Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016
Ανάβαση στις κορυφές Stok Kangri 6123μ, Mentok I 6282μ,
Mentok II 6248μ και Mentok III 6153μ και προσέγγιση της
ασκαρφάλωτης κορυφής Nya Kangri 6480μ μέχρι τα 5820μ
Όλες οι αναβάσεις έγινα σε αλπικό στυλ χωρίς καμία υποστήριξη από
οδηγούς, βαστάζους και μουλάρια
Στην ορειβατική αποστολή συμμετείχαν οι Κρούπης Νικόλαος (ΕΟΣ
Κομοτηνής), Μαργαρίτης Γεώργιος (ΣΟΧ Τρικάλων) και Τόλιας
Πέτρος (ΕΟΣ Κομοτηνής). Η τριμελής ομάδα ταξίδεψε στις
15/8/2016 αεροπορικώς από την Αθήνα για το Μόναχο, από εκεί για
Δελχί και στη συνέχεια με εσωτερική πτήση για την πόλη Leh (Λε)
3600μ την πρωτεύουσα του Ladakh (Λαντάκ) όπου έφτασε το πρωί
της 16/8/2016. Λόγο του μεγάλου υψομέτρου που βρίσκεται το Leh,
η ομάδα παρέμεινε εκεί τρεις ημέρες για εγκλιματισμό και να κάνει
τις απαραίτητες προμήθειες της ανάβασης στο βουνό.
Ανάβαση στο Stok Kangri 6123μ
Αρχικός στόχος της αποστολής ήταν η ανάβαση για εγκλιματισμό
στην κορυφή Stok Kangri που βρίσκεται νότια του Leh και σε μικρή
απόσταση από αυτό. Έτσι, στις 19/9/2016 η ομάδα μετακινήθηκε
από το Leh στο χωριό Stok 3620μ, από όπου ξεκίνησε την ανάβαση
στο βουνό. Η κοιλάδα πάνω από το χωριό Stok είναι πολύ ομαλή και
με μικρή κλίση, ενώ υπάρχει καλοδιατηρημένο μονοπάτι που φτάνει
μέχρι την κατασκήνωση βάσης. Την πρώτη ημέρα μετά από 6 ώρες
πορείας έφτασαν σε υψόμετρο 4060μ όπου έκαναν την πρώτη
κατασκήνωση. Την επόμενη μέρα, μετά από μια πολύωρη
προσπάθεια η ομάδα έφτασε πλησίον της μορένας του παγετώνα,
όπου σε υψόμετρο 5230μ έκανε την δεύτερη κατασκήνωση, μακριά
από την κλασική κατασκήνωση βάσης του βουνού. Την Κυριακή
21/8/2016 και στις 4:00 το πρωί ξεκίνησαν την ανάβαση στην
κορυφή διασχίζοντας αρχικά την μορένα και τον παγετώνα
ανεβαίνοντας στην κορυφή από την ανατολική πλευρά που οδηγεί
στα 5900μ στην νότια ράχη της κορυφής. Σκαρφαλώνοντας την
νότια ράχη του βουνού τα τρία μέλη έφτασαν στην κορυφή του Stok
Kangri 6123μ στις 10:00 όπου παρέμειναν για μια ώρα. Η επιστροφή
στην κατασκήνωση ήταν εύκολη και έγινε σε λιγότερο από 3 ώρες.
Την επόμενη ημέρα αναχώρησαν από την κατασκήνωση και την ίδια
ημέρα έφτασαν πίσω στο χωριό Stok και από εκεί με jeep στη πόλη
Leh.
Προσέγγιση της ασκαρφάλωτης κορυφής Nya Kangri 6480μ
Μετά την ανάβαση εγκλιματισμού στο Stok Kangri οι ορειβάτες
παρέμειναν για ξεκούραση στο Leh για δυο ημέρες και παράλληλα

οργάνωσαν την επόμενη ανάβαση. Στο διάστημα αυτό έλαβαν και
την άδεια εισόδου για την κοιλάδα Nubra που είναι απαραίτητη για
την πρόσβαση στην περιοχή λόγω παραμεθορίου. Ο μεγάλος στόχος
αυτής της αποστολής ήταν η ασκαρφάλωτη κορυφή Nya Kangri
6480μ. Η πρόσβαση στην κοιλάδα Nubra γίνετε από το πέρασμα
Kandrung La στα 5359μ, έναν από τους υψηλότερους
αυτοκινητόδρομους του πλανήτη, μεγάλο τμήμα του βέβαια είναι
δύσβατος χωματόδρομος.
Η πρόσβαση στην κορυφή μπορεί να γίνει από τα χωριά Tirit (η
κοιλάδα στα νότια του βουνού) και Sumur (η κοιλάδα στα βόρεια του
βουνού). Η απόσταση της κορυφής μέσω της νότιας κοιλάδας είναι
σε ευθεία πιο σύντομη αλλά λόγω των ορμητικών χειμάρρων
απαιτείτε να γίνει πρώτα ανάβαση στον παγετώνα Arganglas για το
πέρασμα του χειμάρρου, κάτι που απαιτεί τουλάχιστον δυο επιπλέον
ημέρες δύσκολης πρόσβασης. Στην παρούσα αποστολή επιχειρήθηκε
ανάβαση από την βόρεια πλευρά του βουνού, όπου εκτιμήθηκε ότι το
πέρασμα του χειμάρρου Sumur θα ήταν πιθανόν πιο εύκολο, με
συνολικά μικρότερη διαδρομή πρόσβασης στο βουνό.
Η ομάδα μετακινήθηκε με jeep στις 25/8/2016 από το Leh στο
μοναστήρι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του χωριού Sumur και σε
υψόμετρο 3250μ. Την ίδια μέρα προχώρησε μέσα στην κοιλάδα
διασχίζοντας τη πυκνή βλάστηση πάνω από το χωριό και
κατασκήνωσε σε υψόμετρο 3340μ. Την επόμενη μέρα ακολουθώντας
ένα μικρό και πολύ δύσβατο μονοπάτι που περνά δίπλα από το
αρχαίο κάστρο στα 3900μ έφτασε στον ώμο της ράχης στη δεξιά
πλευρά του χειμάρρου και σε υψόμετρο 4000 μέτρα. Στην συνέχεια
η κοιλάδα ήταν πολύ στενή και με απότομες πλαγιές (σχεδόν
κατακόρυφες). Δεν υπήρχε μονοπάτι παρά μόνο στενά πατήματα που
τραβερσάραν τις επικλινείς και σαθρές πλαγιές για περίπου 1,5 χλμ
μέχρι την θέση με την ονομασία Mal (4100μ) όπου έφτασαν στις
11:00 το πρωί. Φτάνοντας στο Mal άρχισε να βρέχει και η ομάδα
καλύφθηκε μπαίνοντας σε παρακείμενη σπηλιά (4110μ) που
εντόπισαν στην ορθοπλαγιά του φαραγγιού. Μετά το τέλος της
βροχής συνέχισαν την πορεία, το πεδίο άρχισε σταδιακά να είναι
ευκολότερο και με μικρότερη κλίση ανάβασης, στις 15:00 βρήκαν
ένα ομαλό σημείο σε υψόμετρο 4500 μέτρα κοντά στον χείμαρρο,
εκεί έκαναν την πρώτη κατασκήνωση.
Στις 27/8/2016 και ώρα 6:30 αναχώρησαν από την πρώτη
κατασκήνωση 4500μ για να ανέβουν όσο ψηλότερα μπορούσαν. Η
κοιλάδα ήταν αρκετά ομαλότερη με αρκετό πράσινο, όπου υπήρχαν
και μερικά γιάκ. Μετά από 3 ώρες συνεχούς πορείας η ομάδα έφτασε
στην μορένα του κάθετου παγετώνα που κατεβαίνει από τα βόρεια
της κορυφής Nya Kangri σε υψόμετρο 5010μ. Η μορένα αυτή
έκλεινε το κεντρικό χείμαρρό και στο σημείο αυτό σχηματίζονταν
λίμνη μήκους πάνω από 100 μέτρα. Από το σημείο αυτό η πορεία
άλλαξε αφήνοντας την κεντρική κοιλάδα και ακολουθώντας την

παράπλευρη μορένα του παγετώνα. Το πέρασμα του χειμάρρου έγινε
πάνω από δυο μεγάλα βράχια που σχημάτιζαν γέφυρα. Η μορένα του
παγετώνα αποτελούνταν από τεράστιος βράχους που σχημάτιζαν
μεγάλα χάσματα ανάμεσα τους και έκανε την ανάβαση δύσκολη αλλά
και αργή. Το μήκος της μορένας ήταν 1800 μέτρα και υψομετρικά
έφτανε μέχρι τα 5350 μέτρα. Για να διανυθεί όμως η σχετικά μικρή
αυτή απόσταση η ομάδα χρειάστηκε 3 ώρες. Στο άνω τμήμα της
μορένας βρέθηκε ένας μεγάλος βράχος με επίπεδη την άνω
επιφάνεια όπου επάνω του στήθηκε η σκηνή, κάνοντας τη δεύτερη
κατασκήνωση (5335μ), αυτό ήταν και το μοναδικό σημείο που
εντόπισαν για να στηθεί η σκηνή.
Το βράδυ ο καιρός χειροτέρευσε και το πρωί όλα ήταν καλυμμένα
από χιόνι. Ωστόσο, αποφάσισαν να συνεχίσουν την ανάβαση και στις
9:00 αναχώρησαν από την κατασκήνωση και κατευθύνθηκαν στον
παγετώνα όπου συνέχισαν δεμένοι την ανάβαση. Η κλίση του
παγετώνα ήταν πολύ μικρή και δεν είχε εμφανείς crevasse. Στις
12:00 και πριν ανεβούν αρκετά, άρχισε να χιονίζει δυνατά
αναγκάζοντάς τους να στήσουν την τρίτη κατασκήνωση στη μέση
του παγετώνα και σε υψόμετρο 5570μ. Το απόγευμα που σταμάτησε
να χιονίζει οι Κρούπης και Μαργαρίτης ανέβηκαν μέχρι το cwm του
παγετώνα (5820μ) όπου εντόπισαν την βέλτιστη διαδρομή
πρόσβασης, αλλά και την πιθανή διαδρομή για την ανάβαση στην
κορυφή. Μετά από αρκετή εξερεύνηση στο άνω τμήμα του παγετώνα
βρέθηκε ασφαλής τρόπος πρόσβασης στην παγωμένη πλαγιά που
οδηγεί στην νοτιοδυτική ράχη της κορυφής.
Με το ξημέρωμα στις 29/8/2016 ο καιρός δεν ήταν καλός, ωστόσο
βελτιώθηκε λίγο και η ομάδα αποφάσισε να συνεχίσει. Μετά από δυο
ώρες πορείας και μέσω πυκνής χιονόπτωσης η ομάδα έφτασε στο
cwm του παγετώνα στα 5810μ και έκανε την 4η κατασκήνωση. Ο
καιρός το απόγευμα βελτιώθηκε κάπως και οι τρεις ορειβάτες έκαναν
ετοιμασίες για την τελική προσπάθεια αναρρίχησης στην κορυφή. Το
βράδυ όμως είχε χιονοθύελλα και έριξε περίπου 40 εκατοστά νέο
χιόνι, το οποίο συσσωρεύτηκε πάνω στο παλιό κάνοντας την
παγωμένη πλαγιά επικίνδυνη για χιονοστοιβάδα. Η συνέχεια
ανάβασης στην κορυφή είχε πολύ μεγάλο ρίσκο και θα έκανε την
ασφάλιση δύσκολη, έτσι η ομάδα αποφάσισε να εγκαταλείψει την
προσπάθεια καθώς τα τρόφιμα δεν επαρκούσαν για τουλάχιστον
τέσσερις ακόμα ημέρες στο ενδεχόμενο βελτίωσης του καιρού και
της ποιότητας του νέου χιονιού που έπεσε τις τελευταίες ημέρες. Η
ομάδα με γοργό ρυθμό αναχώρησε και περνώντας από τις
κατασκηνώσεις 3 και 2 και διασχίζοντας την δύσβατη αλλά και
χιονοσκεπής μορένα έφτασε πίσω στη λίμνη στα 5010μ, πλέον δεν
υπήρχε λόγος παραμονής στο βουνό και έτσι αποφάσισαν να
συνεχίσουν την κατάβαση μέχρι όσο χαμηλότερα γινόταν. Έπειτα
από μια υπερπροσπάθεια 11 ωρών συνεχούς κατάβασης 2640
μέτρων υψομετρικά και μήκους 19 χλμ κατάφεραν να φτάσουν πίσω

στο χωριό Sumur στις 17:20. Διανυκτέρευσαν στο χωριό και
επέστρεψαν την επόμενη ημέρα πίσω στο Leh.

Ανάβαση στο βουνό Mentok 6.282μ
Λόγω των γρήγορων και αλπικών αναβάσεων ο υπολειπόμενος
χρόνος για την επιστροφή της αποστολής ήταν αρκετός για να
επιχειρηθεί μια ακόμα ανάβαση. Μετά από μελέτη επιλέχθηκε ένα
βουνό στα ανατολικά του Ladakh πλησίον των συνόρων με το Θιβέτ
(Κίνα) με την ονομασία Mentok. Μετά από την έκδοση της σχετικής
άδειας παραμεθορίου από την υπηρεσία τουρισμού στο Leh στις
1/9/2016 η ομάδα ταξίδεψε με jeep μέχρι το απομακρυσμένο χωριό
Korzok. Το χωριό Korzok είναι κτισμένο δίπλα στην λίμνη Tso Moriri,
που βρίσκετε σε υψόμετρο 4522μ και έχει μήκος 26 χλμ. Τα μέλη
της αποστολής διανυκτέρευσαν σε guest house και την επόμενη
ημέρα αναχώρησαν για το βουνό Mentok που βρίσκεται δυτικά της
λίμνης. Η πρόσβαση ήταν αρκετά ομαλή, αλλά μεγάλη σε απόσταση,
χρειάστηκαν 7 ώρες για να φτάσουν κάτω από τη μορένα του
παγετώνα. Εκεί βρήκαν ομαλό σημείο και κατασκήνωσαν σε
υψόμετρο 5637μ. Στις 3/9/2016 και ώρα 6:30 ξεκίνησαν την
ανάβαση για την κορυφή επιλέγοντας ως διαδρομή την βορειοδυτική
παγωμένη πλαγιά (300 μέτρα) κλίσης μέχρι και 50 μοίρες. Η
διαδρομή κατέληγε κατευθείαν στην κορυφή Mentok IΙI 6153μ
(10:30). Ακολουθώντας την κορυφογραμμή προς νότο οι τρείς
ορειβάτες ανέβηκαν στην ψηλότερη κορυφή του βουνού Mentok I
6282μ που βρίσκονταν 1000 μέτρα νοτιότερα της Mentok ΙΙΙ και
επέστρεψαν σε αυτή. Στη συνέχεια οι Κρούπης και Μαργαρίτης
συνέχισαν στην ομαλή βορειοδυτική ράχη και σε απόσταση 2,7 χλμ
από την κορυφή Mentok ΙII ανέβηκαν στην δεύτερη ψηλότερη
κορυφή του βουνού την κορυφή Mentok II 6248μ. Από την ίδια
διαδρομή επέστρεψαν στην κορυφή Mentok IIΙ και κατέβηκαν στην
κατασκήνωση (17:30) από την κλασική διαδρομή, κατηφορίζοντας
το σαθρό ανατολικό λούκι και τραβερσάροντας την ανατολική ράχη
της κορυφής Mentok IΙI. Την επόμενη ημέρα μάζεψαν την
κατασκήνωση και κατηφόρισαν προς το χωριό Korzok όπου έφτασαν
μετά από 2:40 συνεχούς και γρήγορης πορείας. Το απόγευμα της
ίδιας μέρας με jeep αναχώρησαν για το Λε όπου έμεινα τις επόμενες
δυο ημέρες. Στις 7/9/2016 ταξίδεψαν αεροπορικώς από το Leh για
το Δελχί και το επόμενο βράδυ μέσω Μονάχου για την Αθήνα όπου
έφτασαν το μεσημέρι στις 8/9/2016.

Η πρόσβαση στη κορυφή Stok Kangri (δεύτερη ημέρα)

Η 2η κατασκήνωση κοντά στη μορένα του παγετώνα στα 5230μ με
φόντο το Stok Kangri

Ανεβαίνοντας το τελευταίο τμήμα πριν την κορυφή του Stok Kangri
(~6080μ)

Στην κορυφή του Stok Kangri 6123μ

Ο δρόμος κοντά στο πέρασμα Khandrung La 5359μ περνά δίπλα από
τον παγετώνα

Το αρχαίο κάστρο πάνω από το χωρίο Sumur στα 3900μ με φόντο
την κοιλάδα Nubra

Το μονοπάτι μετά το κάστρο τραβερσάρει απότομες σαθρές πλαγιές
μέχρι την θέση Mal 4110μ

Η σπηλιά στο Mal που κρυφτήκαμε κατά τη μεσημεριανή μπόρα

Η λίμνη (5010μ) που σχηματίζετε από την μορένα του κάθετου
παγετώνα που κατεβαίνει από τη βόρεια πλευρά της Nya Kangri

Η δεύτερη κατασκήνωση έγινε πάνω στον επίπεδο βράχο στα 5335μ

Εν μέσω χιονοθύελλας η 3η κατασκήνωση (5610μ) πάνω στον
παγετώνα

Η δυτική πλευρά της κορυφής Nya Kangri κάτω από την οποία έγινε
η τελευταία κατασκήνωση στα 5810μ

Μετά την χιονοθύελλα το χιόνι κατέβηκε μέχρι τα 4800 μέτρα

Ο χείμαρρος Sumur

Ο δρόμος της επιστροφής στο φαράγγι του Sumur

Η λίμνη Tsomoriri κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ στα 4522μ

Το βουνό Lungser Kangri 6666μ

Οι κορυφές Mentok I 6282μ (αριστερά) και Mentok III 6153μ (δεξιά)

Το μεγάλο serac στην ράχη της Mentok III

Σκαρφαλώνοντας την ανατολική πλαγία της Mentok III

Στην κορυφή Mentok I 6282μ

Η λίμνη Tsomoriri όπως φαίνεται από τη ράχη μεταξύ των κορυφών
Mentok III & III

