόνια, τους 
μύλους, το άγαλμα του Μιαούλη 
αριστερά, την  εκκλησία της μητρόπολης 
στο κέντρο, το δάσος πίσω στο λόφο, 
τις βάρκες - ταξί και τα κότερα, σε 
συνδυασμό με το γαλάζιο τα ουρανού 
και της θάλασσας, μας θύμιζε πίνακα 
ζωγραφικής!

Στο λιμάνι μπροστά στις βάρκες 
και τις ακριβές θαλαμηγούς ήταν 
παραταγμένα και στολισμένα τα 
ταπεινά, μυρωδάτα γαϊδουράκια - ταξί, 

εΝασ - εΝασ
οι πεζοποροι,

με κατακοκκιΝα
πλεοΝ μαγουλα, 

γευτηκαμε το 
λουκουμακι του 
καλωσορισματοσ
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αφού ως γνωστόν στην Ύδρα 
απαγορεύονται τα οχήματα. Περνώντας 
από τα πεντακάθαρα γραφικά σοκάκια 
ανεβήκαμε νότια στο πευκόφυτο λόφο 
και αρχίσαμε αμέσως ν’ ανηφορίζουμε 
για το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. 
Οι στάσεις για ανάσες ξεκούρασης και 
απόλαυσης της πανοραμικής θέας του 
λιμανιού κρίθηκαν απαραίτητες. Μετά 
από περίπου 1.30‘ συνεχούς ανάβασης 
το μονοπάτι έγινε καλντερίμι με 
πέτρινα σκαλάκια σημάδι ότι φτάνουμε 
στην πύλη της μονής. Ένας - ένας οι 
πεζοπόροι, με κατακόκκινα πλέον 
μάγουλα, γευτήκαμε το λουκουμάκι 
του καλωσορίσματος ακριβώς κάτω 
από την υπέροχη εικόνα - ψηφιδωτό 
του Προφήτη Ηλία στην πύλη της  
μονής. Εισερχόμενοι στη μονή με 
δέος και κατάνυξη θαυμάσαμε τόσο, 
τη μοναδική θέα από το καμπαναριό, 
όσο και τα εκκλησιαστικά κειμήλια 
και την αγιορείτικη αρχιτεκτονική της 
εκκλησίας. Η μονή Ιδρύθηκε το 
1813 από αγιορείτες πατέρες, ως 
γνωστόν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 
επανάσταση του 1821, αποτέλεσε δε 
και τόπο εξορίας του Κολοκοτρώνη και 
άλλων οπλαρχηγών.

Έξω πλέον από την μονή και 
ακολουθώντας ανηφορική και καλά 
σημαδεμένη διαδρομή ανάμεσα από 
πεύκα και πρίνους οδηγηθήκαμε 

από την «ηγουμένη» της εκδρομής, 
Άννα, στην κορφή Έρως (588μ). 
Ατενίσαμε ένα  υπερθέαμα όλης της 
Ύδρας και ολόγυρα του Αργοσαρωνικού 
κόλπου και του Μυρτώου πελάγους 
που μας αποθέωσε πραγματικά! 
Ανταλλάξαμε ευχές, αγκαλιάσματα και 
φιλιά ως είθισται για να πιάσουν οι 
προσευχές και τα τάματα περί έρωτος 
και αφού λάβαμε και φάγαμε τα ωραία 
εδέσματα και κεράσματα της Μαρίας, 
αναχωρήσαμε σε δυο ομάδες: η μια 
για επιστροφή στην Ύδρα και η δεύτερη 
για διάσχιση του βουνού Έρως ως 
το χωριό Επισκοπή και την Ύδρα. 
Εγώ ακολούθησα πάλι τη δεύτερη 
ομάδα γιατί ήθελα να περπατήσω 
πέτρα την πέτρα το βουνό του Έρωτος! 

Έτσι δέκα από μας, συνεχίζοντας ΒΔ 
σε σχηματισμένο μονοπάτι ζήσαμε 
υπέροχες στιγμές απόλαυσης της 
απεραντοσύνης και της γαλήνης του 
ελληνικού γαλάζιου. Η πίεση χρόνου, 
αφού το καραβάκι για επιστροφή 
έφευγε στις 7.00μμ, μας επέβαλε ένα 
γρήγορο ρυθμό πεζοπορίας με 
ολιγόλεπτες ανάπαυλες για νερό και 
φωτογραφίες. Παρόλο αυτό η εμπειρία 
ήταν μαγευτική και ανεπανάληπτη. 
Περνώντας το εκκλησάκι του Αγίου 
Μάμα φτάσαμε στο χωριό Επισκοπή 
και από κει μέσω χωματόδρομου 
κατεβήκαμε στο λιμανάκι Παλαμιδάς.  
Είχαμε  ανεβοκατέβει σχεδόν 16χλ! 
Εκεί αποφασίσαμε δημοκρατικά επτά 
από την ομάδα να διαλέξουμε την 
επιλογή: «θαλάσσιο ταξί»! Σε 15’ με 
ένα τούρμπο καΐκι βρεθήκαμε και πάλι 
στο λιμανάκι της Ύδρας να πίνουμε 
δροσιστική μπύρα και καφέ και 
ν’ ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες  της 
ημέρας με τους υπόλοιπους! Η δική μου 
εξερεύνηση της Ύδρας τέλειωσε με ένα 
παγωτό στο χέρι και χαλαρό περπάτημα 
ανάμεσα στα αρχοντικά του λιμανιού. 

Τελευταίες όμορφες εικόνες της ημέρας 
ήταν εκείνες των 2 δελφινιών που 
βουτούσαν στα κύματα και του 
χρυσού ηλιοβασιλέματος στη θάλασσα 
του Πόρου. Επιστρέφοντας πήγαμε 
κατευθείαν για φαί και ύπνο. 
Η κούραση ήταν γλυκιά!

τελευταιεσ ομορφεσ 
εικοΝεσ τησ ημερασ 
ηταΝ εκειΝεσ τωΝ 
2 δελφιΝιωΝ που 

βουτουσαΝ στα κυματα 
και του χρυσου 

ηλιοβασιλεματοσ στη 
θαλασσα του πορου
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3η μέρα:
Μέθανα – Επίδαυρος - Πειραιάς
1η του Μάη και τελευταία μέρα της 
εξόρμησης. Απολαύσαμε το τελευταίο 
«θεαματικό» πρωινό στο μπαλκόνι 
του ξενοδοχείου, και με τις βαλίτσες, 
γεμάτες περισσότερο με αναμνήσεις 
παρά με τα πράγματά μας, αφήσαμε 
τον πανέμορφο Πόρο με προορισμό 
Μέθανα - Επίδαυρο - Πειραιά. 
Ταξιδεύοντας βόρεια με  φόντο τις 
ακτές της ΒΑ Πελοποννήσου και τη 
χερσόνησο των Μεθάνων, φτάσαμε στα 
Μέθανα. Λόγω δυσκολίας στις στροφές 
- μάλλον δεν ήταν τόσο «στριμμένο» 
όσο θα έπρεπε! - το λεωφορείο μας 
άφησε στο χωριό Καμένη Χώρα. Λίγο 
περπάτημα σε ανηφορική άσφαλτο 
ως την είσοδο του μονοπατιού για το 
ηφαίστειο μας έδωσε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε υπέροχα αγριολούλουδα, 
μυρωδάτα και μη και με εμφανή την 
απορία της ύπαρξης τόσης πρασινάδας 
σε ηφαιστιογενή περιοχή ξεκινήσαμε 
την ανάβαση πάνω στο  πευκόφυτο 
ηφαίστειο! 

Αντικρίζοντας τους, σ’ όλες τις 
αποχρώσεις της σκουριάς, 
ηφαιστειακούς βράχους εντυπωσιά-
στηκα. Ακόμα και το περπάτημα σ αυτά 
τα χώματα ήταν διαφορετικό. Έτριζαν 
τα παπούτσια μας. Έτριψα χώμα στο 
χέρι μου και μου φάνηκε γυαλιστερό 
και ελαφρύτερο! Πήρα μια μικρή πέτρα 
την έβαλα στο σακίδιο για ενθύμιο! 
Το μονοπάτι συνεχιζόταν ανάμεσα 
σε καφέ - κόκκινους μύτικες από 
λάβα αλλά και δέντρα και λουλούδια 
ώσπου φτάσαμε σ’ ένα σημείο με 

τεράστιους βράχους και πλάκες. 
Εκεί ήταν ο γνωστός «κρατήρας». 
Από μικρή είσοδο μπήκα κι εγώ με τη 
σειρά μου, σ ένα εντυπωσιακό, τεράστιο 
γεωμετρικό-χώρο που μου θύμισε 
πυραμίδα. Σίγουρα «ενεργοποιήσαμε» 
για λίγο το ηφαίστειο με τα ξεφωνητά 
μας. Σκαρφαλωμένοι στους βράχους 
μείναμε λίγο σ’ αυτό το σημείο 
καθώς η θέα προς τις ΒΑ ακτές της 
Πελοποννήσου ήταν πανοραμική! 
Ένιωσα μια ενέργεια και μια γαλήνη 
που μ έκαναν να κάτσω στον κορμό 
ενός δέντρου αμίλητη κι ακούνητη και 
να μη θέλω να φύγω! Η Ελένη με τη 
Νανά εντόπισαν ξανά ένα κουτάκι του 
geocaching στις τρύπες της λάβας. 
Τελικά φεύγοντας τελευταία και 
κατηφορίζοντας ΒΔ, μέσα από 
τα «πράσινα παράθυρα» του 
πευκοδάσους η θέα του Σαρωνικού 
κόλπου με την Αίγινα, το Αγκίστρι και 
τα υπόλοιπα νησάκια ήταν εκπληκτική!! 
Μαζεύοντας λουλούδια έφτιαξα έναν 
ροζουλί και μυρωδάτο «ηφαιστειακό 
Μάη» που κρεμασμένος στο τζάμι του 
λεωφορείου ταξίδεψε ως τον Πειραιά, 
ως πανέμορφο λάβαρο της κατάκτησης 
του ηφαιστείου. Τώρα στολισμένος στο 
μπαλκόνι του σπιτιού μου περιμένει να 
καεί του Άι Γιαννιού σύμφωνα με το 
έθιμο! Είχαμε διανύσει περίπου 5χιλ 
επιστρέφοντας στο γραφικό ταβερνάκι: 
«Οινοθεραπευτήριο το Ηφαίστειο». 
Εκεί σβήσαμε τη δίψα μας με μια 
υπέροχη χειροποίητη λεμονάδα! 

Το ηφαίστειο των Μεθάνων ανήκει στο 
ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου, μαζί μ’ 
αυτά της Σαντορίνης, της Μήλου και της 
Νισύρου. Είναι γνωστό από αναφορές 
σε κείμενα των Στράβωνα, Παυσανία 

αΝτικριζοΝτασ τουσ,
σε ολεσ τισ αποχρωσεισ 

τησ σκουριασ, 
ηφαιστειακουσ 

βραχουσ, 
εΝτυπωσιαστηκα
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και Οβίδιου και η ηφαιστειακή του 
δραστηριότητα χρονολογείται στην 
περίοδο 276 έως 239 π.χ. Έχουν 
καταμετρηθεί 30 κρατήρες και αυτός 
που επισκεφτήκαμε στο χωριό Καμένη 
Χώρα είναι ο πιο γνωστός. Εγώ 
πάντως μέχρι τώρα δεν γνώριζα για το 
ηφαίστειο στα Μέθανα παρά μόνο για 
τα ιαματικά λουτρά του!

Φεύγοντας με ανεβασμένη τη διάθεση 
περάσαμε από τον όμορφο υδροβιότοπο 
της Ψάφτης και οδεύοντας ΒΑ φτάσαμε 
στην περιοχή της Παλαιάς Επιδαύρου. 
Λόγω της Πρωτομαγιάς το αρχαίο 
θέατρο ήταν κλειστό έτσι αρκεστήκαμε 
σε μικρή πεζοπορία ως το φάρο του 
κόλπου της Επιδαύρου. Περπατήσαμε 
σε παράκτιο μονοπάτι  πευκόφυτης 
ακροθαλασσιάς και φτάσαμε στον 
φάρο. Εκεί ήταν κρυμμένο άλλο 
ένα κουτάκι του geocaching. 
Επιστρέψαμε στην πολύβουη 
κωμόπολη της Παλαιάς Επιδαύρου 
έχοντας  διανύσει περίπου 4χλμ. 
Με μπύρες και ότι άλλο φαγώσιμο 
είχαμε αποφύγαμε τις ταβέρνες 
και τις καφετέριες και ξαπλώσαμε 
στο γρασίδι σ ένα ήσυχο μέρος του 
πάρκου. Μπήκαμε στο «τρελό μας 
λεωφορείο» και φτάσαμε Πειραιά όπου 
τα καράβια λόγω της Πρωτομαγιάτικης 
αργίας ήταν κλειστά. Δεν πτοηθήκαμε! 
Εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο ψάχνοντας 
για δύο ακόμη κρύπτες geocaching: 
ένα στον παλιό σταθμό του τρένου και 
ένα άλλο στην βορινή προβλήτα. Τελικά 
καθισμένοι στην προβλήτα ανάμεσα στις 
βαλίτσες, πάνω σε ψάθες και σακούλες 
νιώθοντας για λίγο μετανάστες, γύρω 
στις 10.30μμ το πλοίο άνοιξε και το 
ζεστό ντουζάκι στην καμπίνα ήταν 
πραγματική λύτρωση!

Μια ακόμη υπέροχη πεζοπορική 
εξόρμηση είχε τελειώσει γεμίζοντας 
με  όμορφες αναμνήσεις το σακίδιο 
της ζωής μας! Απωθημένο του 
τριημέρου μου έμεινε το ότι δεν 
βούτηξα στη θάλασσα! Βλέποντας τις 
θολές ακροθαλασσιές, το λασπώδη 
βυθό, τους αχινούς, τα βράχια, και 
τις τσούχτρες σκεφτόμουν συνεχώς: 
«γιαλός από τον τόπο σου κι ας είναι 
κι αφρισμένος». Παρόλο αυτό μια 
ακόμη υπέροχη πεζοπορική εξόρμηση 

είχε τελειώσει γεμίζοντας με όμορφες 
αναμνήσεις το σακίδιο της ζωής μας! 

Ένα ευχαριστώ από μένα αλλά κι από 
όλους τους συμμετέχοντες δεν φτάνει 
για την χαμογελαστή  Άννα Τζιανάκη 
- Παπαδάκη που με πολλή υπομονή 
και έχοντας πολλές εναλλακτικές 
επιλογές συνέβαλε στο να γίνει αυτή 
η εξόρμηση μια υπέροχη εμπειρία 
για όλους τους συμμετέχοντες! 
Συγχαρητήρια και στον ΕΟΣ για την 
εύστοχη ημερολογιακή επιλογή του 
ταξιδιού  και σ όλους όσους βοήθησαν 
στην πραγματοποίηση του. 

παρολο αυτο μια 
ακομη υπεροχη 

πεζοπορικη εξορμηση 
ειχε τελειωσει 
γεμιζοΝτασ με 

ομορφεσ αΝαμΝησεισ 
το σακιδιο

τησ ζωησ μασ! 
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το κρΗτικο προβατο
Κείμενο – φωτογραφίες – σχέδιο: Άλκης Γκέσκος

Η πιο τυπική, ίσως, εικόνα των βουνών 
της Κρήτης, είναι εκείνη ενός κοπαδιού 
προβάτων που βόσκουν ειρηνικά σε 
κάποιο ορεινό λιβάδι. Πάντα, σχεδόν, 
θα συναντήσουμε  ένα κουράδι ή αίγες 
σε κάποια ορειβατική εξόρμηση και 
πάντα, έστω για λίγο, θα τραβούν την 
προσοχή μας. 

Ο ποιμενικός τρόπος ζωής αποτελεί 
βασικό κομμάτι του πολιτισμού του 
νησιού μας, και με την παραδοσιακή 
κτηνοτροφία απασχολείται σχετικά 
μεγάλο τμήμα του ντόπιου πληθυσμού. 
Έτσι, λίγο ως πολύ, ακόμα και οι 
κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν πως 
είναι το πρόβατο ή η αίγα. Πολύς 
κόσμος επίσης γνωρίζει τον Κρητικό 
αίγαγρο, το περίφημο Αγρίμι, που 
υπάρχει ελεύθερο - πλέον μόνο - στα 
Λευκά Όρη και θεωρείται σύμβολο 
όλης της νήσου. 

Λιγότερη γνωστή είναι, όμως, η ιστορία 
μιας φυλής προβάτων που έζησε, 
στο παρελθόν, σε μεγάλα κοπάδια, 
στα Κρητικά βουνά και κυρίως στον 
Ψηλορείτη. Τη φυλή αυτή κατέγραψε 
πρώτη φορά – και μάλιστα λεπτομερώς 
για την εποχή εκείνη - και απεικόνισε 
σε βιβλίο του ο Γάλλος περιηγητής 
και φυσιοδίφης Pierre Belon που 

επισκέφτηκε τα μέρη το 1547. Σύμφωνα 
με τον Belon, τα πρόβατα που οι ντόπιοι 
βοσκοί αποκαλούσαν “στριφόκερα”, 
διέφεραν από τις γνωστές στους 
ευρωπαίους φυλές αλλά και από τα 
υπόλοιπα της Κρήτης στο ότι είχαν 
‘ίσια και, στην όψη, ραβδωτά κέρατα 
όπως του…μονόκερου(!). Ο φυσιοδίφης 
έκανε στη συνέχεια εκτενή αναφορά 
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στους μονόκερους οι οποίοι, όπως 
υποστήριξε, ζούσαν τότε σε μεγάλους 
αριθμούς στην Ευρώπη(!). Σήμερα, 
βέβαια, γνωρίζουμε ότι ίπποι με κέρατα 
δεν υπάρχουν και ότι το κέρατο του 
μονόκερου είναι στην πραγματικότητα 
το δόντι ενός είδους κητώδους, του 
ναρβάλ. Εύλογα θα σκεφτόταν λοιπόν 
κάποιος ότι το παράξενο πρόβατο 
του Belon είναι φανταστικό ζώο ή, 
επιεικέστερα, προϊόν διαστρεβλωμένης 
πληροφόρησης. Από τον επίσης Γάλλο 
André Thévet που ήρθε στην Κρήτη δύο 
χρόνια αργότερα, επιβεβαιώνεται ότι 
ήταν κατοικίδια, αλλά όχι φουριάρικα,  
που ζούσαν στα βουνά χωρίς φύλαξη. 
Φαίνεται δε, ότι το επίσημο όνομα που 
τους έδωσε ο Belon, ‘στρεψίκερος’, 
ήταν μια άλλη τοπική ονομασία.

Πως ήταν όμως, τελικά, αυτά τα 
διαφορετικά πρόβατα; Σε άρθρο του 
στη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου, 
το 1840, ο Mr Blyth ανέφερε ότι ο 
Belon είχε δει… ‘τραγέλαφους’ στην 
Κρήτη. Ο ‘τραγέλαφος’* (*με τον όρο 
αυτό οι αρχαίοι Έλληνες αναφέρονταν 
σε κάτι ανύπαρκτο) όμως, βάσει άλλης 
λιθογραφίας του Belon, δεν ήταν 
παρά το Ευρωπαϊκό αγριοπρόβατο 
που σε κάποια φάση επιβίωνε μόνο 
στη Σαρδηνία και την Κορσική αλλά 
ήταν επίσης άγνωστο στον κύκλο του 
φυσιοδίφη. 

Επιπλέον, σπουδαίος σύγχρονος 
Έλληνας φυσιοδίφης και ορειβάτης, 
ο Γιώργος Σφήκας, σε βιβλίο του για 

τα αγριολούλουδα της Κρήτης γράφει 
ότι αγριοπρόβατα παρόμοια με της 
Κύπρου (αγρινά) και της Σαρδηνίας 
πρέπει να ζούσαν και στην Κρήτη κατά 
την ενετική περίοδο. Ο Belon, όμως, 
είχε αναφέρει μόνο τα στρεψίκερα 
πρόβατα για την Κρήτη. 

Ακόμα ένας Γάλλος, ο George Louis 
Leclerc, κατανοώντας (προφανώς!) 
καλύτερα τα κείμενα του συντοπίτη του, 
είχε γράψει το 1767 ότι ο τελευταίος 
είχε δει ‘τραγέλαφους’ ανάμεσα στην 
τότε Σερβία και στην (αρχαία)  - όπως 
την οριοθετούσαν τότε - Μακεδονία…

Εν τέλει, όσο κι αν ακουστεί απίστευτο, 
πρόβατα με εξαιρετικά στριφτά κέρατα 
που δείχνουν ‘ίσια και ραβδωτά’ 
υπάρχουν και σήμερα αλλά όχι στην 
Κρήτη. Ανήκουν στην σκληροτράχηλη 
και σπάνια φυλή Racka της Ουγγαρίας 
που, μολονότι κατά κάποιους αρχαία, 
σήμερα είναι γενικώς άγνωστη. 
Κέρατα φέρουν και τα δύο φύλα αυτής 
αλλά αναπτύσσονται πολύ περισσότερο 
στα αρσενικά. 

Τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν 
με τον στρεψίκερο; Σύμφωνα με 
ετήσια αναφορά του 1863 κρατικής 
επιτροπής του Οχάιο της Αμερικής, το 
Wallachian πρόβατο των Βαλκανίων 
προέρχεται από το Κρητικό πρόβατο 
(τον στρεψίκερο). Δυστυχώς, τόσο η 
περιγραφή του Wallachian (= βλάχικο· 
Η Βλαχία ήταν μια περιοχή νότια της 
Ουγγαρίας) όσο και οι νεότερες του 
Belon απεικονίσεις (προσιτές στο 
διαδίκτυο) προκαλούν προβληματισμό 
καθώς ενίοτε α) συγχέουν το Κρητικό 
με το Wallachian, εμφανίζουν, δε, β) και 
έναν ακόμα παρεμφερή τύπο κέρατος 
(μάλλον ανύπαρκτο) διαφοροποιημένο 
από του Racka.  Ενδιαφέρον έχει, παρ’ 
όλα αυτά, βιβλίο του 1816 που λέει 
πως υπήρχαν και σε άλλα νησιά του 
(Αιγαίου) αρχιπελάγους! 

Εν κατακλείδι, κύριο πιθανό 
συμπέρασμα είναι ότι ο Belon δεν 
είχε απεικονίσει ένα φανταστικό 
όν εξαιτίας παραπληροφόρησης ή 
παρερμηνείας, αλλά ένα θηλυκό άτομο 
τύπου Racka κι επομένως κάπως έτσι 
ήταν το ‘Κρητικό Πρόβατο’. Ίσως, δεν 
μάθουμε ποτέ πότε το έφεραν και 
πότε ακριβώς εξαφανίστηκε από την 
Κρήτη. Η παρουσία του πάντως θεωρώ 
πως, πέραν τυχόν κτηνοτροφικής 
ωφέλειας, θα έδινε και σήμερα μια 
επιπλέον ξεχωριστή νότα στα ορεινά 
τοπία μας.  
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Τα αναρριχητικά μας νέα αυτή τη 
φορά έχουν περισσότερο μορφή 
διαμαρτυρίας παρά αναρριχητικής 
δράσης.

Το πρόβλημα εστιάζεται στα Μετέωρα 
και συγκεκριμένα στην καθολική 
απαγόρευση της αναρρίχησης και 
κάθε άλλης αθλητικής και 
ψυχαγωγικής δραστηριότητας.

Η αναρριχητική κοινότητα Κρήτης, 
με τη βοήθεια των τοπικών συλλόγων 
και της ομοσπονδίας, εδώ και αρκετά 
χρόνια αγωνίζεται να προασπίσει, 
να προβάλει και να μεταλαμπαδεύσει 
το άθλημα της αναρρίχησης προς 
πάσα κατεύθυνση, σε μια προσπάθεια 

ο κόσμος να έρθει πιο κοντά στη φύση 
και την αθλητική ζωή, μακριά από τη 
μιζέρια της καθημερινότητας, τους 
καναπέδες και τα monitors.

Η πολιτεία όμως, ως συνήθως, 
έχει διαφορετική άποψη και κάνει 
ότι μπορεί να κρατήσει τον κόσμο 
μακριά από δραστηριότητες που 
μας κάνουν υγιείς σωματικά και 
ψυχικά, σκεπτόμενους και πραγματικά 
προστάτες και υποστηρικτές της φύσης 
στην πιο αγνή της μορφή. 

Συγκεκριμένα η κυβέρνηση και η 
περιφερειακή αρχή, στα πλαίσια της 
προάσπισης των συμφερόντων των 
μονών που βρίσκονται εκεί, απαγορεύει 

αναρριχΗτικα νεα
Παρέμβαση για τα Μετέωρα



45

την καθολική αναρρίχηση, και όχι μόνο, 
με προεδρικό διάταγμα. Η απαγόρευση 
ουσιαστικά κάθε άλλης δραστηριότητας 
εκτός από το «θρησκευτικό τουρισμό» 
αποτελεί επιδίωξη χρόνων από 
πλευράς των μονών, η οποία μάλιστα 
φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία 
με την επανεξέταση και την κατάρτιση 
σχεδίου Π.Δ. για τη «θέσπιση χρήσεων 
και δραστηριοτήτων εντός του ιερού 
χώρου των Μετεώρων» σε εφαρμογή 
του άρθρου 2, παρ. 2 του νόμου 
2351/1995 (ΦΕΚ:225/Α’/01-11-1995), 
το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία 
από το περιφερειακό συμβούλιο 
Θεσσαλίας την Τρίτη 25/4/2017.

Οι αναρριχητές στο σύνολο μας, μέσα 
από τη μακρά μας ιστορία έχουμε 
αποδείξει ότι όχι απλά σεβόμαστε 
ήθη και έθιμα αλλά και είμαστε πάντα 
πρόθυμοι να βοηθήσουμε και βοηθάμε 
σε μια γενικότερη προσπάθειά 
διατήρησης και υπεράσπισης του 
φυσικού περιβάλλοντος. Η αναρρίχηση 
είναι μια δραστηριότητα που προάγει 

την οικολογική ευαισθησία, δεν 
επιβαρύνει το φυσικό ανάγλυφο και δεν 
προξενεί καταστροφές ή φθορές στο 
φυσικό περιβάλλον, μάλιστα εξαρτάται 
άμεσα από αυτό.

Η προστασία των καταλοίπων μονα-
στηριακού χαρακτήρα με αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον στην περιοχή μόνο ως 
πρόσχημα μπορεί να θεωρηθεί, μιας 
και υπάρχει ήδη τέτοια νομοθετική 
πρόβλεψη (αρχαιολογικός νόμος) από 
τη μία και από την άλλη η απαγόρευση 
επεκτείνεται και σε βράχους γύρω από 
αυτούς στους οποίους υπάρχουν τέτοια 
ευρήματα (σε απόσταση 50 μέτρων 
από αυτούς). Εξάλλου, αναρρίχηση δεν 
πραγματοποιείται σε κανένα βράχο 
όπου υπάρχει μονή, ενώ ερείπια 
παλαιών ασκηταριών που υπάρχουν 
στους υπόλοιπους δεν προσεγγίζονται 
από τους αναρριχητές.

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο υπό 
έκδοση Π.Δ. έχει ως μόνο στόχο τη 
διαφύλαξη των συμφερόντων των 

μονών και τη δημιουργία ενός 
ιδιότυπου «άβατου» στην περιοχή, 
όπου κάθε δραστηριότητα που θα 
πραγματοποιείται εκεί θα ελέγχεται 
από αυτές, αποκλείοντας έτσι 
οποιονδήποτε δεν εντάσσεται στον 
τύπο τουρισμού που προωθούν. 
Εκτός από τις μονές, συνυπεύθυνους 
θεωρούμε την κυβέρνηση και την 
περιφερειακή αρχή που στηρίζουν τα 
σχέδια αυτά.

Δεν συναινούμε στην προσπάθεια 
ιδιωτικοποίησης ουσιαστικά και την 
απαγόρευση της χρήσης των 
Μετεώρων συνολικά με την πρόφαση 
της ιερότητας του χώρου.

Πιστεύουμε ότι οι δημόσιοι χώροι, 
πολύ περισσότερο αυτοί με ιδιαίτερο 
φυσικό κάλλος, θα πρέπει να είναι 
ανοιχτοί σε όλους, ανεξάρτητα 
θρησκείας, στη βάση του αναφαίρετου 
δικαιώματος του καθενός στην 
άθληση και την αναψυχή.

Καταδικάζουμε την απόφαση αυτή 
λοιπόν και απαιτούμε την απομάκρυνση 
του συγκεκριμένου διατάγματος.

Μέχρι τότε θα μας βρίσκετε συνέχεια 
μπροστά σας! 

CRETAN CLiMBiNG CoMMUNiTy 
against all forms of racism
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Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα 
παρά μόνο φωτογραφίες,

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

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:

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

10% ΕΚΠΤωΣΗ σε είδη κάμπινγκ

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

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

10% έκπτωση σε όλα τα είδη.

10% έκπτωση στα κανονικά τμήματα

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

ΑΝΤωΝΑΚΑΚΗΣ ΚωΝ/ΝΟΣ
Οπτικά Αντωνακάκη
Ηράκλειο - Οδός 1866 αρ.109
www.antonakaki-optics.gr

ΚΑΒΟΣ ΣΠΟΡ
Λ. 62 Μαρτύρων 11 - Ηράκλειο

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

ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕωΡΓΙΟΣ ΕΕ 
Είδη Κυνηγιού
Πλατεία Νικηφ. Φωκά 7, Hράκλειο

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

ΓΚΟΥΦΑΣ • Adventure Store
Aβέρωφ 21 - Ηράκλειο

QUICK RESTAURANT • Εστιατόριο
Πλατεία Δασκαλογιάννη 1, Ηράκλειο

ΚΑΖΑΛΙ • www.kazali.gr
Kορωναίου 5 - Ηράκλειο

10% έκπτωση σε είδη ορειβασίας 
και κάμπινγκ.ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Για την έκδοση Ορειβατικής Ταυτότητας χρειάζεται μόνο να προσκομίσετε μια φωτογραφία σας 
στη Γραμματεία του Συλλόγου.
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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: info@eos-her.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.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ
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• Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας για την τρέχουσα διετία 
είναι το εξής:  
Πρόεδρος: Ζουμπουλιά Βολωνάκη 
Αντιπρόεδρος: Νανά Κουτσανδρέου 
Γραμματέας: Βίκυ Μελισσάρη 
Ταμίας: Πολυτίμη Χρηστάκου 
Έφορος ορειβασίας: Άννα Καλλέργη 
Έφορος αναρρίχησης και χιονοδρομίας: Άννα 
Μαρτιμιανάκη 
Έφορος Καταφυγίου: Μανούσος Πουλινάκης 
Έφορος Υλικών: Νείλος Πιτσινός 
Έφορος Εντευκτηρίων: Φάνης Μάμμος 

• Με μεγάλη επιτυχία και περισσότερες από κάθε άλλη φορά 
συμμετοχές πραγματοποιήθηκε και φέτος  στον Ψηλορείτη 
ο ανοιχτός αγώνας ορειβατικού σκι Pierra Creta. Οι τοπικές 
κοινωνίες αγκάλιασαν το γεγονός, οι εθελοντές ήταν πολλοί 
και πρόθυμοι και ο αθλητές ενθουσιασμένοι! Ξεχωριστό 
γεγονός αποτελούν τα παιδικά ski-camps και οι αγώνες  που 
διοργανώθηκαν για τα παιδιά των γύρω χωριών.  

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Ιωάννα Ιερωνυμίδη για την 
ανάβασή της στην ψηλότερη κορυφή της Αφρικής, στο όρος 
Κιλιμάντζαρο (5.895μ) στην Κένυα. Πάντα ψηλά!  

• Το Καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας θα είναι 
διαθέσιμο τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα και τις 
ημέρες των εορτών για όποιον θέλει να το επισκεφτεί 
κατόπιν προσυνεννόησης με τον υπεύθυνο.   

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Κατερίνα Μαστοράκη για το γάμο 
της με τον Κώστα Μαρματζάκο. Ευχόμαστε κάθε ευτυχία!

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Σοφοκλή Πλαΐτη και τη 
σύζυγό του για τη γέννηση του 4ου παιδιού τους.  

• Με οδύνη και συντριβή απευθύνουμε θερμότατα 
συλλυπητήρια στην οικογένεια της αγαπημένης φίλης 
και μέλους μας Ελένης Αναθρεπτάκη.  

• Ευχαριστούμε την Εταιρία Χρυσοβέργη για τη δωρεάν 
παραχώρηση λεωφορείου στις δύσκολες στιγμές μας. 

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Μπάμπη Φαλαγγάρα και 
Βασίλη Ζαφειρόπουλο για την απώλεια των πατέρων 
τους, στο μέλο μας Αντώνη Σπυριδάκη για την απώλεια 
της μητέρας του, καθώς και στη οικογένεια του παλιού 
μας μέλους Νίκου Κονγκάκη για την απώλειά του. Επίσης 
συλλυπητήρια στην οικογένεια Λήμνιου για την απώλεια 
της συζύγου, μητέρας και γιαγιάς.

Τα νέα μας


