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Δίνοντας ζωή στα όνειρα

Τ

ο βλέμμα του έλεγε περισσότερα από το στόμα
του. Με μάτια που μαρτυρούσαν την αγωνία
του, με ρώτησε απλά: « Άννα, θα πάμε όλοι
στην κορυφή;» ελπίζοντας να ακούσει: « Όχι! Εσείς
να περιμένετε εδώ δύο ώρες μέχρι να επιστρέψουμε
ή να πάτε μόνοι σας στο Οροπέδιο των Μουσών».
Η απάντησή μου ήταν σχεδόν κοφτή «Ναι! Όλοι μαζί
θα πάμε σιγά-σιγά» και η καρδιά μου σφίχτηκε. Σε
δευτερόλεπτα μέσα, διάβασα την αγωνία του για το
αν θα τα κατάφερναν και οι δυο τους να ανέβουν την
απαιτητική ανηφόρα μέχρι τέλους. Εγώ ήξερα ότι
μπορούσαν. Εκείνοι το ανακάλυψαν στη συνέχεια!
Ήταν εκείνη η στιγμή που ήξερα ότι η ομάδα έπρεπε να
μείνει ενωμένη. Έπρεπε και μπορούσε! Ο καιρός μέχρι
τότε ήταν σύμμαχός μας, ωστόσο κάτι συννεφάκια
είχαν αρχίσει ήδη να συγκεντρώνονται γύρω μας,
παίζοντας τώρα με την δικιά μου αγωνία. Το στενό και
κρεμαστό μονοπάτι στα Ζωνάρια, που μας περίμενε,
θα το περνούσαμε όλοι μαζί με ασφάλεια και με δική
μου αυστηρή καθοδήγηση…
Με το μικρό σακίδιο στην πλάτη μας, αργά και
σταθερά αρχίσαμε να ανεβαίνουμε το μονοπάτι με την
υπέροχη και αφοπλιστική κλίση του. Τους ενθάρρυνα.
Ειδικά στους πιο αργούς έλεγα ότι σε λίγο θα
μαλακώσει το μονοπάτι. Αμ δε! Όταν κατάλαβαν ότι
απλά έκλεβα χρόνο μέχρι να αρχίσει να εμφανίζεται
σταδιακά ο επιβλητικός ορεινός όγκος του Ολύμπου
από άλλη γωνία, γέλασαν και συνέχισαν με πείσμα.
Δεν το έβαλαν κάτω. Η αφοπλιστική ανηφόρα
αφοπλιζόταν τώρα από την πίστη τους που μεγάλωνε
και δυνάμωνε σε κάθε βήμα που τους έφερνε όλο
και πιο ψηλά! Ο Μιχάλης πίσω από την Μαρία τη
βοηθούσε να αναρριχηθεί - σχεδόν κυριολεκτικά -

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
TΕΥΧΟΣ 9
A’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019

εκείνη τη χωμάτινη πλευρά δίνοντάς της διαρκώς
αλλά διακριτικά ένα χεράκι βοήθειας! Η εξαιρετική θέα
του βουνού που είχε αρχίσει να απλώνεται μπροστά
στα μάτια τους, τους αποζημίωνε για τον κόπο τους.
Φτάνοντας στη Σκάλα, όλα άλλαξαν! Τα πρόσωπα αυτών των υπέροχων ανθρώπων που με
εμπιστεύτηκαν, έλαμψαν από ευτυχία, ικανοποίηση,
δέος, συγκίνηση και περηφάνια για αυτό που
κατάφεραν! Τα συναισθήματα ήταν τόσο έντονα
και όμορφα που έπνιξαν την κούραση και κάθε
δισταγμό, πόνο ή λαχάνιασμα. Το ίδιο ένιωσα κι εγώ
μαζί τους, ίσως σε διπλάσιο βαθμό κι αυτό, γιατί
είδα ανθρώπους που δεν πίστευαν στην αρχή
ότι θα τα καταφέρουν, να τα καταφέρνουν στη
συνέχεια μια χαρά και να καμαρώνουν δικαίως για
τον εαυτό τους. Η νίκη είναι όλη δική τους! Ποια νίκη;
Η νίκη να πιστεύουν στον εαυτό τους.
Μόνο εμείς μπορούμε με την πίστη μας να δώσουμε
ζωή στα όνειρά μας και να μην επιτρέψουμε να
παραμείνουν μοναχά φωνές και σκιές, γιατί η πίστη
κινεί βουνά, βάζει φτερούγες στους ώμους και στην
ψυχή, γκρεμίζει τα στεγανά του νου, αφοπλίζει τον
φόβο.
Αν δεν πιστέψουμε εμείς στα όνειρά μας, δε θα τα
δούμε ποτέ να ζωντανεύουν…
Πάντα Ψηλά!

Άννα Καλλέργη

Φιλολογική Επιμέλεια: Κατερίνα Παπουτσάκη

Επιμέλεια περιοδικού: Νανά Κουτσανδρέου
Επιμέλεια κειμένων: Άννα Μαρτιμιανάκη
Φωτογραφία Εξωφύλλου: Φώντας Σπινθάκης
Σχεδιασμός: Deltagraphix, Μιχάλης Αλεξανδράκης
Εκτύπωση: Τυποκρέτα
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πρόγραμμα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Κυριακή 13
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ευτυχισμένο το 2019!
Πάντα ψηλά!

Αρχηγός: Δ.Σ. • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Τηρώντας όπως κάθε χρόνο το Πρωτοχρονιάτικο έθιμο,
θα κόψουμε τη βασιλόπιτα του Συλλόγου μας για τη νέα
χρονιά κάπου στον Ψηλορείτη. Η τοποθεσία θα εξαρτηθεί
από τον καιρό και το χιόνι και θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Θα
ακολουθήσει γεύμα με τα όλα του σε ταβέρνα της περιοχής.

Κυριακή 27
α. Γιούχτας
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.:1

460m

9km

Ξεκινάμε την πορεία μας από τη βόρεια πλευρά του Γιούχτα
και κατευθυνόμαστε προς τα Ανεμόσπηλια (380μ).
Ανηφορίζουμε το μονοπάτι ως το Ιερό Κορυφής (811μ)
και φτάνουμε στο εκκλησάκι του Αφέντη Χριστού. Αφού
απολαύσουμε τη θέα κατεβαίνουμε από την ανατολική
πλευρά στις Επάνω Αρχάνες (370μ).

Κυριακή 20
Κριτσά - Πατερογιώργη
- Άγιος Ιωάννης Θεολόγος

380m

7km

Αρχηγός: Νείλος Πιτσινός
Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.:1

Ξεκινάμε από την Κριτσά (400μ) ακολουθώντας στην αρχή
το γνωστό μονοπάτι που οδηγεί στο Οροπέδιο του Καθαρού. Κυριακή 27
Στη θέση Πατερογιώργη (780μ) το αφήνουμε και αφού
περπατήσουμε για λίγο σε άσφαλτο και σε χωματόδρομο β. Χειμερινή Εκπαίδευση
κατηφορίζουμε με μονοπάτι μέχρι τον Άγιο Ιωάννη τον Αρχηγός: Γιώργος Σπινθάκης
Θεολόγο (400μ) όπου και τελειώνει η πορεία μας. Είναι
μία όμορφη και εύκολη κυκλική πορεία, κατάλληλη Σύντομη πρακτική ενημέρωση για σχετικά έμπειρους
και για παιδιά που συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα. 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).
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 πρόγραμμα
Κυριακή 3
Αλάγνι, μια διαδρομή
στον χρόνο

νέα
200m

Αρχηγός: Μαρία Νταναλάκη
Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1

Η πορεία μας ξεκινάει έξω από τον οικισμό του Αλαγνίου
(470μ), είναι εύκολη και συνιστάται για γνωριμία με την
πεζοπορία. Στη διάρκειά της συναντάμε μικρές βυζαντινές
εκκλησίες, ενετικούς ναούς, μινωικά πατητήρια και το
βυζαντινό φρούριο των Θόλων (640μ). Καταλήγουμε στον
όμορφο και παραδοσιακό οικισμό του Αλαγνίου με τα
πέτρινα σπίτια, τα πηγάδια και τον αειθαλή πλάτανο στην
κεντρική πλατεία του χωριού.

νέα
Κυριακή 10
β. Καπετανιανά - Παναγιά
Μονοφατσίου

250m

700m

Αρχηγός: Γιώργος Σταματάκης
Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1

Κυριακή 10
α. Σπαθί
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
Ώρες πορείας: 9 • Β.Δ.: 6

19km
1300m 1300m

Μια εξόρμηση στις αδικημένες και άγνωστες βόρειες
πλαγιές των Αστερουσίων, με πλούσια ξενάγηση! Λίγο
πριν τα Καπετανιανά (750μ) ανηφορίζουμε στην κορυφή
Σκλαβοκεφάλα (1000μ) και συνεχίζουμε για το οροπέδιο
των Λάκκων. Από εκεί αρχίζουμε να κατηφορίζουμε έχοντας
σε όλη τη διαδρομή θέα προς την πεδιάδα της Μεσαράς.
Περνάμε από τους μεσαιωνικούς οικισμούς Σκλαβιανά,
Άγιος Κύριλλος, Κάτω Μετόχι και Πόλες. Βλέπουμε το
φαράγγι του Παστρικού, φτάνουμε στον Κάστελο, όπου
βρισκόταν η αρχαία πόλη Βήνη, επισκεπτόμαστε μια
σειρά μικρών γραφικών και ιστορικών ξωκλησιών και
καταλήγουμε στην Παναγιά Μονοφατσίου (300μ).

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 η πείρα σε
χειμερινές αναβάσεις.
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πρόγραμμα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

...συνέχεια

Σάββατο 23 - Κυριακή 24
Καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος Ψηλορείτης
Αρχηγός: Φώντας Σπινθάκης
Ώρες πορείας: 2+8 • Β.Δ.: 2+6

Κυριακή 17
Καταρράκτες Ορεινού - Ύψωμα
Καστρί - Δασάκι Κουτσουρά
Αρχηγός: Γιώργος Σπυριδάκης
Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 2

νέα
400m
800m

1700m
1800m
20km

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.

9km

Μια διαδρομή μέσα και γύρω από το φαράγγι του
Ορεινού. Ξεκινώντας προσεγγίζουμε μέσα στο φαράγγι
τους γνωστούς καταρράκτες του Πάνω Περιστερά ή
καταρράκτες Ορεινού. Από εκεί ανηφορίζουμε το γνωστό
σηματοδοτημένο μονοπάτι μέσα στο φαράγγι, για περίπου
ένα χιλιόμετρο, προτού τραβερσάρουμε την πλαγιά
στα ανατολικά με προορισμό το ύψωμα Καστρί. Αφού
περιηγηθούμε στα πολύ ενδιαφέροντα αφανή πλατώματα
του υψώματος, κατηφορίζουμε προς νότο ακολουθώντας
στενό μονοπάτι πάνω στην κορυφογραμμή της πλαγιάς
που οριοθετεί από τα ανατολικά το φαράγγι του Ορεινού,
έχοντας άπλετη θέα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα.

Κυριακή 24
Φαράγγι Σκοτεινής Φoινοκαλιά

νέα
240m

240m

Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.:1
Κυκλική πεζοπορία στην περιοχή του Πάνω Μεραμπέλλου.
Από τη Φοινοκαλιά (241μ) και μέσα από τις ιδιαίτερες
πεζούλες της περιοχής κατηφορίζουμε στο ακρωτήρι
Δρεπάνι και τη Μονή του Αγίου Ανδρέα που φωλιάζει μέσα
στο βράχο. Προχωρούμε προς την παραλία της Σκοτεινής
και στη συνέχεια μέσα από την κοίτη του μικρού άνυδρου
φαραγγιού, με τοιχώματα που μοιάζουν με κτιστό τείχος,
επιστρέφουμε στη Φοινοκαλιά.
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Σάββατο 16 - Κυριακή 17
Ομαλός - Καταφύγιο Καλλέργη Μελινταού

1250m 1250m

Αρχηγός: Φώντας Σπινθάκης
Ώρες πορείας: 2 + 10 • Β.Δ.: 1 + 5

Σάββατο 2 - Κυριακή 3
Pierra Creta 2019

Το Σάββατο το μεσημέρι περπατάμε από τον Ομαλό
Χανίων (1080μ) στο Καταφύγιο Καλλέργη (1680μ), όπου
και διανυκτερεύουμε. Νωρίς το πρωί της Κυριακής
Κάθε δύο χρόνια στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον πραγματοποιούμε χειμερινή ανάβαση στη Μελινταού
Ψηλορείτη, διεξάγεται ανοικτός αγώνας ορειβατικού σκι με (2133μ). Αν υπάρχει δυνατότητα, επιστρέφουμε στο
μεγάλη συμμετοχή. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν καταφύγιο περνώντας από τις κορυφές Μαύρη (1883μ) και
στην ιστοσελίδα www.pierracreta.gr.
Ψαρή (1817μ). Είναι απαραίτητος ο χειμερινός εξοπλισμός
και η πείρα σε χειμερινές αναβάσεις. Στο διήμερο μπορούν
να συμμετάσχουν και όσοι δεν ενδιαφέρονται να ανέβουν
στις κορυφές, αλλά απλώς να θαυμάσουν το μεγαλείο τους.

Αρχηγός: Δ.Σ.

Τριήμερο Καθαρής
Δευτέρας 9-10-11
Κίσσαμος

νέα

Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη
Τριήμερο στην Κίσσαμο Χανίων με διανυκτέρευση στο
Καστέλι. Ξεκινάμε το Σάββατο το πρωί και διασχίζουμε το
μικρό αλλά εντυπωσιακό Τοπολιανό Φαράγγι. Την Κυριακή
περπατάμε στην περιοχή της Καντάνου και το βράδυ
ακολουθεί αποκριάτικο γλέντι. Τη Δευτέρα μεταβαίνουμε
στα Φαλάσαρνα για τα Κούλουμα.
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Κυριακή 17
Καπετανιανά - Λιμνιά Κουδουμάς - Άι Γιάννης

750m
13km

Αρχηγός: Νίκος Φουκάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
Από τα Καπετανιανά (750μ) ξεκινάμε την πορεία μας πάνω
στο αρχαίο μονοπάτι που ένωνε τους ορεινούς οικισμούς
της περιοχής με τον γιαλό και το πευκοδάσος της νότιας
πλευράς του βουνού. Στον δρόμο συναντάμε αρχαία
ερείπια, περνάμε από το ξακουστό Λουσούδι και φτάνουμε
στη θέση Λιμνιά, δίπλα στο ιερό κορυφής του Κόφινα. Από
εκεί, έχοντας δεξιά μας το περίφημο φαράγγι της Ελυγιάς
και μπροστά μας την απεραντοσύνη του Λιβυκού πελάγους,
κατηφορίζουμε προς τη Μονή Κουδουμά. Στη συνέχεια Κυριακή 24
προχωράμε δυτικά και φτάνουμε στον παραλιακό οικισμό Χερσόνησος Σπιναλόγκας
του Άι Γιάννη, αφού περάσουμε από τη σπηλιά του Αγίου
Αντωνίου. Τέλος, φορτηγάκια μας ανεβάζουν πίσω στα Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου
Καπετανιανά.
Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1

100m
100m
11km

Ξεκινώντας από την Ελούντα περπατάμε στη χερσόνησο
της Σπιναλόγκας ή Κολοκύθας. Ακολουθώντας παλιά
μονοπάτια φτάνουμε στο 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.

Παρασκευή 22 - Δευτέρα 25
Κόζιακας - Ελάτη - Περτούλι
Αρχηγός: Φάνης Μάμος
Ένα τετραήμερο γεμάτο εξορμήσεις και περιηγήσεις στα
καταπράσινα θεσσαλικά τοπία, γεμάτα έλατα, ποτάμια,
πετρόκτιστες εκκλησίες και ιστορικές μνήμες. Η ψηλότερη
κορυφή που θα φτάσουμε είναι το Κερκέτιο Όρος ή
Κόζιακας (1901μ). Η διαμονή μας θα είναι στην Ελάτη. Το
αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
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Κυριακή 31
Σελί Αμπέλου - Λουλουδάκι Κασταμονίτσα
Αρχηγός: Δημήτρης Στειακάκης
Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

270m

650m

11km

Από το Σελί Αμπέλου (910μ) στο οροπέδιο Λασιθίου
ανηφορίζουμε στην κορυφή Λουλουδάκι (1163μ). Στη
συνέχεια κατεβαίνουμε στην περιοχή Τσούλη Μνήμα και
ακολουθώντας το παλιό μινωικό μονοπάτι, καταλήγουμε
στην Κασταμονίτσα (520μ).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 πρόγραμμα

Κυριακή 7
α. Ζούρβα Τρομάρισσα - Ζούρβα

570m

570m

10km

Αρχηγός: Άννα Παπαδάκη • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

Κυριακή 21
Φαράγγι Δικτάμου

250m
8km

Από το χωριό Ζούρβα (570μ) των Χανίων, ανηφορίζουμε
σε κατάφυτο από κυπαρίσσια μονοπάτι ως το οροπέδιο
Βούλισμα (940μ). Συνεχίζουμε μέχρι το φαράγγι της Αρχηγός: Μαννιάνα Μιγάδη • Ώρες πορείας : 5 • Β.Δ. 1
Τρομάρισσας (1116μ) και την ομώνυμη πηγή που η λαϊκή
παράδοση συνδέει με νεράιδες και ξωτικά. Στη συνέχεια,
ακολουθώντας πορεία παράλληλη με το φαράγγι,
επιστρέφουμε στη Ζούρβα. Μια πανέμορφη διαδρομή
στους πρόποδες των Λευκών Ορέων.

Κυριακή 7
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, μπορούν να έρθουν όλοι σε επαφή με
το άθλημα της αναρρίχησης βράχου.

Η εξόρμηση μας αρχίζει με επίσκεψη στην αρχαία Απτέρα
που ιδρύθηκε στο ύψωμα Παλιόκαστρο, σε έναν τόπο που
παραμένει μοναδικός για τη φυσική του ομορφιά, με τον
πανέμορφο κόλπο της Σούδας στα βόρεια και την επιβλητική
οροσειρά των Λευκών Ορέων στα νότια. Στη συνέχεια από
το Κάτω Χωριό Χανίων περπατάμε μέχρι το χωριό Στύλος
μέσα από την κοίτη του καταπράσινου φαραγγιού του
Δικτάμου. Ακολουθεί μπάνιο σε κοντινή παραλία.

Μεγάλη Πέμπτη 25 Τρίτη του Πάσχα 30
Πάσχα στην Πάρο και την Αντίπαρο
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου
Πάρος, η Ελλάδα λαμπυρίζει εδώ! Ένα νησί κατάλευκο,
σαν το μάρμαρό του, με την Εκατονταπυλιανή – την Αγιά
Κυριακή 14
Σοφιά του Αιγαίου – τους πανέμορφους παραδοσιακούς
νέα
οικισμούς, τις αμέτρητες αμμουδερές παραλίες, παλιά και
Κρούστας
350m
συναρπαστικά μονοπάτια, τους φιλόξενους κατοίκους του
12km
Αρχηγός: Γιώργος Μιχαλοδημητράκης
και την ξεχωριστή ντόπια κουζίνα του με το παριανό κρασί,
350m
Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
σίγουρα, μας επιφυλάσσει ένα αξέχαστο ελληνικό Πάσχα!
Όμως και η Αντίπαρος, τόπος ιστορικός με παγκόσμιο
Η εξόρμηση γίνεται στην περιοχή του Κρούστα Λασιθίου. ενδιαφέρον, θα εμπλουτίσει τις αισθήσεις μας. Το αναλυτικό
Στην αρχή της πανέμορφης αυτής πορείας απολαμβάνουμε πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
ένα αμόλυντο αγροτικό τοπίο με αμυγδαλιές, ελιές και
πέτρινα μετόχια. Κινούμαστε κυκλικά μέσα σε πυκνό
δάσος από κυπαρίσσια και πεύκα (870μ), που είναι γεμάτο
από σημαντικότατα υπολείμματα αγροτικών μινωικών
κτισμάτων, με κάποια από αυτά να σώζονται σε πολύ καλή
κατάσταση, και μία οχυρή θέση. Επιστρέφουμε από την ίδια
διαδρομή στον Κρούστα (520μ).
9
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νέα
Κυριακή 5
α. Πύργος Καλού Χωριού
Κρούστας

450m
8km

Αρχηγός: Σοφία Λουκάκη • Ώρες πορείας: 4 • Β.Δ.: 1
Από τον Πύργο Καλού Χωριού, αρχικά από χωματόδρομους
και έπειτα από πετρόκτιστο μονοπάτι, ανεβαίνουμε στον
Κρούστα (520μ). Παρόλο που δεν είναι ευρύτερα γνωστή,
η ανηφορική στράτα σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση
και ανήκει στην ομάδα των καταπληκτικών πετρόκτιστων
μονοπατιών του Μεραμπέλλου που μπορεί να συναντήσει
κανείς σε όλο το βορειοδυτικό τμήμα του νομού Λασιθίου.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν την πεζοπορία
από την Κριτσά (όπου θα μεταφερθούμε με λεωφορείο)
με κατεύθυνση τον οικισμό Μαρδάτι πάνω σε κατηφορικό
πετρόκτιστο μονοπάτι. Στον δρόμο της επιστροφής
σταματάμε για μπάνιο σε μια από τις υπέροχες παραλίες
του Μεραμπέλλου.

Κυριακή 5
β. Πύργος Καλού Χωριού - νέα
Κρούστας - Οροπέδιο Καθαρού

Αρχηγός: Γιώργος Σπυριδάκης
Ώρες πορείας: 8 • Β.Δ.: 3

1400m

17km

Μέχρι τον Κρούστα, ακολουθούμε την ίδια χάραξη με
την εύκολη διαδρομή, υιοθετώντας όμως από την αρχή
διαφορετικό ρυθμό. Από εκεί και πέρα το πεδίο γίνεται πιο
απαιτητικό: το μονοπάτι αλλού είναι πετρόκτιστο, αλλού
παίρνει τα χαρακτηριστικά ατραπού, αλλού απουσιάζει.
Από τον Κρούστα και μετά, περπατάμε για περίπου 4 ώρες
μέχρι το Οροπέδιο Καθαρό μέσα σε ένα χαρακτηριστικό
κρητικό τοπίο αραιής δενδρώδους και σκληρόφυλλης
θαμνώδους βλάστησης, που έχει διαμορφωθεί από την
κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, την
κτηνοτροφία.

Κυριακή 12
Άγιος Παύλος – Πρέβελη
Αρχηγός: Νίκος Καπετανάκος
Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

13km

Δεκαεπτά όμορφες παραλίες στο Νομό Ρεθύμνης σε μια
διαδρομή! Ξεκινάμε από την παραλία Αγίου Παύλου και
περνάμε διαδοχικά τον αμμόλοφο, πολλές μικρές παραλίες
και τη μοναδική Τριόπετρα, θαυμάζοντας το απέραντο
γαλάζιο. Περπατώντας πάνω στην άμμο, περνάμε διαδοχικά
τις εκπληκτικής ομορφιάς παραλίες Ξερομηλιά, Λίγκρες,
Κατσούνι, Παχειά Άμμο, Γλίμα, Ποδαρέ, Αγ. Φωτεινή,
Πύργο, Γιαλοπόταμα, Ανατολικά, Κεφάλι, Αμμούδι και
Πρέβελης, όπου θαυμάζουμε την εκβολή του Κουρταλιώτη
ποταμού μαζί με το Φοινικόδασος. Το κολύμπι φυσικά δεν
θα μας λείψει!
10
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Σάββατο25
β. Κρουαζιέρα στον
κόλπο του Μεραμπέλλου
Σάββατο 18
Βοριζιανό Φαράγγι
Αρχηγός: Μανόλης Φραγκιαδάκης
Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

Αρχηγός: Χρήστος Ασαργιώτης • Ώρες πορείας: 3 • Β.Δ.: 1
7km
530m

530m

Η πορεία μας γίνεται μέσα σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό
φαράγγι του Ψηλορείτη, το Φαράγγι των Βοριζίων,
που ξεκινά λίγο έξω από το ομώνυμο χωριό (560μ).
Ακολουθούμε διαδρομή ανηφορική μέσα στην κοίτη
του φαραγγιού με κάποια απότομα σημεία και λίγο πριν
τελειώσει το φαράγγι συναντάμε της Γριάς το Σπήλιο.
Στα 1090μ πλησιάζοντας την είσοδο του οροπεδίου της Με καραβάκι από τον Θόλο πλέουμε στον κόλπο του
Νίδας, βγαίνουμε από το φαράγγι και κατηφορίζοντας από Μεραμπέλλου και βλέπουμε τα άγνωστα νησάκια και τις
παλιό μονοπάτι επιστρέφουμε στα Βορίζια.
απρόσιτες παραλίες της περιοχής. Κάνουμε τον περίπλου
της Ψείρας που κατοικήθηκε αδιάλειπτα για χιλιάδες χρόνια,
δένουμε στο μινωικό λιμάνι, περπατάμε και ξεναγούμαστε
Κυριακή 19
στη μινωική πόλη. Σταματάμε στην παραλία Αγριόμαντρα
και σε άλλες μικρές παραλίες, όπου απολαμβάνουμε τις
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
βουτιές μας.

Σάββατο 25
α. Λιμνάκαρο - Αφέντης Ομαλός Βιάννου - Κάτω Σύμη

1000m 1400m

Αρχηγός: Ελένη Μπιτσάκη • Ώρες πορείας: 8 • Β.Δ.: 3
Από το οροπέδιο Λιμνάκαρο (1150μ) ακολουθώντας το
μονοπάτι Ε4 ανεβαίνουμε στον Αφέντη Χριστό (2141μ),
τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή των Λασιθιώτικων.
Κατεβαίνουμε στη συνέχεια στο Οροπέδιο Ομαλού Βιάννου
και ακολουθώντας το δασωμένο μονοπάτι καταλήγουμε
στην Κάτω Σύμη (770μ).

Κυριακή 26
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

…και μια ανακοίνωση με αίσθηση… αυτοσεβασμού!
Οι ακυρώσεις που ενδεχομένως προκύπτουν για τις ορειβατικές εξορμήσεις, θα πρέπει να γίνονται εγκαίρως.
Συγκεκριμένα, για μονοήμερες εξορμήσεις της Κυριακής, θα πρέπει να γίνονται έως και την
Παρασκευή, ενώ για εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου έως και την Πέμπτη, τις ώρες που είναι
ανοικτός ο Σύλλογος, ώστε να μπορούν να ειδοποιούνται εγκαίρως τα άτομα που τυχόν δεν πρόλαβαν
θέση και είναι στην αναμονή. Όσοι δεν ακυρώνουν έγκαιρα, με αποτέλεσμα να στερούν από κάποιο
φίλο συνορειβάτη την ευκαιρία να μετέχει αυτός/αυτή ή να ζημιώνουν οικονομικά τον Σύλλογο,
υποχρεούνται να καταβάλουν το αντίτιμο της εξόρμησης.
Ας σεβόμαστε λοιπόν το δικαίωμα όλων στις συλλογικές δραστηριότητες!
Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. του ΕΟΣ Ηρακλείου
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Κυριακή 2
Γωνί - Φαράγγι Ασφένδου Άγιος Νεκτάριος - Φραγκοκάστελο

570m

Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης
Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2

16km
Ξεκινάμε από το Γωνί στο οροπέδιο Ασκύφου (780μ). Τριήμερο Αγίου Πνεύματος
1200m
Προχωράμε στους πρόποδες του Μεγάλου Όρους μέχρι το 15 - 16 - 17
χωριό Ασφένδου (770μ) και κατεβαίνουμε το βατό μονοπάτι
στο φαράγγι του Ασφένδου, γεμάτο αρωματικά βότανα και α. Φαράγγι Σαμαριάς
με υπέροχη θέα προς το Λιβυκό πέλαγος ανάμεσα στις Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
πλαγιές του. Καταλήγουμε στο χωριό Άγιος Νεκτάριος
(190μ) και με το λεωφορείο φτάνουμε στο Φραγκοκάστελο Το Σάββατο αναχωρούμε για το Οροπέδιο του Ομαλού
για μπάνιο και χαλάρωση.
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
15 - 16 - 17
β. Διάσχιση Λευκών Ορέων
Κυριακή 9
Φαράγγι Χωστής

Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
Ώρες πορείας: 14 + 6 • Β.Δ.: 3 + 2

νέα
370m

Αρχηγός: Χριστόφορος Χειλαδάκης
Ώρες πορείας: 5 • Β.Δ.: 1
Από το οροπέδιο Φώκιες (880μ) πριν τον Ομαλό κατηφορίζουμε στο χωριό Χωστή από μονοπάτι. Μπαίνουμε
στο φαράγγι της Χωστής και το διασχίζουμε φτάνοντας
στην περιοχή Σκοτεινά με τον μεγάλο καταρράκτη και
το ομώνυμο σπήλαιο. Από εκεί ακολουθούμε μονοπάτι
δίπλα στην κοίτη του ποταμού και φτάνουμε στο χωριό
Πρασσές Χανίων (510μ.). Η πορεία γίνεται για πρώτη
φορά από Σύλλογο στην Κρήτη.
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Το Σάββατο αναχωρούμε για το οροπέδιο του Ομαλού
Χανίων (1080μ), όπου διανυκτερεύουμε. Πολύ νωρίς το
πρωί της Κυριακής ξεκινάμε τη διάσχιση. Περνάμε από το
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Κυριακή 23
Κουρταλιώτικο Φαράγγι

8km

Αρχηγός: Νίκος Φουκάκης • Ώρες πορείας: 6 • Β.Δ.: 2
καταφύγιο Καλλέργη (1680μ), ανεβαίνουμε στις κορυφές
Ψαρή (1817μ) και Μελινταού (2133μ) και κατηφορίζουμε
στους Ποταμούς. Συνεχίζουμε προς την πηγή Ζαρανίου και
από εκεί κατηφορίζουμε προς τον Άι Γιάννη (780μ) όπου
και διανυκτερεύουμε. Τη Δευτέρα διασχίζουμε το φαράγγι
της Αράδαινας που καταλήγει στα Άσπρα Μάρμαρα και
ακολουθώντας το παραλιακό μονοπάτι Ε4 περνάμε από
τους οικισμούς Λύκο και Λουτρό και καταλήγουμε στη Χώρα
Σφακίων. Η διάσχιση απευθύνεται σε έμπειρους ορειβάτες
με άριστη φυσική κατάσταση.

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.

Πενταήμερο
Σάββατο 22 - Τετάρτη 26
Άγιον Όρος
Αρχηγός: Νώντας Γκιουζέλης

Σάββατο 29 - Κυριακή 30
Φαράγγι Αγίας Ειρήνης Σούγια - Παλαιόχωρα

10km 10km
1000m

Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
Ώρες πορείας: 4 + 6 • Β.Δ.: 1 + 2

Αεροπορική μετάβαση στη Θεσσαλονίκη. Πεζοπορίες στα
δασωμένα λιθόστρωτα μονοπάτια, διαμονή στα Μοναστήρια
και ανάβαση στην κορυφή Άθως (2033μ). Θέσεις
περιορισμένες, ανάλογες με τον αριθμό των ατόμων που θα
δεχτούν οι Μονές. Μόνο για άρρενες.

Ξεκινώντας από το Σελινιώτικο Πόρο του οροπεδίου
Ομαλού Χανίων (1000μ) διασχίζουμε το καταπράσινο
φαράγγι της Αγίας Ειρήνης και καταλήγουμε στη Σούγια,
όπου διανυκτερεύουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή
ακολουθώντας το Ε4 διασχίζουμε το φαράγγι της Λισσού
και με πολλές στάσεις για μπάνιο καταλήγουμε στην
Παλαιόχωρα. Όσοι δεν επιθυμούν να περπατήσουν μπορούν
να απολαύσουν την παραλία της Σούγιας και να έρθουν στην
Παλαιόχωρα με το λεωφορείο.

....

ΚΑΛΕΣ
ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

13

συστημα καθορισμου βαθμων δυσκολιας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ.) όταν υπάρχουν αναρριχητικά
περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού / πάγου από 40ο και πάνω. Η συμμετοχή σε τέτοιες εκδρομές
απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. Για τις χειμερινές αναβάσεις απιτούνται επίσης
γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό και να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα
υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.
• Οι διαδρομές από βαθμό 2 και πάνω μπορεί να είναι εκτός μονοπατιού.
• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ - κραμπόν και γνώση του χειμερινού βουνού.
• Οι αναγραφόμενες ώρες υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του
χιονιού και την ομοιογένεια της ομάδας.
• Οι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν να αποκλείσουν από την διαδρομή άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον
απαιτούμενο κατά περίπτωση εξοπλισμό, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης ή για οποιοδήποτε άλλο βάσιμο
λόγο, για τη δική τους ασφάλεια.

Επεξήγηση συμβόλων
Πεζοπορική Διαδρομή

Αναρριχητικός Εξοπλισμός

Ορειβατική Διαδρομή

Εξοπλισμός Σκι

Μονοπάτι

Χειμερινός Εξοπλισμός

Χωματόδρομος
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600m

Υψομ. διαφορά: Ανάβαση 600m

600m
650m

1740m
12km

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση 600m
Συνολική Ανάβαση
Συνολική Κατάβαση 1740 m
Συνολικό Μήκος 12 Km

εξοπλισμοσ στο βουνο

Υψοφοβικά περάσματα

Φακός

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Πόσιμο Νερό

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Κατάλληλη για παιδιά

Κυκλική Διαδρομή

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Ωραία Θέα

Περάσματα από νερό

Αγροτικός δρόμος

Δύσκολη διαδρομή
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Δραστηριότητες υπαίθρου
& ευθύνη για το περιβάλλον
Κείμενο: Πόπη Μπαξεβάνη, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Φωτογραφία: Στέλιος Σημαιάκης©Αρχείο ΜΦΙΚ

Η Κρήτη χαρακτηρίζεται από ένα
μωσαϊκό τοπίων, το οποίο έχει
διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό από
την ιδιαίτερη γεωμορφολογία (π.χ.
εκτεταμένες οροσειρές, οροπέδια και
πληθώρα φαραγγιών), τη γεωγραφική
και την οικολογική απομόνωση του
νησιού. Επίσης, η Κρήτη διαθέτει
μεγάλες εκτάσεις αδιατάρακτου φυσικού
περιβάλλοντος, ενώ οι κλιματολογικές
συνθήκες ποικίλουν μεταξύ ανατολήςδύσης και βορρά-νότου (π.χ. το δυτικό
τμήμα του νησιού δέχεται περισσότερα
κατακρημνίσματα σε σχέση με το
ανατολικό). Όλα τα παραπάνω ευνοούν
τη βιολογική ποικιλότητα και εξηγούν
τον υψηλό αριθμό – μοναδικών για
το νησί – φυτικών και ζωικών ειδών
(ενδημικών) που φιλοξενεί το νησί. Η
βιοποικιλότητά που συναντάται στην
Κρήτη είναι από τις σημαντικότερες
στην Ευρώπη, γεγονός στο οποίο
οφείλεται και η συμμετοχή της στο
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων
Περιοχών NATURA 2000 με τόσο
πολλές, αριθμητικά, περιοχές, και με
τόσο μεγάλο ποσοστό της έκτασής της
ενταγμένο στο Δίκτυο (περίπου 30%).
Μεγάλος είναι και ο αριθμός μικρών
σε έκταση προστατευόμενων περιοχών
που είναι χαρακτηρισμένες είτε ως
Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους
(ΤΙΦΚ), είτε ως Καταφύγια Άγριας Ζωής
(ΚΑΖ), είτε ως Νησιωτικοί Υγρότοποι, ή
έχουν κάποια άλλη μορφή καθεστώτος
προστασίας.
Η συνεχής κατοίκηση του νησιού από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στηρίχτηκε
στους πλούσιους φυσικούς πόρους που
διαθέτει, οι οποίοι υποστήριξαν και
υποστηρίζουν την τοπική κοινωνική
ανάπτυξη και την πολιτιστική παράδοση,
με αποτέλεσμα σήμερα να μπορούμε
να μιλάμε στην Κρήτη για ένα ενιαίο
φυσικό και πολιτισμικό τοπίο.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η Κρήτη
αποτελεί
αγαπημένο
τουριστικό
προορισμό για εκατομμύρια επισκέπτες,
αλλά και για τους λάτρεις των υπαίθρων
δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά, η
αύξηση της επισκεψιμότητας και των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα
σε προστατευόμενες και ευαίσθητες
περιοχές, και με δεδομένο ότι δεν
υφίσταται ολοκληρωμένη διαχείριση
και προστασία, οδηγεί σε αλόγιστη και
ανεξέλεγκτη «κατανάλωση του χώρου
και των πόρων», η οποία ενέχει μια
σειρά κινδύνων και απειλών, τόσο για
τους οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα
(φυτά και ζώα), όσο και για το τοπίο και
τις τοπικές κοινωνίες.
Στη χώρα μας, το Σύνταγμα του 1975
συμπεριέλαβε για πρώτη φορά ρητές
διατάξεις για την προστασία του
περιβάλλοντος. Η διασφάλιση του
δικαιώματος στο περιβάλλον είναι

Φωτογραφία: Γιάννης Χαρκούτσης© Αρχείο ΜΦΙΚ

άρρηκτα συνδεδεμένη με τον σεβασμό
και την προστασία της αξίας του
ανθρώπου και αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και
για την προστασία της υγείας του. Από
τότε, ένας μεγάλος αριθμός νομικών
κειμένων εξειδίκευσε τις επιταγές που
απορρέουν από το άρθρο 24 παρ.1
του Συντάγματος, προβλέποντας την
πρόληψη, την προστασία και τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών αγαθών,
όπως επίσης και τις ποινικές κυρώσεις και τα πρόστιμα για μια
σειρά ανθρώπινων ενεργειών και
δραστηριοτήτων που υποβαθμίζουν το
περιβάλλον και κατ’ επέκταση την
κοινωνική ευημερία.
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος διασφαλίζει μια σειρά ωφελειών για τον άνθρωπο, ως εκ τούτου
θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους
ότι οι προστατευόμενες περιοχές του
νησιού δεν αποτελούν εμπόδιο στην
ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Φωτογραφία: ©Βασίλης Παπαβασιλείου

η αύξηση της
επισκεψιμότητας
και των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα
σε προστατευόμενες και
ευαίσθητες περιοχές,
οδηγεί σε αλόγιστη και
ανεξέλεγκτη κατανάλωση
του χώρου και των πόρων
Αντιθέτως, εάν κατανοήσουμε το
ιδιαίτερο καθεστώς που τις διέπει και
εάν τις διαχειριστούμε με τον σωστό
τρόπο, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητές
τους και συνειδητοποιώντας τον λόγο
για τον οποίο έχουν χαρακτηριστεί ως
προστατευόμενες, τότε μόνο οφέλη
μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτό.

Φωτογραφία: Μπάμπης Φασουλάς© Αρχείο ΜΦΙΚ

Μέχρι σήμερα, η εφαρμογή της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι
ελλιπής έως και ανύπαρκτη σε
κάποιες περιπτώσεις, όπως άλλωστε
διαπιστώνεται και από την υλοποίηση
του προγράμματος LIFE Natura
Themis*. Σκοπός του έργου αυτού
είναι αρχικά η χαρτογράφηση της
περιβαλλοντικής παραβατικότητας στο
νησί και στη συνέχεια η διεξαγωγή
ενημερωτικής εκστρατείας, τόσο για
την άσκηση δίωξης για εγκλήματα
κατά της άγριας ζωής, όσο και για την
ορθή εφαρμογή της Οδηγίας για την
Περιβαλλοντική Ευθύνη στις περιοχές
του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη
(Οδηγία 2004/35/ΕΚ, ΠΔ 148/2009).
Η έρευνα που πραγματοποιείται μέσω
του έργου LIFE Natura Themis από το
2015 μέχρι σήμερα έχει εντοπίσει ότι οι
κυριότερες παράνομες δραστηριότητες
που τελούνται στην ύπαιθρο του
νησιού αφορούν στη μεταβολή
αιγιαλού, στην παράνομη θήρα, στις
αυθαίρετες κατασκευές/υποδομές,
στον εμπρησμό από αμέλεια, στην
παράνομη απόρριψη λυμάτων/υγρών
αποβλήτων και σε μικρότερο βαθμό
στη λαθροϋλοτομία και σε άλλες
παραβάσεις.
Πέρα, όμως, από τις δραστηριότητες
που νομικά θεωρούνται παράνομες,
υπάρχει μια σειρά ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο που
αφενός λειτουργούν επιβαρυντικά
και υποβαθμίζουν οικοτόπους ή τοπία
και, αφετέρου, ασκούν πιέσεις στους
πληθυσμούς των φυτικών και ζωικών
ειδών, ακόμα και αν αυτές θεωρούνται
ήπιες και εναλλακτικές όπως οι
δραστηριότητες υπαίθρου / αναψυχής
/ άθλησης.
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Για παράδειγμα, δραστηριότητες βουνού
οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν
όχληση σε οικοτόπους και είδη, είναι οι
ακόλουθες:
• Διάσχιση φαραγγιών, αναρρίχηση και
αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε) σε
περιοχές με επιβεβαιωμένη αποικία/
επικράτεια αρπακτικών πτηνών, ιδιαίτερα
κατά την περίοδο φωλεοποίησης και
αναπαραγωγής.
• Πεζοπορία
εκτός
μονοπατιών,
ιδιαίτερα μέσα από ευαίσθητους
οικοτόπους (π.χ. εποχικά λιμνία,
υγροτόπους, αμμοθίνες κ.λπ.).
• Μηχανοκίνητος αθλητισμός και
ποδήλατο βουνού εκτός δρόμου ή
μονοπατιών, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους
οικοτόπους (π.χ. εποχικά λιμνία,
υγροτόπους, αμμοθίνες, φρύγανα κ.λπ.).
• Ελεύθερο κάμπινγκ, ιδιαίτερα σε
δασικές και παράκτιες περιοχές υψηλής
ευαισθησίας και αισθητικής αξίας, π.χ.
δάση με κέδρους, αμμοθίνες.
Κατεβάστε την εφαρμογή σαρώνοντας τα
αντίστοιχα QR Codes:
Για iOS
Για Android

• Επίσκεψη σε έγκοιλα που φιλοξενούν
ευαίσθητα είδη (χειρόπτερα, ασπόνδυλα,
αρθρόποδα κ.λπ.), χωρίς την τήρηση
στοιχειωδών κανόνων επίσκεψης
(πολυπληθείς ομάδες, μακρόχρονη
παραμονή, διανοίξεις κ.λπ.).

Καλό είναι οι πολίτες,
να είναι όσο το δυνατόν
πιο ενημερωμένοι για το
φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον στο οποίο
ασκούν δραστηριότητες
στον ελεύθερο χρόνο τους
Καλό είναι λοιπόν οι πολίτες,
ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με τέτοιες
δραστηριότητες, να είναι όσο το
δυνατόν πιο ενημερωμένοι για το
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
στο οποίο ασκούν δραστηριότητες στον
ελεύθερο χρόνο τους.
Επιπλέον, όσοι πραγματοποιούν
αθλήματα ή δραστηριότητες υπαίθρου
έχουν πάντα τη δυνατότητα να
εντοπίσουν παραβάσεις και να
μεριμνήσουν για την ενημέρωση
των αρμόδιων υπηρεσιών και
αρχών, προκειμένου να αποφευχθεί

Φωτογραφία: ©Πόπη Μπαξεβάνη

η περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να αποκατασταθούν
περιβαλλοντικές ζημίες σε ευάλωτα
οικοσυστήματα ή σε ζωικά/φυτικά είδη.
Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος
- με τη βοήθεια και της τεχνολογίας είναι η αναφορά τέτοιων περιστατικών
με τη χρήση ειδικών εφαρμογών
(applications) για έξυπνες συσκευές
όπως είναι η εφαρμογή LIFE NATURA
THEMIS. H εφαρμογή αυτή, που
δημιουργήθηκε το 2017 στο πλαίσιο
του έργου LIFE Natura Themis, είναι
διαθέσιμη δωρεάν και υποστηρίζεται
τόσο από συσκευές Android όσο και
από συσκευές iOS, είναι εύχρηστη και
λειτουργική, διασφαλίζει 100% την
ανωνυμία του χρήστη και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε και
οπουδήποτε, αποκλειστικά εντός της
επικράτειας της Κρήτης.
* Πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο σε
ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο
LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση &
Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ενώ μέρος της ιδίας συμμετοχής των
Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από
το Πράσινο Ταμείο. Το έργο LIFE Natura
Themis (LIFE14 GIE/GR/000026) υλοποιείται
πιλοτικά στην Κρήτη από το 2015 και έχει 5ετή
διάρκεια. Συντονιστής Δικαιούχος του έργου
είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΦΙΚ),
ενώ Συνδικαιούχοι είναι ο Δικηγορικός
Σύλλογος Ηρακλείου (ΔΣΗ), ο Δικηγορικός
Σύλλογος Χανίων (ΔΣΧ), η Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ).

Φωτογραφία: Πόπη Μπαξεβάνη © Αρχείο ΜΦΙΚ
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Στις κορφές των Λευκών Ορέων
23-24 Ιουνίου 2018

Κείμενο: Γιώργος Χαρνίδης
Φωτογραφίες: Άννα Καλλέργη, Domenico Antignano

Ο κακοτράχαλος χωματόδρομος
προς τις Ρουσιές αποδεικνύονταν
μακρύς, σίγουρα πιο μακρύς από
αυτό που υπολόγιζα. Μετά από ώρες
καθιστικής αναμονής στο λεωφορείο
για την Ανώπολη βρισκόμασταν πλέον
φορτωμένοι σε αγροτικά που θα μας
μετέφεραν στο σημείο απ’ όπου και
θα ξεκινούσε η περιπλάνησή μας στα
Λευκά Όρη. Η αγωνία παρατεινόταν
για λίγο ακόμη. Κερδίζαμε απότομα
υψόμετρο, καθώς πάνω στις καρότσες
απολαμβάναμε την πρωινή δροσιά
με τη θέα του Λιβυκού πελάγους
που πλημμύριζε το κάδρο που
σχηματιζόταν πίσω μας. Σύντομα, το
απότομο φρενάρισμα του οδηγού θα με
επανέφερε στον στόχο μας. Είχε έρθει η
ώρα λοιπόν, ο χωματόδρομος θα άφηνε
τη θέση του στο ανηφορικό μονοπάτι
που θα επιμελούνταν την ξενάγησή
μας στις ομορφιές των Λευκών Ορέων.
Τα σακίδια στην πλάτη, λοιπόν, και
ξεκινάμε για την πρώτη κορυφή που θα
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επισκεπτόμασταν, τις Πάχνες (2453μ).
Οι παλμοί της καρδιάς είχαν αρχίσει
να ανεβαίνουν σε γραμμική σχεδόν
συνάρτηση με τους ανηφορικούς
ελιγμούς του μονοπατιού. Πάντα
απολαμβάνω αυτή τη συνθήκη, σύμφυτη
με την πεζοπορία, της αδιάλειπτης
συνέχειας του περιβάλλοντος, και
της αντανάκλασης που φέρει στον
τρόπο με τον οποίο γίνεται αισθητή.
Η ενσωμάτωση όλου αυτού ψυχικά και
σωματικά, η προσαρμογή σε αυτή την
καινούργια κατάσταση του υπάρχειν
ένταση, κόπωση και ξεπέρασμα αυτής.

Οι ζωηροί ήχοι και οι μυρωδιές της φύσης,
πάντα σε έξαρση, συμπληρώνανε το τοπίο
που απολαμβάναμε καθώς προσεγγίζαμε
τις Πάχνες. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, θα
βρισκόμασταν εκεί. Αυτή η απαράμιλλη
αίσθηση ζωτικότητας θα με πλημμύριζε
ξανά, καθώς στεκόμουνα στα 2453 μέτρα
και γευόμουνα την τόσο γοητευτικά
απόκοσμη θέαση της ορεινής ερήμου των
Λευκών Ορέων. Ναι, η ψηλότερη κορυφή
τους μάλλον είναι το καλύτερο σημείο για
να αποκτήσει κανείς μια οπτική γνωριμία
μαζί τους. Όπου και να κοιτάξεις, σε γωνία
360 μοιρών, παντού κορυφές, βράχοι

διαφόρων αποχρώσεων, η ελάχιστη
δυνατή βλάστηση, σύνθεση σεληνιακού
τοπίου. Όλος αυτός ο ορεινός όγκος, ο
τόσο αγέρωχος, λες και ανέκαθεν έστεκε
εκεί, σίγουρα πριν από εμάς και ακόμη
πιο σίγουρα μετά από μας. Με τρόπο
μας υπενθυμίζει το πόσο μικροί είμαστε,
το πόσο τρωτές είναι οι υποθέσεις μας
καθημερινά.
Η παρουσία μας στην κορυφή των
Πάχνεων σύντομα θα τέλειωνε μιας και
ο καλοκαιρινός ήλιος, αποφασισμένος
πλέον πάνω από τα κεφάλια μας, μας
ωθούσε να συνεχίσουμε την πορεία μας
προς το καταφύγιο Κατσιβέλι. Μέσα από
μια πανέμορφη διαδρομή στην καρδιά
των Λευκών Ορέων δεν θα αργούσαμε
και πολύ να συναντήσουμε το
πετρόκτιστο καταφύγιο στους πρόποδες
του όρους Σβουριχτή (2356μ). Εκεί
θα ολοκληρωνόταν η πορεία μας για
εκείνη τη μέρα. Αφήσαμε τα σακίδιά
μας και, μετά τις απαραίτητες ανάσες,
ήμασταν και πάλι έξω, ανυπόμονοι
να αιχμαλωτίσουμε όσο το δυνατόν
περισσότερες εικόνες από το μαγευτικό
εκείνο μέρος. Μάζεμα μαλοτήρας,
περιπλανήσεις σε διάφορα υψωματάκια
τριγύρω, τσάι και κουβέντα θα
συμπλήρωναν τις επόμενες ώρες.
Την επόμενη μέρα η στιγμή του
ξυπνήματος δεν θα αργούσε. Με το
άνοιγμα της πόρτας του καταφυγίου
οι διαυγείς πρωινές ηλιαχτίδες
κατέκλυσαν το δωμάτιο. Μια τονωτική
παρότρυνση που χρειαζόμασταν
προκειμένου να ξεκινήσουμε τη μέρα
μας. Μετά από σύντομο κολατσιό και
ταχτοποίηση του χώρου, βρισκόμασταν
ήδη στο διάβα μας για την κορυφή της
Σβουριχτής. Η πορεία πιο απαιτητική
απ’ αυτό που φανταζόμουν, ήπια αλλά
μακρόσυρτη, κι όμως τα καταφέρναμε.

Ένα βήμα, κι άλλο ένα και φτάσαμε.
Άλλη κορυφή, άλλη και η θέα της.
Από εκεί μπορούσαμε να θαυμάσουμε
μέχρι και τα βόρεια βουνά της
οροσειράς, λες και ήταν δίπλα μας.

Οι παλμοί της
καρδιάς είχαν αρχίσει
να ανεβαίνουν σε
γραμμική σχεδόν
συνάρτηση με τους
ανηφορικούς ελιγμούς
του μονοπατιού
Ο επόμενος σταθμός μας, ο Μέσα
Σωρός (2349μ), δέσποζε ακριβώς
αντίκρυ μας. Αυτή τη φορά χωρίς να
κρύβει εκπλήξεις, πολύ πιο εύκολα,
και όντας πλέον ζεσταμένοι, σε
λίγη ώρα καθόμασταν στην κορυφή
αναπληρώνοντας τις δυνάμεις μας. Το
βλέμμα μου αυτή τη φορά εστίασε στις
ανατολικές κορυφές, Κάστρο, Φανάρι.
Αυτό το πέλαγος βουνών, όταν το
αγναντεύεις από τέτοια ύψη, μπορεί
να μοιάζει πεπερασμένο, καθώς το

διασχίζεις όμως φαντάζει εντελώς
δαιδαλώδες.
Επόμενη και τελευταία στάση μας, για
εκείνη τη μέρα, οι Στέρνες (2335μ).
Ο ήλιος καυτός, καθώς είχε πια
μεσημεριάσει για τα καλά και εμείς
ανηφορίζαμε το σαθρό μονοπάτι που
οδηγούσε στην κορυφή. Ουσιαστικά,
με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωνόταν
μια μικρή κυκλική βόλτα στα Λευκά
Όρη, μιας και το συγκεκριμένο βουνό
ορθωνόταν ακριβώς πάνω από το
αρχικό σημείο εκκίνησης, τις Ρουσιές.
Το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής
όμως έμελλε να είναι και το πιο
επώδυνο, αφού επιλέξαμε μία αρκετά
μεγάλη σάρα για να κατέβουμε κάτω. Το
έδαφος προφανώς ήταν πολύ ασταθές
και κάθε μας βήμα συνοδευόταν
από μικρές κατολισθήσεις. Μας
πήρε αρκετή ώρα αλλά εντέλει τα
καταφέραμε.
Πλέον κάτω, στο αρχικό μονοπάτι, όλοι
ασφαλείς και γεμάτοι ευχαρίστηση,
κινούμασταν προς την τοποθεσία όπου
θα μας περίμεναν τα αγροτικά για να
μας επιστρέψουν στην Ανώπολη. Μία
ακόμη εκδρομή στα μαγευτικά Λευκά
Όρη τελείωνε γεμίζοντας μας με
εικόνες, μυρωδιές και ήχους.

21

ΟΛΥΜΠΟΣ, ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
(ΟΧΙ ΑΔΙΚΑ!)

Κείμενο: Έφη Τριανταφυλλάκη
Φωτογραφίες: Άννα Καλλέργη, Μανόλης Πρινιανάκης

Πάντα επιθυμούσα να ανέβω στον
Όλυμπο… Δεν έτυχε…
Όμως, να που ήρθε η ευκαιρία με τον
ΕΟΣ Ηρακλείου!
1η μέρα, 1 Ιουλίου 2018
Μετά από μια ευχάριστη διαδρομή από
τον Πειραιά, με τις απαραίτητες στάσεις
για καφέ – πρωινό – τουαλέτα και με
τον Κώστα οδηγό λεωφορείου – ο
οποίος μας έκανε και τον ξεναγό προς
μεγάλη μου έκπληξη κι ευχαρίστηση –
φτάσαμε στο Λιτόχωρο.
Μόλις αντίκρισα τον Όλυμπο, κατάλαβα
γιατί οι Θεοί τον επέλεξαν για κατοικία
τους! Ένας τεράστιος ορεινός,
καταπράσινος, επιβλητικός όγκος που
σε καθηλώνει! Γύρω του εκτείνεται μια
περιοχή ιδιαίτερης βιοποικιλότητας.
Για την προστασία της μοναδικής αυτής
κληρονομιάς ανακηρύχθηκε από το
1938 ως ο 1ος Εθνικός Δρυμός της
Ελλάδας.
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Μετά από μια μικρή στάση για να
πάρουμε μαζί μας δύο συνεπιβάτες,
κατευθυνόμαστε στη θέση Πριόνια,
στα 1100 μ. Ετοιμαζόμαστε, φοράμε τα
ορειβατικά μας παπούτσια, γεμίζουμε
νερό από την πηγή, φορτωνόμαστε
τους σάκους μας και ξεκινάμε…
Το δάσος παντού υπέροχο, υγιέστατο,
γεμάτο κωνοφόρα, πρίνους, οξιές,
δρυς,
ρόμπολα,
καμπανούλες,
πελαργόνια, μυρωδιές, ήχους!
Η ανηφόρα δύσκολη – όταν είσαι
φορτωμένος ακόμα πιο δύσκολη!
Στάσεις για νερό και ξεκούραση και
ξανά για πάνω… Όση κούραση κι
αν έχεις, τα τοπία, οι μυρωδιές, οι
ήχοι, η σιωπή… σε αποζημιώνουν!
Κάποιοι ορειβάτες ανεβαίνουν, πολλοί
κατεβαίνουν, χαμόγελα, χαιρετούρες,
λόγια για κουράγιο και ενθάρρυνση…
Μετά από 3,5-4 ώρες φτάσαμε στο
καταφύγιο Ζολώτα. Το τοπίο κόβει την

ανάσα! Αναρωτιέμαι, πώς κατασκεύασαν
αυτό το τεράστιο καταφύγιο (σαλέ)
σε υψόμετρο 2100μ; Η υψομετρική
διαφορά και η κούραση έχουν κάνει
το κεφάλι μου καζάνι… Αλλά μετά το
φαγητό κι ένα κρασάκι όλα βελτιώνονται!
Τακτοποιούμαστε στα δωμάτια κι αφού
σβήσουν τα φώτα, αρχίζουν οι ζωντανές
μουσικές από τα παιδιά του καταφυγίου
και τον συνοδοιπόρο μας τον Μιχάλη.
Τραγουδάμε και χαιρόμαστε τον
ξάστερο ουρανό. Εκατομμύρια αστέρια
λάμπουν πάνω από τα κεφάλια μας.
Η ατμόσφαιρα μαγευτική, ο καθαρός
αέρας αναζωογονητικός!
2η μέρα, 2 Ιουλίου 2018
Ξεκινάμε στις 7:30 για την κορυφή
Σκολιό, στα 2911μ, μέσα από το δάσος.
Συνεχίζοντας, η δασοκάλυψη χάνεται και
φτάνουμε στο αλπικό τοπίο. Ο καιρός
είναι με το μέρος μας, δεν φυσάει
κι ο ήλιος λάμπει. Κάνουμε στάση κι
αφήνουμε τον μεγάλο σάκο. Παίρνουμε

μόνο ένα μικρό σακίδιο με τα απολύτως
απαραίτητα. Η κλίση τεράστια, αλλά
το τοπίο κόβει την ανάσα! Φτάνοντας
πάνω όλη η ομάδα, οι απαραίτητες
φωτογραφίες με θέα τον Μύτικα και τις
γύρω βουνοκορφές.
Κοιτώντας κάτω… το χάος! Στη συνέχεια
χωριστήκαμε. Κάποιοι κατευθυνθήκαμε
προς την κορυφή Άγιος Αντώνιος
και άλλοι γύρισαν πίσω από το ίδιο
μονοπάτι. Κι εγώ πηγαίνοντας προς
Άγιο Αντώνιο, παραστράτησα μαζί με
4 – 5 άτομα. Ο λόγος ήταν τα άγρια
άλογα (20 περίπου) που είδαμε κοντά
σε χιονούρες να βόσκουν! Επίσης,
είδαμε αγριοκάτσικα που έπαιζαν κι
έκαναν πατινάζ στις χιονούρες! Άπειρες
φωτογραφίες της υπέροχης πανίδας
και χλωρίδας του Ολύμπου! Μικρά
λουλουδάκια και πεταλούδες παντού!
Πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων!
Συναντηθήκαμε με τους υπόλοιπους και
πήγαμε να πάρουμε τους σάκους μας.
Κατευθυνόμαστε προς το καταφύγιο
Γιόσος Αποστολίδης, στα 2697μ, στο
οροπέδιο των Μουσών. Περνώντας
από τη θέση Ζωνάρια ο καιρός αρχίζει
να αλλάζει. Ομίχλη και σύννεφα
συνθέτουν ένα απόκοσμο σκηνικό
καθώς περνάμε κάτω από τον Μύτικα

… Όση κούραση
κι αν έχεις, τα τοπία,
οι μυρωδιές,
οι ήχοι, η σιωπή…
σε αποζημιώνουν!
και το Στεφάνι. Ευτυχώς δεν έβρεξε.
Στον ορίζοντα βλέπουμε το καταφύγιο
Χρήστος Κάκκαλος και μετά από λίγο
το δικό μας. Για 2η φορά αναρωτιέμαι
πώς είναι δυνατόν σε τέτοιο υψόμετρο
να οικοδομηθεί εν έτει 1962 ένα
τέτοιο καταφύγιο! Η απάντηση είναι
τα μουλάρια! Όλα τα υλικά, αλλά και
τα τρόφιμα ανεβοκατεβαίνουν με
φορτωμένα μουλάρια! Τακτοποιηθήκαμε
στα δωμάτιά μας και μετά γευματίσαμε.
Το απόγευμα ήρθε ο Ηρακλής, ο οδηγός
βουνού, που θα οδηγούσε την ομάδα
κορυφής στον Μύτικα, στα 2918μ. Μας
εξήγησε πώς θα μας ασφάλιζε και με
ποιον τρόπο θα ανεβαίναμε πάνω.

της Ελλάδας), στην Τούμπα, στο
Στεφάνι, στον Κάκκαλο. Αγριοκάτσικα
βόσκουν στο λιβάδι και σε αφήνουν
να τα πλησιάσεις. Από το καταφύγιο,
βλέπουμε το Στεφάνι, σε όλες του τις
εκδοχές, καθαρό, συννεφιασμένο, με
ομίχλη, λαμπερό, σκοτεινό, μα πάνω απ’
όλα, γοητευτικά επιβλητικό!
3η μέρα, 3 Ιουλίου 2018
Πρωινό ξύπνημα. Η ομάδα κορυφής
ετοιμάζεται και φεύγουν με τον Ηρακλή
και την Άννα για Μύτικα. Οι υπόλοιποι
κάνουμε βόλτες στη γύρω περιοχή.
Ήρθαν τα μουλάρια φορτωμένα και
κατάκοπα. Κεραστήκαμε πεντανόστιμο
καρπούζι. Κουβεντούλα με όλους,
τσαγάκι, νέες γνωριμίες…Κουρούνες
ήρθαν κι έφαγαν τα καρπουζόφλουδα.
Κατά τις 15:00 έφτασαν όλοι οι
συνοδοιπόροι μας, κατενθουσιασμένοι
και ικανοποιημένοι! Όλα πήγαν καλά,
κατέκτησαν τον Μύτικα! Φύγαμε μετά
από λίγο, καταγράφοντας για πάντα στη
μνήμη μας το μέρος, τους ανθρώπους,
τους θεούς! Κατηφορίσαμε για το
καταφύγιο Πετρόστρουγκα, στα 1950μ.

Στη συνέχεια, περπατήσαμε τριγύρω…
στα Μνήματα (στοιβαγμένες πέτρες στην
μνήμη όσων έφυγαν στον Όλυμπο), στον
Προφήτη Ηλία (το ψηλότερο εκκλησάκι
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Σιγά - σιγά ξαναμπήκαμε στο δάσος,
αφήνοντας πίσω μας το αλπικό τοπίο.
Σε κάποια σημεία συναντήσαμε τεράστια
υπεραιωνόβια ρόμπολα. Αργά το
απόγευμα φτάσαμε στο καταφύγιο.
Τακτοποιηθήκαμε και βγήκαμε στο
μπαλκόνι. Απολαύσαμε τη θέα στον
Θερμαϊκό, ήπιαμε τα καφεδάκια και τις
ρακές μας. Ακολούθησε φαγητό και η
μουσική μας βραδιά.
4η μέρα, 4 Ιουλίου 2018
Μετά τα πρωινά και την τακτοποίηση των
σάκων μας ξεκινήσαμε. Χωριστήκαμε σε
2 ομάδες. Η 1η κατέβηκε 1700 ολόκληρα
μέτρα περνώντας μέσα από πανέμορφο
δάσος από ρόμπολα, πεύκα, οξιές
και πολλές ορχιδέες, με κατεύθυνση
Κορομηλιά, Ρέμα, καταρράκτες Ορλιά,
όπου οι τολμηροί βούτηξαν.
Η 2η ομάδα κατευθυνθήκαμε προς
Γκορτσιά στα 1120μ. Συναντήσαμε
πολλά μουλάρια που ανέβαιναν
φορτωμένα. Η διαδρομή μέσα στο
δάσος ήταν πολύ ευχάριστη και
χαλαρή και την απολαύσαμε ιδιαίτερα.
Μετά από λίγες ώρες φτάσαμε στη
Γκορτσιά. Περπατήσαμε κατά μήκος
του ποταμού Ενιπέα και φτάσαμε στον
καταρράκτη! Το τοπίο μαγευτικό, σαν
σκηνικό παραμυθιού, περιμένοντας
τις νεράιδες! Οι πιο τολμηροί κάναμε
μπάνιο στα παγωμένα νερά, άκρως
αναζωογονητικό! Ένας φίλος έκανε
τσουλήθρα στον καταρράκτη! Στη
συνέχεια επισκεφτήκαμε τη μονή
Αγίου Διονυσίου η οποία ανατινάχτηκε
από τους Γερμανούς στη διάρκεια
του πολέμου. Συγκεντρωθήκαμε στα
Πριόνια και ξεκινήσαμε για Λιτόχωρο.
Τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο,
κάναμε το μπάνιο μας (δώρο Θεού) και
βγήκαμε στο πανέμορφο και φιλόξενο
Λιτόχωρο για καφεδάκι και περιήγηση.
Το βράδυ όλοι μαζί πήγαμε σε ταβέρνα
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Μικρά λουλουδάκια
και πεταλούδες
παντού!
Πανδαισία χρωμάτων
και αρωμάτων!
έξω από το Λιτόχωρο. Στο λαούτο και
στο τραγούδι ο συνοδοιπόρος μας ο
Μιχάλης μας διασκέδασε ευχάριστα.
5η μέρα, 5 Ιουλίου 2018
Πρωινό ξύπνημα και αναχώρηση…
Στάση στο ιστορικό χωριό Αμπελάκια
Λάρισας, στην πλαγιά του όρους
Κίσσαβος. Επίσκεψη στο σπίτι του
Γεωργίου Μαύρου (Σβαρτς), στο
οποίο δημιουργήθηκε και στεγάστηκε
ο πρώτος αγροτικός συνεταιρισμός
στον κόσμο, στα τέλη του 18ου αιώνα!
Εξαιρετική αρχιτεκτονική, γλυκόπικρη
η ιστορία του, κι ελπίδες για
αναστήλωση. Έπειτα επισκεφτήκαμε
το Λαογραφικό μουσείο, πλούσιο σε
εκθέματα και ιστορία. Την ξενάγησή
μας ανέλαβε μια απίστευτη γιαγιά, η
οποία μας τραγούδησε το τραγούδι
του Χάρου και μας καθήλωσε!

Αφού καθίσαμε στην όμορφη πλατεία
του χωριού και φάγαμε γιαούρτι με
μέλι, φύγαμε με κατεύθυνση τον Άγιο
Κωσταντίνο, όπου και γευματίσαμε.
Επιστροφή το βραδάκι στον Πειραιά.
Όλοι μας γεμίσαμε τοπία, μυρωδιές,
νέους φίλους, εμπειρίες, γνώσεις,
εικόνες και δύναμη! Ικανοποιημένοι
και χορτάτοι από τα δώρα της φύσης
του Ολύμπου και των Θεών!
Ευχαριστούμε πολύ την αρχηγό μας
Άννα Καλλέργη, για την ασφαλή και
πανέμορφη εξόρμησή μας στο βουνό
των Θεών!
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ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
ΜΥΤΙΚΑΣ - 2.918μ

Κείμενο: Μαρία Σωμαράκη
Φωτογραφίες: Άννα Καλλέργη, Μανόλης Πρινιανάκης

Μια αξέχαστη εμπειρία για τους
περισσότερους
της
ορειβατικής
συντροφιάς του ΕΟΣ Ηρακλείου. Μια
ομάδα 22 ατόμων, ένα μοναδικό
συνονθύλευμα από ενθουσιώδεις,
συγκρατημένους
και
έμπειρους
ορειβάτες.
Μία μέρα πριν από την κορυφή, στο
καταφύγιο Αποστολίδη, η αρχηγός Άννα
Καλλέργη, εξηγεί πώς ακριβώς θα
γίνει η ανάβαση, τι υλικά θα χρειαστεί
ο καθένας μας και κυρίως τι θα πρέπει
να προσέχουμε. Γνωρίζουμε τον
Ηρακλή και τον Γιώργο, εκπαιδευτές
και δεινούς ορειβάτες, υπεύθυνους
για την ασφαλή ανάβαση και κατάβασή
μας. Ο Ηρακλής εξηγεί και παρουσιάζει
με κάθε λεπτομέρεια πώς θα γίνει η
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πολυπόθητη για πολλούς από εμάς
ανάβαση στον Μύτικα. Ακούγονται
λέξεις όπως αυτοσφιγγόμενος, αλλαγή
σχοινιών, κορδονάκι κ.ά. Τότε αρχίζουν
να πέφτουν οι ερωτήσεις βροχή και
ταυτόχρονα γέλια και πειράγματα, ενώ
με υπομονή ο Ηρακλής απαντά, εξηγεί
και εντέλει μας καθησυχάζει.
Έφτασε η μέρα της ανάβασης, μια
ανυπομονησία να ξεκινήσουμε σχεδόν

απ’ όλη την ομάδα, ευτυχώς ο καιρός
είναι σύμμαχός μας. Η ώρα 8.30, η ομάδα
έτοιμη και με καλή διάθεση ξεκινάει
από το οροπέδιο των Μουσών για το
Λούκι, φωτογραφίζοντας το επιβλητικό
Στεφάνι του Δία που βρίσκεται από
πάνω μας και ταυτόχρονα ψάχνοντας
να αντικρίσουμε την περιβόητη
μορφή του Δια που σχηματίζεται εκεί.
Με λίγη βοήθεια από τον φωτογράφο
της ομάδας, τα καταφέρνω κι εγώ, το

είδα! Φτάνουμε στο Λούκι, ο Ηρακλής
και ο Γιώργος φιξάρουν τα σχοινιά και οι
πρώτοι τυχεροί ξεκινούν την ανάβαση.
Εγώ ανυπομονώ, είμαι σε ένταση γι’
αυτό μιλάμε και γελάμε συνεχώς με τις
“αδερφές”. Η αρχηγός με επαναφέρει
στην τάξη, «το βουνό θέλει ησυχία»!
Προσπαθώ να διοχετεύσω την ενέργειά
μου στις φωτογραφίες, περιμένοντας
τη σειρά μου. Επιτέλους, μπαίνουμε
κι εμείς, το τελευταίο γκρουπάκι, στα
σχοινιά, νιώθω ν’ ανοίγεται μπροστά
μου ένας άλλος κόσμος, κοιτάω
δεξιά, αριστερά πού θα πιάσω, πού
θα πατήσω και ρίχνω και μια κλεφτή
ματιά πίσω μου, το χάος! Είμαι στο
Λούκι και μπροστά μου ορθώνονται τα
μυτίκια, ένας μοναδικός γεωλογικός
σχηματισμός, συνεχίζω το σκαρφάλωμα
συνειδητοποιώντας ότι σε λίγο θα
αντικρίσω την ψηλότερη κορυφή του
Ολύμπου.

Η χαρά & η λαχτάρα
που νιώθω εκείνη τη
στιγμή… απερίγραπτη!
Κι όμως, τα καταφέραμε!
Είμαστε στην κορυφή,
η θέα απρόσμενη,
κόβει την ανάσα,
σε ταξιδεύει
Πριν την κορυφή ακούγονται φωνές,
γέλια, ήδη μια ομάδα ξένων έφτασε εκεί
μαζί με τους δικούς μας, “λίγο ακόμα”
μας φωνάζουν και μας καθοδηγούν.
Η χαρά και η λαχτάρα που νιώθω
εκείνη τη στιγμή… απερίγραπτη! Κι

όμως, τα καταφέραμε! Είμαστε στην
κορυφή, η θέα απρόσμενη, κόβει
την ανάσα, σε ταξιδεύει. Σαν να
σταμάτησε ο χρόνος 1-2 λεπτά μέχρι
να συνειδητοποιήσω πού βρίσκομαι.
Νιώθω την ενέργεια του μοναδικού
αυτού τόπου που μας καλωσορίζει
απλόχερα και όλοι μαζί να γινόμαστε
μια παρέα, γελώντας, φωτογραφίζοντας
και κυρίως κατα-γράφοντας στην
ψυχή μας αυτές τις Στιγμές.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΕΟΣ
Ηρακλείου και στην αρχηγό για μία
ακόμη ξεχωριστή ορειβατική εμπειρία
που μας χάρισαν!

Είπαν...
Από την Κρήτη στον Όλυμπο

Μοναδική, ανεπανάληπτη εμπειρία

Επιθυμία πολλών χρόνων έγινε πραγματικότητα

Ένα όνειρο ζωής πραγματοποιήθηκε

Ένα πολύ όμορφο ταξίδι με παλιούς
και νέους φίλους στο βουνό των Θεών

Ένα ταξίδι καλά σχεδιασμένο
και το οποίο υλοποιήθηκε με ασφάλεια

Για μια μέρα Θεός

Αξέχαστη εμπειρία!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αρχηγό που μας έδωσε
την ευκαιρία να γευτούμε την Ολύμπια Αμβροσία

Ευχαριστώ την Άννα για ό,τι έκανε
για να ανεβούμε στην κορφή με ασφάλεια

Μπράβο στον ΕΟΣ Ηρακλείου

Πόσα λίγα χρειαζόμαστε για να είμαστε καλά!

Μια ακόμα υπέροχη εκδρομή με τον ΕΟΣ Ηρακλείου

….απόκτησα εμπειρίες ορειβατικές, μοναδικές!

Υπεράνω προσδοκιών

Άννα, ευχαριστώ για την άψογη οργάνωση

(Μαρία Νταναλάκη)

(Γιώργος Μιχαλοδημητράκης)

(Φίλιππος Χρονάκης)
(Γιώργος Κανάκης)

(Φάνης Κουκούσουλας)
(Σοφία Κριαρά)

(Κατερίνα Μαραγκάκη)
(Μανόλης Ντρετάκης)

(Μαννιάνα Μιγάδη)

(Μαρία Κουγιουμτζάκη)

(Γιώργος Σφακιανάκης)
(Έφη Τριανταφυλλάκη)

(Πολυτίμη Χρηστάκου)

(Έφη Τριανταφυλλάκη)
(Ελένη Μπιτσάκη)

(Στέλλα Κοκολάκη)
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ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ

10-23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Κείμενο: Ελένη Μπιτσάκη – Κώστας Μανιάς
Φωτογραφίες: Κώστας Μανιάς

Όλα ξεκίνησαν στην παρέα μας - Άννα
Καλλέργη, Κώστας Μανιάς, Ελένη
Μπιτσάκη - από μια συζήτηση χαλαρή
για τα μελλοντικά ορειβατικά μας σχέδια
και κατέληξαν σε μια εξόρμηση του
Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών που μας
άρεσε! ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ!
Θέλουμε να σας γράψουμε μερικές
αράδες γι’ αυτή την εξόρμηση, αλλά
πώς να ξεκινήσουμε που μας έρχεται…
να ξεκινήσουμε από το τέλος! Τι όμορφο
ταξίδι, τι όμορφα που περάσαμε!!!
Ας πούμε, όμως, δυο λόγια για την
περιοχή. Οι Δολομίτες είναι μια οροσειρά
στη Β.Α. Ιταλία και αποτελούν τμήμα των
Άλπεων. Το όνομα προέρχεται από τον
διάσημο ορυκτολόγο Ντεοντά Ντολομιέ,
τον πρώτο που περιέγραψε τον
δολομίτη, έναν τύπο πετρώματος που
απέδωσε τα χαρακτηριστικά σχήματα και
χρώματα αυτών των βουνών.
Το πρόγραμμα του ΠΟΑ περιλάμβανε
ένα trekking 13 ημερών, την ALTA
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VIA 2, που είναι ο ψηλός δρόμος των
Δολομιτών και συγκαταλέγεται στα
ωραιότερα trekking της Ευρώπης.
Ξεκινά από την Bressanone και
καταλήγει στο Feltre. Πορείες ανάμεσα
σε επιβλητικές και απότομες κορυφές,
πάνω σε χαώδεις ορθοπλαγιές, γίνονται
εφικτές σε μερικά σημεία χάρη στους
«σιδερένιους δρόμους» (vie ferrati) που
καταλήγουν σε μερικά από τα ωραιότερα
καταφύγια της Ευρώπης. Διαδρομή που
απευθύνεται σε έμπειρους ορειβάτες, με
ανάλογη αντοχή, αλλά και γνώση στη
χρήση του εξοπλισμού για via feratta. To
trekking περιλάμβανε και την ανάβαση
σε 5 κορυφές, συμπεριλαμβανομένης
και της ψηλότερης των Δολομιτών, της
Marmolada (3343μ).
Τα συναισθήματά μας ανάμικτα.
Ενθουσιασμός, χαρά, ανησυχία. Θα τα
καταφέρουμε; Είναι πολλές οι μέρες,
θα κουβαλάμε κάθε μέρα όλα μας
τα πράγματα, 10-12 κιλά σακίδιο δεν
είναι λίγο σε μεγάλες και δύσκολες

πορείες. Ο καιρός; Είναι πολλές οι
μέρες και θα κινούμαστε ψηλά. Μ’ αυτά
τα διλήμματα «μπήκαμε» στο όμορφο
ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε με την πτήση
από Αθήνα για Bergamo στις 10 Ιουλίου
2018. Στην Αθήνα γνωριστήκαμε με την
υπόλοιπη ομάδα, σύνολο 21 άτομα,
και αρχηγό τον Γιάννη Δημητράκη,
που μας εμπιστεύθηκε, οργάνωσε
και έφερε εις πέρας με τον καλύτερο
τρόπο την περιπέτεια αυτή. Γι’ αυτό,
και ευχαριστούμε όλη την ομάδα για τη
θετική της ενέργεια, για όλα όσα μας
έδωσε, αλλά ένα παραπάνω τον Γιάννη.

Από το Bergamo, με δημόσια
συγκοινωνία, φτάσαμε στην πόλη
Bressanon – Brixen, στο Νότιο Τιρόλο
και διανυκτερεύσαμε σε ξενώνα. Την
επόμενη μέρα πήγαμε στο χωριό San
Andrea και φτάσαμε στη θέση Valcroce
(2050μ), άλλοι με τελεφερίκ, όπως ήταν
στο πρόγραμμα, και άλλοι περπατώντας.
Από εδώ ξεκίνησε το trekking. Στη
συνέχεια περάσαμε από το καταφύγιο
Città di Bressanone και ανεβήκαμε
στην κορυφή Monte Telegrafo (2486μ)
με μοναδική θέα τις Αυστριακές Άλπεις
και όχι μόνο. Μπροστά μας απλώνονταν
λιβάδια με λουλούδια όπου έβοσκαν
κοπάδια από άγρια άλογα, αγελάδες και
πρόβατα. Καταλήξαμε στο καταφύγιο
Schatzerhütte (1984μ). Όλα τα
καταφύγια είναι όμορφα και καθαρά,
κάποια πολυτελή και κάποια μας
στρίμωξαν λιγάκι, μα δε μας χάλασαν! Οι
διαχειριστές τους ευγενικοί, πρόθυμοι
να μας εξυπηρετήσουν. Το φαγητό πολύ
καλό και πλούσιο, πάντα δύο πιάτα.
Αρκετές επιλογές για το είδος του πιάτου
και στο τέλος πάντα γλυκό.
Την επόμενη μέρα κατηφορίσαμε μέχρι το
Passo Rodella (1886μ). Από εδώ ξεκινά
το φυσικό πάρκο Puez – Olde που μας
έδωσε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις
εντυπωσιακές «βελόνες» Odle Di Eores.
Περνώντας το διάσελο Forcela di Putia
(2357μ), χρησιμοποιήσαμε για πρώτη
φορά τον εξοπλισμό μας (baudrier,
κράνος, via feratta) και ανεβήκαμε στην
κορυφή Sass di Putia (2875μ). Η θέα
μοναδική, ο καιρός τελικά ήταν με το
μέρος μας! Επιστροφή στο διάσελο και
διανυκτέρευση στο καταφύγιο Genova
(2297μ), όπου όλη η ομάδα, όπως κάθε
βράδυ, μοιραστήκαμε τη χαρά μας,
τις εντυπώσεις μας, ένα ποτήρι κρασί

όλη η ομάδα,
όπως κάθε βράδυ,
μοιραστήκαμε
τη χαρά μας,
τις εντυπώσεις μας,
ένα ποτήρι κρασί και
μάλιστα με μουσική
υπόκρουση τη βροχή
και μάλιστα με μουσική υπόκρουση τη
βροχή, που ήρθε στη σωστή ώρα.
Η περιπέτειά μας συνεχίστηκε στο
πάρκο Olde Pueze, έναn παράδεισο
γεμάτο ορχιδέες, κίτρινες ανεμώνες,
κρινάκια (λίλιουμ) σε άπειρες μωβ
αποχρώσεις, εντελβάις και πολλά άλλα
πανέμορφα αγριολούλουδα. Μα τι λέω,
πολλές φορές συναντήσαμε μικρούς
παράδεισους, με πολλές ομορφιές,
όπως χαριτωμένες μαρμότες, δάση με
πεύκα Arola που είναι το μοναδικό είδος
φυλλοβόλου πεύκου. Αυτό, όμως, που
μας συγκίνησε περισσότερο ήταν η θέα
της Marmolada που σε λίγες μέρες θα

ανεβαίναμε και θεωρούσαμε ότι ήταν
το αποκορύφωμα της προσπάθειάς μας.
Περνώντας από τo διάσελo Kreuzjoch
(2293μ) και μέσα από ορθοπλαγιές
φτάσαμε στο διάσελο Roa (2617μ).
Στη συνέχεια ανεβήκαμε στην κορυφή
Duleda (2909μ) κι έπειτα κατηφορίσαμε
στο καταφύγιο Puez (2475μ). Την
επόμενη μέρα ανεβήκαμε στην κορυφή
Piz de Puez(2913m) και καταλήξαμε στο
οδικό πέρασμα Passo Gardena (2137μ).
Αρκετή κίνηση, εδώ συναντώνται
πεζοπόροι, ορειβάτες, μοτοσικλετιστές.
Η περιοχή είναι παράδεισος και για τους
τελευταίους, αφού οι δρόμοι μοιάζουν
με φουρκέτες και το τοπίο γύρω είναι
πανέμορφο.
Η όμορφη εξόρμηση συνεχίστηκε
τις επόμενες μέρες, περνώντας από
εντυπωσιακά σεληνιακά τοπία, από
τεράστιους βραχόκηπους, από διάσελο
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σε διάσελο, από κορυφή σε κορυφή,
από σάρα σε σάρα – πολλές σάρες που
μας ταλαιπώρησαν πολύ.
Κάποιες κορυφές είναι ιδιαίτερες, δεν
είναι για πολλούς. Είναι δύσκολες και
τρομακτικές, όταν τις ανεβαίνεις χωρίς
εξοπλισμό, χωρίς καμμιά ασφάλεια. Μια
τέτοια κορυφή ήταν η Vernale (3051μ),
που την ανέβηκαν λίγοι, οι πιο τολμηροί
της παρέας. Άλλες κορυφές, όπως η
Boe (3143μ), μας έκαναν καψόνι και τις
ανεβήκαμε δύο φορές. Ακόμα κι αυτό
έβαλε λίγη νοστιμιά στο περπάτημα, το
θυμόμαστε τώρα και αστειευόμαστε!
Μια μέρα, φεύγοντας από το καταφύγιο
Pradidali για το διάσελο Lede, γίναμε
μάρτυρες ενός ατυχήματος, που συνέβη
σε ένα ζευγάρι Ιταλούς. Ευτυχώς γι’
αυτούς βρεθήκαμε εκεί. Κάποιοι από τη
συντροφιά μας, με τις γνώσεις τους και
την εμπειρία τους, έδωσαν τις πρώτες
βοήθειες και κατάφεραν να καλέσουν το
ελικόπτερο διάσωσης. Εκείνο που μας
εξέπληξε ήταν το πόσο άμεσα έφτασε.
Και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο,
γιατί έγινε κάτω από ομίχλη, βροχή και
κεραυνούς. Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά
για το ζευγάρι. Η ομάδα μας βέβαια

περνώντας από
εντυπωσιακά
σεληνιακά τοπία,
από τεράστιους
βραχόκηπους,
από διάσελο σε διάσελο,
από κορυφή σε κορυφή,
από σάρα σε σάρα
ταλαιπωρήθηκε λίγο, γιατί η καταιγίδα
συνεχίστηκε και φτάσαμε αγχωμένοι
στο καταφύγιο ανάγκης. Συχνά έρχονται
στιγμές που σκέφτεσαι: «τι θέλω εγώ
εδώ, δεν καθόμουνα στο σπιτάκι μου, να

μην κρυώνω, να μη ζεσταίνομαι, να μην
πονώ, να μη φοβάμαι!».
Η πιο δυνατή μέρα ήταν η Δευτέρα 16
Ιουλίου. Θα ανεβαίναμε στην ψηλότερη
κορυφή των Δολομιτών, την Punta Penia
(3343μ), αφού περάσουμε το διάσελο
της Marmolada, που βρίσκεται στα
2896μ. Η Μarmolada χαρακτηρίζεται
ως βασίλισσα των Δολομιτών. Από εκεί
αρχίζει και η Via Ferrata της δυτικής
ράχης. Χρησιμοποιώντας τον ειδικό
εξοπλισμό θα φτάσουμε μέχρι τα 3300μ
Λίγα μέτρα απομένουν μέχρι τα 3343μ
της κορυφής Punta Penia, που είναι
μια απότομη, μόνιμα χιονοσκέπαστη
πλαγιά, που γίνεται χωρίς Via Ferrata,
μόνο με κραμπόν. Το σκαρφάλωμα
της Via Ferrata πανέμορφο, αλλά και
δύσκολο αφού η ανάβαση ξεκινά από
τα 2896μ και τελειώνει στα 3300μ.
Σχεδόν 5 ώρες δηλαδή, που βέβαια
τότε δεν τις αντιλαμβάνεσαι. Λίγο η
δυσκολία, λίγο η ανησυχία, πολύ η
ομορφιά που αντικρίζεις όταν στρέφεις
κάποια στιγμή το βλέμμα σου γύρω,
σε κάνουν να χάνεσαι στον χρόνο και
συνειδητοποιείς τις ώρες που ήσουνα
σκαρφαλωμένος, όταν πια έχεις
τελειώσει, όταν βρίσκεσαι στη βάση
της κορυφής και ατενίζεις χαμηλά το
καταφύγιο Contrin (2016μ), που θα σε
φιλοξενήσει σε λίγες ώρες.
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με τη συντροφιά, μοιράζεσαι το φόβο,
τη δυσκολία, τη χαρά, το φαγητό, τις
γνώσεις για την ορειβασία.

Φτάνουμε στην κορυφή, χαιρόμαστε
σαν μικρά παιδιά, είμαστε συγκινημένοι,
αγκαλιές δίνουν και παίρνουν,
κάποια δάκρυα δεν προλαβαίνουν να
κρυφτούν, φωτογραφίες… Νιώθεις
ελεύθερος, σαν αλητάκι του δρόμου
που κατάφερε να το σκάσει από το
σπίτι. Αυτά τα συναισθήματα είναι πολύ
δυνατά και αυτά είναι η μεγάλη αμοιβή.
Νιώθεις καλά επειδή ξεπέρασες τις
δυσκολίες, επειδή έφτασες ως εδώ, ναι,
αλλά η αμοιβή η μεγάλη είναι κυρίως τα
συναισθήματα που βγαίνουν, η ανάταση
της ψυχής, αγαθά που δεν αγοράζονται
με χρήμα, εμπειρίες που είναι
καταφύγιο για κάποιους φευγάτους.
Αμοιβή είναι η συντροφιά, το μοίρασμα

Πέρασμα Cereda (1360μ). Λίγο
ακόμα για να ολοκληρωθεί το
trekking. Όμως, έρχεται το βράδυ και
αλλάζουν τα σχέδια. Η καταιγίδα της
προηγούμενης μέρας κατέστρεψε
σοβαρά ένα μέρος του μονοπατιού
που θα κάναμε την επομένη και είναι
πολύ επικίνδυνο να επιχειρήσουμε να
πάμε. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που
είχαμε. Έτσι σταματήσαμε εδώ. Είχαμε
όμως χορτάσει τους Δολομίτες. Είχαμε
ήδη πάρει πολλά. Μας είχαν χαρίσει τα
δώρα τους.
Έτσι ήρθε η ώρα των αποχαιρετισμών,
η ώρα που η συμπόρευση στον χώρο
τελειώνει. Δύσκολη μετά από όλα
όσα έχεις μοιραστεί. Συγκίνηση και
υποσχέσεις ότι θα ξαναβρεθούμε, ότι
θα επικοινωνούμε, ότι θα κάνουμε κι
άλλα ταξίδια μαζί. Άλλοι θα συνεχίσουν
τις διακοπές τους στη Βερόνα, άλλοι στη
Βενετία, άλλοι θα έφευγαν για τα σπίτια
τους. Εμείς επιστρέψαμε μέσω Βενετίας

που τώρα είχαμε την ευκαιρία να τη
δούμε για δύο μέρες και όχι μόνο μία,
όπως πριν. Έτσι είναι, κάτι κερδίζεις,
κάτι χάνεις πάντα. Η δυαδικότητα των
πραγμάτων. Απολαύσαμε την όμορφη
Βενετία, έστω για λίγο, και αφήσαμε
πίσω μας πράγματα για την επόμενη
φορά που ελπίζουμε ότι θα την
επισκεφτούμε.
Με μια γλυκιά μελαγχολία, αφήνουμε
πίσω μας κι αυτό το ταξίδι, ετοιμάζουμε
σχέδια για τα επόμενα, είμαστε ανοικτοί
σε κάθε πρόκληση της φύσης, αφού
για μας είναι κάτι παραπάνω από το
φυσικό περιβάλλον, είναι ένα πάθος,
που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, και
γίνεται κομμάτι της ζωής μας η επαφή,
η γνωριμία μαζί του.
Χίλια ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά της
ομάδας για όσα μοιραστήκαμε, στον
αρχηγό μας, Γιάννη Δημητράκη, που
έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο να μας θεωρεί
ενήλικες και να μας εμπιστεύεται,
στον Πεζοπορικό Όμιλο Αθηνών.
Περιμένουμε με λαχτάρα κι άλλες
όμορφες και τολμηρές εξορμήσεις!
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Φαντασιώσεις βροχερής Κυριακής
Κείμενο – εικονογράφηση: Άλκης Γκέσκος

Πού να γλακάς στα όρη και στα φαράγγια
όταν δείχνει να πιάνει …κατακλυσμός;
Καμιά φορά είναι συνετότερο να πείσεις
τον «παντός καιρού» εαυτό σου πως
καθηλώθηκε στο γραφικό καφενείο
του χωριού, παρά να ξεκινήσεις μια
πιθανή πορεία ταλαιπωρίας. Πίνοντας
ένα αφέψημα μαλοτήρας φτιαγμένο
στο παραδοσιακό χειροποίητο μπρίκι,
η ηρεμία, η απλότητα του χώρου και η
ενστικτώδης αίσθηση της ασφάλειας
απέναντι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες
φέρνουν συνήθως στο νου αναμνήσεις
από παλιότερες εξορμήσεις. Τότε,
προκύπτει μια βαθύτερη κατανόηση και
εκτίμηση πραγμάτων και συμβάντων,
γίνεται φιλτράρισμα καλών και κακών
εικόνων και δημιουργούνται πιο
ξεκάθαρες επιθυμίες για μελλοντικές
επιδιώξεις.
Ίσως θεωρηθεί άσχημο το εξής που
θα πω: προσωπικά, σε τέτοιες στιγμές
απραγίας, καταλήγω να συλλογίζομαι
τη σχετική έλλειψη άγριας ζωής στα
βουνά της Κρήτης. Είμαι σύμφωνος,
καταρχάς, με τη γνώμη φίλων ότι τα ανε-

32

μοδαρμένα, γεωλογικά εξελισσόμενα,
βραχώδη ή θαμνώδη τοπία του νησιού
συναγωνίζονται επάξια και ενίοτε
ξεπερνούν σε ομορφιά εκείνα των
δασωμένων βουνών της ηπειρωτικής
Ελλάδος και άλλων χωρών. Θα
μπορούσαν, κατά δεύτερον, όμως, να
σφύζουν κι από ζωή.
Δεν είναι λίγες οι ακραίες περιστάσεις
που η παρουσία μιας μοναχικής
αγριελιάς σε σχήμα κατσιασμένου
μπονσάι εξαιτίας της υπερβόσκησης, σε
μια πλαγιά χωρίς ήχους και φιγούρες
ζώων παρά μόνο με αστοιβίδες, δίνει
την εντύπωση επιδρομής ακρίδων σε
άνυδρη τοποθεσία κάπου κοντά στη
Σαχάρα. Δεν ήταν όμως έτσι κάποτε
η Κρήτη ακόμα κι επί Ενετοκρατίας,
ιστορικά κείμενα αναφέρουν ότι,
εκτός των άλλων, υπήρχαν μεγάλα
δάση και πολλά ζώα.
Ένα δάσος
κωνοφόρων ή/και φυλλοβόλων,

ένας θαμνώνας μακκίας βλάστησης
ή έστω ένα λιβάδι θα προσέφερε
πολύ περισσότερο από μια λιγότερο ή
περισσότερο καμένη, αποψιλωμένη
ή/ και υπερβοσκημένη έκταση.
Τα ιθαγενή, ενδημικά και μη, φυτά,
όπως ο φοίνικας του Θεόφραστου, θα
μπορούσαν να προστατεύονται στους
βιοτόπους τους (κάτι όχι ασύμβατο
με την ορθολογική εκμετάλλευση της
γης) και να διασφαλίζεται η φυσική
αναγέννηση και εξάπλωσή τους. Όσον
αφορά τα ζώα, θα μπορούσε, πέραν της
προστασίας επιδημητικών αυτόχθονων
και μεταναστευτικών εποχιακών
πληθυσμών, να γίνει επαναφορά ειδών
που έχουν εξαφανιστεί τοπικά, όπως ο
Μαυρόγυπας.

Ένα θηλαστικό που φαντάζομαι
(ακούγοντας τη βροχή!) ότι θα ήταν
καλοδεχούμενο στην Κρητική ύπαιθρο
είναι το ‘ξωτικό’ των ορεινών ποταμιών,
η δυσκολοθώρητη βίδρα, η ενυδρίς των
αρχαίων Ελλήνων. Παρότι ανήκει στην
ίδια οικογένεια με το καλογυναικάρι,
τη ζουρίδα και τον άρκαλο, χάρις στην
εμφάνιση, την υδρόβια ζωή και τις
κινήσεις της, είναι ιδιαίτερα συμπαθής
διεθνώς. Θα ήταν χάρμα οφθαλμών η
παρακολούθηση μιας να κολυμπά κάτω
από το φως της πανσελήνου ψάχνoντας
για πέστροφες, ή να παίζει, τη μέρα, στην
όχθη μαζί με τα μικρά της.
Υπήρχαν όμως βίδρες στα ποτάμια και
τις λίμνες της Κρήτης; Οι αείμνηστοι
παλαιοντολόγοι Νικόλαος Συμεωνίδης
και Paul Sondaar ανακάλυψαν πριν
μερικές δεκαετίες, σε σπήλαιο του
Ρεθύμνου, ένα σχεδόν ολόκληρο
σκελετό από είδος που ζούσε στο νησί
κάπου μεταξύ 300 και 10 χιλιάδες χρόνια
πριν, ίσως δηλαδή ως την ανθρώπινη
κατοίκησή του. Το ‘βάπτισαν’ Isolalutra
cretensis τοποθετώντας το έτσι σε νέο
ξεχωριστό γένος (Symeonidis & Sondaar
1975). Η Κρητική βίδρα με εκτιμώμενο
βάρος ~11 κιλά, προσαρμοσμένη κάπως
σε χερσαίο τρόπο ζωής, διέφερε από την
Ευρασιατική Lutra lutra που ζει και στην
Ελλάδα. Στη θέση του εξαφανισμένου
ενδημικού θα μπορούσε, στην ανάγκη,
να εισαχθεί το Ευρασιατικό είδος με
άτομα από την ηπειρωτική χώρα.
Ωστόσο, όσο κι αν ακουστεί απίθανο,
υπάρχει και πιο κατάλληλος υποψήφιος
για υποκατάστατο της Κρητικής βίδρας.
Η Isolalutra cretensis ανήκε, σύμφωνα
με πιο πρόσφατες μορφολογικές
αναλύσεις (Willemsen 1992 Cherin
et al 2016), σε διαφορετικό γένος, το
Lutrogale. Το τελευταίο προϊστορικά είχε,
όπως φαίνεται, ευρεία κατανομή και από
αυτό σώζεται το «αδερφό είδος» (sister
taxon) της Lutrogale (πλέον) cretensis που ίσως, μάλιστα, να είναι ο πρόγονος
της Κρητικής - η Λειότριχη Βίδρα
Lutrogale perspicillata. Η βίδρα αυτή
απαντάται σήμερα σε υγροβιότοπους
στα πεδινά αλλά και στα ορεινά του Ιράκ,
στη νοτιοανατολική Ασία και σε νησιά του
Ινδικού Ωκεανού.
Θα κατάφερνε άραγε να επιβιώσει και να

το ‘ξωτικό’ των
ορεινών ποταμιών,
η δυσκολοθώρητη
βίδρα, η ενυδρίς των
αρχαίων Ελλήνων
πολλαπλασιαστεί στα υδάτινα συστήματα
λιμνών όπως η τεχνητή των Ποταμών στο
φράγμα του Αμαρίου, ή σε ποτάμια όπως
ο Κουρταλιώτης; Τρεφόμενη κυρίως
με ψάρια, οστρακοειδή και καρκινοειδή
(όπως εικάζεται και για το ενδημικό
L. cretensis) θα αποτελούσε μάλλον μικρό
κίνδυνο για τα υδρόβια και παρυδάτια
πτηνά, και φυσικά τους ανθρώπους (!),
σε σχέση με τον δημοφιλέστατο πριν λίγα
χρόνια Κροκόδειλο του Νείλου, τον Σήφη.
Παράλληλα, θα προσέλκυε επισκέπτες,
ενώ η διαχείρισή της ίσως να γινόταν
υπόδειγμα διατήρησης απειλούμενου
με εξαφάνιση θηλαστικού. Όλο ετούτο,
βέβαια, προαπαιτεί πολύπλευρη και
εξειδικευμένη επιστημονική εξέταση της
σκοπιμότητας του εγχειρήματος καθώς
μιλάμε για άγριο ζώο με ανάγκες, ρόλο
θηρευτή στα τροφικά πλέγματα, ασθένειες
και άλλες ιδιαιτερότητες, το οποίο θα
πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά
και μετά την απελευθέρωσή του.
Σε ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκεται, μέσω
διασταυρώσεων, η ‘επαναδημιουργία’
του άγριου ταύρου από κατοικίδιες
φυλές βοδιών με σκοπό την τελική
ένταξή του στα οικοσυστήματα τους.
Ανάλογες προσπάθειες γίνονται για τα
άλογα, χωρίς να αναφερθούν πλείστες
περιπτώσεις ακούσιας ή εκούσιας
εισαγωγής θηλαστικών και πτηνών. Θα
άξιζε, στην Ελλάδα, να τολμηθεί κάτι

ηπιότερο όπως, δηλαδή, η αναπλήρωση
του κενού της Κρητικής βίδρας στην
πανίδα της Κρήτης με το στενότερο
συγγενικό της είδος, ή μια σχετική
πρόταση θα απορρίπτονταν απλά λόγω
της, κατά τα άλλα εύλογης, νομοθεσίας
που απαγορεύει την εισαγωγή ξενικών
ειδών; Και τι αποτέλεσμα θα είχε
τυχόν αδειοδότηση όταν υπάρχοντα
είδη με μόνιμη ή εποχιακή παρουσία
θυσιάζονται ακόμα, παράλογα, στο βωμό
της αδιαφορίας και συμφερόντων;
Καλλιά να βγαίνεις όξω με τη βροχή παρά
να σκέφτεσαι … θα μου έλεγε κανείς…
Ορισμένες στιγμές όμως, κι η φαντασία
γίνεται συναρπαστική. Δεν αποκλείεται,
δε, μέσω προσπαθειών, να οδηγήσει σε
μια βελτίωση της πραγματικότητας.
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Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΚΟΦΙΝΑ
Κείμενο: Κώστας Μαρματζάκος - peripetia365.wordpress.com,
Φωτογραφίες: Κώστας Μαρματζάκος, Μιχάλης Λυρατζάκης

Η πρώτη φορά που είδα τον Zbynek
Cepela, ήταν μια καλοκαιρινή βραδιά,
στο σπίτι του, στα Καπετανιά, όπου
βρέθηκα από σπόντα καλεσμένος, λόγω
κοινών γνωστών. Ξεχώριζε με τον τρόπο
που μόνο ένας πραγματικός πολίτης του
κόσμου μπορεί! Με είχε εντυπωσιάσει
η μαγειρική του, η οποία πρόδιδε
άνθρωπο που δίνει σημασία στην
λεπτομέρεια. Με κέρδισε όμως, όταν με
πλησίασε κρατώντας ένα ντοσιέ γεμάτο
φωτογραφίες, το άνοιξε και μου έδειξε
διάφορες αναρριχητικές διαδρομές που
είχε ανοίξει στην περιοχή.
Από εκείνη την βραδιά πέρασαν
πολλά χρόνια. Βρεθήκαμε πολλές
φορές. Σκαρφαλώσαμε μαζί, ανοίξαμε
διαδρομές, ήπιαμε παρέα και κάποια
στιγμή, γίναμε φίλοι. Σε κάθε μας
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συνάντηση, προσπαθούσα διακριτικά να
εκμαιεύσω περισσότερες πληροφορίες
για την ζωή του. Η απλότητα όμως
του Zbynek, ο συνεσταλμένος, σχεδόν
ντροπαλός χαρακτήρας του, δεν μου
επέτρεπε να γίνω αδιάκριτος. Όσο
περισσότερα μάθαινα για αυτόν, τόσο
η ιδέα να γράψω κάτι για την ζωή
του, η οποία θα μπορούσε άνετα να
γεμίσει τις σελίδες ενός βιβλίου ή να
γίνει κινηματογραφική ταινία γεμάτη
περιπέτειες, στριφογύριζε στο μυαλό
μου.
Μόνο πρόσφατα όμως, με την βοήθεια
ενός φίλου, κατάφερα να κάνουμε
μια συζήτηση με περισσότερες
λεπτομέρειες, τις οποίες παραθέτω
πιο κάτω σαν ένα σύντομο βιογραφικό
σημείωμα.

Γεννήθηκε το 1947, στην τότε
Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, η οποία βρισκόταν κάτω από
την σοβιετική κυριαρχία. Περιγράφει
την καθημερινή ζωή δύσκολη με
πολλούς ελέγχους. Το να ταξιδέψεις
εκτός της χώρας εκείνη την εποχή ήταν
δύσκολο αλλά κατάφερε να κάνει μερικά
ταξίδια στις Άλπεις και άλλα βουνά με
δικαιολογία την ορειβασία.
Ξεκίνησε την αναρρίχηση όταν ήταν
14 χρονών. Τότε χρησιμοποιούσαν
διπλά σχοινιά, των 5 χιλιοστών (ήταν
τα ίδια σχοινιά που οι νοικοκυρές
άπλωναν την μπουγάδα), τα οποία
έδεναν γύρω από το στήθος γιατί δεν
είχαν μποντριέ. Τα καραμπίνερ ήταν
σιδερένια χωρίς καμιά πιστοποίηση.
Στα 19 χρόνια έπρεπε να υπηρετήσει
στον στρατό. Θυμάται τα τρία χρόνια
που σπατάλησε εκεί και τα παρομοιάζει
με φυλακή. Όταν απολύθηκε, έπιασε
δουλειά σε εργοστάσιο κατασκευής
τόρνων.
Μετά από αυτό εργάστηκε για 3 χρόνια
σαν καταφυγιάς στα High Tatras, όπου
είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με
το σκί, τον αλπινισμό και το άνοιγμα
διαδρομών.
Κάποια στιγμή εργάστηκε σαν
δημόσιος υπάλληλος, στην σπηλαιολογική εταιρεία. Τα χρήματα ήταν
καλά αλλά όταν το 1974, του ζήτησαν
να γίνει μέλος του κουμμουνιστικού κόμματος, έφυγε για την τότε
Δ. Γερμανία, όπου του δόθηκε πολιτικό άσυλο. Γερμανικά έμαθε εκεί.
Με το να έχει Γερμανικό διαβατήριο
και ταξιδιωτικά έγγραφα, είχε την
ευκαιρία να κάνει αυτό που αγαπάει
περισσότερο. Να ταξιδέψει σε όλο τον
κόσμο! Την πατρίδα του κατάφερε να
επισκεφτεί ξανά, μετά το 1989.
Λόγω της εμπειρίας του με τα σχοινιά,
βρήκε δουλεία σε μια εταιρεία που
έλεγχε και συντηρούσε τα αλεξικέραυνα
στις εκκλησίες. Μετά από 3 χρόνια
πήγε στην Σαρδηνία όπου δούλεψε σαν
σκίπερ, εκπαιδευτής καταδύσεων και
σερφ. Μια φωτογραφία της Σαμαριάς
που έλεγε ότι ήταν το μεγαλύτερο
φαράγγι της Ευρώπης, ήταν ο λόγος
που επισκέφτηκε 1η φορά την Κρήτη

Σαν άνθρωπος
είναι πράος, χαμηλών
τόνων αλλά γεμάτος
ενέργεια!
τον χειμώνα του 1974-1975. Έφτασε
αεροπορικώς στην Αθήνα και από εκεί
με πλοίο στην Κρήτη. Με λεωφορείο
βρέθηκε, στον χιονισμένο Ομαλό, όπου
κοιμήθηκε σε αντίσκηνο. Το επόμενο
πρωί κατέβηκε την Σαμαριά και συνέχισε
το παραλιακό μονοπάτι μέχρι την Χώρα
Σφακίων. Θυμάται ότι οι δρόμοι προς την
νότια Κρήτη ήταν χωματόδρομοι. Στην
Αγ. Ρουμέλη και το Λουτρό υπήρχαν
ελάχιστα κτίρια.
Η Κρήτη ήταν τότε άγρια, έρημη και
εντυπωσιακή. Διαφορετική από άλλα
νησιά της Μεσογείου όπως η Κορσική
ή η Σαρδηνία και αυτό τον έκανε να την
αγαπήσει και να την επισκεφτεί ξανά.
Ήρθε πάλι το 1978 με ένα VW.
Το 1982 ήταν καθοριστική χρονιά γιατί
σε μια ακόμα επίσκεψη του, γνώρισε
τον Γκούναρ, ο οποίος είχε και αυτός
μόλις εγκατασταθεί στα Καπετανιανά,
τα οποία εκείνη την εποχή δεν ήταν
τίποτα άλλο από ερείπια! Τότε άνοιξε την
πρώτη αναρριχητική διαδρομή εκεί.
Το 2005 αποφάσισε ότι ήταν καιρός
να σταματήσει τα μεγάλα ταξίδια.
Αγόρασε ένα σπίτι στα Καπετανιανά και

από το 2006 ζει σχεδόν μόνιμα εκεί!
Σε κάποια από τις συζήτησεις μας, μου
είχε πει ότι αν δεν ήταν ο Κόφινας, δεν
θα αποφάσιζε να εγκατασταθεί στην
Κρήτη.
Σαν άνθρωπος είναι πράος, χαμηλών
τόνων αλλά γεμάτος ενέργεια!
Λατρεύει την μπύρα και πραγματικά
είναι ο καλύτερος μάστορας που έχω
γνωρίσει! Είναι απίστευτος ξυλουργός
αλλά δεν υπάρχει κάτι που να μην
μπορεί να κάνει! Μια επίσκεψη στο
σπίτι του, το οποίο μόνος του έχει
μετατρέψει από ερείπιο στην πιο
φιλόξενη γωνιά των Αστερουσίων,
είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς
τις ικανότητες του!
Το πιο εντυπωσιακό έργο του όμως,
είναι το ότι έχει καταφέρει να κάνει την
περιοχή γύρω από τον αγαπημένο του
Κόφινα, έναν αναρριχητικό παράδεισο!
Έχει ανοίξει αναρίθμητες διαδρομές
και συνεχίζει το έργο του, παρά τα 72
του χρόνια.
Όπως λέει ο ίδιος, η αναρρίχηση
αν και παραμένει μια αγαπημένη
ενασχόληση, έχει γίνει δύσκολη λόγω
ηλικίας. Το άνοιγμα διαδρομών όμως,
είναι κάτι που λατρεύει και συνεχίζει
να κάνει με μεγάλη ευχαρίστηση.
Ανήσυχο πνεύμα και αεικίνητος όπως
είναι, δεν μπορεί να μείνει σταθερός
σε ένα μέρος. Έτσι συνεχίζει τα ταξίδια
του στον κόσμο σε κάθε ευκαιρία…
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Λίστα Ορειβατικού Εξοπλισμού
Πηγή: www.hikingexperience.gr

Πέρασαν κιόλας δέκα χρόνια από τότε
που ξεκίνησε το όμορφο ταξίδι μου στις
βουνοπλαγιές της πατρίδας μας. Ακόμα
θυμάμαι εκείνη τη μέρα που πήρα το
«βάπτισμα του πυρός» ανεβαίνοντας
στην κορυφή ενός βουνού. «Βάπτισμα
του πυρός»… τρόπος του λέγειν. Ποιου
πυρός; Το κρύο που έφαγα εκείνη τη
μέρα δεν περιγράφεται. Ό,τι διαβάσετε
παρακάτω δεν είναι προϊόν της –ούτως
ή άλλως- οργιώδους φαντασίας μου,
ούτε μεγαλοποιήθηκαν στο μυαλό ενός
αρχάριου πεζοπόρου.
Ήταν ένα κρύο πρωινό του Φλεβάρη,
όταν ανυποψίαστος βάδισα υπό σφοδρή
χιονοθύελλα, σαν το πρόβατο στη
σφαγή, στις χιονισμένες πλαγιές ενός
βουνού της Πελοποννήσου. Το χιόνι μετά
την πρώτη ώρα πορείας είχε ξεπεράσει
το μισό μέτρο, ενώ τα παγοσφαιρίδια
έπεφταν με τόση μανία πάνω μου, που
όπου έβρισκαν ψαχνό, άφηναν σημάδι.
Μέσα σ’ αυτόν τον Αρμαγεδδώνα,
εγώ ήμουν εξοπλισμένος με ένα τζιν
παντελόνι, αθλητικά παπούτσια, γάντια
μάλλινα (της πλάκας), ένα φούτερ,
ένα μπουφανάκι (που από το πρώτο
δευτερόλεπτο είχε γίνει μούσκεμα),
κασκόλ, και έναν μάλλινο σκούφο.
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Ούτε λόγος για αδιάβροχο και
αντιανεμικό τζάκετ, άρβηλα ή γκέτες. Το
αποτέλεσμα; Ήδη πριν συμπληρωθεί μια
ώρα πορείας, τα πάντα είχαν παγώσει
πάνω μου και το χιόνι είχε διεισδύσει
όπου έβρισκε ανοιχτό χώρο. Και μείναμε
τέσσερις ώρες εκεί έξω. Τραγωδία; Όχι.
Τα χειρότερα άρχισαν όταν κατεβήκαμε
από το βουνό!
Τότε, που όλα άρχισαν να ξεπαγώνουν
και να μουσκεύουν πάνω μου. Κι εγώ
δεν είχα μαζί μου ούτε μια δεύτερη
αλλαξιά κάλτσες!!! Όταν, το βράδυ
έφτασα αποκαμωμένος σπίτι μου, τα
πάντα είχαν πλέον στεγνώσει. ΠΑΝΩ
ΜΟΥ. Θέμα τύχης το γεγονός ότι δεν
άρπαξα καμιά βαριά πνευμονία.
Θα προσπεράσω το γεγονός ότι δεν
φρόντισα να πάρω τις κατάλληλες
συμβουλές για τον απαιτούμενο
εξοπλισμό. Θα προσπεράσω το
γεγονός ότι ο αρχηγός της ομάδας
(ναι, με σύλλογο είχα πάει), θιασώτης
της λογικής ότι αν δεν κολυμπήσεις

στα βαθιά δεν θα μάθεις, με άφησε να
συμμετάσχω παρά το γεγονός ότι ήμουν
«παραλίας». Θα προσπεράσω, τέλος, το
γεγονός ότι μετά από τέτοιο στραπάτσο
στην πρώτη μου επαφή με τα βουνά, αντί
να λακήσω, κόλλησα σαν βδέλλα.
Θα τα προσπεράσω όλα αυτά, γιατί
θέλω να σταθώ στην ουσία όλων όσων
σας εξιστορήθηκα παραπάνω. Το βουνό
και η φύση μπορεί ανά πάσα στιγμή
(και υπό προϋποθέσεις) να μετατραπεί
από έναν ειδυλλιακό και φιλόξενο
προορισμό σε κόλαση του Δάντη. Γι’
αυτό, όσοι συμμετέχουμε σε υπαίθριες
δραστηριότητες, όπως η ορειβασία, θα
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για
τα χειρότερα.
Με βάση, λοιπόν, τις εμπειρίες που
έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια,
έφτιαξα μια λίστα με τον απαραίτητο
(και προαιρετικό) εξοπλισμό που κάθε
ορειβάτης και πεζοπόρος που σέβεται
τον εαυτό του θα πρέπει να κουβαλά
μαζί του στις ημερήσιες εξορμήσεις.

Πριν ξεκινήσετε για το βουνό
Πριν ξεκινήσετε για το βουνό θα πρέπει
να έχετε απαντήσεις στα παρακάτω
ερωτήματα:
• Ποια είναι η χρονική διάρκεια της
εξόρμησης;
• Πόση είναι η υψομετρική διάφορα
ανάβασης;
• Ποιο είναι το μέγιστο υψόμετρο της
πορείας μας;
• Ποια είναι η πρόγνωση των
καιρικών συνθηκών στο βουνό που θα
επισκεφτούμε;
• Υπάρχει νερό στη διαδρομή;
• Πόσοι θα συμμετέχουν; (αν
πηγαίνετε ιδιωτικά ή με σύλλογο)
• Πόσο απομονωμένη είναι η
περιοχή που θα πάμε; (αν υπάρχουν
κοντά οικισμοί ή καλό σήμα κινητής
τηλεφωνίας).
Επίσης, άλλα δυο πραγματάκια που
πρέπει να κάνετε είναι:
• Πρώτον, να μελετήσετε τον χάρτη
της περιοχής όπου θα πεζοπορήσετε.
Ακόμη κι αν πηγαίνετε με σύλλογο,
καλό είναι να ξέρετε που πάτε. Όχι στα
τυφλά.
• Δεύτερον, θα πρέπει να ενημερώσετε
τους φίλους ή συγγενείς σας για την
ακριβή τοποθεσία στην οποία θα
πάτε και την εκτιμώμενη διάρκεια της
πορείας σας. Ειδικά όσοι επιλέγετε να
πηγαίνετε στα βουνά μόνοι σας. Δεν το
έχω κάνει ποτέ, και δεν πρόκειται να το
κάνω.
Βασικός Εξοπλισμός
• Σακίδιο και αδιάβροχο κάλυμμα
• Άρβυλα
• Μπατόν
• Παντελόνι (αδιάβροχο ή soft shell)
• Τζάκετ αδιάβροχο και αντιανεμικό
• Ισοθερμική μπλούζα (κοντομάνικη ή
μακρυμάνικη ανάλογα με την εποχή)
• Fleece ή soft sell τζάκετ
• Γκέτες (κατά προτίμηση με
συρματόσχοινο)
• Καπέλο
• Σκούφος
• Buff (ανάλογα με την εποχή)
• Γάντια ανάλογα με την εποχή. Τον
χειμώνα υποχρεωτικά αδιάβροχα και
δεύτερο ζευγάρι. Καλύτερα τα γάντια
«χούφτες».
• Κάλτσες
• Βέστα

Επιπλέον Εξοπλισμός
• Ατομικό φαρμακείο και
αλουμινοκουβέρτα
• Φακός κεφαλής με εφεδρικές
μπαταρίες
• Γυαλιά ηλίου
• Αντηλιακό
• Σφυρίχτρα
• Πυξίδα ή GPS και χάρτης (με
την προϋπόθεση ότι ξέρετε να τα
χειρίζεστε)
• Αναπτήρας
• Σουγιάς (προαιρετικά)
• Bivy Sack - Σάκος αναγκαστικής
διανυκτέρευσης (προαιρετικά ελαφρύτερος από 500 γρ.)

θηκεύονται σε τσέπες ρουχισμού και
να καταναλώνονται στην πορεία. Κατά
προτίμηση αλμυρά (κράκερ, ξηροί
καρποί) και γλυκά (σοκολάτα,
σταφίδες). Καλό φαγητό (κρέας, τυρί,
ψωμί) για τις μεγάλες στάσεις.
Φρούτα και λαχανικά κατά προτίμηση,
προσέξτε όμως το επιπλέον βάρος.

Όλα τα παραπάνω, εκτός απ’ αυτά που
δεν βρέχονται (αδιάβροχο, γκέτες,
Bivy Sack) σε αδιάβροχο σάκο ή έστω
πλαστική σακούλα. Εκεί μπορούμε να
αποθηκεύσουμε και τα «ευαίσθητα»
προσωπικά αντικείμενα που πιθανώς
κουβαλάμε, όπως π.χ. κινητό
τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή,
χρήματα κ.λπ. Ανάλογα με τον καιρό,
φοράμε τον απαραίτητο ρουχισμό
κατά τη διάρκεια της πορείας (τζάκετ,
σκούφο, γκέτες, γάντια), εκτός από τη
βέστα που την κρατάμε πάντα στεγνή
για τις στάσεις ή την αναγκαστική
διανυκτέρευση.

Εξοπλισμός για ασφάλιση σε
τεχνικά περάσματα
• Καραμπίνερ ασφαλείας (1)
• Ιμάντες 60 εκ. (2)
• Κορδονέτο
• Μποντριέ
• Κράνος

Αναλώσιμα
• Νερό σε ένα ή περισσότερα
υδροδοχεία. Τουλάχιστον 1 λίτρο τον
χειμώνα και 2 λίτρα το καλοκαίρι.
• Φαγητό. Σνακ σε μικρές συσκευασίες, ώστε να μπορούν να απο-

Επιπλέον Χειμερινός Εξοπλισμός
• Κραμπόν πεζοπορικά σε θήκη
• Πιολέ με προστατευτικά για την
μεταφορά του
• Μπαλακλάβα
• Μάσκα θυέλλης
• Ισοθερμικό κολάν (προαιρετικά)

Εξοπλισμός που αφήνουμε στο
αυτοκίνητο
• Αλλαξιά ρούχα (εσώρουχο, κάλτσες,
μπλούζα, παντελόνι ή φόρμα,
σκούφος ή buff, παπούτσια, πετσέτα)
• Την κακή διάθεση
Διορθώσεις, προσθήκες και παρατηρήσεις γίνονται δεκτές μετ’ επαίνων.
Σε άλλη ανάρτηση θα ασχοληθούμε
αποκλειστικά με τον απαραίτητο
εξοπλισμό
για
πολυήμερες
εξορμήσεις.
Καλές και ασφαλείς αναβάσεις.
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CIAO STROMBOLI!
Κείμενο – Φωτογραφίες: Σουζάνα Καψή

“Κάποια βραδιά που από το Στρόμπολι
περνούσαμε είπες σε κάποιον γελαστή
σε τόνο αστείου, πως μοιάζει το
άρρωστο κορμί μου όταν καίγεται με την
κορφή την φλεγομένη του ηφαιστείου”.
		
Νίκος Καββαδίας
Θα επισκεφτούμε το Στρόμπολι λέγαμε
(εγώ και η φίλη μου, Κωστάντζα) και
την ίδια ώρα δαγκωνόμασταν γιατί
δεν ξέραμε πώς θα καταφέρουμε
αυτό το σχέδιο. Οι φίλοι και γνωστοί
μας στο Παλέρμο, ενώ επιβεβαίωναν
την ομορφιά του, την ίδια ώρα
προσπαθούσαν να μας πείσουν για
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την δυσκολία του να φτάσεις εκεί
και δη Νοέμβρη μήνα, που το νησί
έχει αρχίσει να ερημώνει σε σχέση με
τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα πάντα
είναι κλειστά, καθώς και τα τουριστικά
γραφεία, που χρειάζεται να ενοικιάσεις
οδηγό βουνού – υποχρεωτικά – για
να ανέβεις στην κορυφή. Εμάς το
μέρος μας καλούσε. Ακόμα και την
κορυφή να μην φτάναμε, μας ήταν
ακόμα δελεαστικότατη η εξόρμηση,
έστω για χαλάρωση στο νησί.
Μα δεν ξέραμε και εμείς για που
οδεύαμε, μόνο πως το Στρόμπολι είναι
ηφαίστειο ενεργό, με συνεχόμενη

δραστηριότητα εδώ και 2000 χρόνια.
Ξενυχτισμένες, αποφασισμένες και
ενθουσιασμένες γυναικείες αύρες,
έτοιμες να υποδεχτούμε νέες εμπειρίες,
εικόνες και γνωριμίες στο άγνωστο
ταξίδι μας προς το φλεγόμενο βουνό.
Παλέρμο, ημέρα Τρίτη, ώρα πολύ
πρωινή. Αθόρυβες σαν τις γάτες
μαζεύουμε τις βαλιτσούλες μας και τις
σέρνουμε πάνω στην υγρή άσφαλτο
στους ακόμη κοιμισμένους δρόμους
του κέντρου με προορισμό τον σταθμό
του τρένου. Είμαστε σίγουρες για το

απόλυτο τίποτα, αλλά αυτό μας γοητεύει
στα ταξίδια. Στον γκισέ ζητάμε την πιο
οικονομική διαδρομή, και προφανώς
είναι αυτή με τις περισσότερες στάσεις
και η πιο χρονοβόρα. Το καινούργιο
απόκτημα της Κώννας, μια κάμερα, έχει
ήδη προθερμανθεί και προετοιμάζεται
να εγκλωβίσει στιγμές. 9:30΄ ο συρμός
αναχωρεί. Παραλιακά διασχίζει την
βόρεια πλευρά της Σικελίας από τα
δυτικά στα Ανατολικά. Παλέρμο – Άγκατα
αλλαγή συρμού, Άγκατα – Μιλάτζο. Από
κει έχουμε 40 λεπτά να προλάβουμε το
δελφίνι, που σκίζοντας τα λαδωμένα
νερά της Τυρρηνικής θάλασσας θα
επιβιβάσει και θα αποβιβάσει ψυχές
όλων των ειδών στα ηφαιστειακά
αιολικά νησιά. Μιλάτζο – Βουλκάνο –
Λίπαρι – Λίγκουα – Παναρέα…
Και ξαφνικά εμφανίζεται θολό και
επιβλητικό, το εξαιρετικά ισόπλευρο
τριγωνικό νησί ανάμεσα στα άλλα
βραχώδη νησάκια που λιάζονταν
στον απογευματινό ήλιο, καταμεσής
του αιολικού πελάου. Οι παλμοί ήδη
ανεβαίνουν και η επιρροή της μαγείας
έχει ξεκινήσει. Πλησιάζοντας, όλο
και εντυπωσιαζόμαστε από το νησί –
ηφαίστειο – φάντασμα μπροστά μας. Το
βουνό είναι καταπράσινο και τα πρώτα
λευκά κτίσματα προβάλλουν. Στο νησί
υπάρχουν δυο χωριά που βρίσκονται
αντιδιαμετρικά απέναντι το ένα από το
άλλο, την Τζινόστρα και το ομώνυμο
Στρόμπολι. Η Τζινόστρα, λιμανάκι
μικρό με 40 κατοίκους τον χειμώνα

και το Στρόμπολι, μεγαλύτερο με 200
κατοίκους κατά τη διάρκεια του χειμώνα,
πολλούς παραπάνω το καλοκαίρι,
από εποχιακούς εργαζόμενους μέχρι
χιλιάδες τουρίστες που το επισκέπτονται.
Τα χωριά δεν συνδέονται μεταξύ τους,
παρά μόνο από θαλάσσης με βάρκα ή
ανεβαίνοντας κορυφή από το μονοπάτι
και να κατέβεις στην άλλη πλευρά του
νησιού.
Από πλευράς γεωλογικού ενδιαφέροντος, το Στρόμπολι είναι ένα από τα
τέσσερα ενεργά ηφαίστεια της Ιταλίας,
και μια από τις οχτώ αιολικές νήσους, ένα
ηφαιστειακό τόξο βόρεια της Σικελίας. Η
ονομασία Στρόμπολι προήλθε από το
αρχαιοελληνικό όνομα Στρογγύλη που
πήρε, λόγω του χαρακτηριστικού του
σχήματος. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη
συνέβη τον Απρίλιο του 2009. Το ύψος
του είναι 926 μέτρα από την επιφάνεια
της θάλασσας και 2.700 μέτρα από

Η ονομασία
Στρόμπολι προήλθε
από το αρχαιοελληνικό
όνομα Στρογγύλη
που πήρε, λόγω του
χαρακτηριστικού του
σχήματος

τον πυθμένα της. Χαρακτηριστικό
γεωλογικό στοιχείο, αποτελεί η “Sciarra
del Fuoco”, η Σάρα της φωτιάς, μια
κοιλότητα σε σχήμα πετάλου που
σχηματίστηκε με την πάροδο των
τελευταίων 13.000 ετών μετά από
συνεχείς κατολισθήσεις και εκρήξεις,
δημιουργώντας μια απότομη πλαγιά.
Από το χωριό Στρόμπολι βλέπουμε
το Στρομπολίτσιο, μια βραχονησίδα –
απομεινάρι ενός παλαιότερου κρατήρα
του ίδιου ηφαιστείου.
Όσο το δελφίνι πλησίαζε, γίνονταν
πιο φανερές οι λεπτομέρειες του
βουνού, με κορυφογραμμές και
“φλέβες” να το χαράζουν. Πρώτη
αποβίβαση στην Τζινόστρα 3-4
ηλικιωμένων Στρομπολιανών. Πάνω
που σουρούπωνε, ήρθε η ώρα να
πατήσουμε το πόδι μας στο λιμάνι του
Στρόμπολι. Θα έλεγες πως μια μυρωδιά
καπνιστή υπήρχε στην ατμόσφαιρα και
καμιά 20αριά τρίκυκλα αμαξίδια έκαναν
«ντού» στο δελφίνι, για να εφοδιαστούν
με αγαθά από την πόλη.
Συναντηθήκαμε με τον Αντόνιο στην
πλατεία, που θα μας ενοικίαζε ένα
σπιτάκι για τις επόμενες 3 μέρες. Μα
κοιτώντας γύρω μας, νιώθαμε σαν να
είμαστε στις Κυκλάδες. Άσπρα σπίτια,
ασβεστωμένη πλατεία, στενοσόκακα,
δρομίσκοι μόνο για τρίκυκλα και μπλε
παραθύρια. Έχει βραδιάσει για τα καλά,
είμαστε στο σπιτάκι μας και θέλουμε
να εφοδιαστούμε με τρόφιμα και νερά
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για τις υπόλοιπες μέρες, έτσι πρέπει να
τρέξουμε να προλάβουμε το μοναδικό
ανοιχτό παντοπωλείο που υπάρχει στο
χωριό μιας και τα ωράρια τους είναι
πιο περίεργα κι από της Ικαρίας. Το
πρώτο απόγευμα περπατήσαμε μέχρι
το Osservatorio. Καμιά ώρα από το
χωριό, στα 250μ. υπάρχει μια πιτσαρία –
παρατηρητήριο που μπορείς να δεις τις
εκρήξεις από μακριά, απολαμβάνοντας
πίτσα και κρασί. Μας έκανε απίστευτη
εντύπωση πως όσο περπατούσαμε
μέσα και έξω από το χωριό τα
πάντα ήταν ολοσκότεινα, λάμπες ή
ηλεκτρισμός στους δημόσιους χώρους
δεν υπήρχαν. Ίσα που συναντήσαμε
δυο στρομπολιανές φιγούρες με τα
φακουδάκια τους. Παντού σιωπή.
Μπαίνουμε στο χωμάτινο μονοπάτι,
ενώ ψηλές καλαμιές μας περικύκλωναν
δεξιά και αριστερά. Αιθέριες μυρωδιές
και αρώματα εισέρχονταν στο σώμα
μας και μας μεθούσαν. Τόσο έντονες,
που ψάχναμε πίσω από τις καλαμιές
για μπουγάδες, μα πού… Αυτό που μας
μεθούσε ήταν το άρωμα της φύσης. Τα
δέντρα και τα φυτά υπερτροφικά και οι

Στην παραλία
γνωρίσαμε κάτι
ψαράδες που
επισκεύαζαν τις βάρκες
τους για την επόμενη.
Μας έκαναν εντύπωση
γιατί έμοιαζαν με
Κρητικούς
γάτες παχουλές, φτιαγμένες από στάχτη.
Περπατώντας στο σκοτίδι που λέμε
και στην Κρήτη, ακούμε έναν θόρυβο
σαν αποσυμπίεση αερίου, γυρνάμε
κεφάλι και τι να δούμε ανάμεσα στις
καλαμιές… Κατακόκκινα συντριβάνια
ξεπηδούσαν πίσω από την πλαγιά.
Έχουμε γουρλώσει τα μάτια, το βουνό
μας υποδέχεται. Μας έχει κατακλύσει το
δέος ήδη. Φτάνοντας στην πιτσαρία, δεν
μας αποτρέπει το κρύο και η υγρασία να

καθίσουμε έξω και να απολαύσουμε την
στρομπολιάνικη πίτσα, το λευκό κρασί
και μοναδική θέα τις εκτινάξεις λάβας
από τον κοντινότερο κρατήρα. Μας
πήρε ένα τετράωρο να ξεπαγιάσουμε
και να δώσουμε σημασία στις ματιές –
μαχαιριές της σερβιτόρας που ήθελε να
κλείσει.
Ημέρα Τετάρτη: συννεφιασμένος
ουρανός, αεράκι που σε δροσίζει για
τα καλά και ξεκινάει η εξερεύνηση.
Θα βρούμε άραγες οδηγό να μας
συνοδεύσει στην κορυφή απόψε; Ένα
εσπρεσσάκι στην πλατεία του χωριού
για να ξυπνήσουμε, ένα κορνέτο για να
τηρήσουμε την παράδοση και δρόμο για
το τουριστικό γραφείο. Απογοήτευση.
Ο καιρός δεν θα είναι καλός σήμερα μας
λέει. Αλλά αν σας ενδιαφέρει έχουμε
μια ομάδα Γερμανών αύριο αν θέλετε
να έρθετε. Ξεκινάμε στις 2. Μα αύριο
υποτίθεται φεύγαμε.. Αρχίσαμε λοιπόν
να εξερευνούμε σοκάκια, παραλίες,
ανθρώπους. Στην παραλία γνωρίσαμε
κάτι ψαράδες που επισκεύαζαν τις
βάρκες τους για την επόμενη. Μας
έκαναν εντύπωση γιατί έμοιαζαν με
Κρητικούς. Ψαρομάλληδες, μελαχρινοί,
με δουλεμένα χέρια, μούσια και άγριο
βλέμμα. Ο ένας ήταν πραγματικά
ολόιδιος με τον Ψαραντώνη και με
τα λίγα λόγια που ανταλλάξαμε στα
σικελιανά, μας κάλεσαν να πάμε μαζί
τους για ψάρεμα στις 6 π.μ. Αργότερα
όταν διηγηθήκαμε την συνάντησή μας
στον Αντόνιο, μας είπε πως αυτός είναι ο
Κουζουλίτο!! Ξεκαρδιστήκαμε στα γέλια!
Ξαπλωμένες στην μαύρη και
αστραφτερή άμμο, αυτή τη φορά με
γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα,

40

παρακολουθούσαμε με αγωνία τις
κινήσεις του καπνού στην κορυφή
και την κατεύθυνση των σύννεφων,
αλλά και αφουγκραζόμασταν τους
ήχους του και την ενέργεια του
ηφαιστείου. Επιστρέφοντας στο σπίτι,
ο σπιτονοικοκύρης μας, μας κάλεσε
για δείπνο στο σπιτικό του, όπου
θα μαγείρευαν με τους φίλους του.
Δεχτήκαμε την πρόσκληση με χαρά
και αφού πήραμε την σιέστα μας,
ίσα που προλάβαμε να πάρουμε ένα
μπουκάλι κρασί και μια κομμάτα φέτα
που κρατούσαμε από την Ελλάδα και
πήγαμε. Εκεί γνωρίσαμε τον Μ. και την
Ε., ένα ζευγάρι Σικελιάνους γύρω στα
65 που είχαν ερωτευτεί το μέρος και
είχαν αποσυρθεί εκεί τα τελευταία 25
χρόνια. Ένα καλάθι με λαχανικά από
τον κήπο τους περίμενε να μαγειρευτεί.
Η διαδικασία του μαγειρέματος γινόταν
τόσο αργά που είχαμε άπειρο χρόνο να
γνωριστούμε κάπως, να βοηθήσουμε και
εμείς στη μαγειρική, να περιφερθούμε
στο σπίτι, να ακούσουμε και να παίξουμε
μουσική. Ένα στρομπολιανό ταμπουλέ
και μια γευστικότατη παραδοσιακή
caponata πήραν θέση στην τραπεζαρία.
Στο τέλος της βραδιάς έχοντας πει
τόσες κουβέντες και νομίζοντας
πως καταλαβαίνουμε πάνω από τα
μισά ιταλικά ο Μ. μας προσκάλεσε
να ανέβουμε μαζί του στο βουνό το
επόμενο απόγευμα, όπου θα έκανε την
ρουτινιάρικη εβδομαδιαία ανάβασή
του. Αποφασίσαμε να μείνουμε μια
μέρα ακόμη λοιπόν και αφού δώσαμε

φςςςς και μπουμ!
Το καλωσόρισμα στην
κορφή με μια τόσο
δυνατή έκρηξη - η πρώτη
που είδαμε από τόσο
κοντά - που μας άφησε
με το στόμα ανοιχτό,
τα μάτια γουρλωμένα &
με το φυλλοκάρδι να έχει
φτάσει δεν ξέρω κι εγώ πού
ραντεβού στο σπίτι του Μ. και της Ε. στις
6.30 το απόγευμα της επομένης.
Ημέρα Πέμπτη: Μέχρι το απόγευμα
είχαμε χρόνο να χαλαρώσουμε, να
μαγειρέψουμε, να περιφερθούμε και
να ονειρευτούμε την ανάβαση. Στις 6:30
ακριβώς ήμασταν στον σπίτι τους στην
παραλία, η βεράντα τους ένα μικρό
φυτώριο και από κάτω το περιβόλι τους.
Ήπιαμε έναν καφέ φίλτρου στα γρήγορα,
ο Μ. κοιτούσε το βουνό, να δει τους
φακούς των Γερμανών που κατέβαιναν
και μόνο όταν θα έφταναν στο χωριό
θα
ξεκινούσαμε.
Φορτωθήκαμε
σακίδια, ζεστά ρούχα, τσάι και σνακ για
την κορυφή, βάλαμε τα φακουδάκια
μας κι αρχίσαμε τον δρόμο για την

κορυφή, προσπερνώντας στα γρήγορα
τα δρομάκια του χωριού. Τα αρώματα
άρχισαν πάλι να μας ξυπνάνε, το χώμα
να γίνεται μαλακό και καλαμιές πυκνές
να μας περικυκλώνουν. Σε κάθε βήμα
προς τα πάνω η υγρασία γινόταν όλο
και πιο έντονη αλλά ο καιρός έδειχνε να
είναι ιδανικός. Ο Μ. μπροστά, σωστός
βασιλιάς του ηφαιστείου. Το μονοπάτι
που πήραμε είχε στα δεξιά του τη
σάρα της φωτιάς. Ήταν το κοφτό που
λέμε κι εδώ. Ακόμη η γη πλούσια σε
βλάστηση, μανιτάρια mosharius παντού
και το χωμάτινο μονοπάτι άρχισε να
μετατρέπεται σε βραχώδες, απότομο και
με μεγάλη κλίση. Είχε χρώμα κόκκινο
και συνειδητοποίησα πως είναι ποτάμι
λάβας που κύλησε και στέγνωσε και
τώρα μας οδηγούσε πάνω.
Σφφφφ και μπουμ! Να το και το
καλωσόρισμα στα ορεινά και η εκτίναξη
λάβας άρχισε να φαίνεται στα δεξιά
μας. Οι παλμοί μας ανεβαίνουν και ο
ενθουσιασμός το ίδιο και δεν ξέρουμε
τι μας περιμένει. Ο οδηγός μας, γνώστης
και της πιο μικρής λεπτομέρειας πάνω
στο βουνό, άρχισε να μας λέει για τους
κρατήρες, τα ονόματά τους και ήξερε
πόσα λεπτά χρειάζονται για κάθε στάση
ή σημείο ξεκούρασης. Ακόμη και τη
μετακίνηση ενός κομματιού ξύλου
μπορούσε να αναγνωρίσει στο μονοπάτι.
Είχαμε ήδη καταλάβει πόσο τυχερές
είμαστε που είχαμε την ευκαιρία να
ανέβουμε στο βουνό μαζί του. Όσο
πλησιάζαμε στην κορυφή, οι εκρήξεις
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αυξάνονταν, το ίδιο και η ανυπομονησία
μας. Μετεωρολογικοί σταθμοί άρχισαν
να εμφανίζονται και η όσφρησή μας μας
έφερνε πιο κοντά στην πηγή της φωτιάς,
της εσωτερικής ενέργειας της γης που
πατούμε. Η υγρασία 90%, άπνοια και
ουρανός πλημμυρισμένος από αστέρια
χωρίς ίχνος σελήνης και πατάμε την
κορφή του ηφαιστείου στα 926μ. μετά
από 3 και κάτι ώρες ανάβασης.
PIZZO SOPRA LAFOSSA και φςςςς και
μπουμ! Το καλωσόρισμα στην κορφή
με μια τόσο δυνατή έκρηξη – η πρώτη
που είδαμε από τόσο κοντά – που μας
άφησε με το στόμα ανοιχτό, τα μάτια
γουρλωμένα και με το φυλλοκάρδι να
έχει φτάσει δεν ξέρω κι εγώ πού. Μέχρι
να βάλουμε τα έξτρα ρούχα μας για να
κρατηθούμε ζεστές, κατά τη διάρκεια της
παράστασης που έδινε το ηφαίστειο, να
σου και μια άλλη εκκωφαντική έκρηξη.
Δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα μάτια
μας από τους κρατήρες λες και κάτι
μας μαγνήτιζε εκεί, οι οποίοι φαίνονταν
μικροί μεν στο απόλυτο σκοτάδι και
μόνο ένας άφηνε τις πύρινες γλώσσες
να ξεφύγουν από το στόμα του.
Οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονταν από
μία ύπουλη ηρεμία. Και ξαφνικά
λάβα, μάγμα, βράχοι και καπνός
εκτοξεύονταν από τα έγκατα. Ο Μ.
ήταν πολύ χαρούμενος που είχαμε την
τύχη να έχουμε αυτές τις συνθήκες
και τέτοια ενεργή ανταπόκριση από το
ηφαίστειο. Σας συμπάθησε, μας λέει.
CIAO STROMBOLI! Φώναζε σε κάθε
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έκρηξη γνωρίζοντας από ποιον κρατήρα
προερχόταν η λάβα. STROMBOLI DUO!
GINOSTRA UNO! 250m. High! Τι ζούμε;
Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε αυτό
που βλέπουμε και έχουμε χάσει τη
μιλιά μας. Οι κρατήρες συνέχισαν την
εκρηκτική τους δραστηριότητα για τις
επόμενες τρεις ώρες που μείναμε στην
κορυφή, αποχαυνωμένοι από το θέαμα.
Μπορούσες να ακούσεις τα αέρια να
βγαίνουν από τους κρατήρες, καμιά
φορά μυρωδιά θειαφιού, δευτερόλεπτα
σιωπής, μικρή δόνηση από τα πόδια στο
λαιμό και πυροτεχνήματα, σιντριβάνια
μάγματος και ουρλιαχτά ικανοποίησης.

...τελικά οι προορισμοί
μας, τα ταξίδια και οι
περιπέτειες σε αυτή τη
ζωή δεν είναι τα μέρη
μόνον ‘Ή τα τοπία που
επισκεπτόμαστε
αλλά οι άνθρωποι...
Για λίγο ο Μ. Έφυγε από το σημείο
που βρισκόμασταν και βλέπαμε έναν
φακό να περπατάει προς τη σάρα.
Επέστρεψε, φέρνοντάς μας οψιδιανούς
δηλ. κρυστάλλους λάβας, τους έβαλε
στη χούφτα μας και την έκλεισε μαλακά.
Αργά ή γρήγορα αισθανθήκαμε ότι ο Μ.

κρατούσε τη καρδιά του STROMBOLI και
χωρίς αυτόν τίποτε δε θα ήταν ίδιο σε
αυτή την ανάβαση.
Αφού το κρύο έφτασε μέχρι το
μεδούλι, περιμέναμε την έκρηξη του
αποχαιρετισμού για να αρχίσουμε την
κατηφορική επιστροφή στο χωριό. Η
τελευταία έκρηξη ήταν η πιο επιβλητική
και φαντασμογορική όλων.
Ώρα 1:30 αρχίσαμε να κατεβαίνουμε το
μονοπάτι της επιστροφής, υπερ-γεμάτοι,
υπερ-ικανοποιημένοι, άλλοι άνθρωποι.
Η κατάβαση γινόταν σε απότομη κλίση
πάνω σε πούδρα τέφρας που άνετα
θα μπορούσε κάποιος να σκιάρει.
Διασκεδατικότατη! Κατά τις 3 φτάσαμε
στο χωριό και το επόμενο πρωί στις 7
θα παίρναμε το δελφίνι της επιστροφής.
Μαζί μας ήταν και ο Μ. που έπρεπε να
επισκεφθεί το νοσοκομείο της πόλης. Το
πρωινό γλυκύτατο και ο ήλιος ανέτειλε
χρυσός. Πρώτη φορά είδα τον ήλιο να
ανατέλλει με τέτοιο χρώμα, μέχρι τότε
τον έβλεπα κόκκινο. Ένα τελευταίο
στρομπολιανό εσπρεσσάκι και το δελφίνι
μας επέστρεψε στον πολιτισμό.
Αυτό που συνειδητοποίησα στο ταξίδι
της επιστροφής είναι πως τελικά
οι προορισμοί μας, τα ταξίδια και
οι περιπέτειες σε αυτή τη ζωή δεν
είναι τα μέρη μόνον ή τα τοπία που
επισκεπτόμαστε αλλά οι άνθρωποι
που ζουν και συναντάμε σε αυτά. Στο
Στρόμπολι δε σκύβεις ποτέ το κεφάλι
κάτω.

Αναρριχητικά νέα
Σχολή Αναρρίχησης Βράχου 2018

Με επιτυχία έγινε η Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων με
10 εκπαιδευόμενους το φθινόπωρο του 2018. Εκπαιδευτής
ήταν ο Άρης Μαυρομμάτης και Βοηθός Εκπαιδευτή ο
Βασίλης Κουτούπης.
Ραντεβού στα βράχια, παιδιά!

Cretan Climbing Community
against all forms of racism

43

44

45

Εκπτώσεις για τα μέλη του ΕΟΣ Ηρακλείου
Με την επίδειξη του Δελτίου Μέλους του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου (Ορειβατική Ταυτότητα),
τα μέλη στου Συλλόγου μας μπορούν να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις που προσφέρουν οι παρακάτω
επιχειρήσεις της πόλης μας στα είδη τους. Το Δελτίο Μέλους δίνεται ελεύθερα σε όλα τα μέλη με την
προσκόμιση μιας φωτογραφίας τους και την τακτοποίηση της συνδρομής τους για το τρέχον έτος.

Οι επιχειρήσεις είναι οι εξής:

ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ

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

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

Κάβος Σπορ
Λ. 62 Μαρτύρων 11 - Ηράκλειο

10% έκπτωση σε είδη κάμπινγκ

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

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

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

10% έκπτωση σε είδη ορειβασίας
και κάμπινγκ.

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

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

ΓΚΟΥΦΑΣ • Adventure Store
Aβέρωφ 21 - Ηράκλειο

10% έκπτωση σε όλα τα είδη.

ΚΑΖΑΛΙ • www.kazali.gr
Kορωναίου 5 - Ηράκλειο

10% έκπτωση στα κανονικά τμήματα

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

Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα
παρά μόνο φωτογραφίες,
και δεν αφήνουμε πίσω μας τίποτα
παρά μόνο σταγόνες ιδρώτα!!
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Τα νέα μας
• Ευτυχισμένο το 2019! Πάντα ψηλά!
• Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Εάν
δεν υπάρξει απαρτία, θα γίνει επαναληπτική Συνέλευση την
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019. Ο χώρος θα ανακοινωθεί
εγκαίρως. Να μη λείψει κανείς!
• Την Τσικνοπέμπτη 28 Φεβρουαρίου θα γίνει το Αποκριάτικο
πάρτυ στα εντευκτήρια του Συλλόγου. Ελάτε να
διασκεδάσουμε παρέα!
• Το καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας θα είναι
διαθέσιμο τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα και τις
ημέρες των εορτών για όποιον θέλει να το επισκεφτεί
και εφόσον υπάρχει ικανός αριθμός ενδιαφερομένων.
Η προσυνεννόηση με τον υπεύθυνο είναι απαραίτητη.
• 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!
• Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η πεζοπορία

για όλο τον κόσμο που ήταν ενταγμένη στο αθλητικό
καλεντάρι του Δήμου Ηρακλείου και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.
80 άτομα διέσχισαν το Φαράγγι του Αποσελέμη ντυμένο σε
φθινοπωρινά χρώματα. Και του χρόνου!
• Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο η Έκτακτη
Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση και εκσυγχρονισμό
του καταστατικού του Συλλόγου μας και την εναρμόνισή
του με τον Αθλητικό νόμο. Ευχαριστούμε πολύ τα μέλη μας
για την προσέλευση και το ενδιαφέρον τους.
• Ευχαριστούμε τα μέλη μας για την προσφορά ορειβατικού
και αναρριχητικού εξοπλισμού στον Σύλλογο.
• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Βαγγέλη Φλώρο και τη
σύζυγό του για τη γέννηση του παιδιού τους.
• Συγχαρητήρια στο μέλος μας Μανόλη Φραγκιαδάκη που
έγινε για πρώτη φορά παπούς!
• Συλλυπητήρια στα μέλη μας Εύα Δημάκη για την απώλεια
της μητέρας της, Μαρία Τζατζαράκη για την απώλεια του
γαμπρού της, καθώς και στις οικογένειες των μελών μας
Πόπης Κοσμαδάκη, Άννας Χρονάκη και Κάλλιας Μηλιαρά,
για την απώλειά τους.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.

• Διεύθυνση: Δικαιοσύνης 53 - Τ.Κ. 712 02 - Ηράκλειο
• Τηλ.: 2810 227609 (20:30 - 22:30) • Κιν.: 6971 535328 (μόνο Σαββατοκύριακο)
• Τηλ. Kαταφυγίου: 6976 576070
• www.eos-her.gr
www.facebook.com/eosheraklion • e-mail: info@eos-her.gr

σχεδιασμός: www.deltagraphix.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.

