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Επιμέλεια περιοδικού: Νανά Κουτσανδρέου
Φωτογραφία Εξωφύλλου:  Άννα Καλλέργη
Σχεδιασμός: Deltagraphix, Γιώργος Δραγουμανάκης
Εκτύπωση: Τυποκρέτα

Η ομίχλη είχε αγκαλιάσει την κορυφή κι όμως 
η λάμψη της ευτυχίας στο πρόσωπο της 
συνορειβάτισσάς μας που ανέβαινε για πρώτη 

φορά στον Ψηλορείτη, στη στέγη της Κρήτης,  ήταν 
αρκετή, για να φωτίσει και να ζεστάνει όλη την ομάδα. 
Εκείνη η στιγμή χαράς  δεν ήταν μόνο δικιά της αλλά 
και δικιά μας! Μια ακόμα στιγμή που μας θύμισε 
για μια ακόμα φορά  πόσο σημαντική είναι όχι μόνο  
η ζωή αλλά και ο τρόπος που επιλέγεις να τη ζήσεις.

Τέτοιες στιγμές γίνονται τα μέσα του προσωπικού, 
μύχιου ταξιδιού σου. Κάποιες φορές γίνονται 
δούρειοι ίπποι και κάποιες άλλες, νεράιδες που 
σε πάνε σε νεραϊδότοπους. Εγκλωβίζουν το νου 
και τις αισθήσεις, δίνουν δύναμη στα αισθήματα, 
χαράζονται για πάντα μέσα σου και ορίζουν  τη 
μετέπειτα πορεία σου. Είναι στιγμές που δημιουργείς 
ή που προσδοκάς και σαν ενθουσιώδης ζωγράφος 
βάζεις τις πινελιές σου με χρώματα που επιλέγεις 
από την παλέτα σου!

Όταν η ρουτίνα και τα προβλήματα της 
καθημερινότητας αρχίζουν να απειλούν την ηρεμία 
σου, η σκέψη για απόδραση εμφανίζεται ως από 
μηχανής θεός, κι αποζητάς στιγμές ελευθερίας 
στη φύση. Εκεί που, ακόμα κι αν γνωρίζεις ότι 
ίσως κάποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν,  μπορείς να 
βρίσκεις γαλήνη. 

Αφουγκράσου το βουνό! Πάντα κάτι έχει να σου πει. 
Αφουγκράσου τη  ζωή! Όλα εδώ σε ακούνε. Όλα 
σου μιλούν! Αυτή η στιγμή είναι μοναδική, είναι δικιά 
σου! Είσαι τυχερός που βρίσκεσαι εδώ και τώρα! 
Το τώρα αποκτά άλλη διάσταση, μη πεπερασμένη! 
Φλερτάρεις με τον χρόνο, αλλά βγαίνεις νικητής!  

Δεν υπάρχει η έννοια του «τέλους», γιατί ακόμα κι 
αν έρθει θα ‘ναι γραμμένο με δικό σου σενάριο.

Τη στιγμή που το άρωμα από το φρεσκοποτισμένο 
από τη βροχή χώμα ή από το θυμάρι που μόλις 
πάτησες διαπερνά ευχάριστα το είναι σου, νιώθεις 
την απέραντη παροδικότητά σου και τη στενή σχέση 
σου με την μητέρα Γη. Το σύντομο γίνεται άπειρο 
που σου δίνει το χρόνο να γνωρίσεις τον ίδιο σου 
τον εαυτό, να βρεις τη δύναμη να κοιτάξεις μέσα σου 
βαθιά, με αγάπη και κατανόηση. 

Επιλέγουμε να βρισκόμαστε στη φύση γιατί απλά, 
μας χαρίζει γενναιόδωρα πολλές τέτοιες στιγμές που 
μας δίνουν ενέργεια, ελπίδα και δύναμη, αισιοδοξία 
και χαρά. Τέτοιες πολύτιμες στιγμές συνθέτουν 
τη ζωή αλλά και την παρακαταθήκη που αφήνει 
ο καθένας μας. Κάποιες από αυτές  κρατιούνται 
ευλαβικά για πάντα στη μνήμη, γιατί έχουν το χρώμα 
της αγάπης και της προσφοράς από αγαπημένους 
φίλους ορειβάτες που μπορεί και να μη βρίσκονται 
πια μαζί μας, αλλά συνεχίζουν να ζουν κοντά μας. 
Διότι, όπως λέει και ο αγαπημένος μου Καζαντζάκης, 
«η αιωνιότητα είναι ποιότητα, δεν είναι ποσότητα. 
Αυτό είναι το μεγάλο, πολύ απλό μυστικό».

 Μακάρι κάποια μέρα, αν με θυμούνται, να με 
θυμούνται μόνο για στιγμές τέτοιες…..

Επιθυμούμε μια ζωή που δεν κρατάει μια στιγμή, 
αλλά στιγμές για μια ζωή!

«Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε  
τον παράδεισο και μπες μέσα!» 

Άννα Καλλέργη

Ζωγράφισε τον παράδεισο
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Κυριακή 28
α. Χειμερινή Εκπαίδευση
Αρχηγός: Φώντας Σπινθάκης

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

Κυριακή 28
β. Πομπιάς Αγίας Πελαγίας
Αρχηγός: Μπάμπης Χριστουλάκης
Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2
Όμορφη διαδρομή στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας με 
πανοραμική θέα. Από την Εθνική οδό (175μ) ανεβαίνουμε 
στον Πομπιά (420μ) με τους γύπες να πετούν από πάνω 
μας, κινούμαστε περιμετρικά περνώντας από κάποιους 
Τούρκικους κουλέδες και κατεβαίνουμε ως το άγριας 
ομορφιάς ακρωτήριο Σταυρός. Από παραλιακό μονοπάτι 
φτάνουμε στην  παραλία του Αγγελόλακου και η πορεία 
μας τελειώνει στο δρόμο της Αγίας Πελαγίας.

Κυριακή 14
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας στην Κάτω Σύμη 
Αρχηγός: Δ.Σ.  •  Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1

Τηρώντας όπως κάθε χρόνο το Πρωτοχρονιάτικο έθιμο, 
κόβουμε τη βασιλόπιτα του Συλλόγου μας για τη νέα χρονιά 
στη Σύμη Βιάννου (770μ). Προηγείται εύκολη πεζοπορία σε 
μονοπάτι ως το οροπέδιο Ομαλού (1330μ)  κι επιστροφή. 
Ακολουθεί γεύμα με τα όλα του σε ταβέρνα της περιοχής.

Σάββατο 21 - Κυριακή 22 
Άνω Ασίτες - 
Καταφύγιο Πρίνος - Γυριστή
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
Ώρες πορείας: 2+8  •  Β.Δ.: 1+3 (με χιόνι 6)  

Το Σάββατο το μεσημέρι ανεβαίνουμε από τις Άνω Ασίτες 
(600μ) στο καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας (1080μ), 
όπου και διανυκτερεύουμε. Νωρίς το πρωί της Κυριακής 
ξεκινάμε την πορεία μας ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4 
και φτάνουμε στην κορυφή Γυριστή (1779μ). Η επιστροφή 
γίνεται από την ίδια διαδρομή. Απαιτείται καλή φυσική 
κατάσταση. Το καταφύγιο την Κυριακή θα είναι ανοικτό για 
όλους που θέλουν να το επισκεφτούν και να γευτούν την 
φασολάδα μας..
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Κυριακή 4
Δωριές - Λούμας - Πλάκα
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός
Ώρες πορείας: 7  •   Β.Δ.: 2

Η πορεία μας ξεκινά από τις Δωριές (470μ). Εν συνεχεία 
επισκεπτόμαστε τα μοναστήρια της Καρδαμούτσας 
(530μ), και του Αρετίου (500μ), περιηγούμαστε στον 
εγκαταλειμμένο οικισμό των Χονδροβολάκων (460μ), 
περνάμε από τον Κάτω Λούμα (360μ) και καταλήγουμε 
στην Πλάκα. Η πορεία μας ακολουθεί στο μεγαλύτερο 
μήκος της μονοπάτια και έχει στο τέλος θέα τη Σπιναλόγκα.

Κυριακή 11
α. Σπαθί  
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
 Ώρες πορείας: 9 •  Β.Δ.: 6

Από το χωριό Καμινάκι του Οροπεδίου Λασιθίου (870μ) 
ανεβαίνουμε στο Οροπέδιο του Λιμνάκαρου (1150μ) και 
από εκεί στην Κορυφή Σπαθί, την ψηλότερη της οροσειράς 
της Δίκτης (2148μ). Επιστρέφουμε από την ίδια διαδρομή. 
Είναι απαραίτητος ο χειμερινός εξοπλισμός και πείρα σε 
χειμερινές αναβάσεις.

Κυριακή 11
β. Σταλίδα - Μοχός - Μάλια
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
Ώρες πορείας: 5 •  Β.Δ.: 1  

Ξεκινάμε την πορεία μας από τη Σταλίδα ανηφορίζοντας 
παλιό μονοπάτι, το λεγόμενο «Βουλγάρικο μονοπάτι». 
Φτάνουμε στο όμορφο παραδοσιακό χωριό Μοχός (400μ),  
κάνοντας ενδιάμεσα μικρή στάση στο νέο μοναστήρι Άξιον 
Εστί. Μετά από περιπλάνηση στα σοκάκια και την πλατεία 
του χωριού, συνεχίζουμε ανηφορίζοντας μέχρι ένα διάσελο 
προς την κατεύθυνση των Μαλίων και θα αρχίσει κατάβαση 
από παλιό καλοσχηματισμένο μονοπάτι, το οποίο είναι 
καλντερίμι στο μεγαλύτερο μέρος του. Φτάνουμε στα Μάλια 
και μεταβαίνουμε σε κοντινή παραλία. Σε όλη τη διάρκεια 
της διαδρομής έχουμε άπλετη θέα στα βόρεια παράλια και 
το Κρητικό πέλαγος.

ΚΑΛΕΣ
    ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ....
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Τριήμερο Καθαρής
Δευτέρας 17 - 18 - 19
Παλαιόχωρα Χανίων 
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου 
Ώρες πορείας:  3+7+3  •  Β.Δ.: 1+2+1

Ξεκινάμε το Σάββατο το πρωί για τριήμερο στα μαγευτικά 
μέρη της επαρχίας Σελίνου. Θα πραγματοποιηθούν 
νέες για το σύλλογό μας ορειβατικές και πεζοπορικές 
διαδρομές ανάλογα με την διάθεση του καιρού.  
Θα έχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο Καρναβάλι 
το Σάββατο το απόγευμα και τη Δευτέρα στα Κούλουμα 
που διοργανώνει ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου .

Κυριακή 25
Σεληνάρι - Φονιά Δέτης -
Τάρμαρος 
Αρχηγός: Σοφία Λουκάκη
Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 2

Με αφετηρία το μοναστήρι του Αη Γιώργη Σεληναρίου 
(140μ) ανηφορίζουμε πρώτα από χωματόδρομο. Μετά με 
ελεύθερη ανάβαση και με πολύ ωραία θέα φτάνουμε στην 
κορυφή Φονιά Δέτης (810μ). Στη συνέχεια κατεβαίνοντας 
διασχίζουμε πρώτα μέρος του χωματόδρομου που μας 
οδηγεί στο πανέμορφο αζιλακόδασος. Μπαίνουμε στο 
μικρό δασωμένο ρέμα των Γεωργαράδων και συνεχίζοντας 
την κατάβασή μας καταλήγουμε στο μετόχι Βουργουρήδων, 
στην περιοχή Τάρμαρος και τέλος στην Εθνική Οδό.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 πρόγραμμα
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πρόγραμμα ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Σάββατο 3 - Κυριακή 4
Καταφύγιο Τουμπωτός
Πρίνος - Ψηλορείτης
Αρχηγός: Φώντας Σπινθάκης
 Ώρες πορείας: 2+8 •   Β.Δ.: 2+6

Χειμερινή ορειβατική εξόρμηση στην κορυφή του 
Ψηλορείτη. Το Σάββατο ξεκινάμε από το χωριό Κουρούτες 
(550μ) και προωθούμαστε με φορτηγάκι στην τοποθεσία 
Παρδί (700μ) εφόσον το χιόνι το επιτρέπει. Από εκεί 
περπατάμε ως το καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος του ΕΟΣ 
Ρεθύμνου (1400μ), όπου διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή 
ανεβαίνουμε στην κορυφή Τίμιος Σταυρός (2456μ). Στην 
επιστροφή περνάμε από το καταφύγιο και ακολουθούμε 
δασωμένο μονοπάτι ως το χωριό Φουρφουράς (600μ). Για 
την ανάβαση στην κορυφή είναι απαραίτητος ο χειμερινός 
εξοπλισμός, καλή φυσική κατάσταση και πείρα σε 
χειμερινές αναβάσεις.

Κυριακή 4
Χερσόνησος Σπιναλόγκας 
Νανά Κουτσανδρέου
Ώρες πορείας 4 •   ΒΔ: 1

Ξεκινώντας από την Ελούντα περπατάμε στη χερσόνησο 
της Σπιναλόγκας ή Κολοκύθας. Ακολουθώντας παλιά 
μονοπάτια πάμε μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Φωκά. 
Συνεχίζουμε το περπάτημα δίπλα στη θάλασσα σε 
βραχώδεις παραλίες, περνάμε τον υπέροχο κολπίσκο 
στην ανατολική ακτή της χερσονήσου και ακολουθώντας 
κυκλική πορεία επιστρέφουμε στην Ελούντα. 

Κυριακή 11
Κάτω Σύμη – Λάπαθο -
Καρύδι - Μύθοι
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός  •  Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 3

Ξεκινάμε την πορεία λίγο πριν το ιερό του Ερμή και της 
Αφροδίτης, το οποίο πιθανότατα να επισκεφθούμε. Από 
εκεί (1.040μ) ανηφορίζουμε ομαλά μέχρι το οροπέδιο 
Λάπαθο (1.300μ) όπου συναντάμε την παλιά εκκλησία των 
Αγίων Αποστόλων (1.260μ) και ακολούθως κατηφορίζουμε 
μέχρι τους Μύθους (200μ) αφού ενδιαμέσως περάσουμε 
από τον οικισμό Καρύδι (740μ). Η πορεία, μεγάλο τμήμα 
της οποίας διασχίζει δάσος πεύκων και πρίνων, κινείται 
κυρίως εκτός μονοπατιού - αλλά σε ομαλό πεδίο - και σε 
χωματόδρομους, καθώς και σε λίγα κτιστά μονοπάτια. 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 πρόγραμμα

Παρασκευή 23 - Κυριακή 25
Χειμερινή Διάσχιση
Λευκών Ορέων 
Αρχηγός: Φώντας Σπινθάκης
Ώρες πορείας: 3+8+8  •   Β.Δ.:6

Παρασκευή πρωί αναχωρούμε για Ομαλό Χανίων. Από το 
Ξυλόσκαλο (1250μ) ανεβαίνουμε στο Καταφύγιο Καλλέργη 
(1680μ) για διανυκτέρευση. Το Σάββατο αρκετά νωρίς το 
πρωί ξεκινάμε την πορεία μας μέχρι το καταφύγιο Κατσιβέλι 
(1970μ), στους πρόποδες της κορυφής Σβουριχτής (2356μ), 
όπου και διανυκτερεύουμε, στην καρδιά των κατάλευκων 
Λευκών Ορέων. Η διάσχιση ολοκληρώνεται την Κυριακή 
που η πορεία μας συνεχίζεται ως το οροπέδιο Νιάτο (1200μ) 
και τέλος στο Ασκύφου (730μ). Η εξόρμηση απευθύνεται σε 
ορειβάτες με εμπειρία σε χειμερινό βουνό και με άριστη 
φυσική κατάσταση.

Κυριακή 25
Φαράγγι Ζωνιανών 
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη
Ώρες πορείας: 5   •   Β.Δ.:  1

Η διαδρομή  μας ξεκινά λίγο πριν τη Ζώμινθο (1190μ) σε 
χωματόδρομο για περίπου 3 χλμ ως τον Άγιο Υάκινθο.   
Στη συνέχεια ακολουθώντας μονοπάτι  μέσα σε πρινοδάσος   
φτάνουμε στην τοποθεσία Ρούσα Λίμνη που πήρε το 
όνομα της από το κόκκινο χρώμα του εδάφους. Από 
εκεί κατεβαίνουμε στη θέση Σταυρός για να περάσουμε 
το φαράγγι των Ζωνιανών. Το φαράγγι είναι εύκολα 
προσβάσιμο με  ήπια κλίση, εντυπωσιακά  πετρώματα και  
όμορφο φυσικό περιβάλλον. Καταλήγουμε στα Ζωνιανά 
(630μ) όπου είναι και το τέλος της διαδρομής μας. Αν 
υπάρχει χρόνος, θα οργανωθεί προαιρετική επίσκεψη στο 
σπήλαιο Σφεντόνη.

Κυριακή 18
α. Διάσχιση Γιούχτα
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου  •   Ώρες πορείας: 7 •   Β.Δ.: 2 

Ξεκινώντας από τον χωματόδρομο που ανεβαίνει στον 
Γιούχτα (480μ) και με πορεία νότια και στη συνέχεια 
δυτική περπατώντας σε ασαφές μονοπάτι και περνώντας 
από τις φωλιές των άγριων πουλιών,  ανηφορίζουμε 
προς το εκκλησάκι του Αφέντη Χριστού. Συνεχίζουμε 
από χωματόδρομο και μονοπάτι προς το Ιερό κορυφής 
(811μ) και κατηφορίζουμε ως τα Ανεμόσπηλια (380μ) 
απολαμβάνοντας τη θέα. Τέλος από άσφαλτο κατεβαίνουμε 
στις Πάνω Αρχάνες (370μ).

Κυριακή 18
β. Γνωριμία με το Ορειβατικό Σκι
Αρχηγός: Γιώργος Σπινθάκης 

Η εξόρμηση αυτή αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τα μέλη 
μας να γνωρίσουν και να ζήσουν από κοντά το χιόνι και 
το ορειβατικό σκι. Θα γίνει επίδειξη χρήσης εξοπλισμού 
και μια πρώτη επαφή με τις τεχνικές του σκι. Η ακριβής 
τοποθεσία θα καθοριστεί από τις διαθέσεις του χιονιού και 
θα ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες.
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πρόγραμμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Κυριακή 1
Καπετανιανά - Κόφινας
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
 Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 2

Ξεκινάμε από τα Καπετανιανά (750μ) κι ακολουθούμε το 
μονοπάτι. Μπαίνουμε σε ένα μικρό φαράγγι που μας οδηγεί 
στα ριζά του Κόφινα (1231μ). Ανεβαίνουμε στην κορυφή 
και θαυμάζουμε την υπέροχη θέα του Νότιου Κρητικού 
Πελάγους και των ορεινών όγκων του Ψηλορείτη και των 
Λασηθιώτικων  βουνών. Στην επιστροφή περνάμε από την 
ανακαινισμένη Μονή στο Λουσούδι και καταλήγουμε στα 
Καπετανιανά.

Μεγάλη Πέμπτη 5
Τρίτη του Πάσχα 10 
Πάσχα στην Τήνο 
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη 

Το νησί του Χαλεπά και του Γύζη, το νησί του μάρμαρου 
και του γρανίτη, το νησί της Παναγίας, των περιστεριώνων 
και των λιθόστρωτων μονοπατιών, της υπέροχης 
ενδοχώρας του θα γνωρίσουμε πεζοπορώντας μέσα στην 
κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών του Πάσχα. 

Κυριακή 15
Νίδα - Ρούβας - Ζαρός
Αρχηγός: Φάνης Μάμος   •   Ώρες πορείας: 7  •   Β.Δ.: 2
 
Ξεκινάμε από το Οροπέδιο της Νίδας (1400μ) και αφού 
περάσουμε τις περιοχές Βάρσαμος και Αμουδάρα, 
κατηφορίζουμε προς το δάσος του Ρούβα. Μέσω της 
περιοχής Δύο Πρίνοι προσεγγίζουμε το πανέμορφο φαράγγι 
του Ζαρού, το οποίο διασχίζουμε και καταλήγουμε στη λίμνη 
του Ζαρού (420μ).

Κυριακή 22
Φαράγγι Μέσονα 
Αρχηγός: Άρια Χατζηβασίλη •  Ώρες πορείας: 6 •  Β.Δ.: 2

Ξεκινάμε από το Καβούσι (100μ) ακολουθώντας 
ανηφορικό παλιό πλακόστρωτο μονοπάτι πλευρικά, 
ανατολικά του Φαραγγιού του Μέσονα. Επισκεπτόμαστε τον 
αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά και στη συνέχεια βαδίζουμε 
πλευρικά, δυτικά του φαραγγιού πλάι σε παλιό χτιστό 
καταπότη. Αφήνοντας πίσω μας το φαράγγι συναντάμε 
εγκαταλελειμμένους οικισμούς και αναβαθμίδες και 
φτάνουμε λίγο χαμηλότερα από το Οροπέδιο της Θρυπτής 
(950μ). Από εκεί, ένα παλιό λιθόστρωτο μονοπάτι μας 
οδηγεί στο Καβούσι (100μ). Η διαδρομή είναι ξεχωριστή 
και προσφέρει εξαιρετική θέα.

Κυριακή 29
α. Φαράγγι Γωνιών -
Οροπέδιο Έβδομος-Γωνιές
Αρχηγός:  Χριστίνα Σμαραγδή •  Ώρες πορείας: 5 •  Β.Δ.:1

Ξεκινάμε από το σημείο Πόρος του Αρμολόγου (410μ), στο 
δρόμο Τύλισσος – Ανώγεια κι ανεβαίνουμε το Φαράγγι 
των Γωνιών ή Φαράγγι του Λαγού, όπως το λένε οι ντόπιοι.  
Το φαράγγι έχει μήκος 3,5 χλμ και στο δρόμο μας συναντάμε 
το σπήλαιο του Καλησπέρη ή Μιχαήλ Βλάχου. Στο τέλος του 
φαραγγιού φτάνουμε στο εκπληκτικής ομορφιάς Οροπέδιο 
του Έβδομου (850μ), στο σημείο που ονομάζεται Κακαρίδα 
από τις πολλές πέρδικες που υπήρχαν. Απολαμβάνουμε την 
υπέροχη θέα και διασχίζουμε το οροπέδιο από μονοπάτι 
μέχρι τον λόφο Αντιχτή. Από κει κατεβαίνουμε στις Γωνιές 
(650μ) από μονοπάτι και χωματόδρομο.

Κυριακή 29
β. Γνωριμία με την αναρρίχηση 
Αρχηγός: Άρης Μαυρομμάτης 

Μια ευκαιρία για παλιούς και νέους 
αναρριχητές να επισκεφθούν το 
περίφημο αναρριχητικό πεδίο 
στο Βουλισμένο Αλώνι. Με τη 
βοήθεια της Αναρριχητικής 
Κοινότητας Κρήτης όλοι 
μπορούν να έρθουν σε 
επαφή με το άθλημα της 
αναρρίχησης βράχου.
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Σάββατο 5 - Κυριακή 6
Ανώπολη -
Άγιος Ιωάννης Σφακίων
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός 

Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.:1 
Αναχωρούμε το Σάββατο νωρίς το πρωί. Αφού 
τακτοποιηθούμε σε δωμάτια και σκηνές στην Ανώπολη, 
ξεκινάμε το περπάτημα από τον Άγιο Ιωάννη (770μ) μέχρι 
τον Κορμοκόπο (1070μ). Επιστρέφοντας περνάμε από την 
Παπά Κεφάλα (1015μ) όπου θα θαυμάσουμε την υπέροχη 
θέα και επιστρέφουμε στον Άγιο Ιωάννη. 

Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 2  
Την Κυριακή το πρωί ξεκινάμε όλοι μαζί από Άγιο Ιωάννη 
(770μ). Αρχικά κατηφορίζουμε μέχρι την κοίτη της 
Αράδαινας (250μ). Εκεί μία ομάδα, με αρχηγό την Άννα 
Παπαδάκη, συνεχίζει στο φαράγγι μέχρι τα Μάρμαρα όπου 
όσοι θέλουν  κάνουν μπάνιο. Ακολουθεί  πεζοπορία μέχρι 
τον Λύκο από όπου με αγροτικά φτάνουμε στο πούλμαν και 
με αυτό στην παραλία του Ίλιγγα.

Ώρες πορείας: 9  •  Β.Δ.: 3 
Από την κοίτη του φαραγγιού της Αράδαινας η άλλη 
ομάδα ανηφορίζουμε προς Αζογυρέ (350μ) – Λιβανιανά 
(307μ) – Γύρο (600μ) - Ρίζα – Καμπιά (550μ) και από εκεί 
κατηφορίζουμε το μονοπάτι που οδηγεί στα Σφακιά μέχρι 
την παραλία του Ίλιγγα.

Κυριακή 13
α. Σελένα     
Αρχηγός: Ελένη Μπιτσάκη  •   Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3

Ξεκινάμε την πορεία μας από το Τζερμιάδο (845μ) και 
ακολουθώντας μονοπάτι φτάνουμε στην κορυφή της 
Σελένας (1556μ), από όπου η θέα είναι πανοραμική. 
Στην κατάβαση ακολουθούμε βορειοδυτική πορεία και 
καταλήγουμε στο χωριό Κράσι (600μ).

Κυριακή 13
β.  Άγιος Κωνσταντίνος -
Οροπέδιο Καθαρό -
Φαράγγι Χαυγά     
Αρχηγός: Μαρία Νταναλάκη  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Από το χωριό Άγιος Κωνσταντίνος του Οροπεδίου Λασιθίου 
(820μ) ανεβαίνουμε στο Οροπέδιο του Καθαρού (1150μ), 
όπου απολαμβάνουμε τη χειμερινή φύση. Στη συνέχεια 
κατηφορίζουμε από το Φαράγγι του Χαυγά και καταλήγουμε 
ξανά στο Οροπέδιο Λασιθίου. 

Κυριακή 20
Σφακιανό Φαράγγι     
Αρχηγός: Άρια Χατζηβασίλη
Ώρες πορείας: 8   •   Β.Δ.:  3

Από το Ασκύφου Σφακίων (730μ) ανηφορίζουμε από 
δασωμένο μονοπάτι μέχρι το Οροπέδιο της Ταύρης (1200μ). 
Συνεχίζουμε ως το Οροπέδιο Νιάτο (1200μ) από όπου 
προσεγγίζουμε και διασχίζουμε το Σφακιανό Φαράγγι από 
σηματοδοτημένο μονοπάτι. Καταλήγουμε λίγο έξω από τη 
Χώρα Σφακίων (50μ). 

Τριήμερο
Αγίου Πνεύματος 26 - 27 - 28
α. Φαράγγι Σαμαριάς      
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου
Ώρες πορείας: 6   •   Β.Δ.: 2 

Το Σάββατο αναχωρούμε για το Οροπέδιο του Ομαλού 
Χανίων (1080μ) όπου διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή 
ξεκινάμε από το Ξυλόσκαλο (1200μ) και διασχίζουμε το 
πασίγνωστο Φαράγγι της Σαμαριάς. Καταλήγουμε στην Αγία 
Ρουμέλη όπου διανυκτερεύουμε σε δωμάτια ή σκηνές.  
Η Δευτέρα είναι ελεύθερη για μπάνιο, ξεκούραση ή μικρές 
πεζοπορίες.

Τριήμερο
Αγίου Πνεύματος 26 - 27 - 28
β. Σούγια - Αγία Ρουμέλη
Χώρα Σφακίων     
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης 
 Ώρες πορείας: 8+5   •   Β.Δ.: 3+2  

Πεζοπορία στο πιο όμορφο, αλλά και αρκετά απαιτητικό 
τμήμα του Ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 στην Κρήτη. 
Η διαδρομή μοιράζεται σε 2 μέρες, με διανυκτέρευση 
στην παραλία στα Δώματα σε σκηνές ή υπνόσακους. 
Ο εξοπλισμός για τη διανυκτέρευση θα μεταφερθεί με  
καραβάκι. Η εξόρμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες.
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Κυριακή 17
α. Λιμνάκαρο - Αφέντης - 
Ομαλός Βιάννου - Κάτω Σύμη
Αρχηγός: Ελένη Μπιτσάκη
Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.: 3

Από το οροπέδιο Λιμνάκαρο (1150μ) ακολουθώντας το 
Ε4 ανεβαίνουμε στον Αφέντη Χριστό (2141μ), τη δεύτερη 
ψηλότερη κορφή των Λασιθιώτικων. Κατεβαίνουμε 
στη συνέχεια στο Οροπέδιο Ομαλού Βιάννου και 
ακολουθώντας το δασωμένο μονοπάτι καταλήγουμε στην 
Κάτω Σύμη (770μ). 

πρόγραμμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Κυριακή 3
Πρασανό Φαράγγι 
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου 
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Όμορφο φαράγγι στα νότια της πόλης του Ρεθύμνου. Η 
πεζοπορία ξεκινά από χωματόδρομο λίγο μετά από το χωριό 
Πρασές (250μ), συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση στο φαράγγι 
και καταλήγει στο χωρίο Πλατανιάς (προάστιο του Ρεθύμνου).

Κυριακή 10
α. Νίδα - Ψηλορείτης -
Μυγερός 
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης    Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.:3

Ξεκινάμε την πορεία μας από το Οροπέδιο της Νίδας 
(1370μ) από όπου ακολουθώντας το κλασικό μονοπάτι 
φτάνουμε στην κορυφή του Ψηλορείτη Τίμιος Σταυρός 
(2456μ), την ψηλότερη της Κρήτης. Αφού απολαύσουμε τη 
μοναδική θέα όλης της Κρήτης κατηφορίζουμε στον Λάκκο 
του Μυγερού (1540μ). Αν υπάρχει χρόνος θα ακολουθήσει 
μπάνιο σε κοντινή παραλία!

Κυριακή 10
β. Χρωμοναστήρι -
Φαράγγι Μύλων 
Αρχηγός: Άννα Μαρτιμιανάκη •  Ώρες πορείας: 4 •  Β.Δ.: 1

Εύκολη πεζοπορική διαδρομή σε μια εντυπωσιακά 
πράσινη όαση πολύ κοντά στην πόλη του Ρεθύμνου, για 
παιδιά που συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα και για 
νέους πεζοπόρους. Στο Χρωμοναστήρι θα επισκεφτούμε 
το Πολεμικό Μουσείο και το παλιό ελαιοτριβείο. Μέσα στο 
φαράγγι συναντάμε το παλιό και έρημο σήμερα χωριό των 
Μύλων, υπολείμματα των 30 περίπου παλιών νερόμυλων, 
αλλά και τον ένα αναπαλαιωμένο. Η πορεία τελειώνει στο 
Ξηρό Χωριό και θα ακολουθήσει μπάνιο στην παραλία του 
Πανόρμου.
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Τον Ιούλιο μας περιμένει ο Όλυμπος,
το βουνών των Θεών, με πεζοπορικές
και ορειβατικές διαδρομές για όλους!

Κυριακή 17
β. Κρουαζιέρα στον
κόλπο του Μεραμπέλου 
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου  •  Ώρες πορείας:  3  •   Β.Δ.: 1

Με καραβάκι από τον Θόλο πλέουμε στον κόλπο του 
Μεραμπέλου και βλέπουμε τα άγνωστα νησάκια και τις 
απρόσιτες παραλίες της περιοχής. Κάνουμε τον περίπλου 
της Ψείρας που κατοικήθηκε αδιάλειπτα για χιλιάδες χρόνια, 
δένουμε στο Μινωικό λιμάνι, περπατάμε και ξεναγούμαστε 
στη Μινωική πόλη. Σταματάμε στην παραλία Αγριόμαντρα 
και σε άλλες μικρές παραλίες όπου απολαμβάνουμε τις 
βουτιές μας.

Σάββατο 23 - Κυριακή 24
α. Πάχνες - Κατσιβέλι -
Σβουριχτή - Μέσα Σωρός -
Στέρνες 
Αρχηγός: Άννα Καλλέργη •  Ώρες πορείας: 6+6 •  Β.Δ.: 2+3

Νωρίς το Σάββάτο ξεκινάμε για Ανώπολη Σφακίων 
όπου φορτηγάκια μας προωθούν στη θέση Ρουσσές.  
Ανεβαίνουμε στις Πάχνες (2453μ), την ψηλότερη κορυφή 
των Λευκών Ορέων, και μετά ακολουθούμε το σχεδόν 
κατηφορικό μονοπάτι για το καταφύγιο Κατσιβέλι (1970μ) 
όπου διανυκτερεύουμε.Την Κυριακή νωρίς ανεβαίνουμε 
στη Σβουριχτή (2356μ) από όπου απολαμβάνουμε τη θέα 
των Σωρών και πολλών άλλων κορυφών. Είναι μια ήπια 
ανηφορική πορεία. Κατόπιν στοχεύουμε την κορυφή Μέσα 
Σωρός (2349μ) με ακόμα πιο όμορφη θέα.  Ακολουθεί η 
κορυφή Στέρνες (2335μ). Τέλος το μονοπάτι μας οδηγεί 
πίσω στις Ρουσσές. Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση και 
κατάλληλος ρουχισμός. 

Σάββατο 23 - Κυριακή 24
β. Άη Γιάννης - Αγία Ρουμέλη  
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
Ώρες πορείας: 4 + 6 •  Β.Δ.: 1 + 2

Νωρίς το Σάββατο ξεκινάμε για Χώρα Σφακίων. 
Παραμένουμε στην παραλία του Ίλιγγα  για μπάνιο και το 
μεσημέρι με το λεωφορείο ανεβαίνουμε στον Άη Γιάννη 
όπου κατασκηνώνουμε. Ακολουθεί μικρή πεζοπορία στην 
περιοχή. Την Κυριακή το πρωί ακολουθούμε το μονοπάτι 
για Καλό Πόρο και συνεχίζουμε την κατάβαση προς Άγιο 
Παύλο. Ακολουθούμε το Ε4 για Αγία Ρουμέλη όπου 
επιστρέφουμε με το καράβι στη Χώρα Σφακίων.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 πρόγραμμα

10+10km

2500m 2500m

11km
800m

ΚΑΛΕΣ
    ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ....



1212

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



1313

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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Το πολυπόθητο ραντεβού με τον 
Μπαρμπαλά, του οποίου η κόψη 
ανηφορίζει δελεαστικά και προκλητικά 
βόρεια του θρυλικού Ολύμπου, ανάμεσα 
σε καταπράσινα ρέματα, αυτή τη φορά, 
δε θα το έχανα με τίποτα!  Ένας ορειβάτης 
έχει την δυνατότητα να γνωρίσει εκεί 
από πολύ κοντά την άγρια ομορφιά του 
βουνού, αλλά και να δοκιμάσει τα ίδια 
του τα όρια.  Είχα αυτήν την ευκαιρία 
ξανά τώρα και ήμουν αποφασισμένη να 
μην τη χάσω.

Ήμασταν μόνοι και οι πληροφορίες  
που είχαμε για την περιβόητη Ράχη 
(Κόψη) του Μπαρμπαλά θα μπορούσαν 
να είναι αποτρεπτικές. Ωστόσο 
το τηλεφώνημα στον Γιάννη, τον 
υπεύθυνο του καταφυγίου Κρεβάτια, 
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφασή 
μας να την ανέβουμε. Ήταν αρκετά 
ενθαρρυντικός, κατατοπιστικός και 
πρόθυμος να ανταποκριθεί σε περί-
πτωση ανάγκης. Μας τόνισε βέβαια να 
είμαστε προσεχτικοί στα επικίνδυνα 

ΌλυμπΌς
Ακροβατώντας σε μια ράχη

στο βουνό των Θεών

Κείμενο - Φωτογραφίες: Άννα Καλλέργη

Ιούλιος 2017
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περάσματα στα βράχια και στη σάρα 
κάτω από την Τούμπα. Εξάλλου, μας 
είπε, αφού λέμε ότι είμαστε ορειβάτες, 
γνωρίζουμε πώς να περπατάμε!

Από το μονοπάτι της Βροντούς ξεκι-
νήσαμε  το περπάτημα στις 6.30 το πρωί. 
Ακριβώς στον προβλεπόμενο χρόνο, 
γύρω στις 7.40πμ φτάσαμε έξω από το 
καταφύγιο στα 1000μ. Ήταν κλειστό. Εκεί 
κάναμε την πρώτη μεγάλη μας στάση. 

Από το καταφύγιο ξεκινά μονοπάτι καλά 
σηματοδοτημένο, με μεγάλη κλίση, 
ευτυχώς μέσα σε καταπράσινο δάσος. 
Ήμασταν πραγματικά τυχεροί, διότι το 
μεγαλύτερο μέρος της ανηφορικής 
πορείας έγινε κάτω από τα δέντρα και 
είχε δροσίσει αρκετά σε σχέση με τον 
καύσωνα των προηγούμενων ημερών 
στην περιοχή. Το αναζωογονητικό 
αεράκι που κατάφερνε να διαπερνά 
τα πυκνά φυλλώματα  και τα λίγα 
ταξιδιάρικα σύννεφα έκαναν αυτή 

την απαιτητική ανάβαση αρκετά πιο 
ευχάριστη. Η θολούρα του καύσωνα δεν 
υπήρχε και η πεντακάθαρη ατμόσφαιρα 
μας αποζημίωνε με μια υπέροχη, 
ανεπανάληπτη θέα. Το Ρέμα Παπά στα 
αριστερά, οι κορυφές του Προφήτη Ηλία 
και της Τούμπας μπροστά μας και η κόψη 
Ναούμ στα δεξιά, μας χάρισαν εικόνες 
που θα μείνουν για πολύ καιρό στη 
μνήμη μας. Κάναμε σύντομες στάσεις 
για ανεφοδιασμό και φωτογραφίες. Οι 
απότομες κλίσεις όμως και το βαρύ 
φορτίο στην πλάτη ήταν αρκετά,  για να 
δοκιμαστούν  οι αντοχές, όχι όμως η 
υπομονή και η θέλησή μας. Η έντονη 
εφίδρωση καθιστούσε επιτακτική την 
χρήση ηλεκτρολυτών και  gel ενέργειας 
στη διάρκεια της πορείας. Στις 10.30 
πμ ήμασταν στην κορυφή Μπαρμπαλά 
(1842μ) όπου κάναμε και την τελευταία 
μεγάλη στάση μας πριν την τελική 
ανάβαση από την απότομη σάρα που θα 
μας έβγαζε στο Οροπέδιο Μουσών.

Βρήκαμε τα σημάδια μέσα στα δέντρα, 
που άρχιζαν να αραιώνουν, και 
συνεχίσαμε το περπάτημα σε ορεινά 
λιβάδια. Το τοπίο θύμιζε τις καταπράσινες 
Άλπεις.  Βρισκόμασταν σχεδόν στα 1900-
2000μ. Όσο ανεβαίναμε η βλάστηση 
άρχισε να αραιώνει και να κονταίνει και 
τελικά τη θέση της πήρε ο βράχος και η 
σάρα. Αλπικό τοπίο πια!

Στις 12.30 ήμασταν στην εντυπωσιακή 

Νιώθαμε
Να ακροβατούμε 

αΝαμεσα
σε δύο κοσμούσ

διασχιζοΝτασ εκειΝο
το κομματι.
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Παπά Ράχη που μας πήρε κάτι 
παραπάνω από μια ώρα να την 
διασχίσουμε. Βλέπαμε τώρα τον 
Όλυμπο από άλλη πλευρά. Διακρίναμε 
τον Λαιμό, την Σκούρτα, τον Προφήτη 
Ηλία, την Τούμπα και την εντυπωσιακή  
Κόψη Ναούμ. Το τοπίο είχε γίνει 
σκληρό, βραχώδες, με αρκετή σάρα, 
εκτεθειμένα σημεία και το ανηφορικό 
μονοπάτι μαλάκωνε σε ελάχιστες 
ομαλές, ήπιες κόψεις. Το υπόλοιπο της 
ανάβασης μέχρι το οροπέδιο έγινε σε 
ακριβώς τέτοιο τερέν.  Τρία ιδιαίτερης 
δυσκολίας κι επικινδυνότητας σημεία 
στα βράχια ανέβασαν την αδρεναλίνη 
μας στα ύψη. Εκείνο ειδικά με το 
όνομα ‘Πόρτες’ ήταν το πιο ζόρικο. 

Ο Όλυμπος έδειχνε όλο το μεγαλείο 
του αλλά και την επιβλητική αγριάδα 
του, ωμή, γυμνή. Δέος και περίσσια 
προσοχή!! Η συσσωρευμένη κούραση 
στα πόδια ήταν αρκετή, για να 
προκαλέσει αστάθεια και μοιραία λάθη. 
Νιώθαμε να ακροβατούμε ανάμεσα σε 
δύο κόσμους διασχίζοντας εκείνο το 
κομμάτι.

Ο καιρός έκλεινε και πυκνή ομίχλη 
σκέπαζε τα πάντα. Ευτυχώς όμως 
φτάναμε στο οροπέδιο και το μόνο που 
επιθυμούσα εκείνη τη στιγμή ήταν ένα 
ζεστό τσάι βουνού! Στις 3μμ η επιθυμία 
μου γινόταν πραγματικότητα στο 
καταφύγιο του Κάκκαλου! 

Ήμουν σίγουρη ότι μέχρι τότε δεν είχα 
στο ενεργητικό μου μια τόσο μεγάλη 
ημερήσια ανάβαση. Και όντως, ο ίδιος 
ο Στύλλας - ένας αναγνωρισμένος 
ορειβάτης, της περίφημης επιτυχημένης 
ελληνικής αποστολής του 2004 στο 
Έβερεστ- μάς το επιβεβαίωσε ότι 
ολοκληρώσαμε την μεγαλύτερη 
ορειβατική ανάβαση στην Ελλάδα! 
Είχαμε ανέβει 2600μ σε λιγότερο από 9 
ώρες (7 ½  καθαρό περπάτημα), αισίως!!

Αλλά το κυριότερο, είχαμε απολαύσει 
την μοναδική κι άγρια ομορφιά 
του αγαπημένου μου Ολύμπου και 
επιστρέφαμε σπίτια μας  ευτυχισμένοι 
και ασφαλείς! 

ολοκληρώσαμε
τηΝ μεγαλύτερη 

ορειβατικη αΝαβαση 
στηΝ ελλαδα!

ειχαμε αΝεβει 2600μ σε 
λιγοτερο απο 9 ώρεσ

(7 ½ καθαρο περπατημα), 
αισιώσ!
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Αποχαιρετισμός στον παλιό συνορειβάτη

ΓιώρΓΌ πΑπΑμΑτΘΑιΑκη
Γράφει ο Μύρων Κ. Μιγάδης, Φωτογραφίες: ΕΟΣ Ηρακλείου

Γεώργιος Παπαματθαιάκης, ο Άνθρω-
πος, ο Δάσκαλος, ο Φυσιολάτρης, το 
παλιό μέλος του ΕΟΣ Ηρακλείου που 
έφυγε πρόσφατα σε ηλικία 103 ετών.

Φυλλομετρώντας το χθες ταξιδεύω 
νοσταλγικά σε χρόνια περασμένα 
με Αρχηγό τον αγαπημένο και 
αλησμόνητο Γιώργο Παπαματθαιάκη 
σε μονοπάτια απάτητα τότε…

Να σου χαϊδεύουν τα τιτιβίσματα των 
πουλιών κάθε γωνιά του κορμιού 
σου, το μουρμούρισμα των σκίνων 
από τον απαλό άνεμο και στη σκιά 
των πρίνων να δροσίζεις τα χείλια 

σου με μια σταγόνα νερό… Ο Αρχηγός 
μας σε κάθε στάση να έχει κάτι να μας 
διηγηθεί από τη ρότα της ζωής του κι 
εμείς λαίμαργα να κρατάμε σιωπηλά 
στο τεφτέρι της μνήμης ό, τι ακριβό 
και άγνωστο σε μας, για να θυμόμαστε 
και να μαθαίνουμε… Υπερηφάνεια για 
την πρώτη ανάβαση στην Κορυφή 
της Κρήτης, το πρώτο ηλιοβασίλεμα 
από τόσο ψηλά κι αμέσως μετά να 
ψάχνουμε πού να κουρνιάσουμε, 
γιατί είχε αφόρητο κρύο και μια 
κουβέρτα τι να μας κάνει τότε. Η 
αξέχαστη ανατολή που συνοδεύει τη 
μνήμη μας έως σήμερα…

Ο ακούραστος Αρχηγός  στα 
βουνά του νησιού μας, Λευκά 
Όρη, Αφέντης, Σελένα… 
Ατέλειωτα μονοπάτια… Πολλές 
φορές φτάναμε σ’ άγνωστα 
γυρογιάλια… Αγιοφάραγγο, 
Καλά Λιμάνια, Μονή Πρέβελη 
και τόσα άλλα.

Όμως κάθε χρόνο μια 
συντροφιά με Αρχηγό το 
Γιώργο Παπαματθαιάκη 
έφτανε στο Άγιον Όρος για 

ένα ταπεινό προσκύνημα 

που η παρέα μας όλο τον χρόνο 
λαχταρούσε.

Σήμερα νοερά περπατάμε μαζί του 
κρατώντας στη σκέψη μας ό, τι μας 
έμαθε στα βουνά, στη θάλασσα, αλλά 
και στο σχολειό, γιατί ήταν σε μένα ο 
αγαπητός μου δάσκαλος στην τεχνική 
σχολή.

Καλό ταξίδι στο απάνεμο αραξοβόλι 
που έχεις μποδίσει… 
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Αρχικά, ευχαριστώ  πολύ τον Ε.Ο.Σ 
Ηρακλείου για την οικονομική 
ενίσχυση που μου παρείχε ως 
μέλος του, στην προσπάθειά μου να 
πραγματοποιήσω αυτή την αποστολή.

Το Κιλιμάντζαρο βρίσκεται στην 
Τανζανία (κοντά στα σύνορα με Κένυα), 
δεν ανήκει σε οροσειρά, και με 5.895m 
ύψος είναι το ψηλότερο βουνό (για την 
ακρίβεια ηφαίστειο) της αφρικανικής 
ηπείρου. Η ανάβαση έγινε από την 
διαδρομή Mashame, που παρουσιάζει 
το  μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άποψη 

φυσικής ομορφιάς, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχει τη δυνατότητα για καλύτερη 
προσαρμογή στο υψόμετρο. Μέσα 
σε 7 ημέρες (6 διανυκτερεύσεις), 
ήταν σαν να κάναμε το γύρο του 
κόσμου αφού περάσαμε από όλες τις 
κλιματικές ζώνες και από ασυνήθιστα 
διαφορετικά τοπία. Η ανάβασή μας 
ξεκίνησε διασχίζοντας το τροπικό 
δάσος, συνέχισε σε άγριο τοπίο με 
πλούσια, ποικιλόμορφη χλωρίδα, 
κατόπιν σε αλπική έρημο και κατέληξε 
στους επιβλητικούς παγετώνες του 
κρατήρα Kibo (τους μοναδικούς σε 

Κείμενο-Φωτογραφίες: Ιωάννα Ιερωνυμίδη

Αφρικη - κιλιμΑντζΑρΌ 5.895m 
Φεβρουάριος 2017 
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τέτοια έκταση στον Ισημερινό της 
Αφρικής).  Όλα αυτά στο ίδιο βουνό!

Όλη η ομάδα, 12 συνολικά, με 
αρχηγό τον Παναγιώτη Κοτρωνάρο, 
φύγαμε από Αθήνα βράδυ - 4 ώρες 
πτήση για Ντόχα και άλλες 5 για 
Ναϊρόμπι, όπου φτάσαμε το πρωί. Εκεί 
συναντηθήκαμε με το τοπικό γραφείο 
που θα μας συνόδευε τις επόμενες 
μέρες στο βουνό. Φορτώσαμε το 
λεωφορείο μας και διασχίσαμε την 
κενυάτικη πρωτεύουσα με προορισμό 
τα σύνορα της Τανζανίας. Μετά από 
ένα πολύωρο ταξίδι μέσα από την 
αφρικανική σαβάνα (αχανείς εκτάσεις 

από κοκκινόχωμα, διάσπαρτα δέντρα 
σε σχήμα ομπρέλας, αλανιάρες...
ζέβρες) βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη 
ζούγκλα. Πλησιάζοντας στην Τανζανία, 
βλέπει κανείς μπανανιές και πράσινο 
παντού! Λόγω της καθυστέρησης για 
τις βίζες εισόδου στα σύνορα, είχαμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις 
ντόπιες γυναίκες που κουβαλούσαν 
τα πάντα στηριζόμενα στο κεφάλι τους, 
διατηρώντας την απόλυτη ισορροπία. 
Το βραδάκι φτάσαμε επιτέλους στο 
ξενοδοχείο μας στη πόλη Moshi 
(στις παρυφές του Κιλιμάντζαρου), 
διανυκτερεύσαμε και ετοιμάσαμε τα 
σακίδια για το βουνό. 

μεσα σε 7 ημερεσ, 
ηταΝ σαΝ Να 

καΝαμε το γύρο 
τού κοσμού αφού 

περασαμε απο ολεσ 
τισ κλιματικεσ ζώΝεσ 
και απο ασύΝηθιστα 
διαφορετικα τοπια. 
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19/02/17 Ξεκινάμε οδικώς το πρωί για 
την είσοδο Mashame Gate  στα 1.800μ 
και 40 χλμ από τη κορυφή Uhur ) του 
εθνικού πάρκου του Κιλιμάντζαρου, 
με μοναδική στάση στον τελευταίο 
οικισμό για την αγορά κρέατος. 
Πλησιάζοντας στην είσοδο του πάρκου 
συναντά κανείς μικροπωλητές, όμως 
μετά την είσοδο ο χώρος είναι αυστηρά 
για τα μέλη των αποστολών. Στην πύλη 
γίνεται η πρώτη καταγραφή της ομάδας 
και έπειτα κατά την άφιξη σε κάθε 
καταυλισμό. Στην πύλη συναντήσαμε 
και το προσωπικό της αποστολής 
(64 αχθοφόροι, 9 οδηγοί Τανζανοί/
Κενυάτες και 2 μάγειρες). Όλοι για 
την ελληνική ομάδα! Αντίστοιχο 
αριθμό ατόμων παρέχουν όλα τα 
γραφεία, καθώς στο Κιλιμάντζαρο 
δεν υπάρχουν οργανωμένες δομές 
φιλοξενίας. Οι μάγειρες θα φρόντιζαν 
για την πλήρη διατροφή μας, οι οδηγοί 
για τη συνοδεία μας και οι 64 βαστάζοι 
θα κουβαλούσαν όχι μόνο τα σακίδιά 
μας (υπνόσακο, υπόστρωμα, ρουχισμό, 
προσωπικά είδη) αλλά και σκηνές, 
ολόκληρη τραπεζαρία, κατσαρολικά, 
υγραέριο, νερό και τρόφιμα για  
7 μέρες. Εμείς είχαμε πλέον μόνο το 
σακίδιο ημέρας πάνω μας.

Καθώς ήδη στην πύλη του εθνικού 
πάρκου του Κιλιμάντζαρου βρίσκεται 
κανείς στο τροπικό δάσος, μια 
δυνατή βροχή μας καθυστέρησε. 
Εκμεταλλευτήκαμε τον χρόνο 
αναμονής για φαγητό και για τις πρώτες 
μετρήσεις με οξύμετρο. Ξεκίνησα 
πορεία με 97% κορεσμό οξυγόνου, 
μία απόλυτα φυσιολογική τιμή.  
Οι αχθοφόροι μας προσπερνούσαν 
καθοδόν μεταφέροντας στο κεφάλι 
από έναν σάκο, μέχρι καρέκλες και 

τραπέζια, με αποκορύφωμα το ψάθινο 
καλάθι με τη φιάλη υγραερίου! Αυτός 
που την είχε, ανέβαινε το κακοτράχαλο 
μονοπάτι ισορροπώντας την στο 
κεφάλι του χωρίς καμία βοήθεια 
από τα χέρια του! Μετά από 5 ώρες 
πορεία, κυρίως σε ζούγκλα, φτάσαμε 
στην πυκνοκατοικημένη κατασκήνωση 
Mashame Camp (2.835μ ). Το γραφείο 
είχε φροντίσει τα πάντα (στημένες 
σκηνές 2 ατόμων, μια τεράστια σκηνή-
τραπεζαρία με όλες τις ανέσεις, ζεστό 
φαγητό, ακόμα και ζεστό νερό για 
πλύσιμο των χεριών). Ωστόσο η πρώτη 
νύχτα πέρασε με λίγο πονοκέφαλο, 
βήχα και ελάχιστο ύπνο.

Το πρωί το προσωπικό μάζεψε 
την κατασκήνωση και ξεκινήσαμε 
αργό περπάτημα για το Shira Camp 
(3.750μ). Το τοπίο ήταν πράσινο 
με ανάμικτη βλάστηση (κακτοειδή, 
θαμνοειδή, πευκοειδή, κυπαρισσάκια 
και το δέντρο του Κιλιμάντζαρου 
Dendrosenecio Kilimanjari). Μετά από 
περίπου 5 ώρες κάναμε διάλειμμα 
μίας ώρας για φαγητό στην σκηνή-
τραπεζαρία που μας είχαν στήσει στη 
μέση του πουθενά! Σκοπός της στάσης 
δεν ήταν τόσο το φαγητό, όσο το να 

οι αχθοφοροι μασ 
προσπερΝούσαΝ 

καθοδοΝ 
μεταφεροΝτασ στο 
κεφαλι απο εΝαΝ 

σακο, μεχρι καρεκλεσ 
και τραπεζια,

με αποκορύφώμα το 
ψαθιΝο καλαθι με τη 

φιαλη ύγραεριού! 
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γίνει ακόμα πιο αργά και σταδιακά 
η ανάβασή μας στο υψόμετρο για 
καλύτερο εγκλιματισμό. Ακόμα και 
εκεί, στο πουθενά..., μας υποδέχτηκαν 
τα κοράκια! Τα χαρακτηριστικά μαύρα 
πουλιά του Κιλιμάντζαρου που μας 
περίμεναν σε κάθε κατασκήνωση 
ψάχνοντας τροφή. Μετά από άλλες 
3 ώρες προσεγγίσαμε με ομίχλη το 
Shira Camp που απλωνόταν σε μεγάλη 
έκταση. Ψάξαμε τις σκηνές μας υπό 
το άκουσμα τραγουδιών, μια που 
το προσωπικό κάποιων αποστολών 
έκανε το κέφι του ξεσηκώνοντας και 
τους τριγύρω! 

Η 3η μέρα, μας βρήκε με κατεύθυνση το 
Lawa Tower (4.600μ). Εκείνη η μέρα ήταν 
πολύ σημαντική για τον εγκλιματισμό, 

αφού θα ανεβαίναμε σε υψόμετρο 
ίσο με αυτό της τελευταίας πριν τη 
κορυφή διανυκτέρευσης. Ωστόσο για 
ύπνο θα κατεβαίναμε χαμηλότερα στο 
Baranco Camp (3.900μ). Στη διαδρομή 
για το Lawa Tower κάναμε πάλι το 
καθιερωμένο μεσημεριανό διάλειμμα 
στη φορητή σκηνή-τραπεζαρία. 
Κατόπιν συνεχίσαμε, οι περισσότεροι 
από εμάς, μέσα από την αλπική έρημο 
για τα 4.600μ. Το τοπίο γύρω μας ήταν 
σεληνιακό με διάσπαρτους μεγάλους 
ογκόλιθους λάβας. Παραμείναμε 
κάμποση ώρα στο Lawa Tower για 
εγκλιματισμό και κατόπιν κατηφορίσαμε 
προς την κατασκήνωση Baranco, όπου 
φτάσαμε το βράδυ υπό βροχή και 
αρκετά ταλαιπωρημένοι (κορεσμός 
οξυγόνου 77%).

Ευτυχώς το επόμενο πρωί η μέτρηση 
έδειχνε 84% και ένιωθα καλύτερα. 
Ξεκινήσαμε ανεβαίνοντας μία 
απότομη βραχώδη πλαγιά δίπλα στο 
ποτάμι και συνεχίσαμε σε θαμνώδη 
έρημο. Έπειτα από 5 ώρες φτάσαμε 
στο Karanka Camp ( 3.995μ) όπου 
με πήρε ο ύπνος στη σκηνή καθώς 
ήμουν ταλαιπωρημένη (ξανά 77% 
κορεσμός). Το απόγευμα όμως 
αναπτερώθηκε το ηθικό αφού ξαφνικά 
βρέθηκα να τραγουδάω στα σουαχίλι 
και να χορεύω με τους ντόπιους. Το 
προσωπικό μιας ομάδας μαθητών ενός 
τανζανικού σχολείου που ανέβαιναν 
και εκείνοι το βουνό, μας εμψύχωσε με 
το κέφι του. Γίναμε όλοι ένα, χορεύαμε 
πιασμένοι μεταξύ μας τραγουδώντας 
ενθαρρυντικούς στίχους, όπως 
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«Kilimanjaro, hacuna matata =  
Κιλιμάντζαρο, κανένα πρόβλημα, 
tembea pole pole, hacuna matata= 
περπάτα σιγά σιγά, κανένα πρόβλημα». 
Καθιερωμένα τραγούδια που έβγαλαν 
κατά το πέρασμα των χρόνων οι ντόπιοι 
οδηγοί και αχθοφόροι, διασκεδάζοντας 
τις εκάστοτε ορειβατικές αποστολές. 
Το βράδυ, μας περίμενε ακόμα μία 
έκπληξη, ξάστερος ουρανός και τα 
φώτα των πόλεων από χαμηλά!

Ξημέρωσε και η 5η μέρα, με προ-
ορισμό το Barafou Camp (4.673μ) 
που βρίσκεται στις παρυφές του 
ηφαιστειακού κρατήρα Kibo. Έως εκεί 
χρειάζεται κανείς 4 - 5 ώρες. Ο καιρός 
μας τα χάλασε καθοδόν - βροχή, 
χιονόνερο, ομίχλη - με αποτέλεσμα 
να φτάσω με παγωμένα χέρια στην 
κατασκήνωση. Με δυσκολία μου 
έβγαλαν τα βρεγμένα αντιανεμικά 
γάντια αφού τα δάχτυλά μου είχαν 
γίνει ροζ, είχαν ξυλιάσει και δεν 
έμπαιναν μετά ούτε τα στεγνά γάντια! 
Στόχος μας στις επόμενες ώρες: 
ξεκούραση, φαγητό και αρκετή 
ενυδάτωση του οργανισμού αφού τη 
νύχτα θα ξεκινούσαμε για κορυφή.

Έτσι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα που 
σταμάτησε η βροχή, ξεκινήσαμε 
πορεία (μέτρηση οξύμετρου: 73%, για 
τέτοιο ύψος φυσιολογική). Η εικόνα 
από τις ουρές που σχημάτιζαν οι 

φακοί ήταν εντυπωσιακή. Η ανάβαση 
ωστόσο έως το Stella Point (5.756μ) 
είναι ατελείωτη και με μεγάλη κλίση. 

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους 
που το Κιλιμάντζαρο παρουσιάζει 
στατιστικά μεγάλα ποσοστά αποτυχίας.

Η συμβουλή του Κοτρωνάρου ήταν 
καταληκτική «μην τα παρατήσετε τη 
νύχτα, να σκέφτεστε πως πέρασε 
η 1η ώρα, η 2η, η 3η...». Ωστόσο η 
προσπάθεια δεν σταματά στο Stella 
Point αφού υπάρχει και η συνέχεια 
έως την κορυφή Uhuru. Ο ρυθμός μας 
ήταν σταθερός μέχρι που χωριστήκαμε 
σε πιο γρήγορους και σε πιο αργούς. 
Οι 9 οδηγοί ήταν αρκετοί ώστε να μη 
μείνει κανείς μόνος. Η βοήθειά τους 
ήταν πολύτιμη, καθώς προσφέρθηκαν 
ακόμα και τα σακίδιά μας να 

το απογεύμα ομώσ 
αΝαπτερώθηκε το 

ηθικο αφού ξαφΝικα 
βρεθηκα Να τραγούδαώ 

στα σούαχιλι και Να 
χορεύώ με

τούσ Ντοπιούσ. 
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κουβαλήσουν εκείνο το βράδυ. Με την 
ανατολή του ήλιου η θέα πίσω μου με 
τη χαμηλότερη κορυφή Mawenzi του 
Κιλιμάντζαρου να ξεπροβάλλει μέσα 
από τα σύννεφα ήταν εκπληκτική. 
Μπροστά μου όμως απλωνόταν μια 
ανηφόρα που όσο κι αν προχωρούσα 
δεν έλεγε να τελειώσει.  Απογοήτευση! 
Έφτασα με τον οδηγό μου τον John 
με καθυστέρηση 1 - 2 ωρών  στο 
Stella Point και κατόπιν έφτασε και ο 
Γιώργος με άλλους δύο οδηγούς. Το 
σημείο αυτό βρίσκεται στο χείλος του 
κρατήρα της κορυφής και παρόλο που 
από μακριά μοιάζει ως το ψηλότερο 
σημείο του βουνού, χρειάζεται κανείς 

ακόμα μια ώρα περπάτημα κατά μήκος 
του κρατήρα μέχρι την ψηλότερη 
κορυφή Uhuru Peak (5.895μ).

Είχαμε καθυστερήσει και αποφάσισα 
αρχικά να τα παρατήσω. Εκεί όμως 
που ξεκουραζόμουν και θαύμαζα 
τους παγετώνες του κρατήρα γύρω 
μου, επέστρεφαν οι περισσότεροι από 
την ομάδα μας και με παρότρυναν 
όλοι στο να συνεχίσω δίνοντάς μου 
και την ελληνική σημαία που είχαν 
μαζί. Τους ίδιους ενδοιασμούς 
είχαν λίγο πριν και οι ίδιοι, οπότε με 
κατανοούσαν απόλυτα. Η συνέχεια σε 
τέτοιο υψόμετρο θα σήμαινε επιπλέον 

2 ώρες καταπόνηση στο πήγαινε-έλα, 
αλλά τελικά... άξιζε η παρότρυνση της 
ομάδας και ο κόπος μου, αφού γύρω 
στις 11 η ώρα βρισκόμουν κι εγώ στην 
κορυφή Uhuru του Κιλιμάντζαρου!

Μετά από μία πολύωρη κατάβαση 
επέστρεψα γύρω στις 4 πίσω στην 
κατασκήνωση Barafou (4.673μ) όπου 
με περίμενε ένα ζεστό γεύμα. Ωστόσο, 
αν και είχα πίσω μου 15 ώρες πορείας, 
η μέρα δεν θα τελείωνε εκεί. Το αρχικό 
πλάνο ήταν η συνέχεια της κατάβασης 
έως το Mweka Camp (3.100μ) για 
διανυκτέρευση, όπως και έγινε, όμως 
όχι με τα πόδια για μένα αλλά με 
φορείο. Η διαπραγμάτευση ήταν για 
γέλια. Από τη μία ο Κοτρωνάρος κι 
εγώ να ζητάμε μόνο να με αφήσουν να 
ξεκουραστώ μία ώρα (όπως άλλωστε 
είχαν κάνει όλοι για να μπορέσουν 
να συνεχίσουν) και να προχωρήσω 
αργότερα με τον οδηγό μου ώστε να 
μην περιμένουν οι υπόλοιποι. Από την 
άλλη ο υπεύθυνος του προσωπικού να 
επιμένει στο να φύγουμε αμέσως όλοι 
μαζί και να με κατεβάσουν με φορείο, 
καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, 
δεν κόστιζε κάτι και το έκαναν αρκετά 
συχνά. Αφού δεν δεχόταν καμία άλλη 
λύση, έτσι και έγινε. Στο κάτω-κάτω 
ούτε το ζήτησα, αλλά ούτε είχα και κάτι 
να χάσω. Ποτέ όμως δεν καταλάβαμε 
γιατί προτίμησε να ταλαιπωρήσει  
 6 ανθρώπους από το προσωπικό του, 
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χωρίς λόγο, αντί το αυτονόητο και 
απλό, να μου έδινε λίγο χρόνο.

Το χειρότερο ωστόσο ήταν πως δεν 
υπήρχε καμία απόλαυση σε αυτή την 
σχεδόν τρίωρη κατάβαση, καθώς το 
τύπου ράντζο-φορείο είχε ρόδα και 
τρανταζόμουν απίστευτα πάνω στο 
κακοτράχαλο μονοπάτι. Ευτυχώς το 
στρώμα μου, που είχε τοποθετηθεί 
πάνω του, ήταν φουσκωτό και 
σώθηκε η μέση μου! Επιπλέον, 
κινδύνευα κάθε φορά που το σήκωναν 
μέσα στο σκοτάδι για να περάσουν 
κάποιο δύσκολο σημείο. Το ζόρι και 
η αγωνία τους ήταν διάχυτη, αν και 
εγώ καταλάβαινα μόνο το «pole-pole» 
που φώναζαν . Όταν στο τέλος μου 
επέστρεψε ένας από τους μεταφορείς 
τον φακό κεφαλής που του είχα 
δανείσει, το λουράκι ήταν ποτισμένο 
στον ιδρώτα. Δεν ήταν λίγες οι στιγμές 
που σκέφτηκα να το σταματήσω όλο 
αυτό το παράλογο και να συνεχίσω 

περπατώντας αφού ένιωθα καλά. Η 
πλάκα της Φανής πως ήμουν η μόνη 
ζωντανή που κατέβηκε με φορείο, δεν 
ήταν και τόσο πλάκα, αφού πράγματι 

αυτός ο τρόπος μεταφοράς ήταν για ν΄ 
αποτελειώσει και τους ζωντανούς! 

Το επόμενο πρωί ήταν η ημέρα 
αποχαιρετισμού. Αποφάσισα να δώσω 
από 5 ευρώ στον καθένα από τους 
έξι, για τη άδικη ταλαιπωρία που 
τράβηξαν. Ήταν ευγενέστατοι και το 
ενδιαφέρον τους συνεχές, στοιχεία 
εξάλλου που χαρακτηρίζουν όλους 
εκείνους που μας υποστήριξαν στο 
βουνό τόσες μέρες. Έτσι καλέσαμε 
ως ομάδα όλους τους αχθοφόρους, 
οδηγούς και μάγειρες και αφού 
τους ευχαριστήσαμε, μοιράσαμε τα 
υπόλοιπα φιλοδωρήματα. Εκείνοι 
εξέφρασαν το ευχαριστώ τους 
τραγουδώντας μαζί μας για τελευταία 
φορά!

Αμέσως μετά ξεκινήσαμε τη τελευταία 
τρίωρη κατάβαση μέσα από τη 
ζούγκλα για το Mweka Gate (1.640m), 
όπου τελείωσε το ορειβατικό κομμάτι 
του ταξιδιού. Παραμείναμε για μερικές 
ώρες στην Τανζανία, όπου ξεχαστήκαμε 
και τρέχαμε να προλάβουμε τα σύνορα 
ανοιχτά για Κένυα. Φτάσαμε το βράδυ 
στο κατάλυμά μας δίπλα στο εθνικό 
πάρκο «Αμποσέλι». Οι επόμενες 
δύο μέρες, πριν την επιστροφή μας 
στην Ελλάδα, ήταν αφιερωμένες 
στην παρατήρηση άγριων ζώων στο 
φυσικό τους περιβάλλον (σαφάρι) 
και στην επίσκεψη χωριού της φυλής 
των Μασσάι. Τόσο η υποδοχή μας 
στη γη τους, όσο και η παραμονή μας 
εκεί ήταν κάτι συγκλονιστικό, σαν ένα 
ολοζώντανο ντοκιμαντέρ του National 
Geographic με πρωταγωνιστές όλο το 
χωριό και εμάς τους ίδιους! 

τοσο η ύποδοχη μασ 
στη γη τούσ,

οσο και η παραμοΝη 
μασ εκει ηταΝ κατι 

σύγκλοΝιστικο,
σαΝ εΝα ολοζώΝταΝο 

ΝτοκιμαΝτερ τού 
NatioNal GeoGraphic 

με πρώταγώΝιστεσ
ολο το χώριο

και εμασ τούσ ιδιούσ!
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Πίνδος! Τι να πει κανείς για αυτή την 
οροσειρά της Ηπειρώτικης γης;

Για αρκετό καιρό η διάσχιση της  Πίνδου 
στοίχειωνε τα ορειβατικά   μου όνειρα. 
Από τη μία όλες εκείνες οι παραστατικές 
περιγραφές φίλων συνορειβατών για 
τις απαράμιλλες ομορφιές της περιοχής, 
από την άλλη όλες εκείνες οι ατυχείς 
συγκυρίες που κάθε φορά στέκονταν 
εμπόδιο στην πραγματοποίηση της 
διάσχισης. Ώσπου, τις τελευταίες ημέ-
ρες του περασμένου Ιούλη, παρέα 
με τέσσερις  συνορειβάτες από την 

Υπαίθριο Ζωή Λάρισας και την  πάντα 
γεμάτη ενέργεια  Άννα από τον ΕΟΣ 
Ηρακλείου, πραγματοποιήσαμε τη 
διάσχιση ενός μέρους της  Β. Πίνδου - 
από  το Μέτσοβο  έως το  Κεράσοβο, 
με ενδιάμεσους σταθμούς την κορυφή 
Φλέγγα,  το Αρκουδόρεμα, τη  Βοβούσα,  
το Δίστρατο, τη Σαμαρίνα και τον 
φημισμένο Σμόλικα. Έχοντας καταλήξει   
στις ημερομηνίες που βόλευαν όλους, 
έπρεπε να βρούμε τρόπο μεταφοράς στο 
καταφύγιο Μαυροβουνιού απ’ όπου και 
θα ξεκινούσαμε την διάσχιση. Ψάξαμε 
από ‘δώ, ψάξαμε από ‘κεί… η μόνη 

βολική λύση  ήταν να “στριμωχτούμε” 
σε ένα επαγγελματικό φορτηγάκι του  
συνορειβάτη Δημήτρη. 

Έτσι κι έγινε… το πρωινό της Πέμπτης 
27 Ιουλίου ξεκινήσαμε από την 
αφόρητα ζεστή Λάρισα. Σακίδια, 
σκηνές, υποστρώματα,  μποτάκια, έξι 
νοματαίοι και ο εθελοντής οδηγός 
μας, βολευτήκαμε όλοι στο κλουβάκι, 
γεμάτοι χαρά και ενθουσιασμό, αντί-
στοιχα των συναισθημάτων παιδιών 
σε σχολική εκδρομή. Έπειτα από 
τρείς ώρες φτάσαμε στο καταφύγιο 

Κείμενο - Φωτογραφίες: Ειρήνη Παπαγεωργίου

ΔιΑςχιςη της ΒΌρειΑς πινΔΌυ
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Μαυροβουνίου, το όποιο απέχει  λίγα 
χιλιόμετρα   από το Μέτσοβο. Εκεί, 
αφαιρέσαμε ό,τι θεωρήσαμε περιττό 
από τα σακίδια μας, απολαύσαμε την θέα 
και ξεκινήσαμε   την ανάβαση  για την 
κορυφή Φλέγγα (2148μ.). Στο ξεκίνημα  
της  διαδρομής, μας καλωσόρισαν 
τα  άγρια άλογα της Πίνδου, αγέρωχα 
και επιβλητικά, σιωπηλοί φύλακες 
του βουνού  να μας υπενθυμίζουν  ότι 
είμαστε επισκέπτες και μόνο εκεί.  Σε 
άλλες τρείς ώρες φτάσαμε στην κορυφή 
Φλέγγα, όπου ξεκουραστήκαμε, έπειτα 
κατευθυνθήκαμε προς τις δίδυμες δρα-
κόλιμνες, εντοπίσαμε λίγους από τους 
αλπικούς Τρίτωνες που κατοικούν εκεί 
για χιλιάδες χρόνια και κατηφορίσαμε 
προς το περιβόητο Αρκουδόρεμα. 

Τα προγνωστικά του καιρού μιλούσαν 
για βροχή, τη βλέπαμε να  πλησιάζει, 
αλλά σταθήκαμε τυχεροί - ούτε 
σταγόνα. Φαίνεται πως ο Ξένιος Ζεύς 

του Αρκουδορέματος, επέδειξε όλη 
του την φιλόξενη διάθεση στην παρέα 
μας. Μόνο δυνατός αέρας φυσούσε  και  
έκανε τα πανύψηλα πεύκα να λυγίζουν 

και να σιγοτραγουδούν. Στήσαμε τις 
σκηνές μας δίπλα στο ποτάμι, η μικρή 
της παρέας, η Ευαγγελία, προμήνυε 
πως εκείνη η   διανυκτέρευση, σε αυτό 
το   τόσο απόκοσμο μέρος θα ήταν και 
η πιο αξέχαστη του πενταημέρου, δεν 
διαψεύστηκε τελικά. Απόκοσμο τοπίο 
(ούτε λόγος για σήμα στα κινητά), 
απόκοσμη ηρεμία και συναισθήματα 
στην μέση του εθνικού δρυμού της 
Βάλια Κάλντα ή αλλιώς ζεστής κοιλάδας. 

Το πρωί της  δεύτερης μέρας, κάναμε 
έναν περίπατο στο αρκουδόρεμα και 
500 μέτρα μακριά  από τις σκηνές 
μας, είδαμε δύο ποδηλάτες που είχαν 
και αυτοί περάσει την νύχτα εκεί. Κατά 
τις 10  ξεκινήσαμε για την  Βοβούσα. 
Στους καταρράκτες που συναντήσαμε 
στα πρώτα χιλιόμετρα της διαδρομής 
στο ονειρικό Αρκουδόρεμα, ήταν 
αδύνατο να αντισταθούμε και να μην 
βουτήξουμε, εκεί θυμηθήκαμε τους 

στο ξεκιΝημα  τησ  
διαδρομησ, μασ 
καλώσορισαΝ τα  
αγρια αλογα τησ 

πιΝδού, αγερώχα και 
επιβλητικα, σιώπηλοι 
φύλακεσ τού βούΝού  

Να μασ ύπεΝθύμιζούΝ  
οτι ειμαστε επισκεπτεσ 

και μοΝο εκει.
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στίχους ενός σύγχρονου ποιητή: το 
νερό στη Βάλια Κάλντα το φυλάγουν οι 
αγγέλοι…

Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν 
ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν 
κάτω από τη γη.  Αργά το μεσημέρι 
φτάσαμε στο  καταφύγιο της  Βοβούσας, 
που βρίσκεται λίγο πριν το χωριό, 
ξεκουραστήκαμε και απολαύσαμε 
παγωμένες μπύρες, έπειτα κατευθυν-
θήκαμε προς τη Βοβούσα, το χωριό των 
ξυλοκόπων της Πίνδου με το  περίφημο 
πέτρινο μονότοξο γεφύρι. 

 Το βράδυ στο χωριό, είχαμε την τύχη να 
παρευρεθούμε σε   παραδοσιακό γλέντι 
με κλαρίνα, αυτά τα μουσικά όργανα  
που παράγουν τους ηπειρώτικους 
ήχους…  που μοιάζουν με  επίμονους  

σφυγμούς.  Εν τω μεταξύ, τα σκηνάκια 
μας, τα είχαμε στήσει  δίπλα στον Αώο 
και όταν πήγαμε για ύπνο  είχαμε την  
συντροφιά των  κουνουπιών…που 
άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους 
πάνω μας! 

Την τρίτη μέρα είχαμε πορεία για 
Δίστρατο. Σταυροκοπήθηκε μια κυρία 
όταν το έμαθε και είδε πως ήμασταν 
φορτωμένοι. Λίγο έξω από το χωριό 
συναντήσαμε έναν ηλικιωμένο  κύριο 
και ζητήσαμε περαιτέρω πληροφορίες 
για το μονοπάτι προς  το Δίστρατο, 
μας τις έδωσε και πολύ κατατοπιστικά 
μάλιστα. Επίσης, με συγκίνηση μας 
μίλησε για τον Οκτώβρη του ΄43 που 
οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό και 
έπειτα  για τις μάχες του εμφυλίου 
που  έγιναν στην περιοχή… «Μνήμη 
του λαού μου σε λένε Πίνδο». Στη 
συνέχεια είχαμε 7ωρη πορεία σε 
καλά σημαδεμένο μονοπάτι, σε πολλά 
σημεία σκαμμένο και ξεχορταριασμένο 
που μας έκανε να απορήσουμε με τη 
θέληση και την υπομονή του Γιώργου 
και του Αποστόλη που δουλέψαν 
για να το σηματοδοτήσουν και να 
το καθαρίσουν! Ακολουθώντας τη  
σήμανση Ε6, φτάσαμε ξεψυχισμένοι 
από την ζέστη και το βάρος στην 

εκειΝη η 
διαΝύκτερεύση, 
σε αύτο το τοσο 

αποκοσμο μεροσ 
θα ηταΝ και η 

πιο αξεχαστη τού 
πεΝταημερού
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κορυφή   Σκρίου, από όπου φάνηκε  
τελικά το Δίστρατο. Στο Δίστρατο 
γνωρίσαμε τον Γιώργο, που για τρείς 
μήνες  προσπαθούσε  για τη διάνοιξη 
και επαναχάραξη του μονοπατιού. 
Με χαρά μας είπε πως ήμασταν η 
πρώτη ομάδα που περπατούσαμε 
στο μονοπάτι.  Μπάνιο στο ποτάμι, 
πέστροφες τοπικές και λευκό κρασί 
συνέβαλαν στην αποκατάσταση μας. 

Μπροστά μας την τέταρτη μέρα 
ήταν η Βάλια Κίρνα με κατάληξη τη 
Σαμαρίνα. Οι πληροφορίες από τον 
Γιώργο, για το νέο μονοπάτι που 
σε γλυτώνει από πολύ άσφαλτο, 
καθοριστικές. Η θέα υπέροχη -  
η “Διαβολική Κοιλάδα” στα πόδια 
μας - , μονοπάτι καλά σημαδεμένο, 
απερπάτητο από ανθρώπους αλλά 
σκαμμένο σε αρκετά σημεία όπου 
χρειαζόταν. Πριν την Αγία Παρασκευή 
το υπέροχο “τζακούζι” σε παγωμένο 
νερό ήταν από τις κορυφαίες στιγμές 
της διάσχισης. Η ασφάλτινη διαδρομή 
3 χλμ μέχρι τη Σαμαρίνα μας ξένισε 
λίγο, αλλά  μάθαμε από ντόπιους πως  
υπάρχει κτηνοτροφικό μονοπάτι, το 
οποίο και θα σηματοδοτηθεί.  Στήσαμε 
τις σκηνές δίπλα στην εκκλησία και το 
παλιό Δημοτικό - που εδώ και χρόνια 
δεν λειτουργεί.  Με ψητό, κεμπάπ 
και άφθονο μέχρι υπερβολής νερό, 
προσπαθήσαμε να   ενδυναμώσουμε 
και ενυδατώσουμε τις αφεντιές μας, 
καθώς η 11ωρη αυριανή πορεία 
μέχρι το Κεράσοβο προβλέπονταν 
δύσκολη. Ευτυχώς αφήσαμε μέρος 
του εξοπλισμού μας, στο μαγαζί του 
μπάρμπα-Σωτήρη. 

Έτσι με ελαφριά πια σακίδια, το πρωί 
της πέμπτης ημέρας της διάσχισης, 

ξεκινήσαμε  την πολύωρη πορεία,  
μετά το δάσος πάνω από το χωριό 
μπήκαμε σε γυμνό γεμάτο πέτρα 
μέρος, σαν τα Λευκά Όρη έλεγε η φίλη 
μας Άννα η «Κρητικιά»! Και τι δεν είχε 
εκείνη η διαδρομή: Μόσια 1, Λούτσα, 
λαιμός και λίγο πριν τον Σμόλικα ένα 

δυσδιάκριτο  έως ανεπαίσθητο και 
επικίνδυνο μονοπάτι  και τελικά ο  πάντα 
επιβλητικός Σμόλικας  στα 2637μ. να 
καμαρώνει σαν το δεύτερο ψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας.  Από την κορυφή 
του Σμόλικα, είδαμε την οροσειρά 
της Τύμφης, τον Γράμμο, τα αλβανικά 
βουνά… Γρήγορο κατέβασμα στο 
Κεράσοβο (Αγία Παρασκευή) από ένα 
υπέροχο μονοπάτι -στρώσαν τα πόδια 
μας- με καταπληκτική σήμανση Ο3. 

Σε 3 ώρες φτάσαμε στο τέλος της 
διάσχισης μας, μετά από ένα 5ήμερο 
γεμάτο με εικόνες, μυρωδιές και 
γεύσεις αυτού του υπέροχου τόπου  
φυλαγμένες στο νου και στην καρδιά. 
Οι Λαρισαίοι είπαν: «Πάντα Ψηλά – 
Πάντα Βουνά» και η Κρητικιά «Καλώς 
Εσμίξαμε»!

Έτσι, η παρέα του Αρκουδορέματος 
ανανέωσε το ραντεβού της για την 
επόμενη διάσχιση  το καλοκαίρι του 
2018, στα βουνά της Ροδόπης. 

 το βραδύ στο χώριο, 
ειχαμε τηΝ τύχη

Να παρεύρεθούμε
σε παραδοσιακο γλεΝτι 

με κλαριΝα, αύτα 
τα μούσικα οργαΝα  
πού παραγούΝ τούσ 

ηπειρώτικούσ ηχούσ…  
πού μοιαζούΝ με  

επιμοΝούσ σφύγμούσ.
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Ένα ωραίο βράδυ του Μάρτη - δηλαδή 
όχι και τόσο ωραίο καθώς έξω έριχνε 
καρέκλες - ενώ αμφιταλαντευόμουν  για 
το αν θα πάω  σινεμά,  άνοιξα - πάρωρα 
- τον υπολογιστή  και έπεσα πάνω 
στην πρόσκληση από τους Kιμωλίστες 
για τον εθελοντικό καθαρισμό των 
μονοπατιών του νησιού. Η δράση θα 
πραγματοποιούνταν στην Κίμωλο κατά 

τη διάρκεια δύο τριημέρων - της 
Πρωτομαγιάς και του Αγίου Πνεύματος. 
Δεν ήθελε δεύτερη σκέψη - η ταινία είχε 
και δεύτερη προβολή - καθώς ακόμη με 
τσίγκλιζε η ζήλια για την εκδρομή που 
είχα χάσει το προηγούμενο καλοκαίρι 
και είχε οργανώσει η Νανά για τον 
Ορειβατικό. Ιδού μπροστά μου η ευκαιρία. 
Εκείνο το βροχερό βράδυ του Μάρτη, 

μια καλοκαιρινή επίσκεψη στην Κίμωλο 
ήταν ίσως η μοναδική προοπτική που με 
γέμιζε αισιοδοξία.  Σήκωσα το τηλέφωνο 
και στην άλλη άκρη μου απάντησε ο 
Φώτης - ψυχή της εθελοντικής ομάδας 
με το όνομα “Κιμωλίστες”-  που γεμάτος 
ενθουσιασμό μου μίλησε για το σχέδιο 
του καθαρισμού των μονοπατιών. 
Μου είπε, ακόμη, για τις προβολές 

Κιμωλίζειν εστί όχι μόνο καθαρίζειν,
αλλά ενθουσιάζειν και εμπνέειν!

ςτΑ μΌνΌπΑτιΑ της κιμώλΌυ

Κείμενο: Μαρία Νταναλάκη 
Φωτογραφίες: Μαρία Νταναλάκη, Νανά Κουτσανδρέου
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ταινιών, για τις ανοιχτές βιβλιοθήκες 
- μια εξαιρετική πρωτοβουλία - και το 
πώς οι κάτοικοι στηρίζουν την ομάδα 
και αγκαλιάζουν τις δράσεις της. 
Συζητήσαμε για τις λεπτομέρειες του 
ταξιδιού και της διαμονής και κλείσαμε 
για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ο 
ενθουσιασμός ανείπωτος και η ταινία - 
τελικά - εξαιρετική!

Χειμωνιάτικα σχέδια για καλοκαιρινά 
μονοπάτια. Εν τω μεταξύ το χάος. 
Μονοπάτια που ανοίγονται μπροστά 
σου, που ανηφορίζουν και σου βάζουν 
τείχη. Μονοπάτια που σε ανεβάζουν 
ψηλά, άλλα που σε μπερδεύουν και 
άλλα που σε οδηγούν στο χαμό. Ποιο 
απ’ όλα να διαλέξεις; Παίρνεις το 
ίσιο, το ομαλό, το προβλέψιμο, αλλά 
η γεύση του έντονη όσο η κρέμα με 
άνθος αραβοσίτου. Έχεις χορτάσει 
απ’ αυτήν. Θέλεις κάτι πιο έντονο 
- κάτι εξωτικό, ίσως να έχει γεύση 
αγριοφράουλας. Και τότε παίρνεις 
εκείνο που στην αρχή είναι κάπως 
ανηφορικό, αλλά μετά κατεβαίνει και 
έχει χαλίκια και γλιστράει, αλλά οι 

μικρές ευωδιαστές αγριοφράουλες 
στολίζουν τα πρανή του. Και προχωράς 
και το άρωμα σφηνώνει στη μύτη 
σου και σε τραβάει προς τα πάνω και 
γυρνάς το κεφάλι για να εντοπίσεις 
τη μυρωδιά και ένα δεύτερο κύμα 
έρχεται και τρυπώνει στα ρουθούνια. 

Ο θόλος γεμάτος σύννεφα, δίπλα σου 
δέντρα, σύννεφα ελάφια, ο ουρανός 
μια θάλασσα από σύννεφα. Η μυρωδιά 
από αγριοφράουλες σου τραβάει το 
κεφάλι. Σκύβεις να κοιτάξεις, γέρνεις 
προς την πλαγιά, γίνεσαι σύννεφο, 
αδηφάγο. Η πλαγιά κοκκινίζει, 
πλημμυρίζει με σκορπισμένες αγριο-
φράουλες που φτάνουν μέχρι τη 
ρεματιά. Το άρωμα ανεβαίνει μέχρι 
το μονοπάτι, σκεπάζει την πλαγιά και 
το βουνό ολόκληρο. Τριγύρω μονάχα 
πέτρες, αδάμαστες και γρανιτένιες. 
Και ανάμεσα κάποιοι ταπεινοί 
ασβεστόλιθοι που θρυμματίζονται, με 
αφορμή και το παραμικρό σκούντηγμα 
του παπουτσιού.

Παραμονή τριημέρου. Μπαγάζια τιγκα- 
ρισμένα, ποτισμένα με αθηναϊκό 
καυσαέριο και υγρασία δύο ημερών. 
Επισκέψεις σε εκθέσεις-ντοκουμέντα 
που διασχίζουν το χρόνο ξετυλίγοντας 
ένα κόκκινο κουβάρι γεμάτο κόμπους. 
Κόμποι, κουβάρια, νήματα, όλα ανα-
κατεμένα. Κόμποι που δένουν αυτό 
τον κόσμο με ένα άλλο, κόμποι που 

σηκώσα το τηλεφώΝο 
και στηΝ αλλη 

ακρη μού απαΝτησε 
ο φώτησ - ψύχη 
τησ εθελοΝτικησ 

ομαδασ με το οΝομα 
“κιμώλιστεσ” - πού 

γεματοσ εΝθούσιασμο 
μού μιλησε για το 

σχεδιο τού καθαρισμού 
τώΝ μοΝοπατιώΝ.
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χωρίζουν αυτόν τον κόσμο από ένα 
άλλο, κόμποι στη ζωή και στο λαιμό. 
Φτιαγμένοι πάνω σε ένα νήμα κόκκινο, 
ένα κόκκινο που χαίνει και έχει άρωμα 
αγριοφράουλας.

Πειραιάς. Ε9. Έξοδος. Από που; Ο 
κύκλος με την κιμωλία. Με άγνωστους 
παρέα. Ταξίδι με το πλοίο. Μπαγάζια, 
μπαγάζια εμπόδια, μπαγάζια φορτία. 
Έξοδος. Στο γαλάζιο, στο λευκό. 
Ουρανός, θάλασσα, μπερδεμένα. 
Όνειρα, χρώματα, μονοπάτια. Χαρα-
γμένα με κιμωλία σε ένα βράχο με λίγα 
αμπέλια, καταμεσής στο πέλαγος.

Επιβίβαση - μόνο δύο ώρες από 
την προγραμματισμένη αναχώρηση. 
Κάποιοι γηραιοί Κιμωλιάτες άδραξαν την 
ευκαιρία να διερευνήσουν την αίσθηση 
οικειότητας που τους ξυπνούσαν 
επίδοξοι επιβάτες - ή τουλάχιστον αυτό 
ήταν το πρόσχημα - και όργωσαν με 
ενθουσιασμό τα χωράφια της μνήμης. 
Μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει να 
ζεις σε ένα Κυκλαδονήσι. Η διαδρομή 
μας γέμισε γαλάζιο, φτερωτές ελπίδες 
και ακόνισε τις αισθήσεις και την όρεξη 

μας. Φτάσαμε περασμένες έντεκα  με 
“ανάλαφρο” στομάχι, μια και στο “Αδ. 
Κοραής” το  πιο εξεζητημένο πιάτο 
ήταν σάντουιτς με τυρί-ζαμπόν. Όχι και 
πολύ ευχάριστη προϋπόθεση για το λίαν 
πρωινό ξεκίνημα της επόμενης μέρας - 
το πρόγραμμα έλεγε στις εφτά το πρωί - 
κυρίως μετά από δωδεκάωρο ημερήσιο 
ταξίδι με το πλοίο.

Ο Φώτης, εμπνευστής και ψυχή της 
όλης προσπάθειας μας υποδέχτηκε 

- μια δεκαπενταριά άτομα από όλη 
την επικράτεια - μας τακτοποίησε  στα 
δωμάτια, που με χαρά παραχώρησαν 
οι Κιμωλιάτες στα πλαίσια του 
εγχειρήματος να ξαναγίνουν 
προβάσιμα  παλιά παραδοσιακά 
μονοπάτια του νησιού. Σίγουρα οι 
περισσότεροι από τους παππούδες που 
συναναστραφήκαμε, περιμένοντας στην 
προβλήτα για αναχώρηση από Πειραιά, 
τα είχαν, αν όχι χτίσει με τα χεράκια 
τους, τουλάχιστον περπατήσει άπειρες 
φορές προκειμένου να φτάσουν στα 
χωράφια και  τα μετόχια τους.

Πρωινό ξύπνημα από εκείνα 
μιας άλλης εποχής -εκείνης που 
αδημονούσες να σηκωθείς για να 
κάνεις καροτσάδα μέχρι το αμπέλι  
ή το λιόφυτο. Ο καιρός με το μέρος μας 
- μια ελαφριά συννεφιά που μας έδινε 
εκείνη την απαραίτητη φρεσκάδα, σαν 
και να στέκαμε κάτω από Σκιάδι, ένα 
μανιταρόσχημο βράχο που λάξευσαν 
η βροχή και οι αέρηδες καλύτερα 
και από τον Χαλεπά. Το τοπίο ήπιο 
και παιχνιδιάρικο μαζί. Αναβαθμίδες 
και τράφοι παντού. Πετρόχτιστα 
εγκαταλελειμμένα μετόχια, αλώνια, 
ανεμόμυλοι, λιθόστρωτα - αλλά και 
λαξευμένα(!) μονοπάτια. Η κιμωλιάτικη 
πέτρα, μαλακός ασβεστόλιθος έδινε 
λαβή στη φύση και στον άνθρωπο 
να αυτοσχεδιάσει. Κάθε και λίγο ένα 
ζευγάρι από χαριτωμένα γαϊδουράκια 
ξεπρόβαλαν πίσω από τις ξερολιθιές 
και μας χάριζαν απλόχερα και 
εγκάρδια χαμόγελα. Αίσθηση 
αθωότητας, ξεγνοιασιάς και θαλπωρής 
ξεφύτρωνε κάπου στο στήθος. Η 
φύση ήταν φίλη μας και εμείς δεν 
είχαμε παρά να πράξουμε ανάλογα. 
Γνωριμίες και συζητήσεις καθοδόν. 

αισθηση αθώοτητασ, 
ξεγΝοιασιασ και 

θαλπώρησ ξεφύτρώΝε 
καπού στο στηθοσ.

η φύση ηταΝ φιλη μασ 
και εμεισ δεΝ ειχαμε 
παρα Να πραξούμε 

αΝαλογα. 
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Υποτυπώδες άγχος και μια αίσθηση 
συνενοχής μεταξύ των ξενύχτηδων 
της προηγούμενης μέρας.

Χωρισμός σε ομάδες και κατα-
μερισμός της εργασίας, με τα πεδία 
επιλογής να κυμαίνονται μεταξύ 
τσάπας, τσουγκράνας, χλοοκοπτικού, 
ηλεκτρικού ή χειροκίνητου πριονιού 
και ψαλιδιών διαφόρων μεγεθών. 
Οι συμμετέχοντες φορτσάτοι για 
χειρονακτικό ξεχαρμάνιασμα 
και η αποτίμηση υπεράνω κάθε 
προσδοκίας: αν συνεχίζαμε έτσι η 
προγραμματισμένη δουλειά μπορεί 
να έβγαινε και  πριν το τέλος του 
τριημέρου. Για κολατσιό υπέροχες 
λαδόπιτες - κάτι σαν φτωχή, αλλά 
πεντανόστιμη πίτσα - και δροσερή 
πορτοκαλάδα που ο Φώτης είχε 
φροντίσει να κουβαλάει καθημερινά. 
Τα βράδια απλόχερα γεύματα γύρω 
από ένα ζεστό και φιλόξενο τραπέζι 
κάποιου κιμωλιάτη μικροξενοδόχου, 
στο τέλος και του δημάρχου. Οι 
συζητήσεις για τον τουρισμό, τα 
μονοπάτια, την επιθυμητή “μη 
ανάπτυξη”, τα δρομολόγια, τις τιμές.

Θάμνοι ξεφουντωμένοι, δέντρα και 
ξερόκλαδα, αγριόχορτα και πέτρες. 
Εμπόδια σε μια απρόσκοπτη δίοδο. 
Αυτό ήταν το  project. Ο καθένας μας 
έβγαζε τους δαίμονες και τα εσώψυχά 
του και τα έριχνε παράμερα, μαζί 
με τους ξεριζωμένους θάμνους.  

Και από πάνω πέτρες. Για σιγουριά. 
Και τριγύρω το υπέροχο  κιμωλιάτικο 
τοπίο, τα καλντερίμια, οι υπόσκαφοι 
ταρσανάδες, τα κρυμμένα κολπάκια με 

τα σμαραγδένια νερά. Στην επιστροφή, 
τα δισάκια μας στον ώμο. Κουβάλημα, 
κους-κους και συμπάθεια. Πίσω και 
κάτω η μαυρίλα, στα πρανή, μαζί με τα 
ξερόκλαδα. Το μονοπάτι είχε αρχίσει να 
καθαρίζει.

Την επομένη μπήκαμε σε άλλο και 
έπειτα σε άλλο. Μονοπάτια της 
Κιμώλου, της κάθε μέρας, του καθενός 
μας. Μονοπάτια που άλλοτε μας 
πληγώνουν ανεπανόρθωτα, άλλοτε 
μας οδηγούν σε μοναδικές εμπειρίες, 
αλλά πάνω από όλα μας αξιώνουν να 
είμαστε άνθρωποι, θυμίζοντάς μας 
πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουμε 
συνοδοιπόροι, σε αυτό το σύντομο 
πέρασμα που λέγεται ζωή. 

ο καθεΝασ μασ
εβγαζε τούσ δαιμοΝεσ 
και τα εσώψύχα τού

και τα εριχΝε 
παραμερα, μαζι με 
τούσ ξεριζώμεΝούσ 

θαμΝούσ
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τι κρΑμπΌν νΑ ΔιΑλεΞώ;
 Επιμέλεια: Κώστας Μαρματζάκος - https://peripetia365.wordpress.com

Τα κραμπόν είναι απαραίτητο 
εργαλείο για την κίνηση μας στο 
χιονισμένο πεδίο. Με αυτά μπορούμε 
να ανεβούμε με ασφάλεια μια 
χιονισμένη πλαγιά, να διασχίσουμε ένα 
παγετώνα ή να σκαρφαλώσουμε έναν 
παγοκαταρράκτη. 

Διαφέρουν ανάλογα με την δραστη-
ριότητα για την οποία προορίζονται. 
Υπάρχουν υπερελαφριά κραμπόν για 
απλές πεζοπορίες στο χιόνι, πιο στιβαρά 
για διάσχιση παγετώνα, τεχνικά για 
ορειβασία και σούπερ τεχνικά για 
παγοαναρρίχηση ή μικτές διαδρομες 
βράχου/πάγου.

Υλικά κατασκευής
Τα κραμπόν κατασκευάζονται συνήθως 
από:
• Αλουμίνιο Είναι ιδιαίτερα ελαφριά. 
Χρησιμοποιούνται σε απλές πεζοπορίες 
και στο ορειβατικό σκι, όπου το μικρό 
βάρος παίζει σημαντικό ρόλο. Το 

μειονέκτημά τους είναι ότι φθείρονται 
εύκολα. Ειδικά όταν έρχονται σε επαφή 
με πέτρες και σκληρό πάγο.
• Χάλυβα. Είναι τα πιο συνηθισμένο 
υλικό. Ιδιαίτερα ανθεκτικά στην 
σκληρή μεταχείριση, ιδιότητα πολύ 
σημαντική όταν προορίζονται για χρήση 
σε απότομες, παγωμένες και μικτές 
διαδρομές.
• Ανοξείδωτο χάλυβα. Έχουν τα 
πλεονεκτήματα του χάλυβα, συν την 
επιπλέον αντοχή τους στην οξείδωση

Τρόπος κατασκευής
Έχει επικρατήσει πια η κατασκευή των 
καρμπόν σε 3 μέρη. Από το μπροστινό 
μέρος, το πίσω και μια λάμα που ενώνει 
αυτά. Αυτός ο τρόπος δίνει μια σχετική 
ευκαμψία στο καρμπόν και συμβάλει 
στο άνετο περπάτημα, επιτρέπει την 
προσαρμογή τους σε περισσότερες 
μπότες και κάνει την ρύθμιση τους 
ευκολότερη (η ρύθμιση γίνεται με την 
λάμα). Προσοχή:τα κραμπόν έχουν 

αριστερό και δεξί και μπορείτε να το 
διακρίνεται από την καμπύλη της λάμας.

Τρόπος δεσίματος
• Δετά ή κλασικά κραμπόν.
Αυτά προσαρμόζονται στην μπότα 
με νάιλον ιμάντα, που περνάει μέσα 
από ειδικές οπές που υπάρχουν στα 
πλαστικά στελέχη στην φτέρνα και το 
μπροστά μέρος των κραμπόν. Αυτός ο 
τρόπος δεσίματος κάνει για κάθε μπότα, 
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άκαμπτη, ημιάκαμπτη, μπότες του σκί 
ακόμα και απλά μποτάκια πεζοπορίας. 
Προσοχή πρέπει να δώσετε στην 
ρύθμιση των κραμπόν στην μπότα 
γιατί αν δεν είναι σωστή, μπορεί να 
χαλαρώσει ο ιμάντας και να σας φύγει 
το κραμπόν.

• Semi-fast κραμπον.
Για να πάρετε τέτοια κραμπόν, πρέπει να 
έχετε τουλάχιστον ημιάκαμπτη μπότα, 
η οποία διαθέτει μια ειδική, πλαστική 
εγκοπή στην φτέρνα. Το πίσω μέρος 

των κραμπόν προσαρμόζετε στην 
εγκοπή, με την βοήθεια ενός μοχλού. 
Το μπροστά μέρος δένει με τον ίδιο 
τρόπο που δένουν τα δετά κραμπόν. Το 
πλεονέκτημά τους είναι οτι δένουν πιο 
γρήγορα και αν τα ρυθμίσετε σωστά 
έχουν λιγότερες πιθανότητες να σας 
φύγουν.

• Fast κραμπόν.
Αυτά δένουν μόνο σε άκαμπτες μπότες, 
που έχουν ειδικές εγκοπές τόσο στην 
φτέρνα, όσο και μπροστά στα δάχτυλα. 

Πίσω έχουν τον μοχλό που περιγράψαμε 
πιο πάνω αλλά μπροστά έχουν μία 
μεταλλική μπάρα η οποία κουμπώνει 
στην εγκοπή. Φυσικά υπάρχει και ο 
ιμάντας για να μην χάσετε το κραμπόν 
στην απίθανη περίπτωση που αυτό 
ξεκουμπώσει. Αυτός ο τρόπος δεσίματος 
είναι ο πιο ασφαλής, γρήγορος και 
εύκολος όταν φοράτε γάντια.

Τί κραμπόν να πάρω τελικά;
Οι μπότες που διαθέτετε, θα καθορίσουν 
σε μεγάλο βαθμό, τον τύπο κραμπόν 
που θα πάρετε.
Αν οι μπότες σας είναι απλές, εύκαμπτες 
μπότες χειμερινής πεζοπορίας, χωρίς 
τις ειδικές εγκοπές που προαναφέραμε, 
τότε θα πρέπει να πάρετε δετά κραμπόν.
Αν οι μπότες είναι ημιάκαμπτες και 
διαθέτουν εγκοπή πίσω για semi 
fast κραμπόν ή δύο εγκοπές για 
fast, προσανατολιστείτε στο ανάλογο 
μοντέλο. Οι άκαμπτες μπότες, συνήθως 
παίρνουν fast κραμπόν.

Η τελική απόφαση όμως για το ποια 
κραμπόν να προμηθευτείτε,  θα πρέπει 
να στηριχτεί στο τί θέλετε να κάνετε. 
Σκεφτείτε ότι για ένα απλό περπάτημα σε 
μια χιονισμένη πλαγιά με μέτρια κλίση, 
ένα ζευγάρι απλά πεζοπορικά κραμπόν, 
είναι αρκετά . Αν όμως οι στόχοι σας 
συμπεριλαμβάνουν αναρριχήσεις σε 
παγωμένες καταρράκτες στις Άλπεις, 
τότε θα πρέπει να προσανατολιστείτε σε 
πιο τεχνικά κραμπόν.

Ό,τι και να αποφασίσετε όμως, μην 
ξεχνάτε ότι η σωστή εκπαίδευση στην 
χρήση των κραμπόν, είναι απαραίτητη! 

Οι μύτες των κραμπόν.
Ο αριθμός των μυτών των κραμπόν 
ποικίλλει, ανάλογα με την χρήση τους.
• Τα κραμπόν με 10 μύτες (8 στο κάτω 
μέρος και 2 μπροστά) είναι κατάλληλα 
για απλές πεζοπορίες σε χιονισμένο 
πεδίο η παγετώνα, ενώ λόγω του 
χαμηλού τους βάρους, κάποιοι τα 
προτιμούν στο ορειβατικό σκι.
• Τα κραμπόν που προορίζονται για 
τεχνική αναρρίχηση σε πάγο και μικτό 
πεδίο, έχουν 12 μύτες (10 κάτω και 2 
μπροστά). Διαθέτουν πιο επιθετικές 
αιχμές μπροστά (frontpoints), που συχνά 
είναι ρυθμιζόμενες.
• Τα κραμπόν για παγοαναρρίχηση 
μπορεί να διαθέτουν περισσότερες μύτες 
και σύστημα που επιτρέπει την αλλαγή 
του αριθμού των αιχμών μπροστα από 2 
σε 1 (monopoint).

Οι μπροστινές μύτες των κραμπόν 
(frontpoint), μπορεί να είναι:
• Οριζόντιες, που είναι κατάλληλες 
για σχεδόν οποιοδήποτε ορειβασία 
ή αναρρίχηση σε πάγο / χιόνι. 
• Κάθετες, που προτιμώνται για 
παγοαναρρίχηση και μικτές διαδρομές. 
Μερικά πολύ τεχνικά κραμπόν έχουν 
δευτερεύοντα frontpoints για πρόσθετη 
στήριξη και πρόσφυση.

Αξεσουάρ για καρμπόν.
Η UIAA (Διεθνείς Ομοσπονδία 
Ορειβασίας και Αναρρίχησης), συνιστά 
την χρήση anti-boot με τα κραμπόν. 
Αυτά είναι κάποια πλαστικά καλύμματα, 
που προσαρμόζονται στο κάτω μέρος 
των κραμπόν και αποτρέπουν την 
συσσώρευση χιονιού, το οποίο θα 
μπορούσε να προκαλέσει απώλεια της 
πρόσφυσης. Τα περισσότερα κραμπόν 
σήμερα, πωλούνται με anti-boot.

Καλό θα ήταν επίσης, να πάρετε θήκες 
κραμπόν ή ειδικά πλαστικά καλύμματα 
για τις μύτες αυτών. Κάνουν πιο εύκολη 
την μεταφορά ή αποθήκευση τους και 
προφυλάσσουν εσάς και το σακίδιό σας 
από τις αιχμές
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υπΌΘερμιΑ
Συμπτώματα και η αντιμετώπιση

 Επιμέλεια: Κώστας Μαρματζάκος - https://peripetia365.wordpress.com

Η φυσιολογική θερμοκρασία του 
σώματος είναι περίπου οι 37 βαθμοί 
Κελσίου (οC). Η θερμοκρασία αυτή 
μπορεί να μεταβληθεί λίγο (προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω), μέσα στην ημέρα 
λόγω των καιρικών συνθηκών, την 
φύση της εργασίας μας ή ακόμα και την 
φυσική μας κατάσταση.Η διακύμανση 
αυτή, δεν υπερβαίνει τους 0,6οC. 
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή την 
τιμή, μπορεί να προκαλέσει υπερθερμία 
(πυρετό), θερμοπληξία ή υποθερμία.

Η υποθερμία με την οποία θα 
ασχοληθούμε, είναι η κατάσταση κατά 
την οποία, το σώμα χάνει θερμότητα 
σε μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν 
που παράγει, με αποτέλεσμα η 
θερμοκρασία να πέσει κάτω από τα 
φυσιολογικά επίπεδα.

Στο ορεινό περιβάλλον, που μας 
ενδιαφέρει, η υποθερμία μπορεί να 
έρθει αργά, λόγω της εξάντλησης, 
του αέρα, της επαφής με κρύες, 

υγρές επιφάνειες και της εφίδρωσης 
ή απότομα λόγω κάποιας ξαφνικής 
απώλειας θερμότητας (αν πέσουμε 
σε κάποια λίμνη π.χ). Ενώ η δεύτερη 
περίπτωση είναι σχετικά εύκολο να 
αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί, 
η πρώτη είναι πιο δύσκολο γιατί τα 
συμπτώματα δεν είναι εμφανή στην 
αρχή, αλλά τα αντιλαμβανόμαστε όταν 
η υποθερμία είναι σε προχωρημένο 
στάδιο και είναι δυσκολότερο να 
αντιμετωπιστεί.
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Στάδια υποθερμίας

Ήπια υποθερμία:
Μια μικρή απώλεια θερμότητας είναι 
αρκετή για να αρχίσει η υποθερμία. 
Το θύμα είναι σε εγρήγορση και 
μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Νιώθει 
κρύο και κούραση. Το σώμα του 
αρχίζει να τρέμει. Έχει ταχυκαρδία 
και αναπνέει πιο γρήγορα. Μπορεί 
να νιώθει τα άκρα του μουδιασμένα. 
Μπορεί να υπάρχει διανοητική 
σύγχυση (δυσκολία συγκέντρωσης 
και λήψης αποφάσεων, απώλεια 
προσανατολισμού, κακή διάθεση). 
Προσοχή! Τα συμπτώματα δεν είναι 
σαφή και συχνά παρερμηνεύονται με 
τα σημάδια κόπωσης.

Μέτρια υποθερμία:
Από την στιγμή που η θερμοκρασία 
θα πέσει κάτω από τους 35 οC, το 
ρίγος γίνεται εμφανέστερο. Το θύμα 
λόγω της διανοητικής σύγχυσης, που 
είναι εντονότερη, αρνείται ότι έχει 
πρόβλημα και αρχίζουν δυσκολίες 
στην ομιλία και στην κίνηση. Γίνεται 
χλωμό και τα χείλη, η μύτη, τα αυτιά 
και τα δάχτυλα, μπορεί να γίνουν 
μπλε.

Σοβαρή υποθερμία:
Αν η θερμοκρασία συνεχίσει να 
πέφτει, το θύμα χάνει σχεδόν την 
ικανότητα του λόγου. Μουρμουράει, 

δεν θυμάται και μοιάζει με μεθυσμένο. 
Η διάθεση του μπορεί να περνάει από 
την πλήρη απάθεια στον εκνευρισμό.  
Ο ρυθμός της καρδίας και της αναπνοής 
μειώνεται. Το εκτεθειμένο δέρμα (και 
όχι μόνο) γίνεται μπλέ. Ο συντονισμός 
των μυών είναι κακός, δεν μπορεί να 
περπατήσει και μπορεί να χάσει τις 
αισθήσεις του. Αν η κατάσταση δεν 
αντιμετωπιστεί, σημαντικά όργανα 
καταρρέουν και μπορεί να επέλθει ο 
θάνατος.

Αντιμετώπιση:

Πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι είσαι 
ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει το 
θύμα οπότε είσαι απαραίτητος για την 
επιβίωσή του. Προστάτεψε τον εαυτό 
σου και φρόντισε να μην είσαι το 
επόμενο θύμα!

• Είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστεί η 
υποθερμία στο αρχικό στάδιο.

• Το θύμα μπορεί να αρνείται ότι έχει 
πρόβλημα λόγω της διανοητικής 
σύγχυσης, πιστέψτε τα συμπτώματα 
και όχι τι σας λέει.

• Ακόμα και τα ήπια συμπτώματα 
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

• Εμποδίστε την απώλεια θερμότητας 
βάζοντάς το θύμα σε μέρος που δεν 
φυσάει και φροντίστε να μην έρχεται 
σε επαφή με το έδαφος για να μην 
χάνει θερμότητα.

πρεπει παΝτα
Να θύμασαι οτι εισαι 
ο μοΝοσ πού μπορει 

Να βοηθησει το 
θύμα οποτε εισαι 
απαραιτητοσ για 

τηΝ επιβιώση τού. 
προστατεψε τοΝ εαύτο 

σού και φροΝτισε
Να μηΝ εισαι το 
επομεΝο θύμα!
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η προληψη
ειΝαι η καλύτερη 

αΝτιμετώπιση!

• Κατεβάστε το θύμα από το βουνό 
αν είναι εύκολο ή βάλτε το σε κάποιο 
πρόχειρο κατάλυμα (αντίσκηνο, 
χιονότρυπα).

• Βγάλε του τυχόν βρεγμένα ρούχα και 
φορέστε του στεγνά.

• Αν το θύμα είναι σε θέση να 
καταπιεί δώστε του ζεστά υγρά (τσάι), 
ενεργειακά σνακ και τζέλ.

• Σε καμία περίπτωση μην του δώσετε 
καφέ ή αλκοόλ!

• Αυτό που πρέπει να κάνετε 
άμεσα είναι να ζεστάνετε τον 
κορμό του θύματος. Ξεκινήστε την 
αναθέρμανση του με επιπλέον ρούχα. 
Χρησιμοποιήστε οτιδήποτε έχετε 
(ρούχα, υπνόσακο, αλουμινοκουβέρτα 
κ.α.) για να τυλίξετε όχι μόνο το κορμί 
του αλλά και το κεφάλι.
Ταυτόχρονα τοποθετείστε ζεστές 
κομπρέσες (αν υπάρχουν) στο λαιμό, 
το θώρακα και τις βουβωνικές χώρες, 
σημεία από τα οποία περνάει πολύ 
αίμα και θα ζεστάνουν ταχύτερα το 
άτομο.

• Προσοχή! Είναι λάθος να ζεστάνουμε 
πρώτα τα άκρα του ατόμου (χέρια και 
πόδια) διότι το κρύο αίμα θα φύγει 
από εκεί και θα πάει στον κορμό, με 
αποτέλεσμα η καρδιά να ζοριστεί.

• Αποφύγετε να του κάνετε μασάζ σε 
οποιαδήποτε περιοχή.

• Εάν αντιληφθείτε ότι πέφτουν οι 
παλμοί της καρδιάς του, πρέπει άμεσα 
να του κάνουμε καρδιοαναπνευστική 
ανάνηψη (εφόσον γνωρίζουμε).

• Αν το θύμα φαίνεται αναίσθητο 
η καρδιοαναπνευστική ανάνηψη 
πρέπει να συνεχιστεί, ακόμη και σε 
απουσία της αναπνοής ή του παλμού, 
μέχρι να έρθει κάποιος έμπειρος 
επαγγελματίας υγείας ή να μεταφερθεί 
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χρειαζεται εμπειρια
και σοφια για Να παρεισ 

τηΝ αποφαση Να 
γύρισεισ πισώ. ιδιαιτερα 

οταΝ εισαι με μια 
ομαδα. οταΝ ερθει η 
στιγμη πού καποιοσ 

θα αΝαρώτηθει αΝ θα 
πρεπει Να σύΝεχισει η 
οχι, η απαΝτηση ειΝαι 

μαλλοΝ οχι.

Μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται εμπειρία 
και σοφία για να πάρεις την απόφαση 
να γυρίσεις πίσω. Ιδιαίτερα όταν είσαι 
με μια ομάδα. Όταν έρθει η στιγμή που 
κάποιος θα αναρωτηθεί αν θα πρέπει 
να συνεχίσει ή όχι, η απάντηση είναι 
μάλλον ΟΧΙ. 

το θύμα σε νοσοκομείο.( victim is not 
dead until they are warm and dead)

Η πρόληψη είναι η καλύτερη 
αντιμετώπιση!
Το σώμα μας έχει απίστευτους 
μηχανισμούς για να κρατάει την 
θερμοκρασία του σε φυσιολογικά 
επίπεδα. Όταν όμως εκθέτουμε τον 
εαυτό μας σε αφιλόξενο για αυτόν 
περιβάλλον, μπορεί να χρειαστεί λίγη 
βοήθεια από μέρους μας.

• Δώστε προσοχή στις ιδιαίτερες 
καιρικές συνθήκες.

• Η υγρασία και ο αέρας (wind chill) 
είναι παράγοντες που αυξάνουν της 
απώλεια της θερμοκρασίας.

• Φοράτε τα σωστά για την εποχή και 
τις καιρικές συνθήκες ρούχα για να 
μην κρυώνετε αλλά ούτε να ιδρώνετε.

• Φροντίστε να έχετε καλυμμένα τα 
άκρα σας (κεφάλι, λαιμό, χέρια).

• Φάτε και πιείτε καλά πριν ξεκινήσετε.

• Κατά την διάρκεια της 
δραστηριότητας να τρώτε και να πίνετε 
για να διατηρείτε τα επίπεδα ενέργειας 
σε καλό σημείο και για να αποτρέψετε 
την αφυδάτωση.

• Έχετε μαζί σας κάποια έξτρα ρούχα 
που μπορεί να χρειαστείτε. Ιδιαίτερα 
γάντια και κάλτσες που μπορεί εύκολα 
να βραχούν.

• Η σωστή εκπαίδευση, από 
επαγγελματίες διασώστες είναι 
απαραίτητη για να αναγνωρίσουμε 
και να βοηθήσουμε αποτελεσματικά 
κάποιον με συμπτώματα υποθερμίας.
Φροντίστε να παρακολουθήσετε 
σχετικό σεμινάριο από κάποιον 
πιστοποιημένο φορέα.
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Όι πρΌκΑτΌχΌι τών ΑιΓΑΓρών
ςτΑ Όρη της κρητης

Κείμενο, εικόνα, φωτογραφίες: Άλκης Γκέσκος

Σε κάθε βουνό μεγάλο ή μικρό, είτε 
κατοικούν άνθρωποι είτε όχι, ζει ένας 
ολόκληρος κόσμος από άγρια ζώα. 
Θηλαστικά, πτηνά, ερπετά και άλλα 
επιβιώνουν νύχτα και μέρα μέσα από 
έναν καθημερινό αγώνα μεταξύ τους 
αλλά και με τα υπόλοιπα στοιχεία της 
φύσης μέσα στην οποία εξελίσσονται. 

Στα όρη της Κρήτης, το γνωστότερο 
παράδειγμα αποτελεί ο Κρητικός 
αίγαγρος ή Αγρίμι όπως τοπικά 
ονομάζεται. Η ανατομία του είναι 
τέτοια που του επιτρέπει να κινείται για 
να τραφεί ακόμα και σε απόκρημνες 
κακοτράχαλες περιοχές οι οποίες, 
ταυτόχρονα, του προσφέρουν κατα-
φύγιο: «Γκρεμνά ‘ναι εμάς οι τόποι 
μας, λέσκες τα χειμαδιά μας…»  Το 
αγρίμι, όμως, που κυνηγήθηκε τόσο 

παθιασμένα όσο αγαπήθηκε και 
τραγουδήθηκε – με αποτέλεσμα να 
διαβιεί σήμερα μόνο στα Λευκά Όρη 
των Χανίων – δεν κατέφθασε με 
φυσικό τρόπο στην Κρήτη. Κάποια 
άλλο, δε, είδος θηλαστικού κατείχε, 

πρωτύτερα, τον οικολογικό θώκο του 
αγριμιού μέσα στα ορεινά φυλλοβόλα 
δάση και τις βραχώδεις εκτάσεις του 
νησιού.
 
Τα ζώα αυτά ήταν Κρητικά ελάφια 
το γένος της επιστημονικής ονο-
μασίας των οποίων ονομάστηκε 
Candiacervus. Η ύπαρξή τους ανα-
καλύφθηκε, σε μια σπηλιά, στην 
αρχή του 20ου αιώνα, από μια 
Βρετανίδα επιστήμονα, τη Δωροθέα 
Bate. Σύμφωνα με δημοσιευμένες 
παλαιοντολογικές έρευνες, υπήρξαν 
τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές 
μορφές οι οποίες αποτέλεσαν 
διαφορετικά υποείδη ή και είδη 
προερχόμενα από ένα ή, ίσως, δύο 
προγονικά ηπειρωτικά είδη. Σίγουρα 
ο ένας (ή μοναδικός) πρόγονος 
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ανήκε στην εξαφανισμένη φυλή 
Megacerini που ήταν γιγάντια ελάφια. 
Μορφολογικές ομοιότητες με το 
αγρίμι είχαν, στα δόντια και το σκελετό, 
οι δύο νανώδεις μορφές η μικρότερη 
εκ των οποίων, C. ropalophorus, 
έφτανε μόλις στα ~40 εκ στο ακρώμιο. 
Τα ζώα αυτά είχαν πολύ κοντά αλλά 
δυνατά άκρα κάτι που, λογικά, τους 
προσέδιδε ισορροπία στις κινήσεις. 
Πιστεύεται επίσης πως δεν έτρεχαν 
γρήγορα αλλά εξέλιξαν ανεπτυγμένη 
αλτική και αναρριχητική ικανότητα. 

Τα Κρητικά ελάφια έζησαν ~ 300.000 
χρόνια στο νησί (ο αίγαγρος δεν έχει 
πάνω από περίπου 8.000) και, βάσει 
σκελετικών ευρημάτων, πιστεύεται, 
γενικά, πως το τελευταίο υποείδος 
(ή είδος) που ήταν το μικρότερο - 
και προερχόμενο από τα γιγαντιαία 
- εξοντώθηκε από τους πρώτους 
σύγχρονους ανθρώπους στην Κρήτη, 
γύρω στο 8.000 π.Χ. Έχει όμως 
διατυπωθεί σε διατριβή (Moody 1987) 
και η άποψη ότι, μολονότι αμφίβολο, 
δεν είναι εντελώς απίθανο το να 
επιβίωσαν ως και μέσα στη ρωμαϊκή 
περίοδο (100 μ.Χ.) μαζί με εισηγμένα 
πλατώνια Dama dama.

Παρατηρώντας κάποια καλλιτεχνικά 
έργα, θα έλεγε κανείς ότι είναι 
κάπως πιθανό· από τη μια, ένας 
τουλάχιστον μινωικός σφραγιδόλιθος 
που, ίσως, απεικονίζει ελάφι με πολύ 
απλά κλαδοκέρατα, ορισμένα, ίσως, 
χαραγμένα σχέδια στη βραχοσκεπή 
Σκορδουλάκια στα Σφακιά, και 
τέλος, μια αναφορά από τα αρχαία 
χρόνια: στο ποίημα Αργοναυτικά 
του Απολλώνιου του Ρόδιου (295 
– 215 π.Χ.) δίνεται, από τρίτον, μια 
διαφορετική και παρεκκλίνουσα από 
το θέμα του κειμένου επεξήγηση 
του όρου «αχαιϊνέα έλαφος». Αν 
και, γενικά, το επίθετο αφορούσε 
συγκεκριμένη ηλικία των αρσενικών 
ελαφιών (2o έτος), ο Έλληνας 
Σχολιαστής λέει ότι Αχαιϊνέα ή και 
«σπαθιναία» καλούνταν το ελάφι 
που ‘γίνονταν’ (εκτρέφονταν;) 
στην Αχαία, μια πόλη της Κρήτης. 
Σπάθη στα αρχαία ελληνικά σήμαινε 
κάθε σιδερένιο μακρύ και πλατύ 
αντικείμενο συμπεριλαμβανομένων 
και ξιφών.

Κρίνοντας απ’ το σχήμα των 
κεράτων των δύο μικρότερων 
μορφών δεν αποκλείεται, λοιπόν, 
να αναφερόταν σε εκείνα. Τέτοιο 
σχήμα δεν αναπτύσσεται σε 
ζώντα είδη κι ούτε έχει βρεθεί σε 
απολιθώματα εκτός Κρήτης. Άραγε 
ποιος ήταν ο περίφημος Σχολιαστής 
για να θεωρηθούν αξιόπιστες οι 
πληροφορίες; Τα Αργοναυτικά είχαν 
τουλάχιστον τρείς σχολιαστές. Ένας 
από τους γνωστούς ήταν Κρητικός, 
ο Λουκίλλος Ταρραίος (1ος αιώνας 
μ.Χ.), από την Τάρρα, τη σημερινή Αγιά 
Ρουμέλη, στην ακτή του φαραγγιού 
της Σαμαριάς. Μάλλον, το σχόλιο 
ήταν δικό του. Άσχετα με το αν τελικά 
αναφέρονταν στο Candiacervus 
ropalophorus, είναι σημαντικό το ότι 
η αναφορά δεν απορρίφθηκε από 
άλλους σχολιαστές και ευτυχές το 
ότι διασώθηκε μαζί με το έργο ως τις 
μέρες μας. 

Κοντινότεροι ζώντες συγγενείς των 
Candiacervus, σύμφωνα με αναλύσεις 
γενετικού υλικού, είναι μόνο τα 
πλατώνια της Ευρώπης (όπως αυτά 
της Ρόδου) και της Μεσοποταμίας. Θα 
μπορούσαν τα νανώδη Κρητικά ελάφια 
να ξαναδημιουργηθούν; Αν και τίποτα 
δεν αποκλείεται, προς το παρόν, μόνο 
σε ταινία επιστημονικής φαντασίας.. 

Φαίνεται πως κάποιοι “πολύ 
παλιοί”, σκεπτόμενοι όπως κάποιοι 

“καινούριοι”, τα θήρευσαν σαν να 
θέλανε εσκεμμένα να τα αφανίσουν. 
Δυστυχώς, τέτοια λάθη τείνουν να 
επαναλαμβάνονται κι ας ελπίσουμε 
ότι η μοίρα των τελευταίων ενδημικών 
ελαφιών της Κρήτης θα αποτελέσει 
παράδειγμα για την αποφυγή τους. 

Εικόνα:  Απεικόνιση ενήλικου αρσενικού 
ατόμου Candiacervus sp II† († κλάση μεγέθους). 
Βασίστηκε σε, δημοσιευμένες στο διαδίκτυο,  
φωτογραφίες σκελετών από μουσεία και σε 
κύρια χαρακτηριστικά των κοντινών συγγενών 
του. Τα άτομα αυτού του υποείδους (ή είδους) 
έφταναν, όρθια, τα ~50 εκ στο ακρώμιο.
Φωτογραφίες: Ανήλικα και ενήλικα αρσενικά 
πλατώνια της Ρόδου με κλαδοκέρατα.
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Άλλη μια σχολή έφτασε στο τέλος της. 
Μετά από 10 μέρες μαθημάτων σε 
βράχια και πίστα η ομάδα των νέων 
μαθητών κατάφερε να τελειώσει με 
επιτυχία την αποστολή της και να 
ξεχυθεί στα βράχια με όρεξη, αγάπη, 
σεβασμό, κουλτούρα και πάνω από 
όλα γνώση για το σκαρφάλωμα.

Περάσαμε όμορφα, που είναι 
και βασικός στόχος της σχολής, 
μοιραστήκαμε μέρες και νύχτες 
όλοι μαζί, γίναμε σοφότεροι 
και σκαρφαλώσαμε περίπου 40 
διαδρομές. Η σχολή ξεκίνησε στο 
πιο κοντινό πεδίο της πόλης, το 
Βουλισμένο Αλώνι. Εκεί έγινε η 
πρώτη γνωριμία με τα υλικά και τα 
πρώτα μας αναρριχητικά βήματα στον 
βράχο. Η συνέχεια μας βρήκε στην 

πίστα, ώστε να μάθουμε τα μυστικά 
της κίνησης του σώματος σ’ ένα μέρος 
που είναι τέλειο για τον σκοπό αυτό.

Επόμενο Σαββατοκύριακο επισκε-
φτήκαμε το πιο μεγάλο και σημαντικό 
πεδίο του νησιού, το πανέμορφο και 
χειμερινό Αγιοφάραγγο. 
Με χαρά αντικρίσαμε ένα πεντα-
κάθαρο φαράγγι χάρη στους 
γνωστούς άγνωστους αναρριχητές 
όπου εδώ και 12 χρόνια δίνουν 
τη δική τους μάχη κάθε τέτοια 
εποχή με τα σκουπίδια. Η καντίνα 
ευτυχώς έλειπε (άλλο πάλι και τούτο, 
θα κάνουμε άραγε τίποτα;). Όλα ήταν 
τέλεια και καθαρά λοιπόν, αλλά ο 
καιρός είχε διαφορετική γνώμη. 
Μια καταιγίδα μας χάλασε τα σχέδια 
προς στιγμήν, αλλά η ομάδα βρήκε 

ΑνΑρριχητικΑ νεΑ

ΑνΑρριχητικΑ νεΑ
Σχολή αναρρίχησης βράχου, Φθινόπωρο 2017
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καταφύγιο στην πανέμορφη και 
πάντα φιλόξενη εκκλησία του αγίου 
Αντωνίου όπου το μάθημα συνεχίστηκε 
με επιτυχία. Ευτυχώς μετά από δύο 
ώρες το καλοκαίρι ήρθε και πάλι και οι 
μαθητές όρμηξαν στα βράχια.

Στις 10.11.2017, ημέρα Παρασκευή, 
είχαμε τη χαρά να κοιμηθούμε 
κάτω από τον έναστρο ουρανό του 
Τράφουλα και να ξυπνήσουμε ίσως 
στην πιο ωραία παραλία του νησιού. 

Το μάθημα έγινε με επιτυχία και αυτό 
το διήμερο και οι μαθητές έκαναν τις 
πρώτες τους πτώσεις και τις πρώτες 
διαδρομές επικεφαλής. Στην ουσία 
ήταν και η μέρα όπου βαφτίστηκαν 
αναρριχητές.

Τέλος το αμέσως επόμενο Σαββατο-
κύριακο ο καιρός μας έκανε πάλι 
κόλπα, η Κρήτη όμως είναι μεγάλη 
και το μοναδικό μέρος που δεν έβρεχε 
ήταν το Βουλισμένο Αλώνι. Λόγω 

καιρού εκεί βρέθηκαν αναρριχητές 
από όλο το νησί, κάτι το οποίο ήταν 
μια μοναδική εμπειρία για τα μάτια 
των αρχαρίων μαθητών της σχολής. 
Ευτυχώς την επόμενη μέρα το 
πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά κι 
έτσι επισκεφτήκαμε ακόμα ένα πεδίο 
όπως είχε το πρόγραμμα. Η τελευταία 
μέρα μας βρήκε στον όμορφο Πλακιά, 
με τους μαθητές να σκαρφαλώνουν 
αυτόνομοι στα πεδία Καλύψω και 
Δαμνόνι. Κάτι ψιλοτραυματισμοί 
στο τέλος της ημέρας ήταν αρκετοί 
ώστε η ομάδα να καταλάβει τη 
σοβαρότητα και την επικινδυνότητα 
του αθλήματος. 

Η αναρρίχηση είναι ίσως ένα από τα 
πιο ασφαλή σπορ αρκεί να γνωρίζεις 
και να ακολουθείς τα πρωτόκολλα 
ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση 
μπορεί τα αποτελέσματα να είναι μη 
αναστρέψιμα.

Θέλει προσοχή μεγάλη και σύνεση, 
ειδικά τώρα που πολλαπλα-
σιαζόμαστε με ρυθμούς facebook 
και youtube. 
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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.

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

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.

10% έκπτωση στα κανονικά τμήματαΚΑΖΑΛΙ • www.kazali.gr
Kορωναίου 5 - Ηράκλειο



47



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 γνωρίζουν τους κινδύνους της ορειβασίας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι φέρουν την ευθύνη σε 
   περίπτωση ατυχήματος.
•  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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• Ευτυχισμένο το 2018! Πάντα ψηλά!

• Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί 
η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Εάν δεν 
υπάρχει απαρτία,  θα γίνει επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
την επόμενη Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018. Η παρουσία 
όλων των μελών είναι σημαντική.

• Το Δ.Σ. του ΕΟΣ Ηρακλείου προτείνει τη σύγκληση 
Ειδικής Καταστατικής Συνέλευσης στο α΄ τρίμηνο 
του  2018 με στόχο τον εκσυγχρονισμό του καταστατικού 
του Συλλόγου, την καλύτερη λειτουργικότητά του στις 
σημερινές συνθήκες και την εναρμόνισή του με τον 
Αθλητικό Νόμο. Η ημερομηνία πραγματοποίησής της θα 
αποφασισθεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

• Την Τσικνοπέμπτη 8 Φεβρουαρίου θα γίνει το καθιερωμένο 
αποκριάτικο πάρτι-ρεφενέ στα εντευκτήρια του Συλλόγου. 
Ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα!

• Ιδιαίτερη μνεία αξίζει 
στα μέλη του Συλλόγου 
που προσφέρθηκαν εθε-
λοντικά και στήριξαν τις 
εκδηλώσεις του Συλλόγου, 
όπως την παιδική κα-
τασκήνωση και τον 
καθαρισμό μονοπατιών στην Κρήτη και την Κίμωλο.  
Ο εθελοντισμός είναι αξία άρρηκτα δεμένη με τον 
Ορειβατικό. Ελπίζουμε στη βοήθεια 
όλων στο μέλλον.

• Με επιτυχία έγινε η Σχολή Αναρρίχησης 
Βράχου Αρχαρίων το περασμένο 
φθινόπωρο. Ραντεβού στα βράχια, 
παιδιά!

• Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και 
φέτος η πεζοπορία για όλο τον κόσμο 

που ήταν ενταγμένη στο αθλητικό καλεντάρι του Δήμου 
Ηρακλείου και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 150 άτομα περπάτησαν 
στον δρόμο του νερού από την Κνωσό ως τις Αρχάνες. Και 
του χρόνου!

• Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην εσπερίδα του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης επ’ ευκαιρίας της παγκόσμιας 
Ημέρας Βουνού, στις 11 Δεκεμβρίου.

• Πολλά μέλη μας έλαβαν και πάλι μέρος στους αγώνες 
δρόμου που οργανώθηκαν εντός και εκτός Κρήτης. 
Συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα σε όσους συμμετείχαν 
στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας είτε ως αθλητές 
είτε ως εθελοντές. Μπράβο σας!

• Το Ορειβατικό Καταφύγιο «Πρίνος» του Συλλόγου μας 
είναι δυνατόν να είναι ανοικτό τις ημέρες των εορτών 
εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός ενδιαφερομένων και 
προσυνεννόηση με τον υπεύθυνο.

• Συγχαρητήρια στα μέλη μας Κατερίνα Μαστοράκη και 
Κώστα Μαρματζάκο για τη γέννηση της κόρης τους.  
Επίσης συγχαρητήρια στο μέλος μας Γιάννη Αγγελή και τη 
σύζυγό του για τη γέννηση της κόρης τους.

• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Νίκο Παπαδημητρίου για τον 
γάμο του. Ευχόμαστε κάθε ευτυχία!

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Κώστα Μανιά, Φωφώ Τσιβιδάκη 
και Έφη Τσολάκη για την απώλεια των μητέρων τους, Νίκο 

Φουκάκη, Στέργιο Χατζάκη, Σπύρο 
Καλεμάκη και Γιώργο Πλατανάκη για 
την απώλεια των πατέρων τους, στην 
οικογένεια του μέλους μας Γιώργου 
Παχάκη για την απώλειά του, καθώς 
και στις οικογένειες των παλιών 
μελών μας Γιώργου Παπαματθαιάκη, 
Εμμανουήλ Κριτσωτάκη και Εμμανουήλ 
Σφακιανάκη για την απώλειά τους.

Τα νέα μας


