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• Στις μαγευτικές κορυφές της Πίνδου 

• Η συμφωνία του λευκού - Κόζιακας 

• Με τους Ιταλούς στο Ε4 

 • Κλίμακες χαρτών   • Πάρος

• Τηλεσκοπικά μπατόν

• Η ονομασία των υψηλότερων κορυφών
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ
TΕΥΧΟΣ 10
B’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019

Επιμέλεια περιοδικού: Νανά Κουτσανδρέου
Επιμέλεια κειμένων: Άννα Καλέργη
Φωτογραφία εξωφύλλου: Άννα Καλέργη
Σχεδιασμός: Deltagraphix, Μιχάλης Αλεξανδράκης
Εκτύπωση: Τυποκρέτα

Με κοίταξε μ’ αυτό το καθάριο βλέμμα και με 
ένα μειδίαμα μου απάντησε : «Δεν υπάρχει 
τελευταία φορά πια. Ζω ένα όμορφο όνειρο 

κάθε μέρα!». 

Αν και κατάλαβα τι εννοούσε, τον προκάλεσα να 
μου πει περισσότερα με την εύλογη ερώτησή μου:  
«Μα πώς είναι δυνατόν αυτό;».

«Και γιατί να μην είναι;! Κάθε μέρα έχω την τύχη 
και την τιμή να απολαμβάνω τα δώρα της φύσης. 
Είτε είμαι στο βουνό είτε στη θάλασσα, αφήνομαι 
στους ήχους, τα χρώματα και τα αρώματα της γης.  
Να! Όταν κάθομαι εδώ και κοιτάζω εκείνο το δέντρο, 
βλέπω ένα σκιουράκι να κάνει βόλτα στο ίδιο κλαδί, 
την ίδια ώρα κάθε μέρα. Αν αφήσω το βλέμμα μου 
πιο πέρα, βλέπω τις αγαπημένες μου κορυφές των 
βουνών που έχω ανέβει τόσες φορές! Αν  κοιτάξω τον 
κηπάκο μου, καμαρώνω τον αγώνα των φυτών μου 
να βρουν τον ήλιο. Απλά πράγματα, Άννα!».

Όση ώρα μιλούσε, μού ‘ρθαν στο νου τα λόγια του 
Αλέξη Ζορμπά: «Να ξέραμε, αφεντικό, τι λένε οι πέτρες, 
τα λουλούδια, η βροχή! Μπορεί να φωνάζουν, να μας 
φωνάζουν, κι εμείς να μην ακούμε».

Ωστόσο, ο φίλος μου με προκαλούσε να τον ρωτήσω: 
«Δηλαδή, για να ζει κάποιος ένα όμορφο όνειρο 
θα πρέπει να ζει μακριά από τους ανθρώπους;». 
Η απάντησή του ήταν αυθόρμητη, άμεση: 
«Όχι βέβαια! Ο άνθρωπος είναι ένα από τα δώρα 
της φύσης, άσχετα αν ο ίδιος το ξεχνά αρκετές φορές. 
Πώς γίνεται να μην το δεχτώ; Χαίρομαι και θέλω 
να μοιράζομαι με άλλους ότι αγαπώ. Είναι όμως 
κι εκείνες οι στιγμές που ανήκουν μόνο σε εμένα. 
Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, Κάποιες φορές είσαι με 
πολλούς και κάποιες άλλες μόνος».

Ένα παιχνίδι είναι η ζωή. Ένα παιχνίδι που δεν θέλει 
κανείς να χάσει…… Όμως αυτό που θα μετρήσει στο 
τέλος είναι το καθάριο βλέμμα να αντικρίζεις τον 
εαυτό σου και τα μάτια των άλλων.

Για μια ακόμα φορά ο Καζαντζάκης μου μιλά: 
 «Φτάσε όπου δεν μπορείς παιδί μου! Μην ντραπείς 
αν έπαιξες καλά κι έχασες…. Να ντραπείς αν 
έπαιξες κακά και κέρδισες» 

Πάντα Ψηλά!

Άννα Καλλέργη
Φιλολογική Επιμέλεια: Κατερίνα Παπουτσάκη

Πότε ήταν η τελευταία φορά
που είδες ένα όμορφο όνειρο; 
Πότε ήταν η τελευταία φορά
που είδες ένα όμορφο όνειρο; 
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Σάββατο 20 - Τετάρτη 24
79η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση 
Ελικώνας - Αράχωβα
Αρχηγός: Μαννιάνα Μιγάδη

Κάθε χρόνο οι ορειβάτες όλης της χώρας συναντιόμαστε σε 
κάποια ελληνική κορυφή, το πλησιέστερο Σαββατοκύριακο 
στην εορτή του προστάτη μας Προφήτη Ηλία τον Ιούλιο. 
Φέτος η συνάντηση γίνεται στον Ελικώνα Λιβαδειάς με 
ανάβαση στην κορυφή Μεγάλη Λούτσα (1548μ). Μετά το 
τέλος της Π.Ο.Σ., ακολουθούν πεζοπορίες στα μονοπάτια 
του Παρνασσού και επίσκεψη στους Δελφούς με διαμονή 
στη ξακουστή Αράχωβα. Το αναλυτικό πρόγραμμα της 
εξόρμησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Κυριακή 28
Λάκκος Μυγερού -
Ψηλορείτης
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη 
Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 3
 
Ξεκινάμε την πορεία μας από τον Λάκκο του Μυγερού 
(1540μ) από όπου, ακολουθώντας το μονοπάτι που 
είναι γνωστό ως Στράτα του Ψηλορείτη, φτάνουμε 
στην κορυφή Τίμιος Σταυρός (2456μ), την ψηλότερη 
κορυφή της Κρήτης. Αφού απολαύσουμε τη μοναδική 
πανοραμική θέα σε όλο το νησί, επιστρέφουμε από το 
ίδιο μονοπάτι.

Σάββατο 6
Μοχός - Μάλια
Αρχηγός: Δ.Σ.  •  Ώρες πορείας: 3  •  Β.Δ.: 1

Ο ΕΟΣ Ηρακλείου σε συνεργασία με τη ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
διοργανώνει δωρεάν πεζοπορική διαδρομή για όλους 
αυτούς που αγαπούν τη φύση. Ξεκινάμε την πορεία 
μας από το όμορφο παραδοσιακό χωριό Μοχός (390μ) 
κατηφορίζοντας στο παλιό λιθόκτιστο μονοπάτι με 
υπέροχη θέα στα βόρεια παράλια. Αφού ολοκληρώσουμε 
τη διαδρομή στα Μάλια, επισκεπτόμαστε κοντινή παραλία 
για μπάνιο.

Σάββατο 13 - Κυριακή 14
Αϊ Γιάννης - Πάχνες
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης 
Ώρες πορείας: 4+5 • Β.Δ.: 1+2

Το Σάββατο το πρωί αναχωρούμε για Σφακιά. Μετά από 
στάση για μπάνιο στην παραλία του Ίλιγγα, φτάνουμε στον 
Αϊ Γιάννη όπου περπατάμε τον γύρο στα μπαλκόνια του  
Αϊ Γιάννη (780μ) και το βράδυ διανυκτερεύουμε σε δωμάτια 
στην Ανώπολη (600μ). Την Κυριακή προωθούμαστε 
με φορτηγάκια στη θέση Ρουσιές (1900μ) και από εκεί 
ανεβαίνουμε  στην ψηλότερη κορυφή των Λευκών Ορέων, 
τις Πάχνες (2452μ). Επιστροφή από το ίδιο μονοπάτι.

πρόγραμμα ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
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Κυριακή 4
Φαράγγι Αράδαινας -
Λουτρό - Χώρα Σφακίων     
Αρχηγός: Γιάννης Αντωνάκης 
Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 1

Την Κυριακή αναχωρούμε για Αράδαινα Σφακίων (600μ). 
Από εκεί ξεκινάμε την κατάβαση του ομώνυμου φαραγγιού 
μέχρι την παραλία Μάρμαρα. Στη συνέχεια περπατάμε 
το παραλιακό μονοπάτι Ε4 περνώντας  τις παραλίες – 
οικισμούς Λύκος, Φοίνικας, Λουτρό και Γλυκά Νερά. 
Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή στη Χώρα Σφακίων, απ’ 
όπου αναχωρούμε με λεωφορείο για το Ηράκλειο.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 πρόγραμμα

Κυριακή 11
Άρβη - Πευκαράς -
Λυγιά - Άρβη  
Αρχηγός: Στέλιος Μπαρμπαγαδάκης
Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2                 

Ξεκινάμε από την Άρβη προς Πευκαρά με πορεία ανατολική, 
παράλληλη με το Άρβιον όρος (σημερινή Πλευρά), και 
προσεγγίζουμε τον βόρειο πόρο του φαραγγιού της Άρβης. 
Στη συνέχεια φτάνουμε στα υψίπεδα της Λυγιάς, περνάμε 
από την εκκλησία της Παναγίας της Λυγιώτισας και 
επιστρέφουμε προς την ανατολική κορυφή του φαραγγιού. 
Ακολουθώντας μονοπάτι κατεβαίνουμε στην κοιλάδα της 
Άρβης και περνάμε από την Ι.Μ. του Αγίου Αντωνίου και 
την έξοδο του Φαραγγιού (το Ποροφάραγγο). Η πορεία 
καταλήγει στην Άρβη.

Κυριακή 18
Μαλάκι Ρεθύμνου
Αρχηγός: Ελένη Βασιλάκη   •  Ώρες πορείας : 4  •  Β.Δ.:1

Η πορεία ξεκινάει από το Άνω Μαλάκι, μια και λίγο έξω 
από το χωριό βρίσκονται τρείς βυζαντινοί ναοί, του Αγίου 
Γεωργίου, της Παναγίας και της Αγίας Μαρίνας, τους 
οποίους επισκεπτόμαστε. Από το σημείο εκείνο κινούμαστε, 
μέσω αγροτικού δρόμου, προς τη θέση Της Νύφης τα 
Ποτάμια. Σταδιακά κατηφορίζουμε προς το όμορφο φαράγγι 
του χωριού μέχρι την περιοχή που λέγεται Αγία Μαρίνα.

350m
750m

13km

νέα

600m
14km



6

πρόγραμμα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019  ...συνέχεια

Σάββατο 24 - Τετάρτη 28
Γράμμος     
Αρχηγός: Σοφία Σωτηροπούλου

Στο τέλος του Αυγούστου εξορμούμε στις βόρειες 
απολήξεις της οροσειράς της Πίνδου, στο ορεινό 
συγκρότημα του Γράμμου. Περπατάμε σε μονοπάτι στο πλάι 
του Βοϊδομάτη, από την Αρίστη (642μ) έως την Κλειδωνιά 
(880μ), ανεβαίνουμε στην Τραπεζίτσα (2022μ), στην Επάνω 
Αρρένα (2192μ), στις κορυφές Γκέσου (2166μ), Φαρμάκη 
(2.234μ), Σκίρτση (2444μ) και στην ψηλότερη κορυφή του 
Γράμμου, την Τσούκα Πέτσικ (2520μ), στα ελληνοαλβανικά 
σύνορα. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξόρμησης βρίσκεται 
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Σάββατο 24
Γιούχτας με φεγγαράδα 
Αρχηγός: Παναγιώτης Αργύρης 
Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1

Ανηφορίζουμε στην κορυφή του Γιούχτα (811μ) αργά το 
απόγευμα, από το κλασικό μονοπάτι δίπλα στις Αρχάνες. 
Ξεκουραζόμαστε στην κορυφή, απολαμβάνουμε την 
πανοραμική θέα με το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, παίζουμε 
μουσική και τραγουδάμε. Επιστρέφουμε πίσω από τον 
χωματόδρομο που καταλήγει στον περιφερειακό δρόμο. 
Πρέπει όλοι να κρατάμε υποχρεωτικά φακούς κεφαλής, 
μπαστούνια για μια ασφαλή νυχτερινή κατάβαση, καθώς 
και φλης/αντιανεμικά για την παραμονή μας στην κορυφή.

…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

440m 440m
6km
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 πρόγραμμα

Σάββατο 31 - Κυριακή 1
Αϊ Γιάννης - Σπήλαιο Δρακολάκι - 
Αράδαινα
Αρχηγός: Νώντας Γκιουζέλης
Ώρες πορείας : 7  •  Β.Δ.: 2

Το Σάββατο ξεκινάμε για Αϊ Γιάννη Σφακίων (768μ) όπου 
διανυκτερεύουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή 
αρχίζουμε την ανάβαση μέσω κατάφυτου μονοπατιού στα 
Κρούσια (1200μ) και συνεχίζουμε ως το σπήλαιο Δρακολάκι 
(1207μ). Το σπήλαιο, μήκους 1900μ, έχει πλούσιο 
διάκοσμο, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν 
τα πρώτα 400μ. ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες 
ασφαλούς σπηλαιολογίας. Επιστρέφουμε μέσω ρεματιάς 
που οδηγεί στο πάνω μέρος του φαραγγιού της Αράδαινας 
και κατεβαίνουμε μέχρι το φιδωτό μονοπάτι που οδηγεί στο 
χωριό Αράδαινα.

Τρίτη 3 – Σάββατο 7
Παιδική Ορειβατική εξόρμηση
- Δάσος Ρούβα
Αρχηγός: Φάνης Μάμος

Το παιδικό ορειβατικό camp γίνεται και φέτος στο γνωστό 
και φιλόξενο Δάσος του Ρούβα. Κάτω από τα πλατάνια 
και τους πρίνους τα παιδιά βιώνουν από κοντά το δάσος 
και περπατούν στα μονοπάτια της περιοχής. Παράλληλα 
συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια και έχουν μια πρώτη 
επαφή με την αναρρίχηση.

Σάββατο 7 - Κυριακή 8
39η Παγκρήτια Ορειβατική 
Συνάντηση - Δάσος Ρούβα
Αρχηγός: Δ.Σ.

Κάθε χρόνο οι ορειβάτες από όλους τους Ορειβατικούς 
Συλλόγους της Κρήτης συναντιούνται για να περπατήσουν 
μαζί και να γνωριστούν καλύτερα. Φέτος η συνάντηση 
διοργανώνεται από τον ΕΟΣ Μοιρών και φιλοξενείται στον 
ευρύτερο χώρο της περιοχής του Δάσους του Ρούβα (950μ). 
Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Κυριακή 15
α. Σελένα 
Αρχηγός: Ελένη Μπιτσάκη
Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 3

Ξεκινάμε την πορεία μας από το Τζερμιάδο (845μ) και 
ακολουθώντας μονοπάτι φτάνουμε στην κορυφή της 
Σελένας (1556μ), απ’ όπου η θέα είναι πανοραμική. 
Στην κατάβαση ακολουθούμε βορειοδυτική πορεία και 
καταλήγουμε στο χωριό Κράσι (600μ).
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Σάββατο 28 - Κυριακή 29
Ομαλός - Φώκιες -
Ποροσέλια
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης
Ώρες πορείας: 7 • Β.Δ.: 2

Σάββατο απόγευμα διανυκτερεύουμε στον Ομαλό Χανίων 
(1041μ). Κυριακή πρωί ξεκινάμε την πορεία μας από την 
περιοχή Φώκιες, όπου βρίσκεται η εκκλησία του Προφήτη 
Ζαχαρία (970μ). Ακολουθούμε ένα παμπάλαιο κτιστό 
μονοπάτι και περνάμε ένα μικρό οροπέδιο σε υψόμετρο 
1230μ. Ανεβαίνουμε στο πιο ψηλό σημείο, δίπλα από την 
Καημένη Κεφάλα (1360μ) και τερματίζουμε την πορεία 
στην περιοχή Ποροσέλια, στο δρόμο Ομαλού - Σούγιας.

Κυριακή 15
β. Άγιος Κωνσταντίνος -
Οροπέδιο Καθαρό - Φαράγγι Χαυγά
Αρχηγός: Μαρία Νταναλάκη
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Μια όμορφη κυκλική πεζοπορική διαδρομή στο Φαράγγι 
του Χαυγά. Ξεκινάμε από το χωριό Άγιος Κωνσταντίνος 
(820μ), περνάμε από το εκκλησάκι της Αγίας Πελαγίας 
και ανεβαίνουμε στο Οροπέδιο του Καθαρού (1150μ). 
Κάνουμε μια στάση στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού και 
στη συνέχεια κατεβαίνουμε στο Φαράγγι του Χαυγά, το 
οποίο μας οδηγεί πίσω στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Κυριακή 22
Αζοριάς - Κάστρο    
Αρχηγός: Μπάμπης Χριστουλάκης
 Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2

Η πορεία ξεκινάει από το χωριό Καβούσι Ιεράπετρας 
(140μ) σε παλιό καλντερίμι, ως την αρχαία Ελιά 
Καβουσίου. Από εκεί συνεχίζουμε προς τον βυζαντινό 
ναό της Αγίας Παρασκευής και τη μινωική νεκρόπολη 
Βρόντος. Ανηφορίζουμε στις βόρειες υπώρειες του 
όρους Παπούρα ως το μινωικό οικισμό Κάστρο (710μ) 
και κατεβαίνουμε στον αρχαιολογικό χώρο του Αζοριά. 
Έπειτα, μπαίνουμε σε χωματόδρομο μέχρι τον οικισμό 
Αύγος Καβουσίου και κατηφορίζουμε πλευρικά του 
φαραγγιού Χαυγάς έως το χωριό Καβούσι.

320m 400m

570m 570m

νέα

πρόγραμμα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ...συνέχεια

350m

350m
10km
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Σάββατο 5 - Κυριακή 6
α. Γκίγκιλος
Αρχηγός: Άρια Χατζηβασίλη
Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3

Το Σάββατο αναχωρούμε για τον Ομαλό Χανίων όπου 
διανυκτερεύουμε σε δωμάτια ή σκηνές. Την Κυριακή 
ξεκινάμε την ανάβαση από το Ξυλόσκαλο (1200μ) 
για την κορυφή του Γκίγκιλου (1980μ), αρχικά, σε 
χαραγμένο μονοπάτι Ε4 περνώντας το Λινοσέλι (1450μ) 
και φτάνοντας μέχρι το διάσελο (1650μ). Στη συνέχεια, 
ακολουθώντας τα σημάδια στη βραχώδη δυτική πλαγιά 
του βουνού, οδηγούμαστε στην κορυφή. Επιστροφή από 
το ίδιο μονοπάτι.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 πρόγραμμα

Σάββατο 5 - Κυριακή 6
β. Ομαλός - Λινοσέλι -
Ομαλός
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου 
 Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1 

Το Σάββατο το απόγευμα αναχωρούμε 
για τον Ομαλό Χανίων, όπου και 
διανυκτερεύουμε. Την Κυριακή το πρωί 
ξεκινάμε από το Ξυλόσκαλο (1200μ) 
ακολουθώντας το μονοπάτι προς 
Γκίγκιλο (1980μ). Στη θέση Λινοσέλι 
(1450μ) βρίσκουμε την πηγή και 
ξεκουραζόμαστε πριν επιστρέψουμε στο 
οροπέδιο από το ίδιο μονοπάτι.

Παρασκευή 11 - Παρασκευή 18
Νότια Ιταλία
Αρχηγός: Ζουμπουλιά Βολωνάκη

Μια βδομάδα στη Νότια Ιταλία, στις περιοχές Καμπανία, 
Σαλέρνο, Μπασιλικάτα και Απουλία. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει πεζοπορίες σε οργανωμένα μονοπάτια και 
επισκέψεις σε μοναδικά αξιοθέατα. Επισκεπτόμαστε τον 
Βεζούβιο, την Πομπηία, το Sentiero degli Dei, το Positano, 
το Sentiero Ferriere, το Amalfi, το νησί Κάπρι και το Albero-
bello  Η μετάβαση θα είναι αεροπορικώς και η διαμονή μας 
στην Agerola και στην Ostuni.

800m 800m
10km

450m 450m
5km
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Κυριακή 13
Διάσχιση Ψηλορείτη
Αρχηγός: Γιώργος Σπινθάκης
Ώρες πορείας: 10  •  Β.Δ.: 4

Ξεκινάμε νωρίς το πρωί από το Οροπέδιο της Νίδας (1450μ) 
από όπου ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4 ανεβαίνουμε 
στην κορυφή του Ψηλορείτη, Τίμιος Σταυρός (2456μ). 
Από εκεί κατηφορίζουμε νοτιοδυτικά μέχρι το καταφύγιο 
του ΕΟΣ Ρεθύμνου, Τουμπωτός Πρίνος (1400μ) και, 
αφού ξεκουραστούμε, συνεχίζουμε την πορεία μέσα από 
δασωμένο μονοπάτι μέχρι το χωριό Φουρφουράς (500μ).

10

Κυριακή 20
Ζήρος - Ζάκρος 
Αρχηγός: Γιώργος Ρομπογιαννάκης
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Ξεκινάμε από το χωριό Ζήρος (590μ) της Σητείας 
ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4, την παλιά διαδρομή που 
την ένωνε με την Πάνω Ζάκρο (160μ) και βγαίνουμε στην 
περιοχή Κάνεβα. Στη συνέχεια, περνάμε από το ιστορικό 
εγκαταλελειμμένο χωριό Σκαλιά και το μαύρο Κάμπο για 
να τερματίσουμε στης πηγές της Πάνω Ζάκρου.

Πέμπτη 24 - Τρίτη 29
Γιάννενα - Βίκος - Μιτσικέλι
Αρχηγός: Φάνης Μάμος

Εξόρμηση στα όμορφα Γιάννενα, ανάβαση στο όρος 
Μιτσικέλι και διάσχιση της Χαράδρας του Βίκου. Λοιπές 
διαδρομές και αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν 
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

1000m 2000m

200m 550m

11km
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12km

17km

Κυριακή 10
α. Σεληνάρι -
Φονιά Δέτης - Τάρμαρος 
Αρχηγός: Σοφία Λουκάκη  •  Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 2

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

Κυριακή 3
α. Νίδα - Μαύρη -
Καμαραϊκό Σπήλαιο - Νίδα     
Αρχηγός: Ρενάτε Γκέσμαν
Ώρες πορείας: 8  •  Β.Δ.: 3

Από το Οροπέδιο της Νίδας (1450μ) ανηφορίζουμε για 
την Κορυφή Μαύρη (1981μ), τη μία από τις δύο κορφές 
που σχηματίζουν τη μυθική Σέλα του Διγενή. Αφού 
απολαύσουμε τη θέα, κατεβαίνουμε στο Καμαραϊκό 
Σπήλαιο (1700μ) και επιστρέφουμε στη Νίδα περνώντας 
από πρινόδασος και γραφικά μιτάτα βοσκών.

Κυριακή 3
β. Νίδα -
Καμαραϊκό Σπήλαιο - Νίδα 
Αρχηγός: Εύα Δημάκη
Ώρες πορείας: 6  •  Β.Δ.: 2 

Από το Οροπέδιο της Νίδας (1450μ) ανεβαίνουμε στο 
Καμαραϊκό Σπήλαιο (1700μ) περνώντας από μιτάτα βοσκών 
και πρινόδασος, τραβερσάροντας τις νότιες πλαγιές του 
Ψηλορείτη. Το Καμαραϊκό Σπήλαιο έχει μήκος περίπου 40μ, 
μεγάλη κατηφορική κλίση και καταλήγει σε μικρό θάλαμο, 
στολισμένο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Η επιστροφή 
στη Νίδα γίνεται από το ίδιο μονοπάτι.

630m 630m

450m 450m

13km

670m 670m
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πρόγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019.  ..συνέχεια  

Κυριακή 10
β.  Σπήλια - Αρχάνες
Αρχηγός: Πολυτίμη Χρηστάκου
Ώρες πορείας: 4  •  Β.Δ.: 1

Η πορεία μας ξεκινάει από την Αγία Ειρήνη στα Σπήλια 
και ακολουθώντας μονοπάτι διασχίζουμε το Κνωσανό 
φαράγγι, περνώντας από την υδατογέφυρα του Μοροζίνι 
και από ερειπωμένη εκκλησία στην περιοχή Καρυδάκι 
και καταλήγουμε στις Επάνω Αρχάνες. Η περιοχή του 
φαραγγιού ανήκει στο Οικολογικό – Αρχαιολογικό πάρκο 
του Γιούχτα και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.

Σάββατο 16 - Κυριακή 17
Άνω Ασίτες -
Καταφύγιο Πρίνος - Γυριστή
Αρχηγός: Μαννιάνα Μιγάδη
Ώρες πορείας: 2+8  •  Β.Δ.: 1+3

Το Σάββατο ανεβαίνουμε από τις Άνω Ασίτες (600μ) στο 
καταφύγιο Πρίνος του Συλλόγου μας (1080μ), όπου και 
διανυκτερεύουμε. Νωρίς το πρωί της Κυριακής ξεκινάμε 
την πορεία μας ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4 και φτάνουμε 
στην κορυφή Γυριστή (1779μ). Η επιστροφή γίνεται από την 
ίδια διαδρομή.

Κυριακή 24
Κολλητά Φαράγγια  
Αρχηγός: Μιχάλης Λυρατζάκης
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Στη διαδρομή αυτή διασχίζουμε δύο γνωστά και 
πανέμορφα φαράγγια του Ρεθύμνου. Το πρώτο, το φαράγγι 
του Μούντρου, ξεκινάει από το χωριό Μούντρος (350μ) και 
καταλήγει στο χωριό Βελονάδο (350μ) από μονοπάτι που 
διασχίζει το φαράγγι. Το δεύτερο φαράγγι γνωστό και σαν 
Φαράγγι του Κάτω Πόρου είναι παράλληλο με το πρώτο.  
Η πορεία περνάει από την περιοχή που βρίσκονται οι τάφοι 
των Πέντε Παρθένων και καταλήγει στην Αργυρούπολη 
(300μ).  

250m

100m 250m
10km

11km

500m

700m 1200m
7km

11km

πρόγραμμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019.  ..συνέχεια  
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ΚΑΛΕΣ
    ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ....

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 πρόγραμμα

Κυριακή 1
α. Λοχριά - Κάρταλος -
Λαγολιό    
Αρχηγός: Ρενάτε Γκέσμαν
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Από τη Λοχριά (600μ) ακολουθούμε στην αρχή κατηφορική 
πορεία μέχρι τους πρόποδες του λόφου του Κάρταλου. Στη 
συνέχεια ανεβαίνουμε στη βραχώδη κορυφή Κάρταλος 
(716μ), στο εκκλησάκι του Τίμιου Σταυρού, ακολουθώντας 
ασαφή διαδρομή κατά μήκος της κορυφογραμμής με 
πανοραμική θέα στον Ψηλορείτη, τον Κέδρο, τη Μεσσαρά 
και το Λιβυκό πέλαγος. Κατηφορίζοντας καταλήγουμε στο 
χωριό Λαγολιό (180μ).

Κυριακή 1
β. Πλατάνια - Φουρφουράς -
Λέσκα - Φαράγγι Πλατανιών
Αρχηγός: Γιάννης Αντωνάκης
Ώρες πορείας: 7  •  Β.Δ.: 3

Ξεκινάμε από τα Πλατάνια Αμαρίου (420μ) και αφού 
περάσουμε μέρος του χωριού συνεχίζουμε από 
χωματόδρομο προς το γήπεδο του Φουρφουρά (460μ). 
Από εδώ ξεκινά η ανάβαση σε παλιό καλντερίμι που οδηγεί 
στη θέση Λέσκα (1484μ). Λίγο πριν το μέσο της ανάβασης 
συναντάμε την πηγή Ώχρα, ενώ μετά το μονοπάτι συνεχίζει 
μέσα σε δάσος από κυπαρίσσια, πρίνους και πεύκα. 
Έπειτα, κατεβαίνουμε προς το Φαράγγι των Πλατανιών 
μέσω κατηφορικού χωματόδρομου, το διασχίζουμε και 
καταλήγουμε πάλι στα Πλατάνια.

1070m 1070m

440m

νέαΚυριακή 8
Καπετανιανά - Κουμάσα - Λούκια
Αρχηγός:  Γιώργος Σταματάκης 
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1     

Διασχίζουμε τα Πάνω Καπετανιανά (800μ) και κάνουμε την 
πρώτη στάση στον ιερό ναό της Παναγίας. Κατευθυνόμαστε 
προς τα Περίχειλα απ’ όπου θαυμάζουμε τις ακτές των 
Αστερουσίων. Συνεχίζοντας δυτικά φτάνουμε στην έρημη 
Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, απ’ όπου φαίνονται οι ακτές 
της Όξας, του Σαλαμιά, της Τρυπητής και η κοιλάδα του 
Αγίου Σάββα. Τέλος, κατηφορίζουμε προς τα χωριά 
Κουμάσα (400μ) και Λούκια (360μ) περνώντας από πολλά 
ενδιαφέροντα μνημεία.

Κυριακή 15
Διπλόρι - Ρούβας - Ζαρός
Αρχηγός:  Φάνης Μάμμος
Ώρες πορείας: 5  •  Β.Δ.: 1

Το πρωί φτάνουμε με το λεωφορείο στο Διπλόρι (1300μ), 
πάνω από τη Γέργερη. Από εκεί ξεκινάμε την κατάβασή μας 
ακολουθώντας το μονοπάτι Ε4 μέσα από το πρινοδάσος 
του Ρούβα (950μ). Φτάνοντας στον Αϊ Γιάννη κάνουμε  
μεγάλη στάση και απολαμβάνουμε το δάσος. Στη συνέχεια 
διασχίζουμε το φαράγγι του Ζαρού, περνάμε από το 
Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και καταλήγουμε στη λίμνη 
του Βότομου (450μ).

900m
12km

120m 520m
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συστημα καθορισμου βαθμων δυσκολιασ

Επεξήγηση συμβόλων

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

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

Αναρριχητικός Εξοπλισμός 

Εξοπλισμός Σκι

Χειμερινός Εξοπλισμός

Υψομ. διαφορά: Ανάβαση 600m

650m

1740m

600m

600m
12km

Πεζοπορική Διαδρομή

Ορειβατική Διαδρομή

Μονοπάτι

Χωματόδρομος

Υψομ. διαφορά: Kατάβαση 600m

Συνολική Ανάβαση 

Συνολική Κατάβαση 1740 m

Συνολικό Μήκος 12 Km
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εξοπλισμοσ στο βουνο

Φακός

Διανυκτέρευση σε Δωμάτια

Διανυκτέρευση σε Καταφύγιο

Διανυκτέρευση σε Σκηνές

Αγροτικός δρόμος

Υψοφοβικά περάσματα 

Διαδρομή μικρότερη 10 km

Διαδρομή μεγαλύτερη 10 km

Κυκλική Διαδρομή

Περάσματα από νερό

Πόσιμο Νερό

Κατάλληλη για παιδιά

Ωραία Θέα

Δύσκολη διαδρομή
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«Για να φτιάξεις ένα έργο τέχνης 
χρειάζεσαι στα σίγουρα άριστα υλικά. 
Πάνω από όλα όμως, χρειάζεσαι 
έμπνευση, ψυχή και αισθήματα! 
Δύσκολο να βρεθούν όλα μαζί! Αλλά 
όταν έρθει εκείνη η ώρα η κατάλληλη, 
η ευλογημένη, τότε η ψυχή παίρνει την 
σκυτάλη, πρωταγωνιστεί, την ακολουθεί 
το σώμα, απογειώνεται κι αυτό, πάει 
ψηλά, πολύ ψηλά, ενώνεται με την 
ψυχή και αγκαλιά φτάνουν μέχρι …τα 
αστέρια!»

Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα στην  
παρακάτω μικρή αφήγηση μου !

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή!

Όταν μου πρότεινε η καλή μου φίλη 
Νανά, να αρθρογραφήσω για την 
εμπειρία που βίωσα από την συμμετοχή 
μου στην εξόρμηση του Ορειβατικού 
Συλλόγου Ηρακλείου στην Ελάτη – 
Κόζιακα,  βρέθηκα σε πλήρη σύγχυση. 

Είναι τόσες πολλές οι εικόνες και τα 
συναισθήματα   που «κουβάλησα» 
μαζί μου όταν γυρίσαμε πίσω στην 
Κρήτη μας,  που πραγματικά, παρά την 
προσπάθεια, μου ήταν αδύνατο να τα 
βάλω σε μία λογική σειρά! 

Έτσι λοιπόν, αποφάσισα εικόνες 
και συναισθήματα να τα αφήσω για 
λίγες ημέρες να…ξεκουραστούν, 
να κατασταλάξουν από το δυνατό 
«ανακάτεμα»! Και μαζί με αυτά το 

Με τον ορειβατικο Ηρακλειου
στισ Μαγευτικεσ κορυφεσ
τΗσ ανατολικΗσ  Πινδου

(ελατΗ – κοζιακασ ) 
Κείμενο: Γιάννης Κελεσής, Φωτογραφίες: Νίκος Δασκαλάκης, Μανόλης Ντρετάκης
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μυαλό! Αχ, αυτό το καημένο χρειάστηκε, 
η αλήθεια είναι, λίγο χρόνο για να 
γυρίσει,  από τις κορυφές των βουνών 
της αγαπημένης Πίνδου πάλι στη θέση 
του.

Όλα ξεκινήσαν απλά συντονισμένα και 
άψογα οργανωμένα, όπως άλλωστε  
συμβαίνει σε κάθε εξόρμηση του 
συλλόγου μας! Με τα εισιτήρια και τις 
βαλίτσες ανά χείρας  σαλπάραμε με το 
πλοίο της γραμμής για το μεγαλύτερο 
λιμάνι της χώρας μας, τον Πειραιά.  
Τί και αν ο Αίολος, ο θεός των ανέμων 
μας έβαλε εμπόδια και τρικλοποδιές, 
τι και αν από το κούνημα του πλοίου 
το στομάχι μας γύρισε ανάποδα, εμείς 
τελικά φτάσαμε στον προορισμό μας!

Με λίγο ύπνο και με πολλή ζαλάδα, 
ξεμπαρκάραμε, φτάσαμε και 

επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο 
που μας περίμενε ακριβώς δίπλα 
στο πλοίο. Και εκεί, στο λεωφορείο 
του Κώστα (του οδηγού μας) όλα 
αλλάξαν αμέσως, έφυγαν η ζαλάδα 

και η άσχημη διάθεση και τη θέση τους 
πήραν το γέλιο και η χαρά! Το ταξίδι 
μας μόλις ξεκίνησε!...

Πειραιάς, Αθήνα, Καμένα Βούρλα, 
Μαλιακός με την Εύβοια απέναντι!  

Και μαζι με αυτα το 
μυαλο! αχ, αυτο το 

Καημενο χρειαστηΚε, η 
αληθεια ειναι, λιγο χρονο 

για να γυρισει,  απο τισ 
Κορυφεσ των βουνων τησ 
αγαπημενησ πινδου παλι 

στη θεση του.
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Οι  όμορφες εικόνες αλλάζουν 
διαρκώς, τις συνοδεύουν οι 
πληροφορίες που μας δίνει για αυτές, 
ασταμάτητα, ακούραστα ο Κώστας, 
ο οδηγός μας. «Αυτός βρε παιδιά 
είναι ο… Wikipedia», είπε μια κυρία 
δίπλα μου και όλοι χαμογελάσαμε και 
συμφωνήσαμε μαζί της).

Λαμία, Καρδίτσα, Τρίκαλα και να η 
πρώτη  μικρή, αναγνωριστική μας 
στάση, στην Πύλη Τρικάλων (όπως 
μας ενημέρωσε ο Κώστας ονομάστηκε 
Πύλη διότι ήταν το σημείο εισόδου 
– εξόδου από την Θεσσαλία και την 
Ήπειρο) και πιο συγκεκριμένα στο 
πανέμορφο μονότοξο γεφύρι της 
περιοχής! Δέος. Αυτή η λέξη νομίζω 
ότι ταιριάζει σε αυτό το αληθινά 
καταπληκτικό θαύμα, δημιούργημα 
Μηχανικής και  αισθητικής!

Πίσω στο Λεωφορείο μας και άφιξη, 
βραδάκι πια, στον προορισμό μας στην 
Ελάτη Τρικάλων! Εκεί μας περίμενε ο 
Νίκος Κρουπής με την οικογένεια του, 
ιδιοκτήτης του ομώνυμου ξενοδοχείου 
στο οποίο θα  μέναμε για τις επόμενες 
3 όμορφες ημέρες μας. Όμορφος  
χώρος, φιλόξενοι άνθρωποι, τέλειος 
συνδυασμός! Μια μικρή βόλτα στο 
χωριό, φαγητό, ξεκούραση και όμορφα 
όνειρα μας συνοδεύουν για την 
αυριανή μας ημέρα.

Και να, η πρώτη ημέρα στην Ελάτη 
Τρικάλων έφτασε, ηλιόλουστη, λαμπρή 
από φως και ομορφιά! Τί ομορφιά ήταν 
αυτή! Το χωριό  πνιγμένο στο πράσινο, 
μέσα στα βουνά, καταπράσινα και 
αυτά, χιονισμένα, πανέμορφα! «Παιδιά 
πάρτε καλό πρωινό γιατί μας περιμένει 
ο Κόζιακας» μας φώναξε ο Φάνης, ο 
αρχηγός μας!

Έτσι και έγινε, μετά από περίπου 
20 λεπτά οδήγησης το λεωφορείο 

το χωριο πνιγμενο
στο πρασινο,

μεσα στα βουνα, 
Καταπρασινα Και αυτα, 

χιονισμενα,
πανεμορφα! 
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μας έφτασε στην πρώτη του μεγάλη 
στάση, στο χιονοδρομικό κέντρο 
του Περτουλίου. Η εικόνα απίστευτα 
όμορφη, όλα τα βουνά καταπράσινα, 
κωνοφόρα δέντρα με κυρίαρχα τα 
έλατα και από χαμηλά να ξεκινά το 
χιόνι!

Δύο ήταν οι διαδρομές που έγιναν. 
1. Για την κορυφή του Κόζιακα 
2. Διαδρομή στο δάσος και στις 
ομορφιές της περιοχής του 
Περτουλίου!

Φανταστικές, μοναδικές στιγμές! 
Πεζοπορία μέσα στην καταπράσινη, 
πανέμορφη ανοιξιάτικη φύση με 
οδηγό στην 1η ομάδα τον Νίκο Κρουπή  
(ο άνθρωπος ξέρει την περιοχή 
απέξω και ανακατωτά) και τον Φάνη 
στην 2η ομάδα! Απόγευμα μας πήρε, 
όταν κατεβήκαμε από την χιονισμένη 
κορυφή του Κόζιακα και ενωθήκαμε με 
την 2η ομάδα. Όλοι μαζί, γεμάτοι από 
καινούργιες  εικόνες και εμπειρίες, με 
την ευτυχία να είναι διάχυτη στον αέρα 
της ομάδας που είχε γίνει πλέον παρέα, 
και με λίγη… κούραση,  επιστρέψαμε  
στο ξενοδοχείο μας!

Τί εμπειρία και αυτή! Και μετά όλοι μαζί 
στο ταβερνάκι του χωριού για φαγητό 
και παρέα, μία οπό τις καλύτερες 
στιγμές της εκδρομής!

«Παιδιά πάμε για ύπνο και ξεκούραση! 
Αύριο μας περιμένει η Νεράιδα»! 
Και να την, έφτασε η 2η ημέρα της 
εκδρομής μας! Ζεστή και ομορφότερη 
από την προηγούμενη και με την 

διάθεση της παρέας στα ύψη! Ένα καλό 
πρωινό  στο ξενοδοχείο του Κρουπή 
για να πάρουμε τις δυνάμεις που 
πρέπει και ….  «Πάμε παιδιά;»  φώναξε 
ο  Φάνης.

Φύγαμε…για την 2η και λίγο πιο 
απαιτητική ημέρα!

Φτάσαμε στην Αγία Παρασκευή που 
ήταν για την 1η ομάδα η αρχή της 
ορειβατικής πορείας. Θα ακολουθούσε 
ανάβαση στην κορυφή Νεράιδα, 
διάσχιση και τελικός προορισμός το 
Νεραϊδοχώρι. 

Η 2η ομάδα θα ακολουθούσε 
πεζοπορικά μονοπάτια μέσα στα 
πανέμορφα καταπράσινα βουνά της 
περιοχής που ένωναν τα χωριά της 
περιοχής με κατάληξη το χωριό του 
Νεραϊδοχώρι. 

Δυνατή, απαιτητική  πορεία μέσα στο 
χιόνι. 2000 μέτρα και κάτι η κορυφή,  
με τον Νίκο Κρουπή  οδηγό και πάλι, 
μοναδικές στιγμές, παρέα με τέλειους 
συνοδοιπόρους! Μετά από  8 περίπου 
ώρες πορείας μέσα από δάσος και στις 
κορυφογραμμές  σε ένα κατάλευκο 
αλπικό τοπίο, η  κατάληξη ήταν η 
ταβέρνα στο Νεραϊδοχώρι. Εκεί μας 
περιμέναν τα μέλη της 2η ομάδας για να 
γευματίσουμε παρέα. Άλλη μια γεμάτη 
από εικόνες και αισθήματα ημέρα 
έφτασε στο τέλος και όλη μαζί η παρέα 
μας με γέλια και όμορφη διάθεση, 
επέστρεψε  στη βάση της στην Ελάτη, 
για να περάσει την τελευταία νύχτα 
παραμονής της.

Κάποιοι  πήγαν αμέσως για ύπνο, 
κάποιοι άλλοι επέλεξαν να χαλαρώσουν 
μπροστά στο τζάκι του ξενοδοχείου και 

οΚτω περιπου ωρεσ
πορειασ μεσα
απο δασοσ Και

στισ Κορυφογραμμεσ
σε ενα ΚαταλευΚο 

αλπιΚο τοπιο
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κάποιοι άλλοι επιλέξαμε μια νυχτερινή 
επίσκεψη στα μπαράκια της Ελάτης!

Αυτά λοιπόν από τη μαγευτική Ελάτη, 
το οδοιπορικό μας συνεχίστηκε και 
την επόμενη ημέρα με την επίσκεψη 
της παρέας μας στο γεφύρι της 
Παλαιοκαρυάς, στη λίμνη Πλαστήρα και 
έπειτα, πίσω στον δρόμο για Πειραιά. 
Θα μπορούσα να γράψω πολλά πολλά 
περισσότερα για τα απαράμιλλης 
ομορφιάς τοπία που αντικρίσαμε και 
μας μάγεψαν.

Νομίζω, όμως, ότι χρειάζεται να 
αναφερθούμε σε αυτούς που με τον ένα 
ή με τον άλλον τρόπο συνετέλεσαν στο 
να γίνει η αυτή η εκδρομή πραγματική 
απόλαυση και μια πολύ όμορφη 
ανάμνηση που γράφτηκε με ανεξίτηλο 
μελάνι στο βιβλίο του μυαλού μας! 
Με κίνδυνο να ξεχάσω πολλούς, θα 
αναφερθώ σε αυτούς που μου έρχονται 
στον «αφρό» του νου μου.

Θα αναφέρω τον Κώστα, τον οδηγό μας, 
(ο κύριος Wikipedia) πραγματικά πρέπει 
να είναι μοναδικός στο είδος του! 

Τον Φάνη τον αρχηγό της ομάδας. 
Άψογος,, υπομονετικός, με έντονο 
τον αυτοσαρκασμό και το χιούμορ! 
Θυμάμαι  το… μοναδικό γέλιο 
της Στέλλας! Ακόμα γελάμε μέχρι 
δακρύων όταν θυμόμαστε τα 
ανέκδοτα που μας έλεγε ο  Γιώργος! 
Θυμάμαι τον  Νίκο Κρουπή, τον οδηγό 
μας επάνω στα βουνά και την όμορφη 
παρέα από τον Ε.Ο.Σ. Μοιρών!

Άφησα τελευταίο τον σύλλογο μας, 
τον αγαπημένο μας ΕΟΣ Ηρακλείου, 

γιατί  απλά, πολύ απλά, μπορεί και 
διοργανώνει, τέλειες, πετυχημένες, 
ασφαλείς  εξορμήσεις που γίνονται 
μοναδικές εμπειρίες!

Αλλά αυτός δεν είναι ο Ορειβατικός 
Σύλλογος Ηρακλείου, τελικά;

Χαρά μας να βρεθούμε πάλι όλοι 
μαζί! 

χρειαζεται
να αναφερθουμε

σε αυτουσ που με τον 
ενα η με τον αλλον 
τροπο συνετελεσαν 

στο να γινει η αυτη η 
εΚδρομη πραγματιΚη 

απολαυση
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«Γράψε κάτι για τον Κόζιακα», λέει η 
Άννα, «τώρα που το’ χεις φρέσκο..!»

Ναι, κάτι θέλω να εκφράσω, σαν 
ευγνωμοσύνη, σαν αφιέρωμα σ’ αυτές 
τις κορυφές τις γεμάτες μυστήριο, 
περηφάνια και νωχελικότητα, όπως 
τις ζήσαμε, κάτω απ’ το απλόχερο φως 
του ανοιξιάτικου ήλιου… θείο δώρο 
στην τετραήμερη εξόρμησή μας.

Ο Κόζιακας βρίσκεται στο ανατολικό 
άκρο της κεντρικής Πίνδου και είναι 

το Κερκέτιον όρος των αρχαίων. 
Πανέμορφο μακρόστενο βουνό 
δυτικά των Τρικάλων, που το μήκος 
της ενιαίας ράχης του ξεπερνά τα 25 
χιλιόμετρα από βορρά (Καλαμπάκα/
Μετέωρα) μέχρι νότο (Πύλη)… Έτσι 
έγραφε στο πρόγραμμα που μας είχε 
διανείμει ο αρχηγός.  

Ας πάρουμε, όμως, το χρονικό απ’ την 
αρχή, προσπαθώντας να βάλουμε σε 
μια τάξη τις αναμνήσεις που τείνουν να 
συσσωρεύονται ανάκατες και ανίκητες! 

Το απαγορευτικό για τον απόπλου 
μας της Πέμπτης 21 Μαρτίου, μας 
σταμάτησε στο λιμάνι της Σούδας για 
4 ώρες περίπου, αλλά λίγοι και λίγο 
το καταλάβαμε… Τι κι αν φύγαμε από 
τον Πειραιά κατά τις 11 το πρωί, ο 
καιρός και το κέφι μας, βοηθούντος 
του λαμπρού ανοιξιάτικου ήλιου, ήταν 
αδιαπραγμάτευτα! Ο παντογνώστης 
Κώστας στο τιμόνι του πούλμαν, ξέρει 
τα πάντα με την παραμικρή ιστορική 
και λαογραφική λεπτομέρεια. Αν έχεις 
Κώστα διάβαινε… λοιπόν!

Κείμενο: Σοφία Χουλάκη
Φωτογραφίες: Νίκος Δασκαλάκης, Μανόλης Ντρετάκης

κοζιακασ – ελατΗ – Περτουλι
Η συμφωνία του λευκού

Μάρτιος 2019 
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Η στάση μας στην Πύλη Τρικάλων, 
που είναι το πέρασμα  από τις πεδινές 
και αγροτικές περιοχές του νομού 
Τρικάλων προς τις ορεινές περιοχές 
της νότιας Πίνδου, το απόγευμα πια, 
μας χαρίζει ένα υδάτινο πανόραμα 
του ποταμού Πορταϊκού ανάμεσα στα 
επιβλητικά βουνά Κόζιακας και Ίταμος. 

Το γεφύρι του Αγίου Βησσαρίωνα, 
μονότοξο, απέριττο, στατικό θαύμα 
από το 1514, με μήκος 67 μέτρα και 
ύψος 30, στέκει εκεί ανά τους αιώνες 
λιτό, ιδανικά ενταγμένο στο φυσικό 
τοπίο, φωτογραφικό φόντο στους 
διερχόμενους τουρίστες και σ’ εμάς 
εννοείται! 

Στη συνέχεια ανεβαίνουμε στην Ελάτη 
και κονεύουμε στους πέτρινους 
απέριττους ξενώνες, που ο ..επιφανής 
Φάνης, ο αρχηγός μας,  είχε κλείσει 
για τη διαμονή μας, στο έμπα του 
χωριού, ό,τι έπρεπε από κάθε άποψη! 
Οι ξενώνες αυτοί είναι οικογενειακές 
επιχειρήσεις ανθρώπων που 
γεννήθηκαν εδώ και αγαπούν αυτόν 
το τόπο, που απαιτεί αφοσίωση 
θρησκευτική …για να ζεις «παντός 

καιρού». Το δείπνο στην Ελάτη και 
στα γύρω χωριά αποδεικνύεται 
αντάξιο των προσδοκιών του 
μακρινού ταξιδιού… όταν ξέρεις 
βέβαια ν’ αποφεύγεις το άκρως 
τουριστικό στερεότυπο. Ο ντόπιος 
τραχανάς ακαταμάχητος, τα πιάτα, 
νηστίσιμα ή αρτύσιμα, υπέροχα! Στην 
επιστροφή, στάση στον καφενέ με 
την ξυλόσομπα στο φουλ, γιατί τη 
νύχτα το ‘χει το κρύο του… Πίνουμε  
το τελευταίο αρωματικότατο τσίπουρο 
με τους ντόπιους να χαρτοπαίζουν 
καπνίζοντας, αρειμανίως…! Couleur 
locale, λέγεται αυτό! 

Την επομένη το πρωί, Σάββατο 23 
Μαρτίου, ο Νίκος, ο ιδιοκτήτης του 
ξενώνα μας που με προθυμία και 
αφιλοκερδώς, δέχθηκε να είναι ο 
οδηγός των ορειβατικών πορειών μας, 
μας περιποιείται με πίτες χειροποίητες 
και ζεστά καλούδια για πρωινό, μας 
μιλάει ήρεμα για την πορεία της 
ημέρας, μας χορηγεί τα δέοντα, από 
νάιλον σακούλες για προστασία σ’ 
όσους δεν έχουν πλήρη εξοπλισμό, 
γιατί το χιόνι είναι πολύ περισσότερο 
από το αναμενόμενο, μέχρι ταινίες 
μονωτικές (!) αντί γκετών. 

Μεταφερόμαστε με το πούλμαν στα  
Περτουλιώτικα Λιβάδια (1170μ.), 
το γνωστό σε πολλούς οροπέδιο με  
χώρους αναψυχής με ποταμάκια και 
γεφυράκια, όπου και η εγκατάσταση 
βάσης του χιονοδρομικού κέντρου 
Περτουλίου. Η ανάβαση του 
Κόζιακα ξεκινά και η διαδρομή είναι 
σημαδεμένη, με αναφορά στην 78η 
Π.Ο.Σ. που είχε διοργανωθεί το 2018 

προσπαθωντασ
να βαλουμε σε μια 

ταξη τισ αναμνησεισ 
που τεινουν

να συσσωρευονται 
αναΚατεσ Και 

ανιΚητεσ! 
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από τον ΕΟΣ Τρικάλων. Η κοινή πορεία 
μας εύκολη, στην πλαγιά του Κόζιακα, 
μέσα στο χιονισμένο ελατόδασος με τα 
ξέφωτα. 

Κάπου στον δασικό δρόμο 
χωριζόμαστε σε δύο ομάδες: η μια 
για την «ήπια»  πορεία, με αρχηγό τον 
Φάνη, ξεκινάει για μια σύντομη 2ωρη 
ημικυκλική πορεία και η ορειβατική 
ομάδα, με αρχηγό τον έμπειρο Νίκο, 
ανηφορίζουμε τραβερσάροντας στην 
πλαγιά. Το χιόνι βαθύ και φρέσκο, ο 
ήλιος λαμπερός, μας υποχρεώνει να 
βάλουμε αντιηλιακό και να περπατάμε 
ιδρώνοντας! Μετά από μια ώρα 
πορεία αρχίζει ομαλά η ανάβαση που 
περνά από τη Σκάλα στους Αρβανίτες, 
κάτω από έναν κατακόρυφο βράχο. 
Ανεβαίνοντας τη σκάλα συναντάμε 
ένα επίπεδο οροπέδιο (τοποθεσία 
Αρβανίτες), εδώ το μονοπάτι κινείται 
ανατολικά και σε 200 μέτρα περνά 
από την ομώνυμη βρύση, με το 
γευστικότατο, γάργαρο νερό της. Μετά 
τη βρύση η κατεύθυνση αλλάζει προς 
βορρά και τραβερσάρει τις πλαγιές 
που τώρα έχουν πιο αραιό δάσος. 
Συνεχίζοντας την ανάβαση σε λίγα 
μέτρα μπροστά μας προβάλλει το 
οροπέδιο Μπακόλα και το καταφύγιο 
του Κόζιακα (1738μ), το πολύ όμορφο 
ορειβατικό καταφύγιο του ΕΜΟΤ 
(Εκδρομικός και Μορφωτικός Όμιλος 
Τρικάλων), το οποίο έχει ανακαινιστεί 
και λειτουργεί με διαχειριστή. Είναι 
δυστυχώς κλειστό αφού ανοίγει 
μόνο κατόπιν ραντεβού για νυχτερινή 
διαμονή. Δεν μας πτοεί το γεγονός… 
Αράζουμε έξω από το καταφύγιο, 
στις επιφάνειες των πάγκων που δεν 
είναι καλυμμένες από χιόνι, για να 

τσιμπήσουμε και να ξαποστάσουμε. 
Εκεί γευόμαστε και τους θεσπέσιους 
χουρμάδες που κουβάλησε ο Νίκος 
απ’ το Κατάρ..! Η γλύκα τους στο πυκνό 
χιόνι του Κόζιακα απίστευτη!

Στη συνέχεια καμιά εικοσαριά άτομα 
από την ομάδα παίρνουμε την 
πάλλευκη ανηφόρα, με τη μεγάλη 
κλίση, για την κορυφή τη λεγόμενη 
«Χατζηπέτρου» στα 1901 μέτρα. Από 
το καταφύγιο και μετά το μονοπάτι δεν 
είναι σηματοδοτημένο, αλλά κινείται 

ευθεία προς την κορυφή διασχίζοντας 
αρχικά την τελευταία συστάδα από 
έλατα πριν βγει οριστικά στο αλπικό 
πεδίο. 

Φωτογραφίες, η απόλαυση της 
κορυφής που δικαιώνει εσαεί τους 
ορειβάτες και κατάβαση απότομη 
μέχρι το καταφύγιο, απ’ όπου με 
την υπόλοιπη ομάδα, ξεκινάμε την 
επιστροφή από το ίδιο μονοπάτι πίσω 
στο σημείο που περίμενε το πούλμαν 
με τους υπόλοιπους για να μας 
μεταφέρει στην Ελάτη, για τη βραδινή 
έξοδο με το κόκκινο κρασί και τις  
ντόπιες νοστιμιές. 

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 24 
Μαρτίου, αναχωρούμε το πρωί η 
ενιαία ομάδα, με το πούλμαν για την 
εκκλησία της Αγίας Κυριακής (1150μ), 
πριν από το Περτούλι. Αρχίζουμε 

το χιονι βαθυ
Και φρεσΚο,

ο ηλιοσ λαμπεροσ, 
μασ υποχρεωνει να 

βαλουμε αντιηλιαΚο 
Και να περπαταμε 

ιδρωνοντασ! 
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την ανάβαση από το ελατόδασος του 
Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου. 
Μόλις συναντούμε τον δασικό δρόμο 
χωριζόμαστε σε δυο ομάδες. Η μια 
συνεχίζει μέσω του δασικού δρόμου 
και φθάνει στο Περτούλι και η 
ορειβατική ομάδα ανασυντάσσεται και 
με «χρυσό οδηγό» πάλι τον ορεσίβιο 
και κορυφολάτρη Νίκο, συνεχίζουμε 
την ανάβαση μέσα από δάσος με 
φτέρες και φτάνουμε στο ρέμα, στα 
μισά της διαδρομής, όπου υπάρχει 
βρύση. Στη συνέχεια τραβούμε 
βόρεια και τραβερσάρουμε τη μεγάλη 
ανατολική πλαγιά της Μπουντούρας. 
Η κλήση του μονοπατιού είναι μικρή 
στο μεγαλύτερο τμήμα του, αλλά 
πλησιάζοντας στην κορυφή η ανάβαση 
είναι πιο ανηφορική και δεν διακρίνεις 
τίποτα πλην του “πάλλευκου”, με 
πλαγιές λείες και απότομες, που όμως 
μας μεταδίδουν μια γαλήνια ηρεμία, 
αλλά και δύναμη, κάτω από το ζωογόνο 
φως του ήλιου. Το τοπίο στη λευκή 
σιωπή του, με τον Κόζιακα υπερήφανο 
απέναντί μας σήμερα, βαδίζουμε σε 
μονή γραμμή ώστε να ανοίγονται 
πατήματα και να διευκολύνεται η 
πορεία, ακολουθώντας τον Νίκο, που 
πάει μπροστά, με αποφασιστικότητα, 
σαν να βλέπει σημάδια κάτω από το 
χιόνι…

Είναι μια εικόνα πανέμορφη που 
αν δεν την ζήσεις δεν μπορείς από 
καμιά φωτογραφία να τη νιώσεις! 
Πριν πάρουμε την τελευταία απότομη 
χιονοανηφόρα για την κορυφή,  στάση 
“επικλινής” ολιγόλεπτη, στα όρθια 

κυριολεκτικά αφού δεν υπάρχει 
τίποτα πλην του λευκού χονδρού 
σεντονιού από χιόνι που είναι ριγμένο 
λες από τη νοικοκυρά φύση για να 
καλύψει όλες τις γύρω πλαγιές. 
Παίρνουμε δυνάμεις και ποζάρουμε 
στους ακούραστους φωτογράφους 
της ομάδας, που ανεβοκατεβαίνουν 
και πηγαινοέρχονται προς άγραν των 
εντυπωσιακότερων πλάνων.

Φθάνουμε κάποτε στην κορυφή 
Νεράιδα στα 2074 μέτρα, όπου το 
θέαμα των πανέμορφων ολόλευκων 
κορυφών  που ζώνουν τον ορίζοντα 
είναι μοναδικό και αποστομωτικό! 
Το συγκρότημα της Νεράιδας είναι 
μια προέκταση της Τριγγίας, από την 
οποία χωρίζεται με έναν λαιμό στη 
θέση «Γκολέμη» και έχει αρκετές 
ψηλές κορυφές, τις βλέπουμε 
καθαρά στη σειρά: η Τσούμα (2055μ.) 
το Χαλικόβουνο (2144μ.), η Κάλτσα 
(2062μ.) Είναι μια έκπληξη για όποιον 
δεν ξανανέβηκε μέχρι εδώ, μια εικόνα 
που θα σημαδεύει την ανάμνηση της 
κορυφής. Το τριγωνομετρικό κολονάκι 
απαραίτητο τεκμήριο για φωτογράφιση 
γύρω του, πάνω του, δίπλα του… 
Είμαστε εδώ, στην ανατολικότερη 
άκρη του βουνού, πάνω από τον 
τεράστιο γκρεμό που καταλήγει στο 
Παλαιοχώρι. Εδώ πάνω φυσάει 
πολύ και παρά τον ήλιο, το κρύο δεν 
αστειεύεται.

πλησιαζοντασ
στην Κορυφη

η αναβαση ειναι
πιο ανηφοριΚη

Και δεν διαΚρινεισ 
τιποτα πλην

του “παλλευΚου”
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Πιο πέρα, γύρω μας, ολόλευκες, 
αστράφτουν όλες οι κορυφές: Τριγγία, 
Περιστέρι, Κακαρδίτσα, Τζουμέρκα, 
Χατζή, Αυγό, Μαρόσα, Λουπάτα. 
Διακρίνουμε τις κορυφές του 
Ολύμπου και το πολυσχιδές ανάγλυφο 
των Αγράφων. Η ομορφιά είναι 
ανυπέρβλητη, όπου και να γυρίσεις 
το βλέμμα, όπου φθάνει το μάτι σου, 
μαγεύεσαι και θες να μείνεις έτσι 
εσαεί… μαγεμένος, νεραϊδόπληκτος! 
Στη συνέχεια περνώντας και άλλες 
χαμηλότερες  πλαγιές κατηφορίζουμε 
προς το μαντρί Νεραϊδοχωρίου και στο 
ίσιωμα πια, περπατώντας πάνω στον 
αγροτικό δρόμο, ο Νίκος μας δείχνει 
ίχνη από πατήματα αρκούδας.

Φθάσαμε, κατά τα προβλεπόμενα, 
μετά από 8ωρη πορεία σε κεντρική 
ταβέρνα, όπου ήταν το ραντεβού, στο 
Νεραϊδοχώρι (1140μ). Κουρασμένοι, 
αλλά δικαιωμένοι στο έπακρο από 
τόση μαγεία που είχαμε βιώσει όλη 
τη μέρα, των κορυφών, την κορυφαία! 
Η υπόλοιπη ομάδα μας περίμενε 
υπομονετικά για το κοινό τραπέζι, 
που έλαβε χώρα διανθισμένο με τα 
σουβλιστά της περιοχής αλλά και τον 
παστό  μπακαλιάρο για νηστίσιμο! Το 
βράδυ πτώματα, αλλά χαμογελαστοί 
και πλήρεις! 

Το επόμενο πρωί με χαλαρό τεμπέλικο 
ξύπνημα, παρατεταμένο πρωινό, 
για τις ατέλειωτες χαιρετούρες 
και ευχαριστίες στον Νίκο και την 
οικογένειά του που μας έχουν 
υποχρεώσει με την ευγένεια και 
την περιποίησή τους, φορτώνουμε 

αποσκευές στο πούλμαν και ξεκινούμε 
την πορεία προς τα νότια.

Φθάνοντας στην Πύλη Τρικάλων, 
παράκαμψη στον δρόμο – δεν μας 
χαλάει χατίρι ο Κώστας – για επίσκεψη 
στο επιβλητικό, πανέμορφο γεφύρι της 
Παλαιοκαρυάς που στέκεται εκεί από 
τον 16ο αιώνα, με τους 2 τεχνητούς 
καταρράκτες, υδάτινα ρέοντα 
τείχη. Πρόκειται για ένα μονότοξο 

πέτρινο γεφύρι μήκους 26 μέτρων. 
Ο καταρράκτης πίσω από το γεφύρι 
έχει ύψος 12 μέτρων και το νερό που 
πέφτει δημιουργεί μία πανέμορφη 
εικόνα που προκαλεί δέος. Πολλές 
φωτογραφίες, απ’ όλες τις γωνίες, 
όλες σε… υγρό φόντο!  

Συνεχίζουμε για Λίμνη Πλαστήρα, 
την οποία διανύουμε περιμετρικά στο 
νότιο μέρος της. Η λίμνη σχηματίστηκε 
το 1959 με την ολοκλήρωση του 
φράγματος στο νότιο άκρο της που 
συγκράτησε τα νερά του ποταμού 
Ταυρωπού, η ιδέα δε για την κατασκευή 
της αποδόθηκε στον στρατιωτικό και 
πολιτικό Νικόλαο Πλαστήρα. Πριν την 
κατασκευή της λίμνης, υπήρχε στο 
οροπέδιο το λεγόμενο αεροδρόμιο 
Νεράϊδας, κατασκευασμένο από 
τους Άγγλους, κατά τη Γερμανική 
Κατοχή, όπου και προσγειώθηκε 
στην κατεχόμενη Ελλάδα το πρώτο 
συμμαχικό αεροπλάνο (Αύγουστος 
1943). 

το θεαμα των 
πανεμορφων 

ολολευΚων Κορυφων  
που ζωνουν τον 
οριζοντα ειναι 
μοναδιΚο Και 

αποστομωτιΚο!
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Να τη πάλι η «Νεράϊδα», σ’ αυτό 
το ταξίδι είμαστε σίγουρα… 
νεραϊδοπαρμένοι!

Σταματούμε να θαυμάσουμε το 
φράγμα της λίμνης Πλαστήρα, μια 
εντυπωσιακή τοξοειδή κατασκευή, 
μήκους 220 μέτρων και ύψους 83 
μέτρων, που κατασκευάστηκε το 1959 
για άρδευση και ηλεκτροπαραγωγή. 
Έκτοτε δημιουργήθηκε βιότοπος 
και υπέροχο τοπίο και τα τελευταία 
χρόνια η λίμνη έχει αξιοποιηθεί 
και τουριστικά, με αρκετές 
δραστηριότητες πάνω και γύρω 
της. Η περιοχή που περιβάλλει τη 
λίμνη χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
βιοποικιλότητα και έχει ενταχθεί στο 
δίκτυο προστατευμένων περιοχών 
Natura 2000. 

Το μάτι σήμερα, πλανιέται σε τοπία 
“χαμηλών τόνων” με ήπιες καμπύλες, 

παραλίμνιο πράσινο, γαλάζια ακίνητα 
νερά, όλα αραδιασμένα νωχελικά 
στον σταθερά επιμένοντα ήλιο μας, το 
θείο δώρο που λέγαμε…!

Δυστυχώς, οι ώρες περνούν και 
θέλοντας να έχουμε αρκετό χρόνο 

για την επιστροφή μας στον Πειραιά, 
αφού θα αντιμετωπίζαμε και την 
κίνηση της επιστροφής των Αθηναίων 
του τριημέρου, λίγο μετά το μεσημέρι 
είμαστε πάλι μέσα στο πούλμαν και 
με μια στάση για πρόχειρο φαγητό ή 
καφέ στην Εθνική Οδό, καταπίνουμε 
τα χιλιόμετρα για το πλοίο!! Ο 
απόπλους σημαίνει το τέλος και σ’ 
αυτή την υπέροχη εξόρμησή μας.

Για μέρες μετά – και δεν ξέρω 
αν ξεφύγουμε ποτέ απ’ αυτή την 
αβάσταχτη γοητεία της θύμησης… – 
μηρυκάζαμε τις υπέροχες εικόνες, 
τα ζωντανά και γαλήνια χρώματα που 
απόλαυσαν τα μάτια μας, την αίσθηση 
της κορυφής εν μέσω κορυφών, 
το λευκότατο λευκό που κι ένας 
Ρενουάρ θα ζήλευε!

Εν κατακλείδι, ήταν μια ορειβατική 
εμπειρία, σχεδόν ποιητική! 

ο ΚαταρραΚτησ
πισω απο το γεφυρι 
εχει υψοσ 12 μετρων 

Και το νερο που πεφτει 
δημιουργει

μια πανεμορφη 
ειΚονα που

προΚαλει δεοσ. 
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Κάθε φορά σα να ‘ναι η πρώτη φορά.

Έτσι νιώθω όταν περπατώ στο 
μονοπάτι Ε4 νότια στα Χανιά. Αυτή 
τη φορά όμως είχε κάτι το ιδιαίτερο. 
Αγαπημένοι φίλοι από την Ιταλία 
μοιραστήκανε μαζί μας την εξωτική 
αλλά και άγρια ομορφιά του κρητικού 
τοπίου, την κρητική φιλοξενία 
και την εξαιρετική κουζίνα μας.  
Δεκαέξι ευδιάθετοι, κεφάτοι φίλοι 
πραγματοποίησαν ένα δικό τους αλλά 
και δικό μας όνειρο πολλών ετών. 
Ήρθαν στην Κρήτη και περπατήσαμε  
παρέα στα δικά μας μονοπάτια. 

Μέλη του  ορειβατικού συλλόγου  Cai 
di Castellammare di Stabia από το 
Club Alpino Italiano γνώρισαν ένα 
πανέμορφο κομμάτι της Κρήτης. Ο 
Domenico και η Μαρία, η Μαρία 
Νταναλάκη κι εγώ, με χαρά αναλάβαμε 
να τους οδηγήσουμε στο γραφικό 
μονοπάτι Ε4.  Με σύμμαχο τον καιρό 
και με αρκετό κέφι απολαύσαμε μια 
6ήμερη πεζοπορία γεμάτη όμορφες 
εικόνες, γεύσεις, αξέχαστες εμπειρίες 
και όμορφα συναισθήματα. 

Οι φίλοι μας λάτρεψαν  τη  σφακιανή 
πίτα, τη ρακή και τον ελληνικό καφέ. 

Κείμενο - Φωτογραφίες: Άννα Καλλέργη

λιγο βουνο, λιγο θαλασσα
& ΠολλΗ αγαΠΗ
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Κάναμε μαζί Ανάσταση στο μικρό 
εκκλησάκι του Ομαλού, κάτω από το 
φως μικρών κεριών, ανταλλάξαμε 
ευχές αγάπης, πήραμε το άγιο φως και 
τσουγκρίσαμε κόκκινα αυγά. Είδαμε 
και το κάψιμο του Ιούδα! Στο μονοπάτι 
έμαθαν να διακρίνουν το θυμάρι από 
την θρούμπα και το φασκόμηλο από την 
αγκαραθιά. Ρωτούσαν συνέχεια για να 
μαθαίνουν. Η ατμόσφαιρα γέμιζε από 
το άρωμα των ολάνθιστων ασπαλάθων, 
το ζουζούνισμα των μελισσών και των 
Ιταλών. Πόσο μου άρεσε να τους ακούω!

Ακόμα περισσότερο μου άρεσε να 
βλέπω τη χαρά και την απόλαυση, την 
έκπληξη και το θαυμασμό για κάθε τι 
που τους χάριζε η Κρήτη μας απλόχερα 
και με μαεστρία. Ξανάβλεπα τον τόπο 

μου μέσα από τα δικά τους μάτια . Είναι 
ακριβώς οι στιγμές εκείνες  που χαίρεσαι 

να μοιράζεσαι  με τους πολλούς, αυτούς 
που νιώθουν και αγαπούν το ίδιο με 
σένα το βουνό και τη φύση, αυτούς  που 
απολαμβάνουν και σέβονται αυτό το 
δώρο. Τι κι αν δεν μιλούσαμε την ίδια 
γλώσσα, τη γλώσσα που υπακούει σε 
κανόνες και εξαιρέσεις; Αφήσαμε την 
καρδιά να εκφραστεί ελεύθερη, χωρίς 
κανόνες και καλούπια. Γιατί μόνο έτσι 
μπορείς να δεις την πραγματική ομορφιά 
του κόσμου, μόνο έτσι σπας τα σύνορα 
του νου και γίνεσαι κομμάτι αυτού του 
θαύματος που λέγεται ζωή. 

Γλυκά Νερά, Λουτρό, Μάρμαρα, 
Αράδαινα, Σελούδα, Άγιος Παύλος, Αγία 
Ρουμέλη, Ομαλός, Γκίγκιλος, Λευκά 

αγαπημενοι φιλοι 
απο την ιταλια 

μοιραστηΚανε μαζι 
μασ την εξωτιΚη

αλλα & αγρια ομορφια
του ΚρητιΚου τοπιου, 

την ΚρητιΚη φιλοξενια 
Και την εξαιρετιΚη 

Κουζινα μασ.  
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Όρη, Καταφύγιο Καλλέργη, Σαμαριά, 
Φαράγγι Αγίας Ειρήνης, Σούγια, 
Λισσός, Παλαιόχωρα, Κεδρόδασος, 
Ελαφονήσι φωτογραφήθηκαν και 
φυλάχτηκαν για καλά στο μυαλό και 
την καρδιά μας.

Όμως οι άνθρωποι που συμμετείχαν 
σε όλη τούτη την γιορτινή συνάντηση 
έπαιξαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Χωρίς αυτούς, τίποτα από όλα αυτά δεν 
θα γραφόταν….

Οι δεκαέξι φίλοι από την Ιταλία,  
η Μαρία, η Μαρία κι ο Domenico,  
ο ανοιχτόκαρδος φίλος μου Κώστας και 
ο αγαπημένος μου Φάνης σφράγισαν με 
την αγάπη τους την επιτυχία αυτής της 
πασχαλινής απόδρασης. 

Σας ευχαριστώ όλους!   
 Arrivederci a presto! 

γιατι μονο ετσι 
μπορεισ να δεισ την 
πραγματιΚη ομορφια 

του Κοσμου, μονο ετσι 
σπασ τα συνορα του νου 

Και γινεσαι Κομματι 
αυτου του θαυματοσ 

που λεγεται ζωη. 
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Ένα μονάχα αξίζει, το ταξίδι…
«Να γυρίζεις τη γης, να βλέπεις - 
να βλέπεις και να μην χορταίνεις 
- καινούργια χώματα και θάλασσες 
κι ανθρώπους και ιδέες, και να τα 
βλέπεις όλα για πρώτη φορά, να τα 
βλέπεις όλα σα για τελευταία φορά, 
με μακρόσερτη ματιά, κι έπειτα να 
σφλανάς τα βλέφαρα και να νιώθεις 
τα πλούτη να κατασταλάζουν μέσα 

σου ήσυχα, τρικυμιστά, όπως θέλουν, 
ωσότου να τα περάσει από την ψιλή 
κνισάρα του ο καιρός, να κατασταλάξει 
το ξαθέρι απ’ όλες τις χαρές και τις 
πίκρες σου – τούτη η αλχημεία της 
καρδιάς, είναι, θαρρώ, μια μεγάλη, 
αντάξια του ανθρώπου ηδονή.»

Νίκος Καζαντζάκης, 
Ταξιδεύοντας – Ισπανία

Παροσ
 Πάσχα  2019

Κείμενο: Μαννιάνα Μιγάδη
Φωτογραφίες: Νανά Κουτσναδρέου, Χρήστος Οικονομάκης
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Έτσι, η ανατολή  μας βρίσκει, πενήντα 
μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου 
Ηρακλείου, από το λιμάνι του Μεγάλου 
Κάστρου να πλέουμε για το κατάλευκο 
νησί της Πάρου… Και λέει ο ποιητής, 
πάντα στο ταξίδι αξίζει η διαδρομή 
που ξεκινάει από τη στιγμή που η 
καρδιά επιλέγει τον προορισμό. Έτσι 
άρχισε και η απόλαυση από μικρές, 
μα ουσιώδεις γεύσεις από την κάθε 
στάση του ταχύπλοου «seajet» μας στα 
νησιά της Σαντορίνης, της Μυκόνου, 
της Νάξου και τέλος πλησιάζοντας το 

λιμάνι της Πάρου, την Παροικιά, μ’ 
έναν κατάλευκο ανεμόμυλο να μας 
χαιρετάει και μια ανοιχτή αγκαλιά από 
τους «Περπατητές της Πάρου», την 
οργανωμένη ομάδα ορειβατών του 
νησιού, να γλυκαίνουν την άφιξη μας 
στο νησί τους, έτσι όπως, μοναδικά 
αυτοί γνωρίζουν. Γλυκά παραδοσιακά 
κεράσματα στην προβλήτα, με σούμα 
κι εκείνο το λιαστό γλυκό παριανό 
κρασί να γεμίζει γλύκα την αντάμωση.
Πάρος, ένα νησί κατάλευκο, 
γεμάτο μυρωδιές Αιγαίου. Με την 
Εκατονταπυλιανή, την Αγιά Σοφιά του 
Αιγαίου, επιβλητικά να δεσπόζει και 
να μας χαιρετάει προ(σ)καλώντας μας. 
Απίστευτα κατανυκτική, μας έλκυε 
κάθε δειλινό, όλες τις νύχτες των 
Παθών της Μεγάλης Εβδομάδας.

μ’ εναν ΚαταλευΚο 
ανεμομυλο

να μασ χαιρεταει
& μια ανοιχτη

αγΚαλια απο τουσ
«περπατητεσ
τησ παρου»
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Κι έτσι ξεκινούν οι πεζοπορίες 
μας με μια άψογη συνεργασία των 
Περπατητών της Πάρου με την 
Πολυτίμη, την Αρχηγό μας. Υπέροχες 
διαδρομές κάθε μέρα, μέσα στα 
χρώματα και τις μυρωδιές της 
ανοιξιάτικης φύσης, το μπλε της 
θάλασσας και το λευκό των σπιτιών.

Μεγάλη Πέμπτη, ένα παραλιακό 
περπάτημα στο δειλινό μέχρι το 
εκκλησάκι του Αγίου Φωκά με θέα 
την φωτισμένη Παροικιά, ανάμεσα στα 
αμάραντα μωβ λουλούδια την γνωστή 
προβάτσα της Πάρου, κι ύστερα όλοι 
μαζί να δοκιμάζουμε γεύσεις στο 
ταβερνάκι του Αποστόλη. Βράδυ 
στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή 
αφήνοντας την ύπαρξη να γαληνέψει…
Μεγάλη Παρασκευή, περπάτημα στο 
βόρειο ακρωτήρι με τον Φάρο του 

Κόρακα. Ακολουθώντας το μονοπάτι 
ανάμεσα στο ανθισμένο θρούμπι, 
τα αγριολούμπουνα και τα υπέροχα 
ανθισμένα αγριολούλουδα, τον 
βλέπουμε να δεσπόζει απέναντι, 
60 μέτρα πάνω από την θάλασσα, 

κρατώντας στα σωθικά του μνήμες 
δυνατές. Ένας από τους 23 φάρους 
της Ελλάδας και ανάμεσα στους 
350 ενεργούς φάρους του κόσμου. 
Ακολουθεί η επίσκεψή μας στις 
Κολυμπήθρες  και  στην κοσμοπολίτικη 
Νάουσα με τα τρεχούμενα νερά της και 
το γραφικό λιμανάκι της, να σφύζει από 
την ελληνική ζωντάνια και διασκέδαση. 
Τη σύγχρονη  μαρίνα της πλημυρίζουν 
σκαριά παραδοσιακά, μα και σύγχρονα, 
νεόφερτα τις άγιες μέρες των εορτών. 
Επιστρέφοντας νύχτα Μεγάλης 
Παρασκευής αποζητάμε την Παναγία 
την Εκατονταπυλιανή, όπου έρχεται σαν 
ζεστή αγκαλιά στην ύπαρξη το «ω γλυκύ 
μου έαρ» την ώρα που  τα ροδοπέταλα 
έραιναν τον Τάφο ψηλά από τον τρούλο 
της. Κι ύστερα, η περιφορά των τριών 
Επιταφίων στα φωτισμένα γεμάτα 
κατάνυξη σοκάκια της.

υπεροχεσ
διαδρομεσ Καθε μερα, 

μεσα στα χρωματα 
& τισ μυρωδιεσ

τησ ανοιξιατιΚησ 
φυσησ, το μπλε
τησ θαλασσασ &

το λευΚο των σπιτιων.
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Το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου 
μας βρίσκει στο γραφικό λιμανάκι της 
Πούντας για να περάσουμε απέναντι 
στο νησί της Αντιπάρου.  Πρώτη μας 
επίσκεψη στο υπέροχο σπήλαιο της 
Αντιπάρου με τα τετρακόσια έντεκα 
σκαλοπάτια βαθιά στα έγκατα του 
νησιού, γεμάτο με σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες, σπάνια γλυπτά μοναδικής 
ομορφιάς να αντέχουν στον χρόνο. Ένα 
αριστούργημα της φύσης!

Στη συνέχεια ανάβαση στον Προφήτη 
Ηλία (301μ) την ψηλότεη κορυφή 
της Αντίπαρου. Έπειτα κάποιοι θα  
διαλέξουν να χαλαρώσουν και να 
κάνουν το μπάνιο τους στις υπέροχες 
παραλίες, μέσα στα καταγάλανα νερά. 
Ενώ, κάποιοι άλλοι θα απολαύσουν 
μια ιδιαίτερη επίσκεψη απέναντι, 
στον αρχαιολογικό χώρο στο νησάκι 
Δεσποτικό. Κι έπειτα όλοι μαζί, βόλτα 
στα γραφικά σοκάκια  της Αντιπάρου.

Επιστροφή το δειλινό με μια γλυκιά 
προσμονή για το βράδυ του Μεγάλου 
Σαββάτου, για την Ανάσταση του 
Ιησού Χριστού κάτω από την σκέπη 
της Εκατονταπυλιανής αναμένοντας 

τη θεία λύτρωση. Κι ακολουθούν τα 
παραδοσιακά ταβερνάκια, όπου μας 
αναμένουν η παραδοσιακή μαγειρίτσα 
με μια κούπα παριανό κρασί.

Κυριακή του Πάσχα, χαρούμενη η 
ομάδα μας ξεκινάει πεζοπορώντας 
μία διάσχιση από τα δυτικά προς 
τα ανατολικά του νησιού, με τελικό 
προορισμό  τη φιλόξενη Μάρπησσα, 
όπου είμαστε καλεσμένοι για το 
Πασχαλινό γεύμα αφιερωμένο στην 
Αγάπη. Μία υπέροχη ετοιμασία από 
την τοπική κοινωνία και τις αρχές του 
νησιού, όπου πραγματικά μέσα από 
την αγάπη τους προσφέρουν κάθε 
χρόνο στους καλεσμένους τους άφθονα 
γλυκά καλούδια, παραδοσιακά ψημένο 
αρνί, τυρί από ντόπιους παραγωγούς, 
και το υπέροχο παριανό τους κρασί. 
Παραδοσιακοί χοροί από τα παιδικά 
συγκροτήματα του νησιού ήρθαν να 
δέσουν με την κρητική λύρα και το 
λαγούτο και για άλλη μια φορά Παριανοί 
και Κρήτες απέδειξαν πως η αγάπη και η 
μουσική ξέρουν να ενώνουν τις ψυχές.

μια διασχιση απο
τα δυτιΚα προσ

τα ανατολιΚα του 
νησιου,με τελιΚο 

προορισμο  τη 
φιλοξενη μαρπησσα, 

οπου ειμαστε 
Καλεσμενοι για το 
πασχαλινο γευμα 

αφιερωμενο
στην αγαπη. 
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αναρριΧΗτικα νεα

Δευτέρα πρωί, ξεκινήσαμε από την 
καρδιά της Παροικιάς και μέσα από 
τα γραφικά σοκάκια της, θέλοντας να 
ανεβούμε στην ψηλότερη κορυφή του 
νησιού στους Άγιους Πάντες στα 762 
μέτρα. Η ενδοχώρα, σε μια πορεία 
προς την Πέρα Παναγιά, μαγική, 
γεμάτη χρώματα κι αρώματα με κάθε 
λογής αγριολούλουδο και βοτάνι να 
καμαρώνει στη θωριά μας. Στο βάθος 
δεσπόζει η γυναικεία Μονή Θαψανών, 
όπου, αφού οι καλόγριες μας έντυσαν 
όλες τις γυναίκες σεμνά κι απέριττα, 
πρόσφεραν σε όλους μας τη γλύκα 
και τη δροσιά όπως είθισται. Ένα 
βοριαδάκι μας συντρόφευε καθώς 
ανηφορίζαμε, μέχρι που φθάσαμε στο 
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και στην 
κορυφή με την πανοραμική θέα να μας 
αποζημιώνει γεμίζοντας ικανοποίηση 
την αχόρταγη ματιά μας.
 
Οι αγαπημένοι μας Περπατητές 
ονομάτισαν τα νησιά που απλώνονταν 
μπροστά μας. Κατάβαση σιγά σιγά προς 
την Μονή του Αϊ Γιάννη του Καπαρού 

και κατάληξη στις Λεύκες, την άλλοτε 
πρωτεύουσα του νησιού ντυμένη στα 
καταπράσινα πεύκα. Αμφιθεατρικά 
χτισμένη, σε κερδίζουν τα λευκά 
σοκάκια της. Η Ράμνος, η κεντρική 
οδός, με το μουσείο Κυκλαδίτικης 
λαογραφίας, παραδοσιακά μαγαζάκια 

και στη μικρή πλατεία τα καφενεδάκια, 
όπου μπορείς να απολαύσεις τον 
καφέ σου ήσυχα, μιας και δεν 
περνούν αυτοκίνητα. Στο τέρμα της 
διαδρομής δεσπόζει η εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας, από παριανό μάρμαρο, 
χτισμένη το 1835.

Το ρολόι αρχίζει να μετράει αντίστροφα 
για ‘μας κι η επιστροφή μας βρίσκει 
όλους μαζί σε ένα γραφικό ταβερνάκι 
να συντρώμε με τους αγαπημένους 
μας φίλους πια Περπατητές της 
Πάρου, ευχόμενοι να ξανασμίξουμε 
σύντομα στην Κρήτη μας για να τους 
περπατήσουμε κι εμείς στις ομορφιές 
του νησιού μας.

Είναι αλλιώς να ταξιδεύεις σε έναν τόπο 
έχοντας στο χέρι έναν ταξιδιωτικό οδηγό 
κι αλλιώς να ‘χεις τους ανθρώπους 
του να σε γεμίζουν με τη γνώση, τις 
ομορφιές, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου 
τους και την αγάπη τους, μια φιλοξενία 
που μας μοιράστηκε απλόχερα κι τους 
ευγνωμονούμε γι’ αυτό. 

η ενδοχωρα,
σε μια πορεια
προσ την περα 

παναγια, μαγιΚη, 
γεματη χρωματα

Κι αρωματα με Καθε 
λογησ αγριολουλουδο 

Και βοτανι να 
Καμαρωνει

στη θωρια μασ. 
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κλιΜακεσ Χαρτών
Εξηγούμε τις διαφορές

Πηγή: www.anevenontas.gr

Οι χάρτες έχουν ο καθένας τη δικιά 
του κλίμακα και κάποιες φορές αυτό 
μπερδεύει τους αρχάριους χρήστες. 
Τι ακριβώς σημαίνουν στην πράξη οι 
διαφορετικές κλίμακες;

Οι χάρτες, αναπόσπαστο κομμάτι του 
εξοπλισμού μας, έχουν ο καθένας τη 
δικιά του κλίμακα και κάποιες φορές 
αυτό μπερδεύει τους αρχάριους 
χρήστες. Τι ακριβώς σημαίνουν στην 
πράξη οι διαφορετικές κλίμακες. 
Κάθε χάρτης είναι φτιαγμένος σε 
μια συγκεκριμένη κλίμακα, κάτι που 
επιτρέπει στο χρήστη να υπολογίζει 
τις αποστάσεις μεταξύ των σημείων.

Πώς δουλεύει στην πράξη αυτό;
Είναι πολύ απλό. Η κλίμακα 
δείχνει πόσες φορές θα χρειαστεί 

να μεγεθύνετε τον χάρτη, ώστε να 
ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθος 
του τοπίου που παρατηρείτε. 
Παράδειγμα:
• Ένα τετράγωνο πλέγμα σε χάρτη 1:10 
000 εάν μεγεθυνθεί 10.000 φορές θα 
ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθος του 
εδάφους. Δηλαδή π.χ. ένας πόντος στο 
χάρτη, αντιστοιχεί σε 100 μέτρα (1πό
ντοςΧ10000=10000πόντοι=100μέτρα). 
• Ένα τετράγωνο πλέγμα σε χάρτη 1:25 
000 εάν μεγεθυνθεί 25.000 φορές θα 
ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθος 
του εδάφους. Δηλαδή ένας πόντος στο 
χάρτη, αντιστοιχεί σε 250 μέτρα.
• Ένα τετράγωνο πλέγμα σε χάρτη 1:50 
000, εάν μεγεθυνθεί 50.000 φορές, θα 
ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθος 
του εδάφους. Δηλαδή ένας πόντος στο 
χάρτη, αντιστοιχεί σε 500 μέτρα.

Οπότε, ποια είναι η καλύτερη 
κλίμακα για πεζοπορία;
Η επιλογή της κλίμακας του χάρτη 
εξαρτάται από την ποσότητα 
λεπτομέρειας που ψάχνετε ή 

χρειάζεστε. Όσες περισσότερες οι 
λεπτομέρειες, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πλευρά του πλέγματος ώστε να 
χωρέσει αυτή η πρόσθετη λεπτομέρεια 
και βέβαια αυτό σημαίνει ότι ο χάρτης 
σας θα καλύψει μικρότερη έκταση. 
Και τέλος, η κλίμακα χάρτη που θα 
χρησιμοποιήσετε, θα υπαγορευτεί όχι 
μόνο από τις ανάγκες σας, αλλά και 
από τη διαθεσιμότητα.

Ο χάρτης με κλίμακα 1:10 000 είναι 
πολύ καλός για πεζοπόρους, καθώς 
δείχνει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο 
λεπτομέρειας, συμπεριλαμβανομένων 
των μονοπατιών και των διαβαθμίσεων 
τους, των χωματόδρομων, των 
διαφόρων κτισμάτων (π.χ. στάνες), 
των πηγών, της δασοκάλυψης, 
καθώς επίσης και των εμποδίων π.χ. 
περιφράξεις, βραχώδεις περιοχές, 
δίκτυα ΔΕΗ κ.λπ. Οι ισοϋψείς είναι 
ανά 10 μέτρα και αποτυπώνονται με 
λεπτομέρεια, κάτι που σας επιτρέπει 
να κατανοήσετε εύκολα πόσο απότομη 
κλίση έχει μια πλαγιά. Λίγες περιοχές 
που ενδιαφέρουν τους πεζοπόρους 
διαθέτουν ανάλογους χάρτες Υμηττός. 
Πεντέλη, Μετέωρα, Σέιχ – Σού και 
κάποια νησιά).
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Ένας χάρτης 1:25 000 έχει ελαφρώς 
λιγότερες λεπτομέρειες από ότι ο 
παραπάνω, αλλά προσφέρει ακόμα 
αρκετές πληροφορίες στον πεζοπόρο 
για εύκολη πλοήγηση στο πεδίο. 
Πιστεύω ότι είναι η ιδανική κλίμακα για 
πεζοπορία. Συνήθως οι ισοϋψείς, είναι 
και εδώ ανά 10μ. και αν η φωτοσκίαση 
είναι σωστή, σας επιτρέπει να έχετε μια 
πολύ καλή εικόνα για τη μορφολογία του 
πεδίου. Σε αυτή την κλίμακα υπάρχουν 
αρκετοί χάρτες που συμπεριλαμβάνουν 
μερικά από τα δημοφιλέστερα βουνά, 
όπως η Πάρνηθα, ο Όλυμπος, η Δίρφυς, 
το Βέρμιο, ο Σμόλικας, ο Ερύμανθος, το 
Φαλακρό κ.α.

Ένας χάρτης 1:50 000 είναι ο λιγότερο 
λεπτομερής από τις τρεις κλίμακες που 
παρουσιάζουμε εδώ, αλλά εξακολουθεί 
να απεικονίζει δρόμους, μονοπάτια, 
κτίσματα και τριγωνομετρικά ορόσημα. 
Οι χάρτες αυτής της κλίμακας, είναι από 
τους αγαπημένους των ποδηλατών, 
αλλά και των πιο ψαγμένων 
περιηγητών, καθώς περιέχουν 
μεγαλύτερη περιοχή από τις άλλες δύο 
κλίμακες και ταυτόχρονα απεικονίζονται 
όλοι οι δρόμοι και χωματόδρομοι. Οι 
ισοϋψείς όμως εδώ είναι ανά 20 μέτρα, 
κάνοντας πιο δύσκολο να εκτιμηθεί το 
έδαφος. Θα βρείτε πολλούς χάρτες σε 
αυτήν την κλίμακα, για όλα σχεδόν τα 
βουνά και τις περιοχές.

Η διαφορά στην κλίμακα αφορά μόνο 
την ποσότητα της πληροφορίας;
Όχι. Ή μάλλον δεν θα έπρεπε να αφορά 
μόνο την ποσότητα της πληροφορίας, 
αλλά και την ποιότητα αποτύπωσης 

του ανάγλυφου. Δηλαδή η κάθε 
κλίμακα έχει τη δικιά της φιλοσοφία, 
δεν είναι απλά μια μεγέθυνση (όπως 
όταν μεγεθύνουμε στο φωτοτυπικό 
ένα κομμάτι χαρτί). Κακά τα ψέματα, 
παρόλα τα ποιοτικά άλματα που έγιναν 
τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς οι 
ελληνικές χαρτογραφικές εταιρείες 
υστερούν ακόμα σε αυτό το κομμάτι, αν 
και σε κάθε ανατύπωση βελτιώνονται. 
Δύσκολα σε έναν ελληνικό χάρτη θα 
καταλάβεις αν η πλαγιά είναι απλώς 
απότομη ή αν πρόκειται για έναν 
αδιάβατο σπασμένο γκρεμό ή αν 
υπάρχει ένα βράχινο ζωνάρι ή μια σάρα. 
Επίσης είναι ελάχιστες οι πληροφορίες 
για τη δασοκάλυψη ή τα δίκτυα υψηλής 
τάσης της ΔΕΗ. Αλλά πιστεύουμε ότι 
στο μέλλον θα δούμε πολύ αξιόλογες 
αποτυπώσεις.

Βρες το χάρτη που σου χρειάζεται 
και ξεκίνα!
Έτσι, το ποιος χάρτης σου χρειάζεται, 
εξαρτάται από το τι σκοπεύεις να 
κάνεις. Σκοπεύεις να περπατήσεις 
στο Πήλιο π.χ; Ένας χάρτης 1:25000 
είναι ότι πρέπει, αφού θα σου δώσει 
επαρκείς πληροφορίες για να 
κινηθείς στο μονοπάτι. Σκοπεύεις να 
ποδηλατήσεις; Επέλεξε 1:50000, γιατί 
θα χρειαστείς περισσότερο «χώρο», 
παρά λεπτομέρεια.

Τι χάρτες κυκλοφορούν για τα 
ελληνικά βουνά και που μπορώ να 
τους βρω;
Οι ελληνικές χαρτογραφικές εταιρείες 
δεν είναι πολλές. Εν αρχή είναι η 
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ). 

Κάποτε ήταν η μόνη πηγή αξιόπιστων 
χαρτών και για όσους ψάχνουν παλιά 
μονοπάτια, είναι αναντικατάστατοι 
αφού είναι οι μόνοι που αποτυπώνουν 
τέτοια. Η απεικόνιση του πεδίου είναι 
εξαιρετική. Οι διαθέσιμη κλίμακα είναι 
1:50000.

Η ΑΝΑΒΑΣΗ είναι η πλέον γνωστή 
εταιρεία στους πεζοπόρους αφού 
ειδικεύεται στις ορεινές περιοχές. Οι 
τίτλοι της περιέχουν σχεδόν όλα τα 
βουνά από τις Πρέσπες και κάτω, αλλά 
και σχεδόν όλα τα νησιά. Οι χάρτες της, 
καλοδουλεμένοι, ανατυπώνονται συχνά 
και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι.
Η GEOPSIS είναι μια εταιρεία με έδρα 
την Καβάλα που ειδικεύεται στη Βόρεια 
Ελλάδα. Οι χάρτες της για τα βουνά 
των βόριων συνόρων κάλυψαν ένα 
τεράστιο κενό, μάλιστα στους τίτλους 
της περιλαμβάνεται και το δημοφιλές 
Πιρίν της Βουλγαρίας. Η ποιότητα 
αποτύπωσης του ανάγλυφου πιστεύω 
ότι είναι κορυφαία στον ελληνικό χώρο. 
Η TERRAIN είναι μια ακόμα εταιρεία 
ποιοτικών χαρτών. Ειδικεύεται στα 
νησιά, αλλά διαθέτει και κάποιους 
τίτλους βουνών (Πάρνηθα, Πήλιο, 
Άθως, Υμηττός). Τέλος η ΝΑΚΑΣ με 
τους διακριτικούς τίτλους ΟΡΑΜΑ και 
ROAD, διαθέτει τη μεγαλύτερη ποικιλία 
χαρτών για κάθε χρήση και μέσα στον 
κατάλογό της θα βρούμε και αρκετούς 
πεζοπορικούς και μάλιστα μοναδικούς, 
για βουνά όπως ο Χορτιάτης ή το 
Βέρμιο. Η ποιότητα τους κυμαίνεται από 
μέτρια έως πολύ καλή. 

Υμηττός 1:10000 εκδ. Terrain
Βρετανικός χάρτης
της OS 1:25000.
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τΗλεσκοΠικα ΜΠατον
Το κλειδί για υγιή γόνατα

Πηγή: www.anevenontas.gr

Τα μπατόν είναι ίσως το πιο χρήσιμο 
εργαλείο μετά το πιολέ. Βοηθούν στο 
να περπατάμε ασφαλείς, αλλά και να 
μειώνουμε τους κραδασμούς που 
καταπονούν το σώμα.”

Τα μπατόν είναι ίσως το πιο χρήσιμο 
εργαλείο μετά το πιολέ. Βοηθούν στο 
να περπατάμε ασφαλείς, αλλά και να 
μειώνουμε τους κραδασμούς που 
καταπονούν το σώμα, ειδικά όταν 
φοράμε σακίδιο. Να ένας οδηγός που 
θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά, 
αλλά και να το χρησημοποιείτε σωστά.

ΑΓΟΡΑ
Υλικό αξόνων:
Το αλουμίνιο είναι το πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενο υλικό, αφού είναι 
ελαφρύ, οικονομικά προσιτό και 
ανθεκτικό. (Τα πιο άκαμπτα μπατόν 
δε λυγίζουν τόσο όταν ρίχνετε σ’ αυτά 
το βάρος σας. Αυτό σημαίνει επαρκή 
μεταφορά δύναμης όταν αφαιρείτε το 
βάρος σας από αυτά.) Τα πιο ισχυρά 
κράματα (που χρησιμοποιούνται 
σε υψηλής τεχνολογίας μπατόν) 
είναι θερμοκατεργασμένο αλουμίνιο 
70/75, ενώ το πιο μαλακό 60/61 
χρησιμοποιείται για μοντέλα για 
αρχάριους και παιδιά. Οι ετικέτες συχνά 
δεν παραθέτουν αυτές τις πληροφορίες, 
γι’ αυτό είτε τηλεφωνήστε στην εταιρεία 
είτε ρωτήστε έναν ενημερωμένο 
υπάλληλο στο κατάστημα.

Οι άξονες από carbon από την άλλη, 
είναι 72% πιο σκληροί από το αλουμίνιο 
και 7,5% πιο ελαφριοί κατά μέσο όρο, 
όμως στοιχίζουν περισσότερο - έτσι 
είναι κατάλληλοι για ultralighters, 
οι οποίοι μετρούν πάνω απ’ όλα την 
εξοικονόμηση βάρους. Το carbon μπορεί 
να είναι εύθραυστο: μια χαρακιά μπορεί 
συχνά να κάνει τον άξονα να σπάσει 
ανεπανόρθωτα. (Το αλουμίνιο, αντίθετα, 
λυγίζει ή βουλιάζει πριν σπάσει.) Ως 
αντιστάθμισμα, τα πιο γερά μπατόν από 
carbon διαθέτουν παχιά τοιχώματα 
στους άξονες και/ή ανθεκτικά σχέδια 
ύφανσης. Και πάλι δεν μπορείτε να το 
μάθετε από την ετικέτα, γι’ αυτό πρέπει 
να ρωτήσετε τον κατασκευαστή ή στο 
κατάστημα.

Βάρος αιώρησης:
 Το καθαρό βάρος ενός μπατόν διαφέρει 
από το βάρος αιώρησής του (το πόσο 
ελαφριά αίσθηση δίνει κατά τη χρήση). 
Μια ελαφριά άκρη απαιτεί λιγότερη 
ενέργεια κατά τη χρήση. Οι ετικέτες 
δεν παραθέτουν στοιχεία γι’ αυτή την 
παράμετρο, γι’ αυτό δοκιμάστε πολλά 
μπατόν για να συγκρίνετε την αίσθηση.

Σχήμα άξονα:
Επιλέξτε μπατόν με στενεμένο κάτω 
άξονα. Αυτό κάνει πιο ισχυρό το 
μπατόν στην περιοχή όπου δέχεται τη 
μεγαλύτερη επιβάρυνση (το τμήμα της 
άκρης και μειώνει το βάρος αιώρησης. 
Ορισμένοι άξονες διαθέτουν διάταξη 
απορρόφησης ενέργειας, πράγμα 
που αυξάνει το βάρος τους, αλλά 
μειώνει τους κραδασμούς στους 
καρπούς, τους αγκώνες και τους 
ώμους – επιθυμητό αν κάνετε 
μεγάλες πεζοπορίες ή κατεβαίνετε 
από κακοτράχαλα μονοπάτια.

Μηχανισμοί μανδάλωσης:
Αυτοί σας επιτρέπουν να προσα-
ρμόζετε το μήκος, πολύ βασική 
ιδιότητα.

Λαβές: 
Οι λαβές κατασκευάζονται από 
ανθεκτικό ελαστικό ή αφρώδες υλικό 
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EVA, καθώς και από φελλό, ο οποίος 
ιδρώνει λιγότερο. Τα μεγέθη τους 
ποικίλλουν, ενώ υπάρχουν μοντέλα 
διαφορετικά για κάθε φύλο καθώς και 
για χειμώνα. Φοράτε γάντια ή χούφτες 
όταν δοκιμάζετε την εφαρμογή τους.

Έξτρα χαρακτηριστικά:
Επιλέξτε ιμάντες καρπών για να 
μειώνετε την καταπόνηση των χεριών 
και των μπράτσων. Οι ιμάντες με μαλακή 
επένδυση βοηθούν να μη συγκαίγεστε 
από την τριβή. Επιλέγετε μοντέλα με 
ανταλλάξιμα καλαθάκια. Τα φαρδιά 
κρατούν τα μπατόν στην επιφάνεια του 
χιονιού ή της λάσπης.

ΧΡΗΣΗ
Τα μπατόν μειώνουν την καταπόνηση 
των ποδιών γύρω στο 20% 
μεταφέροντας κάποιο βάρος στον 
κορμό. Είναι θέμα προτίμησης το πόσο 
βάρος θα ρίξετε στα μπατόν.
Σε ίσιο έδαφος οι αγκώνες σας πρέπει 

να λυγίζουν στις 90 μοίρες. Για τις 
ανηφόρες κονταίνετε τα μπατόν έτσι 
ώστε να μπορείτε να τα τοποθετείτε 
ίσια – ή μετακινείτε τα χέρια σας από 
τους ιμάντες και κρατάτε το λαστιχένιο 
τμήμα (αν υπάρχουν) κάτω από τη 
λαβή. Επιμηκύνετε τα μπατόν για τις 
καταβάσεις, έτσι ώστε να μπορείτε 
να στηρίζεστε πάνω τους χωρίς να 
λυγίζετε τη μέση. Κονταίνετε το μπατόν 
που βρίσκεται προς την ανηφόρα όταν 
τραβερσάρετε.
Τα χέρια πρέπει να ξεπροβάλλουν μέσα 
από τους ιμάντες από κάτω. Με αυτό τον 
τρόπο, όταν πιέζετε το μπατόν προς τα 
κάτω, η πίεση κατανέμεται γύρω από 
το χέρι σας κι εξαλείφει την ανάγκη να 
πιάσετε σφιχτά το μπατόν.

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ
Ορισμένοι αλουμινένιοι ή πλαστικοί 
εξωτερικοί σφιγκτήρες ανοίγουν με 
τον καιρό, με αποτέλεσμα να μην 
κλειδώνουν στη θέση τους τα τμήματα 
του μπατόν όταν είναι κλειστός ο 
χειρομοχλός. Ο διαστολέας μπορεί 
να ελευθερωθεί αν τον χαλαρώσετε 
υπερβολικά. Λύστε το πρόβλημα 
τραβώντας χωριστά τα τμήματα του 
μπατόν κι ύστερα περνώντας ξανά 
τον εσωτερικό διαστολέα. Η υγρασία 
στο εσωτερικό των αλουμινένιων 
αξόνων μπορεί να προκαλέσει 
οξείδωση (μια λευκή σκόνη), η οποία 
εμποδίζει τα τμήματα του μπατόν 
να ολισθαίνουν ομαλά και κάνει πιο 
αδύναμο το μανδάλωμα. Αποφύγετε 
την οξείδωση χωρίζοντας τα τμήματα 
ύστερα από κάθε χρήση και αφήνοντας 
το εσωτερικό να στεγνώσει. Για να 
αφαιρείτε τη σκόνη της οξείδωσης, 
χρησιμοποιείτε ένα μακρύ βουρτσάκι. 
Καθαρίζετε τις λαβές από ελαστικό ή 

EVA με ένα ύφασμα εμποτισμένο με 
σαπούνι. Για να αφαιρέσετε τις βρομιές 
από τις λαβές φελλού, τρίψτε τες με ένα 
λεπτό γυαλόχαρτο.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟYΝ 
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Εσωτερική περιστρεφόμενη 
διάταξη μανδάλωσης
Όταν περιστρέφετε τα τμήματα του 
μπατόν προς αντίθετες κατευθύνσεις, 
ένας πλαστικός διαστολέας μέσα σ’ έναν 
από τους άξονες μανδαλώνει κόντρα στα 
εσωτερικά τοιχώματα της άρθρωσης, 
εμποδίζοντας το τμήμα του μπατόν 
να γλιστρήσει. Οι περιστρεφόμενες 
διατάξεις μανδάλωσης είναι ο πιο 
ισχυρός διαθέσιμος μηχανισμός και 
δύσκολα χαλαρώνουν συμπτωματικά, 
όπως μπορεί να συμβεί με άλλες 
συσκευές. Αν όμως χαλαρώσουν, εκεί 
θα φανούν οι αρετές ενός ποιοτικού 
συστήματος. Όμως το κρύο μπορεί 
να τις εμποδίσει να μανδαλώνουν/

ξεμανδαλώνουν αξιόπιστα, και είναι 
πιο δύσκολο να τις ρυθμίσει κανείς με 
γάντια ή με ιδρωμένα χέρια.

Εξωτερικός σφιγκτήρας με 
χειρομοχλό
Το κλείσιμο του χειρομοχλού σφίγγει μια 
ζώνη από ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο 
ή πλαστικό, η οποία συνενώνει τα δύο 
τμήματα. Το άνοιγμά της επιτρέπει 
τη ρύθμιση του μήκους του μπατόν. 
Αυτοί οι τρόποι μανδάλωσης είναι 
αξιόπιστοι σε θερμοκρασίες παγετού, 
όμως αντέχουν λιγότερο βάρος 
από τις περιστρεφόμενες διατάξεις 
μανδάλωσης προτού καταρρεύσουν 
(80 κιλά μάξιμουμ έναντι 140). Και πάλι 
όμως αυτή η δύναμη είναι μεγαλύτερη 
από αυτήν που ασκούν οι περισσότεροι 
πεζοπόροι. Κάποιοι τέτοιοι μηχανισμοί 
απαιτούν αρκετή δύναμη για να 
κλείσουν σφιχτά. 
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Η ΠροελευσΗ & Η σΗΜασια τών ονοΜασιών 
τών ψΗλοτερών κορυφών τΗσ γΗσ

Οι ονομασίες όλων σχεδόν των κορυφών των Ιμαλαϊων προέρχεται από γλώσσες όπως τα Νεπαλέζικα, Θιβετιανά, Χίντι 
και Ουρντού. Μόνο λίγες από αυτές έχουν αγγλικά ονόματα. Έτσι, για τους περισσότερους ανθρώπους που δεν κατάγονται 
από τις περιοχές αυτές ή που δεν μιλούν τις τοπικές διαλέκτους, τα ονόματα αυτά τους ηχούν παράξενα και δεν γνωρίζουν 
τη σημασία τους. Σ’ αυτήν την ανάρτηση, έχω συντάξει έναν κατάλογο με τα ονόματα των ψηλότερων κορυφών του 
κόσμου και τη σημασία τους. Δεν περιλαμβάνονται όλα τα βουνά. Μόνο 18 από αυτά. Ας τα γνωρίσουμε. 

1. Everest (8.848 m), Nepal/Tibet 

Το Everest ονομάστηκε έτσι προς τιμή του George Everest, 
διευθυντή ενός τμήματος της Μεγάλης Τριγωνομετρικής 
Έρευνας της Ινδίας. Ένα απόγευμα του 1852 στο Dehradun 
της αυτοκρατορικής Ινδίας, ο υπάλληλος-υπολογιστής (αυτή 
ήταν τότε η επίσημη ονομασία των υπαλλήλων που έκαναν 
υπολογισμούς) Michael Hennesy μπήκε στο γραφείο του 
προϊσταμένου του ανακράζοντας: «Κύριε, ανακάλυψα το  

 
ψηλότερο βουνό του κόσμου». Ο προϊστάμενός του Andrew  
Waugh ενθουσιασμένος έδωσε το όνομα του διευθυντή-
προκατόχου του στο ψηλότερο βουνό της γης. Το Everest 
διαθέτει, επίσης, ονομασία τόσο στα Νεπαλέζικα όσο και στα 
Θιβετιανά. Στα Νεπαλέζικα ονομάζεται Sagarmatha, που 
σημαίνει «το μέτωπο του ουρανού». Στα Θιβετιανά αποκαλείται 
Chomolunga, που σημαίνει «Μητέρα θεά της Γης».

2. Κ2 (8.611 m), Pakistan

Η ονομασία Κ2 δεν έχει κάποια συγκεκριμένη έννοια. Προέκυψε από 
τη σημειογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην Μεγάλη Τπογραφική 
Επιθεώρηση. Ο Tomas Montgomerie έκανε μια πρώτη έρευνα της 
οροσειράς Karakorum από το όρος Haramukh, περίπου 210 χλμ. νότια 
και σχεδίασε τις δυο ψηλότερες κορυφές σημειώνοντάς τις ως Κ1 και 
Κ2. Η πολιτική της Μεγάλης Τοπογραφικής Επιθεώρησης ήταν η χρήση 
τοπικών ονομάτων, όπου αυτό ήταν δυνατό. Η εμφανέστερη κορυφή, το 
Κ1, βρέθηκε ότι είναι το όρος Masherbrum. Όμως το Κ2 δεν είχε τοπικό 
όνομα, κυρίως λόγω της απομακρυσμένης θέσης του. Το βουνό δεν είναι 
ορατό από το Askole, το τελευταίο χωριό νότια, ή από την πλησιέστερη 
κατοίκηση βόρεια και διακρίνεται αμυδρά μόνο στο τέλος του παγετώνα 
Baltoro, πέρα από τον οποίο πολύ λίγοι ντόπιοι διακινδύνεψαν να 
εξερευνήσουν.

Πηγή: www.hikingexperience.gr
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3. Kanchenjunga (8.586 m), Nepal/India
Η ονομασία του τρίτου ψηλότερου βουνού της γης σημαίνει 
«οι πέντε θησαυροί του χιονιού», καθώς έχει πέντε 
κορυφές και λατρευόταν πάντα από τους κατοίκους του 
Darjeeling και του Sikkim.

4. Lhotse (8.511 m), Nepal
Στα Θιβετιανά η λέξη Lhotse σημαίνει «Νότια κορυφή».

6. Cho Oyu (8.201 m), Nepal/Tibet «Τιρκουάζ θεά».5. Makalu (8.463 m), Nepal/Tibet, «Μαύρο βουνό».

7. Dhaulagiri (8.167 m), Nepal,  «Λευκό βουνό». 8. Manaslu (8.163 m), Nepal. Το όνομά του σημαίνει 
«Βουνό του Πνεύματος» και προέρχεται από τη σανσκριτική 
λέξη Μανάσα, που σημαίνει «διάνοια» ή «ψυχή».

9. Nanga Parbat (8.125 m), Pakistan. Το «Γυμνό 
βουνό».

10. Annapurna (8.091 m), Nepal. Η λέξη είναι 
σανσκριτική και σημαίνει «Θεά της Εσοδείας».



44

11. Gasherbrum (8.068 m), Pakistan 
Το «Όμορφο βουνό».

12. Broad Peak (8.051 m), Pakistan. Αγγλική 
ονομασία που σημαίνει «η πλατιά κορυφή». Όμως αυτήν 
την κυριολεκτική μετάφραση «Broad Peak» του Falchan 
Kangri δεν την έχουν αποδεχθεί οι Μπάλτι του Πακιστάν.

14. Macchapuchhre (6.993 m), Nepal. 
Η «ουρά του ψαριού». 

13. Nuptse (7.861 m), Nepal
Στα Θιβετιανά σημαίνει «Δυτική κορυφή».

15. Ama Dablam (6.856 m), Nepal. Το όνομά 
του σημαίνει «το περιδέραιο της μητέρας». Οι μακριές 
κορυφογραμμές μοιάζουν με τα προστατευτικά χέρια της 
μητέρας (ama) και ο παγετώνας ανάμεσά τους συμβολίζει 
το dablam, το παραδοσιακό διπλό περιδέραιο που περιέχει 
εικόνες των θεών και φορούν οι γυναίκες Sherpa.

16. Kailash (6.638 m), Tibet. Το «Κρυστάλλινο βουνό»

17. Pumori (7.161 m), Nepal.  Νονός του βουνού 
αυτού υπήρξε ο θρυλικός George Mallory, και στη γλώσσα 
των Sherpa του Νεπάλ σημαίνει «ανύπαντρη κόρη».

18. Kala Patthar (5.643 m), Nepal. Στα νεπαζέλικα 
και στα Χίντι σημαίνει «Μαύρος βράχος».
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Ένας φίλος, ένας σύντροφος, ένας 
μαχητής, μα πάνω από όλα ένα νέο 
παιδί μας άφησε νωρίς, μόλις στα 27 
του χρόνια, δίνοντας τέλος στη ζωή.

4/6/19. Μια βραδιά που άργησε 
να ξημερώσει όσο καμιά άλλη. 
Δεκάδες γίγαντες να κλαίνε σαν 
μωρά αδυνατώντας να δεχτούν τα 
τερτίπια της μοίρας. Μια πόλη βουβή 
που αναρωτιέται τι λάθος έχει κάνει 
και κάθε χρόνο θρηνεί νέα παιδιά 
συντρίβοντας κάθε αρνητικό ρεκόρ. 
Ένα νησί που για χρόνια ήταν οδηγός 
της χαράς και της ευτυχίας έχει 
μετατραπεί σε μαύρη τρύπα του κακού.

Κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια 
και στη φίλη μας Χρύσα που μας 
χρειάζεται τώρα πιο πολύ από ποτέ.

Εμείς οι φίλοι σου δεν έχουμε άλλη 

επιλογή. Θα γίνουμε πιο δυνατοί, 
ενωμένοι όπως ζήτησες, θα προ-
σέχουμε ο ένας τον άλλον και θα 
στήσουμε οδοφράγματα για κάθε 
μαύρη σκέψη που απειλεί το μυαλό, 
την καρδιά και τις ψυχές μας.

Παναγιώτης Ασμάνης ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ!
Παναγιώτης Ασμάνης PUNK OFF!

Οι φίλοι πεθαίνουν μοναχά άμα τους 
ξεχάσεις...

ΥΓ1. Οι μικροί μας γίγαντες έφεραν τα 
πρώτα μετάλλια στο σύλλογο. Μπράβο 
Νίκο, μπράβο Φάνη!

ΥΓ2. Αγώνες αναρρίχησης μόνο 
στην Αθήνα μέχρι να δημιουργηθούν 
υποδομές και σε άλλα μέρη. Όχι άλλο 
Βόλο! Ασφαλιστές και χαράκτες μονάχα 
έμπειροι αναρριχητές. Πραγματάκια 
αυτονόητα αν θέλουμε στα αλήθεια να 
προσφέρουμε.

ΥΓ3. Η πιο σημαντική στιγμή και η 
καλύτερη εμπειρία των αγώνων ήρθε 
από άλλον έναν μπόμπιρα. Ο μικρός 
Ευάγγελος χάρισε το μετάλλιο του 
και μια μεγάλη αγκαλιά, την ώρα της 
απονομής σε συναθλητή, ο οποίος, αν 
και κέρδισε, δεν μπόρεσε να βραβευτεί 
για γραφειοκρατικούς λόγους. Ευτυχώς 
υπάρχουν και αυτοί οι μπόμπιρες και 
φωτίζουν λίγο τι ψυχές μας.

CrETAN CLIMBING COMMUNITy

against all forms of racism  

αναρριΧΗτικα νεα
  21 εκατομμύρια λόγοι να σε θυμόμαστε για πάντα!
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Από τη Φύση δεν παίρνουμε τίποτα 
παρά μόνο φωτογραφίες,

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

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

Οι επιχειρήσεις είναι οι εξής:

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

10% ΕΚΠΤΩΣΗ σε είδη κάμπινγκ

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

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

10% έκπτωση σε όλα τα είδη.

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Οπτικά Αντωνακάκη
Ηράκλειο - Οδός 1866 αρ.109
www.antonakaki-optics.gr

ΚΑΒΟΣ ΣΠΟΡ
Λ. 62 Μαρτύρων 11 - Ηράκλειο

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

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

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

ΓΚΟΥΦΑΣ • Adventure Store
Aβέρωφ 21 - Ηράκλειο

10% έκπτωση σε είδη ορειβασίας 
και κάμπινγκ.ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΟΡ

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

10% έκπτωση στα κανονικά τμήματαΚΑΖΑΛΙ • www.kazali.gr
Kορωναίου 5 - Ηράκλειο
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης. 

• Διεύθυνση: Δικαιοσύνης 53  - Τ.Κ. 712 02 - Ηράκλειο 
• Τηλ.: 2810 227609 (20:30 - 22:30)  •  Κιν.: 6971 535328  (μόνο Σαββατοκύριακο)

• Τηλ. Kαταφυγίου: 6976 576070
• www.eos-her.gr          www.facebook.com/eosheraklion   •   e-mail: info@eos-her.gr

• Οι συμμετέχοντες στις αναβάσεις γνωρίζουν τους κινδύνους της ορειβασίας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι φέρουν την ευθύνη σε 
   περίπτωση ατυχήματος.
• Ο αρχηγός της εκάστοτε ανάβασης δικαιούται να κάνει επιλογή των συμμετεχόντων για λόγους ομαδικής ή ατομικής ασφάλειας. 
•    Το πρόγραμμα των αναβάσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις απρόβλεπτες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, τη  δυσκολία των     
   διαδρομών και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.
•  Οι ώρες πορείας που αναφέρονται σε κάθε ανάβαση είναι ενδεικτικές, αναφέρονται σε μέσο ορειβατικό περπάτημα, είναι συνολικές
    (ανάβαση - κατάβαση) και προφανώς χωρίς τις απαραίτητες στάσεις.
•      Πληροφορίες για τις αναβάσεις παρέχει ο εκάστοτε αρχηγός από Δευτέρα έως Παρασκευή  πριν την εξόρμηση 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.
•  Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του ΕΟΣ Ηρακλείου παραμένουν ασφαλή στον Σύλλογο και χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες 
   του Συλλόγου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ
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• Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας για την τρέχουσα διετία είναι το 
εξής: Πρόεδρος: Άννα Καλλέργη, Αντιπρόεδρος: Νανά 
Κουτσανδρέου, Γενική Γραμματέας: Σοφία Χουλάκη, 
Ταμίας: Πολυτίμη Χρηστάκου, Έφορος ορειβασίας: Γιάννης 
Αντωνάκης, Έφορος ορειβατικού σκι, αναρρίχησης και 
κατάβασης φαραγγιών: Εύα Δημάκη, Έφορος καταφυγίου: 
Φάνης Μάμος, Έφορος ορειβατικού και αναρριχητικού 
εξοπλισμού: Μαννιάνα Μιγάδη, Έφορος Εντευκτηρίων: 
Σοφία Σωτηροπούλου.

• Ευχαριστούμε τα μέλη μας Γιάννη Ρογκάκο και Φάνη Μάμο 
που πρόσφεραν την πολύτιμη προσωπική τους εργασία για 
τη συντήρηση των εντευκτηρίων μας.

• Το τροποποιημένο καταστατικό του Συλλόγου είναι πλέον σε 
ισχύ και διέπει όλες μας τις κινήσεις.

• Για τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες ανακαινίστηκε και 
λειτουργεί η ταράτσα του Συλλόγου, ένα δροσερό στέκι για 
να τα λέμε.

• Νωρίς το φθινόπωρο προγραμματίζονται μαθήματα  
Α΄ βοηθειών από τους Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και 
μέλη μας στα εντευκτήρια του Συλλόγου. Τα μαθήματα θα 
επαναλαμβάνονται κάθε εξάμηνο.

• Το Νοέμβριο προγραμματίζονται άτυπες ενημερωτικές 
συναντήσεις με θέμα την Αρχηγία των εξορμήσεων για 
τα μέλη μας που είναι ή επιθυμούν να γίνουν αρχηγοί 
εξορμήσεων.

• Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Σχολή Ορειβασίας 
αρχαρίων τον περασμένο χειμώνα. Θα διοργανωθεί εκ νέου 
Σχολή τον προσεχή χειμώνα. Κάντε δήλωση ενδιαφέροντος 
στην ιστοσελίδα μας και… μείνετε συντονισμένοι. 

• Συγχαρητήρια στους νεαρούς αθλητές μας Νίκο Λυδακάκη 
(4ος στη γενική κατάταξη) και Φάνη Μανιαδάκη για 
την επιτυχημένη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις 
αγωνιστικής αναρρίχησης της Ε.Ο.Ο.Α. την περασμένη 
άνοιξη. Και σ’ ανώτερα, παιδιά! 

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

• Με οδύνη απευθύνουμε θερμότατα συλλυπητήρια στην 
οικογένεια των παλιών μελών μας Φραγκίσκου Μανούσακα 
και Μαρίας Μπαχλιτζανάκη για την απώλεια του γιου τους.

Τα νέα μας


