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ΤΕΥΧΟΣ 255 / ΕΤΟΣ 2012A

Κατά το 2011 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των συμμετοχών
στις αναβάσεις που διοργάνωσε ο ΠΟΑ. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην
προσπάθειά μας για την εξεύρεση νέων διαδρομών και προορισμών, για
τη διοργάνωση ασφαλών αλλά και ποικιλόμορφων αναβάσεων και δραΖαΐμη 45
106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 8218401 (3 γραμμές)
Fax: 210 8811520
E-mail: info@poa.gr
Web: www.poa.gr
ΜΕΛΟΣ:
• Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ορειβασίας & Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ)
• Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών
Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων
Ελλάδος (ΟΦΟΕΣΕ-ΟΞΝΕ)
• Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας
Ελλάδος (ΣΟΕ)

στηριοτήτων, αλλά μάλλον και στην ανάγκη των ανθρώπων να ξεφύγουν
από την όλο και πιο σκληρή καθημερινότητα. Στους συμμετέχοντες δίνεται
η ευκαιρία να περάσουν μία ολόκληρη μέρα, ή και μέρες, κάνοντας τις
δραστηριότητες που επιλέγουν, στη φύση που αγαπάνε, ξοδεύοντας
ελάχιστα χρήματα. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να συγκρατήσουμε τις
τιμές συμμετοχής, ενώ πολλές φορές το κόστος για τον Όμιλο ήταν
αυξημένο.
Φυσικά, τίποτ’ απ’ όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την απόλυτα
εθελοντική προσφορά των μελών μας και ειδικά των αρχηγών αναβάσεων. Στις μέρες μας, που όλο και χάνεται η έννοια του εθελοντισμού, η
προσφορά τους γίνεται ακόμα πιο σημαντική.
Από την άλλη πλευρά, το ότι όλο και περισσότερος κόσμος βγαίνει

Υπεύθυνος έκδοσης:
Τάσος Βάσσος
tvassos@poa.gr
Συντακτική Ομάδα:
Τάσος Βάσσος
Νίκος Σταμπολίδης
Μαρίνα Στάρτσεβιτς
Ράνια Χατζηδάκη
Συνεργάστηκαν:
Γιώργος Αγγελόπουλος
Νικόλας Αναστασόπουλος
Κώστας Αστρακιανάκης
Παναγιώτης Λημναίος
Αλέξανδρος Μανόπουλος
Βασίλης Μαργαρίτης
Μαρίνα Στάρτσεβιτς
Γιάννης Τζίμας
Νίκος Σταμπολίδης
Νίκος Τόδουλος
Νίκος Χαρίτος
Ράνια Χατζηδάκη
Εξώφυλλο:
Τζουμέρκα
(φωτό Γιάννης Τζίμας)
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν
τις απόψεις των συγγραφέων.
∆ιανέμεται ∆ωρεάν
Γραφιστική Επιμέλεια:
Σίλα Παπαδοπούλου
Επιμέλεια Έκδοσης:
ScriptSoft, Τηλ.: 210-9247857

στα βουνά φέρνει στην επιφάνεια το θέμα της συμπεριφοράς και της συλλογικότητας. Από τη στιγμή που κάποιος επιλέγει να συμμετάσχει σε μια
δραστηριότητα συλλογικά, αυτό σημαίνει ότι αποδέχεται να λειτουργήσει
σαν μέλος της ομάδας και όχι ατομικά. Από τη συνεργασία του αρχηγού
και των μελών της ομάδας εξαρτάται και η τελική επιτυχία της κάθε εξόρμησης. Ας υποστηρίξουμε όλοι αυτή την προσπάθεια. Αξίζει.
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Πάσχα 2012:
12 ημέρες σε ΙΝ∆ΙΑ και ΝΕΠΑΛ
Ελάτε μαζί μας σε ένα 12ήμερο μαγικό ταξίδι στη
Βόρεια Ινδία και το Νεπάλ (11-22 Απριλίου). Θα
επισκεφθούμε:
Στην Ινδία:
• Στο ∆ελχί: Το μεγαλόπρεπο
Κόκκινο Φρούριο, το τεράστιο
τζαμί Jama Masjid, τις μεγαλόπρεπες λεωφόρους και τα
μέγαρα, την Πύλη της Ινδίας,
το σύμπλεγμα μαυσωλείων και
κήπων του Humayun, το σημείο
που αποτεφρώθηκε ο Γκάντι.
• Στη Τζαϊπούρ («Pόδινη Πολιτεία»): Τη χτισμένη σε λόφο
επιβλητικό και δεξιοτεχνικά
διακοσμημένη οχυρή πολιτεία
Αμπέρ, το αστεροσκοπείο Jantar
Mantar, το ανάκτορο Hawa
Mahal με την εκθαμβωτική πενταόροφη πρόσοψη, τους αρμονικά ρυμοτομημένους δρόμους
με τα μαχαραγιάδικα παλάτια.
• Στην Άγκρα: το πασίγνωστο κατάλευκο μαρμάρινο μαυσωλείο Taj Mahal
• Την εγκαταλελειμμένη πόλη-κομψοτέχνημα
Φατεχπούρ Σικρί.
• Το χωριό Αμπχανέρι με τις μοναδικές στον
κόσμο βαθμιδωτές δεξαμενές.
Στο Νεπάλ:
• Τις τρεις βασιλικές πόλεις,
Κατμαντού, Μπαχταπούρ και
Πατάν, με τις απίστευτα γραφικές κεντρικές πλατείες τους,
περιτριγυρισμένες από εντυπωσιακούς ινδουιστικούς ναούς
σε αρχιτεκτονική παγόδας, με
τα θερμά γήινα χρώματα. Επίσκεψη στην τεράστια στούπα
Swayambhunath της Κατμαντού.

• Την Ποκάρα, πόλη με προνομιακή θέση στις
όχθες λίμνης και κοντά στις κορυφές του
συγκροτήματος Annapurna και του ιερού
Machhapuchhare και επιβλητική θέα προς αυτές.
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Αύγουστος 2012 (3-12/8)
Β. Ισπανία –
Χώρα των Βάσκων –
Αστούριας –
Γαλικία
Ελάτε μαζί μας σ’ ένα μαγευτικό
10ήμερο καλοκαιρινό ταξίδι γνωριμίας
με τη Χώρα των Βάσκων και το βόρειο
τμήμα της Ισπανίας, το λιγότερο γνωστό αλλά πολύ γοητευτικό και ενδιαφέρον. Θα επισκεφθούμε:
• Παλιά μεγαλόπρεπα λιμάνια της
Β. Ισπανίας, που καθρεφτίζουν τις
δόξες τις Ισπανικής αυτοκρατορίας: Μπιλμπάο, Σαν Σεμπαστιάν, Λα
Κορούνια, Σανταντέρ.
• Το παλιό αλλά ακόμα λαμπερό αυτοκρατορικό θέρετρο Μπίαριτς.
• Το εξαιρετικά γραφικό παλιό ψαράδικο λιμάνι Χιχόν.
• Σημαντικές μεσαιωνικές πόλεις:
Παμπλόνα, Βιτόρια, Οβιέδο.
• Το Σαντιάγο δε Κομποστέλα, πόλη
που αποτελεί κατάληξη του σημαντικότερου καθολικού προσκυνήματος, με έναν από τους μεγαλοπρεπέστερους καθεδρικούς ναούς
στον κόσμο.
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Κείμενο, φωτογραφίες: Γιάννης Σωτ. Τζίμας

Τ

ην Παρασκευή 16/04/2010 ένδεκα άτομα φθάτης Ράμιας, που μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε
σαμε με μικρό λεωφορείο στο Βουργαρέλι
να γίνεται γνωστό στους ορειβάτες.
της Άρτας (402 χλμ. από Αθήνα), με σκοπό
Χωρίς μονοπάτι πλέον, ακολουθήσαμε «με το
να πραγματοποιήσουμε την άλλη μέρα μεγάλη
μάτι» τη βέλτιστη διαδρομή για ν’ ανέβουμε στην
διάσχιση των Τζουμέρκων, στο πλαίσιο του προκορυφογραμμή, στην ανώνυμη κορφή με υψόμετρο
γράμματος του ΠΟΑ.
2199μ. Έχουμε ήδη καλύψει το μεγαλύτερο μέρος
Το Σάββατο 17/4, μετά από ένα «άγριο» ξύτης υψομετρικής διαφοράς και μας έχει πάρει γύρω
πνημα στις 05:30, το πούλμαν μάς οδήγησε δυτικά
στις 3 ώρες. Ήδη βλέπουμε στο βάθος το Καταφίδι
στον επαρχιακό δρόμο σε απόσταση 7,5 χλμ. από
κι ακολουθώντας πλέον συνεχώς την κορυφογραμΒουργαρέλι, στην περιοχή του διπλανού χωριού
μή, άλλοτε σε στεγνό κι άλλοτε σε χιόνι, περνάμε
Κυψέλη (4 χλμ. από Κυψέλη). Εκεί στρίψαμε δεξιά
κάποια δύσκολα σημεία στα δεξιά της (ανατολικά).
(προς το βουνό) σε χωματόδρομο καλής βατότητας
Το τελευταίο κομμάτι έγινε υποχρεωτικά πάνω
και, μετά από άλλα 4 χλμ., φθάσαμε στο εξωκκλήσι
στη στενή και απαιτητική κορυφογραμμή, μέχρι να
του Αγίου Κοσμά στα 1150μ. Είναι μια όμορφη τοφθάσουμε στο Καταφίδι, που οι ντόπιοι ονομάζουμε
ποθεσία στη σκιά των γιγάντιων πύργων
των Τζουμέρκων, κατάλληλη και για διανυκτέρευση, αφού υπάρχει πόσιμο νερό. Οι
καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές παρά
τις σχετικά δυσοίωνες προβλέψεις.
Από εκεί, στις 07:30, άρχισε το περπάτημα σε ασαφές μονοπάτι –με κατεύθυνση
γενικά βορειοανατολική– μέχρι που πιάσαμε ράχη κάθετη στο βουνό και προσεγγίσαμε κρυμμένο λούκι–πέρασμα με κατεύθυνση νοτιοανατολική. Το σκιερό λούκι
κρατούσε αρκετό χιόνι αλλά με τα πιολέ
ανά χείρας ανεβήκαμε χωρίς πρόβλημα,
μέχρι που βγήκαμε σε ομαλή ράχη και,
στρίβοντας ξανά βορειοανατολικά, ανεβήκαμε στο οροπέδιο στα 1950μ. περίπου.
Μέχρις εδώ κάναμε ένα παλιό ξεχασμένο
Στην κορυφή Πυραμίδα (Καταφίδι) 2393μ.
μονοπάτι κτηνοτρόφων της Κυψέλης και
5
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Πυραμίδα, στα 2393μ. σε 5,5 ώρες συνολικά.
Μετά από μια χορταστική στάση και τις απαραίτητες φωτογραφίες, κατηφορίσαμε προς το
βόρειο διάσελο –στο δύσκολο πεδίο της χιονισμένης κόψης– την οποία αφήσαμε γρήγορα για να
κατέβουμε δεξιά, σε σχετικά απότομη πλαγιά χιονιού. Το χιόνι όμως βούλιαζε όσο έπρεπε για να μη
χρειάζεται να φορέσουμε κραμπόν. Ήμασταν πλέον
περίπου στη νορμάλ διαδρομή προς Θεοδώριανα
και κινούμενοι συνεχώς σε χιονισμένο πεδίο –με
κατεύθυνση γενικά ανατολική– προσεγγίσαμε το
σημείο που το ρέμα Άσπρη Γκούρα διασταυρώνεται

με χωματόδρομο (συνολικά σε 7,5 ώρες).
Εδώ αλλάξαμε πορεία και, αντί να πάμε προς το
εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία και μετά να πάρουμε
το χωματόδρομο μέχρι το χωριό, πιάσαμε μονοπάτι
στη δεξιά όχθη του ρέματος με στόχο να φθάσουμε
στον καταρράκτη της Άσπρης Γκούρας. Πράγματι,
αφού ξεπεράσαμε το εμπόδιο μιας κατάπτωσης
του μονοπατιού και χαρήκαμε τη συνεχή συντροφιά
του νερού, είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον
εντυπωσιακό καταρράκτη. Τελικά, από καλοπατημένο μονοπάτι και δρόμο, φθάσαμε στα Θεοδώριανα
(900μ.) συνολικά σε 10 ώρες.

Στην εκτεθειμένη κόψη προς Καταφίδι.
6
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Την άλλη μέρα Κυριακή 18/4,
αφού κάναμε μια μικρή χαλαρή
πορεία σε παλιό μονοπάτι στους
πρόποδες των Τζουμέρκων και είδαμε το αξιόλογο λαογραφικό μουσείο του κ. Καραλή στην Κυψέλη, η
εξόρμηση έκλεισε με φαγοπότι σε
ψαροταβέρνα στο παραθαλάσσιο
Μενίδι. Οι συνθήκες και η άψογη
συνεργασία της ομάδας βοήθησαν
να πραγματοποιηθεί μια εξαίρετη
ανάβαση.
Ο καταρράκτης στα Θεοδώριανα.

Σε παλιό μονοπάτι κοντά στο Βουργαρέλι.
7
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«Φτενά χωράφια βολεμένα σε πεζούλια
και γίδες που κρεμιούνται πάνω σε γκρεμνούς
ετούτ’ είναι η πατρίδα μας, μα η Πούλια
δε φέγγει πιο καθάρια σ’ άλλους ουρανούς…»

Μ

’ αυτούς τους λιτούς στίχους, ο λογοτέχνης
Γιώργος Κοτζιούλας (1909–1956) από το
χωριό Πλατανούσα, περιέγραψε αδρά την τραχιά,
άγονη και δύσκολη για την επιβίωση περιοχή των
Τζουμέρκων, αλλά και την απέραντη αγάπη και
περηφάνια που αισθάνονται οι Τζουμερκιώτες για
τον τόπο τους (ιδιαίτερα οι ξενιτεμένοι).

Γεωγραφία – Μορφολογία
Το ορεινό συγκρότημα των Αθαμανικών Ορέων
ή Τζουμέρκων εντάσσεται στη Νότια Πίνδο και ανή-

κει διοικητικά κυρίως στο Ν. Άρτας. Βορειοανατολικά ενώνεται με το συγκρότημα της Κακαρδίτσας
στον αυχένα Αυτί (1720μ.), βόρεια διαχωρίζεται
από το Περιστέρι με το Καλαρρύτικο ποτάμι, δυτικά οριοθετείται με τον ποταμό Άραχθο από το
Ξεροβούνι, νότια φθάνει μέχρι τον παραπόταμο του
Αράχθου Σαραντάπορο και ανατολικά οι τελευταίες
πλαγιές του πέφτουν απότομα στον Ασπροπόταμο
(Αχελώο). Οι κορυφές του σχηματίζουν μια συνεχή
στιβαρή κορυφογραμμή και εκτείνονται από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά σε ένα μήκος περίπου
20 χλμ. Οι κυριότερες απ’ αυτές είναι: στο βόρειο
άκρο η κορυφή Στρογγούλα (2112μ.) και στη συνέχεια το Γερακοβούνι (2211μ.), το Σχισμένο Λιθάρι
(2392μ.), η ψηλότερη κορυφή που οι ντόπιοι ονομάζουν Πυραμίδα, ενώ οι χάρτες της Γ.Υ.Σ. καταχώ-

Βουργαρέλι Τζουμέρκων.
9
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ρησαν ως Καταφίδι (2393μ.) –περνώντας αυτή την
άσχετη ονομασία και στον ορειβατικό κόσμο– και
η νοτιότατη Σκλάβα (2088μ.). Στο σημείο αυτό το
βουνό κάμπτεται ανατολικά σχηματίζοντας ένα L και
συνεχίζει χαμηλώνοντας με την κορυφή Τρία Σύνορα (1932μ.), ως την έσχατη Περδικόβρυση (1534μ.).
Από μακριά δίνει την αίσθηση ενός απόρθητου τείχους με τις βραχώδεις και απότομες πλαγιές του,
αφού το βουνό δεν ηρεμεί σε καμία πλευρά του.
Το πέτρωμα που κυριαρχεί είναι ο ασβεστόλιθος
στα μεσαία και μεγάλα υψόμετρα, ενώ χαμηλά εμφανίζεται σε μεγάλη έκταση ο μαλακός φλύσχης.
Κύριο χαρακτηριστικό του βουνού είναι τα άφθονα
νερά, που σχηματίζουν και καταρράκτες σε αρκετά
σημεία, όπως κοντά στο ομώνυμο χωριό και στα
Θεοδώριανα.

Χλωρίδα – Πανίδα
Τα Τζουμέρκα γενικά είναι ένα γυμνό βουνό. Η
ορεινή γεωργία, κτηνοτροφία και υλοτομία, διέξοδοι επιβίωσης για τους κατοίκους των χωριών του,
που ασκούνται παραδοσιακά από αιώνες, το έχει
αποψιλώσει σε μεγάλο βαθμό. Ακόμη και σήμερα
στο πολυτραγουδισμένο οροπέδιο της Κωστελάτας
βόσκουν το καλοκαίρι 5-6 χιλιάδες πρόβατα και
πολλαπλάσια στη συνολική αλπική ζώνη. Εν τούτοις
υπάρχουν αρκετά δάση, κυρίως στα χαμηλά υψόμετρα (700-1200μ.), με κυρίαρχο είδος το έλατο και
χαμηλότερα τη βελανιδιά, την αριά, το πουρνάρι, το
φιλίκι και τους αειθαλείς θάμνους κουμαριά, κέδρο
και ρείκι. Στις πλαγιές και στα οροπέδια φυτρώνουν
όμορφα αγριολούλουδα και άγρια βότανα και αρωματικά φυτά, όπως το εξαιρετικό τσάι του βουνού.
Η πανίδα είναι η κλασική της κεντρικής Ελλάδας, αλλά τα άγρια ζώα δεν είναι πολλά, αφού
το βουνό και το δάσος πατιούνται πολύ από τον
άνθρωπο. Επιβιώνουν λύκοι, αλεπούδες, ασβοί,
νυφίτσες, σκίουροι και λαγοί, καθώς και αρκετά είδη
πουλιών, ενώ ψηλότερα στο βουνό συναντιούνται
ορεινές πέρδικες και λιγοστά αρπακτικά πουλιά
(αετοί, γεράκια, όρνια κ.ά.). Τελευταία, μετά από
μακρόχρονη απουσία, έχουν επανεμφανιστεί αγριογούρουνα και αρκούδες.
Ιστορία

Ρέμα Καρακίτσου κοντά στο Βουργαρέλι.

Στην αρχαία εποχή κατοικούσε στην ορεινή περιοχή από το όρος Λάκμος (Περιστέρι) μέχρι την
Αμφιλοχία, o λαός των Αθαμάνων. Γενάρχης τους
ήταν ο μυθικός βασιλιάς του Ορχομενού Αθάμας, ο
οποίος κατέφυγε στην περιοχή όταν προκάλεσε το
θυμό της Ήρας. Παρότι απομονωμένοι σχετικά από
την υπόλοιπη Ελλάδα, οι Αθαμάνες θεωρούνται ελληνικό φύλο, αφού λάτρευαν τους ίδιους θεούς, μιλούσαν και έγραφαν διάλεκτο καταληπτή από τους
Έλληνες και μετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σημαντικότερος βασιλιάς τους ήταν ο Αμύνανδρος
(218–178 π.Χ). Το 168 π.Χ. οι Μακεδόνες υπό τον
βασιλιά Περσέα δίνουν την τελευταία τους μάχη με
τους Ρωμαίους στην Πύδνα (κοντά στο σημερινό
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Λιτόχωρο) και συντρίβονται. Οι Αθαμάνες, μαζί με
όλους τους Ηπειρώτες θα πληρώσουν πολύ ακριβά τους δεσμούς τους με τους Μακεδόνες και την
καταγωγή τους από τους στρατιώτες του βασιλιά
Πύρρου, άλλοτε φόβητρου της Ρώμης. Την επόμενη
χρονιά 70 Ηπειρωτικές πόλεις καταστρέφονται, ενώ
οι κάτοικοι παγιδεύονται με δόλιο τρόπο και 150.000
απάγονται ως δούλοι στη Ρώμη.
Στη νεώτερη ιστορία η περιοχή διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο. Στο Βουργαρέλι το έτος 1803
βρήκαν καταφύγιο οι καταδιωκόμενοι από τον Αλή
Πασά Σουλιώτες. Στη συνέχεια, 1148 από αυτούς θα
πολιορκηθούν για 3 μήνες στην Μονή Σέλτσου πάνω
από τον Ασπροπόταμο. Τον Απρίλιο του 1804 θα
σωθούν με ηρωϊκή έξοδο μόνο 55. Οι γυναίκες και
τα παιδιά θα ριχτούν από ύψος 400μ. στο βάραθρο
του ποταμού, σε ένα δεύτερο χορό του Ζαλόγγου.
Την εποχή του Αγώνα του ’21, στο αρματολίκι Τζουμέρκων–Ραδοβιζίου δρουν οι φημισμένοι οπλαρχηγοί Γώγος Μπακόλας, Γεώργιος Βαρνακιώτης,

οι διάσημοι για την παλικαριά τους Μήτρος και
Γιαννάκης Κουτελίδας κ.ά. Σε σύναξη καπεταναίων
στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι
κηρύσσεται τον Ιούλιο του 1821 η επανάσταση στην
περιοχή. Στις 4 και 5 Αυγούστου του ίδιου χρόνου,
στον αυχένα Σταυρός των Θεοδωριάνων, 500
ντόπιοι αγωνιστές με αρχηγό τον Γώγο Μπακόλα,
αποκλείουν την κάθοδο 6000 τουρκαλβανών προς
τον νότο και κατάγουν περιφανή νίκη.
Στη διάρκεια της γερμανοϊταλικής κατοχής,
στην περιοχή αναπτύσσεται σημαντική αντάρτικη
δραστηριότητα, αρχικά από τις ομάδες του Ε∆ΕΣ
και στη συνέχεια του ΕΛΑΣ. Στις 5 Μαΐου του ’43,
το Βουργαρέλι, έδρα του στρατηγείου του Ναπολέοντα Ζέρβα, βομβαρδίζεται ανηλεώς ολόκληρη
τη μέρα από τα Γερμανικά Stukas με 400 περίπου
βόμβες διαφόρων μεγεθών. Τον Οκτώβριο του ’43
οι Γερμανοί με μία επίλεκτη μεραρχία «Κυνηγών»
εκστρατεύουν στα Τζουμέρκα και αιφνιδιάζουν τους
αντάρτες, οι οποίοι υποχωρούν άτακτα μαζί με τους

Τα Τζουμέρκα στο ηλιοβασίλεμα (κορυφή Σκλάβα 2088μ.).
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άμαχους. Όποιος άνδρας μεταξύ 15-65 ετών συλλαμβάνεται, εκτελείται επί τόπου. Οι Γερμανοί προωθούνται στο διάσελο Σταυρός Θεοδωριάνων και
απειλούν να αποκόψουν τους φεύγοντες αντάρτες
και άμαχους. Σ΄αυτή την κρίσιμη στιγμή ένας άξιος
άνδρας, ο ταγματάρχης Αριστοτέλης Χατζηϊωάννου, με ένα πολυβόλο καθυστερεί τους Γερμανούς
και θυσιάζεται για να γλιτώσουν οι συναγωνιστές
του, που διαφεύγουν προς το διάσελο Αυτί των
Μελισσουργών. Το Βουργαρέλι στις 30 Οκτωβρίου
τυλίγεται στις φλόγες, ενώ οι κάτοικοί του έχουν
καταφύγει στις σπηλιές «Καλογερότρυπες» του
οροπεδίου της Κωστελάτας, όπου επιβιώνουν για
αρκετές μέρες σε δύσκολες συνθήκες.
Τα χειρότερα όμως δεν έχουν έρθει ακόμη. Το
φθινόπωρο και τον χειμώνα του 1943-44 ξεσπούν
βίαιες εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτικών δυνάμεων του ΕΛΑΣ και του Ε∆ΕΣ. Όλη η
περιοχή των Τζουμέρκων μεταξύ των ποταμών
Αράχθου και Αχελώου είναι διαφιλονικούμενη.
Συνάπτονται σκληρές και αμφίρροπες μάχες, ενώ
οι άμαχοι βρίσκονται μεταξύ διασταυρούμενων πυρών κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μια ακατανόητη
και απίστευτη για τη σημερινή εποχή αγριότητα

Τοπίο στον Αχελώο.

κυριαρχεί, ενώ η παύση των εχθροπραξιών που
συμφωνείται στον συνοικισμό Πλάκα αποδεικνύεται …της πλάκας. Τελικά ο ΕΛΑΣ επικρατεί και το
στρατηγείο του Άρη Βελουχιώτη εγκαθίσταται στο
καμένο Βουργαρέλι. Στις μαύρες μέρες της εμφύλιας αναμέτρησης του 1946-49 τα ορεινά χωριά
των Τζουμέρκων εκκενώνονται υποχρεωτικά από
τους κατοίκους τους, οι οποίοι γίνονται πρόσφυγες
στην Άρτα και τα Γιάννενα. Στο τέλος του πολέμου
οι απόντες είναι πολλοί: νεκροί στις μάχες ή από
κακουχίες, εκτελεσμένοι, φυλακισμένοι, εξόριστοι.
Οι επιζήσαντες επιστρέφουν για να ξαναχτίσουν τα
σπίτια τους και να συνεχίσουν τη ζωή στα χωριά,
ενώ πολλοί θα παραμείνουν στις πόλεις. Η περιοχή
δεν θα μπορέσει ποτέ να συνέλθει από την πληθυσμιακή αφαίμαξη που υπέστη τη δεκαετία του ’40, η
οποία θα συμπληρωθεί με το κύμα μετανάστευσης
των δεκαετιών του ’60 και του ’70.
Σήμερα: Ορειβασία – Τουρισμός
Τα Τζουμέρκα σίγουρα δεν είναι αυτό που θα
λέγαμε εύκολο βουνό. Ιδιαίτερα τον χειμώνα είναι
ένα βουνό με έντονο αλπικό χαρακτήρα, ένας
ορειβατικός παράδεισος. Οι δυνατότητες προσιτών
ή δύσκολων αναβάσεων,
διασχίσεων ή και αναρριχήσεων είναι ανεξάντλητες.
Υπάρχουν παλιά ξεχασμένα
μονοπάτια που μπορούν να
«ανακαλυφθούν» εκ νέου,
αλλά και πλήθος φυσικών
γραμμών (κόψεις, λούκια,
ζωνάρια), που περιμένουν
την πρώτη τους ανάβαση.
Η περίμετρος των Τζουμέρκων ορίζεται από δέκα
χωριά: την Πράμαντα και
τους Μελισσουργούς, τα
Θεοδώριανα και το Αθαμάνιο
(Λοψίστα), το Βουργαρέλι
και την Κυψέλη (Χώσεψη),
τη Ράμια και τη Μικροσπηλιά,
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τον Καταρράκτη (Σχορέτσενα) και την Άγναντα. Απ’
όλα τα χωριά μπορούν να γίνουν αναβάσεις ή διασχίσεις προς τις κορυφές του βουνού, από γνωστά
και άγνωστα μονοπάτια, συνήθως χωρίς σήμανση.
Για την ψηλότερη κορυφή Πυραμίδα (Καταφίδι),
συνηθέστερες αφετηρίες είναι το Βουργαρέλι, ο
Καταρράκτης και τα Θεοδώριανα (η σχετικά ηπιότερη πρόσβαση).
Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να εμφανίζεται
τουριστική κίνηση στα Τζουμέρκα. Λειτουργούν σε
όλα σχεδόν τα χωριά μικρά ξενοδοχεία, ξενώνες
και χώροι εστίασης και αναψυχής. Η περιοχή, εκτός
από τις απεριόριστες φυσικές ομορφιές, διαθέτει
παραδοσιακούς οικισμούς (Συρράκο, Καλαρρύτες, Ραφτανέοι), το εξαιρετικό πέτρινο γεφύρι της
Πλάκας και πολλά μικρότερα, παλιές εκκλησιές

και μοναστήρια, όπως η Μονή της Κηπίνας, ενσωματωμένη στο βράχο, η Μονή της Αγίας Αικατερίνης στον Καταρράκτη, η ιστορική Μονή του Αγίου
Γεωργίου και η βυζαντινή Κόκκινη Εκκλησιά στο
Βουργαρέλι, η Μονή της Αγίας Παρασκευής στην
Πράμαντα κ.ά. Τα Τζουμερκοχώρια φημίζονταν για
τους εξαιρετικούς μαστόρους τους, που έφτασαν
χτίζοντας σπίτια και γεφύρια σε όλη την Ελλάδα.
Όσα χωριά δεν καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια
της γερμανικής κατοχής, διασώζουν ακόμη τον
ιδιαίτερο οικιστικό χαρακτήρα των Τζουμέρκων.
∆ηλαδή τη χρήση των ντόπιων υλικών δόμησης
(πέτρα, ξύλο, σχιστολιθικές πλάκες), τα πολλά και
στενά ανοίγματα, τα μικρά μπαλκόνια, τα καλντερίμια με το ποτιστικό αυλάκι κ.ά.

Αγροτόσπιτο κοντά στο Βουργαρέλι.
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Κείμενο: Γιώργος Αγγελόπουλος – Βασίλης Μαργαρίτης
Φωτογραφίες: Βασίλης Μαργαρίτης
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amaste*, λοιπόν και στο Νεπάλ με οδηγό
πάλι την αγαπημένη μας δραστηριότητα,
τη διάσχιση φαραγγιών. Με αφορμή, αυτή
τη φορά, την 1η ∆ιεθνή Συνάντηση Canyoning στα
Ιμαλάια, ταξιδεύουμε στο άλλο άκρο της γης για
να περάσουμε τις ημέρες του Πάσχα. Και ναι, η
συνάντηση αποτέλεσε απλά την αφορμή, για να
βρεθεί κανείς στο μεγαλείο της χώρας του Νεπάλ,
που πάντα σαγηνεύει τους απανταχού ορειβάτες και
αναζητητές περιπετειών. Μικρή σε σχέση με τους
γειτονικούς της γίγαντες, Κίνα και Ινδία, προσπαθεί
να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων διατηρώντας
παράξενες πρωτιές και ιδιαιτερότητες. Γνώριμη για
το μεγαλείο της φύσης που προσφέρει στους επισκέπτες και για τις πανύψηλες κορφές των Ιμαλαΐων, μαγνητίζει εξερευνητές και τουρίστες από όλα
τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, μα ικανή να σε
κρατήσει με την πλούσια ιστορία της, τα μυστήρια
των χιλιάδων θεοτήτων της και την πλουσιοπάροχη
φιλοξενία και καλοσύνη των κατοίκων της.
Η πρόσκληση-πρόκληση υπήρχε από καιρό.
Το ίδιο κι ο ψίθυρος, σε αντίστοιχες συναντήσεις
canyoning στη γειτονική μας Ιταλία, για το μεγάλο
γεγονός, από διεθνείς φίλους. Όλοι θα προσπαθούσαν να μην το χάσουν! Με αρκετή προσπάθεια,
κι εμείς τα καταφέραμε. Όχι να συμμετέχουμε στη
*H πιο συνηθισμένη έκφραση χαιρετισμού στο Νεπάλ.

συνάντηση, αλλά να φύγουμε από την Ελλάδα για
σχεδόν ένα μήνα που απαιτούσε ένα ταξίδι στο
Νεπάλ. Συνολικά 11 μέλη του ΠΟΑ που, με αφορμή το canyoning, θα περιπλανηθούμε στις αρχαίες
πόλεις της Ανατολής, θα παρασυρθούμε για μέρες
από τα ορμητικά νερά του ποταμού Marsyangdhi,
μέσα αλλά κι έξω από τις βάρκες raft σε ένα από
τα δυσκολότερα ποτάμια της χώρας, και θα περπατήσουμε ένα από τα διασημότερα για τη φυσική του ομορφιά και τη θέα που χαρίζει προς τις
ψηλές κορφές trekking του κόσμου, αυτό της Annapurna. Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από
το ημερολόγιο της αποστολής και περιγράφουν τη
δράση των μελών του ΠΟΑ στη διεθνή συνάντηση.
Η ελληνική αποστολή ήταν, μεταξύ 11 χωρών, η 3η
μεγαλύτερη εθνική αποστολή μετά τη Γαλλική και
Ιταλική, αλλά η 11μελής μας ομάδα αποτέλεσε τη
μεγαλύτερη ομαδική συμμετοχή στο σύνολο της
συνάντησης. Περισσότερα για το rafting, το trekking στο Annapurna Βase Camp και την ενγένει
ταξιδιωτική μας εμπειρία θα περιγράψουμε σε
επόμενο τεύχος.
Η 1η ∆ιεθνής Συνάντηση canyoning στα Ιμαλάϊα
(Rassemblement International de Canyon 2011,
RIC 2011), έλαβε χώρα στην κοιλάδα του ποταμού
Marsyangdhi στο νοτιανατολικό άκρο του Εθνικού
Πάρκου της Annapurna (Annapurna Conservation
Area), όχι τυχαία!!! Περιοχή γνώριμη στους διορ-

Ο κεντρικός χώρος εκδηλώσεων της ∆ιεθνούς Συνάντησης.
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Ανταμείβοντας το κοινό που παρακολουθούσε τις καταβάσεις της ομάδος μας.

γανωτές, διαθέτει ορισμένα από τα σημαντικότερα
εξερευνημένα φαράγγια της χώρας, καθώς και
το μεγαλύτερο πλήθος τους. Η Συνάντηση, που
διήρκησε από τις 7 έως τις 13 Απριλίου, είχε ως
βάση της τα χωριά Germu και Syange (1100μ.),

Παιδιά που μεγαλώνουν γρήγορα στο Νεπάλ.

που βρίσκονται αντίκρυ στις όχθες του ποταμού
και αποτελούν σημεία διέλευσης του φημισμένου
πολυήμερου κυκλικού trekking του ορεινού όγκου
της Annapurna.
7 Απριλίου
Εκεί καταφέραμε να φτάσουμε, μετά το τριήμερο rafting μας στο νοτιότερο τμήμα του Marsyangdhi, νωρίς το απόγευμα της 7ης Απριλίου, σφηνωμένοι 12 άτομα μέσα σε ένα τζιπ Mahindra (τα
μοναδικά τζιπ, ινδικής κατασκευής, που συναντά
κανείς στο Νεπάλ).
Σταματάμε στο Syange και, αφού πρώτα λύσουμε τον γόρδιο δεσμό της εξόδου μας από το
τζιπ, αναζητούμε εναγωνίως τον κύριο όγκο των
αποσκευών μας, που έχουμε στείλει ως εδώ από
την Κατμαντού τις προηγούμενες μέρες. Ο χειρότερος εφιάλτης όλων μας όλες αυτές τις μέρες,
βλέποντας πώς γίνονται οι μεταφορές ανθρώπων
και πραγμάτων στο Νεπάλ, ήταν η απώλεια μέρους
του εξοπλισμού μας, γεγονός που θα ισοδυναμούσε
με αδυναμία συμμετοχής στη διοργάνωση! Ευτυχώς
όλα είναι εδώ.
Αφού καταφέρνουμε να τακτοποιηθούμε στα
«δωμάτια» του ξενώνα μας (lodge), αποφασίζουμε
να επισκεφθούμε τη γραμματεία για ενημέρωση.
Έτσι διασχίζουμε όλο το Syange (όλο και όλο 200250μ.), που βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ρου του
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Marsyangdhi και, μέσω
της κρεμαστής γέφυρας
80-100 μέτρων μήκους,
που θα γίνει για τις επόμενες μέρες ο εφιάλτης του
Γιώργου, περνάμε στην
απέναντι όχθη. Παρόλο
που ο μεγαλύτερος όγκος
των συμμετεχόντων έχει
ήδη καταφτάσει, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό
και για τα «κεφάλια» της
διοργάνωσης, που, προκειμένου να διασφαλίσουν
τη μετακίνηση και των
τελευταίων συμμετεχόντων από την Κατμαντού,
συνταξιδεύουν μαζί τους.
Έτσι, 160 σχεδόν άτομα
περιφέρονται στα σκοτάδια μεταξύ 20 και πλέον
ξενώνων σε δύο διαφορετικά χωριά, περιμένοντας
την εξ΄ αναβολής επίσημη
έναρξη της συνάντησης,
που μεταφέρεται για την
επόμενη το πρωί πριν την
πρώτη μας επίσκεψη σε
φαράγγι. Αγωνία και νευρικότητα κυριαρχούν από
τη πρωτόγνωρη–πρωτόγονη κατάσταση που
επικρατεί. Περπατώντας
πάνω κάτω στο χωριό για
να βρεις κάποιον υπεύΠαρακάμπτοντας την πίεση των νερών στις μεγάλες καταβάσεις.
θυνο, συναντάς φίλους
και γνωστούς απ’ όλα τα
μέρη του κόσμου. Ισπαμέτρα ψηλά, διατρέχει όλο το χωριό, κάνοντας τη
νοί, Πορτογάλοι, Αμερικάνοι, Ιταλοί, Γερμανοί, Μεγη να σείεται. Αντίκρυ από τον ξενώνα μας, αποξικάνοι, Γάλλοι, άλλοι παλαιοί εκπαιδευτές κι άλλοι
καλύφθηκαν στην απογευματινή μας άφιξη κι αυτό
συνοδοιπόροι σε κάποιο φαράγγι στην Ελλάδα και
μας κάνει λίγο πιο ήρεμους, ψάχνοντας με τον
στο εξωτερικό, τρέχουν να σε χαιρετήσουν. Σιγά
αδύναμο φακό τα μέτρα της ορθοπλαγιάς... Είναι
σιγά η ατμόσφαιρα αλλάζει και ευχάριστες ιστορίτο ομώνυμο φαράγγι του Syange που μας έχει ....
ες και μαντάτα, θύμησες του παρελθόντος, δίνουν
ψαρώσει. Νεπαλέζικη κουζίνα (αχ Ελλάδα μου!)
και παίρνουν.
και γρήγορα για ύπνο γιατί από αύριο αναλαμβάΗ βοή όμως σε επαναφέρει στον σκοπό!!! Όλα
νει δράση ο Βασίλης! Η κούραση τόσο μεγάλη που
αυτά διαδραματίζονται με το βλέμμα όλων μας να
ούτε ο βόμβος της γεννήτριας του μικρού υδροηψάχνει στο σκοτάδι τους μεγαλειώδεις καταρράλεκτρικού φράγματος που εκμεταλλεύεται τα νερά
κτες που κυριαρχούν στην κοιλάδα. Η πολύ μετου φαραγγιού του Syange και βρίσκεται ακριβώς
γάλη παροχή νερού που πέφτει από εκατοντάδες
κάτω από το παράθυρό μας, ούτε τα ορμητικά νερά
17
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Εγγραφές, ενημερωτικό
υλικό, μπλουζάκια, χαρτογραφήσεις με νεότερες
σημειώσεις, δελτίο καιρού, δήλωση φαραγγιού
και πάμε. Πού να πάμε;
Το φαράγγι που επιλέγουμε (5 προσφέρονται
σε αυτή τη συνάντηση)
για εγκλιματισμό είναι το
Kabindra (ή Dod) Khola
καθώς είναι το κατάλληλο
για έναρξη, από πλευράς δυσκολίας (V3a2II,
L=150m, Cmax=36m) και
δεν έχει δηλωθεί από καμία άλλη ομάδα σήμερα.
Βρίσκεται στη δεξιά όχθη
του ποταμού και απέχει
50 λεπτά με ...τζιπ. Μετά
από συνεννόηση με τους
διοργανωτές βρίσκεται
τελικά ένα τζιπ και, με τη
συνοδεία ενός εθελοντή
για τον εντοπισμό της εισόδου, ξεκινάμε με καιρό
ζεστό και ανοιχτό. Μετά
από 50 λεπτά αλύπητου
χτυπήματος σε κάθε λογής νεροχάντακο και λακκούβα, αποβιβαζόμαστε
και οι 11. Ακολουθώντας
ένα ανηφορικό μονοπάτι
για 40 λεπτά, φτάνουμε
στην είσοδο. Τα νερά λίγα
(13-15 lt/s) και τα ραπέλ
Τολμηρές κυρίες μπαίνουν στο παιχνίδι.
μικρά. Η ασφάλιση πάρα
πολύ καλή, σύμφωνα με
του Marsyangdhi που κυλά στα 30μ., αλλά ούτε κι
τα γαλλικά πρότυπα, και αρκετά τεχνική, κάτι που
οι διάφοροι ήχοι από τους Γάλλους συναδέλφους
κάθε μέρα θα γίνεται όλο και πιο σαφές. Το φαράγγι
που βρίσκονται στα διπλανά δωμάτια κι οι τοίχοι
αυτό, όπως και όλα τ’ άλλα που επισκεφθήκαμε,
από κόντρα πλακέ που δεν μπορούν να τους αποουσιαστικά είναι ρέματα που ξεκινούν από διάφορα
σβέσουν, μπορούν να διακόψουν το ταξίδι μας στο
ύψη στις κλιτύες των οροσειρών δεξιά κι αριστερά
βασίλειο του Μορφέα.
του ποταμού και καταλήγουν σε αυτόν. Έτσι δεν
8 Απριλίου
είναι ιδιαίτερα στενά, δεν έχουν ψηλά τοιχώματα
αλλά έχουν μεγάλη καθετότητα.
Παρότι δεν θα ξεκινήσουμε για φαράγγι, έχουμε
Χωρίς να βιαζόμαστε ιδιαίτερα και με την παρέα
ξύπνημα στις 06:00 ώστε να ετοιμάσουμε τα σακίτριών πιτσιρικάδων, 4–8 ετών, που συνεχώς μας
δια πριν πάμε στην ενημέρωση. Πρωινό στις 06:40,
ακολουθούν μέσα στο φαράγγι παρακάμπτοντας
καθώς το έχουμε παραγγείλει από χθες, και κατά
τα 12 κάθετα τμήματα περπατώντας–ακροβατώντας
τις 08:00 μαζευόμαστε στην εκδήλωση έναρξης.
18
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με τις σαγιονάρες τους
στις πλαγιές δεξιά και
αριστερά, φτάνουμε στο
τελευταίο και μεγαλύτερο
ραπέλ. Εκεί μας εγκαταλείπουν οι τρεις φίλοι
μας, αλλά από κάτω έχει
μαζευτεί όλο το χωριό
για να δει τους εξωγήινους! Χωρίς φωτογραφικές μηχανές, καθήμενοι
παραδοσιακά πάνω στα
διπλωμένα πόδια τους
που κρύβουν τα μακριά
ιμάτιά τους, περιμένουν
να κατέβουμε, να δουν
πως είμαστε «κανονικοί».
Φτιάχνουμε τα σακίδια
κι έτοιμοι για να αναχώρηση. Όχι όμως όπως
ήρθαμε αυτή τη φορά
πεζοί και με το βάρος των
βρεγμένων σακιδίων στη
πλάτη! Μόλις δύο-τρεις
ωρίτσες περπάτημα επιστροφής μέχρι το χώρο
της κατασκήνωσης! Έτσι,
για να απολαύσουμε την
διαδρομή με την ησυχία
μας. Στο lodge δίνουμε
παραγγελία, κρεμάμε τα
βρεγμένα και μπάνιο μόνο
για τα ...κομάντο (κρύο
νερό, ροή κινέζικου βασανιστηρίου και ευωδίες από
τη διπλανή τουαλέτα). Ο
Πέρα από τους 20 μέσα στο τζιπάκι, όποιος μπορεί, βολεύεται...
καιρός από το μεσημέρι
και μετά έχει αρχίσει να
προνομιούχους, μιας που είτε ο ένας πάνω στον
κλείνει και το απόγευμα ρίχνει ψιλόβροχο, χωρίς
άλλο, είτε πάνω σε καμία πόρτα, καταφέρνουμε
όμως να κάνει ιδιαίτερο κρύο. ∆ειπνούμε, κατάρτιση
να καθίσουμε στον στεγασμένο χώρο των 2 σειρών
σχεδίων για την επομένη και ύπνο από τις 19:30!
καθισμάτων. Οι άλλοι, σκορπισμένοι σε προφυλαΈτσι απλά.
κτήρες, σκαλοπάτια, καπό, οροφή, όπου μπορεί να
9 Απριλίου
πιαστεί ο καθένας κατά το σάλτο του στο εν κινήσει
όχημά μας, συνταξιδεύουν μαζί μας, γλιτώνοντας
Κατά τα γνωστά, έγερση στις 06:00, πρωινό
από τον ημερήσιο Γολγοθά τους. Περπάτημα 1 ώρα
στις 06:15, αναχώρηση για Gopte Khola (V3a4III,
και
10’ μέχρι την είσοδο κάτω από τον πρωινό ήλιο
L=600m, C max=70m) στις 07:30 με τζιπ. Τελικά
που
έχει ξεπροβάλει από την απέναντι κορυφοκαταλήγουμε στο τζιπ 25(!!!) άτομα (λέμε αλήθεια,
γραμμή,
διασχίζοντας τις αμέτρητες αναβαθμίδες
υπάρχουν φωτογραφίες) συν τα 11 σακίδια μας και
των
χωρικών.
τις αποσκευές των ντόπιων που πηγαίνανε σε άλλα
Το φαράγγι σήμερα, με λίγο περισσότερα νερά
χωριά. Όλο αυτό κρατά 30 λεπτά. Είμαστε από τους
19
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Ο δρόμος για τα φαράγγια διασχίζει ορεινά χωριά.

(20-25 lt/s) και ραπέλ από χθες, αρκετά βράχια, μαϊμούδες να κοιτάζουν περίεργα, και δυο εβδομηντάρια ραπέλ να μας περιμένουν στο τέλος. Το πρώτο
το στήνουμε σαν καθοδηγούμενο ραπέλ (guidé) για
την αποφυγή κάποιων επικίνδυνων τριβών και, καθώς είναι αρκετά κεκλιμένο, μας χαρίζει μία πολύ
ωραία και γρήγορη (βλέπε Χρήστος) εναέρια βόλτα.
Στο τέλος πάλι το χωριό περιμένει για τις γνωστές
φωτογραφίες! Αυτή τη φορά όμως, προβλέποντας
την εξαντλητική κούραση των ημερών που έρχεται,
έτοιμοι για αναχώρηση με το τζιπ. Αμ πως! Ο καιρός μιά απ’ τα ίδια, αν και σήμερα η απογευματινή
βροχή είναι εντονότερη. ∆είπνο στις 18:30 και κατάκλιση. Αύριο έχει ορειβασία!
10 Απριλίου
Το σκοτάδι δεν έχει ακόμη παραχωρήσει τη
θέση του στο λυκαυγές. Κινούμαστε τελείως μηχανικά για να μαζέψουμε τον εξοπλισμό που «στεγνώνει»
στα σχοινιά που είναι τεντωμένα παντού στη διεθνή
τενεκεδούπολη. Πρωινό στις 06:00 και αναχώρηση
για τα δύο τμήματα του Sansapu Khola (V4a3III,
L=1200m, Cmax=38m). Σήμερα, πιο αποφασισμένοι
από ποτέ, βρισκόμαστε στη μέση της πενθήμερης
συνάντησης, και έχουμε ακόμα αποθέματα για τη
μεγάλη μέρα. Βάσει σχεδίου, λοιπόν, και μελετώντας τις πληροφορίες που δίνουν την είσοδο 2,5-3
ώρες περπάτημα μακριά με υψομετρική διαφορά

750 και άνω μέτρων, ξεκινάμε. Καθώς ο Σπύρος και
η Λυδία αποφάσισαν να ξεκουραστούν, εννιά μπλε
και κίτρινα σακίδια περνούν τη γέφυρα του Syange
για να ανηφορίσουν στο Germu.
Το Germu βρίσκεται ακριβώς απέναντι από
το Syange, 60-80μ. ψηλότερα από την κοίτη του
ποταμού. Είναι μεγαλύτερο από το Syange, αναπτύσσεται σε ένα πλάτωμα όπου οι ντόπιοι καλλιεργούν τα σιτηρά και τα λαχανικά τους. Φαίνεται
να έχει πιο περιποιημένα, καθαρά και ήσυχα lodge
(την επόμενη... φορά θα το προτιμήσουμε!) και
μία εξαίσια θέα προς το Syange Khola. Μία παρέα
Γάλλων που παίρνει το πρωινό της μάς δίνει τις
απαραίτητες οδηγίες για την εύρεση του σωστού
μονοπατιού: «θα ακολουθήσετε τους στύλους μέχρι
εκεί που βλέπετε» και σηκώνουν τα χέρια τους να
μας δείξουν. Απλά θρήνος! Συνεχόμενη ανάβαση
για 1,5 ώρα σε αριστοτεχνικά κατασκευασμένα
λιθόκτιστα σκαλοπάτια. Κανένα άλλο σχόλιο. Το
μόνο παρήγορο είναι η πρωινή δροσιά και η σκιά
που μας καλύπτει, καθώς ο ήλιος μάς συναντά όταν
έχουμε πλέον ανεβεί στο ψηλότερο πέρασμα. Για
να λέμε και τα καλά, όλη αυτή η πορεία μας χάρισε μία πανέμορφη εικόνα της κοιλάδας, των γύρω
χιονισμένων κορυφών και των φαραγγιών που βρίσκονταν στην απέναντι πλαγιά. Στάση στο χωριό για
νερό και ανάσες και άλλη μισή ώρα κατηφόρα με
τη συνοδεία τοπικών πιτσιρικάδων για την είσοδο

20

poa255.indd 20

16/1/2012 10:28:40 µ

Τα νερά θέτουν τα μέλη της ομάδος σε διαρκή ετοιμότητα.

του φαραγγιού.
Από την αρχή το Sansapu Khola δείχνει
ότι σήμερα θα υπάρχει πιο πολύ ενδιαφέρον.
Η αυξημένη παροχή νερού (50-70 lt/s) από τη
χθεσινή βροχή, τα στενά τοιχώματά του και η
αρκετά τεχνική ασφάλισή του, μας «ξυπνάνε»
πολύ γρήγορα. Αρχίζουμε να αναπτυσσόμαστε
μέσα στο φαράγγι τοποθετώντας τα σχοινιά
μας στα ρελέ. Μετά από τρεις συναρπαστικές
ώρες, ο Γιάννης βρίσκεται κι αυτός κρεμασμένος στο τελευταίο ρελέ πριν τη διαφυγή. Εκεί
το ανάγλυφο αυξάνει τη ροή του νερού και,
σε συνδυασμό με τη βοή που δημιουργούν τα
κλειστά τοιχώματα, τα πρόσωπα αρχίζουν να
σοβαρεύουν. Κατεβαίνει ο Βασίλης και μετά
ένας ένας τον ακολουθούμε. Ο Παύλος και η
Στέλλα το διασκέδασαν όσο ήθελαν κι αποφασίζουν να επιστρέψουν από τη διαφυγή. Οι
υπόλοιποι επτά συνεχίζουμε στο κάτω κομμάτι
(V3a2II), που είναι μικρότερης δυσκολίας, με
περισσότερα ραπέλ, πιο ανοιχτό αλλά πάντα
το ίδιο τεχνικό. Ρίχνοντας σιγά σιγά τους ρυθμούς μας, μετά από άλλες 3 ώρες βρισκόμαστε στην έξοδο του φαραγγιού. Το μονοπάτι
της επιστροφής μάς φέρνει μετά από 1 ώρα
και 15’ πίσω στο lodge. Συνολικά 12 ώρες για
σήμερα, με 6η μέρα συνεχούς άσκησης. Παρόλο που η απόσταση του Sansapu καθυστέρησε
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Σκάλα προς τον ουρανό το μονοπάτι
μετά το διάβα του ποταμού Marsyangdhi.
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κόσμου, ακολουθούμενη
από την επίσημη προβολή φωτογραφικού υλικού
από τις εξερευνητικές
αποστολές της Γαλλικής Ομοσπονδίας στην
περιοχή. Άντε άλλα δύο
έμειναν!
11 Απριλίου
Σήμερα «λιώνουμε»
στον ύπνο καθώς ξυπνάμε στις 06:45, έχοντας
ήδη κοιμηθεί 11 ώρες!
Το Raindu Khola (V4a3II,
L=600m, Cmax=48m) που
θα κάνουμε σήμερα είναι
το κοντινότερο όσον αφορά την πρόσβαση. Ο Γιώργος κι ο Παύλος δεν θα
ακολουθήσουν σήμερα,
καθώς θέλουν να εξερευνήσουν τη γύρω περιοχή.
Παρά την απουσία τους,
σήμερα θα είμαστε περισσότεροι, καθώς στην ομάδα μας θα φιλοξενήσουμε
δύο Γερμανούς (τον Mike
και την Εlke), φίλους του
Βασίλη και της ∆ήμητρας,
κι ένα ζευγάρι Αμερικανών που πραγματοποιούν
το έτος... του μέλιτος.
Ιαπωνία, Ινδία, Ταϋλάνδη,
Νεπάλ, καμία εικοσαριά
ακόμα
χώρες μέχρι τώρα,
Απαιτητικό μα ωραίο: Sansapu Khola.
ακόμα κι Ελλάδα έχουν τα
σχέδια τους!
την επιστροφή μας, τα παιδιά που γύρισαν νωρίτερα
Μόλις 1 ώρα περπάπαρήγγειλαν για όλους κι έτσι θα δειπνήσουμε τη
τημα για την είσοδο, όπου πετυχαίνουμε μία ομάδα
γνωστή μας ώρα.
έξι Γάλλων. Περιμένοντας να ξεκινήσουν, κάνουμε
Οι πιο ξεκούραστοι, περνώντας γι’ άλλη μια
τις απαραίτητες τεχνικές διευκρινίσεις με τους
φορά την κρεμαστή γέφυρα, διαβαίνουν στην
τέσσερις νέους συντρόφους μας, συμφωνούμε τα
απέναντι όχθη για να διεκπεραιώσουν τα γραφειοσήματα επικοινωνίας που θα υιοθετήσει η κοινή πια
κρατικά της συνάντησης. ∆ήλωση συμμετοχής στη
ομάδα, καθώς και την οργάνωση της κατάβασης και
γραμματεία, έλεγχος της ώρας αναχώρησης των
jam jam (πάμε πάμε στα νεπαλέζικα, όχι που δεν
άλλων ομάδων, χάραγμα στρατηγικής, άντληση
θα το μαθαίναμε…). Η παροχή του νερού στα χθεπληροφοριών για τη πρόσβαση, ασφάλιση και τυχόν
σινά επίπεδα, ίσως και λίγο παραπάνω, η ασφάλιση
ιδιαιτερότητες του επόμενου φαραγγιού και συμμεπολύ καλή με μερικά rappels guidés για την αποφυτοχή στην προγραμματισμένη νυχτερινή εκδήλωση.
γή κάποιων «πλυντηρίων» και λοιπών φαινομένων
Απόψε υπάρχει προβολή από φαράγγια όλου του
των ορμητικών νερών, τα τοιχώματα ανοιχτά δεν
22
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Όπου υπάρχει χώρος, καλλιέργειες με τάξη.

εμποδίζουν τις ακτίνες του ηλίου να μας κρατούν
ζεστούς και, μετά από 4,5 ώρες, είμαστε όλοι στην
έξοδο. Τα συναισθήματα και τα σχόλια που πηγάζουν απ’ όλους, εξαιρετικά. Το φαράγγι υπέροχο,
δικαιολογημένα το καλύτερο της συνάντησης, και
η κατάβαση μας απροβλημάτιστη. Όπως πρέπει να
γίνονται τα πράγματα!!!
Επιστροφή στο lodge, μεσημεριανός ύπνος
για κάποιους, πρωτάθλημα σκακιού για κάποιους
άλλους μέχρι το δείπνο, που σήμερα είναι στις
17:30! Βασανιστικές οι 3-4 ώρες αναμονής μετά
το φαράγγι μέχρι το μοναδικό γεύμα της ημέρας
που δικαιούμαστε και που πρέπει να περάσουμε
μοιράζοντας στα 11 τις ομαδικές τροφές που μας
έχουν χορηγήσει για 25 ημέρες. Έτσι κάθε ημέρα
ρίχνουμε την ώρα του δείπνου κατά ένα μισάωρο,
διαστέλλοντας την ώρα που θα μεσολαβήσει μέχρι
το πρωινό αντίστοιχα. Καθώς συζητάμε στο τραπέζι
για το αυριανό πρόγραμμα, έρχεται η είδηση του
σοβαρού τραυματισμού ενός Ισπανού canyoner στο
Sansapu. H άμεση αντιμετώπιση από τη διασωστική
ομάδα και η αεροδιακομιδή του με ελικόπτερο στην
Κατμαντού μετριάζουν την ανησυχία μας και μάς
δείχνουν ότι ακόμη και στο πουθενά, αν υπάρχει
σωστή οργάνωση και θέληση, μπορούν να διεξαχθούν τέτοιες εκδηλώσεις με ασφάλεια. Συζητώντας
για την τελευταία μέρα, αποφασίζεται η ομάδα για
το Syange Khola. Βασίλης, Χρήστος, Γιάννης και

Γιώργος. Η ∆ήμητρα «θυσιάζεται» για να οδηγήσει τους υπόλοιπους σε ένα μικρό φαράγγι που
ανοίχτηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Μαζί
μας θα έρθουν και τρεις Γερμανοί (ο Mike με δύο
φίλους του). Συλλογή πληροφοριών στην εκδήλωση
με τους τοπικούς χορούς που διοργανώνεται στο
χώρο της γραμματείας και γρήγορα για ύπνο.
12 Απριλίου
H ομάδα του Syange Khola (V5a4III, L=400m,
C max =130m) ξυπνά άγρια χαράματα γι’ άλλη
μια φορά. Φτιάξιμο σακιδίων, πρωινό, αναμονή
για τους τρεις Γερμανούς που έρχονται από το
Germu και ξεκινάμε στις 06:15. Το μονοπάτι στην
αρχή είναι κοινό με το χθεσινό. Μετά από 20’ το
εγκαταλείπουμε κι αρχίζουμε να κινούμαστε προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Καθώς πλησιάζουμε στη
βάση της κορυφογραμμής, διαγράφεται η πορεία
μας στην πέτρινη σκάλα. Ξεκινάμε να ανεβαίνουμε,
να ανεβαίνουμε, να ανεβαίνουμε… Τα σκαλοπάτια
έχουν σχεδιαστεί για νούμερο παπουτσιού 35-36, το
ύψος τους για ανθρώπους που ακόμη η εξελικτική
διαδικασία δεν έχει δημιουργήσει και η χάραξη της
σκάλας δεν απευθύνεται σε καμία περίπτωση σε
ακροφοβικούς. Απίστευτα αέρινη, μοιάζει με σκάλα
προς τον Θεό. Η διαδρομή είναι τόσο κάθετη, που
κοιτάζοντας προς τα πίσω μάς δίνεται η εντύπωση
πως αν φύγουμε στον γκρεμό θα βρεθούμε στην
23
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απέναντι όχθη του ποταμού, καθώς το χωριό που
ξεκινήσαμε και βρίσκεται ακριβώς από κάτω μας,
ούτε καν που φαίνεται. Ευτυχώς (!) που χρειάζεται
να τις ανεβούμε και όχι να τις κατεβούμε. Φυσικά
όλα αυτά φαίνονται τελείως αστεία στα μάτια των
τεσσάρων γυναικών που συναντάμε περίπου στη
μέση της ανάβασης. Ιδιαίτερα για την μία που είναι
φορτωμένη στην πλάτη με μία τεράστια ποσότητα
άχυρο και για την απροσδιορίστου ηλικίας γιαγιά
που στο ένα χέρι κρατά το ραδιοφωνάκι και στο
άλλο ένα «φουγάρο». Έχουν λυθεί στα γέλια με το
χάλι μας κι αφού στείλουν τη ψυχολογία μας στα
Τάρταρα με τα πειράγματά τους, εξαφανίζονται

μπροστά μας.
Θέλοντας και μη καλύπτουμε μία υψομετρική
διαφορά 550μ., φορτωμένοι σαν τα συμπαθή
τετράποδα (σκεφτείτε ότι
ο Βασίλης δεν πήρε τη
φωτογραφική του!) σε 1
ώρα 10’. Μία τελευταία
ματιά στην κοιλάδα που
αρχίζει να λούζεται από
τις πρωινές ακτίνες του
ηλίου και πέφτουμε στην
πίσω πλευρά της κορυφογραμμής όπου αναπτύσσεται το φαράγγι. Σε 15’
είμαστε στο νερό. Ετοιμαζόμαστε γρήγορα, καθώς
έχουμε φτάσει πρώτοι
και δεν θέλουμε να καθυστερήσουμε την ομάδα
που έπεται και έχουμε
αντιληφθεί. Το σχέδιο, να
προχωρήσουμε μπροστά
γρήγορα , παρότι στη
δεύτερη ομάδα υπάρχουν
άτομα που το έχουν ξανακάνει και γνωρίζουν τα
σημεία ασφάλισης.
Βρισκόμαστε λοιπόν
αντιμέτωποι με την εκκρεμότητα που μας μαγνήτισε από τη πρώτη μέρα ή
πρώτη νύχτα καλύτερα.
Αυτή τη φορά δεν κοιτάμε
τους 300μ. καταρράκτες
από κάτω, αλλά από πάνω
να χύνονται σχεδόν κατακόρυφα στο κενό. Παράγκες, χωριά και πεζούλες,
μικρά αντικειμενικά σε όγκο στο έντονο ανάγλυφο
των Ιμαλάϊων, με δυσκολία διακρίνονται από κάτω
μας. Οι άνθρωποι, ασήμαντοι όπως όλοι μας,
χάνονται στο τοπίο που δεσπόζει. Κυριαρχούν τα
φαράγγια της περιοχής, τομές βαθιές στις αντίκρυ
πλαγιές, ο μπλε ρους του Marsyangdhi που ελίσσεται στην κοιλάδα, το χιονισμένο πέπλο των ψηλών
κορφών. Μερικοί γίγαντες 6000, 7000, 8000 μέτρων
στέκουν στο βάθος. Από την αρχή γίνεται σαφές σε
όλους μας ότι σήμερα απαιτείται μέγιστη προσοχή
και πιστή τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού. Η
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παροχή του νερού είναι
πολύ μεγάλη (120-150
l/s) και το ανάγλυφο κάνει
τη ροή πολύ δυνατή. Στις
ελάχιστες φορές που θα
έρθουμε σε επαφή με το
κρύο νερό (9 οC) αισθανόμαστε τη δύναμή του.
Παρότι, λοιπόν είναι το
φαράγγι με τον μεγαλύτερο όγκο νερού, για εμάς
θα είναι το φαράγγι που
θα βραχούμε λιγότερο.
Σχεδόν παντού, μέσω
παρακάμψεων, guidés και
τραβερσών, αποφεύγουμε την επαφή με το νερό,
που είναι έτοιμο να σε
πετάξει από κάτω.
Μετά από 2 ώρες κατάβασης, μία τραβέρσα
που υπάρχει μόνιμα για
την αποφυγή ενός σιφωνιού μάς οδηγεί πάνω σ’
ένα μεγάλο βράχο που
σηματοδοτεί την αρχή του
μεγάλου καταρράκτη. Από
τον βράχο, που από κάτω
του το σιφώνι εκτοξεύει το
νερό με τρομερή πίεση,
χαζεύουμε τη ζωή στο
Syange και στο Germu.
Η ομάδα μαζεύεται και
συζητάει το σχέδιο. Μια
κατηφορική για 10-15μ.
Μεγάλες καταβάσεις με νερά και τριβές που επιβάλλουν καθοδηγούμενα Rappel.
και μετά αλλά τόσα. Σειρά έχουν τα μεγάλα. Ένα
50άρι και ακολουθεί ένα
να κατεβεί όλη η ομάδα, ο καιρός κλείνει κι αρχίζει
65άρι. Μπαίνει ο Χρήστος, τη θέση του παίρνει στο
ένα ψιλόβροχο.
ρελέ ο Γιώργος. Τον ακολουθεί στο επόμενο ρελέ
Γρήγορα κινούμενοι στην αριστερή πλευρά του
o Γιάννης. Ο Βασίλης λύνει και δένει τα σχοινιά 2-3
φαραγγιού, που στο συγκεκριμένο σημείο ανοίγει
φορές. Πρέπει να φτάσουν για όλες τις καταβάσεις.
κι έχει πυκνή βλάστηση, παρακάμπτουμε τρεις
Στο επόμενο τοποθετείται ο Mike, ενώ αποφασίζουτσουλήθρες (απαγορευτικές με τις συγκεκριμένες
με να στείλουμε τον άλλο Γερμανό στη βάση του
συνθήκες, όπως μας είχαν συμβουλεύσει και οι δικαταρράκτη να ρυθμίσει το μήκος. Φυσικά και τα
οργανωτές) και κάνοντας δύο ακόμη ραπέλ, βρισκότέσσερα ραπέλ του καταρράκτη είναι εκτός νερού.
μαστε στην αρχή του τελευταίου καταρράκτη (90μ.),
Το τελευταίο και μεγαλύτερο μάς χαρίζει ακόμη ένα
που είναι «σπασμένος» σε τρεις καταβάσεις. Πλέον
μεγάλο guidé. Στη βάση του καταρράκτη, το σπρέι
είμαστε ακριβώς πάνω από το Syange και στην
και ο αέρας που δημιουργούνται μάς αναγκάζουν
τεράστια βάθρα που σχηματίζεται στη βάση του κανα απομακρυνθούμε αρκετά μέτρα μακριά. Μέχρι
ταρράκτη έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος. Ο Μike κι
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Elke. Όλοι λοιπόν είμαστε
καλά.
Τα παιδιά μάς περιγράφουν το δικό τους
φαράγγι, που, αν και μικρό, ήταν πολύ όμορφο
κι έδωσε την ευκαιρία να
εξασκηθούν με περισσότερη ηρεμία. Φυσικά,
ενώ ξεκίνησαν έξι άτομα
το πρωί στο φαράγγι,
βρέθηκαν τελικά καμιά
δεκαπενταριά, καθώς η
Elke το είχε διαφημίσει
σε όλο το lodge, με αποτέλεσμα η ομάδα από
ελληνική να γίνει πολυεθνική. Προσπαθούμε
να χαλαρώσουμε, αλλά
η υπερένταση δεν μας
εγκαταλείπει. Αρχίζουμε
τις ετοιμασίες για την
αυριανή μας αναχώρηση.
Φέτος σταθήκαμε πολύ
τυχεροί με τον καιρό, καθώς από το απόγευμα και
μετά αρχίζει να βρέχει με
αρκετή ένταση (κάτι που
οδήγησε σε αρκετές κατολισθήσεις στον δρόμο,
όπως είδαμε την επόμενη
μέρα). Το απόγευμα στον
χώρο της γραμματείας
διοργανώνεται μία μικρή
γιορτή, με λοταρία κάποιων υλικών. Χαραγμένη
Και εκεί που άλλες φορές φλερτάρουμε με το νερό, τώρα απομακρυνόμαστε.
όμως στο μυαλό όλων
μας παραμένει η στιγμή
ο Βασίλης παίρνουν θέσεις στα δυο τελευταία ρελέ
που κάποιοι canyoners που μόλις επέστρεφαν από
κι ένας ένας βρισκόμαστε να κολυμπάμε στη βάθρα
τα φαράγγια, ανταποκρινόμενοι στην πολύ ευγενική
εν μέσω φωτογράφων και καμερών. Τελευταία ανάπαράκληση των Νεπαλέζων διοργανωτών για τη δωκληση, αναμνηστικές φωτογραφίες, συνεντεύξεις σε
ρεά εξοπλισμού, κατέθεταν στο κέντρο της γιορτής
τοπικά κανάλια κι εφημερίδες και πάμε να βρούμε
το σακίδιο τους γιομάτο με τον ατομικό εξοπλισμό
τα παιδιά. Είναι μεγάλο γεγονός και υποστηρίζεται
τους. Παπούτσια, ζώνες και χρησιμοποιημένα σχοικαι από τον εθνικό οργανισμό οργάνωσης εκδηλώνιά, που για εμάς είναι υπέρβαρο, είναι η αρχή της
σεων εορτασμού του Εθνικού Έτους Τουρισμού.
ανάπτυξης της δραστηριότητας στο Νεπάλ!
Η επιστροφή στο lodge μάς παίρνει τρία… λεπτά,
13 Απριλίου
αλλά δεν βρίσκουμε κανέναν παρά μόνο τον Παύλο,
που δεν είχε ακολουθήσει την άλλη ομάδα. Σε λίγο
Η συνήθεια του πρωινού ξυπνήματος δεν
έρχονται και μαθαίνουμε ότι μας παρατηρούσαν
μας αφήνει να χαρούμε μερικές επιπλέον ώρες
από το Germu πίνοντας το τσάι τους στο lodge της
ύπνου. Τελευταία μαζέματα, πριν παρευρεθούμε
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στην εκδήλωση λήξης, η
οποία καθυστερεί αρκετά.
Μαθαίνουμε πως αναμένουμε την κουστωδία
από την Κατμαντού, που,
λόγω της κακοκαιρίας,
δεν μπορεί να πετάξει με
το ελικόπτερο. Πύργος
ελέγχου και όργανα πλοήγησης δεν υπάρχουν και
περιμένουν να καθαρίσει
ο ουρανός από τα σύννεφα. Τελικά, μετά από ένα
δίωρο καταφθάνουν οι
πάσης φύσεως πολιτικάντηδες (μέχρι κι ο γενικός
διευθυντής του αεροδρομίου της Κατμαντού εμφανίστηκε) για τις γνωστές
και τυπικές χαιρετούρες.
Σε άψογα Νεπαλέζικα,
εκφωνούν ό,τι συνήθως
30 πολιτικοί πράττουν σε
τέτοιες περιπτώσεις, ενώ
καμία 160αριά διεθνείς
περιμένουμε το αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής και τους οργανωτές
να μεριμνήσουν για τη μεταφορά μας. Τελικά κατά
τις 13:00 επιστρέφουμε
στο lodge κι αρχίζουμε να
φορτώνουμε τον σχεδόν
μισό τόνο αποσκευών μας
στα τζιπ και τα λεωφορεία
Οι καταρράκτες του Syange, σύμβολο της συνάντησης.
που έχουν κατακλύσει τον
χωματόδρομο.
Σε λίγο ένα κονβόι
ταξιδιού μας.
οχημάτων ξεκινά το τρίωρο ταξίδι μέχρι τη BeΤο ταξίδι συνεχίζεται…
sishahar (περίπου 35 χλμ. λάσπης, λιθοπτώσεων,
1η ∆ιεθνής Συνάντηση Canyoning στα Ιμαλάϊα
νεροφαγωμάτων!) και το Syange θα ξαναβρεί την
(Rassemblement International de Canyon
ησυχία του. Για μάς τελειώνει μία εμπειρία ζωής
2011, RIC 2011)
που τη μοιραστήκαμε με άλλους 160 ομοϊδεάτες
από 11 διαφορετικές χώρες. Ένα μοναδικό γεγονός
H RIC 2011 διοργανώθηκε από τη Νεπαλέζικη
σε έναν δύσκολο και αντισυμβατικό (τουλάχιστον ως
Ομοσπονδία Canyoning (NCA), με την υποστήριξη
προς τα βιώματά μας) προορισμό που, χάρις στην
της Γαλλικής πρεσβείας στο Νεπάλ, της Himalayan
ομαδική θέληση και αλληλεγγύη, κατέστη δυνατή
Canyon Team (HCT) και της Γαλλικής Ομοσπονδίας
για τον καθένα μας η συμμετοχή του σε αυτό. Πάρα
Σπηλαιολογίας (FFS). H ανάπτυξη της δραστηριόπολλές ευχαριστίες αξίζουν στο ∆.Σ. του ΠΟΑ για
τητας του canyoning στο Νεπάλ έχει ξεκινήσει από
την πολυποίκιλη στήριξή του στην υλοποίηση του
το 2004 μέσω της συνεργασίας της κυβέρνησης
27

poa255.indd 27

16/1/2012 10:40:15 µ

του Νεπάλ με την HCT. H HCT έχει εξερευνήσει
μέχρι σήμερα περίπου 20 φαράγγια στο Νεπάλ,
έχοντας ως κύριο πεδίο δράσης την περιοχή του
ποταμού Marsyangdhi, όπου φέτος λίγο πριν την
έναρξη του RIC ολοκλήρωσε την εξερεύνηση του
πιθανότατα δυσκολότερου φαραγγιού στο κόσμο,
του Chamje Khola (V7a7EXTREME). Στα πλαίσια της
διοργάνωσης, ο επανεξοπλισμός των φαραγγιών
πραγματοποιήθηκε από την HCT και την ισπανική
ομάδα Χ-Canyon Team, ακολουθώντας πιστά τους
κανόνες ασφαλείας. ∆εδομένων των αντικειμενικών δυσκολιών που υπάρχουν λόγω του χαμηλού
επιπέδου ανάπτυξης του Νεπάλ και του έντονου
ανάγλυφου, η διοργάνωση σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής. Ραντεβού λοιπόν του χρόνου στην
πιο εξωτική Βραζιλία…
Ενδιαφέροντες σύνδεσμοι
www.ric2011.blogspot.com
www.himalayan-canyon-team.blogspot.com
www.ric2012brazil.blogspot.com
www.facebook.com/people/NcaNepal/100001336922892
www.canyoningingreece.gr/Nepal

Λίγα λόγια από τον αρχηγό…
Ανάμεσα σε πολλές προτάσεις και σχέδια για το
Πάσχα, τη λύση δίνει ένας παλαιός εκπαιδευτής
και φίλος που έχει επιφορτιστεί με την ανάπτυξη
της δραστηριότητας του canyoning στο Νεπάλ.
–«Κορσική, Τυνησία, Πυρηναία, μπορείς να πας
οποτεδήποτε, στο απομονωμένο όμως Νεπάλ
η ∆ιεθνής Συνάντηση αποτελεί μοναδική ευκαιρία». Αμέσως μπαίνει ο στόχος να βρεθούμε
και εμείς εκεί!
Ευχαριστώ, όλους όσους μοιράστηκαν το
όραμα αυτό, άφησαν δουλειές, οικογένεια,
καλοπέραση κι ανέλαβαν τη διεκπεραίωση
πληθώρας οργανωτικών θεμάτων, αψήφησαν
δυσκολίες, προετοιμάστηκαν κατάλληλα και με
συντρόφευσαν στην εξόρμηση αυτή. Μαθητές
και φίλοι, πέρασα πολύ ωραίο χρόνο μαζί σας,
εκπληρώνοντας κάθε προσδοκία μου.
Βασίλης Μαργαρίτης

Ευχαριστίες προς χορηγούς
Ευχαριστούμε όλους όσους στάθηκαν αρωγοί
στην εξόρμηση μας:
Το ∆Σ του Πεζοπορικού Όμιλου Αθηνών
για την ηθική και οικονομική βοήθεια που μας
παρέσχε, καθώς και την εμπιστοσύνη που
μας έδειξε.
Τους ιατρούς Θεοχάρη Συνειφακούλη για
την εκπόνηση πλάνου προληπτικού εμβολιασμού και θεραπείας, Πάνο Χλωροκώστα για
την οργάνωση ομαδικού φαρμακείου, Κώστα
Ιατρού για τη λήψη του ιατρικού ιστορικού
όλων των μελών της ομάδας, τον ρόλο του
ως συνδέσμου για ιατρικά θέματα, καθώς και
την προσφορά του σε ιατρικά και παραϊατρικά
σκευάσματα.
Τη Σίλα Παπαδοπούλου – Creative Printshop για τον σχεδιασμό όλων των γραφικών
της αποστολής (αναμνηστικών, αφισών, Tshirts).
Την αεροπορική εταιρεία Gulf Air για την
επέκταση του ορίου αποσκευών.
Τις ακόλουθες εταιρείες ή καταστήματα
για τη χορηγία προϊόντων τα οποία διαχειρίζονται ή εμπορεύονται:
• Super Market Carrefour για τη διάθεση
τροφίμων
• Εταιρία Bosch για τη διάθεση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• Εταιρίες Fitsh και Third Wind για τη διάθεση προϊόντων αθλητικής διατροφής
• Καταστήματα και εταιρίες Vertical Greece,
Polo, Outdoor Way, Resurgence, Cannibals
Kayak House, Dive Store Kartelias Spiros
για τη διάθεση εξοπλισμού υπαίθρου
• Εταιρίες Energizer, Aμυ Α.Ε., Midland,
Suunto, Drakos Digital και House of Radio
για τη διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
• Εταιρία Reezo για τη διάθεση προϊόντων
αντηλιακής προστασίας
• Εταιρία Εναλλακτικού Τουρισμού Rafting
House για την προετοιμασία της ομάδας
στη δραστηριότητα του rafting
Tέλος, όλους τους φίλους που με την εμπειρία
τους ή τη θετική τους στάση βοήθησαν την
ομάδα στη πολύμηνη περίοδο της προετοιμασίας.
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Θεμιστοκλέους 44 Αθήνα 10678, τηλ.: 210-3844650, fax: 210-3448293, e-mail: odysseia@acci.gr
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Κείμενο – φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος
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Tον Φεβρουάριο του 2011, o Νίκος Τόδουλος
πραγματοποίησε μια xειμερινή διάσχιση με χιονορακέτες στο αρκτικό μονοπάτι Arctic Bear Trail
(Karhunkierros) που βρίσκεται στη Λαπωνία της
Φινλανδίας κοντά στον 66ο παράλληλο. Το Arctic
Bear Trail, μήκους περίπου 80 χλμ., είναι το πιο
φημισμένο μονοπάτι μεγάλης απόστασης (long
distance trail) στη Φινλανδία. Εκτός από τα περίπου
82 χλμ. του Arctic Bear Trail, ο Νίκος πραγματοποίησε και το Pieni Karhunkierros, ένα κυκλικό μονοπάτι
μήκους 13 χλμ., που αποτελεί ένα παρακλάδι του
κυρίως μονοπατιού.

Τ

ο μονοπάτι Arctic Bear Trail ή, αλλιώς, στη
γλώσσα των Φινλανδών, Karhunkierros, βρίσκεται στο εθνικό πάρκο Oulanka κοντά στην πόλη
του Kuusamo στη φινλανδική Λαπωνία στον 66ο
παράλληλο ή Αρκτικό Κύκλο. Ο εθνικός δρυμός
ιδρύθηκε τα πολύ πρώιμα χρόνια της Φινλανδικής
∆ημοκρατίας, λόγω της ξεχωριστής ομορφιάς του
και της μεγάλης του βιοποικιλότητας. Το όνομά του
σημαίνει το «μονοπάτι με τις μαύρες αρκούδες». Το
μονοπάτι αυτό διασχίζει το Εθνικό Πάρκο Oulanka
που εκτείνεται μέχρι τα σύνορα με την Ρωσία στο
βορειοανατολικό άκρο της Φινλανδίας. Αρχή της
διάσχισης είναι το Hautajärvi Visitor Centre στην βό-

Έτσι είναι στο -35!

ρεια είσοδο τού εθνικού πάρκου μέχρι το φημισμένο χιονοδρομικό θέρετρο στο χωριό της Ruka. Το
Arctic Bear Trail χαρακτηρίζεται από το πανέμορφο
σκηνικό μέσα από αρκτικά δάση, φαράγγια και ορμητικά νερά ποταμών (που το χειμώνα είναι παγωμένα), παγωμένες λίμνες και μοναδικούς βράχινους
σχηματισμούς από τον ποταμό Oulankajoki. Για τη
διάσχιση χρειάστηκαν 6 ημέρες με χιονορακέτες και
πλήρη φόρτο σε χιονισμένο πεδίο με πολύ ακραίες
θερμοκρασίες, με την υψηλότερη -24°C και τη χαμηλότερη να αγγίζει τους -36°C. Από την πόλη του
Kuusamo μεταφερόμαστε με πούλμαν στο χωριό
Juuma για την πρώτη μας διανυκτέρευση στον ξενώνα του χωριού. Οργανώνουμε το εξοπλισμό μας

O όμορφος παλιός νερόμυλος Myllykoski.
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Τα ορμητικά νερά του ποταμού Kitkajoki.

και ετοιμάζουμε τα σακίδια για τις επόμενες κρύες
ημέρες. Νωρίς το πρωί αναχωρούμε με ένα μικρό
βαν για το Hautajärvi Visitor Centre που βρίσκεται
στο βόρειο τμήμα του εθνικού δρυμού.
Ημέρα 1η: Hautajärvi Visitor Centre –
Taivalköngäs
Παίρνουμε την πρόγνωση καιρού της εβδομάδας, που αναφέρει ότι ο καιρός θα είναι σχετικά
καλός αλλά με πάρα πολύ κρύο, με θερμοκρασίες

Η σηματοδότηση είναι συνεχής και κατατοπιστική.

απόλυτα λογικές για τον Φεβρουάριο μήνα (-20 έως
-37°C). Ξεκινάμε από το Hautajärvi Visitor Centre, με
πλήρη φόρτο στα σακίδια και τις χιονορακέτες στα
πόδια. Η μέρα συννεφιασμένη αλλά το κρύο πολύ,
που κάνει τα δάχτυλα των ποδιών και των χεριών
να υποφέρουν πολύ. Το εξωτερικό θερμόμετρο που
είχαμε έδειχνε -27°C. Ακολουθήσαμε την πορεία
κατά μήκος της όχθης του ποταμού Oulankajoki, με
τις απόκρημνες χαράδρες του, τις κοιλάδες και τα
βραχώδη φαράγγια. Γύρω μας δεν υπήρχε τίποτα
παρά η άγρια φύση και τα αχανή χιονισμένα δάση.
Στην πλάτη τα σακίδια αρκετά βαριά, αφού έπρεπε να κουβαλήσουμε φαγητό για 5 συν 1 ημέρες
για ασφάλεια, ολόκληρο τον χειμερινό εξοπλισμό
(υπνόσακος, υπόστρωμα, βέστα, θερμός), καθώς
και τα απαραίτητα προσωπικά είδη και ρουχισμό.
Στο τέλος της ημέρας φτάνουμε στα παγωμένα
ορμητικά νερά του ποταμού Oulanka. Εκεί, στην
άκρη της όχθης, υπάρχει το καταφύγιο ή αλλιώς
πιο σωστά η φινλανδική καλύβα Taivalköngäs. Οι
καλύβες σε όλη την διάρκεια της διαδρομής είναι
πολύ απλές, είναι καταλύματα χωρίς στρώματα και
κουβέρτες, χωρίς τρεχούμενο νερό, ηλεκτρικό. Η
θέρμανση γίνεται αποκλειστικά με ξυλόσομπτες
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∆ιασχίζοντας την παγωμένη λίμνη.

και ο φωτισμός με κεριά. Κάθε καλύβα διαθέτει
πριόνια και τσεκούρια, έτσι ώστε οι περαστικοί να
μπορούν να κόψουν ξύλα, και μεγάλα τρυπάνια για
να προμηθευτούν νερό από τα παγωμένα ποτάμια
ή λίμνες.
Ημέρα 2η: Taivalköngäs – Oulanka Visitor
Centre – Ansakämppä
Σήμερα αναχωρούμε μέσα σε πολύ κρύο κι
ακολουθούμε τον ποταμό Oulanka με κατεύθυνση
προς τον νότο. Μετά από περίπου 8 δύσκολα, λόγω
του βάθους του χιονιού, χιλιόμετρα, φτάσαμε στο
κέντρο επισκεπτών του εθνικού δρυμού. Κάνουμε

ένα μεγάλο διάλειμμα και έχουμε τη δυνατότητα για
ανεφοδιασμό, αλλά και να επισκεφθούμε τον εκθεσιακό χώρο και να παρακολουθήσουμε κάποιες ενημερωτικές ταινίες για τη άγρια φύση του δρυμού.
Μετά την επίσκεψη στο κέντρο συνεχίζουμε την πορεία μας και σύντομα φτάνουμε στους φημισμένους
καταρράκτες του Kiutaköngäs, που αυτή την εποχή
έχουν σχηματίσει έναν εντυπωσιακό παγοκαταρράκτη. Συνεχίζουμε διασχίζοντας δασώδεις εκτάσεις
κατά μήκος του ποταμού μέχρι να φτάσουμε στην
επόμενη καλύβα όπου θα περάσουμε την νύχτα,
την Ansakämppä.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ
HMEΡΑ

ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΜ.

1

Hautajärvi Visitor Centre – Taivalköngäs Hut

19

2

Taivalköngäs Hut – Oulanka Visitor Centre – Ansakämppä Hut

17

3

Ansakämppä Hut – Jussinkämppä Hut

8

4

Jussinkämppä Hut – Juuma Village

15

5

Juuma Village – Pieni Karhunkierros Trail* - Juuma Village

13

6

Juuma Village – Ruka Ski Resort

23

ΣΥΝΟΛΟ

95

*To Pieni Karhunkierros αποτελεί παρακλάδι του Arctic Bear Trail
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Παγωμένα νούφαρα στην λίμνη.

Ημέρα 3η: Ansakämppä – Jussinkämppä
Αφήνουμε πίσω μας τον ποταμό Oulanka και
συνεχίζουμε με κατεύθυνση νοτιοανατολικά περνώντας μέσα από το χιονισμένο δάσος. Ξεκινάμε με
τις χιονορακέτες στα πόδια, στην αρχή πάνω από
μια παλιά παγετωνική μορένα, κατάλοιπο από την
τελευταία περίοδο των παγετώνων. Στη συνέχεια
συναντάμε και ανεβοκατεβαίνουμε μια σειρά από
λοφίσκους μέσα από τοπία τα οποία σχηματίστηκαν
κατά την εποχή των παγετώνων πολλές χιλιάδες
χρόνια πριν. Στο τέλος της ημέρας καταλήγουμε
σε μια τεράστια παγωμένη λίμνη με τη φινλανδική
καλύβα Jussinkämppä να βρίσκεται ακριβώς δίπλα
στις όχθες της. Από εδώ έχουμε μια θαυμάσια θέα
στη λίμνη, ένα πραγματικά τέλειο σημείο για να
θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα και το πολύχρωμο
βόρειο σέλας. Αυτό ήταν και το ανατολικότερο σημείο της διαδρομής μας, με τα ρωσικά σύνορα να
απέχουν μόλις 5 χλμ.

τη χειμερινή διαδρομή του Bear Trail μέσα από ένα
άγριο χειμερινό τοπίο με παγωμένους βαλτότοπους, έλη και όμορφους υγροτόπους με τα μικρά,
αλλόκοτα δέντρα τους. Στην πορεία συναντάμε
λίμνες και διασχίζουμε δάση. Το βράδυ έχουμε τη
δυνατότητα να απολαύσουμε καλό φαγητό και ένα

Ημέρα 4η: Jussinkämppä – Juuma
Ίσως η πιο κρύα μέρα της διάσχισης με το θερμόμετρο στις 10 το πρωί να δείχνει -34°C. Συνεχίζουμε προς το χωριό Juuma, όπου είχαμε περάσει
την πρώτη ημέρα του ταξιδιού μας. Ακολουθούμε
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ζεστό μπάνιο σε συνδυασμό με την παραδοσιακή
φινλανδική σάουνα στον οργανωμένο ξενώνα του
χωριού Juuman Leirintä.
Ημέρα 5η: Juuma -Pieni Karhunkierros Trail
– Juuma
Μετά το πολύ
καλό πρωινό, αρχίζουμε την εξερεύνηση του μι κρού Beartrail (Pieni
Karhunkierros, 13
χλμ.), ίσως του πιο
δημοφιλούς μονοπατιού της Φινλανδίας. Μια υπέροχη
κυκλική διαδρομή
με πολλά μνημεία
φυσικής ομορφιάς και αξιοθέατα,
όπως o όμορφος
παλιός νερόμυλος
Myllykoski, το απότομο φαράγγι σκαλισμένο από τον

ποταμό Kitkajoki, θορυβώδη ορμητικά ρέματα και
παγωμένες λίμνες. Το μονοπάτι σε πολλά σημεία
είναι στενό και υπάρχουν αρκετές κρεμαστές γέφυρες και ξύλινες σκάλες και, σε συνδυασμό με
τις χιονoρακέτες στα πόδια, το περπάτημα γίνεται
αρκετά δύσκολο. Στο τέλος της ημέρας, με το
τελευταίο φως, επιστρέφουμε πίσω στον ξενώνα
του χωριού.
Ημέρα 6η: Juuma village – Ruka Ski Resort
Η τελευταία μέρα της διάσχισης, με πολύ καλό
καιρό αλλά και πολύ κρύο. Ξεκινάμε νωρίς γιατί η
απόσταση που πρέπει να διανύσουμε είναι πάνω
από 20 χλμ. Περνάμε από κατάλευκες πανέμορφες πεδιάδες, δάση και παγωμένους υγροτόπους
που το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο να κινηθείς
πάνω τους επειδή μετατρέπονται σε βάλτους με
νέφη από κουνούπια και μύγες. Έπειτα από μια
σύντομη στάση σε κάποια μικρή ξύλινη καλύβα,
συνεχίζουμε προς το τέλος της διαδρομής στο
χιονοδρομικό κέντρο της Ruka μέσα από πυκνό χιονισμένο δάσος, όπου τα πολύ φορτωμένα με χιόνι
έλατα πιο πολύ μοιάζουν με ασύμμετρους όγκους
χιονιού πάνω στους κυματιστούς λοφίσκους παρά
με δέντρα.
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Κείμενο – φωτογραφίες: Κώστας Αστρακιανάκης
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Κ

άποτε η ευκαιρία για την πραγματοποίηση
μιας ορειβατικής διαδρομής παρουσιάζεται
εκεί που δεν το περιμένεις. Καιρό τώρα
συζητούσαμε με τον Παναγιώτη κάποια εξόρμηση
των δυο μας στα Βαρδούσια, με αφορμή το σχετικό
με το «γεμάτο εκπλήξεις» ορεινό αυτό συγκρότημα
αφιέρωμα γνωστού ορειβατικού περιοδικού*. Κι
όταν ο πεζοσύντροφός μου μου ανακοίνωσε ότι θα
είχε ένα διήμερο μεσοβδόμαδο ρεπό στις αρχές
Ιουνίου, κανόνισα κι εγώ μια άδεια απ’ τη δουλειά
μου (όσο υπάρχει ακόμα δουλειά). Κι έτσι, το πρωινό της Τρίτης 7/6/2011 βρεθήκαμε να διασχίζουμε
μια μισοάδεια εθνική με κατεύθυνση τον Αθαν.
∆ιάκο, το χωριό γέννησης του ομώνυμου ήρωα
του Εικοσιένα.
13:45 λοιπόν ανηφορίζουμε τον γνωστό τσιμεντόδρομο πάνω απ’ την πλατεία του χωριού (1000μ.)
κάτω από έναν πνιγηρό νεφοσκεπή ουρανό. Σημερινός μας προορισμός είναι να κατασκηνώσουμε
στο πλάτωμα του Μέγα Κάμπου ανεβαίνοντας από
τις Κοπρισιές, κι αν υπάρχει χρόνος να πεταχτούμε
και στον Κόρακα. Έχουμε μοιραστεί τη σκηνή, για
νερό βασιζόμαστε και στην περιγραφή του κειμένου
για ύπαρξη πηγής στη διαδρομή. Μούσκεμα στον
ιδρώτα βγαίνουμε στο χωματόδρομο που οδηγεί
στα καταφύγια και, στα 1550μ. περ., παίρνουμε
αριστερά επάνω απ’ το μαρμάρινο εικονοστάσι τη
χαρακτηριστική ράχη. Βρίσκουμε εύκολα το μονο-

πάτι (για την ακρίβεια δύο), απ’ τον ψηλότερο κλάδο
του οποίου διασχίζουμε εκτεταμένη σάρα, και σε μια
ώρα βγαίνουμε στο πρώτο πλατό που αναφέρει το
άρθρο. Το GPS δείχνει 1825μ., ο απογευματινός
ήλιος φωτίζει τις πράσινες λάκκες που διαβαίνουμε
διαδοχικά, κι ο ήχος νερού που κελαρύζει δεν αργεί
να μας οδηγήσει σε μια κρυστάλλινη νεροσυρμή
που κατρακυλάει από τα βράχια. Γεμίζουμε και
τα δυο παγούρια πια ο καθένας και συνεχίζουμε.
Κινούμαστε λοξά ανηφορικά, έχοντας στ’ αριστερά
μας ένα βράχινο τείχος και δεξιά μας τα βράχια που
απολήγουν στο εντυπωσιακό «του Γκιόνη το πλάι».
Σύντομα στα ριζά του τείχους αυτού εντοπίζουμε
ένα λούκι, που, σκεπασμένο από χιόνι καθώς είναι, δημιουργεί ένα είδος ράμπας. Χωνόμαστε κει
μέσα, προτιμώντας ωστόσο να ξεμπερδέψουμε με
το μπελαλίδικο αυτό σημείο σκαρφαλώνοντας στα
βράχια από δεξιά, βγαίνοντας με τον τρόπο αυτό
στο δεύτερο πλατό των Κοπρισιών (1990μ.).
Το σκηνικό ολόγυρά μας είναι στ’ αλήθεια αλπικό. Αριστερά μας (Α) το βλέμμα μας φράσσεται από
ένα οριζόντιο βράχινο χτένι, τα μυτίκια του οποίου
αποτελούν τα Σκόρδα Μουσουνίτσας απολήγοντας
στη βορινή ορθοπλαγιά του Κόρακα. ∆εξιά (∆) είναι
«του Γκιόνη το πλάι», όπως ανέφερα, κι ανάμεσα
σ’ όλ’ αυτά μια σειρά από συνεχόμενες λάκκες
καλυμμένες σε μεγάλο βαθμό από χιονούρες. Μια
γερή στάση και ξεκινάμε την τελική εξόρμηση για
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τον Μέγα Κάμπο, όπου φτάνουμε τελικά στις 19:45.
Η μέρα έχει ακόμα αρκετό φως, κι αποφασίζουμε
να το εκμεταλλευτούμε. Στήνουμε στο τσάκα τσάκα
τη σκηνή (2365μ.) κι οχτώ η ώρα φεύγουμε για τον
Κόρακα, στα φτερά του οποίου (έε... στα βράχια
ήθελα να πω) ανεβαίνουμε 20 λεπτά αργότερα.
Ένας ορειβατικός στόχος του γράφοντος (που για
πολλά χρόνια αναβαλλόταν για διάφορους λόγους
όποτε είχε τύχει να συμμετάσχω σε εκδρομές συλλόγων) γίνεται επιτέλους πραγματικότητα και το

απολαμβάνω δεόντως – αλλά κι ο Παναγιώτης δεν
πάει πίσω. Το γύρω, και κυρίως το κάτω, τοπίο μάς
αποζημιώνει πλήρως για τον κόπο της ημέρας, κι
η ματιά μας φτερουγίζει από τις βραχοκορφές στα
νότια (όπου θα συνεχίσουμε αύριο την πορεία μας)
ως τα έγκατα του Ασανσέρ, της διαδρομής που αν
ακολουθήσει κανείς θα κατέβει σε 4-5 ώρες «δίκην
ανελκυστήρος» στη Μουσουνίτσα. Με το πέσιμο του
ήλιου κατηφορίζουμε κι εμείς για τη σκηνή μας και
το φτωχικό μας (πλούσιο πάντως σε λιπαρά) δείπνο. Αύριο μας περιμένει ένα
δύσκολο πρόγραμμα.
Πρωί πρωί λοιπόν γεμίζουμε πάλι τα παγούρια –απ’
το ρυακάκι που σχηματίζει
το λιώσιμο μιας χιονούρας
30 μέτρα πιο κάτω απ’ τη
σκηνή!– και γύρω στις 07:30
ανηφορίζουμε ως τον «ώμο»
του Κόρακα. Προορισμός μας
σήμερα, και βασικός στόχος
της εξόρμησής μας άλλωστε,
είναι η διάσχιση της περίφημης νότιας κορυφογραμμής
(με κατάληξη το χωριό Κονιάκος), το αρχικό πανόραμα της
οποίας ξεδιπλώνεται δεξιά
μπροστά μας αρκετά εντυ-

50

poa255.indd 50

16/1/2012 10:45:37 µ

πωσιακό, με κάποιες μυτερές βραχοκορφούλες.
Τις περνάμε από τη βάση τους αριστερά, ώσπου
κατεβαίνοντας ένα σχετικά εύκολο λούκι, να βγούμε
σε ομαλότερο πεδίο (χρειάστηκε να βγάλουμε τα
σακίδια σε ένα στενό σημείο του κατεβάσματος).
∆εξιά μας τώρα έχουμε τη θέα της Σούφλας και,
όσο προχωράμε, το εξαιρετικό ανάγλυφο όλων των
∆υτικών Βαρδουσίων, ενώ κάτω χαμηλά πρασινίζουν στο μάτι μας τα βοστινιτσιώτικα λιβάδια (από το
παλιό όνομα του χωριού ∆άφνος: Βοστινίτσα). Κάτω
αριστερά μας οι ομαλές λάκκες οδηγούν στη διαδρομή
τού Ασανσέρ προς Μουσουνίτσα (στο σημείο όπου υπάρχει
ένας πολύ χαρακτηριστικός
βράχος) – αν τυχόν η ομάδα
χρειαστεί, για κάποιο λόγο, να
εγκαταλείψει τη συνέχιση του
εγχειρήματος.
Εμείς πάντως, σταθερά
κι αποφασιστικά, προχωράμε
προς την κορφή του δεύτερου
(σύμφωνα με τον χάρτη της
Ανάβασης) Κοκκινιά (2404μ.)
«καταπίνοντας» τη σχετική
κόντρα και παρακάμπτοντας
τη βραχώδη αυτή έξαρση από
κάτω δεξιά. Κατηφορίζουμε

σ’ έναν τόπο περίκλειστο από γκρέμια και βράχια,
όπου σ’ ένα άνοιγμα δεξιά μας χάσκει ένα απίθανο
απύθμενο βραχοπαράθυρο, με την κορφή της Κωστάριτσας στο φόντο του «κάδρου». Σ’ ένα λιβαδάκι
παίρνουμε το πρώτο κολατσιό της ημέρας, και είναι
τότε, περ. 09:30 η ώρα, που μας χτυπούν απαλά οι
πρώτες ψιχάλες που φέρνει ο αέρας από τον μολυβένιο δυτικό ορίζοντα. Στη συνέχεια συναντάμε
κανα δυο εγκαταλειμμένα μαντριά (απ’ τη δεκαετία
του ’40, όπως μάθαμε) κι ένα φανταστικό «μπαλκόνι
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θέας», και με τη σποραδική συνοδεία του ψιλόβροχου (που όχι
μόνο δε μας εμποδίζει αλλά δημιουργεί και ιδανικές συνθήκες
πορείας όσον αφορά την κατανάλωση νερού) φτάνουμε, 11:40,
στο Όρνιο, ένα χορταριασμένο
έξαρμα στα 2200μ.
Από δω και πέρα αρχίζει το
κυρίως πιάτο αυτού που αποκαλείται «νότια κορυφογραμμή
των Βαρδουσίων». Κινείσαι
διαρκώς σε μια αέρινη κόψη
ανεβοκατεβαίνοντας βράχια, που
απαιτούν συχνά «ένα χεράκι».
Το GPS του Παναγιώτη δείχνει
δύο ίχνη πορείας (είναι αστείο
να χρησιμοποιήσει κανείς τη
λέξη «μονοπάτι»), και, πράγματι,
κάποιες φορές παρέχεται η δυνατότητα παράκαμψης ορισμένων βραχωδών προβλημάτων
τραβερσάροντάς τα χαμηλότερα
(συνήθως από δεξιά). Σε μερικά
εκτεθειμένα περάσματα σταθήκαμε τυχεροί, καθώς ούτε φύσαγε ούτε ψιλόβρεχε. Η ένταση
της προσπάθειας μας στέγνωνε
το λαιμό – το GPS σού δείχνει
μεν την πορεία αλλά δεν σου λέει
βέβαια και πού θα πατήσεις/πιαστείς για να προχωρήσεις! Τελευταίο εμπόδιο αποδεικνύεται
το βράχινο συγκρότημα Κοράκια:
τελικά πρέπει να πάμε απ’ τ’ αριστερά, ν’ ανέβουμε ένα λούκι, να
κατέβουμε απ’ τη δεξιά πλευρά,
να σκαρφαλώσουμε άλλο λούκι από κει (μην ξεχνάτε και το
βάρος των σακιδίων), ώσπου
στο οπτικό μας πεδίο να φανεί
λυτρωτικά το κολονάκι. Είναι
13:50, είμαστε στα 2148μ. και
φωτογραφίζουμε αλλήλους με
τη μακριά κορυφογραμμή πίσω
μας, στο φόντο και στο ορειβατικό μας παλμαρέ πλέον!
Το πράγμα όμως δεν τελειώνει εδώ. Τραβώντας για κάτω
πρέπει να προσέξει κανείς να
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κρατηθεί στο ίχνος πορείας που υποδεικνύει το
GPS, περνώντας απέναντι απ’ τις κονιακίτικες
λάκκες, που ανοίγονται προκλητικά μπροστά στα
κουρασμένα πόδια σου. Εμείς, παρασυρμένοι ίσως
απ’ το ζόρικο βραχοζύγιασμα δύο γεμάτων ωρών
(τα διαλείμματα βραχοπερπατήματος δεν σώζουν
την κατάσταση...), φύγαμε ευθεία κάτω – κι η αλήθεια είναι ότι το επιβλητικό τείχος της Γκιώνας που
έφραζε απ’ άκρη σ’ άκρη τον ορίζοντα στο οπτικό
τελείωμα των λιβαδιών συνέθετε ένα θέαμα που
σου απορροφούσε μάτια και μυαλό. Έτσι, φτάσαμε πάνω από την απότομη πλαγιά με τα σκόρπια
έλατα και τις άφθονες κοτρόνες, προσπαθώντας
ξανά μανά να ελιχθούμε όσο καλύτερα επέτρεπε
το πεδίο. Παρ’ όλ’ αυτά, κινούμενοι προς τα δεξιά
πέσαμε πάνω στο ίχνος παλιού μονοπατιού, γεγονός που μας επέτρεψε να διαβούμε με ασφάλεια τη
μεγάλη σάρα μέχρι το Καρτάκι, την πηγή-ποτίστρα
που, στα 1500μ., σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος
της ορειβατικής πορείας.
Η ώρα είναι 15:30. ∆ροσίζουμε το πρόσωπό
μας βρέχοντας τα καπέλα μας στο παγωμένο νερό,
πίνοντας απολαυστικά και μπόλικες γουλιές. Ο χωματόδρομος ως τον Κονιάκο θα μας πάρει –μαζί μ’
ένα απογευματινό γεύμα και μια απόπειρα εύρεσης
του παλιού παρακαμπτήριου μονοπατιού– δυο
ώρες επιπλέον. Έξι παρά είμαστε καθισμένοι στο
καφενεδάκι του χωριού στα 850μ. της πλατείας,

συζητώντας με τους λιγοστούς συνταξιούχους θαμώνες, με απώτερο σκοπό να βρούμε μεταφορικό
μέσον να μας γυρίσει στη Μουσουνίτσα. Με τα
πολλά, θα βρεθεί το Niva της κυρίας Κικής κι έτσι,
λίγο πριν τις 21:00, ξεκινάμε, κουρασμένοι αλλά
ικανοποιημένοι, το ταξίδι της επιστροφής, έχοντας
πετύχει στο ακέραιο τους στόχους της εξόρμησής
μας. Πάντα τέτοια!
* Βλ. ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ τ. 51, σελ 54 και 57
Υ.Γ. Αν θέλει κανείς να επικεντρωθεί μόνο στη νότια
κορυφογραμμή, είναι προτιμότερο να προωθηθεί
με κάποιο όχημα ως τα καταφύγια, όπου κατόπιν
υπάρχουν δύο επιλογές: α) να ανηφορίσει από κει
για Μέγα Κάμπο και να κατασκηνώσει, γλιτώνοντας έτσι χρόνο όσον αφορά την καθαυτό πορεία
της επομένης. β) να διανυκτερεύσει εκεί και πρωί
πρωί της επομένης να ξεκινήσει για Μέγα Κάμπο
– «ώμο» Κόρακα και λοιπά με ελαφρύ σακίδιο, που
θα περιέχει ωστόσο 3 λίτρα νερό τουλάχιστον. Η
διάσχιση προσφέρεται μόνο για μια μικρή ομάδα
έμπειρων ορειβατών. Εξυπακούεται η πολύ καλή
φυσική κατάσταση και η ευνοϊκή πρόγνωση του
καιρού. Η εμπειρία, σίγουρα, αξίζει!
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Φωτογραφίες: Βασίλης Μαργαρίτης

Κείμενα: Βασίλης Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

∆

ύο είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που σηματοδότησαν τη δράση μας την άνοιξη του
2011. Το πρώτο είναι η διεξαγωγή, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, Σχολής Προσωπικής Τελειοποίησης
Β’ Επιπέδου, στα πλαίσια του 5ου κύκλου σχολών
canyoning του ΠΟΑ. Το δεύτερο γεγονός είναι μια
ακόμα οργανωμένη συμμετοχή του ΠΟΑ σε διεθνή
συνάντηση canyoning. Πρόκειται για τη συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στo Πράσινο
Ακρωτήριο (Cabo Verde), στην οποία η 9μελής ομάδα μας αποτέλεσε τη μόνη ελληνική παρουσία.

Τρέχουσα ∆ραστηριότητα
Συμμετοχή στην 1η ∆ιεθνή Συνάντηση
Canyoning στο Πράσινο Ακρωτήριο
Ο ΠΟΑ συμμετείχε με 9μελή αποστολή στην
1η ∆ιεθνή Συνάντηση Canyoning στo Cabo Verde
που οργανώθηκε από τους κατοίκους του αρχιπελάγους. Το νησιωτικό σύμπλεγμα του Πράσινου
Ακρωτηρίου, φημισμένο μεταξύ άλλων από την
«ξυπόλυτη ντίβα» Cesaria Evora, βρίσκεται στη μέση
του Ατλαντικού ωκεανού, περίπου 200 μίλια από τις
ακτές της ∆υτικής Αφρικής, και αποτελείται από 10
μεγάλα νησιά και αρκετά μικρότερα. Tα μέλη της
Ελληνικής αποστολής παρέμειναν στο αρχιπέλαγος
για 12 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων επισκέφθηκαν 4 διαφορετικά νησιά, ενώ το ταξίδι περιλάμβανε
και 2ήμερη ξενάγηση στη Λισαβόνα, που αποτέλεσε
ενδιάμεσο σταθμό μετακίνησης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε μέσα σε 5 ημέρες
καταβάσεις στα παρακάτω 5 φαράγγια: Ribeira
de Praia Lisboa, Tapume de Verissimo, Estrugal ,
Tarref D’Cima, Ribeira de Vinha. Πέρα από τις προγραμματισμένες καταβάσεις φαραγγιών στο νησί
του Santo Antao, πραγματοποιήθηκαν διαδρομές
trekking στο εν λόγω νησί, ανάβαση στη ψηλότερη
κορυφή του νησιού Sao Vicente, καθώς και ανάβαση
στη κορυφή-κρατήρα του ενεργού ηφαιστείου στο
νησί του Fogo. Οι διαδρομές αυτές είναι: α. Ponta
do Sol – Fontainhas – Formiguinhas – Cruzinha da
Garca, β. Villa das Pombas - Ribeira du Paul – Eito
– Passagem – Cova de Paul, γ. Boca das Ampas
Ribeiras – Cha de Lobinhos – Lagoinha, δ. Bangaeira – Crater Rim – Portela 1995 Lava Flow. Στην
αποστολή συμμετείχαν οι εξής: Βασίλης Μαργαρίτης (υπεύθυνος διοργάνωσης), ∆ήμητρα Στέρπη
(υπεύθυνη διοργάνωσης), Βαρβάρα Βλαβιανού,
Χρήστος Γιαννακόπουλος, Απόλλωνας Θρασυβουλίδης, Χαρίλαος Καραγκούνης, Λυδία Κατσαρού,
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Αλεξάνδρα Τσερεμεγκλή και
Βαρβάρα Ψύχα.
5η εκπαιδευτική σειρά σχολών
canyoning ΠΟΑ - φθινόπωρο
2011
Ο ΠΟΑ, με το έμπειρο διαπιστευμένο εκπαιδευτικό δυναμικό που διαθέτει, διοργανώνει
συστηματικά από το φθινόπωρο
του 2009 πιστοποιημένες σχολές
κατάβασης φαραγγιών. Μέσα σε
5 εξάμηνα έχει πραγματοποιήσει
5 κύκλους σχολών και των τριών
επιπέδων (συνολικά 11 σχολές),
έχοντας προσφέρει την ευκαιρία
σε δεκάδες μέλη του να εξοικειωθούν στις τεχνικές του canyoning
και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
και την εμπειρία τους, με γνώμονα
πάντα την ασφαλέστερη προσέγγιση στη δραστηριότητα του canyoning. Παράλληλα, ο Όμιλός μας
προσφέρει διαρκώς δυνατότητες
εξέλιξης των αποφοίτων των σχολών μέσα από ενεργή συμμετοχή
στις δραστηριότητές του.
Η 5η Σχολή Μύησης Αρχαρίων διεξήχθη από 6 έως 20
Σεπτεμβρίου 2011 και κατά
τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν καταβάσεις στα
φαράγγια Μύλων, Μεγάλου
Ρέματος, Ενιπέα και Ορλιά.
Στη συνέχεια, από 22 Σεπτεμβρίου έως 8 Νοεμβρίου
2011 έλαβε χώρα η 5η Σχολή
Προσωπικής Τελειοποίησης
Α Επιπέδου (Αυτονόμων), με
καταβάσεις στα φαράγγια
Μύλων και Μεγάλου Ρέματος,
καθώς και πρακτική εκπαίδευση σε οργανωμένα τεχνικά
πεδία. Υπεύθυνοι των δύο
σχολών ήταν οι εκπαιδευτές
Βασίλης Μαργαρίτης και Νίκος Χαρίτος. Την οργάνωση
των θεωρητικών μαθημάτων
επιμελήθηκε ο Νίκος Χαρίτος
ενώ τον προγραμματισμό και
συντονισμό των πρακτικών μα-

Η πρώτη επαφή στη Σχολή Μύησης Αρχαρίων.

Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενοι της
5ης Σχολής Προσωπικής Τελειοποίησης Α΄ Επιπέδου.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ CANYONING ΠΟΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΥΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
Ανδριανόπουλος ∆ημοσθένης
Γράψα Ελένη
∆εληστάθης Ιωάννης
∆ημητρίου Κωνσταντίνος
Καπετανόπουλος Ορέστης
Κωστάρας Ιωάννης
Λιάτσος Παναγιώτης
Μανόπουλος Αλέξανδρος
Μουστάκα Βαρβάρα
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Παπαδοπούλου Θάλεια
Πλακά Ζωή
Τομπάζου Μαρία

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α’ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

Ανδριανόπουλος ∆ημοσθένης
Ανδριόλα Βάλυ
Βαρδάλης Αθανάσιος
Βουρλούμης Γεώργιος
Θρασυβουλίδης Απόλλων
Μεσαροπούλου Ξανθή
Μουτζουρίδης Πέτρος
Οικονόμου Χάρης
Παπαγεωργίου Αλέξανδρος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ράρρας Θεοδωρής
Σαββοπούλου Εύη
Σιδέρης Ιωάννης
Τράμπας Κωνσταντίνος
Τσίγκανος Παναγιώτης

Αποσπόρης Σταύρος
Ασημακόπουλος Αλέξανδρος
Βλαχόπουλος Άγγελος
Γεωργόπουλος Παναγιώτης
∆ημητρόπουλος Ελευθέριος
Καραγιάννης ∆ημήτριος
Κατσαρού Λυδία
Κούλης Σπυρίδων
Λυχούδης Ευστάθιος
Μητσάκης Νικόλαος
Μπέκας Κωνσταντίνος
Πατρώνας ∆ημοσθένης
Στέρπη ∆ήμητρα

θημάτων επιμελήθηκε ο Βασίλης Μαργαρίτης.
Τα θεωρητικά μαθήματα των δύο σχολών διεξήγαγαν οι εκπαιδευτές Νίκος Χαρίτος και Βασίλης Μαργαρίτης και η βοηθός εκπαιδεύτρια
∆ήμητρα Στέρπη. Τα πρακτικά μαθήματα στα
φαράγγια ανέλαβαν οι Βασίλης Μαργαρίτης
Φως και Σκιές στον Αγ. Λουκά.

(11 ημέρες), ∆ήμητρα Στέρπη (8 ημ.), Γιώργος
Βλάμης (1 ημ.), Νικόλαος Μπαλαφούτης (1 ημ.),
Κωνσταντίνος Μελέτης (1 ημ.) και Μανώλης Μουτσόπουλος (1 ημ.). Στη διεξαγωγή των σχολών
αυτών συνέβαλαν παλαιότεροι απόφοιτοι, που
υποστήριξαν τις καταβάσεις, αποκομίζοντας
ταυτόχρονα πολύτιμη εμπειρία στις τεχνικές
στελέχωσης ομάδων. Αυτοί είναι: Από 10 ημέρες συμμετοχής: Βίκυ Ασημακοπούλου, Κατερίνα
Μανέττα, Στάθης Λιχούδης· από 8 ημέρες: Κώστας
Μπέκας· από 3 ημέρες: Λυδία Κατσαρού· από 2
ημέρες: Αλέξανδρος Ασημακόπουλος, Γιώργος
Αγγελόπουλος, Βαρβάρα Βλαβιανού, Παντελής
Μπαλούμπας, Παύλος Μπάτσιος, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, Χρήστος Γιαννακόπουλος· από 1 ημέρα:
Σταύρος Αποσπόρης, Έφη Ασλάνη, Παναγιώτης
Γεωργόπουλος, Στέλλα ∆ημητρέλλου, ∆ημήτριος
Καλογερόπουλος, Χαρίλαος Καραγκούνης, Στεφανία Καραΐνδρου, Μιχάλης Κωστάρας, Κώστας
Στασινός, Αλεξάνδρα Τσερεμεγκλή. Τη Σχολή Μύησης Αρχαρίων παρακολούθησαν 13 άτομα
και τη Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Α
Επιπέδου 15 άτομα.
1η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Β’ Επιπέδου (Ομαδαρχών)
Η σχολή αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη
φορά στην Ελλάδα και είχε ως στόχο την εμβάθυνση
σε προχωρημένες τεχνικές. Υπεύθυνοι εκπαίδευσης
ήταν οι πιστοποιημένοι moniteurs του ΠΟΑ Βασίλης
Μαργαρίτης και Νίκος Χαρίτος καθώς και ο Laurent
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Όσο το επίπεδο ανεβαίνει τα πράγματα περιπλέκονται.

Poublan, instructeur της EFC και υπεύθυνος σχολών
canyoning για τη γαλλική επικράτεια. Την οργάνωση
της ύλης και των θεωρητικών μαθημάτων ανέλαβαν
οι Νίκος Χαρίτος, Βασίλης Μαργαρίτης και Θεοχάρης Συνειφακούλης, ενώ μαθητές της σχολής ήταν
έμπειρα μέλη του ΠΟΑ αλλά και μέλη και εκπαιδευτές άλλων συλλόγων, γεγονός που συνέβαλε
στο υψηλό επίπεδο της σχολής, ενώ παράλληλα
της προσέδωσε διασυλλογικό χαρακτήρα. Όλες οι
σχολές διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κανονισμούς

που έχει ορίσει η Επιτροπή ∆ιάσχισης και Εξερεύνησης Φαραγγιών της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας
Ελλάδος (ΣΟΕ), ακολουθώντας τα πρότυπα των
γαλλικών σχολών canyoning, ενώ οι απόφοιτοι έλαβαν πτυχίο ανάλογο του επιπέδου κατάρτισής τους.
Τη Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Β’ Επιπέδου
παρακολούθησαν 13 άτομα.
Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες,
που, παρακολουθώντας ενεργά και με ενδιαφέρον
τις σχολές, μάς προσέφεραν ευχάριστες στιγμές
και δύναμη να συνεχίσουμε το
έργο μας. Ευχαριστούμε επίσης
τους ακόλουθους φίλους που
συμμετείχαν στη συνοδευόμενη
κατάβαση, μέρος απαραίτητο
για την ολοκλήρωση της Σχολής
Προσωπικής Τελειοποίησης Β’
Επιπέδου: Έφη Ασλάνη, Αντώνη
Βοριά, Ελένη Γράψα, Αναστάσιο
Κειβανίδη, Αλέξανδρο Μανόπουλο, Σάντυ Μεσαροπούλου, Εύη
Μπάρλα, Γεώργιο Παπαδόπουλο, Ζωή Πλακά, Ειρήνη Πυρομάλλη, Κωνσταντίνο Στασινό.

Τέλος καλό, όλα καλά!!! Απονομές Πτυχίων και Βεβαιώσεων.
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Συμμετοχή στην 8η
Πανελλήνια Συνάντηση
Canyoning στο Ξυλόκαστρο
Η συνάντηση αυτή
πραγματοποιήθηκε με
διοργάνωση του ΣΕΛΑΣ
και υπό την αιγίδα του
∆ήμου Ξυλοκάστρου κατά
το διάστημα 8–10 Ιουλίου 2011. Συμμετείχαν
δεκάδες άτομα από όλα
τα σωματεία της χώρας,
μεταξύ των οποίων και
25 μέλη του ΠΟΑ. Κατά
τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν
καταβάσεις σε πολλά
φαράγγια της ευρύτερης περιοχής και έγιναν
ομιλίες και πολιτιστικές
εκδηλώσεις, δίνοντας
την ευκαιρία σε πολλούς
κατοίκους να πάρουν μια
γεύση από τη δραστηριότητα του canyoning.
Οι εκπαιδευτές του ΠΟΑ
πραγματοποίησαν καταβάσεις στα φαράγγια
Φόνισσας και Αγίου Λουκά
με συμμετοχή δεκάδων
μελών του ΠΟΑ και άλλων συλλόγων. Κατά τη
συνάντηση το μέλος μας
Βασίλης Μαργαρίτης
Κρυφή ομορφιά της Φύσης ανάμεσα σε γνωστά μονοπάτια.
έκανε παρουσίαση για
τη δράση του Ομίλου και
συμμετείχε στα πολιτιστιτου ΠΟΑ Γιώργος Βλάμης και Νίκος Χαρίτος συμκά δρώμενα με ατομική έκθεση φωτογραφίας του,
μετείχαν για το 2011 στις επιτροπές canyoning και
προβάλλοντας τη πλούσια δράση του ΠΟΑ στο
φαραγγοδιάσωσης της ΣΟΕ αντίστοιχα.
canyoning.
Βελτιώσεις ασφάλισης φαραγγιών
Συμμετοχή στη λειτουργία της Σπηλαιολογικής
Στις 8 Ιουλίου 2011, 10μελής ομάδα του ΠΟΑ
Ομοσπονδίας Ελλάδος
πραγματοποίησε την πρώτη επανάληψη του φαΗ Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΣΟΕ)
ραγγιού Τρανό Λαγκάδι Σελινούντα και ολοκλήρωσε
είναι δευτεροβάθμιο όργανο για τη Σπηλαιολοτην ασφάλισή του (τοποθέτηση διπλών ασφαλειών
γία και το Canyoning στην Ελλάδα. Το μέλος του
σε όλα τα ρελέ και ασφάλιση του μεγαλύτερου
ΠΟΑ Αικατερίνη Μαλαμά διετέλεσε πρόεδρος της
καταρράκτη που εκκρεμούσε). Το φαράγγι είχε
Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος από τον
λόγω εποχής εξαιρετικά πυκνή βλάστηση, καθώς
Φεβρουάριο ως τον Νοέμβριο του 2011. Τα μέλη
και πολλά πεσμένα ξύλα και κορμούς από την
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προς την ομάδα μας.
• Η Σίλα Παπαδοπούλου και το γραφείο Creative
Printshop για τη σχεδίαση όλων των γραφικών
των σχολών και της αποστολής (αναμνηστικών,
αφισών, T-shirts).
Επίσης ευχαριστούμε τις ακόλουθες εταιρείες ή καταστήματα για τη χορήγηση προϊόντων και υλικού:
• Εταιρίες ειδών canyoning: Vade Retro, Five Ten,
The Logbook
Επίσης ευχαριστούμε την αεροπορική εταιρεία TAP
Portugal για την επέκταση του ορίου βάρους αποσκευών και, τέλος, όλους τους φίλους που, με την
εμπειρία τους ή τη θετική τους στάση, βοήθησαν την
ομάδα στη πολύμηνη περίοδο της προετοιμασίας.

Τι πρόκειται να ακολουθήσει…
Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για
το επόμενο διάστημα είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Παρακάτω αναφέρουμε τις σημαντικότερες:
Σεμινάρια

Κρύο; Ας δουλέψουμε να ζεσταθούμε...

• Σεμινάριο Προσανατολισμού στο βουνό με χρήση χάρτη και πυξίδας
• Σεμινάριο προσανατολισμού στο βουνό με χρήση GPS – Οργάνωση κίνησης με ψηφιακούς και
διανυσματικούς χάρτες

πυρκαγιά του 2007. Την ασφάλιση διενήργησαν οι
Γ. Βλάμης, Β. Μαργαρίτης και Ν. Χαρίτος ενώ στην
ομάδα συμμετείχαν και οι
Γ. Αγγελόπουλος, Σ. Σταυρόπουλος, Μ. Κουφοπαντελής, Σ. Λυχούδης, Ξ. Μεσσαροπούλου,
Γ. Παπαδόπουλος και Γ. Σιδέρης. Ευχαριστούμε
τους κατοίκους του Μαυρικίου Γιώργο Καρβέλα
και Αντρέα Μουτζουρέλια για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Επιπλέον, στα πλαίσια καταβάσεων και διεξαγωγής σχολών πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις
ασφάλισης στα φαράγγια Φόνισσας, Κωσταλέξη,
Ίναχου και στο τεχνικό πεδίο Κάκαβου. Τις βελτιώσεις έκαναν σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ασφάλισης τα μέλη του ΠΟΑ Γ. Βλάμης, Β. Μαργαρίτης,
Ν. Χαρίτος, ∆. Στέρπη και Κ. Μπέκας, ενώ συνολικά
χρησιμοποιήθηκαν 60 νέες ασφάλειες.
Χορηγίες
Ευχαριστούμε όλους όσους στάθηκαν αρωγοί
στις δράσεις μας και κυρίως στην εξόρμησή μας
στο Πράσινο Ακρωτήριο. Αυτοί είναι:
• Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΑ, για την ηθική και οικονομική βοήθεια και την εμπιστοσύνη
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2η Γιορτή Φαραγγιών στη Σίταινα
Ένα τριήμερο αφιερωμένο στα φαράγγια του Βρασιάτη
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Σίταινας, σε
συνεργασία με φορείς της περιοχής,
διοργανώνουν στις 18 - 20 Μαίου
2012 στο ∆.∆ Σίταινας τη 2η Γιορτή
Φαραγγιών, σε μια προσπάθεια να
αναδειχθεί η δυναμική τους και ο
μαγευτικός τους κόσμος.
Η γιορτή θα ξεκινήσει την Παρασκευή
18 Μαίου στις 20:30.
Θα πραγματοποιηθούν διαδρομές διαφόρων βαθμών δυσκολίας, μουσικές
εκδηλώσεις, εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, εκθέσεις με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ομιλίες και παρουσιάσεις.
Με την υποστήριξη του ΠΟΑ

• Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ (καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης)
• Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στη φύση
(Wilderness First Aid)
• Σεμινάριο τοποθέτησης μόνιμων ασφαλειών

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 21–28 Απριλίου 2012
∆ικαίωμα Συμμετοχής: Απόφοιτοι σχολών canyoning

∆ιεθνής Συνάντηση Canyoning 2012 στη Βραζιλία

Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις: Γραμματεία ΠΟΑ και ιστοσελίδες www.poa.gr και
www.canyoningingreece.gr.

Η ∆ιεθνής Συνάντηση Canyoning 2012 θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή Serra da Canastra, Minas
Gerais, της Βραζιλίας. Ένας τόπος που, πέρα από
το canyoning, μπορεί να μας προσφέρει πολλές
ακόμα δραστηριότητες σε πόλεις και ύπαιθρο, τόσο
αθλητικές όσο και πολιτιστικές–λαογραφικές.

Και, φυσικά, ο 6ος κύκλος σχολών canyoning
του ΠΟΑ.

Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και ευχάριστες
και ασφαλείς καταβάσεις.
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Ένα βράδυ για την Πάρνηθα
(η φύση ξέρει να ανταποδίδει…)
Κατανικήστε την κατήφεια της εποχής με τη γαλήνη που
μπορεί να εμπνεύσει η φύση, συμμετέχοντας στις δασοπυροφυλάξεις που έχουν ήδη ξεκινήσει στον τελευταίο
πνεύμονα της Αττικής, την Πάρνηθα.
Στις νυχτερινές δασοπυροφυλάξεις μπορεί να λάβει
μέρος οποιοσδήποτε καθώς γίνονται υπό την επίβλεψη
εκπαιδευμένων μελών του Ε.∆ΑΣ.Α. (Εθελοντές ∆ασοπυροπροστασίας Αττικής) και σε συνεργασία με το Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας, το ∆ασαρχείο
Πάρνηθας, και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Σκοπός των δασοπυροφυλάξεων είναι ο εντοπισμός τυχόν εστιών φωτιάς ή και άλλων δραστηριοτήτων που θα
μπορούσαν να απειλήσουν το αλώβητο από την πυρκαγιά του 2007 δασικό κομμάτι της Πάρνηθας και της περιφερειακής ζώνης της. Οι δασοπυροφυλάξεις -που φέτος
οργανώνονται για 24η συνεχή χρονιά- διεξάγονται στα
στεγασμένα πυροφυλάκια της Σκίπιζας και της Μόλας
Σχολιάζοντας την αναγκαιότητα για συμμετοχή περισσότερων πολιτών στην προστασία του Εθνικού ∆ρυμού, οι
συντονιστές πυροφυλάξεων του Ε.∆ΑΣ.Α, Άρης Χαρβαλιάς και Φώτης Βογιατζής, αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Όταν τα κρατικά μέσα μειώνονται, η συμμετοχή των
εθελοντών γίνεται ακόμα κρισιμότερη. Εάν ο καθένας
από τα πέντε εκατομμύρια των κατοίκων της Αττικής
αφιέρωνε ένα βράδυ του καλοκαιριού του στην Πάρνηθα, η φύλαξή της θα ήταν ευκολότερη και αποτελεσματικότερη. Η Πάρνηθα είναι υπόθεση όλων μας και όχι
μόνο των μελών του Ε.∆ΑΣ.Α.».

Εθελοντές
∆ασοπυροπροστασίας
Αττικής

1.381 Πυροφυλάξεις
2.838 Εθελοντές
Ειδοποίηση
για 152 Πυρκαγιές
Συμμετοχή σε
24 Κατασβέσεις
144 Περιπολίες
(από το 2008, με ειδικά
εξοπλισμένο όχημα)

Εάν θέλετε λοιπόν να συμβάλλετε καθοριστικά στην
προστασία της Πάρνηθας, να απολαύσετε την ανεπανάληπτη θέα από υψόμετρο 1.100μ., την καλοκαιρινή δροσιά του βουνού, και την ικανοποίηση ότι συμμετέχετε σε
κάτι το αυθεντικό, επικοινωνήστε με τον Ε.∆ΑΣ.Α
Ο Ε.∆ΑΣ.Α. (Εθελοντές ∆ασοπυροπροστασίας Αττικής) είναι περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, με κυριότερο σκοπό
του την κινητοποίηση των κατοίκων της Αττικής στην εθελοντική
δασοπυροφύλαξη, δασοπυρόσβεση και αναδάσωση των βουνών
της Αττικής, καθώς και την παροχή βοήθειας - στο μέτρο του
δυνατού- προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης ορεινών δασικών πυρκαγιών. Συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα κατά
τόπους ∆ασαρχεία της Αττικής.

ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Ε.∆ΑΣ.Α.

ΟΠΩΣ ΤΗ

Αγ. Κωνσταντίνου 12, Ομόνοια, Τ.Κ. 104 31

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

(Εθελοντές ∆ΑΣοπυροπροστασίας Αττικής)
τηλ.: 210-5200680, fax: 210-5200681

Το τηλ. κέντρο λειτουργεί Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6 - 9 μ.μ.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

30/12-8/1 Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια: Χιονοδρομική Εξόρμηση στις Άλπεις (Serre Chevalier)
Χιονοδρομική εξόρμηση στην περίφημη κοιλάδα του Serre Chevalier, στην είσοδο του Parc National des Ecrins,
με τα 13 γραφικά χωριουδάκια της και το εκπληκτικό αλπικό περιβάλλον του συγκροτήματος Pelvoux. Μας
περιμένουν 63 αναβατήρες και 250 χλμ. πίστας, μακριά από τον θόρυβο των κοσμοπολίτικων χιονοδρομικών.
Τέλειες συνθήκες χιονοδρομίας για κάθε επίπεδο, τόσο εντός όσο και ΕΚΤΟΣ πίστας. Για όσους το επιθυμούν,
δυνατότητα βελτίωσης τεχνικής για διάφορα επίπεδα, από ελληνόφωνους εκπαιδευτές.
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής από αρχές Νοεμβρίου.
Αρχηγοί: Βασίλης Μαργαρίτης, Νίκος Λαζανάς

6-8/1

Θεοφάνεια: Άγραφα – Λίμνη Πλαστήρα

1

,2

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καρδίτσα – λίμνη Πλαστήρα. Πορεία στο δάσος του Μπελεκομίτη – Ζυγογιαννέικα – Παρατηρητήριο, με θέα τη λίμνη. ∆ιανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Σάββατο: Επίσκεψη της πανέμορφης πετρόχτιστης Μονής Πελεκητής. Από εκεί ανάβαση στην κορυφή Καραμανώλη (1628μ.) με την υπέροχη θέα στα Άγραφα και κατάβαση στο καταφύγιο στο Βουτσικάκι. Στη συνέχεια,
από μονοπάτι και χωματόδρομο, κατάβαση στη Νεράιδα. Ώρες πορείας: 5, Υ∆: 350μ.
Κυριακή: Προώθηση στον Μερσενικόλα στην Α πλευρά της λίμνης. Πορεία μέσα από δάσος με θέα στις αγέρωχες κορυφές των Αγράφων παράλληλα με τη λίμνη έως τη Μονή Κορώνης. Ώρες πορείας: 3,5. Φαγητό και
επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 22/11
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

11 / 1

∆ιάσχιση Κορσικής GR20, 195 χλμ.

Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών: Νίκος Τόδουλος

14/1

∆υτική Πάρνηθα: Γκούρα – Άρμα ∆ιός

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 από το Πεδίον του Άρεως για Φυλή – Αγ. Παρασκευή. Πορεία προς Ρέμα
Γκούρας μέσα από καταπράσινο πευκόφυτο μονοπάτι. Ανάβαση στο Άρμα ∆ιός με την όμορφη θέα, φαγητό σε
ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 5,5.
∆ήλωση από: 9/1
Αρχηγός: Βαγγελίτσα Φλωρίδου

22/1

Κοπή Πίτας ΠΟΑ στον Ελικώνα

1

,5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 από το Πεδίον του Άρεως για το χωριό Ελικώνας (900μ.). Πορεία στο μονοπάτι
22 προς τη κορυφή Μεγάλη Λούτσα (1547μ.) και κατάβαση στο χωριό Κυριάκι (800μ.). Ώρες πορείας: 6, Υ.∆.
650μ. (Κατηγορία 5, χιόνι). Εναλλακτικά, πορεία (χωρίς κορυφή). Ώρες πορείας: 3. (Κατηγορία 1). Κοπή της
πίτας και φαγητό σε ταβέρνα. Επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 11/1
Αρχηγός: ∆Σ

25 / 1

∆ιασχίζοντας την Αλγερινή Σαχάρα

Τετάρτη 20:00 – Μοναδικές εικόνες από τον Αλγερινό Νότο, σ’ ένα ταξίδι χρωμάτων
και ήχων: Νίκος Νίντος
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29/1

Καλλίδρομο – Λίμνη Μενδενίτσας

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καμμένα Βούρλα – Μενδενίτσα. Κυκλική πορεία από δασικό δρόμο και
μονοπάτι σε πευκοδάσος και, ψηλότερα, σε έλατα μέσω της λίμνης Μενδενίτσας, με όμορφη θέα προς Μαλιακό
και Ευβοϊκό κόλπο. Ώρες πορείας: 5. Φαγητό στην παραλία του Καινούργιου και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 19/1
Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Στέφανος Σταμέλλος

4-5/2

Ορειβασία και χιονοδρομία στο Βελούχι (2315μ.)

5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 από το Πεδίον του Άρεως για Καρπενήσι – χιονοδρομικό κέντρο Βελουχιού.
Ανάβαση στην κορυφή του Βελουχιού (2315μ.) και επιστροφή από τα ίδια στο καταφύγιο (κοινή ανάβαση για
ορειβάτες και χιονοδρόμους). ∆ιανυκτέρευση στο πλήρως οργανωμένο καταφύγιο του χιονοδρομικού. Ώρες
πορείας: 5, Υ∆: 500μ.
Κυριακή: Χιονοδρομία στο χιονοδρομικό κέντρο Βελουχιού, το οποίο ενδείκνυται τόσο για αρχάριους όσο και
για έμπειρους χιονοδρόμους που επιθυμούν να δοκιμαστούν και σε εκτός πίστας πεδίο.
Εξοπλισμός: Για την ορειβασία: Κραμπόν πιολέ. Για το ορειβατικό σκι: Arva, sonda, φτυάρι, κράνος, κραμπόν,
πιολέ.
∆ήλωση από: 24/1
Αρχηγοί: Νικόλας Αναστασόπουλος, Βασίλης Μαργαρίτης

8/2

Νεπάλ 2000: Kathmandu – trekking λιμνών Gokyo – ανάβαση στο Island Peak (6189μ.)

Τετάρτη 20:00 – Προβολή διαφανειών: Γιάννης Τζίμας

11-12/2

Βαρδούσια – Σούφλες (2340μ.)

6+

(I 35°)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για Μουσουνίτσα. Ανάβαση στο καταφύγιο του ΠΟΑ. Ώρες πορείας: 4-6 (ανάλογα με τις συνθήκες), Υ∆: 1080μ.
Κυριακή: Ανάβαση από Μετερίζια – Σκούφια στην κεντρική Σούφλα (∆ιχάλα, 2340μ.). Επιστροφή από τα ίδια
στο καταφύγιο και κατάβαση στη Μουσουνίτσα. Ώρες πορείας: 8-10· Υ∆: 900μ.
Προσοχή: Το πρόγραμμα της Κυριακής θα εξαρτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες και είναι στην απόλυτη
κρίση του αρχηγού.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, 2 ιμάντες, 2 καραμπίνερ ασφαλείας.
∆ήλωση από: 1/2
Αρχηγός: Θανάσης Σκόπας

16/2

Τσικνοπέμπτη

Τσίκνισμα στα γραφεία του ΠΟΑ από τις 8 μ.μ. Χειροποίητα εδέσματα ευπρόσδεκτα. Το κρασί δικό μας.

18/2

Ορειβατικό Σκι στη Ζήρεια (2374μ.)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίκαλα Κορινθίας – οροπέδιο Ζήρειας. Ανάβαση στην κορυφή της Μεγάλης
Ζήρειας από την κλασική διαδρομή και κατάβαση από τη Β πλευρά στο οροπέδιο.
Εξοπλισμός: ARVA, σόντα, φτυάρι, πιολέ, κραμπόν.
∆ήλωση από: 9/2
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

19/2

Γεράνεια: Πίντιζα (1032μ.)

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Μέγαρα – Πίσια. Πορεία μέσα από πυκνό πευκοδάσος και ανάβαση στην
κορυφή Πίντιζα (1032μ.) στα ∆. Γεράνεια. Κυκλική διαδρομή με όμορφη θέα στον Κορινθιακό, με κατάληξη πάλι
τα Πίσια. Ώρες πορείας: 5, Υ∆: 500μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 10/2
Αρχηγός: Χαρούλα Στρατή
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22 / 2

∆ιάσχιση Monte Rosa με ορειβατικό σκι

Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών: Βασίλης Τριανταφύλλου

24-27/2

Καθαρή ∆ευτέρα:

Καρναβάλι στη Νάουσα – Τρία Πέντε Πηγάδια

1

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:00 ΑΚΡΙΒΩΣ για Βέροια, όπου θα φτάσουμε αργά το βράδυ. ∆ιανυκτέρευση
σε ξενοδοχείο.
Σάββατο: Αναχώρηση για Νάουσα – Τρία Πηγάδια. Κατάβαση στον Αγ. Νικόλαο. Ώρες πορείας: 3. Το απόγευμα
επιστροφή στη Βέροια και επίσκεψη της γραφικής παλιάς εβραϊκής συνοικίας Μπαρμπούτα.
Κυριακή: Αναχώρηση για Νάουσα στις 08:30 για το ντύσιμο του Γενίτσαρου στο σπίτι του Ομίλου. Παρακολούθηση
του αποκριάτικου δρώμενου Γενίτσαροι και Μπούλες (παρέλαση, γάμος με προικά). Επιστροφή στην Βέροια.
Το βράδυ γεύμα με μασκέ ξεφάντωμα στο ξενοδοχείο.
∆ευτέρα: Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για φαγητό – κούλουμα. Εάν υπάρχει χρόνος, επίσκεψη
των βασιλικών τάφων της Βεργίνας.
Εξοπλισμός: Αποκριάτικη αμφίεση, γκέτες.
Αναλυτικό πρόγραμμα στις αρχές Ιανουαρίου.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 16/1
Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

24-27/2

Καθ. ∆ευτέρα: Χειμερινή ∆ιάσχιση Ανατολικών Αγράφων:
Μπορλέρο (2016μ.) – Καταρραχιάς (2002μ.) – Σβόνι (2039μ.)

7

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για λίμνη Πλαστήρα (800μ.), όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές.
Σάββατο: Ανάβαση στο Μπορλέρο (2016μ.) από Ζυγογιανναίικα και κατάβαση στις στάνες του Αγ. Νικόλαου
(1650μ.), όπου και η διανυκτέρευση. Υ∆: 1200μ.· ώρες πορείας: 10.
Κυριακή: Ανάβαση στον Καταρραχιά (2002μ.) και κατάβαση στη Νιάλα (1700μ.), όπου και η διανυκτέρευση. Υ∆:
500μ.· ώρες πορείας: 10.
∆ευτέρα: Ανάβαση στην κορυφή Σβόνι (2039μ.) και κατάβαση στα Πετράλωνα (Σάικα, 950μ.). Υ∆: 500μ.· ώρες
πορείας: 10. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση για φαγητό.
Εξοπλισμός: Κραμπόν με antiboot, πιολέ, υλικά χειμερινής κατασκήνωσης, βραστήρας και τρόφιμα για 3 μέρες.
Προσοχή: Η ακριβής τήρηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες χιονιού.
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 8/2
Αρχηγοί: Κατερίνα Νίττη, Γιώργος Γρεκός

3-4/3

Τζουμέρκα (2393μ.)

6+ (35°)

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 23:00 το βράδυ από το Πεδίον του Άρεως μέσω Ρίου – Αντιρρίου για Καταρράκτη
(Σχορέτσανα) Άρτας. Ύπνος στο πούλμαν.
Σάββατο: Από τον Καταρράκτη (900μ.), ανάβαση στο καταφύγιο (1650μ.) και κατόπιν στο Καταφίδι, ψηλότερη
κορυφή των Τζουμέρκων (2393μ). Κατάβαση από τα ίδια και διανυκτέρευση στο καταφύγιο. Υ∆: 1500μ.· ώρες
πορείας: 10 -12, αναλόγως των συνθηκών.
Κυριακή: Μετάβαση στο Συρράκο και πεζοπορία μέχρι τους Καλαρρύτες. Ώρες πορείας: 1,5. Εναλλακτικά,
ανάλογα με τις συνθήκες και τη διάθεση των συμμετεχόντων, ανάβαση σε μια χαμηλότερη κορυφή των Τζουμέρκων (7-8 ώρες).
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, 2 ιμάντες, καραμπίνερ ασφαλείας. Κάριματ και χειμερινός υπνόσακος για τη
διαμονή στο καταφύγιο.
∆ήλωση από: 21/2
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

4/3

Πεζοπορία στο Καλλίδρομο

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Σκαμνό Φθιώτιδας. ∆ιαδρομή μέσα από ελατόδασος και όμορφη θέα στον
Παρνασσό προς Παλαιοχώρι και Λίμνη Καλλιδρόμου. Επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας: 5.
∆ήλωση από: 23/2
Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Στέφανος Σταμέλλος
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7/3

The LogBook: Μέρος 1ο

Τετάρτη 20:00 – Ψηφιακή παρουσίαση και ομιλία για το νέο σημειωματάριο-ημερολόγιο
δράσης του βουνού και της αναρρίχησης: Σίλα Παπαδοπούλου

9-11/3

Όλυμπος (2917μ.)

6+ (Ι, 45°)

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Λιτόχωρο, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενώνα.
Σάββατο: Προώθηση προς Σταυρό–∆ιασταύρωση και ανάβαση από Γκορτσιά – Μπάρμπα – Πετρόστρουγκα
– Πύργο στο Οροπέδιο των Μουσών και το καταφύγιο «Χρήστος Κάκαλος» (2650μ.), όπου και η διανυκτέρευση.
Υ∆: 1600μ.· ώρες πορείας: 10-13.
Κυριακή: Ανάβαση από το Λούκι στον Μύτικα (2917μ.) και κατάβαση στο Λιτόχωρο. Υ∆: 270μ.· ώρες πορείας:
10-12.
Εξοπλισμός: Κράνος, κραμπόν, πιολέ, 2 ιμάντες, 2 καραμπίνερ ασφαλείας.
∆ήλωση από: 22/2
Αρχηγός: Γιάννης Θεοχαρόπουλος

17/3

Παρνασσός (Τσάρκος, 2415μ.) – Κατάβαση Βελίτσας: Ορειβατικό Σκι

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Ανάβαση στην κορυφή του Τσάρκου
(2415μ.) και κατάβαση της χαράδρας της Βελίτσας ως την Άνω Τιθορέα. Υ.∆. 600· ώρες πορείας: 10-11.
Εξοπλισμός: ARVA, σόντα, φτυάρι, πιολέ, κραμπόν.
∆ήλωση από: 8/3
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

18/3

Λαύριο – Θορικός – Μεταλλευτικές Στοές

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Λαύριο. Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Θορικού και στο Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου. Μετάβαση στον Άγ. Κωνσταντίνο και επίσκεψη της δολίνης Χάος και των αρχαίων πλυντηρίων
μετάλλου. Ξενάγηση από μεταλλειολόγο – σπηλαιολόγο με πληροφορίες για τα μεταλλεία του 5ου π.Χ. αι. και
του 19ου αι., καθώς και για τη διαδικασία εξόρυξης και καθαρισμού του αργύρου. Στη συνέχεια, μετάβαση στα
μεταλλεία του 19ου αι. και τρίωρη πορεία στην κεντρική στοά (περ. 1500μ. μήκος και 100 μ. βάθος) με την
συνοδεία σπηλαιολόγων.
Εξοπλισμός: Κράνος, φακός κεφαλής, εφεδρικές μπαταρίες, δεύτερη αλλαξιά ρούχων και παπουτσιών. Πιθανή
μερική συνδρομή από τον Όμιλο.
Προσοχή: Η επίσκεψη των στοών δεν ενδείκνυται για άτομα που αισθάνονται κλειστοφοβία. Αριθμός συμμετεχόντων: 30.
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τον αρχηγό) από: 7/3
Αρχηγός: Βασίλης Στεργίου

21 / 3

∆ιάσχιση στην Ανατολική Γροιλανδία

Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών: Νίκος Τόδουλος

25/3

25η Μαρτίου: Φαράγγι Αγάλης

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για Χαλκίδα – Αγ. Αθανάσιο. Ανάβαση του πανέμορφου αυτού φαραγγιού με
τα εντυπωσιακά βράχια, από καλοχαραγμένο μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι, μέσα από πλατάνια και έλατα, και
κατάληξη στη ράχη Τσεργών. Κατάβαση από τα ίδια. Ώρες πορείας: 5· Υ∆: 600μ.
∆ήλωση από: 19/3
Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

31/3

∆ίρφη (1743μ.)

2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Στενή – καταφύγιο ∆ίρφης (1120μ.). Πορεία μέσα από μονοπάτι
από το διάσελο Λειρί προς τον εντυπωσιακό ηφαιστειακό κώνο με κατάληξη την κορυφή της ∆έλφης, στα 1743μ.
πάνω από το Αιγαίο. Κατάβαση από τα ίδια ή, εφόσον οι συνθήκες και η διάθεση το επιτρέπουν, από το δεύτερο
λούκι. Ώρες πορείας: 6· Υ∆: 650μ. Η διαδρομή δεν έχει τεχνικές δυσκολίες και είναι κατάλληλη για έμπειρους
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πεζοπόρους χωρίς υψοφοβία που θέλουν το… κάτι παραπάνω.
Προσοχή: Εάν η πυραμίδα έχει χιονούρες, ο βαθμός δυσκολίας γίνεται 5, ενώ είναι πιθανή η χρήση πιολέ ή
ακόμα και κραμπόν. Ενημέρωση για τις πιθανές συνθήκες κατά τη δήλωση.
∆ήλωση από: 22/3
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

7/4

Αρκαδία – Μαίναλο: Ροεινό – Κάψια

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίπολη – Ροεινό, το γραφικό πετρόχτιστο χωριό στις παρυφές του Μαινάλου. Πορεία μέσα σε ελατόδασος με κατάληξη την Κάψια. Ώρες πορείας: 4. Επίσκεψη του σπηλαίου που
βρίσκεται πλάι στις ομώνυμες καταβόθρες και έχει πρόσφατα καταστεί επισκέψιμο για το κοινό. Φαγητό σε
ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 29/3
Αρχηγός: ∆ημήτρης Καλογερόπουλος

6-14/4

Πάσχα: Άλπεις Βέρνης: Ορειβατικό Σκι

∆ιάσχιση του μεγαλύτερου παγετώνα των Άλπεων, του Aletschgletscher, και αναβάσεις στις περίφημες κορυφές
του συγκροτήματος των Άλπεων της Βέρνης με βάση το καταφύγιο Konkordia.
Πληροφορίες από τέλη Ιανουαρίου.
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

8/4 (Βαΐων)

Ποδηλασία στον Χελμό – Ζαρούχλα

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για Ακράτα – Ζαρούχλα. Η διάσχιση εξελίσσεται σε δύο περιμετρικές διαδρομές στην Β πλευρά του Χελμού, κάτω από την αλπική κορυφογραμμή του με την Νεραϊδόραχη και τα Χτένια.
∆εν παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Μήκος: 40 χλμ.· συνολική Υ∆: 1200μ. · συνολικός Β∆: Μέτρια
– δύσκολη. Μαγευτική θέα στα Ύδατα Στυγός και στην απόκοσμη ομώνυμη κοιλάδα. Φαγητό στη Ζαρούχλα και
επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κράνος, 2 σαμπρέλες, νερό.
∆ήλωση από: 28/3
Αρχηγοί: Μιχάλης Σενής, ∆ημήτρης Πουλόπουλος

11-22/4

Πάσχα σε Ινδία - Νεπάλ

Ένα 12ήμερο μαγικό ταξίδι στη Βόρεια Ινδία και το Νεπάλ. Θα επισκεφθούμε:
Στην Ινδία: Στο ∆ελχί: Το μεγαλόπρεπο Κόκκινο Φρούριο με τα κατάλευκα εσωτερικά κτίρια, ολοστόλιστα με
μαρμάρινες μαρκετερί, το τεράστιο τζαμί Jama Masjid (το μεγαλύτερο της Ινδίας), τις μεγαλόπρεπες λεωφόρους και τα μέγαρα, την Πύλη της Ινδίας, το σύμπλεγμα μαυσωλείων και κήπων του Humayun, το σημείο που
αποτεφρώθηκε ο Γκάντι. Στη Τζαϊπούρ («Pόδινη Πολιτεία» του Ρατζαστάν): Τη χτισμένη σε λόφο επιβλητικό και
δεξιοτεχνικά διακοσμημένη οχυρή πολιτεία Αμπέρ, το αστεροσκοπείο Jantar Mantar, το ανάκτορο Hawa Mahal με
την εκθαμβωτική πενταόροφη πρόσοψη, τους αρμονικά ρυμοτομημένους δρόμους με τα εκπληκτικά μαχαραγιάδικα
παλάτια (πιθανή βόλτα πάνω σε ελέφαντες). Στην Άγκρα: το πασίγνωστο κατάλευκο μαρμάρινο μαυσωλείο Taj
Mahal. Επίσης, την εγκαταλελειμμένη πόλη-κομψοτέχνημα Φατεχπούρ Σικρί και το χωριό Αμπχανέρι με τις
μοναδικές στον κόσμο βαθμιδωτές δεξαμενές.
Στο Νεπάλ: Τις τρεις βασιλικές πόλεις, Κατμαντού, Μπαχταπούρ και Πατάν, με τις απίστευτα γραφικές ανακτορικές πλατείες τους (πλατείες Durbar), περιτριγυρισμένες από εντυπωσιακούς ινδουιστικούς ναούς σε
αρχιτεκτονική παγόδας, με τα θερμά γήινα χρώματα και τις επίχρυσες και χάλκινες στέγες. Επίσκεψη στην
τεράστια στούπα Swayambhunath της Κατμαντού. Την Ποκάρα, την «Πύλη των Ιμαλαΐων», πόλη καταπράσινη με
προνομιακή θέση στις όχθες της λίμνης Phewa, βρίσκεται μόλις 30 χλμ. από τις κορυφές του συγκροτήματος
Annapurna και του ιερού Machhapuchhare και έχει επιβλητική θέα προς αυτές.
Λεπτομερές πρόγραμμα στα γραφεία και την ιστοσελίδα του ΠΟΑ (www.poa.gr).
∆ήλωση από: 16/1
Aρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

11-16/4

Πάσχα στην Πάτμο

1

Μ. Τετάρτη – ∆ευτέρα του Πάσχα: Αναχώρηση το απόγευμα της Μ. Τετάρτης και επιστροφή τη ∆ευτέρα του
Πάσχα. ∆ιαμονή σε δωμάτια στη Σκάλα. Πεζοπορίες στα μονοπάτια του νησιού, επίσκεψη των ιερών του χώρων
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και του Σπηλαίου της Αποκάλυψης, παρακολούθηση της Ακολουθίας του Νιπτήρος στην πλατεία με τη αναπαράσταση του Μυστικού ∆είπνου, καθώς και μπάνια στις υπέροχες παραλίες.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 6/3
Αρχηγός: Μάρκος Κουφοπαντελής

22/4

Πάρνηθα

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Μπάφι. Ανάβαση από μονοπάτι στη Μόλα και κατάβαση από το πανέμορφο
Βροκόλι - Άγιο Μερκούριο στην Μαλακάσα. Ώρες πορείας: 6. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 9/4 (12-16/4 κλειστά λόγω Πάσχα).
Αρχηγός : Μανώλης Παναγιωτόπουλος

21-22/4

Αναρριχητική Συνάντηση ΠΟΑ στη Βαράσοβα

Αναρριχητική συνάντηση μελών ΠΟΑ στην Βαράσοβα. Η μετακίνηση θα γίνει με ιδιωτικά μέσα και η διανυκτέρευση
σε αντίσκηνα στην παραλία.

28/4

Ανάβαση Βουραϊκού

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για ∆ιακοφτό. Από εκεί, ακολουθώντας τις γραμμές του οδοντωτού και το μονοπάτι δίπλα από αυτές, ανηφορίζουμε ομαλά μέχρι το χωριό Ζαχλωρού κατά μήκος του εντυπωσιακού φαραγγιού
του Βουραϊκού. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6· Υ∆: 600μ.
∆ήλωση από: 23/4
Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

28/4-1/5

Πρωτομαγιά στην Ικαρία: Πεζοπορική και Ορειβατική Εξόρμηση

1,2 / 3+

Σάββατο – Τρίτη: Τετραήμερη εξόρμηση στην Ικαρία με πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπο ορειβατικό – πεζοπορικό
πρόγραμμα. Λεπτομέρειες από 2/4 στη γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΠΟΑ.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 2/4
Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Βαρβάρα Βλαβιανού

1/5

Λίμνη Τσιβλού – Κλουκινοχώρια

1

Τρίτη: Αναχώρηση στις 07:00 για Ακράτα – Λίμνη Τσιβλού. Πορεία από μονοπάτι και δασικό δρόμο στην Περιστέρα.
Στην συνέχεια, πορεία με κατεύθυνση προς Νεραϊδόραχη και ανάβαση μέσα από ελατόδασος στη θέση Πρώτα
Ταμπούρια με όμορφη θέα στην αγέρωχη ορθοπλαγιά. Κατάβαση από Καστράκι στο Σόλο και, όπως πάντα, στην
ταβέρνα του κυρ-Γιώργου. Ώρες πορείας: 6,5· Υ∆: 550μ.
∆ήλωση από: 19/4
Αρχηγοί: Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια Χατζηδάκη

5-6/5

Πεζοπορία στον Ερύμανθο: Μονοπάτι 31

3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06.00 από το Πεδίον του Άρεως για το χωριό Άνω Βλασία (840μ.). Από εδώ, διάσχιση
του μονοπατιού 31. Η διαδρομή συναντά έναν καταρράκτη, ένα διάσελο (1420μ.) περνά από όμορφο δάσος, το
χωριό Πλατανίτσα (800μ.) και από την Ι. Μονή Πορετσού, και καταλήγει στο χωριό Αγράμπελα (760μ.). Ώρες
πορείας: 7-8· Υ∆: 600μ. Σχεδιάζεται γλέντι με ντόπια ψητά. ∆ιανυκτέρευση σε αντίσκηνα που θα μεταφερθούν
οδικώς. Ώρες πορείας: 7-8· Υ∆: 600μ.
Κυριακή: Ολοκλήρωση της διάσχισης από διαδρομή που διέρχεται από δύο διάσελα (1340μ. και 1320μ.), ωραίο
δάσος, καθώς και από την Ι. Μονή του Αγ. Παντελεήμονα, με κατάληξη στο χωριό ∆ίβρη (800μ.). Ώρες πορείας:
11-12. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 24/4
Αρχηγοί: Γιώργος Σιδηράς, Κατερίνα Νίττη

11-13/5

Τήνος

1

Παρασκευή: Συνάντηση στις 17:00 στο λιμάνι της Ραφήνας και αναχώρηση για Τήνο. ∆ιανυκτέρευση σε δωμάτια
και σκηνές στο camping ή ελεύθερα σε παραλία.
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Σάββατο: Κυκλική πορεία από Κώμη – Αγάπη – Βωλάξ – Σκαλφάδο – Περάστρα, με κατάληξη στην Κώμη. Η
διαδρομή περνά από γραφικά χωριά και περιλαμβάνει επίσκεψη του ιδιαιτέρου κάλλους μεσαιωνικού χωριού
Βωλάξ με τους γρανιτένιους βράχους που μοιάζουν με γλυπτά. Ώρες πορείας: 5-6.
Κυριακή: Πορεία από τον Φαλατάδο, παράλληλα με το ποτάμι, μέσα από βελανιδιές, πλατάνια, νερόμυλους και
αποσαθρωμένους γρανιτόλιθους, με κατάληξη στην παραλία Λιβάδα. Μπάνιο, αν προλαβαίνουμε, φαγητό σε
ταβέρνα και αναχώρηση στις 14:30 για Ραφήνα.
∆ήλωση από: 25/4
Αρχηγοί: Μάνθος Πρελορέντζος, Γιάννης Αρμακόλας

18-20/5

2η Γιορτή Φαραγγιών Πάρνωνα:
Canyoning, River Trekking, Πεζοπορία

2+ , Canyoning v4.a3.III

Γνωριμία με τα ωραιότερα φαράγγια της περιοχής του Β. Πάρνωνα.
Συμμετοχή και ενεργή υποστήριξη στη 2η Γιορτή Φαραγγιών που διοργανώνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι Σίταινας.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17.00 για Σίταινα. Συμμετοχή στις μουσικές και λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις.
∆ιανυκτέρευση σε σκηνές και στο σχολείο.
Σάββατο: Προώθηση στο χωριό Πλάτανος. Κατάβαση του φαραγγιού των Σπηλιακιών και ανάβαση του φαραγγιού
του Λούλουγκα μέχρι τη Σίταινα. Υπέροχη φύση με ωραίες βάθρες για κολύμπι, με μικρά τεχνικά περάσματα και
2 τεχνικά σημεία ανάβασης. Ώρες διαδρομής: 9· Β∆ 2+. Το βράδυ προβολές και γλέντι με μουσικό συγκρότημα
στη Σίταινα.
Κυριακή: Κατάβαση του φαραγγιού της Λεπίδας. ∆ύο εντυπωσιακά μονοκόμματα ραπέλ 40μ. και 70μ. μέσα σε
καταρράκτη και αρκετά jump σε πεντακάθαρα νερά. Ώρες κατάβασης: 6. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή, η πολύ
καλή γνώση τεχνικών του canyoning. Για όσους δεν ακολουθήσουν τη δραστηριότητα του canyoning, δυνατότητα
συμμετοχής σε μικρές πεζοπορίες στην περιοχή. Λήξη της εκδήλωσης και επιστροφή στην Αθήνα τη νύχτα.
Εξοπλισμός: Στολή νεοπρέν 5 χιλ. (θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης), μποντριέ, κράνος, φακός κεφαλής, 2
λανιέρες αυτασφάλισης, 2 καραμπίνερ ασφαλείας και 2 απλά, οχτάρι, σφυρίχτρα, σακίδιο με στεγανό μπιτόνι.
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 8/5
Αρχηγοί: Νίκος Χαρίτος, Βασίλης Μαργαρίτης

20/5

ΜΤΒ στην Κύμη

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 με πούλμαν από το Πεδίον του Άρεως για Χαλκίδα – Κύμη. Η διαδρομή ξεκινά
από την Κύμη, διασχίζει τη γύρω περιοχή περνώντας από το χωριό Ανδρωνιανοί και καταλήγει στην παραλία
της Κύμης. Μήκος: 35 χλμ., εκ των οποίων 3–4 χλμ. άσφαλτος· συνολική Υ∆: 1000μ.· συνολικός Β∆: Μέτρια.
Τα μονοπάτια είναι βατά και η διαδρομή ιδιαίτερα γραφική (ποτάμι με νερόμυλο, θέα στο Αιγαίο). Φαγητό σε
ταβέρνα της παραλίας και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κράνος, 2 σαμπρέλες, νερό, μαγιώ.
∆ήλωση από: 10/5
Αρχηγοί: Αυγουστίνος Παυλάκης, Γιάννης Λαζανάκης

23 / 5

The LogBook: Μέρος 2ο

Τετάρτη 20:00 – Ψηφιακή παρουσίαση και ομιλία για το νέο σημειωματάριο-ημερολόγιο
δράσης του canyoning και της σπηλαιολογίας: Σίλα Παπαδοπούλου

26/5

Χτένια Αρτεμισίου (1742μ.)

2+

(ΙΙ-ΙΙΙ)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 από το Πεδίον του Άρεως για Άργος – Καρυές. Ανάβαση με κατεύθυνση προς
τα Χτένια και, περνώντας από όμορφα βράχινα περάσματα, στην κορυφή. Κατάβαση από την άλλη πλευρά, από
το κλασικό μονοπάτι, σε ελατόδασος και επιστροφή στις Καρυές. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Ώρες πορείας: 6· Υ∆: 800μ.
Προσοχή: Η ανάβαση απευθύνεται σε ορειβάτες εξοικειωμένους με εκτεθειμένα βράχινα περάσματα. Μέγιστος
αριθμός συμμετεχόντων: 20.
Εξοπλισμός: Κράνος, 2 καραμπίνερ ασφαλείας, 2 ιμάντες, κορδονέτο.
∆ήλωση από: 17/5
Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος
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27/5

Σαραντάπηχο: Λιβαδάκι (1836μ.) – Τούρλα (1873μ.)

2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ακράτα – Ζαρούχλα. Ανάβαση από δασωμένη ράχη στις δύο όμορφες κορυφές που βρίσκονται ανάμεσα στον Χελμό και τη Ζήρεια. Υπέροχη θέα προς όλη την κεντρική Πελοπόννησο.
Κατάβαση από τα ίδια. Ώρες πορείας: 7,5· Υ∆: 900μ.
∆ήλωση από: 16/5
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

1-4/6

Αγ. Πνεύματος: Αυγό (2177μ.) – Φλέγγες – Βάλια Κάλντα (διάσχιση)

4

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Καλαμπάκα – Μέτσοβο – Βωβούσα, όπου και η διανυκτέρευση στο
καταφύγιο–ξενώνα Βάλια Κάλντα ή σε σκηνές.
Σάββατο: Ανάβαση από Βωβούσα – Παλιά Βωβούσα στο Αυγό (2177μ.) και κατόπιν διάσχιση προς Σταυρό – Βάλια
Κάλντα, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές (υπάρχει βρύση). Ώρες πορείας: 10· Υ∆: 1100μ.
Κυριακή: Πορεία στην Βάλια Κάλντα – Ρέμα Φλέγγας, ανάβαση στη Φλέγγα (2159μ.) και κατάβαση στις λίμνες
Φλέγγες, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές. Ώρες πορείας: 5· Υ∆: 600μ.
∆ευτέρα: Επιστροφή από την κλασική διαδρομή: Φλέγγες – Αρκουδόρεμα – Βωβούσα. Ώρες πορείας: 7.
Προσοχή: Πιθανή τροποποίηση του προγράμματος ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ποσότητα του
νερού.
Εξοπλισμός: Πλήρες κατασκηνωτικό υλικό.
∆ήλωση από: 15/5
Αρχηγοί: Χαρούλα Στρατή, Γιώργος Γρεκός

10/6

Καλοσκοπή – Αγ. Τριάδα – Κάτω Παύλιανη

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για Θερμοπύλες – Καλοσκοπή, στις παρυφές της Γκιώνας. Πορεία από μονοπάτι
και δασικό δρόμο και κατάβαση της πανέμορφης δασωμένης ρεματιάς της Παύλιανης μέχρι την Κάτω Παύλιανη.
Το νερό της ρεματιάς θα είναι πιθανώς αρκετό και για μπανάκι. Ώρες πορείας: 5.
∆ήλωση από: 29/5
Αρχηγός: Γιώργος Γιαννόπουλος

16-17/6

∆. Βαρδούσια: Πάνω Ψηλό (2160μ.) – Αρτοτινά Λιβάδια

2

,3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Άμφισσα – Αρτοτίνα (1000μ.) και ανάβαση στα Αρτοτινά Λιβάδια (1680μ.).
Μεταφορά του κατασκηνωτικού και φαγοποσιακού εξοπλισμού με αγροτικά. ∆ιανυκτέρευση σε σκηνές σε ένα
από τα ωραιότερα μέρη της ορεινής Ελλάδας. Ώρες πορείας 3.
Κυριακή: Από τα Αρτοτινά Λιβάδια, ανάβαση στην κορυφή Πάνω Ψηλό (2160μ.) και επιστροφή από τα ίδια. Ώρες
πορείας: 4· Υ∆: 500μ. Κατάβαση στην Αρτοτίνα, φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας 2.
∆ήλωση από: 5/6
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

23-24/6 (πανσέληνος)

Όχη (1398μ.) – Καλλιανοί

2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 09.00 για Κάρυστο και το χωριό Μύλοι. Ανάβαση από το μονοπάτι που περνάει από το
αρχαίο λατομείο, στο καταφύγιο της Όχης (1050μ.), όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 5· Υ∆: 800μ.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή της Όχης με τα δρακόσπιτα, κατάβαση προς την είσοδο του φαραγγιού του
∆ημοσάρη και διάσχισή του μέχρι την παραλία των Καλλιανών. Ώρες πορείας: 8· Υ∆: 350μ. Σύντομο μπάνιο,
φηγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 12/6
Αρχηγοί: Γιάννης ∆ημητράκης, Νίκος Τόδουλος

30/6

Β. Εύβοια: Φαράγγι Ποταμού Νηλέα – Αγ. Άννα – Αγκάλη

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Χαλκίδα – Αρτάκη – Αγ. Άννα. Κατάβαση στην όμορφη είσοδο του φαραγγιού
του ποταμού Νηλέα. Στο σημείο αυτό το φαράγγι είναι πολύ στενό και το ύψος του φθάνει περίπου τα 50μ.
Σε πολλά σημεία του υπάρχουν τεράστιοι μονόλιθοι που έχουν πέσει και δημιουργούν ένα είδος στέγης, έτσι
ο ήλιος με δυσκολία φωτίζει την κοίτη του ποταμού. Ώρες πορείας: 4. Μπάνιο στην παραλία της Αγ. Άννας,
φαγητό στην Αγκάλη και επιστροφή στην Αθήνα.
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Εξοπλισμός: Μαγιό, δεύτερα παπούτσια, μπατόν. Η πορεία μέσα στο νερό (στην περίπτωση που δεν έχει ξεραθεί
το ποτάμι) γίνεται με ορειβατικά άρβυλα.
∆ήλωση από: 21/6
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

27/6

Αποχαιρετιστήρια Συνάντηση σε Ταβέρνα

Η καθιερωμένη καλοκαιρινή συνάντηση μελών και φίλων του ΠΟΑ στην ταβέρνα του Αγίου Μερκουρίου (στη
νέα της θέση στη Βαρυμπόμπη). Για μια απρόσκοπτη κρασοκατάνυξη, ο Όμιλός μας θα διαθέσει, όπως πάντα,
δωρεάν πούλμαν για τα μέλη του.
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής (για θέση στο πούλμαν) από: 19/6

16-17/7

71η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση στη ∆ίρφη

Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τον Μάιο.

Ιούλιος: Αφή Πυρών στις Κορυφές της Γκιώνας και των Βαρδουσίων για την Ολυμπιάδα του 2012
Η παραδοσιακή αφή των πυρών στα βουνά μας, με αφορμή την 30η Ολυμπιάδα του Λονδίνου. Κίνηση με ίδια
μέσα προς τα καταφύγια του ΠΟΑ σε Βαρδούσια και Γκιώνα.
Πληροφορίες στον ΠΟΑ από τον Ιούνιο, αφού υπάρξει σχετική ενημέρωση της Ομοσπονδίας (ΟΦΟΕΣΕ).

3-12/8

Βόρεια Ισπανία – Χώρα Βάσκων – Αστούριας – Γαλικία

Ένα μαγευτικό 10ήμερο καλοκαιρινό ταξίδι γνωριμίας με τη Χώρα των Βάσκων και το βόρειο τμήμα της
Ισπανίας, το λιγότερο γνωστό αλλά πολύ γοητευτικό και ενδιαφέρον. Περιλαμβάνονται:
Μπιλμπάο, η μεγαλύτερη πόλη-λιμάνι της Xώρας των Βάσκων, με μεγαλόπρεπο κανάλι και εκπληκτικά μοντέρνα
αρχιτεκτονικά έργα όπως το μουσείο Guggenheim. Βιτόρια, με τον Καθεδρικό ναό της Santa Maria 14ου αι.,
την Πλατεία Ισπανίας και τα παλιά τείχη της πόλης. Παμπλόνα, οχυρή πόλη στα Πυρηναία, γνωστή για τις ταυρομαχίες στους δρόμους και τον τοματοπόλεμο. Σαν Σεμπαστιάν, λιμάνι γνωστό ως το μαργαριτάρι της ακτής
Καντομπριάν. Μπιαρίτς, θέρετρο των Ρώσων αυτοκρατόρων, με παλάτι στην παραλία και θαυμάσια ορθόδοξη
εκκλησία. Σανταντέρ, πρωτεύουσα της Κανταβρίας, με τον εκπληκτικό καθεδρικό 13ου αι. Χιχόν, κέντρο αλιείας
με παλιές, εξαιρετικά γραφικές ψαράδικες γειτονιές. Οβιέδο, πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου της Αστούριας, με
τα πανέμορφα μεσαιωνικά και νεοκλασικά κτίρια. Λα Κορούνια, με αρχοντικά παλαιών ναυτικών οικογενειών, με
τζαμένιες προσόψεις που θυμίζουν πρύμνες παλιών ισπανικών καραβιών. Σαντιάγο δε Κομποστέλα, εκπληκτική
μεσαιωνική πόλη, κατάληξη του Camino de Santiago, της περίφημης προσκυνηματικής διαδρομής που αιώνες
τώρα κάνουν πεζή χιλιάδες καθολικοί με προορισμό την εκθαμβωτικά μεγαλόπρεπη και χρυσοποίκιλτη εκκλησία
της πόλης, τον ιερότερο καθεδρικό ναό της Ιβηρικής.
Λεπτομερές πρόγραμμα στα γραφεία και την ιστοσελίδα του ΠΟΑ (www.poa.gr) από τέλη Ιανουαρίου 2012.
∆ήλωση από: 13/2
Aρχηγός: Τάσος Βάσσος

Ο ΠΟΑ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους αρχηγούς των εκδρομών
για την πολύτιμη και αφιλοκερδή τους συμβολή στην οργάνωση και πραγματοποίηση των
πεζοπορικών και ορειβατικών εξορμήσεων του Ομίλου.
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Ατομική Δράση Μελών του ΠΟΑ
(εκτός προγράμματος του Ομίλου)

Βαγγέλης Ζέκης
Διαδρομές πάγου: Lillaz Gully WI 4, M4+ Patri
de Droite WI 5
Διαδρομές βράχου: Αισθήσεων VII+ (Πλάκα
Συκιάς, Γκιώνα), Wind of Change VIII (Σκολιό, Όλυμπος)
Αθλητική αναρρίχηση: Πασπαρτού 8a (Αλογόπετρα), Hello 8a (Μαυροσουβάλα), Αϊντές
direct 8a (Μαυροσουβάλα), Στραγγαλιστής
8a+ (Μαυροσουβάλα), Σιδερένιο Πουλί 7c+/
8a (Χούνη).
Νίκος Λαζανάς
Αναρριχητικές διαδρομές: Μικτή στο Frendo
Spur D+ / III 4 1200μ. και North Face (Aiguille
du Midi, Γαλλικές Άλπεις), Αν Έχεις το Θεό
σου VIII- A1, 190μ. (Γκιώνα), Ταξίδι των Αργοναυτών VIII+, 610μ. (Βαράσοβα).
Γιάννης Δημητράκης
Αναβάσεις σε κορυφές:
Ισπανία: Peguera (2980μ., η ψηλότερη κορυφή του εθνικού πάρκου της Καταλονίας
Aigüestortes i Estany de St. Maurici), Araguells
(3044μ.), Pic du Taillon (3144μ.).
Ανδόρα: Coma Pedrosa (2939μ., η ψηλότερη
κορυφή της χώρας)
Ιταλικές Αλπεις: Dent d’Hérens (4171μ.).
Νίκος Τόδουλος
Αρκτικές διασχίσεις μεγάλων αποστάσεων:
Φινλανδία: Arctic Bear Trail (Karhunkierros
Trail, Λαπωνία, Φινλανδίας, 66ος παράλληλος,
μήκος 82 χλμ., 6 ημέρες σε χιονισμένο πεδίο
με πολύ ακραίες θερμοκρασίες, υψηλότερη
24°C, χαμηλότερη -36°C, με χιονορακέτες),
Pieni Karhunkierros Trail (κυκλικό μονοπάτιπαρακλάδι του κυρίως μονοπατιού, μήκος 13
χλμ.).
Ανατολική Γροιλανδία: Διάσχιση 210 χλμ.
(χωρίς υποστήριξη και με πλήρη φόρτο, 17
ημέρες, 66ο παράλληλος, διάσχιση 2 παγετώνων), αναβάσεις στις αλπικές κορυφές 939 και
Imertivap Qaqqarativva (1271μ.).
Άλκης Τερτσέτης
Everest Base Camp Trek (Νεπάλ).

Nικόλας Αναστασόπουλος
Αναρριχητικές διαδρομές σε Μετέωρα, Γκιώνα,
Όλυμπο, Κάλυμνο, Τέλενδο.
Αλέξανδρος Ασημακόπουλος,
Αναρριχητικές διαδρομές σε Μετέωρα, Γκιώνα,
Όλυμπο.
Γιάννης Δημητράκης , Χάρης Καζώνης
Αναρριχητικές διαδρομές στα Μετέωρα.
Λευτέρης Καρούτσος
Αναρριχητικές διαδρομές σε Μετέωρα, Κάλυμνο, Τέλενδο.
Μαρίνα Στάρτσεβιτς
Αναρριχητικές διαδρομές στη Γκιώνα, Κάλυμνο, Τέλενδο.
Κωνσταντίνος Γκόφας
Αναρριχητικές διαδρομές στη Γκιώνα.
Ηρώ Κάβουρα, Ειρήνη Μπάκα, Κωνσταντίνα Αλεξούλη, Παρασκευάς Ντόρβας,
Σοφία Καραπάτσιου, Βαγγέλης Κανάρης
Αναρριχητικές διαδρομές σε Κάλυμνο, Τέλενδο
Γιώργος Ganglbauer
Αγώνες δρόμου: Κλασικός Μαραθώνιος (3 ώρ.
16λ.), Κένταυρος (68 χλμ.), Παρανέστι (110
χλμ.), Πάρνηθα Alpamayo (42 χλμ.), κ.ά.
Συνολικά, συμμετοχή σε 28 αγώνες ορεινού
δρόμου.
Νίκη Παπασταθοπούλου
Αγώνες δρόμου: Κλασικός Μαραθώνιος (4
ώρ. 19λ.), Παρανέστι (35 χλμ.), Πάρνηθα
Alpamayo (25 χλμ.), Μονοπάτι Παρνασσού
(25 χλμ.).
Θανάσης Σκόπας
Αγώνες δρόμου: Κλασικός Μαραθώνιος σε
χρόνο (3 ώρ. 45λ.), Παρανέστι (110 χλμ.),
Οίτη (38 χλμ.), Σαρωνικός Δρόμος (63 χλμ.)
Γιώργος Νικολακάκης
Κλασικός Μαραθώνιος (4 ώρ. 22λ.).
Αριστοτέλης Διλιντάς
Κλασικός Μαραθώνιος (5 ώρ. 02 λ.).
75

poa255.indd 75

16/1/2012 11:14:35 µ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Α.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή οιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ομίλου σημαίνει ταυτόχρονα
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές,
που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Επιπλέον σημαίνει ότι:
• Ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του
εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη
της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους
κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.
• Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο
εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα
αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες
προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
• Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή ομίλου
όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
• Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρούβουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να
αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους
ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια ή γνώσεις,
ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά, κλπ.)
• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ-κραμπόν και καλή
εμπειρία χειμερινού βουνού.
• Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες
και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

Τα γραφεία μας, οδός Ζαΐμη 45,
Αθήνα, είναι ανοικτά καθημερινά
από ∆ευτέρα μέχρι Παρασκευή 79 μμ., όπου δεχόμαστε δηλώσεις
συμμετοχής στις εξορμήσεις μας,
ή τηλεφωνικά στο 210-8218401 (2
γραμμές). Οι αναχωρήσεις γίνονται
από το Πεδίον του Άρεως, Λεωφ.
Αλεξάνδρας & Μαυροματαίων.
Στις ημερήσιες εξορμήσεις
ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι
3 μέρες πριν την αναχώρηση.
Μετά την παρέλευση αυτής της
προθεσμίας η συμμετοχή χρεώνεται με το πλήρες αντίτιμο και
καταβάλλεται είτε στα γραφεία
είτε σε επόμενη συμμετοχή.
Στις πολυήμερες εξορμήσεις
η συμμετοχή είναι έγκυρη μετά
την καταβολή της προκαταβολής
που απαιτείται. Η προκαταβολή
δεν επιστρέφεται σε περίπτωση
ακύρωσης, εκτός εάν η κενή θέση
καλυφθεί.
Ακυρώσεις μέσω τηλεφωνητή
δεν γίνονται δεκτές.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΑΚΙ∆ΙΟ
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (με εφεδρικές μπαταρίες)
ΑΡΒΥΛΕΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ (να καλύπτουν τον αστράγαλο)
ΑΡΒΥΛΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (δερμάτινες ή πλαστικές)
ΠΑΓΟΥΡΙ 1 - 1,5 lt
ΠΥΞΙ∆Α - ΣΦΥΡΙΚΤΡΑ - ΣΟΥΓΙΑΣ
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΚΑΠΕΛΟ ΗΛΙΟΥ
ΣΚΟΥΦΟΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ
ΓΑΝΤΙΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΧΕΙΛΙΩΝ
ΚΑΛΤΣΕΣ μάλλινες ή συνθετικές (+ εφεδρικές)
ΘΕΡΜΟΕΣΩΡΟΥΧΑ
FLEECE ή ΜΑΛΛΙΝΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (το χειμώνα μάλλινο ή fleece)
ΣΑΛΟΠΕΤΑ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ (αδιάβροχο και διαπνέον)
ΓΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΤΟΝ
ΠΙΟΛΕ
ΚΡΑΜΠΟΝ
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΑΠΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
ΒΟΥΝΟ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:
• ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ
• ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ
• ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ
(ανάλογα με την εποχή)
• ΚΑΜΙΝΕΤΟ
• ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

Σακούλες σκουπιδιών...
Προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον που μας φιλοξενεί σε κάθε εκδρομή μας! Φεύγοντας, παίρνουμε
πάντα τα σκουπίδια μαζί!

•
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11-06

ASOLO
Power Matic 100 GTX®

SALOMON
AdventureTee

THE NORTH FACE
Stretch Diad Jacket

SALOMON
Comet 3D GTX®

LOWE ALPINE
AirZone Centro 35+10

Xαριλάου Τρικούπη 6 -10, Εμπορικό κέντρο ΑTRIUM (Σταθμός ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο), 106 79 Αθήνα
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ: Τηλ.: 210 3627 032, Fax: 210 3615 045, info@alpamayopro.gr
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