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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
TΕΥΧΟΣ 8
B’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018

Επιμέλεια περιοδικού: Νανά Κουτσανδρέου
Επιμέλεια κειμένων: Άννα Μαρτιμιανάκη
Φωτογραφία Εξωφύλλου: Άρια Χατζηβασίλη
Σχεδιασμός: Deltagraphix, Μιχάλης Αλεξανδράκης
Εκτύπωση: Τυποκρέτα

Στο Ηράκλειο,  86 χρόνια πριν, γεννήθηκε ένα 
δυνατό και πολλά υποσχόμενο κοπέλι. Είχε τότε 
μόνο 23 κηδεμόνες και το βαφτιστικό του όνομα 

ήταν Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος!

Η κατοχή το ταλαιπώρησε, αλλά δεν πτοήθηκε και 
συνέχισε να μεγαλώνει, να δυναμώνει και να ζωηρεύει. 

Το 1948 γιόρτασε πανελληνίως τα 
16 χρόνια του στον Ψηλορείτη και 
τον Αφέντη Χριστό της Οροσειράς 
της Δίκτης! Φίλοι από όλους 
τους ορειβατικούς συλλόγους  
της Ελλάδας ήρθαν τότε  και 
περπάτησαν για 10 μέρες στα 
περήφανα  και ιερά βουνά του 
νησιού μας.

Το 1967, στα 35 του, κάνει την 
πρώτη του χειμερινή ανάβαση στην 
κορυφή της Κρήτης, τον Ψηλορείτη. 
Διήρκησε τρεις μέρες. Οι πέντε πιο 
τολμηροί ορειβάτες του, δυνατοί και 
αποφασισμένοι, ξεκίνησαν την ανάβαση 
από τις Κουρούτες, βαδίζοντας μέσα σε 
πυκνή ομίχλη. Πάλεψαν με το τσουχτερό κρύο 
αλλά και τον μανιασμένο αέρα για ώρες και 
στο τέλος κατάφεραν να φτάσουν στο εκκλησάκι  
του Τιμίου Σταυρού στα 2456μ. Ο αείμνηστος 
Μανόλης Κορνάρος, περιγράφοντας την χειμωνιάτικη 
κατάκτηση του Ψηλορείτη στην «Αλλαγή», αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Άλλοι τη χαρακτήριζαν σωστή 
τρέλα, άλλοι παράτολμο και επικίνδυνο άλμα και οι 
πιο συντηρητικοί κάτι το ακατόρθωτο. Εμείς φράξαμε 
τα αυτιά μας σ’ όλα αυτά χωρίς ωστόσο και να 
αψηφούμε τους κινδύνους και τις μπόρες που είχαμε 
να αντιμετωπίσουμε…»

Από τότε μέχρι σήμερα ο Σύλλογος έχει ανέβει 
στον Ψηλορείτη πολλές φορές, σε όλα τα βουνά της 

Κρήτης, της Ελλάδας αλλά και σε αρκετά βουνά του 
εξωτερικού. Τα φιντανάκια και οι εκκολαπτόμενοι 
ορειβάτες - μέλη του, άξια παιδιά του, κρατούν 
ψηλά τις προσδοκίες του.  Δεν είναι, όμως, μόνο οι 
κορφές που πατάνε αλλά και η ιστορία του που τη 
μαθαίνουν από τους παλιότερους και τη σέβονται!  
Μια ιστορία γεμάτη αγάπη και σύμπνοια, 
προσφορά και πολλές φορές αυταπάρνηση.

Είναι ένα υγιές σώμα και κάθε μέλος 
του είναι ένα σημαντικό κύτταρό 
του που,  όταν λειτουργεί σωστά 
κι αλληλεπιδρά ευεργετικά με  τα 
υπόλοιπα, δίνει ζωή και δύναμη σ’ 
αυτό το σώμα. Ένα σώμα που παίρνει 

αλλά και δίνει εμπειρίες ζωής! 
Τρέφεται και δυναμώνει μόνο με 

την αγάπη, την αφοσίωση και την 
εθελοντική προσφορά των μελών του. 
Κάθε ενεργό και δραστήριο μέλος 

τού δίνει ζωή, παρόν και μέλλον, 
διατηρώντας ως σταθερή αξία  το 

πολύτιμο παρελθόν του.

Κι αν  ακόμα κάποια παιδιά του άνοιξαν 
φτερά – τα φτερά που τους έδωσε αυτό το σώμα- 

κι έφυγαν, θα κουβαλούν πάντα τους  δικούς του 
σπόρους, γιατί βγήκαν από την ίδια μαγιά.

Σήμερα αυτό το κοπέλι το λέμε ΕΟΣ Ηρακλείου 
και απαριθμεί πάνω από 1000 μέλη.  Καθένας και 
καθεμία από εμάς  είναι ο ίδιος ο Σύλλογος και, 
πιστέψτε με, στο σύντομο διάστημα που μαθήτευσα 
κοντά του τον έχω  ακούσει  να «ανασαίνει» , τον έχω 
δει να αγωνίζεται να κρατήσει τις αξίες των πρώτων 
κηδεμόνων του και να δίνει φτερά στις  ανήσυχες 
ψυχές και στα αδάμαστα πνεύματα των θνητών 
σωμάτων μας!

Άννα Καλλέργη
Επιμέλεια: Κατερίνα Παπουτσάκη

Είμαι της κορυφής πουλί, στα χαμηλά δεν κάνω
και στο ψηλότερο τζουγκρί χτίζω φωλιά απάνω.

Πέτρος Καλλέργης
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Κυριακή 1 
β. Φαράγγι Σαρακίνας 
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου
 Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 2 

Από το χωριό Μύθοι (225μ) ανεβαίνουμε το φαράγγι της 
Σαρακίνας, μικρό αλλά πανέμορφο φαράγγι, πλούσιο σε 
βλάστηση, πουλιά και νερό σχεδόν σε όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Η διάσχισή του περιλαμβάνει περπάτημα στο 
νερό και σκαρφάλωμα στους βράχους που βρίσκονται στην 
κοίτη του.  Η ημέρα μας τελειώνει με μπάνιο στην παραλία 
του Μύρτου. 

Κυριακή 8
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. 
Κολυμπάμε στο ποτάμι, στους καταρράκτες και φυσικά στη 
θάλασσα όπου εκβάλλει, στην παραλία της Πρέβελης.

Κυριακή 1 - Πέμπτη 5
α. Όλυμπος   
Αρχηγός: Άννα Καλλέργη 

Ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, γνωστό 
παγκοσμίως για το μυθολογικό του πλαίσιο, δεσπόζει 
επιβλητικός στα όρια Μακεδονίας και Θεσσαλίας. 
Με μια σειρά από ψηλές κορυφές που αυλακώνουν βαθιές 
χαράδρες είναι μια περιοχή ιδιαίτερης βιοποικιλότητας 
που ανακηρύχτηκε Εθνικός Δρυμός το 1938. Κάθε χρόνο 
χιλιάδες ορειβάτες τον επισκέπτονται για να νιώσουν τη 
γοητεία της φύσης του και να χαρούν την περιήγηση στις 
πλαγιές του και την κατάκτηση των κορυφών του, με 
ψηλότερη τον Μύτικα (2.918μ). Εκεί θα βρεθεί αυτόν τον 
Ιούλιο και ο Σύλλογός μας. Αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα μας.

πρόγραμμα ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Κυριακή 15
Φαράγγι Καρανταλέ 
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου 
Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.:1  

Η  διαδρομή μας ξεκινάει από το χωριό Σαϊτούρες Ρεθύμνου 
και είναι κυκλική. Από μονοπάτι κατεβαίνουμε στο φαράγγι 
που είναι πλούσιο σε βλάστηση και νερό. Επιστρέφουμε με 
λίγο ανηφορικό μονοπάτι στο χωρίο Σαϊτούρες και με το 
λεωφορείο πάμε σε κοντινή παραλία για μπάνιο.

Σάββατο 21 - Τετάρτη 25
78η Πανελλήνια Ορειβατική
Συνάντηση - Κόζιακας - Περτούλι
Αρχηγός:  Φάνης Μάμος  

Κάθε χρόνο οι ορειβάτες όλης της χώρας συναντιόμαστε σε 
κάποιο από τα βουνά μας το πλησιέστερο Σαββατοκύριακο 
στη γιορτή του προστάτη μας Προφήτη Ηλία. Φέτος η 
συνάντηση γίνεται στο Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας 1901μ) 
του νομού Τρικάλων και οικοδεσπότης είναι ο Σύλλογος 
Ορειβασίας Χιονοδρομίας Τρικάλων. Τις επόμενες μέρες 
θα πραγματοποιήσουμε εξορμήσεις στην περιοχή. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Κυριακή 22
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.

Σάββατο 28 - Κυριακή 29
Αϊ Γιάννης - Πάχνες 
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
Ώρες πορείας: 4+5  •  Β.Δ.:1+2

Σάββατο πρωί αναχωρούμε για Σφακιά. Μετά από 
δροσερή στάση για μπάνιο στην παραλία του Ίλιγγα, 
φτάνουμε με το λεωφορείο στον Αϊ Γιάννη. Το απόγευμα 
περπατάμε στα μπαλκόνια του Αϊ Γιάννη και το βράδυ 
διανυκτερεύουμε σε δωμάτια ή σκηνές κάτω από το μαγικό 
φως της πανσελήνου. Την Κυριακή ξεκινάμε νωρίς και 
προωθούμαστε με φορτηγάκια στη θέση Ρουσιές (1900μ). 
Από εκεί ανεβαίνουμε στις Πάχνες (2452μ), την ψηλότερη 
κορυφή των Λευκών Ορέων. Επιστρέφουμε από το ίδιο 
μονοπάτι. Η μέρα ολοκληρώνεται με ένα ακόμα μπάνιο 
σε κάποια παραλία της περιοχής. Η διαδρομή είναι βατή, 
κατάλληλη και για ορειβάτες με λίγη πείρα στο βουνό. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 πρόγραμμα
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πρόγραμμα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Κυριακή 5
Μάταλα - Κόκκινη Άμμος -
Μάταλα - Κομμός
Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός  •  Ώρες πορείας: 4  • Β.Δ.: 1 

Μία ημέρα αφιερωμένη στις καλύτερες παραλίες του 
νομού μας. Ξεκινάμε από τα Μάταλα και από ξεκάθαρο 
μονοπάτι πάμε στην Κόκκινη Άμμο όπου κάνουμε μπάνιο. 
Επιστρέφουμε στα Μάταλα και από μονοπάτι με θέα τη 
θάλασσα και τα Παξιμάδια φτάνουμε στον Κομμό, όπου 
συνεχίζουμε τις βουτιές μας έως αργά το απόγευμα. Όποιος 
θέλει μπορεί να πάει στον Κομμό και με το λεωφορείο. 

Σάββατο 11 - Κυριακή 12 
Φαράγγι Μυλωνά,
Φαράγγι Πεύκων  
Αρχηγός: Μανιάνα Μιγάδη
Ώρες πορείας: 4+6 • Β.Δ.:1+2

Ξεκινάμε νωρίς το πρωί του Σαββάτου για την Ιεράπετρα 
και περπατάμε στο φαράγγι του Μυλωνά με τον μεγάλο 
καταρράκτη ύψους 20μ. Η διαμονή γίνεται σε σκηνές 
ή υπνόσακους στην παραλία Λαγκαδά δίπλα από τον 
Μακρύ Γιαλό ή σε δωμάτια. Την Κυριακή ανεβαίνουμε από 
καλντερίμι στους Πεύκους, επισκεπτόμαστε το σπήλαιο 
Βρέικο και κατεβαίνουμε μέσα από το φαράγγι για μπάνιο 
στο Μακρύ Γιαλό.

Κυριακή 19 - Κυριακή 26
α. Αυγουστιάτικη
απόδραση στη Σίφνο 
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου  

Μια οκταήμερη απόδραση στο όμορφο κυκλαδίτικο νησί της 
Σίφνου που περιλαμβάνει περπάτημα σε γραφικά μονοπάτια, 
κολύμπι σε κρυστάλλινα νερά και αξέχαστες γαστρονομικές 
εμπειρίες. Περπατάμε στις τέσσερις οροσειρές του νησιού 
και ανεβαίνουμε στην ψηλότερη κορυφή του, τον Προφήτη 
Ηλία (682μ). Διαμονή σε δωμάτια ή οργανωμένο κάμπινγκ. 
Αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Κυριακή 19
β. Φαράγγι Ίμπρου 
Αρχηγός: Μαριάμ Κρητικού  •   Ώρες πορείας: 4   •   Β.Δ.: 1  

Όμορφη και ευχάριστη πεζοπορία στο Φαράγγι της Ίμπρου 
στα Σφακιά, το οποίο 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 Φραγκοκάστελλου. Η πορεία 
είναι εύκολη και συνιστάται για καινούργιους ορειβάτες και 
για παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 πρόγραμμα

Τετάρτη 29 Αυγούστου -
Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου           
Παιδικό Ορειβατικό Camp
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 βιώνουν από κοντά το δάσος 
και περπατάνε στα μονοπάτια της περιοχής. Παράλληλα 
συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια και έχουν μια πρώτη 
επαφή με την αναρρίχηση.

Σάββατο 25 - Κυριακή 26 
α. Φαράγγι Χοχλακιών - 
Κάτω Ζάκρος  
Αρχηγός: Ελένη Αρνοπούλου  •  Ώρες πορείας : 2+4  •  Β.Δ.: 1

Το Σάββατο διασχίζουμε το μικρό, επιβλητικό και γεμάτο 
ρίγανη Φαράγγι των Χοχλακιών και διανυκτερεύουμε σε 
υπνόσακους στην παραλία Καρούμες, υπό το σεληνόφως. 
Την Κυριακή περπατάμε παραλιακά με κατεύθυνση νότια, 
περνάμε από το σπήλαιο των Πελεκητών και καταλήγουμε 
στην Κάτω Ζάκρο.

Σάββατο 25
β. Ανάβαση στον
Στρούμπουλα με φεγγάρι
Αρχηγός: Παναγιώτης Αργύρης
Ώρες πορείας: 3 • Β.Δ.: 1      

Ανηφορίζουμε στην κορυφή Τίμιος Σταυρός του 
Στρούμπουλα (800μ) αργά το απόγευμα, ξεκινώντας από το 
ομώνυμο οροπέδιο (450μ). Ξεκουραζόμαστε στην κορυφή 
απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα με το αυγουστιάτικο 
φεγγάρι με συνοδεία μουσικής. Επιστρέφουμε πίσω από το 
ίδιο μονοπάτι, αργά το βράδυ.

400m 400m

8km

200m
12km
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πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σάββατο 1 - Κυριακή 2
α. Αϊ Γιάννης - Καλός Πόρος -
Χώρα Σφακίων 
Αρχηγός: Γιώργος Μιχαλοδημητράκης 
Ώρες πορείας: 1+7  •  Β.Δ.: 1+2

Το Σάββατο το μεσημέρι αναχωρούμε για τον Άγιο 
Ιωάννη Σφακίων (770μ). Περπατάμε μέχρι τον Καλό 
Πόρο όπου και διανυκτερεύουμε με ατομικά εφόδια 
στην ύπαιθρο. Η τοποθεσία αποτελεί άριστη επιλογή 
προκειμένου να αγναντέψουμε από ψηλά την περιοχή 
και να παρακολουθήσουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. 
Την Κυριακή νωρίς το πρωί ξεκινάμε την πεζοπορία μας 
πάνω στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 και, αφού περάσουμε 
από τις παραλίες Μάρμαρα, Λύκο, Φοίνικα, Λουτρό και 
Γλυκά Νερά, καταλήγουμε στη Χώρα Σφακίων.

Κυριακή 2
β. Μονή Βώσακου  
Aρχηγός: Μανιάνα Μιγάδη  •   Ώρες πορείας: 3   •   Β.Δ.: 2

Ανεβαίνουμε στην ανακαινισμένη Μονή Βώσακου από 
την Εθνική οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου. Επισκεπτόμαστε 
την πανέμορφη Μονή και αφού περιηγηθούμε στη γύρω 
περιοχή, κάνουμε ασκήσεις του συστήματος Γιόγκα.

Σάββατο 8 - Κυριακή 9
38η Παγκρήτια 
Ορειβατική Συνάντηση 
Αρχηγός: Δ.Σ.

Κάθε χρόνο οι ορειβάτες από όλους τους Ορειβατικούς 
Συλλόγους της Κρήτης συναντιούνται για να περπατήσουν 
μαζί και να γνωριστούν καλύτερα. Φέτος η συνάντηση 
διοργανώνεται από τον ΕΟΣ Λασιθίου και φιλοξενείται στον 
ευρύτερο χώρο του καταφυγίου του, Στροβίλι. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Κυριακή 16
α. Ορεινό - Κοψάς -
Θρυπτή - Κλήρος - Παπούρα  
Αρχηγός: Γιώργος Σπυριδάκης 
Ώρες πορείας: 8 •  Β.Δ.: 3 

Μια κυκλική πορεία, πάνω σε λιγοπερπατημένα μονοπάτια, 
μέσα στη λεκάνη απορροής της περιοχής του Ορεινού. Θα 
κινηθούμε στα ανώτερα υψομετρικά όρια αυτής της λεκάνης 
στα 1.000 μέτρα τραβερσάροντας όλη την ανατολική όψη 
του ορεινού όγκου της Θρυπτής. Αφού περάσουμε από το  
διάσελο ανάμεσα σε αυτήν και το Κλήρος, θα ανέβουμε στην 
κορυφή του Κλήρους (1.331μ.), του δεύτερου πιο ψηλού 
βουνού ανατολικά του Ισθμού της Ιεράπετρας. Το Κλήρος, 
διαθέτοντας την επιβλητική ορθοπλαγιά «Φουρναρά», 
αποτελεί έναν παράδεισο για τα μεγάλα αρπακτικά και 
πτωματοφάγα πουλιά της Κρήτης. Θα περπατήσουμε για 
δύο περίπου χιλιόμετρα πάνω στη χαρακτηριστική ενιαία 
κορυφογραμμή Κλήρους και Ανατολικής Παπούρας 
(1.187μ.), προτού κατηφορίσουμε για το Ορεινό. Η διαδρομή 
προσφέρεται για παρατήρηση πουλιών. 
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Κυριακή 23
β. Μάλια - Σίσι -
Μίλατος, Σπήλαιο Ραπά 
Αρχηγός: Παναγιώτης Αργύρης  •  Ώρες πορείας: 4  • Β.Δ.: 1

Ξεκινάμε την πορεία μας από τις αρχαιότητες στα Μάλια. 
Ακολουθώντας παραλιακό μονοπάτι διασχίζουμε το Σίσι, 
διάφορες μικρές παραλίες με θέα στο κρητικό πέλαγος και 
μετά την παραλία Μπούφος ανηφορίζουμε σε παραλιακό 
χωματόδρομο μέχρι τη Μίλατο, και ανατολικότερα έως το 
ξωκλήσι Κωνσταντίνου και Ελένης. Επιστρέφουμε στην 
παραλία της Μιλάτου, όπου βρίσκουμε το λεωφορείο για 
να μας μεταφέρει στο σπήλαιο του Ραπά, που βρίσκεται 
σε υψόμετρο 155μ., έχει μήκος 75μ και αποτελείται από 
πολλές μικρές αίθουσες σε διαφορετικά επίπεδα με 
άφθονες σταλαγμιτικές κολώνες διατεταγμένες σε σειρές.

Κυριακή 30
α. Ασκύφου - Ανώπολη     
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης 
Ώρες πορείας: 8   •  Β.Δ.: 3

Από τον οικισμό Πετρές (730μ) του Ασκύφου ξεκινάμε το 
περπάτημα σε παλιό μονοπάτι που μας βγάζει στο μικρό 
οροπέδιο Κάτω Ξερόκαμπος (1100μ). Περνάμε την περιοχή 
Τρικουκιά (1164μ), τον οικισμό Καλοί Λάκκοι, την πηγή 
Σκαφίδια (1235μ) και το εγκαταλελειμμένο χωριό Μουρί. 
Τέλος, διασχίζουμε εγκάρσια το φαράγγι της Καββής  με 
την παλιά τοιχογραφημένη εκκλησία και από χωματόδρομο 
τερματίζουμε στην Ανώπολη (600μ).

Κυριακή 30
β. Ασκύφου - Τρικουκιά -
Οροπέδιο Νιάτο - Ασκύφου    
Αρχηγός: Σοφία Λουκάκη  •  Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Από τον οικισμό Πετρές (730μ) του Ασκύφου ξεκινάμε 
το περπάτημα σε παλιό μονοπάτι που μας βγάζει στο 
μικρό οροπέδιο Κάτω Ξερόκαμπος (1100μ) και φτάνουμε 
στην περιοχή Τρικουκιά (1164μ). Από εκεί, με μονοπάτι 
συνεχίζουμε ως το Οροπέδιο Νιάτο (1200μ). Επιστρέφουμε 
στο Ασκύφου ακολουθώντας όμορφο, κατάφυτο μονοπάτι. 
Ακολουθεί μπάνιο στα κρυστάλλινα νερά του νότου.

Κυριακή 16
β. Φαράγγι Ορεινού 
Αρχηγός: Μανούσος Πουλινάκης  
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Το φαράγγι του Ορεινού είναι από τα ομορφότερα της 
Κρήτης, με έντονη βλάστηση. Στην αρχή της διαδρομής 
υπάρχουν πηγές και μικροί καταρράκτες, οι οποίοι όμως 
σπάνια τρέχουν το καλοκαίρι. Το περπάτημα θα ξεκινήσει 
από το καταπράσινο χωριό Ορεινό (400μ) και θα καταλήξει 
στον Κουτσουρά. Θα ακολουθήσει μπάνιο στην παραλία.

Κυριακή 23
α. Στις κορυφές του Ψηλορείτη  
Αρχηγός: Μαριάμ Κρητικού 
Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.: 3  

Ξεκινάμε από το Οροπέδιο της Νίδας (1450μ). Περνώντας 
από αρκετά κακοτράχαλα σημεία και μερικά μιτάτα, 
προσεγγίζουμε τις κορυφές Κούσακας (2.209μ) και 
Βουλωμένος (2.267μ.) Στη συνέχεια ανεβαίνουμε στην 
κορυφή του Αγκαθιά (2424μ) και στην κορυφή Τίμιος 
Σταυρός (2456μ), όπου βρίσκεται το ομώνυμο εκκλησάκι.  
Από την κορυφή μπορούμε να δούμε το μεγαλύτερο μέρος 
της Κρήτης και, ανάλογα με τις συνθήκες, και κάποια νησιά 
τού Αιγαίου. Η κατάβασή μας θα γίνει από τη βορεινή 
πλευρά ακολουθώντας τη λεγόμενη Στράτα του Ψηλορείτη 
για να καταλήξουμε στο καταφύγιο του Μυγερού. 



πρόγραμμα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Κυριακή 7
α. Κάτω Χωριό - Καταλύματα - 
Κουφωτό - Μοναστηράκι 
Αρχηγός: Γιώργος Σπυριδάκης 
Ώρες πορείας: 9  •  Β.Δ.: 3 

Ανηφορίζουμε από το Κάτω Χωριό Ιεράπετρας, στο 
ύψωμα που βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και 
προσεγγίζουμε την κορυφογραμμή του νοτιότερου βουνού 
«Καταλύματα ή Ξυλόγουρνες» στα 850μ. Αφού βαδίσουμε 
στην πανέμορφη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αρχαιολογικά 
κορυφογραμμή, χαμηλώνουμε πρόσκαιρα για να 
συναντήσουμε τη λεγόμενη «Στράτα του Σελιμά». Αμέσως 
μετά αρχίζει η ανάβαση στη δασωμένη κορυφογραμμή του 
Κουφωτού. Η επιστροφή στο Μοναστηράκι γίνεται από το 
γνωστό μονοπάτι Ε4 που ενώνει την Αγία Άννα Θρυπτής 
με τον οικισμό στην έξοδο της χαράδρας του Χα. Η καλή 
φυσική κατάσταση είναι απαραίτητη.

Κυριακή 7
β. Μονή Γουβερνέτου -
Αυλάκι - Σεϊτάν Λιμάνια   
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1 

Πεζοπορία στα “φιόρδ της Κρήτης” που ξεκινά από 
τη Μονή Γουβερνέτου πάνω σε όμορφο πετρόκτιστο 
μονοπάτι, περνά από το Σπήλαιο της Αρκουδιώτισσας, το 
εγκαταλειμμένο μοναστήρι του Καθολικού και κατηφορίζει 
μέχρι τη θάλασσα, στο Αυλάκι, το πρώτο υπέροχο μικρό 
φιόρδ με γαλαζοπράσινα νερά, στο οποίο υπάρχουν ερείπια 
από το παλιό λιμάνι της μονής. Συνεχίζουμε την πορεία μας 
σε μονοπάτι δίπλα στη θάλασσα μέχρι τα ξακουστά Σεϊτάν 
Λιμάνια, το επόμενο ξακουστό φιόρδ, για να απολαύσουμε 
το μπάνιο μας στα καταγάλανα νερά του.
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Σάββατο 13 - Κυριακή 14
α. Γκίγκιλος 
Αρχηγός: Άρια Χατζηβασίλη
 Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3 

Το Σάββατο το απόγευμα αναχωρούμε για τον Ομαλό Χανίων 
όπου και διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή το πρωί ξεκινάμε από 
το Ξυλόσκαλο (1200μ) την ανάβαση για την κορυφή Γκίγκιλος, 
η οποία βρίσκεται δυτικά του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Αρχικά 
ακολουθούμε το καλά χαραγμένο μονοπάτι Ε4, περνάμε από 
το Λινοσέλι και ανηφορίζουμε μέχρι το διάσελο (1650μ). 
Ακολουθώντας τα σημάδια στη βραχώδη δυτική πλαγιά 
του βουνού, συνεχίζουμε για την κορυφή του Γκίγκιλου 
(1980μ). Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη και η θέα μαγευτική.  
Η επιστροφή γίνεται από το ίδιο μονοπάτι.

Σάββατο 13 - Κυριακή 14
β. Ομαλός - Λινοσέλι - Ομαλός  
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
Ώρες πορείας: 4   •  Β.Δ.: 1     

Το Σάββατο το απόγευμα αναχωρούμε για τον Ομαλό 
Χανίων όπου και διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή το πρωί 
ξεκινάμε από το Ξυλόσκαλο (1200μ) το περπάτημά μας 
ακολουθώντας το μονοπάτι προς Γκίγκιλο, απολαμβάνοντας 
την ιδιαίτερη και άγρια ομορφιά των κορυφών αλλά και του 
οροπεδίου που απλώνεται στα πόδια μας. Στη θέση Λινοσέλι 
(1450μ) βρίσκουμε την πηγή και ξεκουραζόμαστε πριν 
επιστρέψουμε στο οροπέδιο. Σχετικά εύκολη εξόρμηση, 
κατάλληλη για νέους ορειβάτες.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 πρόγραμμα

Κυριακή 21
α. Διάσχιση Ψηλορείτη
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης  
 Ώρες πορείας: 10    Β.Δ.: 3

Ξεκινάμε πολύ νωρίς το πρωί από το Οροπέδιο της Νίδας 
(1450μ) από όπου ακολουθώντας το κλασικό μονοπάτι 
ανεβαίνουμε στην κορυφή του Ψηλορείτη, Τίμιος Σταυρός 
(2456μ). Από εκεί κατηφορίζουμε νοτιοδυτικά μέχρι το 
καταφύγιο του ΕΟΣ Ρεθύμνου, Τουμπωτός Πρίνος (1400μ), 
όπου αφού ξεκουραστούμε συνεχίζουμε την πορεία μέσα 
από δασωμένο μονοπάτι μέχρι το χωριό Φουρφουράς 
(500μ). 

Κυριακή 21
β. Κυνήγι κρυμμένου
θησαυρού στον Στρούμπουλα
Αρχηγός: Μανιάνα Μιγάδη • Ώρες πορείας: 4  • Β.Δ.: 1      

Μια διαφορετική ανάβαση στον κοντινό μας Στρούμπουλα. 
Ανεβαίνουμε χωρισμένοι σε δύο ομάδες, λύνοντας γρίφους 
σε ένα καλοστημένο κυνήγι θησαυρού. Φορέστε το πιο 
όμορφο σας χαμόγελο, πάρτε τις πυξίδες σας κι ελάτε να 
απολαύσουμε μαζί μία διαφορετική ανάβαση. Το έπαθλο, 
εκτός από την χαρά της επιτυχίας,... έκπληξη! Η εξόρμηση 
προτείνεται για παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς 
τους.

Πέμπτη 25 - Κυριακή 28
Φαλακρό - Παγγαίο -
Στενά Νέστου 
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη   

Τετραήμερη απόδραση με προορισμό την απλή και 
ανοιχτόκαρδη Δράμα και την Ξάνθη, το στολίδι της Θράκης. 
Θα γνωρίσουμε τις ομορφιές του Φαλακρού (2232μ) - που 
παρά το όνομα του μόνο γυμνό δεν είναι! - του Παγγαίου 
(1956μ), του βυθισμένου στο μύθο βουνού, και του ταξιδευτή 
της Ροδόπης, του ποταμού Νέστου, ακολουθώντας μια από 
τις ωραιότερες πεζοπορικές διαδρομές της Ελλάδας δίπλα 
στις όχθες του.
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Κυριακή 18
Καλό Χωριό -
Φαράγγι Αποσελέμη 
Αρχηγός: Δ.Σ.  •  Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1 

Δωρεάν πεζοπορία για όλους, ενταγμένη στο αθλητικό 
καλεντάρι του Δήμου Ηρακλείου και του τμήματος 
αθλητισμού. Ξεκινάμε 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. Η πορεία 
είναι εύκολη και συνιστάται για καινούργιους ορειβάτες και 
για παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Κυριακή 25
Κολλητά Φαράγγια  
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης 
Ώρες πορείας: 5    Β.Δ.: 1    

Στη διαδρομή αυτή διασχίζουμε 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, γνωστό και σαν Φαράγγι του 
Κάτω Πόρου, είναι παράλληλο με το πρώτο. Η πορεία μας 
περνά από την περιοχή που βρίσκονται οι τάφοι των Πέντε 
Παρθένων και καταλήγει στην Αργυρούπολη (300μ).  

πρόγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Κυριακή 4
Αχεντριάς - Μαριδάκι -
Τσούτσουρας 
Αρχηγός: Ελευθερία Μαυρομανωλάκη 
Ώρες πορείας: 6    Β.Δ.: 2 

Ξεκινάμε από τον Αχεντριά (670μ) σε ένα παλιό μονοπάτι που 
πήγαιναν πριν χρόνια με τα ζώα ή με τα πόδια στο Μαριδάκι. 
Αφού περάσουμε τη Ζωοδόχο Πηγή, κατηφορίζουμε με θέα 
την θάλασσα και περνάμε από τον ωραίο βράχο Πύθαρο 
αφήνοντας δεξιά μας το φαράγγι του Λιχνιστή. Από χτιστό 
μονοπάτι φθάνουμε στο Μαριδάκι, κάνουμε μπάνιο και 
καταλήγουμε  από παράκτιο μονοπάτι στον Τσούτσουρα.

Σάββατο 10 - Κυριακή 11
Αποπηγάδι - Σπίνα -
Κάντανος 
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου 
 Ώρες πορείας: 7   Β.Δ.: 2

Το Σάββατο το μεσημέρι αναχωρούμε για την Παλαιόχωρα. 
Την Κυριακή μεταβαίνουμε με το λεωφορείο στην Κάντανο 
(425μ) και με φορτηγάκια στο βουνό Αποπηγάδι (1234μ). 
Περπατάμε στην κορυφογραμμή, φτάνουμε στον Άγιο 
Ζήνα (1350μ) αφού περάσουμε από το Καρακόλι (τουρκικό 
φυλάκιο) κινούμενοι παράλληλα με τη Βασιλική Στράτα. 
Η θέα τριγύρω είναι πανοραμική. Κατηφορίζουμε την 
πλαγιά μέχρι το δεύτερο εκκλησάκι του Άγιου Ζήνα δίπλα 
σε αιωνόβια πλατάνια και από χωματόδρομο διασχίζουμε 
καστανόδασος μέχρι το χωριό Σπίνα (745μ). Από εκεί 
μπαίνουμε στο φαράγγι της Σπίνας και καταλήγουμε στο 
εκκλησάκι του Αγίου Ειρηναίου (496μ) και στον παλιό 
δρόμο Χανίων–Καντάνου. Μετά από 2 χλμ παράλληλα με 
το φαράγγι της Καντάνου καταλήγουμε στην Κάντανο.
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ΚΑΛΕΣ
    ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ....

Κυριακή 2
α. Νίδα - Μαύρη -
Καμαραϊκό Σπήλαιο - Νίδα 
Αρχηγός: Νώντας Γκιουζέλης
Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.: 3    

Από το Οροπέδιο της Νίδας (1350μ) ανηφορίζουμε για 
την Κορυφή Μαύρη (1981μ). Αφού απολαύσουμε τη 
θέα, κατεβαίνουμε στο Καμαραϊκό Σπήλαιο (1700μ) και 
επιστρέφουμε στη Νίδα περνώντας από πρινοδάσος και 
γραφικά μιτάτα βοσκών.

β. Νίδα -
Καμαραϊκό Σπήλαιο - Νίδα 
Αρχηγός: Μαρία Σωμαράκη
Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2

Από το Οροπέδιο της Νίδας (1350μ) πάμε στο Καμαραϊκό 
Σπήλαιο(1700μ) περνώντας από μιτάτα βοσκών και 
πρινοδάσος, τραβερσάροντας τις νότιες πλαγιές του 
Ψηλορείτη με υπέροχη θέα. Η επιστροφή στη Νίδα γίνεται 
από το ίδιο μονοπάτι.
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Κυριακή 9
Καλοί Λιμένες -
Αγιοφάραγγο 
Αρχηγός:  Μανιάνα Μιγάδη
Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1 

Εύκολη πεζοπορία που ξεκινάει και καταλήγει στους 
Καλούς Λιμένες. Ακολουθώντας μονοπάτι με θέα στο 
Λιβυκό πέλαγος περνάμε από το σπηλαιοβάραθρο του 
Βουρβουλίτη και προσεγγίζουμε το φαράγγι, γνωστό για 
το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου, τις σπηλιές που ζούσαν 
οι ασκητές-άγιοι και την πανέμορφη παραλία του, όπου οι 
τολμηροί μπορούν να κάνουν τη βουτιά τους. Επιστρέφουμε 
από την ίδια διαδρομή. Η πορεία είναι εύκολη, κατάλληλη 
για καινούργιους ορειβάτες και παιδιά που συνοδεύονται 
από τους γονείς τους.

Κυριακή 16
Παράνυμφοι - Τρεις Εκκλησιές - 
Παράνυμφοι 
Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη
Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2  

Ξεκινάμε από τους Παρανύμφους (600μ) με κατεύθυνση 
ΝΔ. Μετά το παλιό εκκλησάκι του Αγίου Παύλου, στρίβουμε 
σε μινωικό μονοπάτι προς τα ΝΑ και περπατώντας σε 
χωματόδρομο περνάμε ένα όμορφο δασάκι από χαρουπιές. 
Φτάνουμε στις Τρεις Εκκλησιές όπου βλέπουμε κάποιους 
ναούς που έχουν χτιστεί στα ερείπια μεγαλύτερου ναού. 
Στη συνέχεια ανηφορίζουμε και μπαίνουμε στο φαράγγι 
Κλεισούρα κι ακολουθώντας παλιό κατεστραμμένο 
μονοπάτι επιστρέφουμε στους Παρανύμφους.
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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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Πώς να μην αγαπήσεις την ορειβασία; 
Πώς να μην αγαπήσεις το βουνό 
και την επιβλητική αγριάδα του; 
Πώς να μην αγαπήσεις τα μονοπάτια, 
τα καλντερίμια, τους λιθόστρωτους και 
πολύ ειδυλλιακούς δρομάκους που σε 
οδηγούν σε ξεχασμένους τόπους;

Πώς να μην αγαπήσεις τον γαϊδουράκο 
που ξεπροβάλλει από τον ίσκιο και σε 
χαιρετά με αυτό το αγνό του βλέμμα, 
τις φεγγαρόλουστες αμυγδαλιές που 

προαναγγέλλουν την άνοιξη; Πώς να 
μην αγαπήσεις το ουράνιο τόξο που 
σχηματίζεται μετά τη βροχή και στολίζει 
το πέταγμα του γερακιού πάνω από τα 
σύννεφα και τις κορφές των βουνών; 

Πώς να μην αγαπήσεις τη μουσική 
του αέρα και τα ρυθμικά γέλια των 
ορειβατών που μόλις κατέκτησαν 
μια κορφούλα και χαμογελούν από 
ευτυχία, πλημμυρισμένοι από χαρά, 
ικανοποίηση και υπερηφάνεια;  

Στα βουνα
με εκπαίδευΣη καί γνώΣη

Κείμενο: Μαριάμ Κρητικού - Σκίτσα: Μαριάμ Κρητικού
Φωτογραφίες: Μαριάμ Κρητικού, Άννα Καλλέργη, Δέσποινα Σταυρακάκη, Bastian Parschau
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«Ο αντίλαλος στα χιονισμένα  βουνά 
αργοσέρνεται» 
DAKOTSU

Κι όταν βρεθεί εκεί ψηλά, σε μια 
κορφούλα, αρκεί να απολαύσεις τη 
φιλοξενία της για όσο ο καιρός σου το 
επιτρέψει. Κι αν σταθείς τυχερός, το 
ξαπόσταμα θα διαρκέσει περισσότερο, 
θα χαθείς στην απεραντοσύνη της 
θέας, στην ομορφιά της και ίσως τότε 
δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Θα κοιτάς 
μονάχα για ώρα… Ίσως γιατί όταν το 
συναίσθημα κορυφώνεται, συνήθως 
μένουμε σιωπηλοί. Εκεί θα συναντήσεις 
πασχαλίτσες ταξιδιάρικες που αγαπούν 
τις κορφές, με γνώσεις πολλές αν και 
διόλου διαβαστερές! Μία από αυτές, ίσως 
να είναι και η μεγαλύτερη αλήθεια… ότι η 
ζωή είναι μικρή και με τίμημα την ίδια. 

«Στο βαλτοτόπι, οδηγός μου το 
τραγούδι του αηδονιού»  
BASHO

Όλα, λοιπόν, ξεκινούν από την 
αγάπη για το βουνό και τη φύση! 
Αυτό αποτέλεσε κοινό σημείο αναφοράς 
και για κάποιους ανθρώπους να γίνουν 
τα νέα εκπαιδευόμενα μέλη της Σχολής 
Χειμερινού Βουνού Αρχαρίων 
εν έτει 2018 του ΕΟΣ Ηρακλείου 

με δύο εξαιρετικούς δασκάλους, 
τον εκπαιδευτή μας  Χρήστο 
Μπελογιάννη και τον βοηθό 
εκπαιδευτή, Φώντα Σπινθάκη. 
Δύο άνθρωποι με πολυετή εμπειρία 
στα βουνά, που έχουν αφιερώσει το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε 
αυτό που αγαπούν. Κατάφεραν να 
μας μεταφέρουν την εμπειρία τους, 
τις πολύτιμες και σωτήριες - με την 
κυριολεκτική έννοια της λέξης - 
γνώσεις τους, μέσα από βιωματικές 
ενέργειες και διαδραστικές ασκήσεις 
στο χιονισμένο πεδίο. Διδαχθήκαμε 
μαθήματα πρώτων βοηθειών, πτώσεις 
σε χιονισμένο πεδίο, τεχνικές βάδισης 
και κίνησης σε ξερό και χιονισμένο 
πεδίο, σωστή διαχείριση του 
εξοπλισμού ενός ορειβάτη, τεχνικές 
επιβίωσης και διαβίωσης επάνω στο 
βουνό, μα πάνω απ’ όλα μάθαμε να 
σεβόμαστε το βουνό, να το αγαπάμε 
για ό,τι αυτό μας προσφέρει και για τη 
φιλοξενία του.

Μοιραστήκαμε κοινά καταφύγια, 
κοινές πορείες, κοινές δυσκολίες, 
κοινές ματιές, μαγευτικές εικόνες που 
χαράζονται απευθείας στη μνήμη και 
κάποιες φορές και στη φωτογραφική 
μηχανή! Μοιραστήκαμε νύχτες κάτω 
από τα αστέρια, συζητήσεις γύρω από 
τη φωτιά, γέλια, αλήθειες. Και φυσικά, 
την αγάπη μας για την ορειβασία. 

 σχολή είναί  ενα ταξίδί 
μεσα απο το οποίο 
μαζεύείσ μίκρούσ 
θήσαύρούσ γία να 

τούσ εκμεταλλεύτείσ 
δήμίούργίκα καί να 
φτίαξείσ το δίκο σού 

ομορφο τοπίο καί ζεστεσ 
είκονεσ γία οσο ζείσ.
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Μοιραστήκαμε αγκαλιές στην κορφή 
του Ψηλορείτη όταν ανεβήκαμε για 
πρώτη φορά ως ομάδα, θυελλώδη και 
έντονα συναισθήματα ικανοποίησης 
και χαράς! Μοιραστήκαμε μικρές και 
μεγάλες φωτοβόλτες στις πλαγιές 
των βουνών με τα κραμπόν μας και 
παρέα με αυτά μια μικρή αγωνία για το 
άγνωστο έως τότε χιονισμένο τοπίο και 
τους κινδύνους του. Τα πρώτα βήματα 
έγιναν διστακτικά, συγκρατημένα.

Η σχολή είναι ένα ταξίδι μέσα από το 
οποίο μαζεύεις μικρούς θησαυρούς για 
να τους εκμεταλλευτείς δημιουργικά 
και να φτιάξεις το δικό σου όμορφο 
τοπίο και ζεστές εικόνες για όσο ζεις. 
Εκεί συναντάς και ανθρώπους με τους 

οποίους ίσως να θελήσεις να μοιραστείς 
απλά και ζεστά, περισσότερες στιγμές 
μαζί τους επάνω στο βουνό και όχι μόνο.

Είναι απλά υπέροχο να συναντάς στο 
διάβα σου ανθρώπους με τους οποίους 
να μπορείς να μοιράζεσαι αυτά που 
αγαπάς, να σε απελευθερώνουν, να σε 
κάνουν να χαμογελάς, να προχωράς όλο 
και πιο βαθιά και ζωτικά και να ταξιδεύεις 
με κάθε έννοια σε κάθε όμορφο και 
ελεύθερα ζωγραφισμένο τόπο, να 
χαίρεσαι την ανθρώπινη επαφή…! 

Ταξιδεύεις με το σώμα και το μυαλό σε 
τόπους μαγικούς, ανακαλύπτεις νέους 
προορισμούς… 

Μέσα από τις φωτογραφίες, μπορεί 
κάποιος να ζει ξανά και ξανά τις 
αναμνήσεις του, να θυμάται τις 
μοναδικές στιγμές που βίωσε μετά την 
επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης 
του χιονότρυπας ή την πρώτη του 
χειμερινή ανάβαση στον Ψηλορείτη, να 
κάνει μια μικρή βόλτα ξανά στα Λευκά 
Όρη…

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και 
προσωπικά τον Χρήστο Μπελογιάννη 
και τον Φώντα Σπινθάκη για όλα 
όσα βίωσα δίπλα τους για πέντε 
Σαββατοκύριακα.

Το ταξίδι ξεκίνησε στις 27/1/2018 και 
ολοκληρώθηκε στις 12/3/2018.  

ολα, λοίπον,
ξεκίνούν απο τήν αγαπή 

γία το βούνο
καί τή φύσή!
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Πρωί πρωί την Κυριακή 11 Μαρτίου 
2018 ο Ορειβατικός Σύλλογος 
Ηρακλείου ξεκίνησε την εξόρμησή του 
σε όμορφα και ιστορικά μέρη της νότιας 
Δίκτης, τα οποία περπατήσαμε με μια 
πορεία 6,5 ωρών. 

Ξεκινήσαμε λίγο πιο πάνω από τη Σύμη, 
γνωστή και από τα τραγικά γεγονότα 
που διαδραματίστηκαν στην περιοχή 
τον Σεπτέμβρη του 1943 και είχαν 
σαν αποτέλεσμα την εκτέλεση 461 
αμάχων και το κάψιμο 10 χωριών της 
επαρχίας Βιάννου. Αφού παρακάμψαμε 
το Ιερό του Ερμή και της Αφροδίτης 
που είχε παγκρήτια ακτινοβολία και 
ιστορία 2000 χρόνων, φθάσαμε στο 
οροπέδιο Λάπαθο. Στα μέρη αυτά 
διαφέντευε ο γνωστός τουρκοφάγος 
Χανατζαναγνώστης Συμιακός που με 
τη δράση του έδινε θάρρος και ελπίδα 
στους καταπιεσμένους Κρητικούς. 

Στο Λάπαθο είχαμε την ευκαιρία να 
προσκυνήσουμε στην παλιά εκκλησία 
των Αγίων Αποστόλων. Συνεχίσαμε 
μέσα από ένα υπέροχο δάσος με πεύκα 
και κυπαρίσσια και περπατώντας εκτός 
μονοπατιού, απολαμβάνοντας τη θέα 
ταυτόχρονα στο Λιβυκό Πέλαγος, 
στο Γαϊδουρονήσι και ανατολικά στις 
κορυφές της Καλαμαύκας και της 
Θρυφτής, αλλά και στην Ιεράπετρα.

Φθάσαμε, αρχικά, στον ερειπωμένο 
οικισμό του Καρυδίου, όπου βρίσκεται 
η Ιστορική Μονή της Παναγίας 
της Καρυδιανής. Στο αντέρεισμα 
πάνω από τους Μύθους, είδαμε 
μια φυσική οχυρωματική θέση με 
απομεινάρια τοίχου που παραπέμπει 

Κείμενο: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης - Φωτογραφίες: Μιχάλης Λυρατζάκης

Συμη – οροπεδίο Λαπαθο – μυθοί

ή δίκτή προσφερεί 
σήμαντίκεσ εύκαίρίεσ 

σε οσούσ ψαχνούν 
εναν αλλο τροπο 
απολαύσήσ κοντα

στή φύσή. 
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στο προγεφύρωμα των Σαρακηνών 
Αράβων, όταν κατέλαβαν την Κρήτη το 
827 μ.Χ. Δυστυχώς, δεν συναντήσαμε 
κάποιο ντόπιο να μας επιβεβαιώσει αν 
πρόκειται για τη θέση Σαρακίνα, που 
αναφέρεται σε οδηγούς της περιοχής.  
Εξάλλου, τα ίχνη της παρουσίας 
των Σαρακηνών στην περιοχή 
προκύπτουν τα γνωστά τοπωνύμια 
της Σαρακηνόβιγλας στις κορυφές 
απέναντι από το Σελάκανο, αλλά και 

το πανέμορφο φαράγγι της Σαρακίνας 
βορειότερα από τους Μύθους.

Περπατώντας στη συνέχεια στο Μινωικό 
Μονοπάτι, με φρέσκια τη σήμανση από 
τους πρόσφατους τοπικούς αγώνες 
ανώμαλου δρόμου, κατεβήκαμε στους 
Μύθους. Εκεί τέλειωσε η πορεία 
μας, στο παραδοσιακό καφενείο της 
περιοχής, όπου απολαύσαμε τον καφέ 
μας με σπιτίσιο γλυκό κυδώνι. Κοντά 

μας την ίδια μέρα πεζοπορούσαν άλλοι 
δύο Σύλλογοι, ο ένας προς τον Ομαλό 
της Βιάννου και οι φίλοι μας από τις 
Μοίρες προς το Σελάκανο.

Η Δίκτη συνολικά και ειδικότερα η 
νότια Δίκτη με τη φυσική ομορφιά 
της, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες 
σε όσους ψάχνουν έναν άλλο τρόπο 
απόλαυσης κοντά στη Φύση. Αξίζει να 
την ξαναπερπατήσουμε! 
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Ο μέσος Έλληνας έχει επισκεφτεί 
την Τήνο πάνω από μία φορά στη 
ζωή του, διαθέτει, όμως, για το νησί 
μια αποσπασματική εικόνα από μια, 
επιεικώς, μέτρια Χώρα για νησί των 
Κυκλάδων και την εκκλησία της 
Μεγαλόχαρης, που αποτελεί βέβαια 
κορυφαίο μνημείο της Ορθοδοξίας, 
όμως δεν φτάνει για να δώσει 
αντικειμενική εικόνα του νησιού. Μη 
αποτελώντας ακριβώς το… τυπικό 
παράδειγμα του μέσου Έλληνα, δεν είχα 
επισκεφτεί ποτέ το νησί, για τις ομορφιές 
του οποίου τα τελευταία χρόνια γίνεται 
όλο και πιο συχνά λόγος και ομολογώ 
ότι η πασχαλινή “απόδραση” του ΕΟΣ 

Ηρακλείου στο πιο παρεξηγημένο 
κυκλαδονήσι, μια εποχή που – όπως 
αποδείχθηκε – του πάει πολύ, με άγγιξε. 

Και να μας λοιπόν, βράδυ Μεγάλης 
Τετάρτης στο λιμάνι, με την συνήθη 
προσμονή για τις ακόλουθες μέρες και 
πρωί Μεγάλης Πέμπτης στον Πειραιά 
να τρέχουμε για το transit μας για Τήνο.

Μεγάλη Πέμπτη 
05/04/2018

Στο λιμάνι της Τήνου, που φτάσαμε 
μεσημεράκι, μας περίμενε ο Κάρολος 

Μέρλιν, από τους πρωτοπόρους στη 
σήμανση, καταγραφή και ανάδειξη 
των τηνιακών μονοπατιών, που περί 
τα 20 χρόνια τώρα συνοδεύει ομάδες 
πεζοπόρων και φυσιολατρών σε 
αυτά. Κατά κοινή ομολογία, ιδιαίτερα 
αξιόλογος συνοδοιπόρος και οδηγός 
μας στην ανακάλυψη της ομορφιάς και 
της ιστορίας του νησιού. Ανυπόμονα 
μεταφέραμε τα πράγματά μας στο 
ξενοδοχείο (Favié Suzanne Hotel) και 
ξεκινήσαμε αμέσως τη γνωριμία μας 
με τον τόπο και τα μονοπάτια του, από 
τα ωραιότερα του Αιγαίου, τα οποία, 
τουλάχιστον την Άνοιξη, υπόσχονται 
ονειρικές πορείες.

Φωτογραφίες: Νανά Κουτσανδρέου, Σταυρούλα Βλάχου

τηνοΣ, είΣαί;
Πάσχα στην Τήνο, 05-10/04/2018
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Μεταφερθήκαμε με το λεωφορείο στο 
χωριό Ταραμπάδος. Αμέσως, μέσα 
από τα δρομάκια του χωριού αρχίσαμε 
να αντιλαμβανόμαστε ότι οι επόμενες 
ημέρες θα αποδεικνύονταν αντάξιες των 
προσδοκιών. Είχαμε ήδη εξαιρετική θέα 
σε μια πράσινη κοιλάδα, με διάσπαρτους 
περιστεριώνες, αυτά τα κατασκευάσματα, 
πραγματικά έργα τέχνης των Κυκλάδων, 
με ιδιαίτερη πατρίδα την Τήνο. 
Μέσα από μία αξιέπαινη προσπάθεια 
των τελευταίων χρόνων, σημαντικός 
αριθμός τους έχει συντηρηθεί και να 
τους εκεί να στέκουν στην “Κοιλάδα 
των Περιστεριών” αγέρωχοι και 
κατάλευκοι. Οι περιστεριώνες της Τήνου, 
εξαπλωμένοι σε όλη την επικράτεια 
του νησιού, ορθώνονται σαν πύργοι σε 
λόφους και ρεματιές. Διακοσμημένοι με 
πέτρινα κεντίδια, ολόλευκοι ή στο χρώμα 
της πέτρας, πολυάριθμοι και σε άπειρες 
παραλλαγές δικαιώνουν την περηφάνια 
των ιδιοκτητών τους που ισχυρίζονται 
ότι από τους περισσότερους από χίλιους 
περιστεριώνες του νησιού, κανένας δεν 

είναι όμοιος με άλλον. Ο ανταγωνισμός 
ιδιοκτητών και μαστόρων για τον πιο 
όμορφο και τον πιο πλούσιο περιστεριώνα, 
αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για 
τη δημιουργία αυτών κατασκευών 
που αποτελούν υποδείγματα ολιστικής 

διαχείρισης, παράλληλα όμως και 
κατασκευών υψηλής τέχνης και 
αισθητικής. Η παλιότερη αναφορά στους 
περιστεριώνες γίνεται το 1726 στη 
διαθήκη ενός καθολικού ιερέα, ενώ τα 
περιστέρια μάλλον έφεραν στο νησί οι 
Βενετοί. Δεν επιβεβαιώνεται από κάποια 
ιστορική πηγή ούτε το πότε άρχισαν 
να κατασκευάζονται οι περιστεριώνες 
στην Τήνο ούτε το πώς άρχισαν να 
εκτρέφονται τα περιστέρια. Το σίγουρο 
είναι ότι ήδη από την Ενετοκρατία η 
ιδιοκτησία περιστεριώνα αποτελούσε 
στοιχείο κοινωνικής υπεροχής και 
αποτέλεσε σύμβολο αρχικά της 
ευγενικής καταγωγής, σύντομα, όμως, 
και της οικονομικής ευχέρειας. 

Παράλληλα, από τις πρώτες στιγμές 
της βόλτας μας μου τράβηξαν 
το ενδιαφέρον και οι, σε αρκετά 
καλή κατάσταση. καταπράσινες 
αναβαθμίδες, εξαπλωμένες “γύρω 
μας παντού”, να αγκαλιάζουν σπίτια, 
περιστεριώνες, χωριά ολόκληρα.  

είχαμε ήδή 
εξαίρετίκή θεα σε μία 

πρασίνή κοίλαδα, 
με δίασπαρτούσ 

περίστερίώνεσ, αύτα 
τα κατασκεύασματα, 

πραγματίκα εργα 
τεχνήσ τών κύκλαδών, 
με ίδίαίτερή πατρίδα 

τήν τήνο
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Χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε 
φτάσουμε στο καλαίσθητο, επενδυμένο 
με μάρμαρο “ξινάρι”  στην είσοδο του 
χωριού Κάμπος. Δροσισμένοι από το 
νερό της πηγής, διασχίσαμε το χωριό, 
περπατώντας πάνω στα καλυμμένα 
με μάρμαρο δρομάκια του. Στην αυλή 
του Μουσείου Κώστα Τσόκλη, που 
βρίσκεται εκεί, δυστυχώς κλειστό 
αυτή την εποχή, μας περίμενε η, με τη 
ματιά του καλλιτέχνη, αναπαράσταση 
του φόνου του δράκου από τον Άγιο 
Γεώργιο. Δεν έλειψαν οι αναμενόμενες 
φωτογραφήσεις με το θεριό… 

Από την αρχή ο Κάρολος μας είχε 
επισημάνει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος 
κίνδυνος να χαθεί κάποιος στα 
μονοπάτια του νησιού, ακόμα κι αν η 
ομάδα δεν είναι ιδιαίτερα συνεκτική. 
Το μόνο σημείο που χρειάζεται λίγη 
προσοχή, είναι όταν διασχίζουμε τα 
χωριά. Ήδη, διασχίζοντας τον Κάμπο 
κατάλαβα τον κίνδυνο… Είναι τόσο 
πολλά τα σημεία που σου κεντρίζουν 
την προσοχή μέσα στα χωριά! 
Μαρμάρινες ανάγλυφες πινακίδες 
στους τοίχους, μαρμάρινα περίθυρα ή 
ανάγλυφα υπέρθυρα με πρωτότυπες, 
όμορφες αναπαραστάσεις κι άλλα 
πολλά, στις περισσότερες περιπτώσεις 
απλές λεπτομέρειες που όμως έχουν 
αντιμετωπισθεί με τόση καλαισθησία 
που δύσκολα μπορείς να τα 
προσπεράσεις… Και, ω του θαύματος, 
ο κανόνας επιβεβαιώθηκε ήδη στο 
δεύτερο χωριό που επισκεφθήκαμε! 
Δύο άτομα καταφέραμε και χάσαμε τα … 
ίχνη της υπόλοιπης ομάδας στον Κάμπο, 
με αποτέλεσμα να μας περιμένουν να 
μαζέψουμε τα μυαλά μας και να τους 
προλάβουμε στην άκρη του χωριού! 

Στη συνέχεια, ακολουθήσαμε όμορφο 
μονοπάτι ανάμεσα από τις ξερολιθιές 
που σύντομα έγινε κατηφορικό και 
μας έφερε στη δυτική παραλία Κιόνια, 
όπου υπάρχουν τα ερείπια ιερού του 
Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης. Από 
το συγκεκριμένο ιερό περνούσαν 

κατά τη φάση της προετοιμασίας 
τους, οι επισκέπτες-προσκυνητές της 
γειτονικής Δήλου.  

Εκεί, με θέα στη Σύρο και λίγο πριν τη 
δύση του Ήλιου, είχαμε τον χρόνο να 
δοκιμάσουμε, εκτός από τη βουτιά στη… 
λαχταριστή αυτή την ώρα θάλασσα, 
μεταξύ άλλων την τηνιακή ρακή 
με μάραθο, συνοδεία αρωματικών 
μαραθοκεφτέδων.

Το βράδυ επισκεφτήκαμε τη 
Μεγαλόχαρη και δεν θα μπορούσαμε 
να κάνουμε αλλιώς. Μπορεί να μην 
αποτέλεσε αιτία της επίσκεψής μας 
στο νησί, όμως, αφού βρεθήκαμε εκεί 
το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, εκεί 
οφείλαμε να εκκλησιαστούμε. 

Μεγάλη Παρασκευή 
06/04/2018

Από τη Χώρα ξεκινήσαμε τη βόλτα 
μας, με καιρό βαρύ, όπως ακριβώς 
αρμόζει σε τέτοια μέρα. Ανηφορίσαμε 
το μονοπάτι που συνδέει τη Χώρα με 

 δύο ατομα 
καταφεραμε καί 

χασαμε τα… ίχνή 
τήσ ύπολοίπήσ 

ομαδασ στον καμπο, 
με αποτελεσμα να 
μασ περίμενούν να 

μαζεψούμε τα μύαλα 
μασ καί να τούσ 

προλαβούμε στήν 
ακρή τού χώρίού! 
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το μοναστήρι της Κυρίας των Αγγέλων 
(Μονή Κεχροβουνίου, που ιδρύθηκε 
γύρω στον 10 – 11ο αι. μ.Χ.). Όσο 
ανηφορίζαμε, η θέα προς Μύκονο, 
Δήλο, και Ρήνεια ήταν φανταστική. 
Το μοναστήρι, σε υψόμετρο 650 m, 
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, 
πανέμορφο και ιδιαίτερο, όπως και το 
όνομά του. Στο μοναστήρι αυτό μόνασε 
η Αγία Πελαγία, που στο εκεί κελλί της 
είδε το όραμα που την οδήγησε στην 
εύρεση της θαυματουργής εικόνας που 
βρίσκεται στον Ναό της Μεγαλόχαρης. 
Στις βόλτες μας ανάμεσα στα δρομάκια 
και τα κτίριά του, όλα σοφά σχεδιασμένα 
και καλαίσθητα κατασκευασμένα, δεν 
άργησε να περάσει από το μυαλό μας 
η σκέψη του πώς θα ήταν να ζεις στον 
χώρο αυτό, ιδανικό ηρεμητήριο… 

Η πορεία μας συνεχίστηκε περνώντας 
πρώτα από το χωριό Αρνάδος και μετά το 
χωριό με το διεθνώς πρωτότυπο όνομα: 

Δυο Χωριά. Όμορφα χωριά και τα …
τρία, με απλή κυκλαδική αρχιτεκτονική, 
αλλά και κάποιες μεσαιωνικές καμάρες, 
αποτελούν τα ψηλότερα χωριά του 
νησιού στα 450m υψόμετρο, πραγματικά 
“μπαλκόνια στο Αιγαίο” με απεριόριστη 
θέα σε αρκετά κυκλαδονήσια. Στο 
δεύτερο (…το διπλό) κάναμε μεγάλη 
στάση ώστε να προλάβουν κάποιοι την 
Αποκαθήλωση, κάποιοι άλλοι να το 
γυρίσουν όλο, δρομάκι προς δρομάκι, 
…σπίτι προς σπίτι, και να προλάβουμε κι 

ένα καφεδάκι στο “Καπάκι”, στην πολύ 
όμορφη κεντρική πλατεία με τα πλατάνια 
και τα λουλούδια. Μετά κατηφορίσαμε 
προς τον Αϊ Γιάννη τον Πόρτο, μέσω μιας 
διαδρομής απερίγραπτα όμορφης!

Από την πρώτη στιγμή στις εξοχές 
της Τήνου είχα εντυπωσιαστεί με 
τις παρούσες όπου και να στρέψεις 
το βλέμμα αναβαθμίδες. Που όλες 
τις μέρες, σε όλες τις πορείες μας 
συνέχισαν να είναι “γύρω μας παντού”. 
Οι πρόγονοί μας, έχοντας βαθιά γνώση 
των μηχανισμών που επιφέρουν 
μεταβολές στην επιφάνεια της γης από 
τη δράση των καιρικών φαινομένων, 
εργάστηκαν σκληρά αμέτρητα χρόνια 
κατασκευάζοντας, με πανάρχαια τεχνική, 
χιλιόμετρα ξερολιθοδομής, ώστε να μην 
αφήνουν ούτε μία φούχτα από το λίγο 
διαθέσιμο χώμα ελεύθερο στις διαθέσεις 
του αέρα ή της βροχής, αλλά και για 
να δημιουργήσουν καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις στις πλαγιές, μέχρι και τις 
κορυφές των λόφων. Απίστευτη η 
ομορφιά των αναβαθμίδων της Τήνου 
αυτή την εποχή που όλες, ακόμα και οι 
μη καλλιεργημένες ήταν καταπράσινες. 
Οι περισσότερες, νομίζω, που έχω δει 
και σίγουρα οι εντυπωσιακότερες!

απίστεύτή
ή ομορφία τών 

αναβαθμίδών τήσ 
τήνού αύτή τήν εποχή 
πού ολεσ, ακομα καί 

οί μή καλλίεργήμενεσ 
ήταν καταπρασίνεσ.
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Στη συγκεκριμένη διαδρομή - που 
συνιστά ύμνο στην ήπια γεωργική 
εκμετάλλευση παλιότερων εποχών - 
ανάμεσα στις ξερολιθιές κι ανάλογα με 
τις ανάγκες των κατοίκων, έχουν κτισθεί 
στάβλοι ζώων, αγροικίες, αποθήκες, 
αλώνια, εξωκλήσια, ενώ λιγότερο συχνά 
εμφανίζονται και κάποιοι περιστεριώνες. 
Σε κάποιο σημείο της διαδρομής υπάρχει 
κι ένας ολόκληρος (εγκαταλειμμένος) 
αγροτικός οικισμός. Όλες οι εγκατα-
στάσεις είναι υποδειγματικές ως προς 
τον τρόπο κατασκευής τους και την 
ένταξή τους στο περιβάλλον. Με θλίβει 
πολύ η διαπίστωση ότι οι παππούδες μας 
εφάρμοζαν τόσο σοφά και τόσο σωστά 
τις βασικές αρχές της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής, κι εμείς είμαστε περή-
φανοι που τις ανακαλύψαμε μόλις τα 
τελευταία χρόνια… 

Με τις αισθήσεις σε υπερένταση, 
αλλά χαμένη την αίσθηση του χρόνου  
φτάσαμε στο Πόρτο, έναν παραθε-
ριστικό, κυρίως, οικισμό με μεγάλη 
παραλία. Ο αέρας που είχε πιάσει, είχε 
βγάλει πολλά φύκια και λίγο κρύο για 
μπανάκι κι έτσι σε βουτιά αρκέσθηκε 
ο περιορισμένος αριθμός των 

φανατικών, ενώ οι…κρυουλιάρηδες 
αρκεστήκαμε σε ρέμβη στην παραλία.  

Το βράδυ, από την εκκλησία της 
Μεγαλόχαρης ακολουθήσαμε την 
περιφορά του Επιταφίου που κορυ-
φώθηκε στην πλατεία κοντά στο λιμάνι 
όπου συναντήθηκε με τους υπόλοιπους 
τέσσερις Επιταφίους των ενοριών της 
Χώρας. Αφού ψάλθηκαν τα εγκώμια, οι 
Επιτάφιοι επέστρεψαν ο καθένας στην 
εκκλησία προέλευσης, εκτός από αυτόν 
της ορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου 
Νικολάου που συνέχισε την πορεία 
του μέχρι μια κοντινή παραλία, όπου 
Επιτάφιος και ιερέας μπήκαν στο νερό 

και τελέστηκε δέηση  για τους ναυτικούς 
και μνημόσυνο για όλους αυτούς 
που έχει πάρει η θάλασσα… Δεν είχα 
παρακολουθήσει ποτέ κάτι τέτοιο, που 
ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. 

Δεν γνώριζα ότι και η Τήνος έχει 
μεγάλο ποσοστό καθολικών. Όπως δεν 
γνώριζα ότι οι καθολικοί των Κυκλάδων 
είναι απόλυτα “ορθοδοξοποιημένοι”: 
Γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια 
ημερομηνία με τους ορθόδοξους (το 
συγκεκριμένο μάλλον για πρακτικούς 
λόγους) και έχουν υιοθετήσει πολλά από 
τα έθιμα και τελετουργίες του ορθόδοξου 
δόγματος (στολισμός και περιφορά 
Επιταφίου, κεριά, το Άγιο Φως) τόσο 
που σε παραξενεύει. Παρόλα αυτά είναι 
εντυπωσιακή η ενεργή συμμετοχή του 
κόσμου στο τελετουργικό, που γίνεται 
με ενθουσιασμό από πιστούς και πιστές 
όλων των ηλικιών. Η περιφορά του 
Επιταφίου του καθολικού ναού του Αγίου 
Νικολάου, που επίσης κορυφώνεται 
στην πλατεία στο λιμάνι, έγινε νωρίτερα. 
Το έθιμο οι έξι Επιτάφιοι των ενοριών 
της χώρας (συμπεριλαμβανομένου 
κι αυτού του καθολικού ναού) να 
συναντώνται στην πλατεία, καταργήθηκε 
τα τελευταία χρόνια.
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Μεγάλο Σάββατο 
07/04/2018

Από το χωριό με το μοναδικό όνομα 
Αγάπη ή Αγάπι, χτισμένο πάνω από τις 
όχθες μιας ρεματιάς, οι πλαγιές της 
οποίας είναι κατάσπαρτες από πολλούς 
περιστεριώνες, ξεκινήσαμε άλλη 
μία ονειρική διαδρομή. Διασχίσαμε 
το μεγάλου μήκους κεντρικό 
καμαροσκέπαστο δρομάκι του χωριού, 
τέλειο σκηνικό για τη φαντασία, 
θαυμάζοντας και φωτογραφίζοντας τις 
όμορφες ανάγλυφες παραστάσεις στα 
υπέρθυρα των σπιτιών. Μετά την έξοδό 
μας από το χωριό, σύντομα φτάσαμε 
σε μια ρεματιά με τρεχούμενο νερό, 
με διάφορες αγροτικές εγκαταστάσεις, 
μεταξύ αυτών έναν παλιό, αλλά σε 
καλή κατάσταση νερόμυλο, που δεν 
άργησε να γίνει το νέο μας σκηνικό 
φωτογραφήσεων με διάφορα θέματα. 
Συνεχίσαμε σε όμορφο μονοπάτι με 
οργιώδη βλάστηση που μας έκανε να 
ξεχάσουμε εντελώς ότι βρισκόμαστε 
στις Κυκλάδες. Ανηφορίζοντας η 
βλάστηση αραίωνε, ώσπου φτάσαμε σε 
ένα άλλο τοπίο, τελείως διαφορετικό κι 
επίσης κατάσπαρτο, όμως όχι με φυτά 
ούτε με ανθρώπινα δημιουργήματα, 
όπως είχαμε συνηθίσει, αλλά με 
περίτεχνα διαμορφωμένους από τη 
φύση βράχους! Βρισκόμασταν πια στην 
περιοχή της διάσημης Βωλάξ (ή του 
Βώλακα). 

Αυτές οι παράξενες, μυστηριώδεις 
γρανιτένιες μπάλες που καλύπτουν 
την περιοχή, παραπέμπουν σε 
μύθους, θρύλους και δοξασίες. Τους 
είπαν μετεωρίτες, όπως και ίχνη 
πετροπόλεμου γιγάντων. Σύμφωνα 
με τον Γ. Στουρνάρα, καθηγητή 

Υδρογεωλογίας του πανεπιστήμιου 
Αθηνών, η γεωλογική ιστορία του 
γρανίτη της Βωλάξ ξεκινά 15-25 
εκατομμύρια χρόνια πριν. Τότε το 
μάγμα του εσωτερικού της γης 
διεισδύει στον εξωτερικό φλοιό. Εκεί ο 
γρανίτης ψύχεται και αποκτά τις πρώτες 

παραμορφώσεις. Στην επιφάνεια της 
γης ο γρανίτης δέχεται την επίδραση 
εξωτερικών δυνάμεων: διάβρωση, 
αποσάθρωση, ορυκτολογικές 
μεταβολές κλπ. Το θέαμα που 
εμφανίζεται στα έκπληκτα μάτια μας 
σήμερα είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά 
την στρογγύλευση των όγκων από την 
δράση του ανέμου, των μεταβολών 
θερμοκρασίας και της υγρασίας. Η 
ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πεδίου 
της Βωλάξ είναι ότι εμφανίζει μεγάλο 
βαθμό στρογγύλευσης και σε μεγάλη 
και συνεχή έκταση. Εκστασιασμένοι, 
τριγυρίζουμε ανάμεσα στα διαφόρων 
μορφών βράχια, να μην ξέρεις ποιο 
να θαυμάσεις, ποιο να φωτογραφίσεις, 
σε ποιο να ανέβεις (πράγμα που 
αποδείχθηκε όχι και πολύ εύκολο), σε 
ποιο να ξαπλώσεις. Διλήμματα που μας 
κράτησαν αρκετό χρόνο στο σχεδόν 
εξωπραγματικό αυτό, μαγικό τοπίο, με 
κίνδυνο να μην προλάβουμε να πιούμε 
καφέ στο καφενεδάκι του χωριού. 
Κάποτε μαζευτήκαμε, να προλάβουμε 
να γνωρίσουμε και το χωριό με τη …
γαλλική προφορά.

εκστασίασμενοί, 
τρίγύρίζούμε αναμεσα 

στα δίαφορών 
μορφών βραχία, να 
μήν ξερείσ ποίο να 
θαύμασείσ, ποίο να 

φώτογραφίσείσ, σε ποίο 
να ανεβείσ (πραγμα 
πού αποδείχθήκε οχί 
καί πολύ εύκολο), σε 
ποίο να ξαπλώσείσ
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Που αποδείχθηκε πολύ όμορφο! Στα 
σοκάκια συναντούμε σπίτια παλιά και 
νέα σε αρμονία μεταξύ τους. Στους 
τοίχους μαρμάρινες ανάγλυφες 
πινακίδες μας κατευθύνουν στα αξιο-
θέατα του χωριού και της περιοχής. 
Μερικά καλαίσθητα μαγαζάκια, ένα 
παραδοσιακό εργαστήριο καλαθο-
πλεκτικής. Ένα χωριό γεμάτο ποίηση, 
στην κυριολεξία όμως: οι τοίχοι και 
οι πόρτες των παλιών σπιτιών είναι 
βαμμένα και πάνω τους έχουν 
γραφτεί με καθαρά γράμματα στίχοι 
Ελλήνων ποιητών. Τελικά η βόλτα στο 
χωριό δημιούργησε επίσης έντονα 
συναισθήματα, αντάξια με αυτά που 
μας είχε προκαλέσει λίγο πριν το 
γρανιτικό πεδίο…    

Συνεχίσαμε σε ανηφορικό, πολύ όμορφο 
μονοπάτι μέχρι το χωριό Κούμαρος και 
μετά στην καθολική Μονή Ιεράς Καρδίας 
στα ριζά του λόφου του Ξώμπουργκου. 
Στην αυλή της μονής ανασυνταχθήκαμε, 
φορώντας όλα τα ρούχα που είχαμε 

μαζί, γιατί ο αέρας δεν αστειευόταν! 
Το οχυρωμένο από την αρχαιότητα 
Εξώμβουργο (έξω από τον βούργο 
(borgo), δηλ. τον οικισμό), γνωστό κατά 
τους βυζαντινούς χρόνους ως Κάστρο 
Αγίας Ελένης, αποτέλεσε κέντρο του 
νησιού επί Φραγκοκρατίας, ενώ εδώ 
κατασκευάσθηκε και ενετικό κάστρο. Η 
στρατηγική θέση του, με πλήρη οπτικό 
έλεγχο όλων των διόδων του νότιου 
τμήματος του νησιού αλλά και σχεδόν 
όλων των Κυκλάδων τριγύρω, σε 
συνδυασμό με τη φυσική οχύρωση, 
πρόσφεραν την πλήρη ασφάλεια στους 
κατοίκους του. Μέχρι σήμερα σώζεται 
τμήμα ενός κυκλώπειου τείχους, ενώ 

λίγο μετά τα μέσα του 6ου π.Χ. αι. 
ο οικισμός οχυρώθηκε με μεγαλύτερο 
και ισχυρό τείχος που προστατεύει 
πλέον και τα σπίτια του οικισμού εκτός 
του παλιότερου κυκλώπειου τείχους. Τα 
κατάλοιπα των οχυρώσεων βλέπουμε 
καθώς ανηφορίζουμε στα πρανή 
του λόφου, σε όμορφο λιθόστρωτο 
καλντερίμι, με πολύ δυνατό αέρα πλέον. 

Η Τήνος, είναι από την αρχαιότητα 
γνωστό “ανεμονήσι”. Η κορυφή του 
όρους Γύρος (σήμερα Τσικνιάς), 
αποτέλεσε το ορμητήριο του Βορέα, 
θεού των ανέμων, ο οποίος με τις πνοές 
του από εκεί θρηνούσε για τον φόνο 
των Βορεάδων, των δύο γιων του, από 
τον Ηρακλή. Για ποιο μυστηριώδη λόγο 
την ώρα που εμείς ανηφορίζαμε στο 
Ξώμπουργκο, ο Βορέας θρηνούσε τόσο 
έντονα, δεν κατάλαβα ποτέ, ίσως όμως 
και λόγω της ημέρας να δικαιολογείται 
αυτή η έντονη στεναχώρια του… 

Στην ακρόπολη του κάστρου, σε 
υψόμετρο 560m δεσπόζει μαρμά-
ρινος σταυρός. Εκεί τρέξαμε να 
προφυλαχτούμε όπως - όπως και να… 
προσευχηθούμε, μην μας πάρει ο 
Βορέας ούτε κατά την κατάβαση. Όμως 
η μοναδική θέα στην επικράτεια της 
Τήνου και κάμποσα ακόμη νησιά, μας 
αποζημίωσε πλήρως για την ψυχική 
οδύνη. 

Κατεβαίνοντας, κοντά στη Μονή Ιεράς 
Καρδίας μπήκαμε στο μαρμάρινο 
καλντερίμι για τη Χώρα, που αποτελεί 
την αρχαία οδό που συνέδεε το 
Ξώμπουργκο με την ακτή. 

ή τήνοσ,
είναί απο τήν 

αρχαίοτήτα γνώστο 
“ανεμονήσί”
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Την Ανάσταση παρακολουθήσαμε (εγώ 
προσωπικά, μέσα) στην εκκλησία της 
Μεγαλόχαρης, ενώ (έξω)….ο πόλεμος 
ήταν εκκωφαντικός. Δεν μπόρεσα να μη 
σκεφτώ για μία στιγμή, τη μοναδικότητα 
(και την ηρεμία) της Ανάστασης 
που κάναμε πέρυσι σε Μονή των 
Μετεώρων… Ακολούθησε παραδοσιακό 
πασχαλινό δείπνο με σπιτική μαγειρίτσα 
και κόκκινα αυγά, σε ταβέρνα κοντά στο 
ξενοδοχείο. 

Κυριακή του Πάσχα 
08/04/2018
Με το λεωφορείο ξεκινήσαμε την 
τελευταία μας βόλτα στην Τήνο, σε κάποια 
από τα γνωστότερα μαρμαροχώρια της 
Έξω Μεριάς, όπως λένε το βόρειο τμήμα 
του νησιού. Μετά από στάση για να 
δούμε έστω από μακριά ένα πανέμορφο 
χωριό, την Καρδιανή, ξεκινήσαμε το 
περπάτημα από τον Όρμο Υστερνίων 
προς το χωριό Υστέρνια. Ανηφορίσαμε 
στον «Μαρμαροστρωμένο δρόμο», 
ένα φαρδύ, εντυπωσιακό μαρμάρινο 
μονοπάτι, πάνω στις πλάκες του 
οποίου, ανώνυμοι καλλιτέχνες έχουν 
χαράξει διάφορα μηνύματα, ανάλογα 
με τις διαθέσεις και τα συναισθήματα 
της στιγμής που βρέθηκαν εκεί… 
Διασχίζοντας αργότερα τα δρομάκια 
των Υστερνίων οι όμορφες χρήσεις του 
μάρμαρου μας εντυπωσιάζουν (πάλι) σε 
κάθε βήμα. 

Μετά την έξοδό μας από το χωριό 
συνεχίσαμε στην ενδοχώρα για το 
ωραιότερο και διασημότερο χωριό του 
νησιού, ένα από τα ομορφότερα χωριά 
της Ελλάδας, τον Πύργο. Ο Πύργος, 
μάλλον το μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, 
διατηρεί αναλλοίωτη την παραδοσιακή 
κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, όμως δίνει 
μια έντονη αίσθηση αρχοντιάς, καλλι-
τεχνίας και του άσβεστου πυρετού 
της ανθρώπινης έμπνευσης έτσι 
πλημμυρισμένος όπως είναι από 
υπέροχες δημιουργίες, με πρώτη 
ύλη, τι άλλο; το λευκό και πράσινο 
μάρμαρο της περιοχής. Είναι η πατρίδα 
του Νικηφόρου Λύτρα, του Γιαννούλη 
Χαλεπά, του Δημήτρη Φιλιππότη κι 
άλλων λιγότερο γνωστών αλλά 
σημαντικών καλλιτεχνών. Φιλοξενεί 
αξιόλογα μουσεία όπως το Μουσείο 
Μαρμαροτεχνίας του Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, όπου 
παρουσιάζεται η  τεχνολογία επεξε-
ργασίας του μαρμάρου από την 
εξόρυξή του μέχρι την δημιουργία 
του έργου τέχνης, το Μουσείο 
Τηνίων Καλλιτεχνών και το Μουσείο 
Γιαννούλη Χαλεπά που στεγάζεται 
στο σπίτι όπου έζησε ο καλλιτέχνης, 
το οποίο διατηρείται εντελώς 
ανέπαφο. Φιλοξενεί επίσης τη 
Σχολή Καλών Τεχνών, όπου η 
τέχνη του μαρμάρου ανθεί και 
εκκολάπτονται νέοι καλλιτέχνες όπως 
και αρκετά εργαστήρια γλυπτών. 

Ο περίπατος στα σοκάκια του χωριού 
είναι γεμάτος εκπλήξεις, σου δίνει 
την αίσθηση της βόλτας σε υπαίθριο 
μουσείο μαρμαρογλυπτικής, αφού 
το σκαλιστό μάρμαρο διακοσμεί 
πλακόστρωτα δρομάκια, βρύσες, 

παγκάκια,  περίθυρα και υπέρθυρα 
σπιτιών με απίστευτη ποικιλία 
διακοσμητικών μοτίβων, ακόμα και 
το κιόσκι στην στάση λεωφορείων. 
Η επίσκεψη στο νεκροταφείο, γεμάτο 
μαρμάρινα αριστουργήματα, αποτελεί 
μοναδική εμπειρία. 

Περιδιαβαίνοντας τα δρομάκια αυτού 
του ζωντανότατου χωριού, υπαίθριου 
μουσείου, δεν μπορώ να αποφύγω 
κάποιες γκρίζες σκέψεις: Αλήθεια 
πόσα λόγια, πόση γρίνια, αλλά και πόση 
ασχήμια θα είχαν αποφευχθεί, αν όλοι 
αυτοί οι “εμπνευσμένοι” μελετητές που 

ο περίπατοσ στα
σοκακία τού χώρίού 

είναί γεματοσ 
εκπλήξείσ, σού δίνεί 

τήν αίσθήσή τήσ βολτασ 
σε ύπαίθρίο μούσείο 
μαρμαρογλύπτίκήσ 
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έχουν γεμίσει μελέτες, αλλά δυστυχώς 
και πεζόδρομους και πλατείες στις 
πόλεις μας με άστοχες εφαρμογές 
αυτού του ευγενέστατου από την φύση 
του υλικού, του μαρμάρου, είχαν….
εκτίσει υποχρεωτική επιμόρφωση 
στα στενά δρομάκια των χωριών της 
Τήνου… Όμως, είναι τόση η ομορφιά 
γύρω μου που ευτυχώς εκτοπίζει “εν 
τη γενέσει τους” τέτοιες σκέψεις. Τη 
μεγαλύτερη ίσως έκπληξη διαφυλάσσει 
η πανέμορφη πλατεία του χωριού με τον 
αιωνόβιο πλάτανο να χαρίζει πλούσια 
σκιά σε μία υπέροχη μαρμάρινη κρήνη 
και στα μαγαζάκια - στολίδια που 
την περιβάλλουν. Σε ένα από αυτά 
απολαύσαμε το καφεδάκι μας και 
ένα γαλατομπούρεκο, κι αυτό ακόμη 
καλλιτέχνημα της γεύσης.

Φεύγοντας από το χωριό ανηφορίσαμε 
λίγο, μέχρι ένα σημείο με αρκετούς, 
περισσότερο ή λιγότερο, διατηρημένους 
ανεμόμυλους και στη συνέχεια 
κατηφορίσαμε προς το επίνειο του 
Πύργου τον Πάνορμο, από ακόμη ένα 
όμορφο μονοπάτι με απεριόριστη θέα 
προς τον Πάνορμο και την νησίδα 
Πλανήτη.

Σε ταβέρνα του Πάνορμου είχε 
οργανωθεί το Πασχαλινό γεύμα 
μας με σουβλιστό αρνάκι. Καθώς η 
κάθοδος στον Πάνορμο σηματοδότησε 
το τέλος των επίσημων πορειών, 

χαλαρώσαμε λίγο παραπάνω με ωραία 
μουσική κάλυψη από τον Χάρη, έναν 
νέο συνοδοιπόρο, που σ’ όλη αυτή 
την έστω μικρή διάσχιση του νησιού, 
μετέφερε το μπουζούκι του μαζί, για 
να φροντίσει για την καλή διάθεση της 
ομάδας που είχε και την στεναχώρια 
της ότι δεν θα περπάταγε άλλο… 
Πολύ τον ευχαριστούμε. Και κάπου 
μεταξύ γλυκού και φρούτου, να και το 
τεράστιο σοκολατένιο αυγό, με την πιο 
νόστιμη σοκολάτα που έφαγα τελευταία, 
συνοδεία των ευχών της  Ζούμπης που, 
ακόμα κι όταν λείπει, “είναι εκεί”.

Δευτέρα 09/04/2018

Αυτή η μαγική απόδραση στην Τήνο, 
συνοδευόταν κι από ένα δώρο!  
Και τι δώρο: ένα εικοσιτετράωρο στην 
Ερμούπολη.  

Έτσι, αφού περάσαμε ένα χαλαρό 
πρωινό στη Χώρα της Τήνου, κατά το 
οποίο ανάψαμε ένα κερί με την ησυχία 
μας στην Παναγιά, επισκεφτήκαμε το 
μικρό αλλά περιεκτικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, τριγυρίσαμε τα σοκάκια της 
χώρας, που ας μην την αδικώ είπα ότι 
“είναι επιεικώς μέτρια Xώρα για νησί 
των Κυκλάδων”, όμως δεν σημαίνει 
ότι δεν έχει και τις όμορφες γωνιές της, 
απλώς η σύγκριση είναι σκληρή… Και 
ήπιαμε κι έναν χαλαρό καφέ, σ’ έναν 
ιδιαίτερα προσεγμένο κι όμορφο χώρο.

Νωρίς το μεσημέρι με το πλοίο της 
γραμμής και σε λίγο παραπάνω από 
μισή ωρίτσα, βρισκόμασταν στην 
αρχόντισσα των Κυκλάδων, μια από 
τις λίγες αριστοκράτισσες της Ελλάδας, 
την Ερμούπολη. Αφού τακτοποιηθήκαμε 
στο μικρό, αλλά κουκλίστικο ξενοδοχείο 
μας (με το…πολλά υποσχόμενο όνομα 
Boutique Florence), πολύ κοντά 

καί καπού μεταξύ
γλύκού καί φρούτού, 
να καί το τεραστίο 
σοκολατενίο αύγο, 
με τήν πίο νοστίμή 
σοκολατα πού εφαγα 

τελεύταία, σύνοδεία τών 
εύχών τήσ  ζούμπήσ πού, 

ακομα κί οταν λείπεί, 
“είναί εκεί”
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στο λιμάνι μην χάνουμε και χρόνο, 
ξεχυθήκαμε στους δρόμους, γιατί μετά 
από τόσο όμορφα χωριά είχαμε ανάγκη 
και από μια αντάξια σε ομορφιά πόλη.

Δεν κρίνω σκόπιμο να επεκταθώ 
περισσότερο στην περιγραφή 
του 24ώρου που περάσαμε στην 
Ερμούπολη, με ελεύθερο πρόγραμμα, 
ώστε ο καθένας να διαθέσει τον χρόνο 
του όπως νομίζει. Αναφέρω μόνο 
ότι στην εκκλησία της Κοίμησης της 
Θεοτόκου κοντά στο λιμάνι, είχαμε 
την τύχη να μάθουμε από πρόθυμο 
ιερέα, την ιστορία της αποκάλυψης 
του θησαυρού που βρισκόταν στον 
ναό, χωρίς να έχει ταυτοποιηθεί, και 
συγκεκριμένα της αξιόλογης εικόνας (κι 
όχι βέβαια πίνακα, όπως μας μάλωσε 
γλυκά ο ιερέας) της Κοίμησης της 
Θεοτόκου, από την πρώιμη περίοδο 
του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, η οποία 
βέβαια ακόμα εκτίθεται εκεί.   

Όταν επισκέπτομαι ένα μέρος, δεν μου 
αρέσει να αφήνω εκκρεμότητες: θέλω 
να κάνω όοολα αυτά που μου έχουν 
τραβήξει το ενδιαφέρον, να μην νιώθω 
ότι χάνω ευκαιρίες. Παρόλα αυτά και 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, όταν 
τελειώνει η επίσκεψη (σχεδόν) πάντα 

έχουν μείνει εκκρεμότητες…Τότε το 
μόνο που με παρηγορεί είναι ότι υπάρχει 
συγκεκριμένο κίνητρο για μια επόμενη 
επίσκεψη. Έτσι, έχω τουλάχιστον 
έναν καλό λόγο να ξαναπάω σύντομα 
στην Τήνο, μια και δεν μπορέσαμε να 
επισκεφτούμε κανένα από τα αξιόλογα 
μουσεία του Πύργου, που λόγω των 
αργιών ήταν κλειστά…

Χίλια ευχαριστώ στην Άννα, ένα για 
την 100% εύστοχη επιλογή τόπου κι 

εποχής, ένα για την άψογη διοργάνωση, 
με σημασία κι έμφαση στη λεπτομέρεια 
όπως μας έχει συνηθίσει, και…τα 
υπόλοιπα 998 γιατί ήταν η ίδια που 
με παρακίνησε μια Κυριακή με την 
ερώτηση: “Τήνος, είσαι;”.

Με βοήθησαν: 
“Οι περιστεριώνες στην ζωή της Τήνου: 
Χθες και σήμερα. Παρουσίαση στο Ίδρυμα 
Τηνιακού Πολιτισμού”, 2010
Ελληνικό Πανόραμα, τεύχη 81 & 99. 
Γεωτρόπιο, πλήθος σχετικών άρθρων, 
τεύχη 9, 145, 159, 272, 279, 338. 

νώρίσ το μεσήμερί 
με το πλοίο τήσ 

γραμμήσ καί σε λίγο 
παραπανώ απο μίσή 
ώρίτσα, βρίσκομασταν 
στήν αρχοντίσσα τών 

κύκλαδών, μία απο τίσ 
λίγεσ αρίστοκρατίσσεσ 

τήσ ελλαδασ, τήν 
ερμούπολή
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ορείβατίκη εκπαίδευΣη
Πηγή: www.routes.gr

Φωτογραφίες: Μαριάμ Κρητικού, Άννα Καλλέργη,
Δέσποινα Σταυρακάκη, Bastian Parschau

Η ορειβατική εκπαίδευση στην Ελλάδα 
έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης 
από την αρχή της ορειβατικής 
δραστηριότητας στην χώρα μας. Τα 
τελευταία όμως χρόνια, ο αριθμός 
των νέων που στρέφονται προς αυτό 
τον τρόπο ζωής, γιατί τρόπος ζωής 
είναι τελικά, αυξάνεται θεαματικά. 
Αυτό οδηγεί σε πολλά αρνητικά 
φαινόμενα, με κυριότερα την αύξηση 
των θανατηφόρων δυστυχημάτων 
και την οικονομική εκμετάλλευση. 
Πιστεύω ότι όσοι αποφασίζουν να 
ασχοληθούν με το άθλημα θα πρέπει 
να γνωρίζουν τουλάχιστον πως ν’ 
αρχίσουν σωστά. Και ο ασφαλέστερος 
τρόπος για το κάνουν, δεν είναι να 
μάθουν δίπλα σε κάποιον “παλιό” 
αλλά να παρακολουθήσουν μια σχολή 
ορειβασίας.

Υπεύθυνος φορέας ορειβατικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι η 
Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας 
Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ), η οποία βλέποντας 
τα παραπάνω αρνητικά φαινόμενα, 
αποφάσισε στα τέλη του 2005 να 
δημοσιεύσει στο site της (www.eooa.gr/) 

την ακόλουθη ανακοίνωση: “Η ΕΟΟΑ 
επιθυμεί να γνωστοποιήσει στα μέλη 
των Συλλόγων ότι τα πτυχία ορειβασίας 
που χορηγούνται από ιδιωτικές σχολές 
δεν είναι αποδεκτά για τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης της ΕΟΟΑ”.

Η παραπάνω ανακοίνωση έχει σκοπό 
την ενημέρωση των ορειβατών και 
αναρριχητών που είναι μέλη συλλόγων, 
αλλά αφορά και μη μέλη συλλόγων 
που σκοπεύουν να ασχοληθούν με το 
άθλημα και πιθανόν να γίνουν μέλη 
αργότερα. Αυτό είναι κάτι που έπρεπε 
να είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, όχι 
μόνο από την ομοσπονδία, αλλά και από 
τους ίδιους τους συλλόγους, αφού είναι 
καθήκον τους να προστατεύουν τα μέλη 
τους και όχι να τα αφήνουν εκτεθειμένα 
στην έλλειψη νομικού και κανονιστικού 
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πλαισίου που υπάρχει στη χώρα μας, 
σχετικά με την ορειβατική εκπαίδευση.

Αλλά, από ποιους ακριβώς να τους 
προστατεύσουν; Ποιες είναι αυτές 
οι “ιδιωτικές σχολές” και ποιες οι 
“βαθμίδες εκπαίδευσης της ΕΟΟΑ”;

Στη χώρα μας, η ΕΟΟΑ είναι υπεύθυνη 
για την διοργάνωση και εποπτεία 
σχολών, σεμιναρίων και αγώνων 
ορειβασίας, αναρρίχησης και ορει-
βατικού σκι. Δυστυχώς το καθεστώς 
που διέπει τις δραστηριότητες αυτές δεν 
είναι ευρύτερα γνωστό, λόγω κακής 
πληροφόρησης.

Οι ομοσπονδιακές σχολές ορειβασίας 
χωρίζονται σε βαθμίδες, οι οποίες 
καθορίζονται στον κανονισμό 
εκπαίδευσης που δημοσιεύεται στο site 
της ΕΟΟΑ.

Κάθε βαθμίδα προαπαιτεί την επιτυχή 
ολοκλήρωση της προηγούμενης, 
αν και έχουν υπάρξει εξαιρέσεις για 
αναρριχητές με ιδιαίτερες επιδόσεις και 
προσφορά στο άθλημα, οι οποίοι έγιναν 

δεκτοί σε μια σχολή χωρίς να έχουν 
παρακολουθήσει τις προαπαιτούμενες. 
Η διενέργεια μιας σχολής απαιτεί 
προηγούμενη έγκριση της ομοσπονδίας 
και αυτό εξασφαλίζει στους αποφοίτους 
τα ακόλουθα:

1. Εκπαίδευση από διπλωματούχους 
ομοσπονδιακούς εκπαιδευτές και 
βοηθούς εκπαιδευτές 
2. Εγκεκριμένο περιεχόμενο 
εκπαίδευσης 
3. Ομοσπονδιακό πτυχίο

Κάθε σχολή που δεν ακολουθεί τα 
κριτήρια αυτά, δεν αναγνωρίζεται 
από την ομοσπονδία. Στην χώρα 
μας όμως λειτουργούν και πολλές 
άλλες σχολές που προσφέρουν 
ορειβατική εκπαίδευση και δεν 
πληρούν ταυτόχρονα όλα τα παραπάνω 
κριτήρια. Αυτές οι σχολές καλύπτουν 
κυρίως την 1η βαθμίδα, αν και μερικές 
φτάνουν μέχρι την 2η βαθμίδα. 
Κάποιες γίνονται από διπλωματούχους 
ομοσπονδιακούς εκπαιδευτές, αλλά δεν 
είναι εγκεκριμένες από την ΕΟΟΑ, ενώ 
άλλες γίνονται από μη διπλωματούχους 
εκπαιδευτές. Κάποιες γίνονται από 
συλλόγους ορειβασίας, ενώ άλλες 
γίνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό 
δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι 
κακές ή επικίνδυνες γι αυτούς που 
τις παρακολουθούν, αφού υπάρχουν 
παραδείγματα άριστων ιδιωτικών 
σχολών. Το πρόβλημα δημιουργείται 
όταν ένας απόφοιτος σχολής 
αποφασίσει να παρακολουθήσει 
ομοσπονδιακή σχολή ανώτερης 
βαθμίδας. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει 
να επιδείξει το ομοσπονδιακό δίπλωμα 
της προηγούμενης βαθμίδας, οπότε η 

στή χώρα μασ, 
ή εοοα είναί ύπεύθύνή 

γία τήν δίοργανώσή 
καί εποπτεία σχολών, 

σεμίναρίών & 
αγώνών ορείβασίασ, 

αναρρίχήσήσ καί 
ορείβατίκού σκί
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απλή βεβαίωση που θα έχει πάρει από 
μια ιδιωτική σχολή δεν γίνεται δεκτή, 
όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση 
της ΕΟΟΑ. Έτσι, πολλοί αναρριχητές, 
μη γνωρίζοντας αυτό το καθεστώς, 
αναγκάζονται να παρακολουθήσουν για 
δεύτερη φορά σχολή αρχαρίων ώστε 
να αποκτήσουν το αναγκαίο πτυχίο, 
χάνοντας έτσι χρόνο και χρήματα.

Ευθύνη στα παραπάνω, αν υπάρχει, 
είναι δύσκολο να αποδοθεί. Το θέμα αυτό 
μοιάζει με την αγορά κάποιου προϊόντος 
που όταν το αποκτούμε πιστεύουμε 
πως είναι αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά 
κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι δεν 
καλύπτει τις μελλοντικές μας ανάγκες 
και αναγκαζόμαστε να προμηθευτούμε 
άλλο, πληρώνοντας ουσιαστικά διπλά 
για το ίδιο προϊόν. Πρέπει λοιπόν ο κάθε 
μελλοντικός ορειβάτης-αναρριχητής 
να γνωρίζει από την αρχή τι στόχους 
έχει. Μπορεί οι στόχοι να είναι 
μεγάλοι και να μην τολμάει να τους 
ξεστομίσει ή να φοβάται μήπως δεν 
τους πραγματοποιήσει, αλλά πρέπει 
να τους έχει στο μυαλό του και να τον 
καθοδηγούν. Τότε θα μπορεί να κάνει 

τη σωστή επιλογή. Πάντως, για να μην 
κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, 
οι ίδιοι οι υπεύθυνοι των σχολών, ως 
μέλη της αναρριχητικής κοινότητας, 
πρέπει να διευκρινίζουν αν η σχολή 
τους είναι ομοσπονδιακή ή όχι και τι 
επιλογές έχει ο αναρριχητής μετά από 
μια σχολή, στα πλαίσια της γενικότερης 
πληροφόρησης που προσφέρουν στους 
υποψήφιους αναρριχητές.

Πως όμως θα κάνει την σωστή 
επιλογή; Αν η επιλογή αυτή είναι απλά 
να γνωρίσει την αναρρίχηση, τότε η 
καλή φήμη μιας σχολής, ιδιωτικής 

ή ομοσπονδιακής, θα πρέπει να 
τον οδηγήσει σ’ αυτήν. Αν όμως η 
επιλογή του είναι να προχωρήσει 
στο άθλημα όσο του επιτρέψει το 
ταλέντο του, οι δυνατότητές του και 
ο διαθέσιμος χρόνος του και ειδικά 
αν το όνειρό του είναι να γίνει κάποια 
μέρα ομοσπονδιακός εκπαιδευτής, τότε 
πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο των 
εγκεκριμένων από την ΕΟΟΑ σχολών. 
Οι σχολές αυτές διοργανώνονται από 
τους συλλόγους που είναι μέλη της 
ΕΟΟΑ, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει 
πως κάθε σύλλογος πάντα διοργανώνει 
εγκεκριμένες σχολές. Πρέπει λοιπόν 
να φροντίσει να επιβεβαιώσει ότι η 
σχολή είναι εγκεκριμένη και δίνει 
ομοσπονδιακό πτυχίο, ώστε ο δρόμος 
μέχρι τη Σχολή Εκπαιδευτών να είναι 
ανοικτός.

Εδώ πρέπει να πώ ότι η Σχολή 
Βοηθών Εκπαιδευτών και η Σχολή 
Εκπαιδευτών της ομοσπονδίας δεν 
έχουν ως στόχο τους την ανάδειξη των 
“καλύτερων” ώστε να δημιουργήσουν 
μιαν αναρριχητική “ελίτ” που θα 
αποκατασταθεί επαγγελματικά, 
αλλά την δημιουργία Ερασιτεχνών 
δασκάλων που θα προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στους συλλόγους, 
εκπαιδεύοντας νέους αναρριχητές και 
προάγοντας το άθλημα με προσφορά 
εθελοντικής εργασίας πολλές 
φορές. Αυτό σημαίνει “Εκπαιδευτής”. 
Ή τουλάχιστον αυτό πρέπει να σημαίνει. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα Εκπαιδευτή είναι 
ο Βαγγέλης Βρούτσης του ΕΟΣ Αθηνών, 
και πιστεύω ότι το έργο του πρέπει 
να αποτελεί υπόδειγμα για άλλους 
εκπαιδευτές. Ευτυχώς, δεν είναι ο 
μόνος.

πρεπεί λοίπον ο 
καθε μελλοντίκοσ 

ορείβατήσ-
αναρρίχήτήσ να 

γνώρίζεί απο τήν αρχή 
τί στοχούσ εχεί.
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Στη σελίδα Ελλάδα - Σύλλογοι, μπορεί 
κανείς να βρει πληροφορίες από τα 
site των συλλόγων για τις σχολές που 
διοργανώνουν. Φυσικά υπάρχουν 
και πολλοί άλλοι σύλλογοι οι οποίοι 
δεν έχουν sites ή δεν τα γνωρίζουμε 
εμείς. Πάντα πρέπει να διευκρινίζεται 
αν η σχολή είναι ομοσπονδιακή ή 
όχι. Αλλά και η ΕΟΟΑ (Μηλιώνη 4, 
10673 Αθήνα, Τηλ: +30 2103645904, 
Fax: +30 2103644687, E-mail: info@
eooa.gr, Site: http://www.eooa.gr/) 
θα μπορούσε να επιβεβαιώσει αν 
μια σχολή είναι εγκεκριμένη ή αν 
ένας εκπαιδευτής έχει ομοσπονδιακό 
δίπλωμα.

Τώρα, αν αυτό που θέλει κάποιος είναι 
η επαγγελματική του αποκατάσταση 
στον χώρο της Ελληνικής και της 
Ευρωπαϊκής ορειβασίας, ο δρόμος 
είναι ανοικτός μέσω της Σχολής 
Οδηγών Βουνού, που διοργανώνει το 
Σωματείο Ελλήνων Οδηγών Βουνού 
(E-mail: contact@hmga.gr, Site: 
http://www.hmga.gr/) και οδηγεί 
στον καθαρά επαγγελματικό τίτλο 
του UIAGM. Η παρακολούθηση της 
σχολής αυτής δεν απαιτεί την επιτυχή 
αποφοίτηση από κάποια άλλη σχολή.

Το πρόβλημα όμως που δημιουργείται 
σιγά σιγά και θα αναδειχθεί τα 
επόμενα χρόνια, είναι ότι άνθρωποι 
προερχόμενοι από διαφορετικά 
συστήματα ορειβατικής εκπαίδευσης, 
αποκτούν τελικά τους ίδιους τίτλους.  

Για παράδειγμα, στο Σωματείο 
Ελλήνων Οδηγών Βουνού 
συνυπάρχουν ορειβάτες που έγιναν 
εκπαιδευτές από την Ελληνική 
Ομοσπονδία, την Γαλλική Ομοσπονδία, 
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

και την Διεθνή Ομοσπονδία μαζί με 
ορειβάτες που έγιναν οδηγοί τιμητικά 
λόγω της προσφοράς τους. Δεν 
έχουν ακολουθήσει το ίδιο σύστημα 
εκπαίδευσης, άρα δεν έχουν κοινή 
τεχνική βάση, κοινές εμπειρίες, κοινές 
αρχές και κοινούς στόχους, άρα 
κάπου στο μέλλον θα συγκρουστούν, 
αν και ελπίζω να μην συμβεί ποτέ 
αυτό. Το κυριότερο πρόβλημα είναι 
ότι δεν διαχωρίζονται οι Ερασιτέχνες 
Εκπαιδευτές από τους Επαγγελματίες 
Οδηγούς. Η λύση σ’ αυτό θα ήταν 
η δημιουργία δυο σωματείων, ένα 
Εκπαιδευτών και ένα Οδηγών. 
Αλλά και οι εκπαιδευτές πρέπει να 
έχουν ειδικότητες (ή κατηγορίες): 
Αναρρίχησης, Ορειβασίας και Σκι. 
Δύσκολα θέματα για να λυθούν αφού 
σίγουρα κάποιοι θίγονται. 

 ...επαγγελματίκή 
αποκαταστασή 

μεσώ τήσ σχολήσ 
οδήγών βούνού, 

πού δίοργανώνεί το 
σώματείο ελλήνών 
οδήγών βούνού.
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Όταν ο καιρός κρυώνει, χρειάζεσαι 
πολλά και χοντρά ρούχα. Σωστό; Όχι 
απαραίτητα. Τα ισοθερμικά ρούχα 
είναι φτιαγμένα για αυτόν ακριβώς το 
σκοπό: για να σε κρατάνε ζεστό χωρίς 
τον επιπλέον όγκο.

Τα ισοθερμικά ρούχα είναι απαραίτητα 
στα κρύα κλίματα, για τις κρύες 
μέρες του χειμώνα και σε outdoors 
δραστηριότητες σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.

Μπορούν να φορεθούν άνετα και στις 
καθημερινές σου ασχολίες στην πόλη, 
όταν ο καιρός χαλάσει.

Από τι υλικά είναι φτιαγμένα;
Παλιότερα, τα ισοθερμικά ρούχα 
φοριούνταν κυρίως σαν εσώρουχα, 
μέσα από τα κανονικά ρούχα.

Με την πρόοδο όμως της τεχνολογίας, 
και με τη χρήση διαφόρων υλικών 
και νέων τεχνικών ύφανσης, πλέον 
φοριούνται άνετα και σαν κανονικά 
ρούχα. Τα πιο συνηθισμένα υλικά 
από τα οποία είναι φτιαγμένα τα 
ισοθερμικά ρούχα είναι πολυεστέρας/
πολυαμίδιο/ πολυπροπυλένιο, 
βαμβάκι, και μαλλί τύπου μερίνο, και 
μπορείς να επιλέξεις ανάλογα με την 
εποχή.

Άφησε το κρύο απέξω
IΣοθερμίκα ρουχα 

Πηγή: www.terramare.com.gr
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Από εκεί και πέρα, η ύφανση παίζει 
σημαντικό ρόλο – όσο πιο πυκνή είναι, 
τόσο περισσότερο η θερμοκρασία του 
σώματος διατηρείται σταθερή.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το 
ρούχο θα είναι απαραίτητα χοντρό – 
αντίθετα, μπορεί να είναι εξαιρετικά 
λεπτό και ελαφρύ.

Διάλεξε το υλικό ανάλογα με τη 
χρήση που θα κάνεις. Για έντονες 
δραστηριότητες όπως το σκι ή η 
ορεινή πεζοπορία, πρόσεξε το υλικό 

να είναι οπωσδήποτε διαπνέον – το 
τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να 
πλέεις στον ίδιο σου τον ιδρώτα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ισοθερμικά 
που περιέχουν βαμβάκι δεν είναι 
πάντα κατάλληλα, και είναι καλύτερο 
να προτιμήσεις ρούχα φτιαγμένα από 
συνθετικά υλικά και πιθανώς μαλλί.

Επίσης, προσοχή – σε περίπτωση 
βροχής, τα ισοθερμικά ρούχα που 
περιέχουν βαμβάκι χάνουν τις 
μονωτικές τους ιδιότητες. Αντίθετα, 

τα μάλλινα ισοθερμικά ρούχα κρατάνε 
τη θερμοκρασία του σώματός σου 
σταθερή ακόμη και αν βραχούν. 
Αντίστοιχα, πολλά ισοθερμικά 
ρούχα είναι ακατάλληλα για μέρες 
όπου η θερμοκρασία έχει πολλές 
διακυμάνσεις. Πολύ απλά, αν έχει 
ζέστη ή αν σε χτυπάει ο ήλιος, θα 
«βράσεις».

Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις - 
ισοθερμικά ρούχα που λειτουργούν 
σωστά τόσο σε χαμηλές όσο και σε 
υψηλές θερμοκρασίες.

Πως διαλέγουμε ισοθερμικό ανάλογα με τον καιρό
και πως συνδυάζεται

Δείτε το διάγραμμα για το πως συνδυάζουμε ρούχα ανάλογα με τον καιρό.
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Πώς λειτουργούν τα 
ισοθερμικά ρούχα;
Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις πώς 
ακριβώς λειτουργεί η τεχνολογία 
πίσω από τα ισοθερμικά ρούχα, 
παρακάτω θα βρεις μια σύντομη 
εξήγηση.

Στην εσωτερική επιφάνεια των 
ισοθερμικών ρούχων υπάρχει 
συνήθως μια λεπτή επίστρωση από 

πολυεστέρα, που λειτουργεί ως 
μονωτικό στρώμα. Η επίστρωση αυτή 
απορροφά την υγρασία από το σώμα, 
ώστε να διατηρεί την επιδερμίδα 
στεγνή.

Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό να 
απορροφάται ο ιδρώτας; Σκέψου αυτό 
που λέγανε οι παλιοί, ότι αν ιδρώσεις 
και η εξωτερική θερμοκρασία είναι 
χαμηλή, θα νιώσεις το κρύο πολύ 
περισσότερο – και βέβαια υπάρχει 
μεγαλύτερος κίνδυνος να κρυώσεις. 
Εκτός αυτού, ο ιδρώτας είναι 
ενοχλητικός από μόνος του.

Εξαιτίας της πυκνής ύφανσης των 
ισοθερμικών ρούχων, η θερμότητα 
που αναπτύσσει το σώμα παραμένει 
στο χώρο μεταξύ ρούχου και 
δέρματος, διατηρώντας το σώμα 
ζεστό. Εκμεταλλεύεσαι δηλαδή τη 
ζέστη που παράγει το ίδιο το σώμα σου 
για να ζεσταθείς. Παράλληλα, ακριβώς 
επειδή ο ιδρώτας απομακρύνεται από 
το σώμα, αποφεύγεται και η ανάπτυξη 
μικροβίων που προκαλούν την 
άσχημη μυρωδιά.

Με βάση τα παραπάνω, 
αντιλαμβάνεσαι ότι τα ισοθερμικά 
ρούχα φοριούνται εφαρμοστά στο 
σώμα – δηλαδή χωρίς φανελάκι ή 
άλλο μπλουζάκι από μέσα. Ως προς 
το μέγεθος, όποιο ρούχο επιλέξεις 

εκμεταλλεύεσαί
τή ζεστή

πού παραγεί
το ίδίο

το σώμα σού
γία να ζεσταθείσ.
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προτού προχώρήσείσ
σε καποία αγορα, 

σκεψού παντα
τί χρήσή θα κανείσ

πρέπει να εφαρμόζει σωστά στο 
σώμα, χωρίς όμως να είναι και πάρα 
πολύ στενό, γιατί δεν θα σου είναι 
άνετο. Παράλληλα, θέλεις κάτι που να 
έχει αρκετή ελαστικότητα ώστε να σε 
βολεύει στην κίνηση.

Τι είδους ισοθερμικά ρούχα 
υπάρχουν;
Μπλούζες, κολάν, κάλτσες, γάντια… 
υπάρχουν πολλές επιλογές σε 
ισοθερμικά ρούχα. Ανάλογα με τις 
ανάγκες σου και τη θερμοκρασία εκεί 
που πας, μπορείς να επιλέξεις ένα ή 
περισσότερα για να κάνεις τη ζωή σου 
πιο εύκολη.

Ούτως ή άλλως είναι ελαφριά και 
δεν πιάνουν πολύ χώρο, οπότε 
ακόμη κι αν δεν είσαι σίγουρος για 
τη θερμοκρασία μπορείς πάντα να 
πάρεις μαζί σου ένα μπλουζάκι.

Ισοθερμικές μπλούζες
Ακόμη κι αν μένεις σε μέρος 
χωρίς πολύ κρύο, μπορείς να 
αντικαταστήσεις μερικά από τα απλά 
μακρυμάνικα μπλουζάκια σου με 
ισοθερμικά.

Οι επιλογές είναι πολλές: από 
μπλουζάκια με όψη κανονικής 
μπλούζας μακό, μέχρι εξειδικευμένα 

τεχνικά μπλουζάκια που είναι 
κατάλληλα και για μεγάλες εναλλαγές 
θερμοκρασίας. Προτού προχωρήσεις 
σε κάποια αγορά, σκέψου πάντα τι 
χρήση θα κάνεις.

Ισοθερμικά κολάν
Τα ισοθερμικά κολάν είναι απαραίτητα 
για αθλητικές δραστηριότητες στο 
κρύο (π.χ. σκι), αλλά θα σου φανούν 
πολύ χρήσιμα και για μια χειμωνιάτικη 
εξόρμηση στα βουνά της Ελλάδας ή 
σε κάποια Βορειοευρωπαϊκή πόλη.

Επίσης είναι πολύ χρήσιμα αν 
δουλεύεις σε εξωτερικό χώρο και 
γενικότερα αν περνάς πολύ χρόνο στο 
κρύο.

Συνήθως φοριούνται μέσα από το 
παντελόνι, αλλά τα γυναικεία κολάν 
μπορούν να φορεθούν και ως απλό 
κολάν. Υπάρχουν επίσης και αντρικά 
ισοθερμικά εσώρουχα, που μπορούν 
να αντικαταστήσουν τα συνηθισμένα 
μπόξερ.

Ισοθερμικές κάλτσες
Σε συνδυασμό με φθινοπωρινά 
παπούτσια πεζοπορίας, οι ισοθερμικές 
κάλτσες είναι απαραίτητες αν 
θέλεις να διατηρήσεις τα πόδια σου 
ζεστά σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Ανά-λογα με τις προτιμήσεις σου, 
μπορείς να επιλέξεις χαμηλές, 
ή ψηλότερες (ως το γόνατο).

Αξεσουάρ
Για ειδικές χρήσεις, μπορείς να 
σκεφτείς την αγορά κάποιων  
εξειδικευμένων αξεσουάρ, 
που θα σε βοηθήσουν να 
παραμείνεις ζεστός ακόμη 
και σε ακραίες καιρικές συνθήκες, 
όπως μια μπαλακλάβα.

Συντήρηση των 
ισοθερμικών ρούχων
Όπως και για όλα τα τεχνικά 
ρούχα, ακολούθησε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και πλύνε τα 
ισοθερμικά ρούχα σε χαμηλή 
θερμοκρασία (30 βαθμοί).

Απόφυγε το μαλακτικό και το 
στεγνωτήριο, γιατί μειώνουν το 
χρόνο ζωής του ρούχου – εξάλλου, 
τα ρούχα αυτά στεγνώνουν σχετικά 
γρήγορα μετά το πλύσιμο. 
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αναρρίχητίκα νεα

Σακίδίο πΛατηΣ
Μάθε για να μην Πονέσεις

Εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα κρίσιμο 
«εργαλείο» του εξοπλισμού μας. Το 
σακίδιο πλάτης.

Η επιλογή για το σωστό σακίδιο έχει να 
κάνει με το που θα το χρησιμοποιείς. 
Άλλο θα διαλέξεις για κοντινές 
διαδρομές, άλλο για μακρινές  
ή / και πολυήμερες διαμονές στα 
βουνά. Τα σακίδια πλάτης διαφέρουν 
σε αρκετά χαρακτηριστικά και όσο 
πιο απαιτητική είναι η διαμονή στην 
ύπαιθρο ή η ορειβασία τόσο πιο 
τεχνικό σακίδιο πλάτης χρειάζεσαι.

Εδώ θα σου εξηγήσουμε τα ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά και τις διαφορές και 
σε επόμενο άρθρο θα πάμε ακόμη 

πιο βαθιά αναλόγως τη χρήση. Δεν 
είναι τυχαίο ότι αναφέραμε το σακίδιο 
πλάτης σαν «εργαλείο».

Ένα είναι σίγουρο. Ότι αυτό το 
«εργαλείο» είναι πολυμορφικό. Δεν 
είναι ένα απλό «ρούχο» που θα το 
ρίξεις επάνω σου και θα το φορέσεις 
όπως να’ναι.

Οι 3 κύριοι παράγοντες που 
επηρεάζουν την αγορά ενός σακιδίου 
είναι:

• Χωρητικότητα (μετριέται σε λίτρα)
• Χαρακτηριστικά του σακιδίου 
(κορδονάκια, δέστρες, θήκες, κλπ)
• Ο λόγος χρήσης 

Τα δύο SOS κύρια σημεία
• Το σακίδιο που θέλετε πρέπει να 
ταιριάζει στο μήκος του δικού σας 
κορμού. Τα σωστά σακίδια αναφέρουν 
νούμερα επάνω. Το μέτρημα γίνεται 
από τους ώμους έως το πάνω μέρος 
των γοφών.

• Το σακίδιο δεν στηρίζεται στους 
ώμους όπως πολλοί πιστεύουν. 
Αντίθετα το 80% του βάρους του 
σακιδίου στηρίζεται στη μέση/γοφούς 
σας. Πρέπει η ζώνη μέσης να σας 
κάνει και να στηρίζεται σωστά. Ειδικά 
οι γυναίκες πρέπει να το προσέξουν 
αυτό, όπως και να ψάξουν για σακίδιο 
που στην περιοχή του στήθους οι 
ιμάντες δεν δημιουργούν πρόβλημα.

Πηγή: www.terramare.com
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Να δούμε τα βασικά όμως που καλό 
είναι να έχουν τα σακίδια γιατί είναι 
χρήσιμα και δεν έχουν φτιαχτεί τυχαία.

Πλαίσιο στήριξης: Διαφοροποιείται 
σε εσωτερικό και εξωτερικό πλαίσιο 
και αποσπώμενο. Φυσικά τα χωρίς 
πλαίσιο είναι πιο ελαφρά για μικρής 
διάρκειας πεζοπορίες αλλά «κάθονται» 
διαφορετικά στην πλάτη.

Εξαερισμός: Ο σχεδιασμός του 
σακιδίου πρέπει να αφήνει το σωστό 
κενό - με τη σωστή δομή- ώστε η 
πλάτη να αναπνέει όσο το δυνατόν 
καλύτερα και να μην ιδρώνει. Έτσι δεν 
συγκεντρώνεται εκτενής υγρασία σε 
εκείνη την περιοχή και αποφεύγεται 
η δυσφορία μαζί με κινδύνους 
για κρυολογήματα. Άλλα έχουν 
«καμινάδες» εξαερισμού για τον ίδιο 
λόγο.

Προσβασιμότητα σε αποθήκευση: 
Αφορά τα επιμέρους ανοίγματα και 
τσέπες/θήκες, επάνω, γύρω και 
κάτω από το σακίδιο ώστε εύκολα 
και γρήγορα να έχετε πρόσβαση στο 
εσωτερικό. Φυσικά παίζει ρόλο και πως 
θα διατάξετε το περιεχόμενο μέσα.

«Τσέπες»: Αφορά τις τσέπες στον 
κορμό του σακιδίου, όπως και αυτές 
στις ζώνες που δένουν στο σώμα σας. 
Τα ειδικά και πιο τεχνικά σακίδια έχουν 
και θήκες για πτυοσκάπανα για το χιόνι.

Καπάκια (πάνω μέρος): Υπάρχουν 
διαφόρων τύπων με επιπλέον 
αποθηκευτικό χώρο ή όχι, όπως και 

Η χωρητικότητα ενός 
σακιδίου πλάτης
Όπως είπαμε μετριέται σε λίτρα. Έτσι 
έχουμε:

Του «Σαββατοκύριακου» (25-45 lt)
Χρειάζεται όταν απλά ταξιδεύεις 
ελαφρά χωρίς απαιτήσεις να έχεις 
μαζί ειδικό εξοπλισμό. Αυτά που 
θες να έχεις μαζί σου φτάνουν για 
1-3 νύχτες, οπότε αντίστοιχα έχεις 
φροντίσει και για τον ανάλογο ειδικό 
ρουχισμό που δεν πιάνει χώρο, 
αλλά είναι αποτελεσματικός για αυτό 
που θες (midlayers, ισοθερμικό, 
βερμούδες, εσώρουχα, κλπ). Σε αυτή 
την κατηγορία κοντά είναι και τα 
σακίδια ημέρας (daypacks).

Για πολυήμερα ταξίδια  (50-65 lt)
Κατάλληλο για 3-5 νύχτες και 
συνήθως αποτελεί και την πιο 
δημοφιλή κατηγορία για ταξίδια που 
γίνονται σε σχετικά ζεστό καιρό. 
Λόγω της χωρητικότητάς τους είναι 
κατάλληλα και για πιο ειδική χρήση 
όπου θα πάρετε και κάποιο έξτρα 
τεχνικό εξοπλισμό. Θα τα λέγαμε 
«σακίδια πασπαρτού» μια που εύκολα 
παίζουν μεταξύ του Σαββατοκύριακου 
αλλά και σε κάτι πιο ειδικό.

Για μεγάλα ταξίδια (70+ lt)
Συνήθως είναι για πάνω από 5 νύχτες. 
Τα προτιμούν όσοι ασχολούνται με 
χειμερινές πεζοπορίες γιατί μπορείτε 
να χωρέσετε εκεί μέσα επιπλέον 
ρούχα (π.χ. fleece), ένα καλό και ζεστό 
υπνόσακο, αλλά και μια σκηνή με τα 
παρελκόμενα της. Εάν έχετε παιδιά 
σίγουρα θα κουβαλήσετε ένα καλό 
μέρος από τα δικά τους πράγματα στο 
σακίδιο αυτό.

Χαρακτηριστικά του 
σακιδίου
Με γνώμονα πάντα το λόγο για τον 
οποίο θα το χρησιμοποιήσετε, τα σωστά 
σακίδια έχουν μια σειρά χαρακτηριστικά, 
ανάλογα φυσικά και με το μέγεθος του 
σακιδίου. Για παράδειγμα ένα daypack 
δεν θα έχει εξεζητημένο πλαίσιο 
στήριξης γιατί είναι μικρό.

με έξτρα δεσίματα κορδονιού για να 
ασφαλίζει το πάνω μέρος και να μην 
μπαίνουν π.χ. νερά.

Ζώνη σακιδίου: Υπάρχουν εκείνα με 
επιπλέον «μαξιλαράκι» σε εκείνη την 
περιοχή ώστε τα σημεία της μέσης 
να δέχονται λιγότερη πίεση στην 
πεζοπορία.

Θηλιές και δίχτυα: Είναι θηλιές για 
να κρεμιούνται πράγματα που θέλουμε 
να απελευθερώνουμε γρήγορα, και να 
είναι εύκολα προσβάσιμα, όπως π.χ. τα 
μπατόν.

Θήκη για μπουκάλι: ΟΚ, αυτό είναι 
αυτονόητο τι σημαίνει.

Ανακλαστικές γραμμές: Ενισχύουν 
την ορατότητα σε κακές καιρικές 
συνθήκες ή τη νύχτα.

Ειδικές θήκες: Για χάρτη τσέπης και 
ανθεκτικό κορδόνι web για γρήγορη 
και εύκολη αποθήκευση.

Τώρα λοιπόν ξέρετε τι να ρωτήσετε πριν 
αγοράσετε ένα σακίδιο. 
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αναρρίχητίκα νεα
  Απανταχού σκαρφαλωτήρια γεια σας!

Η κρητική αναρριχητική κοινότητα  
βρίσκεται και πάλι εδώ για να 
σας ενημερώσει σχετικά με τα 
αναρριχητικά δρώμενα που έλαβαν 
χώρα στο νησί μας, αλλά και εκτός! 
Αναρριχητικές συναντήσεις, καινούρια 
πεδία, συμμετοχές σε αγώνες  και 
όπως πάντα πολλές επαναλήψεις 
όλων των ειδών των αναρριχητικών 
διαδρομών είναι μερικά από αυτά.

Τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν 
είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και 
πάλι αρκετούς φίλους αναρριχητές 
από διάφορα μέρη της Ελλάδας 
και όχι μόνο, στο carnival 

που πραγματοποιείται στον νότο. 
Αλληλεπιδράσαμε, συζητήσαμε, προ-
βληματιστήκαμε, διασκεδάσαμε, μα 
πάνω από όλα σκαρφαλώσαμε πολύ.  

Οι διακοπές του Πάσχα δεν άργησαν να 
έρθουν και έτσι οι γνωστοί άγνωστοι  
έκαναν τις υποσχέσεις τους πράξεις 
και βρέθηκαν πάλι στον βράχινο 
αυτόν παράδεισο που τέλος δεν έχει! 
Αυτή τη φορά κινηθήκαμε κυρίως 
στην ανατολική πλευρά του νησιού. 
Ένα ολοκαίνουριο αναρριχητικό 
πεδίο είναι πλέον γεγονός, όπως 
και πολλές επαναλήψεις στο φαράγγι 
του Χα, σκαρφαλώνοντας ελεύθερα 

ό,τι υπάρχει μέχρι ετούτη τη στιγμή. 
Αξιοσημείωτο είναι το άνοιγμα της 
πρώτης αναρριχητικής διαδρομής από 
ντόπιους, σε μια ορθοπλαγιά που για 
χρόνια φάνταζε απροσπέλαστη.

Στις 6 του Απρίλη 2018 ο Θανάσης, 
ο Βασίλης και ο Άρης ανοίγουν 
μια πολύ όμορφη διαδρομή στη 
χαρακτηριστική γραμμή απέναντι 
από τον καταρράκτη Μάστορα.  
Η διαδρομή κινείται αριστερά από ένα 
πιλιέ και ακολουθεί σχισμές και δίεδρα. 
Το ανάπτυγμα της είναι 200μ και η 
μέγιστη βαθμολογία της VII. Για την 
ιστορία, η διαδρομή σκαρφαλώθηκε 

Το νέο μας αναρριχητικό πεδίο στα ανατολικά του νησιού



45

ελεύθερα από τους ανοίξαντες και 
τοποθετήθηκαν μόνιμες ασφάλειες 
στα ρελέ. ‘Όποιος ενδιαφέρεται να 
σκαρφαλώσει τις νέες αυτές διαδρομές 
και χρειάζεται πληροφορίες, ας 
μιλήσει μαζί μας. Ένα τηλέφωνο στον 
Σύλλογο ή σε εμάς προσωπικά φτάνει. 
Πάντα πιστεύαμε, και εξακολουθούμε 
να πιστεύουμε ότι η αναρρίχηση είναι 
κάτι που δεν αξίζει να το παίρνεις 
έτοιμο στο πιάτο.  Άλλωστε αυτός είναι 
και ένας τρόπος για να το εκτιμήσεις 
περισσότερο, να το αγαπήσεις και, το 
πιο σημαντικό, “να μην πας άκλαυτος”!
Ας περάσουμε τώρα στην αναρρίχηση 
ως Ολυμπιακό άθλημα! Οι πρώτοι 
Έλληνες αναρριχητές-αθλητές που 

θα λάβουν μέρος στους επόμενους 
Ολυμπιακούς Αγώνες πρέπει 
να προετοιμαστούν. Μικροί και 
μεγάλοι αθλητές συναγωνίζονται 
και ανάμεσα σε αυτούς οι πρώτες 
παιδικές συμμετοχές στην ιστορία 
της κοινότητάς μας είναι γεγονός! 
Η Ιωάννα, η Κυριακή και ο Νίκος 
πήραν μέρος και μάλιστα με πολύ 
καλές επιδόσεις στους αγώνες που 
πραγματοποιήθηκαν στον Βόλο. Αν 
και στα “συντηρητικά” μυαλά μας οι 

αγώνες δεν ήταν ποτέ συνυφασμένοι 
με την αναρρίχηση, κάναμε ό,τι 
μπορούσαμε για να συμμετάσχουν 
τα παιδιά σε αυτή τη γιορτή και να 
κάνουν μια παιδική τους επιθυμία 
πραγματικότητα. Ο Σύλλογος βοήθησε 
οικονομικά, η αναρριχητική κοινότητα 
επίσης, οι γονείς και ο συνοδός 
τους Δημήτρης άφησαν πίσω τις 
υποχρεώσεις και στήριξαν τα παιδιά 
σε αυτή την εμπειρία.

 Στη διάρκεια αυτού του αναρριχητικού 
ταξιδιού αντικρίσαμε, δυστυχώς, και 
διάφορα κακώς κείμενα που έχουν να 
κάνουν για μια ακόμη μια φορά με την 
γενική στάση και συμπεριφορά των 

αρμοδίων της ΕΟΟΑ και την οργάνωση 
των αγώνων. Τα παιδιά παρέμειναν 
στην απομόνωση, ως και πέντε ώρες 
στον ήλιο μέχρι να αγωνιστούν, μη 
έμπειροι ασφαλιστές, ειρωνεία και 
κακή συμπεριφορά των υπευθύνων 
σε συμμετέχοντες και τους συνοδούς 
τους, με αποτελέσματα η παιδική αυτή 
γιορτή της αθλητικής αναρρίχησης 
να μετατρέπεται σε απογοήτευση για 
μικρούς και μεγάλους.

Συλλογιζόμενοι λοιπόν όλη αυτή την 
εμπειρία αλλά και την πορεία της 
αναρρίχησης γενικότερα, παρατηρούμε 
πως αυτή η ταχύτητα με την οποία 
τρέχουν όλες οι πληροφορίες 
γύρω μας επηρεάζει και τον 
χώρο μας. Αναρρίχηση πλέον 
μαθαίνεις από το ΥouΤube, όπως 
βρίσκεις γκόμενα στο facebook! 
Μετά λύπης βλέπουμε αρκετό 
κόσμο να βγαίνει ασυνείδητος 
στα βράχια και πάνω από όλα 
χωρίς ορειβατική κουλτούρα. 
Ο καλύτερος τρόπος για να 
μάθει κάποιος να σκαρφαλώνει 
με ασφάλεια είναι οι σχολές 
αναρρίχησης, οι οποίες πλέον έχουν 
γίνει οικονομικά απρόσιτες λόγω 
των νέων φορολογικών αλλαγών. Ο 
Σύλλογός μας προσπαθεί να στηρίξει 
τους ενδιαφερόμενους, “μπαίνοντας 
μέσα” οικονομικά πολλές φορές, αλλά 
δυστυχώς όλο και λιγότεροι είναι αυτοί 
που επιλέγουν να παρακολουθήσουν 
μια σχολή. Τα παραπάνω είναι τροφή 
για σκέψη προς όλους εμάς που 
αγαπάμε να σκαρφαλώνουμε, έτσι 
ώστε να μοιραστούμε την αναρριχητική 
μας κουλτούρα και τις αρχές της με 
μικρούς και μεγάλους, παλιούς και 
νέους.

Τέλος, να εκφράσουμε ξανά την συμπα-
ράστασή μας στους αναρριχητές 
των Μετεώρων, στον δίκαιο αγώνα 
τους και σε όλους όσοι μάχονται για 
ελεύθερα και προσβάσιμα βράχια και 
ελεύθερη, προσβάσιμη φύση. 

CrETAn ClIMBInG CoMMUnITy
against all forms of racism

Όλοι οι μοναχοί μας καταλαβαίνουν 
εκτός από τους Παναγιότατους

Η Ιωάννα, ο Νίκος και η Κυριακή 
αναμένοντας να αγωνιστούν

Ο Άρης στο άνοιγμα της
προτελευταίας σχοινιάς
της νέας διαδρομής στο Χα
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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
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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 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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• Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι Σχολές Ορειβασίας 
Αρχαρίων με συμμετοχή 15 μελών μας, καθώς και 
το Σεμινάριο Αρχηγών Αναβάσεων που οργάνωσε ο 
Σύλλογός μας στις αρχές του 2018 για τα σωματεία της 
ΕΟΟΑ όλης της Κρήτης. Γιατί με γνώση και ασφάλεια 
απολαμβάνουμε καλύτερα τα βουνά.

• Συγχαρητήρια στα μέλη μας Μπάμπη Φαλαγγάρα 
και Σοφοκλή Πλαΐτη για την ανάβασή τους στο όρος 
Aconcagua (6.962μ) στην Αργεντινή. Πάντα ψηλά παιδιά!

• Κλείνοντας ένας χρόνος χωρίς την Ελένη, έγινε την 
Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 ανάβαση στον Ψηλορείτη, την 
ψηλότερη κορυφή της Κρήτης, στη μνήμη της.

• 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.

• Ο Σύλλογός μας είναι πάντα ανοικτός τα βραδάκια για να 

συζητήσει τις προτάσεις των μελών του για καινούριες 
εξορμήσεις και εθελοντική προσφορά στις δράσεις του. 
Σας περιμένουμε!

• Συγχαρητήρια στα μέλη μας Αλέξανδρο Στεφανίδη, 
Ιωάννη Βαρελά και Νίκο Κάτσενο για τη γέννηση των 
παιδιών τους, μελλοντικών ορειβατών, ελπίζουμε!

• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Έφη Τσολάκη, Νίκο 
Φιλιππάκη και Στέλλα Σταυρουλάκη για την απώλεια των 
πατέρων τους και στα μέλη μας Χαράλαμπο Πυροβολάκη 
και Αντώνη Παπαδάκη για την απώλεια των μητέρων 
τους.

• Για την απώλεια του παλιού μέλους του Συλλόγου μας 
και ιδρυτή της Aegean Airlines Θεόδωρου Βασιλάκη 
στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και 
στη μεγάλη οικογένεια της Aegean Airlines.

Τα νέα μας


