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∆εν είχαν περάσει πολλές μέρες από το τέλος του Α΄ Βαλκανικού 
Πολέμου του 1912, στον οποίο ο ελληνικός στρατός κατάφερε να 

καταλάβει την Ήπειρο και μέρος της Μακεδονίας και αρκετά νησιά του 
Αιγαίου, όταν ξέσπασε ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος (1913). Η Βουλγαρία 
ηττήθηκε και, με τη Συνθήκη Βουκουρεστίου το 1913, τα σύνορα της 
Ελλάδας έφτασαν στον Νέστο. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1912, το μεγα-
λύτερο μέρος του Ολύμπου, όπως και η κορυφή του, ο Μύτικας, ανήκαν 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η συνολική 
παραγωγή έργων τόσο στη λογοτεχνία όσο και στη ζωγραφική αλλά 
και στο θέατρο, τη μουσική, την επιστήμη ξεπερνούσε κάθε φαντασία, 
τα Βαλκάνια φλέγονταν πάλι. Ενώ στην Ευρώπη οι αλπικές κορυφές, 
δύσκολες και ψηλές, «έπεφταν» η μία μετά την άλλη, οι αναβάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Ολύμπου μέχρι το 1913 είχαν 
ως σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για το βουνό. Οι αναβάσεις αυτές 
απαιτούσαν ειδική άδεια και συνοδεία από τις αρχές της εποχής λόγω 
της δράσης πολλών και γνωστών λήσταρχων, όπως των Γιαγκούλα, 
Μπαμπάνη, Λιόλιου κ.λπ. Πολλές απόπειρες έγιναν για την κατάκτηση 
της ψηλότερης κορυφής του Ολύμπου και μόλις το 1913 ευοδώθηκαν. 
Στις 2 Αυγούστου 1913, δύο Ελβετοί, ο Fred Boissonas και ο Daniel Baud 
Bovy, με οδηγό τον ντόπιο κυνηγό Χρήστο Κάκαλο, πάτησαν την ψηλό-
τερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα. Ο Fred Boissonas (1858–1946) 
ήταν πολύ γνωστός φωτογράφος, που με τον φακό του αποτύπωσε την 
Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Daniel Baud Bovy (1870–1958) 
ήταν ποιητής και ζωγράφος. Η προσπάθειά τους ξεκίνησε στις 29 Ιουλί-
ου 1913 ακολουθώντας την κλασική διαδρομή προς το παρεκκλήσι του 
Προφήτη Ηλία. Στις 30 Ιουλίου, αντικρίζοντας τον Μύτικα, αποφασίζουν 
να επιστρέψουν στη βάση τους, επειδή νύχτωνε. Την επομένη, έχοντας 
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓKΙΩΝΑΣ

Το φθινόπωρο του 2012, ο Όμιλός μας αντι-
κατέστησε τα παλαιά σιδερένια κουφώματα του 
καταφυγίου μας στη Γκιώνα, τα οποία, έχοντας συ-
μπληρώσει 30 χρόνια ζωής σε αντίξοο περιβάλλον, 
δεν προσέφεραν πλέον καμία μόνωση. Στη θέση 
τους τοποθετήθηκαν συστήματα αλουμινίου τελευ-
ταίας τεχνολογίας, υβριδικά, θερμοδιακοπτόμενα, 
με διπλά τζάμια.

Η σημαντική αυτή παρέμβαση κατέστη δυνα-
τή χάρη στην αρωγή των χορηγών μας EUROPA 
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. και TECHNALCO – ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ ΚΟΜΙΝΗΣ, προς τους οποίους εκφράσαμε 
τις ευχαριστίες μας στη ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Ομίλου μας τον ∆εκέμβριο 2012, απονέμοντάς 
τους τιμητικές πλακέτες. 

TO NEO ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΠΟΑ
Για την περίοδο 2013-2014

Πρόεδρος ..................................................Αναστάσιος Βάσσος
Αντιπρόεδρος  ...........................................Νικόλαος Χαρίτος
Γενική Γραμματέας  ..................................Ουρανία Χατζηδάκη
Ταμίας  ......................................................Μαρίνα Στάρτσεβιτς
Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης Α’ ....... Ιωάννης ∆ημητράκης
Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης Β’ .......Νικόλαος Aναστασόπουλος
Έφορος Αναβάσεων Α’ .............................Νικόλαος Σταμπολίδης
Έφορος Αναβάσεων Β’ .............................Βαρβάρα Βλαβιανού
Έφορος Καταφυγίων & Υλικών  ................Αντώνιος Παπάδης
Έφορος Εκδηλώσεων ............................... Ιωάννης Τζίμας

πάρει τον δρόμο της επιστροφής, αλλάζουν 
γνώμη και αποφασίζουν να επιχειρήσουν το 
μεγάλο κατόρθωμα. Περνούν τη νύχτα μέσα 
σε θύελλα και την 1η Αυγούστου φτάνουν σε 
μια καλύβα στον Μαυρόλογγο, όπου διανυκτε-
ρεύουν. Τα χαράματα της 2ας Αυγούστου ξεκι-
νούν την τελική τους προσπάθεια και μέσα σε 
ομίχλη φτάνουν στις 9 το πρωί σε μία κορυφή, 
την οποία θεωρούν την πιο ψηλή. Τη βαπτίζουν 
«Κορυφή της Νίκης», προς τιμή της Μάχης 
του Σαρανταπόρου. Ξαφνικά, όμως, η ομίχλη 
διαλύεται και ανακαλύπτουν ότι η πραγματική 
κορυφή βρίσκεται ακόμη πιο ψηλά! Η επιμονή 
του Χρήστου Κάκαλου, ο οποίος αναρριχάται 
ξυπόλητος, οδηγεί τους ορειβάτες στις 10:25 
το πρωί στην ψηλότερη κορυφή, τον Μύτικα. 
Ο Χρήστος Κάκκαλος συνέχισε τις αναβάσεις 
έως το 1972. Προς τιμήν του, το καταφύγιο 
στον Όλυμπο που βρίσκεται στα 2660μ. φέρει 
το όνομά του. Η ανάβαση αυτή υπήρξε ορόσημο 
στην ιστορία της ελληνικής ορειβασίας.

Έτσι, φέτος, η ορειβατική κοινότητα γιορτά-
ζει τα 100 χρόνια από την κατάκτηση της ψηλό-
τερης κορυφής της Ελλάδας. Με αυτή τη αφορ-
μή, η Ε.Ο.Ο.Α. διοργανώνει την Πανελλήνια 
Ορειβατική Συνάντηση 
στον ‘Όλυμπο, καθώς 
και διάφορες άλλες εκ-
δηλώσεις. Ελπίζουμε, με 
υποστήριξη όλων μας, 
να είναι μια πραγματική 
ορειβατική γιορτή, με 
σεβασμό σ’ αυτό το 
μοναδικό βουνό, ενώ 
οι επιτυχίες του 1913 
να γίνουν αφορμή για 
πολλά κατορθώματα 
το 2013. 

Μαρίνα Στάρτσεβιτς
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Επίσης, πραγματοποιήθηκε σειρά καίριων εργα-
σιών και επισκευών, όπως μόνωση των εξωτερικών 
αρμών της τοιχοποιίας κατά της υγρασίας, αποκα-
τάσταση των διαβρωμένων από την υγρασία εσωτε-
ρικών επιχρισμάτων, χρωματισμός των εσωτερικών 
τοιχωμάτων, ανύψωση των καμινάδων στις δύο 
σόμπες που κάπνιζαν, ώστε να καταστούν πλέον 
λειτουργικές, δημιουργία φρεατίου διακόπτη νερού 
έξω από την κουζίνα, καθώς και μεταφορά της λή-
ψης νερού από ψηλότερη πηγή προς βελτίωση της 

ροής του. Έγινε επίσης αντικατάσταση των σαθρών 
ξύλινων δοκαριών και σανίδων των κοιτώνων με νέα, 
καθώς και ασφαλής στήριξη της κουπαστής. Η απο-
θήκη μας εξοπλίστηκε με δύο τόνους καυσόξυλα 
και έγινε αγορά και μεταφορά φορητής τουαλέτας, 
μέχρις ότου εγκατασταθεί μόνιμη.

Τώρα πλέον το καταφύγιο μας έχει αποκτήσει 
σύγχρονη λειτουργική μορφή και προσφέρεται για 
μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
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Πάσχα 2013:
ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ και 
ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ

Σας προσκαλούμε σε ένα υπέροχο 8ήμερο ταξίδι 
γεύσεων, αρωμάτων και ιστορίας, σε μια από 
τις πιο γραφικές περιοχές της ηπείρου μας. Θα 
επισκεφθούμε:
• Τη γραφική Μασσαλία, τρίτο μεγαλύτερο 

λιμάνι της Ευρώπης.
• Την Εξ-αν-Προβάνς, πόλη των καλλιτεχνών 

(Σεζάν, Ζολά, κ.ά.), με τις θεαματικές αλέες, 
τα μεσαιωνικά παλάτια και τα μπαρόκ συντρι-
βάνια.

• Τα αριστοκρατικά διαμάντια της Κυανής 
Ακτής Κάννες και Νίκαια. 

• Το διάσημο, κατάφυτο θέρετρο Καπ Φερά 
με τις θαυμάσιες εξοχικές βίλες.

• Το κοσμοπολίτικο Μονακό και την πρωτεύ-
ουσά του Μόντε Κάρλο.

• Το μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων Φραγκο-
νάρ, στο χωριό Εζ.

• Το μεσαιωνικό χωριό-αετοφωλιά Σαιν Πωλ 
ντε Βανς.

• Τα γραφικά λιμανάκια Σαιν Τροπέ και Κασ-
σίς.

• Την παλαιότερη έδρα των παπών Αβινιόν 
με τα μεγαλόπρεπα παλάτια τους και τον 
καθεδρικό από λευκή πέτρα, τη γραφική 
παλιά πόλη και την εντυπωσιακή κεντρική 
πλατεία.

• Τη ρωμαϊκή πόλη Οράνζ με το εξαιρετικά 
διατηρημένο ρωμαϊκό θέατρο και την Αψί-
δα του Θριάμβου. Εδώ θα επισκεφθούμε 
οινοποιείο για να δοκιμάσουμε τα περίφημα 
τοπικά κρασιά Châteauneuf-du-Pape.

• Την Αρλ και την Νιμ, πόλεις που ιδρύθηκαν 
από τους αρχαίους Έλληνες στις όχθες των 
ποταμών Ροδανού και Γκαρντόν. Είναι γεμά-
τες από ρωμαϊκά μνημεία, με σημαντικότερα 
το ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Άρλ, εμπνευσμέ-
νο από το Κολοσσαίο της Ρώμης, το Maison 
Carrée, τον πιο καλοδιατηρημένο ρωμαϊκό 
ναό στον κόσμο, την εντυπωσιακή διώροφη 
γέφυρα-υδραγωγείο Πον ντυ Γκαρ, κ.ά. Στην 
Άρλ έζησε και δημιούργησε τα σημαντικότε-
ρα έργα του ο Βαν Γκογκ.

• Τέλος, θα διασχίσουμε πεζοπορώντας ένα τμή-
μα του τεράστιου και υπέροχου φαραγγιού 
Βερντόν.

∆ηλώσεις συμμετοχής μέχρι 8 Φεβρουαρίου 
2013

poa257.indd   4poa257.indd   4 25/1/2013   4:11:19 µµ25/1/2013   4:11:19 µµ



55

Καλοκαίρι 2013:
5 μέρες στη γοητευτική 
Τοσκάνη με τον ΠΟΑ

Πίζα – Φλωρεντία – Σιένα – Σαν 
Τζιμινιάνο – αμπελώνες Chianti
Ένα μαγευτικό οδοιπορικό σε έναν από τους μεσογει-
ακούς παραδείσους φύσης, τέχνης και γεύσης. 
Θα περιηγηθούμε:
• Στην Πίζα (UNESCO), πόλη-κρατήρα της αναγεν-

νησιακής έκρηξης, με την εκθαμβωτική Piazza dei 
Miracoli (Πλατεία των Θαυμάτων) με τα ολόλευκα 
κτίρια (Κεκλιμένος Πύργος, Καθεδρικός, Βαπτιστή-
ριο), ένα αληθινό ανοικτό μουσείο!

• Τη Φλωρεντία (UNESCO) με τον Duomo (καθεδρι-
κό ναό) και το συγκλονιστικό κωδωνοστάσιο του 
Τζιότο (θέα σε όλη την πόλη), το Palazzo Vecchio 
(παλαιό παλάτι), το Ponte Vecchio (παλαιά γέφυρα), 
το Βαπτιστήριο με τις ολοσκάλιστες ορειχάλκινες 
θύρες και τα εκπληκτικά ψηφιδωτά (πρόσφατα κα-
θαρισμένα) και, φυσικά, τη Galleria Uffizi, μία από τις 
σημαντικότερες πινακοθήκες του κόσμου (φιλοξενεί 
τους περίφημους πίνακες του Μποτιτσέλι «Άνοιξη» 
και «Γέννηση της Αφροδίτης»). Θα πάρουμε μια 
πλούσια γεύση τοσκανικής γαστρονομίας στο φλω-
ρεντινό περιβάλλον και θα δοκιμάσουμε κόκκινο 
κρασί chianti από τους γειτονικούς αμπελώνες. 

• Την πέτρινη καστρόπολη Σαν Τζιμινιάνο (UNESCO), 
με τα μαγικά στενά, τις γοτθικές πλατείες, τους 14 
καλοδιατηρημένους πύργους και τα περιμετρικά 
τείχη της, που συνθέτουν μια ατμόσφαιρα μεσαι-
ωνικού παραμυθιού. 

• Θα πεζοπορήσουμε στην κοιλάδα του Κιάντι, σ’ 
ένα ταξίδι των αισθήσεων στη χώρα των κήπων και 
των ήρεμων λόφων, με τις συστάδες των κυπαρισ-
σιών, τα γοητευτικά χωριά, τις αγροικίες. Οι αμπε-
λώνες απλώνονται μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, 
σαν πράσινο πέλαγος, ενώ το καλοκαίρι ανθίζουν, 
σε απέραντα λιβάδια, τα χρυσά ηλιοτρόπια. Εδώ οι 
δρόμοι, με απαλές στροφές, διασχίζουν λόφους 
με απίστευτη θέα στα περίφημα και υμνημένα από 
τους ζωγράφους τοσκάνικα τοπία.

• Το χωριό Γκρέβε, κέντρο του Κιάντι, όπου θα 
επισκεφθούμε κτήματα οινοπαραγωγών και θα 
δοκιμάσουμε τα καλύτερα κρασιά τους. Στη συ-
νέχεια, θα πάρουμε το γεύμα μας στην εξοχή με 
τοσκάνικη κουζίνα.

• Τέλος, τη μεσαιωνική πόλη Σιένα (UNESCO), με 
τις μεγαλόπρεπες μεσαιωνικές πολυκατοικίες και 
τα στενά καλντερίμια, τον μεγαλειώδη γοτθικό 
καθεδρικό (ριγέ, από άσπρη και μαύρη πέτρα, 
πρόσφατα ανακαινισμένο), την τεράστια αμφιθεα-
τρική πλατεία Piazza del Campo, όπου, δύο φορές 
τον χρόνο, τελούνται ιππικοί αγώνες με μεσαιωνική 
ενδυμασία (Palio).

Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία και στην ιστοσε-
λίδα του ΠΟΑ από μέσα Φεβρουαρίου 2013.
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Ανάβαση σε τρεις απάτητες κορυφές 
του Ladakh
Katkar Kangri (R35) 6148μ.
Mutik Skal (R26) 6243μ.
Lama...Soo 5947μ.

Δεύτερη παγκόσμια ανάβαση
Skilma Kangri (6020μ.)

Μέλη της αποστολής:
Γιώργος Βουτυρόπουλος, Νίκος Λαζανάς, 
Νίκος Κρούπης, Πάνος Αθανασιάδης
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Οι κορυφές R33 (αριστερά) και R34 (δεξιά).
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Τι να πρωτογράψεις για ένα ταξίδι που είναι 
εμπειρία ζωής...
Όλα ξεκίνησαν από ένα email που μου προώθη-

σε ο Μήτσος σχετικά με μια αποστολή που ετοίμαζε 
ο συνήθης ύποπτος Νίκος Κρούπης σε κάποιες 
απάτητες κορφές της Ινδίας. Οι αρχικοί αποδέκτες 

του email πολλοί, και απ’ όλη την Ελλάδα. Λίγοι 
όμως έδειξαν ενδιαφέρον και, τελικά, τέσσερις βρε-
θήκαμε να ανταλάσσουμε μηνύματα και να κανονί-
ζουμε τα του ταξιδιού. Λίστες υλικών και τροφίμων, 
αιτήσεις για βίζες, αεροπορικά εισιτήρια...

Τελικά, στις 11/8 το ταξίδι ξεκινάει. Στο «Ελ. 

Κείμενο: Νίκος Λαζανάς

Φωτογραφίες: Τα μέλη της αποστολής

Η Katkar Nala (κοιλάδα Katkar) κατά την πρόσβαση στο base camp με φόντο την Katkar Kangri (R35).

Ο Γιώργος Βουτυρόπουλος ανάμεσα σε φυσικά αρχιτεκτονήματα.
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Βενιζέλος», εγώ με τον Γιώργο και τον Νίκο, για να 
πάρουμε την πτήση για ∆ελχί μέσω Qatar.

12/8 Ξημερώματα, και, μετά από 10 ώρες 
πτήση, φτάνουμε στο ∆ελχί, όπου μένουμε σ’ ένα 
ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Αφού ξεκουρα-
ζόμαστε, βγαίνουμε μια βόλτα στην πόλη, όπου η 
θερμοκρασία είναι στους 38°C και η υγρασία πολύ 
ψηλά. Θέλαμε να πάρουμε μια γεύση από την 
πρωτεύουσα της Ινδίας, η οποία έχει πληθυσμό 12 
εκατομυρίων!!!

13/8 Λίγο μετά τις 4 το πρωί μάς περιμένει ταξί 
για το αεροδρόμιο, όπου θα συναντήσουμε τον 
Πάνο. Έχει φτάσει εκεί από τις 12 το βράδυ από 
Μπολόνια, όπου ζει και εργάζεται τους τελευταίους 
μήνες. Από κει, όλη η ομάδα πλέον ταξιδεύει για 
Leh. Μια πόλη Β∆ του ∆ελχί, κοντά στα σύνορα με 
το Πακιστάν, στην περιοχή του Ladakh και στην ευ-
ρύτερη περιοχή του Kashmir, χτισμένη στα 3600μ. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Leh στις 7 το πρωί. Το 
τοπίο μοιάζει σεληνιακό και η παρουσία του στρατού 
κάθε άλλο παρά διακριτική είναι. Ξεκούραση στο 
πανέμορφο guest house που είχαμε κλείσει και, 
αμέσως μετά, βγαίνουμε προς αναζήτηση γραφείου 
για την οργάνωση της αποστολής.

14/8 Η μέρα περνάει με ξεκούραση, βολτούλες 
στο Leh και με την αγορά προμηθειών για το βουνό 
απ’ την τοπική αγορά.

15/8 06:00. Ξεκινάμε το ταξίδι με τα 4x4 φορ-
τωμένα όσο δεν πάει, μαζί με τον μάγειρα και τον 
βοηθό του. Προορισμός μας το Kargil, όπου πρέ-
πει ν’ αλλάξουμε αυτοκίνητα, για να φτάσουμε στο 
Raru. Στις 14.30 φτάνουμε στο Kargil. 240 χλμ. σε 

Επισκέπτες στο base camp, με τον 
Νίκο Κρούπη να τους υποδέχεται.
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8,5 ώρες (!), κι από κει άλλα 80 χλμ. σε 3,5 ώρες, 
όπου τυχαία βρίσκουμε και ορειβατικό καταφύγιο 
που βρίσκεται στη βάση δύο κορυφών (Nun και Kun, 
7135μ. και 7087μ. αντίστοιχα), όπου και διανυκτε-
ρεύουμε. Το τοπίο μέχρι εδώ ξερό και άγριο.

16/8 06:30 είμαστε στα αυτοκίνητα για το 
Padum (160 χλμ. σε 7,5 ώρες) με δύο ελέγχους 
διαβατηρίων στον δρόμο. Το τοπίο έχει αλλάξει, 
με ωραία βλάστηση και όμορφες χιονισμένες κο-
ρυφές πάνω από 5500μ. να ξεπροβάλλουν η μία 
μετά την άλλη στις κοιλάδες που περνάμε δεξιά κι 

αριστερά μας. Μετά το πέρασμα Phe La στα 4305μ., 
αρχίζουμε να κατηφορίζουμε και περνάμε μερικά 
πολύ όμορφα βουδιστικά χωριουδάκια. Στο Padum 
οι μάγειρες μάς πληροφορούν ότι δεν μπορούμε 
να φύγουμε σήμερα γιατί δε βρίσκουμε αυτοκίνητα 
για το Raru. Μετά από διαπραγματεύσεις που κάνει 
ο Πάνος, βρισκόμαστε σ’ ένα φορτηγάκι, εμείς ο 
ένας πάνω στον άλλο, οι μάγειρες στην καρότσα 
μαζί με τα πράγματα, και σε 1 ώρα φτάνουμε στο 
Raru. Κατασκηνώνουμε σε μια αλάνα έξω από το 
χωριό, κοντά στο σχολείο. Εκεί μας πλησιάζει κά-

Στον παγετώνα που περικλείεται απ’ τις κορυφές Katkar Kangri, R34, R33, Go Cook, με φόντο την R33.

Όλη η ομάδα στο καθιστικό του base camp.
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ποιος εκπρόσωπος του χωριού και μας ζητά 120 
Rs για κάθε αντίσκηνο και 50 Rs για το αντίσκηνο 
της κουζίνας!

17/8 07:00 ξυπνάμε και, με το πρωινό, οι μά-
γειρες μάς ανακοινώνουν ότι δε θα έρθουν σήμερα 
τα άλογα τα οποία περιμέναμε γύρω στις 09:00. ∆ε 
χαλιόμαστε πολύ και αποφασίζουμε να πάμε μια 
βόλτα μέχρι την απέναντι πλαγιά για να κοιτάξου-
με όσο μπορούμε μέσα στην κοιλάδα που θα μας 
οδηγήσει στο base camp (BC) και, με την ευκαιρία, 
να πάρουμε και λίγο υψόμετρο. Αφού έχουμε ξεκι-
νήσει, ξαφνικά εμφανίζονται 8 άλογα καλπάζοντας 
απ’ τ’ αριστερά μας. Είναι τα δικά μας! Γρήγορα 
πίσω, μάζεμα τα πράγματα και φόρτωμα. Ξάφνου 
μας πλησιάζουν δύο απ’ το χωριό, απ’ τους οποίους 
ο ένας ο πρόεδρος, και μας ζητάνε 4060 Rs για τις 
μέρες που θα κατασκηνώσουμε στο βουνό! Μετά 
τις διαπραγματεύσεις και την έκδοση της απόδειξης 
που ζητάμε, 11:15 ξεκινάμε το περπάτημα. Μπαί-
νουμε μέσα στην κοιλάδα και κινούμαστε συνεχώς 
στην αριστερή όχθη του ποταμού που τη διασχίζει. 
Μετά από 5,5 ώρες φτάνουμε σ’ ένα πολύ όμορφο 
σημείο στα 4300μ. και στήνουμε μια ενδιάμεση 
κατασκήνωση για να περάσουμε τη νύχτα. Εγώ με 
τον Πάνο κοιμόμαστε χωρίς αντίσκηνο κάτω απ’ τ’ 
άστρα. Μαγεία!

18/8 06:00 ξύπνημα και, μετά από ένα λιτό 
πρωινό, ξεκινάμε για την εύρεση σημείου για BC. 
Μετά από 2,5 ώρες, εγώ με τον Γιώργο βρίσκουμε 
ένα μέρος στο οποίο υπάρχουν σημάδια ότι έχει ξα-
ναγίνει κάποια κατασκήνωση. Ο Πάνος με τον Νίκο 
προπορεύονται ψάχνοντας με το GPS το BC που 
είχαν κάνει οι Ελβετοί. Ο Νίκος είχε επικοινωνήσει 
σχεδόν με όλες τις προηγούμενες αποστολές που 
είχαν έρθει στην περιοχή και είχε μαζέψει αρκετές 
πληροφορίες. Μετά από μια μικρή σύσκεψη, απο-
φασίζουμε να στήσουμε το base camp στο σημείο 
που εντοπίσαμε εγώ με τον Γιώργο και που ήταν το 
BC των Άγγλων. Είμαστε λοιπόν στα 4470μ., δίπλα 
στο ποτάμι, στη συμβολή με το ρέμα που έρχεται 
απ’ τον παγετώνα της κορυφής Skilma Kangri. 
Το υψόμετρο έχει αρχίσει να κάνει αισθητή την 
παρουσία του με χαλαρούς πονοκεφάλους κατά 
τη διάρκεια της νύχτας, που το πρωί πια γίνονται 
αρκετά ενοχλητικοί.

19/8 Παρόλα αυτά, κατά τις 09:30 ξεκινάμε για 
μια ανιχνευτική εξόρμηση προς τα πάνω, για την 
εύρεση δρομολογίου προσέγγισης της κορυφής 
R35 και το πιθανό δρομολόγιο ανάβασης αυτής,  
καθώς και για μια καλύτερη παρατήρηση από κοντά 

Ο Νίκος Λαζανάς στη μορένα του παγετώνα

των σημείων που είχαμε δει με τα κυάλια απ’ το BC. 
Επίσης, θέλουμε να δούμε από κοντά και τις υπό-
λοιπες κορφές που βρίσκονται σ’ αυτή την κοιλάδα: 
R33, R34, Go Cook, οι οποίες είναι πιο πίσω και δε 
φαίνονται απ’ το BC, για πιθανή ανάβαση και αυτών. 
Φτάνοντας μετά από 1 ώρα σε μια παγετωνική λίμνη 
απ’ όπου ξεκινά το ποτάμι μας, ανηφορίζουμε, αρι-
στερά από ένα ορμητικό ρέμα, πάνω σε σάρες και 
χωμάτινη απότομη πλαγιά. Μετά από αρκετή ώρα 
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σ’ αυτό το τερέν, φτάνουμε σ’ ένα υψίπεδο όπου το 
ρέμα έχει πολύ μικρή ροή αλλά μεγάλο πλάτος. Ο 
Πάνος με τον Νίκο, που προπορεύονται, το έχουν 
ήδη περάσει και στεγνώνουν τα πόδια τους για να 
φορέσουν τις μπότες. Ξεκινάμε με τον Γιώργο. Το 
νερό είναι πάρα πολύ παγωμένο, αφού 400μ. πιο 
πάνω είναι οι πηγές του ρέματος: ο παγετώνας! 
Κάθε φορά που βγαίνει το πόδι απ’ το νερό, έχει 
ασπρίσει από το κρύο. Στα μισά της διάσχισης του 
ρέματος, μου φωνάζουν οι άλλοι να γυρίσω πίσω 
γιατί θα το ξαναπεράσουμε για να επιστρέψουμε. 
Με παροτρύνουν να πάω απ’ την άλλη μεριά του 
ρέματος προς τα πάνω, να δω τι γίνεται από κει. 
Άντε πάλι πίσω! Τελικά συναντάω απότομη μορένα. 
Οι άλλοι στην απέναντι όχθη ανεβαίνουν λίγο πιο 
ψηλά, όπου βάζουν κάποια πράγματα για depot 
στα 5100μ. κι εγώ τα αφήνω στο σημείο που περά-

σαμε το ρέμα. Κατά τις 3 το μεσημέρι παίρνουμε 
τον δρόμο της επιστροφής προς το BC. Εκεί μας 
περιμένει μια έκπληξη. Ο μάγειρας έχει φτιάξει 
μηλόπιτα για γλυκό!

20/8 Ημέρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και μπου-
γάδας στο ποτάμι.

21/8 07.30 ξεκινάμε για πάνω, αποφεύγοντας 
να τραβερσάρουμε τη χωμάτινη πλαγιά, κι ακολου-
θούμε μια πιο direct πορεία. Αυτή τη φορά παίρνου-
με και αθλητικά κι ένα δεύτερο ζευγάρι κάλτσες, 
για να είναι λίγο πιο ανώδυνο το πέρασμα του 
ποταμού. Ανηφορίζοντας βρίσκουμε ένα καλύτερο 
σημείο για να περάσουμε το ποτάμι χωρίς να βρα-
χούμε. Οι άλλοι περνούν από κει κι εγώ συνεχίζω 
την προχθεσινή πορεία, για να πάρω τα πράγματα 
απ’ το depot μου. Ραντεβού στο πάνω πέρασμα 
του ρέματος. Αφού φτάνουμε στα πράγματά τους, 

Πανόραμα κορυφών ανεβαίνοντας από τη ΝΑ πλαγιά (5800μ.) της Katkar Kangri (R35).

Γιώργος Βουτυρόπουλος, Πάνος Αθανασιάδης και Νίκος Κρούπης στα αρχικά 
μέτρα της πρώτης προσπάθειας ανάβασης της Katkar Kangri (R35).

Ο Γιώργος Βουτυρόπουλος με φόντο 
τη Lama...Soo (Lame So).
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παίρνουμε μια ανάσα και ξεκινάμε για την εξε-
ρεύνηση του παγετώνα. Τον διασχίζουμε μέχρι το 
τέλος του, 4 χλμ. περίπου, όπου αντικρίζουμε ένα 
αμφιθέατρο με τις κορυφές Go Cook, R33, R34, 
R35. Τώρα έχουμε δει την R35 σχεδόν απ’ όλες τις 
πλευρές της και αποφασίζουμε αύριο να κάνουμε 
μια προσπάθεια απ’ αυτή τη μεριά, που φαίνεται 
πιο εύκολη. Επιστρέφουμε στο σημείο όπου θα 
διανυκτερεύσουμε κι αρχίζουμε να το διευθετούμε, 
ώσπου μας φτάνουν κάποιες σταγόνες, οι οποίες 
γίνονται βροχή και αυτή, με τη σειρά της, χαλάζι. 
Βρίσκουμε με τον Γιώργο έναν μεγάλο βράχο και, 
αφού τον καθαρίζουμε αρκετά, καταφέρνουμε να 
χωθούμε από κάτω. Οι άλλοι μένουν μέσα στα bivy 
sack τους. Μετά από λίγο έρχονται, μας χαιρετούν 
και ξεκινούν για κάτω. Η βροχή συνεχίζει. Όταν 
κόβει λίγο, μας δίνει την ευκαιρία να τακτοποιη-

θούμε καλύτερα.
22/8 Το πρωί ένα σύννεφο έχει κάτσει πάνω απ’ 

το κεφάλι μας χωρίς ν’ αφήνει τον ήλιο να στεγνώ-
σει τα πράγματά μας από τη χθεσινή βροχή κι έτσι 
μας αναγκάζει να κατέβουμε προς το BC. Με την 
ευκαιρία, σηματοδοτούμε με κούκους τη βέλτιστη 
διαδρομή.

23/8 Αφού τρώμε το γεύμα μας λίγο νωρίτερα 
απ’ το συνηθισμένο, κατά τις 11:30 ξεκινάμε για 
πάνω, προς το σημείο όπου διανυκτερεύσαμε και 
χθες. Αυτή τη φορά παίρνουμε και το μοναδικό 
ελαφρύ αντίσκηνο υψομέτρου που έχουμε. Εν μέσω 
κρίσης, δεν διαθέταμε άλλο, ούτε μπορούσαμε να 
προμηθευτούμε. ∆ύο ατόμων, αλλά θα κοιμηθούν 
3. Ο τέταρτος κάτω απ’ τον βράχο. Ανηφορίζο-
ντας, λόγω της βροχής το ρέμα είναι φουσκωμένο 
και είναι αδύνατο και επικίνδυνο να το περάσουμε 

Αλπική λίμνη στα 5050μ.
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από χαμηλά. Αναγκαζόμαστε να το περάσουμε 
από πάνω και, φυσικά, τα βρέχουμε τα πόδια μας. 
Φτάνοντας στο σημείο της κατασκήνωσης, συνει-
δητοποιούμε ότι μας κυνηγάει ένα σύννεφο γεμάτο 
νερό. Έτσι, τρέχω γρήγορα κάτω απ’ την πέτρα μου 
κι οι άλλοι στήνουν το αντίσκηνο λίγο πιο πάνω. Το 
ραντεβού μας είναι για τις 02:30.

24/8 02:00 ανοίγουν τα μάτια μου γι’ άλλη 
μια φορά μέσα στη νύχτα. ∆εν ξέρω πόσο έχω 

κοιμηθεί, πάντως σίγουρα λίγο. Κατά τις 03:30 
ξεκινάμε. 04:50 είμαστε στη βάση της πλαγιάς. 
Ξεκινάμε με σάρες και κατόπιν μπαίνουμε σε χιο-
νισμένο πεδίο μέχρι να βρούμε στα δεξιά μας την 
αρχή μιας κόψης, την οποία και σκαρφαλώνουμε. 
Τοπικά περάσματα ΙΙΙ σε όλο της το μήκος και πολύ 
σαθρή. Ψηλά στην κόψη βγαίνουμε στη δεξιά χιο-
νισμένη πλαγιά με μέγιστη κλίση 40°, η οποία μας 
οδηγεί σε διάσελο. Το χιόνι είναι καλό, αλλά στο 
τελείωμα βρίσκουμε πάγο. Από κει σκοπεύου-
με ν’ ακολουθήσουμε μια φαρδιά κόψη που θα 
μας οδηγήσει στην κορυφή, αλλά ακούγεται η 
φωνή του Πάνου, που προπορεύεται: «Παιδιά, 
πέστε αλεύρι. Η κορυφή είναι δύσκολη!» Και, 
πράγματι, στο τελείωμα της κόψης υψώνεται 
ένας τοίχος 50-60μ., τον οποίο είναι αδύνατο 
να προσπελάσουμε με τα υλικά που έχουμε και 
χωρίς κάποια χαρακτηριστική γραμμή πάνω του 
–δίεδρο, σχισμή ή κάτι. Έτσι, με βαριά καρδιά, 
αποφασίζουμε να υποχωρήσουμε από τα 6077μ. 
Φτάνοντας στην προωθημένη κατασκήνωση, 
αποφασίζεται να δοκιμάσει ο Γιώργος με τον 
Πάνο πάλι αύριο, αλλά απ’ τη χαρακτηριστική 
κόψη που φαινόταν απ’ το BC. Το σχέδιο είναι 
να κατέβει ο Νίκος στο BC κι εγώ να κάνω άλλη 

Ο Γιώργος Βουτυρόπουλος στην κορυφή Lama...Soo (5947μ.).

Ο Πάνος Αθανασιάδης σκαρφαλώνοντας τη ΝΑ κόψη της Mutik Skal (R26).
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μία διανυκτέρευση κάτω απ’ τον βράχο λόγω 
κούρασης απ’ την προσπάθεια.

25/8 Κατά τις 06:20 ξεκινάω για το BC. 
Φτάνοντας στο κάτω πέρασμα του ρέματος, 
γλιστράω και πέφτω μέσα μέχρι τα γόνατα. Και 
οι αγκώνες μέσα. Το νερό κρύο. Με λίγη προ-
σπάθεια βγαίνω στην απέναντι όχθη. Αλλάζω 
στα γρήγορα και συνεχίζω προς τα κάτω. Σ’ 
όλη τη διαδρομή έχω τον νου μου στα παιδιά 
που σκαρφαλώνουν και, κάθε φορά που έχω 
θέα προς την κόψη, κοιτάζω για ώρα μπας και 
τους δω, αλλά τίποτα. Ανησυχώ λίγο. Στις 09:15, 
φτάνοντας στο BC, βλέπω τον Νίκο να κοιτάει 
με τα κυάλια.

– Τους βλέπεις;
– Ναι. Είναι πάνω στην κόψη, αλλά χαμηλά.
Οι ώρες περνούν παρακολουθώντας τους. 

Κάποια στιγμή μάς μιλάνε απ’ το VHF, ρωτώντας 
μας προς τα πού να κατευθυνθούν, γιατί έχουν 
μπροστά τους ένα μπλοκ.

– ∆εξιά!
Από δεξιά και συνεχίζουν. Ο καιρός αρχίζει 

να κλείνει κι αυτό φέρνει ανησυχία. Τελικά κλείνει 
τελείως στην κορυφή και δε φαίνεται τίποτα από 
το BC, όπου πιάνει και βροχή. Στις 12:30 ακού-
γεται η φωνή του Γιώργου στο VHF:

– Είμαι στην κορυφή. Πιο πάνω δεν πάει! 
Ασφαλίζω τον Πάνο να έρθει και ξεκινάμε για 
κάτω.

Στις 19.00 μάς μιλούν απ’ το αντίσκηνο πλέ-
ον. Τότε χαλαρώνουμε κι εμείς μαζί μ’ αυτούς.

26/8 05:45. Ξυπνάω με το άγχος του μάγει-
Γιώργος Βουτυρόπουλος και Νίκος Κρούπης κατά την 
πρώτη προσπάθεια ανάβασης της Katkar Kangri (R35).

Η ΝΑ πλαγιά της Katkar Kangri (R35), απ’ όπου έγινε η πρώτη προσπάθεια ανάβασής της.
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ρα. Θα πήγαινε να βρει τον Πάνο και τον Γιώργο, να 
τους δώσει φαγητό, γιατί δεν έχουν σχεδόν τίποτα 
από προχθές, και να τους βοηθήσει στο κουβάλη-
μα των υλικών. Παρόλο που του είχα φτιάξει ένα 
σκίτσο αποβραδίς και του είχα εξηγήσει πώς να 
πάει, αποφασίζω  να τον συνοδεύσω μέχρι το ση-

μείο που αρχίζει ν’ ανηφορίζει το ρέμα, γιατί μέχρι 
εκεί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Γυρίζοντας 
στο BC, ο Νίκος είναι έτοιμος για να πάμε σε μια 
διπλανή κοιλάδα να δούμε τι γίνεται και ν’ αφήσουμε 
υλικά για depot, ώστε να προσπαθήσουμε μια άλλη 
κορυφή. Ξεκινάμε, αλλά μετά από λίγη ώρα απο-

Η Α κόψη της Skilma Kangri όπως φαiνόταν απ’ τα τελευταία μέτρα μετά το σκαρφάλωμα της Β πλαγιάς.

Ο Πάνος Αθανασιάδης σκαρφαλώνει τη Β∆ κόψη της Katkar Kangri (R35).

poa257.indd   16poa257.indd   16 25/1/2013   6:09:33 µµ25/1/2013   6:09:33 µµ



17

φασίζω να γυρίσω. ∆εν τραβάει 
το «μηχάνημα» με τίποτα! Έτσι, 
ο Νίκος συνεχίζει μόνος του την 
εξερεύνηση. Στις 10:30 φτάνουν 
και τα παιδιά στο BC εμφανώς 
ταλαιπωρημένα αλλά καταχα-
ρούμενα, χωρίς τον μάγειρα, ο 
οποίος έχει επιστρέψει μόνος του 
πολύ πιο πριν χωρίς υλικά, λόγω 
κακής συνενόησης μεταξύ τους 
όταν συναντήθηκαν. Στις 15:30 
γυρίζει και ο Νίκος, κι όλοι μαζί 
σχεδιάζουμε το πρόγραμμα για 
τις υπόλοιπες μέρες. Θα είναι 
καλύτερα για όλους να ξεκουρα-
στούμε την αυριανή μέρα. Εγώ 
με τον Γιώργο λέμε να πάμε για 
2 μέρες στην κοιλάδα απ’ όπου 
μόλις επέστρεψε ο Νίκος, ώστε να 
κάνουμε την κορυφή. Ο Νίκος με 
τον Πάνο θα φύγουν για μία λίγο 
πιο μακρινή κοιλάδα, με στόχο 
την R26.

27/8 Ημέρα ξεκούρασης και 
διευθέτησης υλικών και εξοπλι-
σμού. Το απόγευμα ρίχνει και μια 
βροχή. Ευτυχώς που δεν είμαστε 
επάνω, γιατί θα ταλαιπωρούμα-
σταν πολύ!

28/8 Μετά το πρωινό, ο Νίκος 
με τον Πάνο ξεκινάνε, γιατί έχουν 
πολύ δρόμο μέχρι το σημείο που 
θα στήσουν την προωθημένη κα-
τασκήνωση για τη R26. Εγώ με 
τον Γιώργο ξεκινάμε στις 10:00 
για την κοιλάδα που αποφασίσα-
με προχτές, για να δούμε ποιά 
κορυφή της θα επιχειρήσουμε. 
Βλέπουμε ότι απ’ τα δυτικά χαλάει 
ο καιρός και πολύ σύντομα μας 
φτάνουν και οι πρώτες ψιχάλες, 
οι οποίες γίνονται ψιλόβροχο. 
∆ε σταματάμε, και ανεβαίνοντας 
γίνεται ψιλόχιονο, το οποίο δεν 
ενοχλεί στο περπάτημα. Φτάνου-
με σε μια πολύ όμορφη αλπική 
λίμνη με καθαρό νερό, στα 5270μ. 
Σε μια ραχούλα ακριβώς δίπλα 
θα κατασκηνώσουμε. Έχουμε 
πάρει το εξωτερικό πανί ενός 

Ο Γιώργος Βουτυρόπουλος στην peak5794 με φόντο τη Lama…Soo.

Κατεβαίνοντας από την Α κόψη της Lama...Soo.

Σκαρφαλώνοντας την καινούρια διαδρομή για τη Skilma Kangri.
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αντίσκηνου που είχαμε για το BC. Κάνουμε μια 
ανιχνευτική βόλτα για να βολιδοσκοπήσουμε την 
κορυφή, να βγάλουμε σχέδιο ανάβασης και να 
βρούμε τα πράγματα του Νίκου κάτω από κάποιο 
βράχο όπου τα είχε αφήσει. Αφού κάνουμε την επι-
κοινωνία των 16:00 και των 19:00 με τους άλλους, 
όπως είχαμε συμφωνήσει, βάζουμε ξυπνητήρι για 
τις 04:30 το πρωί.

29/8 Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα ψιλόβρεξε. 
Αφού χτυπάει το ξυπνητήρι, το μεταθέτουμε για 
1 ώρα μετά και, κατά τις 07.00, ξεκινάμε με όχι 
καλό καιρό και με εμφανή σημάδια επιδείνωσης 

απ’ τα δυτικά. Προς στιγμήν σκεφτόμαστε να το 
αναβάλουμε για λίγο αργότερα –γιατί τις προη-
γούμενες ημέρες χάλαγε το πρωί και γύρω στις 
11:30 ξαναέφτιαχνε– αλλά τελικά αποφασίζουμε να 
συνεχίσουμε. Γύρω στις 08.00 αρχίζει το ψιλόχιονο 
και βρισκόμαστε λίγο πιο ψηλά από τη βάση του 
παγετώνα. Φοράμε κραμπόν και ξεκινάμε. Πάμε χα-
λαρά, σε κάνα τρίωρο να είμαστε κορυφή. Μετά το 
μεγάλο πλατό, η κλίση σταδιακά αρχίζει να αυξάνει, 
αλλά ο καιρός δείχνει σημάδια βελτίωσης. Η ανη-
φόρα είναι ατελείωτη, με συνεχόμενη κλίση γύρω 
στις 30°. Προσπαθώ να βρω έναν ρυθμό και να μη 

Πανόραμα κορυφών.
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σταματάω, αλλά μου είναι δύσκολο. Φτάνοντας στο 
πιο κάθετο κομμάτι της πλαγιάς, συνεχίζω με ένα 
πιολέ και ένα μπατόν. Ο Γιώργος είναι μπροστά, η 
κλίση στις 55° τοπικά για 15μ. περίπου. Μου πετά-
ει ένα σχοινί, αλλά τελικά δε χρειάζεται, γιατί έχω 
πια σχεδόν βγει στο πάνω πλατό. Από κει έχουμε 
θέα την κορυφή, η οποία στα τελευταία 15μ. είναι 
ξέχιονη και η κλίση προς αυτή είχε μειωθεί πολύ. 
Στον ουρανό έχει φύγει και το τελευταίο σύννεφο κι 
ο ήλιος μάς ζεσταίνει. Ο Γιώργος με παροτρύνει να 
συνεχίσω και είναι να έρθει κι αυτός μόλις 
μαζέψει το σχοινί. Προχωρώ με αργά και 
σταθερά βήματα κοιτάζοντας την κορφή. 
Με έχει μαγνητίσει. Η τεχνική βαδίσματος 
που επιλέγω είναι τέτοια που να μην της 
έχω γυρισμένη την πλάτη. Στην τελική ευ-
θεία την ανεβαίνω direct. 

Ναι, έχω φτάσει στην κορυφή, δεν 
πάει πιο πάνω!!! Βγάζω μια κραυγή εν-
θουσιασμού! Έχω τρελαθεί απ’ τη χαρά 
μου. Πρώτη φορά σε τέτοιο υψόμετρο, 
και μάλιστα σε απάτητη κορυφή. Ευτυχία! 
Μετά από λίγο φτάνει κι ο Γιώργος, κατα-
χαρούμενος κι αυτός, αφού είναι η τρίτη 
απάτητη κορυφή που έχει ανέβει, αλλά η 
πρώτη με καλό καιρό, κι έτσι θα μπορέσει 
ν’ απολαύσει τη θέα. Ξεκουραζόμαστε και, 
αφού χορταίνουμε το τοπίο, φτιάχνουμε 
έναν μεγάλο κούκο. Σκαλίζουμε τα αρχι-
κά μας και την ημερομηνία, και δένω ένα 
κορδονέτο σε κάποια πέτρα, βάζοντας το 
σήμα του ΠΟΑ. Το μυαλό μας είναι στα 
παιδιά απέναντι, στη R26, της οποίας η 
κορυφή δε φαίνεται εξαιτίας ενός σύννε-
φου που έχει κάτσει πάνω της. Αρχίζουμε 
να κατεβαίνουμε απ’ την ανατολική ράχη, 

η οποία μας οδηγεί σ’ ένα διάσελο. Ακολουθώντας 
την κορυφογραμμή, φτάνουμε στην peak5820 και 
κατόπιν στην peak5797. Αφού στήνουμε από έναν 
κούκο στην καθεμία, αρχίζουμε να κατεβαίνουμε 
προς την προωθημένη κατασκήνωσή μας. Στην 
προγραμματισμένη επικοινωνία μας των 14:00 με 
τα παιδιά, έκπληκτοι ακούμε ότι ξεκίνησαν μ’ αυτόν 
τον καιρό και ότι βρίσκονται 150–200μ. από την 
κορυφή. Αφήνουμε τον ασύρματο ανοιχτό και, στις 
19:00 που ξαναμιλάμε, έχουν κάνει κορυφή και είναι 

Η θέα από την κορυφή της Mutik Skal (R26).

Σκαρφαλώνοντας την ΝΑ πλαγιά της Katkar Kangri (R35).
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στα ραπέλ. Στις 21:00 μας μιλάνε κι 
αυτοί από το αντίσκηνό τους.

30/8 Το ξυπνητήρι χτυπάει στις 
04:30, αλλά είμαι λίγο βαρύς. Κατά 
τις 05:30 βγαίνουμε από το αντίσκη-
νο και ξεκινάμε. Το τοπίο πανέμορφο 
αλλά παγωμένο. Πολύ κρύο λόγω της 
ξαστεριάς. Προσεγγίζοντας τον πα-
γετώνα της Skilma Kangri μέσα από 
σάρες και μεγάλα μπλόκια, κοιτώντας 
αλλάζουμε συνέχεια γνώμες για το 
τι να κάνουμε. Παίζουμε ανάμεσα 
στην επανάληψη της διαδρομής των 
Άγγλων στη Skilma Kangri ή στο να 
σκαρφαλώσουμε τη Β πλαγιά και ν’ 
ακολουθήσουμε την Α κόψη μέχρι την 
ίδια κορυφή ή στο να σκαρφαλώσου-
με την απάτητη κορυφή δίπλα απ’ τη 
Skilma. Η τελευταία επιλογή γρήγορα 
απορρίπτεται, γιατί έχει βράχινο τελεί-
ωμα και τα μόνα αναρριχητικά υλικά 
που μας έχουν απομείνει είναι δύο 
καρφιά. Τελικά θα σκαρφαλώσουμε 
την Α κόψη της Skilma. Φτάνουμε 

Στην κορυφή της Lama...Soo.

Γιώργος Βουτυρόπουλος και Νίκος Κρούπης 
κατά την πρόσβαση προς την Katkar Kangri (R35).

Στο base camp με τον Stanzin, τον βοηθό μάγειρα (αριστερά).

Γιώργος Βουτυρόπουλος και Νίκος Κρούπης στον παγετώνα.
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στο ψηλότερο σημείο του παγετώνα κάτω απ’ το 
σημείο που είπαμε να ξεκινήσουμε –υψόμετρο 
5550μ. Ξεκινάμε. Μετά από το πέρασμα της ριμέ, 
κάνουμε αρκετά μέτρα με ταυτόχρονη κίνηση σε 
πεδίο με πάγο και κλίση 40°–50°. Μετά ακολου-
θούν δύο σχοινιές 55μ. η καθεμία και κλίση που 
τοπικά φτάνει και τις 70°. Συνεχίζουμε και πάλι με 
ταυτόχρονη κίνηση και, αφού περνάμε και την άλλη 
ριμέ που είναι ψηλά, φτάνουμε στην κόψη. Από κει 
και πάνω τα πράγματα δεν είναι τόσο χαλαρά όσο 
τα υπολογίζαμε όταν κοιτάζαμε από την κορυφή 
που ήμασταν χθες (Lama...Soo). Έχουμε μπροστά 
μας ένα χιονένιο καρούμπαλο που φτάνει τις 50°, 
ενώ τα χιόνια έχουν μαλακώσει αρκετά λόγω του 
προσανατολισμού της πλαγιάς. Μετά από 2,5 ώρες 
στεκόμαστε στην κορυφή Skilma Kangri (6020μ.), 
κινούμενοι ταυτόχρονα και κάνοντας μια σχοινιά 
για να φτάσουμε εκεί. Αφού απολαύσουμε τη θέα 
και γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, ξεκινάμε την κα-
τάβαση. Ένα ραπέλ από την κορυφή, ταυτόχρονη 
κίνηση μέχρι το διάσελο και κατόπιν 7 τριαντάμε-
τρα ραπέλ μέχρι τη βάση του παγετώνα. Από κει 
στο αντίσκηνο. Ούτε λόγος να κατέβουμε στο BC, 
παρόλο που προλαβαίναμε. Θέλουμε να καθίσουμε 

και να ευχαριστηθούμε το μέρος και αύριο, με την 
ησυχία μας, ξεκινάμε χαλαρά την κατάβαση.

31/8 Αφού ξυπνάμε χωρίς τη βοήθεια του ξυ-
πνητηριού με μια ηλιόλουστη μέρα, ξεκινάμε για 
το BC. Οι άλλοι έχουν ήδη φτάσει και όλοι μαζί 
καθόμαστε στο καθιστικό μας κι ανταλάσσουμε τις 
εμπειρίες μας ψάχνοντας για τα ονόματα που θα 
δώσουμε στις κορυφές. Εγώ με τον Γιώργο έχουμε 
ήδη αποφασίσει απ’ την πρώτη στιγμή για το όνομα 
της δικής μας. Είναι κάτι που βγήκε αυθόρμητα και 
στους δυό μας. Lama...Soo (Λάμε Σο), «∆όντι του 
Μοναχού». Η R26 ονομάστηκε Mutik Skal, «Χαμένο 
Μαργαριτάρι». Και η R35 πήρε το όνομα Katkar Kan-
gri, «Η Απόκρημνη Κορυφή της Κοιλάδας Katka». Τη 
μετάφραση στην τοπική γλώσσα την έκανε ο βοηθός 
του μάγειρα, που είναι ντόπιος από το Raru.

1-2/9 Ξεκούραση και μάζεμα υλικών και εξοπλι-
σμού. Στις 2/9 το απόγευμα φτάνουν και τα άλογα, 
όπως έχουμε συμφωνήσει.

3/9 Καίμε και τα τελευταία μας σκουπίδια. Τα 
λίγα που έχουν απομείνει τα παίρνουμε μαζί μας. 
Ξεκινάμε την κατάβασή μας για το Raru. Ατελείωτη 
μου φαίνεται, αντίθετα απ’ όταν ερχόμασταν, που 
δεν κατάλαβα για πότε φτάσαμε.

Ο Νίκος Κρούπης πριν πατήσει τη Mutik Skal (R26) (6243μ.).
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4-5/9 Ξεκινάμε απ’ το Raru με τα jeep για το 
Leh, με τον ίδιο τρόπο που ήρθαμε. Έχουμε για 
δεύτερη φορά την απρόσμενη επίσκεψη του προέ-
δρου του χωριού, για να ζητήσει επιπλέον χρήμα-
τα(!), επειδή μείναμε στο βουνό 2 μέρες παραπάνω 
απ’ αυτές που του είχαμε πληρώσει!

6-7/9 Τουρισμός στο Leh.
8/9 Πρωινή πτήση από το Leh για ∆ελχί. Του-

ριστική βόλτα για να δούμε κάποια από τα αξιοθέ-
ατα της πρωτεύουσας, μισθώνοντας ένα ταξί για 

6 ώρες.
9/9 Απόγευμα προσγειωνόμαστε στο «Ελ. Βενι-

ζέλος». Εκεί απ’ όπου ξεκίνησε αυτό το ταξίδι.
Ένα ταξίδι με μοναδικές εμπειρίες και τόσο 

έντονα συναισθήματα, παρέα με ανθρώπους που 
κάποιοι θα τους έλεγαν σχοινοσυντρόφους, άλλοι 
σκηνοσυντρόφους, αλλά εγώ τους θεωρώ φίλους 
και είμαι πολύ χαρούμενος που μοιράστηκα μαζί 
τους αυτό το ταξίδι ζωής.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 
κάποιους ανθρώπους και 
φορείς που βοήθησαν να 
γίνει αυτό το ταξίδι πραγ-
ματικότητα. Την ΕΟΟΑ, 
που κάλυψε το 50% των 
εξόδων μας. Τον γιατρό 
Θεοχάρη Συνειφακούλη 
για τις πολύτιμες συμ-
βουλές του, την Ελένη 
Αποστολοπούλου ,  που 
μας  χορήγησε  αρκετό 
φαρμακευτικό υλικό από 
το φαρμακείο της. Τέλος, 
τον ΠΟΑ, που με στήριξε 
και σε αυτή μου την προ-
σπάθεια μ’ ένα αξιόλογο 
ποσό σ’ αυτή τη δύσκολη 
οικονομικά περίοδο, που 
δοκιμαζόμαστε όλοι.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Ο Νίκος Λαζανάς στην κορυφή Lama...Soo (5947μ.).

Ο Νίκος Λαζανάς στην κατάβαση απ’ την peak5794.
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Wadi Rum (έρημος Ιορδανίας)

Jebel Rum (1754μ.)

Nabatean Route
Πρώτη ελληνική ανάβαση

Κείμενο – φωτογραφίες: Ράνια Χατζηδάκη

Η μεγάλη εκτεθειμένη τραβέρσα της ανάβασης.

Στην κορυφή του Jebel Rum.
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Τ ην ημέρα του Πάσχα 2012, η Ράνια Χατζηδάκη 
πραγματοποίησε την πρώτη ελληνική ανάβαση 

του όρους Jebel Rum (1754μ.) της Ιορδανίας. Με 
οδηγό τον βεδουίνο αναρριχητή Attayak Aouda, 
ακολούθησε την κλασική διαδρομή Nabatean (ή 
Thamudic) Route (διάσχιση ∆ προς Α, Υ∆ περ. 
750μ., AD), ένα μονοπάτι χιλιετηρίδων που ακο-
λουθούσαν οι αρχαίοι Ναβαταίοι και χρησιμοποιούν 
μέχρι και σήμερα οι αυτόχθονες βεδουίνοι. Πρόκει-

ται για μια τεχνική διαδρομή σε εύθραυστο αλλά με 
σχετικά καλές τριβές αμμολιθικό πεδίο, με συνεχό-
μενα ΙΙάρια υψομετρικής διαφοράς άνω των 300μ., 
αρκετά περάσματα μέχρι και ΙV-, καθώς και σημεία, 
ιδίως τραβέρσες, μεγάλης (συχνά ανασφάλιστης) 
έκθεσης. Ο λαβυρινθώδης χαρακτήρας του βουνού, 
η μορφολογική ποικιλία των τεχνικών περασμάτων, 
οι συνεχείς χρωματικές και σχηματικές εναλλαγές 
του πετρώδους και κατά τόπους αμμώδους τοπίου, 
οι θεαματικές διαβρώσεις, οι αρχαίες εγχαράξεις 
των Ναβαταίων σε ανοικτό σπήλαιο ορθοπλαγιάς, 
η αναπάντεχη και ιδιότροπη ξερική βλάστηση, η συ-
γκλονιστική περιμετρική θέα από την κορυφή προς 

τη βραχώδη έρημο του Wadi Rum, καθώς και τα 7 
ιδιαιτέρως αισθητικά ραπέλ της κατάβασης (μέσω 
της Hammad’s Route), συνθέτουν μια εξαιρετικά 
απολαυστική βουνίσια αναρριχητική εμπειρία. Εάν 
μάλιστα πραγματοποιηθεί σε 2 ημέρες, δίνει τη 
δυνατότητα μιας μοναδικής διανυκτέρευσης σε 
αμμώδες και κατάφυτο πλάτωμα κάτω από την 
κορυφή, σε απόλυτη σιγή κάτω απ’ τον πολύαστρο 
ουρανό της ερήμου.

Ανάβαση, 15 Απριλίου 2012, 
Ημέρα του Πάσχα

Το προηγούμενο βράδυ η Ανάσταση γιορτά-
στηκε κάπως νωρίτερα από τα μεσάνυχτα στη 
βεδουίνικη σκηνή-τραπεζαρία του camp μας στο 
Wadi Rum, παρέα με μια οικογένεια ορθόδοξων 
Ρουμάνων: ο βεδουίνος chef μας είχε ετοιμάσει, 
εντελώς συμπτωματικά, ένα πεντανόστιμο mansaf, 
το εθνικό φαγητό της Ιορδανίας: αρνάκι πάνω σε 
πίτες με ζεστή σως από αρνίσιο ζωμό, γιαούρτι και 
μπαχαρικά. Ύπνος στις 21:00.

Ξύπνημα στις 06:00 με κάποιο μικρό στρεσάκι: 
πώς θα είναι αυτό το πεδίο; Ήδη έχουμε κάνει 

Πρώτη ανάσα σε μεγάλο πλάτωμα της Ν∆ ορθοπλαγιάς, στο τέλος της μεγάλης τραβέρσας.
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κάποιες διαδρομές στην περιοχή και 
έχουμε κάπως εξοικειωθεί με την 
εύθρυπτη και κοκκώδη υφή του αμ-
μόλιθου, του κύριου πετρώματος της 
περιοχής. Ο νεαρός βοηθός της κα-
τασκήνωσης, ο Σουλεϊμάν, με πηγαίνει 
με το τζιπ, μέσα από μια τρελή αλλά 
απολαυστική κούρσα στην άμμο, στο 
σημείο συνάντησης με τον οδηγό μου, 
τον Attayak. Καθοδόν αποφαίνεται: 
«Driving on the sand is like driving on 
snow». Όντως!

Στις 08:20, λοιπόν, ξεκινάμε με 
τον οδηγό μου από τη βάση της δι-

αδρομής, σε σημείο όπου ο 
όγκος του Jebel Rum ενώ-
νεται με το επίπεδο της ερή-
μου, περίπου 25’ νοτιοδυτικά 
από το χωριό Rum. Αρχικά 
ανεβαίνουμε  από  μεγάλη 
σάρα με γωνιώδη αγκωνάρια 
μαυροκόκκινου γρανίτη. Από 
πάνω μας ορθώνονται ήδη 
πανύψηλες κάθετες ορθο-
πλαγιές με εκπληκτικές δια-
βρώσεις σα λιωμένο κερί. Ο 
οδηγός μού δείχνει ψηλά το 
στενό κι απόκρημνο πατάρι 
της μεγαλύτερης και καθε-
τότερης απ’ αυτές, περίπου 
στα δύο τρίτα του ύψους της, 
όπου αργότερα θα τραβερσά-
ρουμε. Φαίνεται θεαματικό. Η 
σάρα τελειώνει και μπαίνου-
με στους σκουροκόκκινους 
αμμολιθικούς λαβυρίνθους 
του βουνού. Ξεκινάμε με μια 
όμορφη καμπυλωτή καμινάδα 
(IV-). Όπως και όλα τα τεχνικά 
ή εκτεθειμένα σημεία της ανά-
βασης που θα ακολουθήσουν, 
την περνά πρώτος ανασφάλι-
στος ο οδηγός, κατόπιν τυλί-
γει το σχοινί στο σώμα του, 
κάθεται σταυροπόδι ώστε να 
κάνει γωνία το σχοινί με τον 
βράχο, εγώ δένω την άλλη 
άκρη του στο μποντριέ μου 
και σκαρφαλώνω. Μια στοιχει-
ώδης ασφάλιση του δεύτερου. 

Ανάβαση με τριβές στο λευκό πεδίο.

Αρχαίοι αναρριχητές: επιγραφές Ναβαταίων 
2000 ετών σε τοίχο της Ν∆ ορθοπλαγιάς.
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∆εν υπάρχουν πουθενά μόνιμες τεχνητές ασφάλει-
ες, ενώ τα εκ πρώτης όψεως καλοσχηματισμένα και 
πολύ δελεαστικά αμμολιθικά διαμπερή που συχνά 
συναντάμε αποφεύγονται, καθώς είναι εύθραυστα 
και ως εκ τούτου επισφαλή. Η όλη προσέγγιση είναι 
να ελαφροπατάς και να ελαφροπιάνεις σε όλα τα 
περάσματα, ίσα ίσα για ισορροπία.

Η ανοδική πορεία συνεχίζεται μέσα από δια-
δοχικές μορφολογικές εναλλαγές: συνεχές ανα-
σφάλιστο scrambling ή χαμηλόβαθμη αναρρίχηση 
σε δαντελωτές διαβρώσεις ή κοντές σχισμές, 
ανέβασμα από μικρά φαραγγάκια ή στενωπούς. 
Καθώς παίρνουμε ύψος, η αίσθηση της έκθεσης 
αυξάνεται. Μπαίνουμε στην ορθοπλαγιά που θα 
τραβερσάρουμε. Το προαναφερθέν πατάρι είναι 
πολύ στενό, αρκετής διάρκειας και με ελαφρά κλί-
ση προς τα έξω, ενώ από κάτω έχεις την αίσθηση 
του χάους. ∆εν υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης 
και πρέπει να σιγουρεύεις το κάθε βήμα (εκ των 
υστέρων ο οδηγός μού είπε ότι αυτό θεωρεί το 
αντικειμενικά επικίνδυνο σημείο της διαδρομής, όχι 
τόσο από πλευράς τεχνικής δυσκολίας, όσο λόγω 
της μεγάλης ανασφάλιστης έκθεσης). Το πατάρι 
εντέλει φαρδαίνει ανακουφιστικά και βγαίνουμε σε 
σπηλαιώδες πλάτωμα, απ’ όπου μπορούμε πλέον 
ήρεμοι να απολαύσουμε το θεαματικό τοπίο της 
Ν∆ πλευράς της ερήμου. Στα κόκκινα τοιχώματα 
υπάρχουν επιγραφές Ναβαταίων από τον 1ο αι. μ.Χ., 

Μια θάλασσα από λευκούς θόλους.

Βεδουίνικες αναρριχητικές τεχνικές.
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με σύγχρονες αραβικές graffitiκές 
παρεμβάσεις. 

Η ανάβαση συνεχίζεται σε φαρ-
δύτερο πατάρι και σκαλωτά βράχια, 
καταλήγοντας σε δεύτερη, μεγαλύ-
τερη ανοιχτή σπηλιά με έναν μεγάλο 
μοναχικό αγριόκεδρο . Πιο πάνω 
βγαίνουμε σε άνοιγμα που οι δια-
βρώσεις του έχουν σχήμα αρχαίου 
αμφιθεάτρου λαξευμένου στον βρά-
χο. Το διασχίζουμε λοξά ανοδικά και 
στην πάνω δεξιά πλευρά του περνάμε 
μικρή χούνη που βγάζει πάνω από το 
«αμφιθέατρο». Ακολουθεί οριζόντιο 
περπάτημα πάνω σε κομματιασμένες 
πλάκες, ανέβασμα σε κλίσεις με ρηχό 
βαθμιδωτό ανάγλυφο και κατόπιν ένα 
μορφολογικά ενδιαφέρον και εκτεθει-
μένο IV-.

Μετά από αρκετό ανέβασμα, στις 
11:30 έρχεται η ώρα για το μεσημε-
ριανό φαγητό. Σε ψηλό πλάτωμα με 
υπέροχη Β θέα, στη σκιά κέδρων εκα-
τοντάδων ετών, ο οδηγός μου ανάβει 
εν ριπή οφθαλμού τη βεδουίνικη φω-
τιά για το τσάι, μαζεύοντας ξερούς 
θάμνους από ολόγυρα. Μια πέτρινη 
πλάκα γίνεται τραπέζι και σερβίρεται 
χορταστικό γεύμα. 

Μετά από καμμιά ώρα ξαναξε-
κινάμε. Για λίγο ακόμα ανεβαίνουμε 
κόκκινα κεκλιμένα βράχια και σχετικά 
φαρδιά πατάρια. Από ’δώ το τοπίο 
αλλάζει δραστικά χρώμα αλλά και 
σχήμα. Τα οξείδια του σιδήρου εξαφα-
νίζονται, το ίδιο και οι δαντελωτές δι-
αβρώσεις και τα πετρώδη πλέγματα. 
Τη θέση τους παίρνουν συμπλέγματα 
από τεράστιους λευκούς βράχινους 
θόλους, κάπου κάπου διάτρητους 
αλλά κυρίως λείους. Απ’ αυτό το 
σημείο και σχεδόν μέχρι την κορυφή, 
θα ανεβαίνουμε με τριβές τις περισ-
σότερο ή λιγότερο απότομες πλαγιές 
αυτών των θόλων, που έχουν την υφή 
σμυριδιού και την όψη καμπύλων 
γλυπτών. Στα πιο εκτεθειμένα σημεία 
(ελάχιστα πλέον), ο οδηγός ασφαλίζει 
με τον γνωστό τρόπο. Οι κυματιστοί 
θόλοι εναλλάσσονται ευχάριστα με 

Με φόντο την προεξέχουσα κορυφή.

Ένα τυπικό ολισθηρό πέρασμα ΙΙΙ στην 
κατάβαση από την κορυφή (1η μέρα).
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αμβλείες  σχισμές , μικρές 
χούνες και περιτοιχισμένους 
επίπεδους διαδρόμους ή κε-
κλιμένα ζωνάρια. Πού και πού 
διασχίζουμε μικρά εσωτερικά 
αμμώδη πλατώματα σαν ξέ-
φωτα ανάμεσα στους βράχι-
νους όγκους, με πάνω τους 
διάσπαρτα άσπρα και μαύρα 
καλογυαλισμένα βότσαλα. 
Κάθε βήμα είναι διαφορετικό, 
κάθε σημείο της θέας απο-
καλύπτει μιαν άλλη όψη του 
βουνού και της γύρω ερήμου. 
Το ενδιαφέρον διατηρείται 
αμείωτο  από  τις  άπειρες 
παραλλαγές του ανάγλυφου. 
Υπάρχει πια η αίσθηση ότι 
προχωρούμε στην καρδιά 
του όρους.

Έχοντας διασχίσει τη θά-
λασσα από λευκούς λόφους, 
πλησιάζουμε  την κορυφή. 
Είναι στην ουσία ένας προεξέ-
χων κιτρινόλευκος ογκόλιθος 
με πάνω του μεγάλο πλάτω-
μα, το οποίο όμως ακόμα δε 
διακρίνεται. Ανεβαίνουμε την 
τελευταία 20μετρη ράμπα. 
Λίγο πριν βγούμε πάνω, ο At-
tayak μου λέει τη στερεότυπη 
φράση των οδηγών του Wadi 
Rum: «Don’t look around until 
you reach the top. The view 
will be a surprise». Ακολου-
θώ τη συμβουλή. Σε μερικά 
δευτερόλεπτα πατάμε την 
κορυφή του Jebel Rum (13:50). Η θέα είναι ασύλλη-
πτη. Ολόγυρα απέραντες εκτάσεις αργιλόχρωμης 
άμμου, πάνω στην οποία έχουν ριζώσει τεράστιοι 
γκριζωποί βραχώδεις όγκοι, τα βουνά της ερήμου. 
Από το σημείο αυτό μπορείς να συλλάβεις πανορα-
μικά την εικόνα του ασυνήθιστου αυτού ερημικού 
τοπίου. Στο πλάτωμα της κορυφής ο στρατός έχει 
ζωγραφίσει μια τεράστια Ιορδανική σημαία, που 
όμως έχει πλέον ξεθωριάσει. Ο οδηγός μού λέει 
ότι καμμιά φορά ανεβάζουν εδώ με ελικόπτερο 
επισήμους για να δούν τη θέα. Ακριβώς κάτω από 
την κορυφή υπάρχει εσοχή με φυσικό στέγαστρο 
και εκπληκτική θέα στα ανατολικά. Η θέση είναι κα-

τάλληλη για bivouac, αλλά δε θα κατασκηνώσουμε 
εδώ. Το τοπίο δε χορταίνεται. Χαζεύουμε εκεί πάνω 
καμιάμιση ώρα, έχει ένα απαλό αεράκι αλλά η ατμό-
σφαιρα, δυστυχώς, δεν έχει ιδιαίτερη διαύγεια. 

Η κατάβαση προς το βραδινό ορεινό camp (1,5 
με 2 ώρες απόσταση από την κορυφή με χαλαρό 
ρυθμό) παρουσιάζει κι αυτή τα τεχνικά της ζητήμα-
τα, κυρίως κάποια καταρριχητικά τσιμπημένα ΙΙΙά-
ρια, καθώς κι ένα IVάρι. Η αίσθηση ολισθηρότητας 
στον αμμόλιθο είναι πιο έντονη στην κατάβαση. Η 
οδηγία του Attayak στην Αραβοαγγλική είναι σαφής 
και βιωματική: «Hug the rock, the rock is habibi!» 
(«Αγκάλιασε το βράχο, είναι η αγάπη σου»). Σε λίγο 
μου δείχνει ανατολικά στο βάθος το σημείο της 

Ο κέδρος παλεύει χρόνια να φτάσει στο ανατολικό φως.

poa257.indd   29poa257.indd   29 25/1/2013   4:12:50 µµ25/1/2013   4:12:50 µµ



30

διανυκτέρευσης: ένα αμμώδες πλάτωμα ανάμεσα 
σε χαμηλά κυματιστά βράχια. Παρακάτω συναντάμε 
έναν απίθανο κέδρο με έρποντα κορμό πολλών μέ-
τρων, που μαρτυρά πολύχρονο αγώνα για μια θέση 
στον ήλιο. Τo επόμενο τεχνικό σημείο (μάλλον IV) το 
περνάω καταρριχητικά, αλλά ο οδηγός μου μ’ ένα 
θεαματικό σάλτο. Σε μια στροφή εμφανίζεται στη 
ρηχή άμμο μια πανέμορφη συστάδα από μικροσκο-
πικές μωβ ίριδες. Η φύση δεν το βάζει κάτω, ακόμα 
και σ’ αυτό το φαινομενικά αφιλόξενο πεδίο. 

Μετά από άπειρο κατέβασμα πάνω στους 
βαμβακένιους λόφους, φτάνουμε στο πλάτωμα 
της διανυκτέρευσης. Είναι πολύ μεγαλύτερο και 
πιο πολύπλοκο απ’ όσο φαινόταν από ψηλά, έχει 
αρκετή και ποικίλη βλάστηση (θάμνους και χαμηλά 
δέντρα με ψιλά λουλουδάκια) και όμορφα απάγγεια 
για κατασκήνωση. Και πάλι το άνυδρο τοπίο κρύβει 
εκπλήξεις: σε μια εντελώς κρυφή σχισμή μέσα σε 
στενή και ψηλή στοά, παγιδεύεται το νερό της βρο-
χής. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι σε μια μικρή όαση. 

Σε χρόνο dt ετοιμάζεται η φω-
τιά για το τσάι και το δείπνο. Η 
οργάνωση του βεδουίνου εί-
ναι απίστευτη: σακουλάκια και 
μπουκαλάκια με όλα τα απα-
ραίτητα υλικά για ένα μπριαμ 
στη χόβολη αναδύονται από 
το σακίδιό του. Εμφανίζεται 
λαμπερός ο Αποσπερίτης. 
Το μοσχομυριστό δείπνο κα-
ταναλώνεται μεθοδικά. Λίγο 
αφού σκοτεινιάσει, αρχίζω και 
κουτουλάω. Έχει ησυχία και 
γλυκιά θερμοκρασία. Αφού 
απολαύσω για ελάχιστη ώρα 
τους χιλιάδες αστερισμούς, 
πέφτω ξερή. 

Η θέα της κατάβασης της 2ης μέρας: Αριστερά ο όγκος του Jebel Um Ishrin, 
δεξιά το Jebel Khazali, αριστερά κάτω το χωριό Rum (κατάληξη της πορείας).

∆είπνο μετά τεΐου κάτω από την κορυφή.
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Κατάβαση, 16 Απριλίου 2012, 
∆ευτέρα του Πάσχα

Ξύπνημα με τον ήλιο της ανατο-
λής, που έρχεται από εκεί που θα 
κατευθυνθούμε. Το πλάτωμα έχει 
τώρα διαφορετικό φως, πιο ψυχρό, 
αλλά εξίσου ειδυλλιακό. Μετά την 
απαραίτητη φωτιά για το τσάι, ξεκι-
νάμε την κατάβαση (08:10) διασχίζο-
ντας τους υπόλευκους θόλους. Σα να 
κολυμπάμε σε αργοκίνητη κυματιστή 
θάλασσα. Σιγά σιγά εμφανίζεται η 
θέα προς τα ανατολικά: απέναντι το 
όρος Jebel Um Ishrin και κάτω στην 
έρημο το χωριό Rum, η κατάληξη της 
πορείας μας. Μπαίνουμε στο πρώτο, 
8μετρο ραπέλ πάνω σε θόλο. Είναι 
μικρό αλλά πανέμορφο, καθώς είναι 
σα να βυθίζεσαι στο λευκό κύμα. 
Υπάρχει χημικό ρελέ, όπως και σε 
όλα τα υπόλοιπα ραπέλ. Ακολουθεί 
διασκεδαστικό ακροβατικό πέρασμα 
από πολύ στενή διαμπερή σχισμή, 
όπου σχεδόν σφηνώνω. 

Άλλα τρία ραπελάκια (24, 15 και 
25μ.) με ενδιάμεσα περπατήματα, σε 

κόκκινο πλέον πεδίο. Το τελευταίο οδηγεί σε ψηλό 
σπηλαιώδη θάλαμο με εκπληκτικά διαβρωμένα τοι-
χώματα και ανατολικό άνοιγμα, απ΄όπου περνώντας 
το πλάγιο, φρέσκο πρωινό φως σχηματίζει πανέ-
μορφες φωτοσκιάσεις. Κι άλλο περπάτημα μέχρι 
το επόμενο ραπέλ (20μ.) μέσα σε κυλινδρική χοάνη 
που οδηγεί σε φαράγγι. Μέχρι να ξαναβγούμε στο 
φως, περνάμε από στενούς βράχινους διαδρόμους, 
ισορροπούμε πάνω από φυσικές καλοσμιλεμένες 
γούρνες με λιμνάζον βρόχινο νερό, ενώ ακούμε το 
γλυκό τραγούδι κάποιων μικρών πουλιών που στέ-
κονται πάνω σε μια νεαρή αγριοσυκιά που ξεπηδά 
απευθείας απ’ τον βράχο. 

Κάνουμε μικρό διάλειμμα σε πλάτωμα με θέα 
και σήμα, απ’ όπου ο οδηγός οργανώνει τηλεφω-
νικά την άφιξή μας. Στη βάση του τελευταίου και 
μακρύτερου ραπέλ θα μας περιμένει ο Σουλεϊμάν μ’ 
ένα δεύτερο σχοινί και δροσερούς χυμούς, ενώ στο 

Φαραγγάκια με παγιδευμένο νερό (κατάβαση 2ης μέρας).

Τυπικά εύθραυστα περάσματα κατά την ανάβαση.
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σπίτι του Attayak θα μας υποδεχθεί μια πανηγυρική 
magloubah (ψητό κοτόπουλο με ρύζι και μπαχαρικά, 
συνοδευμένο με γιαούρτι), μαγειρεμένη από τη νε-
ότερη εκ των δύο (ταυτόχρονων) συζύγων του. Το 
αποκορύφωμα της ιορδανικής φιλοξενίας. 

Το έκτο, 25μετρο ραπέλ είναι σε δίεδρο 90° 

στον ανοιχτό ουρανό. Λίγο μετά κατεβαίνουμε το 
τελευταίο και πιο θεαματικό ραπέλ, 45μ. με τριπλό 
ρελέ (δύο τεχνητά διαμπερή και κρίκο), που δια-
τρέχει εκπληκτικές διαβρώσεις. Όταν φτάνουμε 
στη βάση του (10:45), η όλη διαδρομή έχει στην 
ουσία ολοκληρωθεί. Μόλις μαζευτούν τα σκοινιά, 

Απρόσμενη συνάντηση: Ίριδες στην ορεινή έρημο.

Το τελευταίο, 45μετρο ραπέλ.
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κατεβαίνουμε γρήγορα ημί-
ωρη σάρα με γρανιτικούς 
ογκόλιθους. Κάποιοι είναι 
θρυμματισμένοι, αποκαλύ-
πτοντας στο εσωτερικό τους 
εκπληκτικά μεταλλικά χρώ-
ματα (χρυσοκίτρινο, αση-
μοπράσινο, γκριζογάλαζο, 
ροζμώβ, η αποθέωση της... 
Μοιραράκη). Η κατάληξη 
της πανέμορφης αυτής δι-
αδρομής είναι η δέουσα: η 
επονομαζόμενη πηγή του 
Λώρενς της Αραβίας, πε-
ριτριγυρισμένη από αγριο-
συκιές, μυρωδάτες μέντες, 
υδρόβιες περικοκλάδες κι 
ανάμεσα σ’ αυτά ένα σπάνιο 
θέαμα: ρυάκι και λούτσες! 
(ο οδηγός μου εκνευρίζεται 
με την ονομασία: «It’s not 
Lawrence’s spring, it’s a Bed-
ouin spring»). Λίγο πιο κάτω 
περιμένει ο Νίκος. ∆ε βλέπω 
την ώρα να του διηγηθώ τα 
της διαδρομής. 

Όλοι μαζί πηγαίνουμε 
στο σπίτι του Attayak στο 
χωριό. Η διαρρύθμισή του 
στην ουσία αναπαράγει, σε 
πιο αστική εκδοχή, τη βεδου-
ίνικη σκηνή: κιλίμια, απουσία 
επίπλων, στο πάτωμα ψηλά 
μαξιλάρια για να ακουμπούν 
τα χέρια όταν κάθεσαι σταυ-
ροπόδι, υφαντά στους τοί-
χους. Μόνο που υπάρχει και 
υπολογιστής, δορυφορική, κλιματιστικό, χτιστό τζάκι 
με κρεμασμένα από πάνω του τα κυνηγετικά όπλα 
για το ibex, καθώς και τα κύπελα που έχει κερδίσει 
ο οικοδεσπότης στις καμηλοδρομίες, για τις οποίες 
τρέφει μεγάλο πάθος. Οι μικρές κόρες του (οι δύο 
εκ των τεσσάρων) διασκεδάζουν με το κράνος μου, 
που είναι τριπλάσιο απ’ τα κεφαλάκια τους, ενώ εμείς 
τσακίζουμε με βουλιμία τη magloubah. Η τέλεια κα-
τάληξη ενός τέλειου διήμερου στο βουνό.

Βιβλιογραφία

Jordan: Walks, Treks, Caves, Climbs and 
Canyons, Di Taylor και Tony Howard, εκδ. 
Cicerone (2008). Ο πληρέστερος οδηγός για τις 

ορεινές δραστηριότητες στην Ιορδανία. Περιέχει 
λεπτομερή τεχνική περιγραφή τόσο της κλασικής 
ανάβασης (Nabatean Route) όσο και της κατάβασης 
(Hammad’s Route).
Parois de Légende: Le Plus Belles Escalades 
Autour du Monde, Arnaud Petit, εκδ. Glénat 
(2005). Περιγράφει τη Nabatean Route σαν μια από 
τις ομορφότερες τεχνικές αναβάσεις του κόσμου. 
Σχεδιαγράμματα και εντυπωσιακές φωτογραφίες.

Σημ. Η ανάβαση πραγματοποιήθηκε με οδηγό τον 
βεδουίνο Attayak Aouda al Zilabia, διπλωματούχο 
οδηγό βουνού και διασώστη, ιδιοκτήτη του τοπικού 
πρακτορείου Rumguides (www.rumguides.com).

Η πηγή του Λώρενς της Αραβίας. Στο βάθος, 
η ορθοπλαγιά του τελευταίου ραπέλ.

poa257.indd   33poa257.indd   33 25/1/2013   4:13:02 µµ25/1/2013   4:13:02 µµ



34

Κείμενο: Νικόλας Αναστασόπουλος

Φωτογραφίες: Νικόλας Αναστασόπουλος, Άγγελος Γκριτζάπης

Το ξεκίνημα της διαδρομής.
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– Άγγελε; 
Καμία απάντηση. Πλησιάζω προσεκτικά το χεί-

λος της τρύπας, αφού ξέρω ότι το χιόνι από κάτω 
είναι κούφιο.
– Άγγελε;

... ξαναφωνάζω δυνατότερα.
– Έλα!

... ακούγεται κάπου από κάτω.
– Είσαι καλά;
– Εε… μάλλον…

11 Απριλίου 2012

Επιστρέφοντας από ανάβαση με ορειβατικά 
σκι στο Καταφίδι, σταματάμε σε μια φουρκέτα του 
δρόμου, για να βρούμε με τα κιάλια τον αυριανό 
μας στόχο. Τα λούκια πάνω από το (κλειστό) κατα-
φύγιο του Καταρράκτη είναι υποσχόμενα, αλλά η 
πρόσβαση σήμερα μας ταλαιπώρησε και δεν μας 
ενθουσιάζει η ιδέα να την επαναλάβουμε. Τα δύο 
μεγάλα λούκια βορειότερα, αυτό που τροφοδοτεί 
τον περίφημο καταρράκτη των Τζουμέρκων και το 
δεξιότερό του, δεσπόζουν στην ορθοπλαγιά. Το 
πρώτο όμως φαίνεται λιωμένο σε αρκετά σημεία και 
νερά τρέχουν στο κάτω μέρος του, ενώ το δεύτερο 
διακόπτεται από αρκετά βράχινα ζωνάρια. Ένα, μά-
λιστα, στη μέση περίπου της διαδρομής, φαίνεται 
να είναι αρνητικό. Συζητάμε πώς μπορούμε να τα 
παρακάμψουμε από το πλάι, αμφιταλαντευόμαστε 

μέχρι το βράδυ, αλλά, πριν πάμε για ύπνο, το έχου-
με αποφασίσει. Αύριο ξεκινάμε για Καταρράκτη!

12 Απριλίου 2012

Ανηφορίζουμε αξημέρωτα το μονοπάτι από 
το υδραγωγείο του Καταρράκτη, διασχίζουμε το 
πρώτο λούκι, ανεβαίνουμε τη ράχη1 και μπαίνουμε 
στο λούκι-στόχο. Τα πρώτα μέτρα με μικρή κλίση 
γίνονται ανασφάλιστα, μέχρι ένα σημείο που το λι-
ώσιμο του χιονιού έχει δημιουργήσει ένα οριζόντιο 
ρήγμα πλάτους περίπου ενός μέτρου και βάθους 
τριών. Ο Γιάννης, ο Άγγελος και ο Αλέξανδρος 
καρφώνουν τα πιολέ απέναντι και το δρασκελίζουν. 
Ως ο πιο κοντός της παρέας, αναζητώ εναλλακτι-
κή λύση. Πάω πιο δεξιά, πατάω το ένα πόδι στον 
βράχο απέναντι και δρασκελίζω εκεί που το χάσμα 
είναι πιο μικρό.

Ένα εύκολο βράχινο πέρασμα ακολουθεί, το 
περνάμε με προσοχή, καθώς δεν έχουμε δεθεί 
ακόμα. Μιας και οι συνθήκες του χιονιού είναι κα-
λές, συνεχίζουμε ανασφάλιστοι μέχρι τη βάση του 
πρώτου δύσκολου βράχινου περάσματος. Κάνω 
ρελέ και ο Γιάννης μπαίνει μπροστά, περνάει τον 
χορταριασμένο τοίχο και χάνεται από το οπτικό 
μου πεδίο. Όταν έρχεται η σειρά μου ν’ ανέβω, 
συναντάω την πρώτη σοβαρή δυσκολία σε μια τρα-
βέρσα, σε συμπαγή βράχο, που ο Γιάννης την έχει 
ασφαλίσει με καρφί.

Ξεκινώντας τη δύσκολη σχοινιά.
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Φεύγω ευθεία πάνω στο λούκι, το οποίο έχει 
εμφανή σημάδια από πτώση χιονοστιβάδας. Σκέ-
φτομαι ότι δε θέλω να βρίσκομαι εδώ μέσα όταν 
ο ήλιος ανέβει ψηλά και τα χιόνια αρχίσουν να 
μαλακώνουν. Βέβαια, ο καιρός είναι πιο συννεφια-
σμένος από χτες που το μισό βουνό κατέβηκε μαζί 
μας όταν έπιασε να μεσημεριάζει, αλλά αυτό δε 
με καθησυχάζει ιδιαίτερα. Επιταχύνω τον ρυθμό 
μου, οι σφυγμοί ανεβαίνουν, όταν αυτό που βλέπω 
μου κόβει τη φόρα.

Το βράχινο ζωνάρι που είχα δει με τα κιάλια 
είναι μπροστά μου, είναι μεγάλο και αρνητικό. 
Το μάτι μου ψάχνει πιθανές εξόδους δεξιά, μια 
ράμπα δείχνει υποσχόμενη, αλλά ποιος ξέρει τι 
γίνεται πιο ψηλά… Μέχρι να ανέβουν οι υπόλοιποι, 
αποφασίζω να πλησιάσω τη ρίζα του βράχου και 
να δω πιο καλά. Ζεσταμένος από τις ακτίνες του 
ήλιου, ο σκούρος βράχος έχει λιώσει το χιόνι, δη-
μιουργώντας ριμέ2 βάθους 5 μέτρων και πλάτους 
ενός. Από επάνω ο βράχος είναι αρνητικός αλλά 

μια σχισμή που φεύγει διαγώνια δε-
ξιά κάτω από τη μικρή στέγη δείχνει 
να σκαραφαλώνεται. Από πάνω η 
κλίση πέφτει, αλλά ο βράχος γίνεται 
πιο λείος.

– Πάει ε, τι λες; 
...ρωτάει ο Γιάννης που έχει 

φτάσει δίπλα μου.
– Πάει, αλλά δε νομίζω ότι το 

έχω,
...απαντάω. Αφού περιεργάζεται 

το πέρασμα για μερικά λεπτά, απο-
φασίζει να το δοκιμάσει. Απλώνει 
το ένα πόδι απέναντι στον βράχο, 
γαντζώνει τα πιολέ σε σχισμές και 
δρασκελίζει το κενό. Τον βλέπω να 
ανεβοκατεβαίνει προσπαθώντας 
να σταθεί κάπου, για να βάλει ένα 
καρφί. «Θα έχει ενδιαφέρον», σκέ-
φτομαι, καθώς δεν έχω ξαναδεί 
τον Γιάννη να ξεφυσάει έτσι. Όταν 
κάποια στιγμή βγαίνει πάνω και κά-
νει ρελέ, είναι η σειρά μου να κάνω 
το μετέωρο βήμα του πελαργού. 
Αγκομαχώ για να βγάλω το σχοινί 
μου από τα καρφιά, κρεμάω τα 
πιολέ στον ώμο, σφηνώνω τα χέρια 
μου στη σχισμή και βγαίνω από το 

Ο Γιάννης στο Μ3 πέρασμα.

Ο Άγγελος και ο Αλέξανδρος στα ραπέλ.
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αρνητικό. Από πάνω η θετική πλάκα είναι σχεδόν 
λεία, γαντζώνω τα πιολέ και πατάω τις μύτες των 
κραμπόν σε προεξοχές μεγέθους φασολιού, βάζω 
γόνατα, αγκώνες, το στυλ έχει πάει περίπατο αλλά 
το αποτέλεσμα μετράει… Βγαίνω ξανά στο χιόνι 
δίπλα στο ρελέ και προσπαθώ να ξελαχανιάσω.

Μερικές δεκάδες μέτρα παραπάνω, ένα τε-
λευταίο πέρασμα στέκεται μπροστά μας. Μπαίνω 
μπροστά, ασφαλίζω με ένα μεγάλο καρύδι το ξε-
κίνημά του. Όσο ανεβαίνω, η ποιότητα του χιονιού 
είναι και χειρότερη, όταν βγαίνω από τα δύσκολα 
σχεδόν κολυμπάω. Πασχίζω να φτάσω παραπάνω 
σ’ ένα βράχο κατάλληλο για ρελέ, για ν’ ανεβάσω 
τους άλλους. Παραπάνω το λούκι βγαίνει στο ορο-
πέδιο της Μπρέσνας, από το σημείο που καταλήγει 
η «Σκάλα του Σταμάτη». Αποφασίζουμε να γυρί-
σουμε από τα ίδια, μιας και με τόσο μαλακά χιόνια 
η επιστροφή από το οροπέδιο θα πάρει ώρες. Οι 
συνθήκες, άλλωστε, μέσα στο λούκι μάς επιτρέπουν 
να καταρριχηθούμε τα εύκολα κομμάτια, ενώ στα 
βράχινα περάσματα θα κάνουμε ραπέλ.

∆ύο ώρες αργότερα, στη βάση του λουκιού, 
απέχουμε λεπτά μόλις από το μονοπάτι της επι-
στροφής. Το χάσμα στο χιόνι μάς κλείνει και πάλι 
τον δρόμο. Ξαναπηγαίνω από το πλάι, στριμώχνο-
μαι ανάμεσα στον βράχο και το χιόνι και περνάω. 
Ο Γιάννης πηδάει πάνω από το κενό, το ίδιο κι ο 
Αλέξανδρος λίγο μετά. Ο Άγγελος πηδάει κι αυτός, 
προσγειώνεται καλά στην άλλη μεριά, αλλά, τη 
στιγμή που σηκώνεται, το κραμπόν του σκαλώνει 
στο χιόνι και τον βλέπω με τρόμο να γλιστράει και 
να εξαφανίζεται σε μια τρύπα κάτω από το χιόνι. 
Ευτυχώς, χωρίς σοβαρό τραυματισμό, θα βγεί λίγο 
αργότερα περνώντας κάτω από το χιόνι, μέσα από 

το τούνελ που έχει δημιουργήσει το λιώσιμο του 
χιονιού!

Πληροφορίες για τη διαδρομή

«Λούκι των Αγγέλων» 
850μ., IV, 2, M4
12/4/12
Γιάννης Θεοχαρόπουλος, Νικόλας Αναστασό-
πουλος, Αλέξανδρος Ασημακόπουλος, Άγγελος 
Γκριτζάπης 
Πρόσβαση: Από το υδραγωγείο του Καταρράκτη, 
ακολουθούμε εγκαταλελειμμένο χωματόδρομο 

δίπλα σε κανάλι ύδρευσης και 
στη συνέχεια μονοπάτι μέχρι τη 
βάση του λουκιού.
Επιστροφή: Εάν οι συνθήκες 
επιτρέπουν καταρρίχηση, από 
τα ίδια, με ραπέλ στα δύσκολα 
περάσματα. ∆ιαφορετικά, από το 
οροπέδιο της Μπρέσνας.
Χρήσιμα υλικά: 2-3 παγόβιδες 
ή αλουμινογωνιές, ανάλογα τις 
συνθήκες. Μερικά καρύδια και 
καρφιά για τα ραπέλ (στα δύσκο-
λα περάσματα έχουν αφεθεί τα 
καρφιά).

1. Βλ. «Κόψη των Σλοβένων».
2. Χάσμα μεταξύ του βράχου και 
του χιονιού.

Η χάραξη της διαδρομής.

Το 2ο ραπέλ.
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750μ. VI-
22/8/12
Γιάννης Θεοχαρόπουλος
Νικόλας Αναστασόπουλος 

Πρόσβαση: Από το υδραγωγείο του Καραρράκτη 
Τζουμέρκων, ακολουθούμε εγκαταλελειμμένο χω-
ματόδρομο και στη συνέχεια σημασμένο μονοπάτι 
που ανεβαίνει πάνω από τον καταρράκτη. ∆ιασχί-
ζουμε το ρέμα που τροφοδοτεί τον καταρράκτη 
και ανεβαίνουμε την ράχη απέναντι, την οποία 
ακολουθούμε αφήνοντας το μονοπάτι. Περίπου 
200μ. υψομετρικά παραπάνω συναντάμε τα πρώτα 
βράχια και δενόμαστε.
Περιγραφή: Η 1η σχοινιά κινείται σε σπασμένα 
διαγώνια δεξιά προς ράμπα και κάνει τραβέρσα 
αριστερά για ρελέ δίπλα στο δέντρο. Η 2η σχοινιά 
συνεχίζει την τραβέρσα για μερικά μέτρα, ανεβαί-
νει το δίεδρο και μετά τη ράμπα διαγώνια δεξιά 
σε χορταριασμένο πατάρι, προσπερνά την πρώτη 
συστάδα βράχων και στη δεύτερη γίνεται ρελέ. Η 
χορταριασμένη ράχη στη συνέχεια γίνεται ανασφά-
λιστα, ρελέ στη βάση των σπασμένων. Η 3η σχοινιά 
φεύγει ελαφρά αριστερά προς δέντρο και στη 

Το ξεκίνημα της 7ης σχοινιάς.

Στο προτελευταίο ρελέ.
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Το κάτω μέρος της διαδρομής Το επάνω μέρος της διαδρομής

συνέχεια δεξιά στην πλάκα (crux) και ευθεία. Η 4η 
και η 5η σχοινιά σχετικά ευθεία πάνω σε σπασμένα. 
Ακολουθεί χορταριασμένη ράχη προς τα δεξιά, που 
στενεύει και γίνεται κόψη (6η σχονιά). Από το 
σημείο αυτό, η διαδρομή είναι πιο σαφής μιας 
και οι εναλλακτικές λιγοστεύουν.

Η 7η σχοινιά ξεκινά σε χορταριασμένο 
πατάρι και σαθρά βράχια μέχρι τη βάση του 
λείου δίεδρου και τραβερσάρει δεξιά για 
ρελέ σε γερό βράχο πίσω από το χαρα-
κτηριστικό εξόγκωμα του βράχου. Η 8η 
σχοινιά σε συμπαγή πλάκα, που ασφα-
λίζεται καλά με καρύδια. Η 9η, εκτεθει-
μένη ράμπα προς τα δεξιά. Προσοχή, 
το ρελέ να γίνει σε προστατευμένο. Η 
10η σχοινιά κινείται σε εύκολο αλλά 
πολύ σαθρό πεδίο, πάνω και μετά 
αριστερά, μέχρι να ξαναβγεί στην 
κόψη. Η 11η σχοινιά είναι στενή 
και σαθρή κόψη μέχρι συμπαγή 
τοίχο. Η 12η και τελευταία σχοι-
νιά φεύγει δεξιά από τον τοίχο, 
περνάει αρχικά από τη δεξιά 
και μετά από την αριστερή 
πλευρά της κόψης και φτά-
νει στην κορυφή Σχισμένο 
Λιθάρι.
Επιστροφή :  Καταβαί-
νοντας  από  την  άλλη 
πλευρά προς το ορο-
πέδιο της Μπρέσνας, 
στρίβουμε δεξιά στο 
διάσελο δεξιά από 
το Σχισμένο Λιθάρι, 
και, από στενό πέ-
ρασμα, μπαίνουμε 
στη «Σκάλα του 
Σταμάτη», που 
θα μας οδηγή-
σει στο μονο-
πάτι της πρό-
σβασης.
Χρήσιμα υλι-
κά: 60ρια δι-
πλά σχοινιά, 
1 σειρά καρύ-
δια, 4-5 καρ-
φιά-λάμες, 2-
3 καρφιά U, 
ιμάντες.
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– Κώστα, βλέπω εδώ στα περιοδικά πως πολλοί 
Έλληνες ορειβάτες «παίρνουν τα βουνά» του εξω-
τερικού: Κορσική, Άλπεις, ∆ολομίτες... Στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει άραγε η δυνατότητα να κάνει κανείς 
κάτι ανάλογο;
– Υπάρχει, Τάκη, αλλά η ζέστη περιορίζει αισθητά 
αυτή τη δυνατότητα. Πάντως, «όποιος θέλει βρί-
σκει», που λέει και το ρητό. Άκου, π.χ., τι κάναμε 
εγώ με το φίλο μου τον Παναγιώτη στην Πελοπόν-
νησο τον Αύγουστο του 2011.
– Είμαι όλος αυτιά!

Φύγαμε λοιπόν απόγευμα Παρασκευής 19/8 από 
Κόρινθο για Σπάρτη. Σκοπός μας ήταν να περά-
σουμε τις επόμενες τέσσερις μέρες στο «αρσενικό» 
βουνό του Μοριά, τον Ταΰγετο. Απόψε θα κατα-
σκηνώσουμε στο χώρο της πηγής Μαγγανιάρη, 
λίγα χιλιόμετρα μετά το χωριό Παλαιοπαναγιά, απ’ 
όπου ξεκινά συνήθως και η ανάβαση του βουνού. 
Το σχέδιό μας όμως κάθε άλλο παρά συνηθισμένο 
είναι...

– Ωχ ωχ ωχ!

Κείμενο – φωτογραφίες: Κώστας Αστρακιανάκης

Η αρχή της κορυφογραμμής του Πενταδάχτυλου.
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Φτάνουμε το βραδάκι στον μικρό χώρο 
αναψυχής κάτω απ’ τα πλατάνια, απένα-
ντι απ’ την κρήνη με το τρεχούμενο νερό 
(970μ.). Ο Παναγιώτης ετοιμάζει τα μα-
καρόνια στη σιγαλιά της ώρας, κι η νύχτα 
πέφτει μάλλον δροσερή. Κοιμόμαστε νωρίς 
και την επομένη μαζεύουμε τη σκηνή κι ό,τι 
δε θα χρειαστούμε στο αυτοκίνητο, ενώ 
αφιερώνουμε αρκετή ώρα στο εργονομικό 
γέμισμα των σακιδίων. Ο καθένας μας κου-
βαλάει –εκτός των άλλων– προμήθειες για 

μιάμιση μέρα και 4 λίτρα νερό (υπάρχουν 2 πηγές 
παραπάνω αλλά, τέλη Αυγούστου καθώς είμαστε, 
δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε βασιζόμενοι στο 
αν τρέχουν ή όχι). Έτσι, 08:20 πιάνουμε ν’ ανηφορί-
ζουμε το κλασικό μονοπάτι μέσ’ απ’ τα μαυρόπευκα 
(ψηλότερα: έλατα) προς το καταφύγιο του ΕΟΣ 
Σπάρτης. Ο καιρός είναι καλός, έχει όμως κι ένα 
αεράκι. Κάνουμε μια στάση στην πηγή Τρίποδας 
(1240μ.) –έχει νερό– και σε 45’ συναντάμε στα δεξιά 
μας το μονοπάτι Ε4, που έρχεται από την Αναβρυτή 
(υψόμ. 1470μ.). Από αυτό σκοπεύουμε να επιστρέ-
ψουμε 3 μέρες αργότερα, εκτός απροόπτου.

– Τρεις μέρες!

Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά στην αριστερή διακλά-
δωση του μονοπατιού (είναι το τοπικό 32). Περνάμε 
απ’ την πηγή Βαρβάρα (που στάζει, αλλά μπορεί 
κανείς να γεμίσει με υπομονή ένα παγουράκι), 
φτάνουμε στο (κλειστό) καταφύγιο (1550μ.), και 
σιγά σιγά το δάσος τελειώνει, προσφέροντάς μας 
ως τελευταία δείγματα κάτι πανέμορφα μνημειώδη 
ρόμπολα. Μετά το ανηφορικό κομμάτι μέσ’ απ’ τους 
απότομους ασβεστόλιθους βγαίνουμε στα γυμνά 
του βουνού. Αφήνουμε  στ’ αριστερά μας τη λάκκα 

Pinus Lencodermis (ρόμπολο) στο δάσος 
της διαδρομής πάνω απ’ το καταφύγιο.
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Γούβες, κατόπιν βλέπουμε μια 
χαρακτηριστική δολίνη μπροστά 
δεξιά και σύντομα φτάνουμε στα 
Πατήματα ή Πλάκες, ένα μεγάλο 
ανηφορικό ζωνάρι βράχων (σε 
μερικά σημεία σού δίνεται η εντύ-
πωση πως το πέτρινο μονοπάτι 
έχει διαμορφωθεί από ανθρώπινο 
χέρι). Μπροστά μας (νότια) προ-
βάλλει ο κώνος της κορφής Πρ. 
Ηλίας –μια σχεδόν τέλεια πυρα-
μίδα, η οποία δημιουργεί και ένα 
σπάνιο φαινόμενο οπτικής, ένας 
από τους λόγους-στόχους της 
εξόρμησής μας αυτής.

– ∆ηλαδή;
– Έκπληξη!

Κατά τη μία διαβαίνουμε το μικρό 
σχίσμα της κορυφογραμμής που 
λέγεται Πόρτες (2200μ.). Είναι 
ένα κομβικό σημείο του βουνού 
και της διαδρομής μας. Από εδώ, 
στον νότιο ορίζοντα δεσπόζει 
κοντινή πλέον η ψηλότερη κορφή 
(2404μ.), το βλέμμα μας όμως το 
τραβά μια άλλη, δευτερεύουσα, 

Στην κορυφή του Χαλασμένου Βουνού (2204μ.). Στο βάθος η κορυφή του Πρ. Ηλία (2404μ.).

Το δύσκολο σημείο της Αθάνατης Ράχης.
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που υψώνεται εντυπωσιακά στα δυτικά: είναι το 
Χαλασμένο Βουνό, ο στόχος της πρώτης μας αυτής 
μέρας του οδοιπορικού μας.

Ο Παναγιώτης εντοπίζει λίγα μέτρα χαμηλότε-
ρα ένα «γιατάκι» – ένα κυκλικό κτίσμα βοσκών με 
ύψος ξερολιθιάς γύρω στο ένα μέτρο και διάμετρο 
περ. δύο. Τοποθετούμε εκεί τους υπνόσακους, τα 
κάριματ και 2 μεγάλα μπουκάλια νερό έκαστος, 
και αρκετά πιο ξαλαφρωμένοι (εγώ με 1 λίτρο 
νερό, ο Π. με 1,5) ξεκινάμε στις 13:25. Το μονοπά-
τι (μια γιδόστρατα) κατηφορίζει προς τ’ αριστερά, 
κανονικά όμως εμείς θα έπρεπε ν’ ανέβουμε στην 
κορυφογραμμή δεξιά μας και από κει να κατεβούμε 
στο διάσελο του Χαλασμένου (στα 1900-1950μ.). 
Υποχρεωνόμαστε, έτσι, γρήγορα σε τραβέρσα 
μέσα από μακριά πλαγιά σε ελατόδασος πυκνό, σε 
πεδίο με διάσπαρτα βράχια και έντονη κλίση ΧΩΡΙΣ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙ –αντίθετα απ’ ό,τι έδειχνε ο χάρτης. 
Υφιστάμεθα μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία 
μέχρι να βγούμε τελικά στο διάσελο και ν’ ανέβουμε 
από κει στον σαθρό σχετικά, όλο βράχια και μικρά 
λούκια κώνο (υπάρχουν γαλάζια βέλη), πατώντας 
στην κορφή λίγο μετά τις 17:00. Ικανοποιημένοι 
απολαμβάνουμε το πανόραμα των γύρω κορφών 
αλλά και της βαθιάς χαρακιάς του Ρίντομου (ενός 
φαραγγιού που είχαμε επισκεφθεί και οι δύο λίγα 
χρόνια πριν, το οποίο καταλήγει στον ομώνυμο ποι-

μενικό οικισμό στην καρδιά του βουνού). 
17:25 αρχίζουμε την κατάβαση και μετά το δι-

άσελο αφήνουμε και πάλι την κορυφογραμμή (το 
αρχικό ανέβασμα της οποίας, όντας λίγο απότομο, 
μας πτοεί, έτσι κουρασμένοι που είμαστε), ελπίζο-
ντας ενδόμυχα πως αυτή τη φορά θα πετύχουμε το 
ίχνος του μονοπατιού. Αμ δε! «Τρώμε» ξανά «χοντρό 
πακέτο» μες στο δάσος μέχρι να βγούμε στο σημείο 
καμπής με το σίγουρο πλέον γιδόστρατο για τις 
Πόρτες. Σπρώχνοντας με τα μπατόν τα κουρασμένα 
βήματά μας γυρνάμε στο γιατάκι «μας» στις 21:15 
υπό το φως του φακού κεφαλής μου (έχοντας χα-
ρεί προηγουμένως ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα μαζί 
με τις τελευταίες σταγόνες απ’ το παγούρι μας). 
Κάθε σκέψη για ανάβαση στον Πρ. Ηλία –όπως το 
σχεδιάζαμε αρχικά– είναι, απλά, άνευ ουσίας: στρώ-
νουμε τα κάριματ πάνω σε μεγάλα κομμάτια νάιλον 
που μεριμνήσαμε να έχουμε, τρώμε το δείπνο μας, 
τυλιγόμαστε στους υπνόσακους με την αλουμινο-
κουβέρτα του ο καθένας και, με τον αέρα να φυσάει 
αλλά προστατευμένοι –σε γενικές γραμμές– πίσω 
απ’ την ξερολιθιά, πέφτουμε για ύπνο μετά 13 ώρες 
πορείας. Το Χαλασμένο όμως το κάναμε, όσο κι αν 
μας «χάλασε» η πρόσβαση σ’ αυτό!

Την επομένη, με ελαφρύ σακίδιο ανεβαίνουμε, 
εννιά παρά, στον Πρ. Ηλία, το Ταλετόν, όπως το 
αναφέρει ο Πλούταρχος (αφιερωμένο, την αρ-

Ξεκινώντας το κατέβασμα στο δύσκολο πρανές της Αθάνατης Ράχης.
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χαιότητα, στη λατρεία του Ήλιου). Ξαναβλέπω, 
έτσι, 11 χρόνια μετά την πρώτη μου ανάβαση, το 
ασκέπαστο ξωκλήσι του προφήτη των βουνών και 
άτυπου προστάτη των ορειβατών. Η ευλογία του 
είναι, τρόπον τινά, απαραίτητη για το σημερινό εγ-
χείρημα του οδοιπορικού μας, που δεν είναι άλλο 
απ’ τη διάσχιση της μακράς κορυφογραμμής του 
«Πενταδάχτυλου» –και μάλιστα κατά την αντίθετη 
απ’ ό,τι συνηθίζεται φορά. Γυρίζουμε στο γιατάκι, 
μαζεύουμε τα πράγματα, «φορτώνουμε» και 10:00 
ανηφορίζουμε για Αθάνατη Ράχη, το πρώτο ύψωμα 
Β του Πρ. Ηλία. Εκεί βρίσκεται το πρώτο δύσκολο 
σημείο της διαδρομής (που με προβλημάτιζε πριν 
καν ξεκινήσουμε το ταξίδι, αλλά με καθησύχαζε ο 
Π., καθώς έχουμε πια στο ενεργητικό μας και την 
επιτυχημένη διάσχιση της Νότιας των Βαρδουσίων: 
βλ. Φυσιολατρικοί Ορίζοντες τ. 255). Είναι ένας βρά-
χινος τοίχος 7 περ. μέτρων σε ένα απότομο πρανές 
συνολικού ύψους 25-30μ. Στην αρχή του πρανούς 
μαζεύουμε τα μπατόν και ό,τι άλλο, και τα δένουμε 
στο σακίδιο. Και με τη δέουσα προσοχή, βρίσκοντας 
τα κατάλληλα πιασίματα/πατήματα, κατεβήκαμε τα 
7 εκείνα κάθετα μέτρα, και το «πρόβλημα» ελύθη 
επιτυχώς κι απ’ τον Παναγιώτη κι από μένα.

Η συνέχεια είναι ένα πολύωρο βραχώδες 
μακρινάρι με συνεχή ανεβοκατεβάσματα σε ένα 
μέσο υψόμετρο 2.000 μέτρων, με τις κορφές και 
τα υψώματα να αποτυπώνουν τα «δάχτυλα» της 
κορυφογραμμής: Σιδηρόκαστρο, «Ψηλή Κορφή» 
2228, πάλι ένα δύσκολο κατηφορικό πέρασμα 
(σηματοδοτημένο με κόκκινα σημάδια, «παιχνιδά-
κι» όμως σε σχέση με το προηγούμενο), τέλος το 
Σπανακάκι (2024μ.), ύστερ’ απ’ το οποίο αρχίζουμε 

(επιτέλους!) να χάνουμε σταδιακά ύψος. Στην το-
ποθεσία Τσάρκος (1700μ.) βρίσκουμε ανοιχτό τον 
κάποτε σχεδιαζόμενο εκεί από κάποιους «Βοτανικό 
Σταθμό», που από φέτος λειτουργεί ως πρόχειρο 
καταφύγιο το καλοκαίρι. Μας υποδέχεται μια παρέα 
τριών ατόμων· ο Φώντας μάς φτιάχνει καφεδάκι, η 
κουβέντα με συνορειβάτες μάς δίνει κουράγιο να 
συνεχίσουμε μετά τη σαραντάλεπτη στάση. 17:15 
κατηφορίζουμε το τελευταίο τμήμα της σημερινής 
μας πορείας, το δασωμένο πλέον Ε4 ως το χωριό 
Αναβρυτή (780μ.), όπου φτάνουμε χαλαρά κατά 
τις 20:00. Εγκατάσταση στον ξενώνα «Αρχοντικό», 
μπάνιο –ναι!– και φαγητό στην ταβέρνα του συνονό-
ματού σου Τάκη, για αναπλήρωση δυνάμεων.

– Σας βγήκε η πίστη σήμερα, μου φαίνεται!
– Ε, εντάξει, «μαθημένα τα βουνά»...
– Να πω «όμοιος ομοίω»;
– Και δεν το λες... Η ικανοποίηση που νιώθαμε 
πάντως μετά την επίτευξη και του δεύτερου, τόσο 
δύσκολου, στόχου μάς βύθισε σ’ έναν ύπνο βαθύ, 
δίχως όνειρα.

Το πρωί της ∆ευτέρας, ύστερ’ από ένα βασιλικό 
πρωινό στο λιακωτό του ξενώνα, ξεκινάμε με ηθικό 
ακμαιότατο την τρίτη μέρα τού τρέκινγκ. Εντεκάμισι 
η ώρα παίρνουμε το Ε4 απ’ το πάνω μέρος του χω-
ριού με κατεύθυνση νότια, μέσα σ’ ένα πανέμορφο 
δάσος μαυρόπευκων και ελάτων. Η πορεία σήμερα 
είναι εύκολη, το μονοπάτι στρωτό, οι ενδιάμεσες 
πηγές (Λακκώματα, Κανελλάκια, Τσιγκάκι) μας 
δροσίζουν και μας ζωογονούν. Πέντε και ένα λεπτό 
(τς τς τς!) φτάνουμε στη συμβολή του Ε4 με το 32 
(μια μέρα νωρίτερα απ’ το προγραμματισμένο). Κι 

αφού βάλουμε κάτω τα δεδομέ-
να –τη διάθεσή μας, τον εναπο-
μείναντα χρόνο και, κυρίως, τις 
πολύ καλές καιρικές συνθήκες–, 
αποφασίζουμε τελικά να δώσου-
με μια ευκαιρία στον εαυτό μας 
να χαρεί το πρωινό «θαύμα» της 
κορφής του Ταϋγέτου. Στρίβουμε 
λοιπόν για πάνω...

– Ε, τι εννοείς; Μήπως για κείνο 
το φαινόμενο που έλεγες...
– Ναι, αυτό. Η σχεδόν τέλεια πυ-
ραμίδα της κορφής προβάλλεται 
(μη με ρωτήσεις τώρα πώς και 
γιατί) νωρίς την αυγή, όταν οι 
ατμοσφαιρικές συνθήκες το επι-
τρέπουν, πάνω απ’ τον Μεσσηνι-

To «γιατάκι» μας στα 2200μ.
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ακό κόλπο ως μια τριγωνική σκιά. Το ίδιο συμβαίνει 
και αργά το απόγευμα, όταν η σκιά μετεωρίζεται 
πάνω απ’ τον κάμπο της Σπάρτης –είναι όμως πιο 
δύσκολο να πετύχει κανείς το απογευματινό θέαμα. 
Ενώ το πρωί...
– Και... γυρίσατε πίσω για να δείτε τη σκιά της κορ-
φής το άλλο πρωί;
– Ακριβώς!

20:15 πατάμε για δεύτερη φορά στον Πρ. Ηλία, σε 
λίγο μάλιστα καταφτάνουν και άλλοι τρεις για τον 
ίδιο λόγο. Οι συνθήκες διανυκτέρευσης είναι ιδανι-
κές, καθώς δεν φυσάει καθόλου –καμιά σχέση με 
ό,τι συνέβαινε 2 βράδια πριν. Τρώμε τις κονσέρβες 
και τα μπισκότα μας, μοιραζόμαστε τις κουβέντες 
μας με τον Γιώργο, τον Άρη και τον Θανάση, και 
μπαίνουμε στους υπνόσακους κοιτώντας τ’ αστέρια 
και τον Γαλαξία πάνω απ’ τα κεφάλια μας, με την 
προσμονή του πρωινού φυσικού φαινομένου στα 
όνειρά μας. Και πράγματι. 06:20, τυλιγμένοι τις 
αλουμινοκουβέρτες κάτω απ’ τα αντιανεμικά μας, 
πρωτοβλέπουμε τη σκιά της κορφής να σχηματίζε-
ται πάνω απ’ το Ιόνιο. Σιγά σιγά η σκιά μετατοπίζε-
ται, αιωρούμενη πάνω απ’ τον Μεσσηνιακό κόλπο, 
μέχρι που σβήνει, μια ώρα περίπου αργότερα, στις 
δυτικές καταπτώσεις του βουνού. Ο κόπος μας δεν 
πήγε χαμένος, κι η χαρά μας δε λέγεται που στα-
θήκαμε τυχεροί (πρωτίστως όμως τολμηροί!) και 
είδαμε/βιώσαμε κάτι που πολύ λίγοι συνορειβάτες 

μας –μην πω καν «συμπατριώτες»– ξέρουν καν ότι 
συμβαίνει.

– Μπράβο σας! Κι αναρωτιέμαι, συμβαίνει άραγε 
κάτι παρόμοιο και με κάποια άλλη κορφή βουνού, 
ελληνικού ή ξένου;
– Για ξένο βουνό δεν γνωρίζω, πρόσφατα όμως 
άκουσα πως το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και 
στην κορφή του Άθωνα, στο Άγιο Όρος.
– Έχεις πάει ποτέ στο Άγιο Όρος;
– Ναι, εκείνη ήταν μάλιστα η πρώτη μας κοινή εξόρ-
μηση εμένα και του Παναγιώτη.
– Α, θα ’θελα πολύ να την ακούσω!
– Σύμφωνοι. Αυτό όμως είναι το θέμα για κάποιο 
επόμενο άρθρο του περιοδικού, οκέι;

Υ.Γ. Κατεβαίνοντας από Σπανακάκι προς Τσάρκο βλέπει 
κανείς μπροστά του (βόρεια) τον ορεινό όγκο που οριο-
θετούν οι κορφές Κόζα και Νεραϊδοβούνα. Η τελευταία 
(2031μ.) ήταν στο πρόγραμμά μας για την 3η μέρα του 
οδοιπορικού (τη ∆ευτέρα, από Αναβρυτή), υπό τον όρο 
όμως ότι το πρώτο βράδυ θα διανυκτερεύαμε στον Πρ. 
Ηλία και θα βλέπαμε τη σκιά της κορφής την αυγή της 
Κυριακής. Το μπέρδεμα με το Χαλασμένο άλλαξε τα δεδο-
μένα και ετέθη το δίλημμα: ή Νεραϊδοβούνα, τη ∆ευτέρα, 
και την Τρίτη επιστροφή από το Ε4 στον Μαγγανιάρη, ή 
σκιά της πυραμίδας την αυγή της Τρίτης, πλέον (όπερ και 
εγένετο), αφήνοντας τη Νεραϊδοβούνα για κάποια άλλη 
φορά (Τρίτη βράδυ έπρεπε να ήμασταν Αθήνα). Θεωρούμε 
ότι κάναμε την καλύτερη επιλογή. Κ.Α. – Π.Χ.

Χαρακτηριστικό πλάνο του τι εστί «διάσχιση Πενταδάχτυλου».
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Κείμενο - φωτογραφίες: Γιάννης Σωτ. Τζίμας

Γεωγραφία – Μορφολογία

Τραπεζίτσα: Το συγκρότημα της Τραπεζίτσας 
ανήκει στον ευρύτερο χώρο της Βόρειας Πίνδου 
και μπορεί να θεωρηθεί σαν νοτιοδυτική προέκταση 
του Σμόλικα (2631μ.), από τον οποίο τη διαχωρίζει 
ο αυχένας της Σουσουνίτσας (1300μ.). Απ’ αυτή την 
ορεινή διάβαση περνάει ο δρόμος από την Κόνιτσα 
προς τα χωριά της κοιλάδας (Λάκκας) του Αώου 
και στη συνέχεια προς το χιονοδρομικό κέντρο της 
Βασιλίτσας (2248μ.) και τα Γρεβενά. Προς τα νό-
τια, το βαθύ φαράγγι του Αώου την οριοθετεί από 

το συγκρότημα της Τύμφης, ενώ δυτικά τελειώνει 
απότομα στο γεφύρι της Κόνιτσας. Είναι ένα σχετι-
κά περιορισμένο σε έκταση ορεινό συγκρότημα με 
τρεις βασικές κορυφές, την ομώνυμη (2024μ.), το 
Ραϊδοβούνι (1985μ.) και την Κολοκυθιά (1851μ.). 
Οι πλαγιές της είναι γενικά απότομες και ως επί 
το πλείστον αδιάβατες εκτός των μονοπατιών. Η 
νότια πλευρά του Ραϊδοβουνιού σχηματίζει μεγάλη 
ορθοπλαγιά στην οποία έχει γίνει μία ανάβαση από 
Γιαννιώτες ορειβάτες. Η κύρια κορυφή της είναι 
βραχώδης και δυσπρόσιτη, εκτός από μία πλευρά 
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της, όπου απαιτείται λίγη εύκολη αναρρίχηση.
Βοϊδομάτης: Είναι ένα από τα ωραιότερα μι-

κρά ποτάμια της πατρίδας μας. Οι Γερμανοί kay-
akers τον θεωρούν ως το καθαρότερο ποτάμι της 
Ευρώπης. Τα κρυστάλλινα νερά του έχουν όλες 
τις εποχές σταθερή θερμοκρασία 6-7Cº, πράγμα 
που καθιστά το κολύμπι μια τολμηρή επιλογή. Οι 
πηγές του βρίσκονται στο τέλος του φαραγγιού του 
Βίκου, κάτω από το ομώνυμο χωριό (Βιτσικό). Στη 
συνέχεια, το ποτάμι κινείται μέσα στο μικρότερο 
φαράγγι του Βοϊδομάτη και, αφού βγει απ’ αυτό στο 

πέτρινο γεφύρι κοντά στον 
οικισμό Καλύβια Κλειδωνιάς 
(Κλειδονιάβιστας), τελικά 
ενώνεται με τον Αώο στον 
κάμπο της Κόνιτσας. 

Χλωρίδα – Πανίδα

Τραπεζίτσα: Είναι κα-
τάφυτη από τους πρόπο-
δες μέχρι τις κορυφές της. 
Κυριαρχούν τα κωνοφόρα 
(έλατα και, κυρίως, ρόμπο-
λα), χαμηλά όμως υπάρχουν 
και οξυές, βελανιδιές και 
διάφορα θαμνοειδή. Παρά 
τη μικρή της έκταση, φιλο-
ξενεί αρκετά είδη πανίδας. 
Υπάρχει ένας μικρός πλη-
θυσμός 15-20 ατόμων του 
αγριόγιδου της Πίνδου, που 
καταφεύγουν κυρίως στους 
γκρεμούς του Ραϊδοβουνι-
ού για να αποφύγουν τους 
λαθροκυνηγούς. Επίσης, 
υπάρχουν μεμονωμένα ζαρ-
κάδια και μικρότερα ζώα, 
όπως λαγοί, σκίουροι κ.λπ. 
Κατά καιρούς εμφανίζονται 
μεγάλα αρπακτικά, όπως 
περαστικοί λύκοι και μονα-
χικές αρκούδες. Το βουνό 
δεν διαθέτει αλπική ζώνη 
και δεν προσφέρεται για 
ανθρώπινη εκμετάλλευση 
λόγω των μεγάλων κλίσεών 
του. Παλιότερα γινόταν υλο-
τόμηση και υπήρχε κάποια 
ορεινή κτηνοτροφία. Σήμε-
ρα απομένουν μόνο λίγα 
ήμερα γίδια, που βόσκουν 
ελεύθερα στις πλαγιές της 

Τραπεζίτσας.
Βοϊδομάτης: Το φαράγγι του είναι κατάφυτο 

κυρίως με φυλλοβόλα, οξυές, πλατάνια και άλλα 
υδρόφιλα είδη. Φύονται επίσης πολλά φαρμακευ-
τικά φυτά, όπως και στο φαράγγι του Βίκου (παλιό-
τερα τα χρησιμοποιούσαν οι περίφημοι βικογιατροί). 
Στα νερά του ποταμού ζουν πέστροφες και άλλα 
είδη, ενώ οι χαριτωμένες υδρόβιες βίδρες έχουν 
πια, δυστυχώς, εξαφανιστεί.

Σμόλικας και Αώος.
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Ιστορία

Η περιοχή έχει κατοικηθεί από πολύ παλιά, 
όπως πιστοποιούν τα προϊστορικά ευρήματα που 
έχουν ανακαλυφθεί στην τοποθεσία Λιατοβούνι 
στον κάμπο της Κόνιτσας, καθώς και σε σπηλιές 
του φαραγγιού του Βοϊδομάτη, τμήμα του οποίου 
θα διασχίσουμε.

Η νεώτερη ιστορία της περιοχής ταυτίζεται μ’ 
αυτήν της Κόνιτσας (σλαβική λέξη που σημαίνει 
«αλογότοπος»), που είναι χτισμένη κλιμακωτά στους 
πρόποδες της βορειοδυτικής πλευράς της Τραπε-
ζίτσας. Παλιότερα ήταν σημαντικός εμπορικός και 

οδικός κόμβος με μεγάλη ενδοχώρα προς τη με-
ριά της Αλβανίας, αφού δεν υπήρχαν τα σημερινά 
σύνορα. Γενικότερα, η Ήπειρος γνώρισε εποχές 
μεγάλης οικονομικής και πολιτιστικής ακμής, πριν 
ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος και αποτελέσει 
έκτοτε μια απομονωμένη και φτωχή επαρχία του. 
Στην Κόνιτσα σώζονται πολλά εξαίρετα παλιά αρ-
χοντικά, καθώς και ο ανακατασκευασμένος πύργος 
της Χάμκως (μητέρας του Αλή Πασά). Επίσης σώζο-
νται αρκετά αξιόλογα μουσουλμανικά μνημεία και, 
βέβαια, το περίφημο πέτρινο μονότοξο γεφύρι της 
στον Αώο, που κατασκεύασε το 1871 ο ξακουστός 

πρωτομάστορας Ζιώγας Φρόντζος 
από την Πυρσόγιαννη. 

Τις πρώτες μέρες του πολέμου 
του 1940, η κεντρική ιταλική επίθεση 
στη κομβική θέση Καλπάκι προσέ-
κρουσε στην οργανωμένη ελληνική 
άμυνα. Το στρατηγικό ύψωμα Γκρα-
μπάλα (1200μ.) καταλήφθηκε τρεις 
φορές από τους Ιταλούς και ανακατα-
λήφθηκε ισάριθμες από τους Έλληνες 
με λυσσώδη αγώνα εκ του συστάδην. 
Βορειότερα, όμως, οι αλπινιστές της 
ορεινής μεραρχίας Julia, ανέτρεψαν 
την ελληνική άμυνα, κατέλαβαν την 
Κόνιτσα και εγκατέστησαν οχυρωμέ-
να φυλάκια σε επίκαιρα σημεία της 

Πλησιάζοντας προς την κορυφή της Τραπεζίτσας.

Το πέτρινο γεφύρι της Κλειδωνιάς.
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Τραπεζίτσας. Με γρήγορη προώθηση έφθασαν 
μέχρι τη Βωβούσα και τη Σαμαρίνα απειλώντας 
να αποκόψουν την Ήπειρο από τη Θεσσαλία και 
τη Μακεδονία. Τελικά η περιβόητη μεραρχία Julia 
καταστράφηκε ολοσχερώς στη διάρκεια της ελλη-
νικής αντεπίθεσης.

Στον εμφύλιο πόλεμο 1946–1949, η ευρύτε-
ρη περιοχή της Κόνιτσας (Γράμος και Σμόλικας) 
αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα. Την 
τελευταία βδομάδα του 1947, η Κόνιτσα είχε την 
«τύχη» –για μια και μόνη φορά στην ιστορία της– να 
βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Τα 
ξημερώματα των Χριστουγέννων, οι 
αντάρτες του ∆ημοκρατικού Στρατού 
ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση για την 
κατάληψή της. Οι σκληρές και αιμα-
τηρές μάχες ήταν κυρίως νυχτερινές 
και διεξήχθησαν με ιδιαίτερο πείσμα 
και φανατισμό και από τις δύο πλευ-
ρές. Τελικά η ισχυρή οχύρωση της 
πόλης και ιδιαίτερα του υψώματος 
του Προφήτη Ηλία (1071μ.), δίπλα 
από τον οποίο θα ξεκινήσει η πορεία 
μας, έδωσε τη δυνατότητα στις κυ-
βερνητικές δυνάμεις, μετά από δέκα 
μέρες πολιορκίας, να αποκρούσουν 
την επίθεση.

Ορειβασία – Τουρισμός

Σήμερα η Κόνιτσα είναι μια όμορφη ακριτική 
κωμόπολη με αξιόλογη τουριστική υποδομή και 
πολλές δυνατότητες ήπιου εναλλακτικού τουρι-
σμού. Στην περιφέρειά της υπάρχουν ενδιαφέροντα 
παραδοσιακά χωριά, μοναστήρια (Μονή Στομίου, 
Μολυβδοσκέπαστη κ.ά.) και παλιά πέτρινα γεφύ-
ρια. Επίσης, λειτουργεί το μοναδικό στο είδος του 
περιβαλλοντικό πάρκο στο Μπουραζάνι, όπου ζουν 
αγριοκάτσικα, ελάφια, πλατώνια, αγριογούρουνα, 
ζαρκάδια και αγριοπρόβατα. Πάνω απ’ όλα, όμως, 
υπάρχει η υπέροχη ορεινή φύση της περιοχής. 

Στο δύσκολο πέρασμα λίγο πριν την κορυφή.

Η ομάδα στην κορυφή της Τραπεζίτσας.
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Είναι ιδανική βάση για ορειβατικές εξορμήσεις στα 
μεγάλα συγκροτήματα της Τύμφης (Γκαμήλας), του 
Σμόλικα και του Γράμμου, αλλά και για ήπια πεζοπο-
ρία στις όχθες του Βοϊδομάτη και του Αώου, και σε 
παλιά μονοπάτια μεταξύ των χωριών. Παρέχονται 
επίσης δυνατότητες για πολλές άλλες υπαίθριες 
δραστηριότητες, όπως είναι o αιωροπτερισμός, το 
kayaking, το rafting, το αλεξίπτωτο πλαγιάς (parap-
ente), η κατάβαση φαραγγιών (canyoning) κ.ά.

Οι διαδρομές

Παρασκευή 30/09: Από την Αθήνα, μέσω 
Λαμίας και Καλαμπάκας, μεταβήκαμε στην Κόνι-
τσα (500 χλμ.). Κατασκηνώσαμε στο κάτω άκρο 
της πόλης, δίπλα στον Αώο (450μ.), ενώ αρκετοί 
προτίμησαν τον φιλόξενο (και οικονομικό) ξενώνα 
«Ποταμόλιθος».

Σάββατο 01/10: Από την τοποθεσία Αηθανάσης 
(950μ.), πάνω από την Κόνιτσα, πιάνουμε την αρχή 
του σηματοδοτημένου μονοπατιού. ∆ιασχίζουμε 
αρχικά μερικά ομαλά λιβάδια με αραιά δένδρα και, 
στη συνέχεια, ανηφορίζουμε μέσα στην πυκνοδα-
σωμένη βόρεια πλευρά του βουνού, σε καλογραμ-
μένο μονοπάτι, παρά τις μεγάλες κλίσεις. Τελικά, 
τραβερσάρουμε κάτω από την κορυφή και την προ-
σεγγίζουμε από την πίσω (ανατολική) πλευρά της. 
Σκαρφαλώνουμε λίγα μέτρα εύκολου βράχου και 
βγαίνουμε στην επιμήκη και στενή βραχώδη κορυφή 
(2024μ.) (4 ώρες). Απέναντί μας, προς τα νότια, σε 
μικρή σχετικά απόσταση, ορθώνονται οι θεόρατες 
βραχώδεις ορθοπλαγιές της Γκαμήλας, του Πλό-
σκου και του Λάπατου και, λίγο μακρύτερα, της 

Τσούκα Ρόσα και της Αστράκας. Επίσης, βλέπουμε 
από αρκετά κοντά τον Σμόλικα και τη Νεμέρτσικα 
και, βορειότερα, τον απόμακρο Γράμο. 

Ακολούθως, καταρριχώμαστε το βράχινο πέ-
ρασμα και κατεβαίνουμε σε ωραίο ξέφωτο, όπου 
υπάρχει πηγή με λιγοστό νερό, που τρέχει όλο τον 
χρόνο. Σε μικρή απόσταση βγαίνουμε σε διάσελο 
της κορυφογραμμής και στρίβουμε δεξιά σε ελικοει-
δές μονοπάτι, μέχρι να συναντήσουμε διασταύρωση 
με το γνωστό μας ήδη μονοπάτι της ανόδου, το 
οποίο ακολουθούμε προς τα κάτω μέχρι το τέλος 
του (3 ώρες, συνολικά 8 ώρες με τις στάσεις).

Κυριακή 02/10: Από το πέτρινο γεφύρι της 
Κλειδωνιάς, παίρνουμε το μονοπάτι στη δεξιά 
όχθη του Βοϊδομάτη, μέσα στο ομώνυμο φαράγγι. 
Η διαδρομή είναι ομαλή, εύκολη και μαγευτική. 
Στο μέσον της συναντούμε το γραφικό εκκλησάκι 
των Αγίων Αναργύρων. Τελικά καταλήγουμε στη 
γέφυρα του επαρχιακού δρόμου που οδηγεί στο 
Πάπιγκο (σύνολο 3 ώρες). Αρκετοί έχουν την τόλ-
μη να απολαύσουν ένα μπάνιο στα παγωμένα νερά 
του Βοϊδομάτη. Από εδώ ξεκινά το μακρύ ταξίδι 
της επιστροφής, αφού απολαμβάνουμε ένα γερό 
τσιμπούσι λίγο πριν τα Γιάννενα. 

Σημ. Ευχαριστούμε τους Κονιτσιώτες που μας εξυ-
πηρέτησαν άψογα και επαγγελματικά και ιδιαίτερα 
τον ιδιοκτήτη του «Ποταμόλιθου» κ. Θωμά Φατέ. 
Επίσης, τον πρόθυμο οδηγό μας και, φυσικά, όλους 
όσους συμμετείχαν, για την εξαίρετη συνεργασία. 
Γ.Σ.Τ.

Η ομάδα ξεκουράζεται και απολαμβάνει τον Βοϊδομάτη.
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Η δράση του ΠΟΑ στο canyoning ήταν ιδιαίτερα 
πλούσια και κατά το 2o εξάμηνο του 2012, με 

διεξαγωγή τριών σχολών, συμμετοχές σε εξερευ-
νήσεις και βελτιώσεις ασφάλισης, καθώς και πολλές 
επαναλήψεις καταβάσεων φαραγγιών. Η παρέα 
που συνεχώς μεγαλώνει έχει σαν αποτέλεσμα την 
πραγματοποίηση από μέλη του ΠΟΑ πληθώρας 
ανεξάρτητων καταβάσεων, ενώ ολοένα και νέοι 
φίλοι συμβάλλουν στην εκπαιδευτική και όχι μόνο 
δραστηριότητα του Ομίλου.

Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα

8η εκπαιδευτική σειρά Σχολών Canyoning 
ΠΟΑ - φθινόπωρο 2012

Ο ΠΟΑ διοργανώνει συστηματικά, από το φθινόπω-
ρο του 2009, πιστοποιημένες σχολές κατάβασης 
φαραγγιών. Μέσα σε 7 εξάμηνα, έχει πραγματο-
ποιήσει 7 κύκλους σχολών (17 σχολές) και των 
τριών επιπέδων. 

Η 8η Σχολή Μύησης Αρχαρίων διεξήχθη κατά 
τον μήνα Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκειά της πραγ-
ματοποιήθηκαν καταβάσεις στα φαράγγια Ορλιά και 
Ενιπέα Ολύμπου, Μεγάλου Ρέματος και Ροδόκαλου. 
Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο έλαβε χώρα η 7η Σχολή 
Προσωπικής Τελειοποίησης Α’ Επιπέδου (Αυτο-
νόμων), με καταβάσεις στα φαράγγια Μύλων και 
Μεγάλου Ρέματος, καθώς και πρακτική εκπαίδευση 
σε οργανωμένα τεχνικά πεδία. Τέλος, μετά από την 
επιτυχία της 1ης Σχολής Προσωπικής Τελειοποί-
ησης Β’ Επιπέδου, το εγχείρημα επαναλήφθηκε 
με συμμετοχή 10 μελών του Ομίλου, εδραιώνοντας 
τη σημασία της στον κανονισμό εκπαίδευσης της 
Ελληνικής Σχολής Canyoning.

Υπεύθυνοι των τριών σχολών ήταν οι εκπαιδευ-
τές Βασίλης Μαργαρίτης και Νίκος Χαρίτος. Τον 
προγραμματισμό και συντονισμό των πρακτικών 
μαθημάτων επιμελήθηκαν οι Βασίλης Μαργαρίτης 
και η βοηθός εκπαιδεύτρια του Ομίλου ∆ήμητρα 
Στέρπη, ενώ των θεωρητικών μαθημάτων ο Νίκος 
Χαρίτος. Τα πρακτικά μαθήματα στα φαράγγια ανέ-
λαβαν οι Βασίλης Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος και 
∆ήμητρα Στέρπη. Στη διεξαγωγή των σχολών συ-
νέβαλαν παλαιότεροι απόφοιτοι, που υποστήριξαν 
τις καταβάσεις, αποκτώντας ταυτόχρονα πολύτιμη 
εμπειρία στις τεχνικές στελέχωσης ομάδων. Αυτοί 
είναι οι: Στάθης Λυχούδης, Ιπποκράτης Απέργης, 
Ζαχαρίας Ζαχαριάδης, Κώστας Παπαδόπουλος, 
Ναταλία Ευφραιμίδου, Κατερίνα Μανέττα, Παναγι-
ώτης Τσίγκανος, Κώστας Τράμπας, Κώστας Μπέ-
κας, Στέφανος Γώγος, Σταύρος Μπόγλου, Γιάννης Κε
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Σίδερης, Κώστας Στασινός, Χάρης Οικονόμου, 
Αντριάν Παντελέα. 

Οι σχολές διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κα-
νονισμούς που έχει θεσπίσει 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 Μύησης Αρχαρίων πα-
ρακολούθησαν 8 άτομα, τη Σχολή Προσωπικής Τε-
λειοποίησης Α’ επιπέδου 9 άτομα και τη Σχολή Προ-
σωπικής Τελειοποίησης Β’ επιπέδου 10 άτομα. 

Έλληνες εκπαιδευτές από την International 
Canyoning Organisation for Professionnals 
(ICOPRO)

Το φθινόπωρο, 2 Έλληνες εκπαιδευτές can-
yoning συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς 
την πρώτη εκπαιδευτική–εξεταστική διαδικασία 
αναγνώρισης στελεχών του διεθνούς οργανισμού 
ICOPRO στο βαθμό του Instructor level 3.

Ο οργανισμός ΙCOPRO, που δημιουργήθηκε 
το 2011, θεωρείται πρότυπο διεθνούς οργανισμού 
εξειδικευμένου στις δραστηριότητες και την εκπαί-
δευση του canyoning. Στόχος του είναι να αναπτύξει 
το canyoning σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο για 
περιστασιακούς συμμετέχοντες που θέλουν να δο-
κιμάσουν εναλλακτικές υπαίθριες δραστηριότητες, 
αλλά και για λάτρεις του σπορ, εκπαιδευτές και 
οργανωμένα κέντρα δραστηριότητας. Η εκπαίδευ-
ση, που για πρώτη φορά έλαβε χώρα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, πραγματοποιήθηκε στο εξεταστικό κέντρο 
Mountain Escapes στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα οι 
δόκιμοι εκπαιδευτές οργάνωσαν το πρώτο σχολείο 
Canyoneer LVL 1-2-3. Συμμετέχοντες στην διάρ-
κειας 22 ημερών εκπαίδευση ήταν οι Αναστάσιος 

Αποκρεμιώτης και Βασίλης Μαργαρίτης, ενώ υπεύ-
θυνος εκπαιδευτής ήταν ο Head Training Master/
ICOPRO και πρόεδρος της Himalayan Canyoning 
Team Υann Ozoux.

9η Πανελλήνια Συνάντηση 
Canyoning
Από 6 έως 12 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε στα Τζου-
μέρκα η 9η Πανελλήνια Συνάντηση Canyoning, 
διοργανωμένη από τον Ελληνικό Σύλλογο Εξερεύ-
νησης Φαραγγιών (ΕΣΕΦ) με την υποστήριξη του 
∆ήμου Βόρειων Τζουμέρκων. Τα Τζουμέρκα δεν 
ήταν μέχρι σήμερα προορισμός για canyoning 
και τα πολλά φαράγγια που ασφάλισε πρόσφατα 
ο ΕΣΕΦ αποτέλεσαν πρόκληση για επίσκεψη στην 
περιοχή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν συνολικά 148 άτομα 
από τους συλλόγους: ΕΣΕΦ (33 άτομα), ΠΟΑ (25 
άτομα), ΘΗΣΕΑΣ (11), ΣΕΛΑΣ (10), ΟΣ Λουτρακίου 
(8), ΕΕΕ∆ Ιωαννίνων (8), ΠΟΕΦ (4), ΠΡΩΤΕΑΣ (3), 
ΕΟΣ Καρδίτσας (3), FFS FRANCE (2), ΕΟ∆ Αττικής 
(2), ΧΟΟΛ (2), ΕΟΣ Χανίων (2), ΕΟΣ Αθηνών (1), 
ΕΟ∆ Θεσσαλονίκης (1), ΣΠΕΛΕΟ (1). Συμμετείχε 
εκπρόσωπος της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος, ενώ 34 άτομα δεν δήλωσαν φορέα. 

Πραγματοποιήθηκαν καταβάσεις στα φαράγ-
για: Ματσουκιώτικο, Κόκκινο Ποτάμι, Κριθάρια, 
Μακρυχώραφα, Καρλίμπου, Πύλη Παραδείσου, 
Καταρράκτης Ματσουκίου, Κρεμαστός στην Ανα-
τολική, Γκούρας στην Ανατολική, κλειστό Μελίσσι 
& Κοροβέσου, Καζάνια στο Πετροβούνι, Κλίφκης 
και Πάτερο. 

Απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους 
όσους βοήθησαν στη διοργάνωση της συνάντησης. 
Μακριά από τις περιοχές δράσης των συλλόγων 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ CANYONING ΠΟΑ 2012

8η ΣΧΟΛΗ ΜΥΗΣΗΣ 
ΑΡΧΑΡΙΩΝ

7η ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

2η ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

Θεοδωροπούλου Αμάντα
Κοτσίεβα Ελισώ
Μιζικάκης Χρήστος
Ντάσσης Χάρης

Παπαδόπουλος Στέφανος
Σταθοπούλου ∆ήμητρα

Τατεοσιάν Αρά
Φεράτη Μαρία

Βασιλείου Κατερίνα
Γράψα Ελένη

∆ιοματάρης Κωνσταντίνος
Θεοδωροπούλου Αμάντα
Μπαλαλά Μαριλένα
Μπερνιδάκη Τζίνα
Πασκοβίτης Ανδρέας
Τσελέντης Αντώνης
Τσιμπιρίμπη Κατερίνα

Ανυφαντή Μαρίνα
Απέργης Ιπποκράτης
Γεωργιάδης Γιώργος
Ευφραιμίδη Ναταλία
Ζαχαριάδης Ζαχαρίας
Κοτσίνης Σίμος
Κρίκος Κώστας

Μεσσηνέζος Μίλτος
Παντελέα Αντριάν

Παπαδόπουλος Κώστας
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που ασχολούνται με το canyoning, η αναζήτηση, 
εξερεύνηση και ασφάλιση φαραγγιών μόνο απλή 
υπόθεση δεν είναι. Ακόμη και ο έλεγχός τους λίγες 
μέρες πριν από τη συνάντηση για τυχόν ελλείψεις 
προϋποθέτει χρόνο, κόπο και έξοδα. Το στήσιμο της 
συνάντησης, η χαρτογράφηση των φαραγγιών, οι 
πληροφορίες που διανεμήθηκαν για τα φαράγγια 
και την προσέγγιση τους, η στελέχωση της γραμ-
ματείας και η προβολή της συνάντησης έγιναν με 
πολύ κόπο και αγάπη για το canyoning και, κυρίως, 
αφιλοκερδώς.

Αναφέρουμε τα παραπάνω, γιατί σχολιάζονται 
εύκολα τα κακώς κείμενα ή οι όποιες μικρές παρα-
λείψεις, παραβλέποντας το έργο που έγινε και τον 
κόπο που κατέβαλαν όλοι, με μοναδική ανταμοιβή 
τη δική μας ευχαρίστηση.

Μανώλης Μουτσόπουλος

Άρβη: Ενεργούμε!
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση «Άρβη: Ενερ-
γούμε» που διοργάνωσαν στις 15 & 16 ∆εκεμβρίου, 
ο ΠΟΑ, ο ΕΟΣ Χανίων και το Τμήμα Κρήτης της ΕΣΕ, 
και είχε προγραμματιστεί από την αρχή του φθινο-
πώρου. ∆εκαπέντε canyoners από την Αθήνα, τα 
Χανιά και το Ηράκλειο συγκεντρώθηκαν στην Άρβη 
(∆ήμος Βιάνου, Ηράκλειο) για την υλοποίηση της 
πρώτης φάσης της δράσης αυτής, που υλοποιήθηκε 
εκπληρώνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί τόσο 
στον άξονα της ασφάλειας των συμμετεχόντων στη 
δραστηριότητα όσο και σε αυτόν της προστασίας 
του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι επιμέρους δράσεις περιελάμ-
βαναν: α) τον πλήρη εξοπλισμό του φαραγγιού του 
Καβουσίου με νέες ασφάλειες, β) την ολοκλήρωση 
και βελτίωση της πρόσφατης ασφάλισης από τον 
ΠΟΕΦ του φαραγγιού της Άρβης, γ) τον συμβολι-
κό καθαρισμό του φαραγγιού της Άρβης από τους 
ανενεργούς σωλήνες άρδευσης, και δ) την ευαι-

Νέος Έλληνας moniteur EFC
Την περίοδο 18 έως 25 Αυγούστου 2012 πραγ-
ματοποιήθηκε Σχολή Εκπαιδευτών (Moniteur) 
στο canyoning στην περιοχή Vallée de Luchon 
στη Ν. Γαλλία, στα σύνορα με την Ισπανία 
(120χλμ. νότια της Τουλούζης). Πρόκειται για 
την πρώτη Σχολή Moniteur Canyoning που συνδι-
οργανώθηκε από τις 3 ομοσπονδίες της Γαλλίας 
που ασχολούνται με το canyoning (FFS, FFME, 
FFCAM). Υπεύθυνοι της σχολής ήταν οι Bertrand 
Laurent και Lionel Aubriot. Συνολικά συμμετείχαν 
12 υποψήφιοι εκπαιδευτές και από αυτούς οι 8 
αποφοίτησαν με επιτυχία συμπεριλαμβανομένου 
και του υπογράφοντος. Μετά την ολοκλήρωση 
της σχολής, πραγματοποιήθηκε το 3ο camp της 
CCID 31 (Ομοσπονδιακή Επιτροπή Canyoning 
της περιφέρειας Haute Garonne) στην ίδια πε-
ριοχή. Η συνάντηση διήρκεσε 4 μέρες (24-29 
Αυγούστου), οπόταν και πραγματοποιήθηκαν 
διορθώσεις αγκυρώσεων και καθαρισμός από 
κορμούς και απορρίμματα σε αρκετά φαράγγια 
της περιοχής. Γενικά, αυτή η χρονιά ήταν πολύ 
παραγωγική, καθώς πολλοί canyoners παρα-
κολούθησαν με επιτυχία τις 2 σχολές moniteur 
που πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία. Τον Ιούλιο 
είχε προηγηθεί μια ακόμα σχολή από τη Γαλλική 
Σχολή Canyoning (EFC) της FFS.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Νίκο 
Χαρίτο και τον ΠΟΑ για την υποστήριξη που 
μου παρείχαν και σε αυτή τη σχολή. Επίσης 
ευχαριστώ τους Στέφανο Αποστολίδη, Βασίλη 
Μαργαρίτη, Μάνο Πετράκη, ∆ημήτρη Παπαγι-
αννίδη και Σουζάνα Καψή για την ωραία παρέα 
τους και τη βοήθειά τους στην προετοιμασία 
μου για την σχολή. 

Σάββας Παραγκαμιάν
Μέλος ΠΟΑ και ΕΣΕ Ηρακλείου Κρήτης 

συνέχεια στη σελ. 58
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σθητοποίηση των εμπλεκομένων για τη σημασία 
του φαραγγιού και την ανάδειξη του προβλήματος 
της υφιστάμενης ρύπανσης. Αναλυτικότερα, τοπο-
θετήθηκαν 52 ανοξείδωτα αγκύρια με χρήση ειδικής 
κόλλας–ρητίνης και απομακρύνθηκαν περισσότερα 
από 300 μέτρα σωλήνων άρδευσης, τα οποία, σε 
συνεννόηση με τον Ναυταθλητικό Όμιλο Άρβης, 
στάλθηκαν σε Κέντρο ∆ιαχείρισης Απορριμάτων 
για ανακύκλωση. 

Το απόγευμα του Σαββάτου, παρουσία του 
∆ημάρχου Βιάνου κ. Μαρινάκη και άλλων τοπικών 
φορέων, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετικά με τη 
δράση. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν εικόνες από το εσωτερικό 
των άβατων φαραγγιών της περιοχής, να ενημε-
ρωθούν για τη δραστηριότητα Κατάβασης Τεχνικών 

Φαραγγιών, και να συμμετάσχουν στη συζήτηση για 
την αναγκαιότητα της προστασίας τους ως στοιχεί-
ων της φυσικής τους κληρονομιάς. 

Το κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν 
για την ασφάλιση των φαραγγιών ανέλαβαν ο ΠΟΑ 
και ο ΕΟΣ Χανίων, ενώ σημαντική ήταν και η βοήθεια 
από την εταιρία Hilti Ελλάς και από τον Ναυταθλη-
τικό Όμιλο Άρβης.

Οργάνωση καταβάσεων 
φαραγγιών για το Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων
Το φθινόπωρο που μας πέρασε, πληθώρα αιτη-
μάτων από Κοινότητες Ανιχνευτών αλλά και τη 
Γενική Εφορία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 
λήφθηκαν από τα στελέχη canyoning του ΠΟΑ 
για ανάληψη εκδηλώσεων κατάβασης τεχνικού 
φαραγγιού. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν 
αφορούσαν οργανωμένες καταβάσεις στο τεχνικό 
φαράγγι των Μύλων στα Γεράνεια και προσέφε-
ραν τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 15-18 ετών, 
Ανιχνευτές αλλά και ενήλικες βαθμοφόρους, να 
γνωρίσουν τη δραστηριότητα και να μυηθούν στις 
τεχνικές της. ∆ραστηριότητες όπως το canyoning, 
είναι καλό να εντάσσονται στο πρόγραμμα δράσεων 
των προσκόπων, καθώς τους παρέχουν τη δυνατό-
τητα να έρθουν πιο κοντά με τη φύση μέσα σε ένα 
ελκυστικό και ενδιαφέρον πλαίσιο.

Η ομάδα του project Άρβη Ενεργούμε...

Παρουσίαση στους κατοίκους της 
περιοχής και στις τοπικές αρχές.
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Οι οργανώσεις ανατέθηκαν στα μέλη μας Γιώρ-
γο Βλάμη και Βασίλη Μαργαρίτη, ενώ οι παρακάτω 
απόφοιτοι σχολών του ΠΟΑ και φίλοι υποστήριξαν 
τις καταβάσεις: 

Ελισώ Κοτσίεβα, Βίκυ Ασημακοπούλου, Θάνος 
Βαρδαλής, Κώστας Κρίκος, Ελένη Γράψα, Ιπποκρά-
της Απέργης, Κατερίνα Βασιλείου, Αντριάν Παντε-
λέα, Ζαχαρίας Ζαχαριάδης, Μαριλένα Μπαλαλά, 
∆ήμητρα Στέρπη, Γιώργος Αγγελόπουλος, Στάθης 
Λυχούδης, Γιώργος Αθανασιάς, Κατερίνα Μαννέτα, 
Σπύρος Κασσής, Βαρβάρα Ψύχα, Στεφανία Καραΐν-
δρου, Ναταλία Ευφραιμίδη, Στέλιος Σταυρόπουλος, 
Νάσος Πρινιωτάκης, Στέλλα ∆ημητρέλλου.

Σεμινάρια Α’ Βοηθειών από την 
American Heart Association.
Ο ΠΟΑ, αντιμετωπίζοντας με συνέπεια και υπευθυ-
νότητα τον τομέα της εκπαίδευσης και θέλοντας να 
διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, 
οργάνωσε το διάστημα που προηγήθηκε δύο εξει-
δικευμένα εκπαιδευτικά πρόγραμματα στον τομέα 
της παροχής Α΄ Βοηθειών. Τα σεμινάρια απευθύν-
θηκαν σε μέλη του Ομίλου, δίνοντας προτεραιότητα 
συμμετοχής στα μέλη που αναλαμβάνουν ενεργά 
υπεύθυνο ρόλο συνοδού στις εξορμήσεις του. Ο ορ-
γανισμός που επιλέχθηκε είναι η American Heart 
Association, τόσο για την εγκυρότητα, αξιοπιστία 
και πρωτοπορία της στην έκδοση οδηγιών, όσο και 

για την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και το πλούσιο 
και ευέλικτο portfolio εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που διαθέτει.

Το  πρόγραμμα  που  δ ιεξήχθη  ε ί να ι  το 
Heartsaver® First Aid CPR AED, στο οποίο 
διδάσκονται οι τεχνικές καρδιοαναπνευστικής ανα-
ζωογόνησης και απελευθέρωσης αεραγωγού από 
ξένο σώμα. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν 
οπτικοακουστικά μέσα και εκτεταμένη πρακτική 
εξάσκηση σε ανθρώπινα ομοιώματα.

Ο ΠΟΑ επιδότησε τους συμμετέχοντες αναλο-
γικά με την προσφορά τους στη δράση του συλλό-
γου, με ποσοστό που έφτανε έως και το 80% του 
κόστους συμμετοχής. Από τα δύο προγράμματα 
αποφοίτησαν επιτυχώς τα ακόλουθα μέλη μας: 

Γιώργος Βουρλούμης, Αδαμαντία Ζαχαριάδη, 
Μάρκος Κουφοπαντελής, Ευστάθιος Λιχούδης, 
Κατερίνα Μανέττα, Κωνσταντίνος Μπέκας, Γιώργος 
Παπαδόπουλος, ∆ημοσθένης Πάτρωνας, ∆ήμητρα 
Στέρπη, Παναγιώτης Τσιγκάνος. 

Ατύχημα στον Γορογοπόταμο.
Μετά από τηλεφωνική κλήση για αγνοούμενο can-
yoner στο φαράγγι του Γοργοποτάμου, υπήρξε 
κινητοποίηση τόσο από μέλη διαφόρων συλλόγων, 
που έσπευσαν στη περιοχή για να συμβάλουν στις 
έρευνες, όσο και από την Επιτροπή Φαραγγοδιά-
σωσης της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. 
∆υστυχώς, ο αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός από 

Απομακρύνοντας παλαιές σωληνώσεις και φερτά υλικά.
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πνιγμό σε βάθρα του φαραγγιού και ανασύρθηκε 
από canyoners και δυνάμεις της ΕΜΑΚ. Ευχόμαστε 
να μη ξανασυμβεί παρόμοιο ατύχημα στο μέλλον 
και εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπητήρια στην 
οικογένεια και τους φίλους του άτυχου Ισραηλινού 
ορειβάτη.

Χορηγίες
Ευχαριστούμε όλους όσους στάθηκαν αρωγοί στο 
έργο του τομέα canyoning του Ομίλου μας και πιο 
συγκεκριμένα:
• Τη Σίλα Παπαδοπούλου και το γραφείο Crea-

ti ve Printshop για τη σχεδίαση όλων των γρα-
φιστικών εφαρμογών των δραστηριοτήτων 
canyoning.

• Τις εταιρίες The LogBook και Hilti Hellas για τη 
παραχώρηση υλικού.

Τι πρόκειται να ακολουθήσει…
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί 
για το επόμενο διάστημα. Οι εκδηλώσεις που έχουν 
προγραμματισθεί είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. 
Aναφέρουμε τις σημαντικότερες:
• Σεμινάριο Προσανατολισμού στο Βουνό με χρή-

ση GPS – Οργάνωση κίνησης με ψηφιακούς και 
διανυσματικούς χάρτες.

• Σεμινάριο Α’ Βοηθιών της American Heart 

Association Heartsaver® First Aid CPR AED 
για παροχή Α’ βοηθειών, καρδιοπνευμονική 
αναζωγόνηση και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού 
Απινιδωτή.

• Σεμινάριο Α’ Βοηθειών της American Heart 
Association BLS for Healthcare Providers, που 
απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας ή ζεύγη 
διασωστών. 

• Σεμινάριο εξειδικευμένων Α’ Βοηθειών της 
Αmerican Health and Safety Institute Wilderness 
First Aid, που απευθύνεται σε όσους ασχολού-
νται με υπαίθριες δραστηριότητες.

• Σεμινάριο τοποθέτησης μόνιμων ασσφαλειών.
• 10η Πανελλήνια Συνάντηση Canyoning.
• ∆ιεθνής Συνάντηση Canyoning 2013 στη νήσο 

Madeira (Πορτογαλία) στις 22-26 Μαΐου. 
• Και, φυσικά, ο 8ος κύκλος σχολών canyoning του 

ΠΟΑ, που θα περιλαμβάνει Σχολή Μύησης Αρ-
χαρίων και Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης 
Α’ Επιπέδου.

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

Ραντεβού στα φαράγγια. Ως τότε, ευχάριστες και 
ασφαλείς καταβάσεις. 

∆ιαχείριση ορμητικών νερών: σημαντικό στοιχείο στην εκπαίδευση SFPII.
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Σαν τελευταίος χαιρετισμός

Μνήμες από τον 
Μιχάλη Κότταρη

Ο Μιχάλης Κότταρης, γνωστός σε όλους τους 
ορειβατικούς κύκλους, έφυγε κάποια μέρα του πε-
ρασμένου Φλεβάρη 2012 φορώντας το βαρύ, όπως 
πάντα, σακίδιό του, για να ανεβεί στον Όλυμπο. 
Παρόλη τη μεγάλη χιονόπτωση και την προειδοποί-
ηση από μια ομάδα που συνάντησε στο μονοπάτι, 
οι οποίοι αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω, γιατί με 
τέτοιες συνθήκες δεν έβγαινε με τίποτα το βουνό, 
αυτός συνέχισε ανεβαίνοντας...

Έτσι, ο Μιχάλης δεν επέστρεψε ποτέ... Τα όποια 
κατάλοιπα του κορμιού του βρέθηκαν τυχαία ύστερα 
από 7 μήνες, όταν πια είχαν λιώσει τα χιόνια, από 
δύο ξένους περιπατητές, σε χαράδρα της βορεινής 
πλευράς του βουνού. 

Ένας ακόμη θάνατος στον αγαπημένο από 
όλους μας Όλυμπο. Ο Μιχάλης ήταν και πολύ 
καλός και πεπειραμένος ορειβάτης. Για μας, τους 
φίλους του, που τον γνωρίσαμε καλά στο βουνό, 
ο τρόπος του ατυχήματός του άφησε πολλά ερω-
τηματικά...

Αναστατωμένος όπως ήμουν όλο αυτό το δι-
άστημα από το τραγικό γεγονός της εξαφάνισής 

του, έρχονταν στη 
μνήμη μου όλες 
οι  στιγμές  που 
πέρασα μαζί του 
στα βουνά, αλλά 
και στη ζωή.

Η πρώτη γνω-
ριμία μας έγινε 
στην  Αθήνα  το 
1969. Ως τότε ο 
Μιχάλης  ζούσε 
στη γενέτειρά του 
Πάτρα. Από εκεί 
πραγματοποιούσε πρωτοποριακές εξορμήσεις σε 
Βαράσοβα, Ερύμανθο, Παναχαϊκό κ.α. Όταν το ’69 
ήρθε να εγκατασταθεί στην Αθήνα, άρχισε να ψάχνει 
για δουλειά και ξεκίνησε σαν ιατρικός επισκέπτης 
στη φαρμακευτική εταιρεία «Οrganon Α.Ε.». Είχαμε 
γνωριστεί εντωμεταξύ και συνδεθήκαμε πολύ από 
τότε, και τον ελεύθερο χρόνο μας κάναμε πολλές 
εξορμήσεις στα βουνά, με κύρια δραστηριότητα την 
αναρρίχηση. Τον ∆εκέμβρη του 1970 αποφάσισα να 
κάνω τον γάμο μου σε ένα ερημοκλήσι πίσω από 
τον Προφήτη Ηλία του Υμηττού, στην πλαγιά προς 
το Κoρωπί. Ο Μιχάλης ήταν ο μοναδικός καλεσμέ-
νος στον γάμο και με συνόδευσε στο εκκλησάκι, 

ενώ τη νύφη την έφεραν οι 
κουμπάροι μας Ισμήνη και 
Στέλιος Βασιλόπουλος από 
τον ΕΟΣ Αθηνών. Επεισο-
διακός γάμος, με μοναδικό 
μάρτυρα τον Μιχάλη!

Μετά από κάποιο διά-
στημα, ο Μιχάλης ξαναφεύ-
γει για την Πάτρα, γιατί βρή-
κε καλύτερη δουλειά, στη 
βιομηχανία ελαστικών Pirelli, 
που άνοιξε εργοστάσιο εκεί. 
Όμως, εμείς συνεχίσαμε να 
βλεπόμαστε και κανονίζαμε 
τα σαββατοκύριακα συνα-
ντήσεις για βουνό, κυρίως 
Βαράσοβα και Χελμό. Θυμά-
μαι ακόμη το αστείο που τον 

Στον Μύτικα, τον Φλεβάρη του ’71.
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διασκέδαζε πολύ, πως όταν του τηλεφωνούσα στην 
Pirelli για να κανονίσουμε για το σαββατοκύριακο, 
τον φώναζαν στο τηλέφωνο: «Κύριε Κότταρη, ο 
αδελφός σας από Αθήνα σας καλεί!». Το «∆ελφός» 
ακουγότανε «αδελφός» και ο Κότταρης γελούσε: 
«Χα, χα! Ναι, ναι, ο αδελφός μου!».

Τι να πρωτοθυμηθώ από τις περιπέτειές μας; 
Την αναρρίχηση στη Βαράσοβα, που όταν μας 
έπεσε το παγούρι με το νερό σε μια σχοινιά, κο-
ρακιάσαμε από τη δίψα και ελπίζαμε τουλάχιστον 
να πιούμε, όταν, τελειώνοντας την αναρρίχηση, θα 
φτάναμε στο γνωστό πηγαδάκι της κορυφής, αλλά 
εκεί είχε πέσει και ψόφησε ένα γίδι μέσα και δεν 
τολμήσαμε, φυσικά, να πιούμε. Ξεδιψάσαμε μόνο 
αργά το βράδυ με το καρπούζι που μας φύλαγε η 
γυναίκα μου περιμένοντας στη βάση.

Τη μεγάλη χειμερινή διάσχιση της κορυφογραμ-
μής του Χελμού, τα λεγόμενα Χτένια, από Καλά-
βρυτα μέχρι διάσελο Ντουρντουβάνας – Καλύβια, 
με τα bivouac στο χιόνι. Τη χιονοστιβάδα που μας 
παρέσυρε τον Μάρτη του ’70 στη βάση από το Λούκι 
του Μύτικα, γιατί αργήσαμε να ξεκινήσουμε και με-
σημεριάσαμε στο Λούκι. Το άλλο, απρογραμμάτιστο 
bivouac που κάναμε στα δάση της Γκαμήλας, που 
χαθήκαμε και περάσαμε την νύχτα κρεμασμένοι από 
το σχοινί, και την τρομάρα μας με το πέρασμα της 
αρκούδας από κάτω μας. Και άλλα πολλά...

Ο Μιχάλης ήταν τολμηρός, αλλά γνώριζε τους 
κινδύνους και τους αντιμετώπιζε με σοβαρότητα 
και ψυχραιμία. Είχε τις γνώσεις και την πείρα που 
χρειάζονται. Στη ζωή του είχε πάντα μιά επιθυμία. 
Να κάνει μιά δική του δουλειά, μιά επιχείρηση. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 του δόθηκε η 
ευκαιρία, και το πιο φυσικό ήταν να ασχοληθεί με 
την εμπορία ορειβατικού εξοπλισμού, που γνώριζε 
καλά. Ήταν η εποχή που ξεκινούσε στην Ελλάδα ο 
καταναλωτισμός και το ενδιαφέρον του κόσμου για 
ορειβασία και γενικά για εκδρομή στη φύση άρχισε 
να φουντώνει. Το βουνό ήταν πια στη μόδα! Μέχρι 
και τα προσκοπάκια που ανέβαιναν στην Πάρνηθα 
ήθελαν να εφοδιαστούν με ειδικά πιολέ αναρρίχη-
σης πάγου!

Ο Μιχάλης συγκέντρωσε κάποιο κεφάλαιο και 
ξεκίνησε στήνοντας το πρώτο του κατάστημα, με 
πολύ ενθουσιασμό, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κο-

ντά στο Πεδίο του Άρεως, που ονόμασε «Πίνδος». 
Από τότε μπήκε στον αγώνα σαν επιχειρηματίας, 
με πολλές περιπέτειες, όχι πια στο βουνό, αλλά 
στο εμπόριο...

Για το τέλος του Μιχάλη δεν μπορώ να πω τί-
ποτα περισσότερο, έμεινα ενεός. Θα τον θυμάμαι 
πάντα έτσι όπως τον γνώρισα εγώ στα νιάτα του. 
Γειά σου, ρε Μίχαλε! Έφυγες, τουλάχιστο, παίρνο-
ντας το μονοπάτι του βουνού με το σακίδιο γεμάτο, 
όπως σου άρεσε... Μεγάλη υπόθεση!

Κείμενο – φωτογραφίες: Ντίνος ∆ελφός

* Ο Ηλίας Νικόπουλος υπήρξε μέλος του άτυπου 
ορειβατικού ομίλου «Οι Κούκοι» (δεκαετία 1920), μετέπειτα 
«Ορεβατικού Συνδέσμου Αθηνών» (1928), ενός εκ των δύο 
ορειβατικών σωματείων που ίδρυσαν το 1930 (μαζί με τον 
Ορειβατικό Σύνδεσμο Πατρών) τον Ελληνικό Ορειβατικό 
Σύνδεσμο (ΕΟΣ), πρόδρομο της ΕΟΟΑ (Πηγές: α. Νίκος 
Νέζης, Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης 
1930-2000: 70 Χρόνια Προσφοράς και ∆ράσης, Εκδόσεις 
Ε.Ο.Ο.Α., Αθήνα 2000, σελ. 14 κ.ε. β. Περιοδικό «Η Φύση», 
τεύχ. 128 (2010), Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, 
σελ. 6-7, άρθρο Τ. Χαραλαμπόπουλου).

Κάτω από τη Λιάκουρα Παρνασσού. Ο Μιχάλης δίνει 
κουράγιο στον γέρο Ηλία Νικόπουλο, έναν από τους 

πρωτεργάτες της ορειβασίας.*
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΤΤΑΡΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕ∆ΙΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ

Πρώτες αναρριχήσεις βράχου

12/8/1960 Γκιώνα Ξεροβούνι Συκιάς (Ν∆ ορθοπλα-
γιά), 200μ. IV

Γ. Μιχαηλίδης, Κ. Μιχαηλίδου, 
∆. Τσαντίλης, Σ. Χατζηλουκάς, 
Π. Μπακάλης, Β. Γιάτσιος, 
Θ. Κακουλίδης, Ν. Βεντούρας

23/9/1962 Βαράσοβα Νέα (Ν∆ ορθοπλαγιά), 240μ. IV 
(ημιτελής)

Ρ. Ηλιάδου, Χ. Ψαριάδης

11/12/1966 Τύμφη Ανατολικός Πύργος, (Β∆ ορθο-
πλαγιά), μικτή

Π. Ιδοσίδης, Π. Γιαννακόπουλος

10/9/1967 Βαράσοβα ΝΑ κόψη, 850μ. III, κλασική κόψη Π. Ιδοσίδης, Γ. Μαρτζούκος

10/6/1968 Πάρνηθα Βόρειο Άρμα (Σπηλιά Σαρρή) Π. Ιδοσίδης

9/1969 Φαλακρό Νέα στην Καρτάλκα (Α ορθοπλα-
γιά), 350μ. IV (Bianca di Beaco)

29-30/11/1970 Βαράσοβα Νέα (∆-Ν∆ ορθοπλαγιά-σπηρού-
νι), 150μ. V-, ΑΙ

∆. Χαϊτόγλου, Κ. Γκέκα

6/1973 Βαράσοβα Νέα (Ν ορθοπλαγιά), 200μ. IV 
«Πύργος»

Κ. Heilbrun

6/1973 Βαράσοβα Νέα (Ν ορθοπλαγιά), 160μ. IΙΙ Κ. Heilbrun, Γ. Μανάρα

23/4/1979 Βαράσοβα Νέα (Ν∆ ορθοπλαγιά), 180μ. V 
«Πρίντεζη»

∆. Κορρές, Γ. Πρίντεζης

Πρώτες χειμερινές αναβάσεις/αναρριχήσεις – διασχίσεις 

1975 Ερύμανθος Προφ. Ηλίας (Β ορθοπλαγιά) ΙΙΙ+ Ι. Σωτηρόπουλος

Ορειβατικό σκι (διασχίσεις – καταβάσεις)

24-25/3/1985 Γκιώνα Τραγονόρος-Καλοσκοπή Ι. Παπαναγιώτου

(Πηγή: Νίκος Νέζης, Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης 1930-2000: 70 Χρόνια Προσφοράς και ∆ράσης, 
Εκδόσεις Ε.Ο.Ο.Α., Αθήνα 2000)

και το όνομα αυτής...Ιωάννα ... του Κώστα και της Βασιλικής Παλαμάρα
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13/1 Κοπή πίτας: Τρίκαλα Κορινθίας – Φλαμπουρίτσα – 

Ορειβασία και ορειβατικό σκι: Ζήρεια (2374μ.) 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κόρινθο – Τρίκαλα Κορινθίας. Κατάβαση της κοιλάδας της Φλαμπουρίτσας 
από το οροπέδιο της Ζήρειας και ανάβαση μέχρι τα Άνω Τρίκαλα. Ώρες πορείας: 4. Η ορειβατική ομάδα και η 
ομάδα ορειβατικού σκι θα πραγματοποιήσουν ανάβαση στην κορυφή της Ζήρειας (2374μ.). Κατόπιν φαγητό και 
κοπή της πίτας μας σε ταβέρνα.
∆ήλωση από: 3/1

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Γιάννης ∆ημητράκης, Άλκης Τερτσέτης

20/1 Ορχομενός – Ακόντιον Όρος 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ορχομενό. Επίσκεψη στη μονή Παναγιάς Σκριπούς (9ου αι.), στο αρχαίο θέατρο 
Ορχομενού και στον θολωτό τάφο του Μινύου (μυκηναϊκής εποχής). Ανάβαση στο όρος Ακόντιον και στην αρχαία 
ακρόπολη των Μινύων. Κατάβαση προς Υφάντειο Λόφο και τις πηγές των Χαρίτων. Κατάληξη στη Λιβαδειά και 
επίσκεψη του μεσαιωνικού κάστρου. Ώρες πορείας: 4-5. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 14/1

Αρχηγός: Οδυσσέας Aναστασίου

 23/1 Ινδία – Νεπάλ με τον ΠΟΑ
Πολύχρωμες εικόνες και μοναδικά πορτρέτα από τον φακό μας!
Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Βαρβάρα Βλαβιανού, Αλιφέρης 
Μελέτης

 31 / 1 Παγκόσμιες πρώτες αναβάσεις στα Ινδικά Ιμαλάια
Εκδήλωση με την ευκαιρία της επίτευξης παγκοσμίως πρώτων αναβάσεων στα Ινδικά Ιμαλάια 
(κορυφές Katkar Kangri (R35) 6148μ., Mutik Skal (R26) 6243μ. και Lama…Soo (5947μ.), 
καθώς και της παγκοσμίως δεύτερης ανάβασης στην κορυφή Skilma Kangri (6020μ.) από τους 
Γιώργο Βουτυρόπουλο και Πάνο Αθανασιάδη του ΕΟΣ Αθηνών, Νίκο Λαζανά του ΠΟΑ και Νίκο 
Κρούπη του ΕΟΣ Κομοτηνής.
Παρουσίαση και προβολή ψηφιακών φωτογραφιών από τα μέλη της αποστολής. 
Tεχνόπολη ∆ήμου Αθηναίων, Γκάζι, 8μ.μ. 

2/2 Κιθαιρώνας 2  ή 5

Σάββατο: Aναχώρηση στις 06:30 για Βίλλια. Ανάβαση από Πηγή Βιλλίων στο καταφύγιο του ΕΟΣ Ελευσίνας και 
από εκεί στην κορυφή. Κατάβαση στα Βίλλια από τα ίδια. Ώρες πορείας: 6-7. Υ∆:800μ. Φαγητό σε ταβέρνα στο 
Πόρτο Γερμενό και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Σε περίπτωση χιονοκάλυψης, κραμπόν και πιολέ (Κατηγορία: 5). Σχετικές πληροφορίες κατά τη 
δήλωση συμμετοχής.
∆ήλωση από: 24/1 Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
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9-10/2 Βόρεια Άγραφα: Μπορλέρο (2016μ.) – Καραμανώλη (1628μ.) 5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Καρδίτσα – λίμνη Πλαστήρα. Μετάβαση στη Μονή Πελεκητής και ανάβαση 
στην κορυφή Καραμανώλη (1628μ.). Επιστροφή από τα ίδια ή διάσχιση προς καταφύγιο Ο.Χ.Ο.Κ. και κατάβαση 
στη Νεράϊδα. Ώρες πορείας: 3-4. Υ∆: 280μ. ∆ιανυκτέρευση στη Μούφα σε δωμάτια και σκηνές.
Κυριακή: Μετάβαση στα Ζυγογιαννέϊκα (1150μ.) και ανάβαση από διαδρομή εξαιρετικού φυσικού κάλλους προς 
καταφύγιο «Ελατάκος» – Πετσαλούδα – Μπορλέρο (2017μ.). Κατάβαση από τα ίδια ή, εάν το επιτρέπουν οι 
συνθήκες, διάσχιση προς τον οικισμό Έλατος (1200μ.). Ώρες πορείας: 7-8. Υ∆: 870μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 25/1 Αργηγός: Γιάννης Τζίμας

15-17/2 1η Συνάντηση Ορειβατικού Σκι στη Γκιώνα 
Παρασκευή: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 17:00 για Καλοσκοπή. Συνάντηση με τους συμμετέχοντες 
από άλλα μέρη της Ελλάδας στην πλατεία της Καλοσκοπής. ∆ιανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές. 
Σάββατο: Ανάβαση από Μνήματα – Βραΐλα – Κάστρο και κατάβαση στο καταφύγιο του ΠΟΑ  στη Λάκκα Καρβούνη, 
όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες διαδρομής: 7-8. Υ∆: 1300.
Κυριακή: Ανάβαση στην Πυραμίδα (2510μ.) και κατάβαση προς Βαθιά Λάκκα και Καλοσκοπή. Ώρες διαδρομής: 
6-7. Υ∆: 800μ.
Εξοπλισμός: ARVA, σόντα, κράνος, φτυάρι, πιολέ, κραμπόν.
∆ήλωση από: 24/1 Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης 

17/2 ∆υτ. Πάρνηθα: κορυφή Άρμα, χαράδρα Γκούρας, Μονή Κλειστών 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Φυλή (Χασιά), πηγή Αγ. Παρασκευής. Ανάβαση στην κορυφή Άρμα, ομαλή 
κατάβαση στη χαράδρα της Γκούρας και συνέχιση μέχρι τη Μονή Κλειστών. Ώρες πορείας: 5. Φαγητό σε ταβέρνα 
και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 11/2 Αρχηγός: Τάσος Βάσσος 

 20/2 Άγνωστη Σκωτία, Μέρος 1ο: ∆ιασχίζοντας το West Highland Way
Ένα οδοιπορικό στο πιο φημισμένο μονοπάτι μεγάλης απόστασης της Σκωτίας, το West Highland 
Way, μήκους 154 χλμ., με κατάληξη την κορυφή του ψηλότερου βουνού της Μ. Βρετανίας, του Ben 
Nevis. ∆ιάσχιση των σκοτσέζικων Highlands μέσα από το πανέμορφο καταπράσινο σκηνικό ενός 
δικτύου λιμνών (loch), βουνών (munro), φαραγγιών (glen), αλπικών πεδιάδων, ορμητικών ποταμίσιων 
νερών και μοναδικών γρανιτένιων σχηματισμών.
Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Νίκος Τόδουλος

24/2 Ντουρντουβάνα (2109μ.) 5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:00 για Κιάτο – Φενεό. Ανάβαση από τη Λίμνη ∆όξα στο ∆ιάσελο του Κυνηγού κι 
από εκεί στην κορυφή. Κατάβαση από τα ίδια. Φαγητό σε ταβέρνα, εάν υπάρξει χρόνος. Ώρες πορείας: 8-10. 
Υ∆: 1100μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, φακός κεφαλής.
∆ήλωση από: 13/2 Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

1-3/3 Λευκά Όρη: Oρειβατικό σκι
Παρασκευή: Αναχώρηση με το βραδινό πλοίο από Πειραιά για Χανιά (ο ακριβής χρόνος και το σημείο συνάντησης 
θα γνωστοποιηθούν κατά τη δήλωση συμμετοχής) και άφιξη εκεί τα ξημερώματα.
Σάββατο: Μετάβαση στο χωριό Μαδαρό και ανάβαση στο καταφύγιο της Σβουριχτής (ΕΟΣ Χανίων), όπου και η 
διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 8-9. Υ∆: 1300μ. 
Κυριακή: Ανάβαση στις Πάχνες (2452μ.) και κατάβαση από τα ίδια στο καταφύγιο της Σβουριχτής και, στη 
συνέχεια, στο Μαδαρό. Ώρες διαδρομής: 7. Υ∆: 600μ. Επιστροφή στο λιμάνι Χανίων και απόπλους για Πειραιά 
με το βραδινό πλοίο. Άφιξη τα ξημερώματα.
Εξοπλισμός: ARVA, σόντα, κράνος, φτυάρι, πιολέ, κραμπόν. Φαγητό για το καταφύγιο.
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τον αρχηγό) από: 20/2 

Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης
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2-3/3 Μαίναλο: Αιντίνης (1849μ.) – Οστρακίνα (1981μ.) 2  ή 5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Νεστάνη – Καρδαρά. Ανάβαση από πυκνό ελατόδασος στην κορυφή Αιντίνης 
(1849μ.) και κατάβαση από τα ίδια. Ώρες πορείας: 7. Υ∆: 800μ. Φαγητό και διανυκτέρευση στο οργανωμένο 
καταφύγιο του ΕΟΣ Τρίπολης στο χιονοδρομικό Μαινάλου.
Κυριακή: Ανάβαση από το καταφύγιο στην ψηλότερη κορυφή του Μαινάλου (Οστρακίνα, 1981μ.), με πανοραμική 
θέα σε όλες τις κορυφές της Πελοποννήσου. Κατάβαση από όμορφη δασωμένη ρεματιά μέχρι το Λεβίδι. Ώρες 
πορείας: 5. Υ∆: 400μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Φακός κεφαλής. Κραμπόν – πιολέ ανάλογα με τις συνθήκες.
∆ήλωση από: 19/2

Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

7/3 Τσικνοπέμπτη 
Τσίκνισμα στα γραφεία του ΠΟΑ από τις 8 μ.μ. Χειροποίητα εδέσματα ευπρόσδεκτα. Το κρασί δικό μας.

9-10/3 Καλιακούδα (2098μ.)  6  
Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Καρπενήσι – Κορυσχάδες. Βόλτα στον διατηρητέο οικισμό και στο μου-
σείο Εθνικής Αντίστασης. Κατόπιν προώθηση στο Μεγάλο Χωριό, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια και 
σκηνές.
Κυριακή: Ανάβαση από το Μεγάλο Χωριό στο καταφύγιο και από εκεί στην κορυφή. Κατάβαση από τα ίδια, φαγητό 
σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6-8.  Υ∆: 1300μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 27/2 Αρχηγός: ∆ημήτρης Τυροπώλης 

10/3 Λαύριο – Θορικός – μεταλλευτικές στοές  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Λαύριο. Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Θορικού και στο Ορυκτολογικό Μου-
σείο 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 πραγματοποίηση τρίωρης πορείας στην κεντρική στοά (περ. 1500μ. μήκος και 100μ. 
βάθος) με τη συνοδεία σπηλαιολόγων.
Εξοπλισμός: Κράνος, φακός κεφαλής, εφεδρικές μπαταρίες, δεύτερη αλλαξιά ρούχων και παπουτσιών. Πιθανή 
μερική παροχή εξοπλισμού από τον ΠΟΑ.
Προσοχή: Η πορεία στις στοές δεν ενδείκνυται για άτομα που αισθάνονται κλειστοφοβία. Μέγιστος αριθμός 
συμμετεχόντων: 30.
∆ήλωση από: 26/2 Αρχηγός: Βασίλης Στεργίου 

 13/3 Ιορδανία – scrambling στο Wadi Rum – ανάβαση στο Jebel Rum
Ατέλειωτες αμμολιθικές ορθοπλαγιές για scrambling και αναρρίχηση, πολύχρωμες αμμώδεις 
εκτάσεις, εκπληκτικές βραχώδεις διαβρώσεις, βεδουίνικη ζωή: Εξωτικές εικόνες από τη γεμάτη 
αντιθέσεις έρημο του Wadi Rum και την πρώτη ελληνική ανάβαση στο Jebel Rum.
Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια 
Χατζηδάκη

15-18/3 Καθ. ∆ευτέρα: Σκύρος – Σκυριανό καρναβάλι 1

Εξόρμηση στο γραφικό νησί των Σποράδων, όπου θα απολαύσουμε το περίφημο παραδοσιακό αποκριάτικο καρνα-
βάλι του, με τα δρώμενα «Γέροι και Κορέλες» και «Τράτα», καθώς και τις αυτοσχέδιες σατιρικές απαγγελίες. 
Παρασκευή: Αναχώρηση το απόγευμα με το πούλμαν από το Πεδίον του Άρεως για το λιμάνι της Κύμης (η ακριβής 
ώρα θα γνωστοποιηθεί κατά τη δήλωση συμμετοχής), από όπου θα αποπλεύσουμε για Σκύρο. ∆ιανυκτέρευση 
σε ξενοδοχείο στη Λιναριά. 
Σάββατο: Πορεία στο όρος Κόχυλας (788μ.), που έχει ανακηρυχθεί βιότοπος (Natura) και βρίσκεται Ν της Χώρας. 
Εδώ ενδημεί και το περίφημο σκυριανό αλογάκι, σύμβολο του νησιού. Ανάβαση στην κορυφή του Κόχυλα, με 
πανοραμική θέα στο νησί και το Αιγαίο, και κατάβαση στον Αγ. Μόδεστο. Ώρες πορείας: 4,5. Υ∆: 700μ.
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Κυριακή: Κυκλική πορεία από τη θέση Σλήνας προς Αναβάλσα – Αγ. Ιωάννη – Αγ. Μέρωνα – Αγ. Νικόλαο 
– Καλογεράτσι – Παναγιά Λυμπιανή (ξωκλήσι λαξευμένο σε βράχο) – Αγ. Κωνσταντίνο – Μαβουρνά – Σλήνα. 
Μεγάλο μέρος της διαδρομής είναι σε δάσος. Ώρες πορείας: 5,5. Το βράδυ, συμμετοχή στα δρώμενα του 
νησιού με αποκριάτικη αμφίεση.
∆ευτέρα: Κούλουμα και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Αποκριάτικη αμφίεση.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 6/2  Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Έφη Ορφανού

23-25/3 25η Μαρτίου: Όλυμπος (2917μ.) 6+  (Ι-45°)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για Λιτόχωρο – Σταυρό. Ανάβαση από Γκορτσιά – Μπάρμπα στο νεόδμητο, 
πλήρως οργανωμένο καταφύγιο της Ελληνικής Ομάδας ∆ιάσωσης στην Πετρόστρουγκα (1900μ.), όπου και η 
διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 850μ.
Κυριακή: Ανάβαση στο Οροπέδιο των Μουσών και διανυκτέρευση στο καταφύγιο του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης «Γιόσος 
Αποστολίδης» (2697μ.). Ώρες πορείας: 5. Υ∆: 800μ.
∆ευτέρα: Ανάβαση από το Λούκι στον Μύτικα (2917μ.) ή σε άλλη κορυφή, εφόσον δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες 
στο Λούκι. Κατάβαση από τα ίδια στον Σταυρό και αναχώρηση για Αθήνα. Ώρες πορείας: 10. Υ∆: 220μ.
Εξοπλισμός: Κράνος, κραμπόν, πιολέ, φακός κεφαλής, 2 ιμάντες, 2 καραμπίνερ ασφαλείας, χειμερινός υπνόσακος 
(για τη διανυκτέρευση στο «Γιόσος Αποστολίδης»).
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 7/3

Αρχηγοί: Γιάννης Θεοχαρόπουλος, Νικόλας Αναστασόπουλος

31/3 Οδοιπορικό στον άγνωστο ∆ιόνυσο 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 από το Πεδίον του Άρεως για ∆ιόνυσο Πεντέλης. Εκκίνηση από μονοπάτι σε 
πευκοδάσος προς τα γραφικά ξωκλήσια Αγ. Νικήτα, Προφ. Ηλία και Αγ. Λουκά και ανάβαση στην κορυφή Σταυρός. 
Κατάβαση στα παλαιά, μη ενεργά λατομεία. Ο χώρος έχει αναπλαστεί εικαστικά από τη γλύπτρια τοπίου Νέλλα 
Γκόλαντα και την αρχιτέκτονα πολεοδομικού τοπίου Ασπασία Κουζούπη, σε συνεργασία με παλαιούς λατόμους 
της Εταιρείας Μαρμάρων ∆ιονύσου (τίτλος έργου: Αποκατάσταση Τοπίου στα μη Ενεργά Λατομεία ∆ιονύσου και 
μετατροπή τους σε Ανοιχτό Μουσείο Παλαιάς Λατομικής Τέχνης). Ξενάγηση στο χώρο από την αρχηγό. Ώρες 
πορείας: 4. Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στο Πεδίον του Άρεως με το πούλμαν.
∆ήλωση από: 13/3

Αρχηγός: Βαγγελίτσα Φλωρίδου

 3/4 Άγνωστη Σκωτία, Μέρος 2ο: Περιήγηση στα νησιά της Σκωτίας
Ταξιδεύοντας στην υπερβόρεια Σκωτία (59ο παράλληλος) και τα νησιά της βόρειας και δυτικής 
ακτογραμμής. Ένα πανόραμα εικόνων και χρωμάτων σε συνδυασμό με το άγριο υποαρκτικό κλίμα. 
Ένα οδοιπορικό σε οικισμούς πιο παλιούς κι από τις πυραμίδες, ερείπια κάστρων των Πικτς της 
προ-ρωμαϊκής εποχής, νεολιθικούς ορθόλιθους,. Σε απόσταση αναπνοής από τα σημαντικότερα 
γεωγραφικά σημεία του Α’ και Β’ Π. Πολέμου, την ιστορική θαλάσσια δίοδο του Scapa Flow.
Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Νίκος Τόδουλος

6/4 Όρος Σκόλλις Αχαΐας (960μ.) 3+  (ΙΙΙ+ / IV-)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Πάτρα – χωριό Σανταμέρι Αχαΐας. ∆ιάσχιση του βουνού (του επονομαζό-
μενου «Μικρού Γίγαντα») από αισθητική κόψη–κορυφογραμμή, με κατάληξη στο χωριό Πόρτες. Ώρες πορείας: 
10. Υ∆: 700μ.  
Εξοπλισμός: Μποντριέ, κράνος, κορδονέτο, 2 ιμάντες, 2 καραμπίνερ ασφαλείας.
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τον αρχηγό) από: 27/3

Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος

6-7/4 Βόρειος Ταΰγετος 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Σπάρτη – Καστρί. Πορεία από την Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής μέχρι το Ρέμα 
Λουκά, με κατάληξη στο χωριό Βορδόνια. Η διαδρομή σε κατάφυτο περιβάλλον με μικρούς καταρράκτες και την 
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κοιλάδα του Ευρώτα. Ώρες πορείας: 4. Υ∆: 400μ. ∆ιανυκτέρευση στο Καστρί στο σχολείο και σε δωμάτια.
Κυριακή: Ανάβαση από το Γεωργίτσι στην κατάφυτη κορυφογραμμή του Μαλεβού και της Κακιάς Ράχης και 
κατάβαση στον Λογκανίκο. Ώρες πορείας: 7. Υ∆: 400μ.
∆ήλωση από: 26/3

Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Παναγιώτης Μόρφης

12-14/4 ∆ιάσχιση Παναιτωλικού 6

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Ρίο – Αγρίνιο – Κάτω Λαμπίρι. Φαγητό και ύπνος στο Κάτω Λαμπίρι στο 
σχολείο και σε σκηνές.
Σάββατο: Ανάβαση στην κορφή Κατελάνος (1922μ.) και κατάβαση στο πλήρως οργανωμένο καταφύγιο του ΕΟΣ 
Αγρινίου, όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 7-8. Υ∆: 1100μ.
Κυριακή: Ανάβαση μέχρι το διάσελο του Κατελάνου (1660μ.) και διάσχιση της κορυφογραμμής με θέα την Τρι-
χωνίδα, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Κατάβαση στην Αγ. Παρασκευή, φαγητό και επιστροφή στην 
Αθήνα αργά τη νύχτα. Ώρες πορείας: 7-8. Υ∆: 500μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 1/4 Αρχηγοί: Νίκος Χαρίτος, Γιώργος Σιδηράς 

13/4 Εύβοια: Λίμνη ∆ίστου (ποδηλατική) 
Αναχώρηση στις 07:00 με πούλμαν από το Πεδίον του Άρεως για Χαλκίδα – Αλμυροπόταμο Εύβοιας.
Η διαδρομή ξεκινά απο την παραλία Αλμυροπόταμου και κινείται παραλιακά προς Πόρτο Μπούφαλο και συνεχίζει 
προς τον κόλπο του Αλιβερίου, ακολουθώντας την ακτογραμμή για περίπου 30 χλμ. Στη συνέχεια, κατευθύνεται 
προς το χωριό Πράσινο, πριν ανέβει την πλαγιά, από την οποία φαίνεται η λίμνη ∆ύστου. Κατόπιν, περνώντας 
από το δυτικό άκρο της λίμνης, που αποτελεί έναν σημαντικό βιότοπο της Εύβοιας, κατεύθυνση προς το χωριό 
Άργυρο και κατάληξη στο γραφικό λιμανάκι του Πόρτο Μπούφαλο. Μέτρια έως δύσκολη διαδρομή μήκους 43-45 
χλμ. και Υ∆ 900μ. Φαγητό στη μια και μοναδική ταβέρνα που βρίσκεται στο Λιμανάκι, με την τοπική σπεσιαλιτέ 
«λιαστή τσιπούρα», και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κράνος υποχρεωτικό, εφεδρική σαμπρέλα και τρόμπα.
∆ήλωση από: 3/4

Αρχηγοί: Αυγουστίνος Παυλάκης, Νίκος Αξαόπουλος

20/4 Ξηροβούνι (1413μ.) 2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Αρτάκη – ∆ιάσελο ∆ίρφης. Ανάβαση από δασωμένο μονοπάτι και 
από το κλασικό λούκι της κορυφής, με την υπέροχη θέα στο Αιγαίο. Κατάβαση προς Καμπιά περνώντας κάτω 
από την ορθοπλαγιά του βουνού μέχρι να συναντήσουμε το μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στο διάσελο απ’ που 
ξεκινήσαμε την κυκλική μας διαδρομή. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 450μ.
∆ήλωση από: 10/4

Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

20-21/4 Αναρριχητική Συνάντηση μελών ΠΟΑ στη Βαράσοβα
Μετακίνηση με ιδιωτικά μέσα. ∆ιανυκτέρευση στην παραλία. 
Εξοπλισμός: Πλήρες αναρριχητικό υλικό. 
∆ήλωση από: 10/4

28/4 Λίμνη ∆όξα – ∆ιάσελο Κυνηγού 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κόρινθο – Στυμφαλία – Φενεό. Ανάβαση από τη λίμνη ∆όξα στο ∆ιάσελο 
του Κυνηγού και προς την προκορφή του Νησιού. Πανοραμική θέα στη λίμνη, στη νότια κορυφογραμμή του 
Χελμού και στο οροπέδιο του Φενεού. Κατάβαση στη λίμνη και μικρή ανάβαση και επίσκεψη στο μοναστήρι του 
Αη Γιώργη του Φονιά με το κρυφό σχολειό και το αέρινο μπαλκόνι του. Φαγητό σε ταβέρνα και αναχώρηση για 
Αθήνα. Ώρες πορείας: 5. Υ∆: 600μ.
∆ήλωση από: 18/4 Αρχηγός: Νίκος Σταμπολίδης

70

poa257.indd   70poa257.indd   70 25/1/2013   4:23:36 µµ25/1/2013   4:23:36 µµ



71

28/4 Νησί Χελμού (2042μ.) 3

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κόρινθο – Στυμφαλία – Φενεό. Ανάβαση από τη λίμνη ∆όξα στο ∆ιάσελο 
του Κυνηγού και, από τη νότια κορυφογραμμή, στο Νησί (2042μ.). Πανοραμική θέα στα Χτένια και τις κορφές 
της κεντρικής Πελοποννήσου. Κατάβαση από τα ίδια, φαγητό σε ταβέρνα και αναχώρηση για Αθήνα. Ώρες 
πορείας: 7. Υ∆: 1050μ.
∆ήλωση από: 19/4 Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

27/4 – 4/5 Πάσχα στην Προβηγκία
Σας προσκαλούμε σε ένα υπέροχο 8ήμερο ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων, ιστορίας και φυσικής ομορφιάς, 
σε μια από τις πιο γραφικές περιοχές της ηπείρου μας. Περισσότερες πληροφορίες στα Θέματα αυτού του 
τεύχους.
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία και την ιστοσελίδα του ΠΟΑ.
∆ήλωση με προκαταβολή έως:  8/2 Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

2 ή 3/5 – 6/5 Πάσχα στα Κύθηρα 1

Πάσχα στο γραφικό νησί της Αφροδίτης. Θα περπατήσουμε σε αρχαία λιθόστρωτα μινωικά μονοπάτια (Άγιος 
Γιώργης στο Βουνό – Αβλέμονας), σε μονοπάτια με μαγευτικούς καταρράχτες και παλιούς πέτρινους νερόμυ-
λους (Μυλοπόταμος), θα επισκεφθούμε τη στοιχειωμένη καστροπολιτεία της Παλιόχωρας, θα ξεναγηθούμε στο 
βενετσιάνικο κάστρο της Χώρας, θα αντικρίσουμε από κοντά έναν από τους μεγαλύτερους φάρους του Αιγαίου, 
θα μπούμε στο Σπήλαιο της Αγίας Σοφίας Καλάμου. Την Ανάσταση θα είμαστε στη Χώρα, μέσα στα γραφικά 
σοκάκια και τον όμορφο ναό του Εσταυρωμένου. Επιστροφή τη ∆ευτέρα του Πάσχα   Ο τρόπος μεταφοράς (πλοίο 
από Πειραιά ή πούλμαν μέσω Νεάπολης), καθώς και η ακριβής ημερομηνία αναχώρησης, θα γνωστοποιηθούν 
κατά την δήλωση συμμετοχής.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 20/3 

Αρχηγοί: Μάρκος Κουφοπαντελής, Φοίβος Τσαραβόπουλος

12/5 ∆ιάσχιση ανατολικής Πάρνηθας (Μόλα, Βροκόλι, Αγ. Μερκούριος) 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 από το Πεδίον του Άρεως για Πάρνηθα, Μόλα. Κατάβαση προς Βροκόλι, όπου 
θα γίνει πικνίκ στην ιδιαιτέρου κάλλους ανθισμένη εξοχή (αντί της συνήθους ταβέρνας). Συνέχιση της διάσχισης 
μέχρι τον Άγιο Μερκούριο. Ώρες πορείας: 5-6. 
∆ήλωση από: 24/4 ( Τα γραφεία μας θα είναι κλειστά από 2-6/5 λόγω Πάσχα)

Αρχηγός: Λευτέρης Καρούτσος, Τάσος Βάσσος

 15/5 Βόρεια Ισπανία: Χώρα των Βάσκων – Γαλικία με τον ΠΟΑ
Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Βασίλης Ηλιόπουλος, Τάσος 
Βάσος

17-19/5 Πεζοπορία στον Ερύμανθο: Μονοπάτι 31 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 από το Πεδίον του Άρεως για Καλάβρυτα - χωριό Βλασία– Μετόχι (ή Τσα-
πουρνιά), όπου και η διανυκτέρευση σε αντίσκηνα.
Σάββατο: Προώθηση με το πούλμαν στη Άνω Βλασία (840μ.) και, ακολουθώντας το μονοπάτι του Παυσανία 
(μονοπάτι 31) και περνώντας από έναν καταρράκτη, ανάβαση στο διάσελο του Ερύμανθου (1420μ.) μέσα από 
όμορφο δάσος, κατάβαση στην κοιλάδα του ποταμού Ερύμανθου μέχρι τα χωριά Πλατανίτσα (800μ.) και Αγράμπελα 
(760μ.), όπου και η βυζαντινή Ι. Μονή Πορετσού, ανάβαση στο διάσελο του Αστρά (1340μ.) και κατάβαση στο 
Νουσαΐτικο ποταμό. Φαγητό σε ταβέρνα και διανυκτέρευση σε αντίσκηνα (θα μεταφερθούν οδικώς) στο χωριό 
Αστρά (810μ.) Ώρες πορείας: 10–11.
Κυριακή: Ανάβαση στο διάσελο του Αστρά (1340μ.) και κατάβαση στη βυζαντινή Ι. Μονή Χρυσοπηγής, με κατάληξη 
στο χωριό ∆ίβρη (Λάμπεια) Ηλείας (800μ.). Ώρες πορείας: 6. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό (θα μεταφερθεί οδικώς).
∆ήλωση από: 29/4 (τα γραφεία μας θα είναι κλειστά από 2-6/5 λόγω Πάσχα)

Αρχηγοί: Γιώργος Σιδηράς, Κατερίνα Νίττη
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19/5 Ποδηλατική διάσχιση Παρνασσού: Φτερόλακα – ∆ελφοί 
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 από το Πεδίον του Άρεως με πούλμαν για Λειβαδιά – χιονοδρομικό κέντρο 
Φτερόλακας. ∆ιάσχιση του οροπεδίου των Κελαριών (μονοπάτι Ε4) προς Λιβάδι με κατάληξη στον αρχαιολογικό 
χώρο των ∆ελφών. Μήκος διαδρομής 40 χλμ. περίπου. Τα τεχνικά κομμάτια ίσως παρακαμφθούν. Καθόλη τη 
διάρκεια της κατάβασης η θέα είναι επιβλητική. Στα πόδια μας το μαντείο των ∆ελφών, στο βάθος ο κόλπος της 
Ιτέας με το Γαλαξίδι και στον ορίζοντα η Πελοπόννησος. Τερματισμός και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο 
και το αρχαιολογικό μουσείο ∆ελφών.
Εξοπλισμός: Κράνος υποχρεωτικό, εφεδρική σαμπρέλα και τρόμπα.
∆ήλωση από: 

Αρχηγοί: Μιχάλης Σενής, Νίκος Ποντίκης 

26/5 Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Μέγα Σπήλαιο 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καλάβρυτα – χιονοδρομικό. Πορεία από τον Ξηρόκαμπο (1600μ.) μέσα σε 
πυκνό ελατόδασος και κατόπιν από διάσελο με όμορφη θέα στην κοιλάδα του Βουραϊκού, διάσχιση όμορφης 
ρεματιάς και, περνώντας κάτω από την ορθοπλαγιά του Μεγάλου Σπηλαίου και τον τόπο θυσίας των μοναχών, 
κατάληξη στο Μέγα Σπήλαιο. Ώρες πορείας: 4,5.
∆ήλωση από: 15/5 

Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης
 

2/6 Πεζοπορία στο Μαίναλο  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για Αρκαδία – χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου. Πορεία μέχρι το χωριό Αλωνί-
σταινα μέσα από όμορφο ελατόδασος. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 4-5.
∆ήλωση από: 22/5 

Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος 

1-2/6 Σπηλαιοβάραθρα Επτάστομο και Πολύδροσο Παρνασσού 
Κάθετη σπηλαιολογία

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07.00 για Πολύδροσο Παρνασσού με ίδια μέσα. Προώθηση στην τοποθεσία Μεγάλη 
Βρύση και κατασκήνωση στο παρακείμενο λιβάδι. Κατάβαση στο εντυπωσιακό σπηλαιοβάραθρο Επτάστομο με 
μία μονοκόμματη σχοινιά 60μ. σε ανοικτό πεδίο και ενδιαφέρουσα οριζόντια συνέχεια. Φαγοπότι και ύπνος στην 
κατασκήνωση. ∆ιάρκεια δραστηριότητας: 5 ώρες. 
Κυριακή: Προώθηση στην περιοχή του Πολύδροσου. Κατάβαση στο σπηλαιοβάραθρο Πολύδροσο βάθους 60μ., 
με εντυπωσιακό σταλαγμιτικό διάκοσμο. ∆ιάρκεια δραστηριότητας: 6 ώρες.
Εξοπλισμός: Πλήρης σπηλαιολογικός και κατασκηνωτικός εξοπλισμός.
Προσοχή: Περιορισμένος αριθμός ατόμων με καλή γνώση τεχνικών κίνησης σε μονό σχοινί (κατάβαση – ανά-
βαση).
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 21/5

Αρχηγοί: Γιώργος Αγγελόπουλος, Νίκος Χαρίτος 

7-9/6 Περιστέρι (2295μ.) 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17.00 για Τρίκαλα και τα χωριά του Ασπροποτάμου, με κατάληξη στο Χαλίκι, όπου 
και η διανυκτέρευση σε σκηνές.
Σάββατο: Πορεία από το πανέμορφο Χαλίκι, μέσα από ελατόδασος και όμορφη θέα στις κορυφές του Περιστεριού, 
και, στη συνέχεια, από λουλουδιασμένα λιβάδια, προς τη θέση Βερλίγκα (εποχιακή λίμνη, υγρά λιβάδια), που 
αποτελεί και την κυρίως πηγή του Αχελώου (η βλάχικη ονομασία της θέσης σημαίνει «μαίανδρος»). ∆ιανυκτέ-
ρευση σε αντίσκηνα. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 900μ.
Κυριακή: Aνάβαση στην κορυφή Τσουκαρέλα (2295μ.) και κατάβαση από τα ίδια στο Χαλίκι. Ώρες πορείας 6. 
Υ∆: 350μ.
Εξοπλισμός: Φακός κεφαλής, αντίσκηνο. 
∆ήλωση από: 23/5

Αρχηγός: Κατερίνα Νίττη 
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8/6 Σαλαμίνα 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 από το Πεδίον του Άρεως με πούλμαν για Πέραμα – Αιάντειο Σαλαμίνας. 
Ανάβαση από τον Άγ. Χαράλαμπο, πορεία στην κορυφογραμμή μέσα σε πευκοδάσος και κατάληξη στην παραλία 
Κανάκια. Ώρες πορείας: 4-5. Φαγητό σε παραλιακή ταβέρνα στα Κανάκια και κατόπιν γύρος του νησιού με το 
πούλμαν. Επίσκεψη της Μονής Φανερωμένης και της οικίας του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. 
∆ήλωση από: 28/5

Αρχηγός: Βαγγελίτσα Φλωρίδου 

15-16/6 Πεζοπορική διάσχιση Βαρδουσίων: 2

Αθανάσιος ∆ιάκος – Καταφύγιο ΠΟΑ – Αρτοτινά Λιβάδια – Αρτοτίνα

Μία πεζοπορική διάσχιση του πιο αλπικού βουνού της Ρούμελης, με διανυκτέρευση στο καταφύγιό μας πάνω 
από τα 2000μ., στην καρδιά της άνοιξης των ορεινών λιβαδιών.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 από το Πεδίον του Άρεως για Αθανάσιο ∆ιάκο (950μ.). Πορεία μέχρι το κατα-
φύγιο του Ομίλου μας (2000μ.), όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας 4. 
Εάν υπάρξει επάρκεια χρόνου, προαιρετική ανάβαση στην κορυφή μιας από τις Σούφλες ή στην Αλογόραχη 
(2250μ. περ.). Ώρες πορείας 3-4. 
Κυριακή: Πορεία προς τη Μουσουνιτσιώτικη ∆ιασέλα (1950μ.) και κατάβαση στα Αρτοτινά Λιβάδια (1750μ.), 
μια πανέμορφη τοποθεσία με τρεχούμενα νερά, ανάμεσα σε πλήθος αλπικών κορυφών (Σούφλες, Αλογόραχη, 
Πλάκα–Πυραμίδα, Πάνω Ψηλό, Κάτω Ψηλό κ.ά.). Στη συνέχεια, κατάβαση στο ιστορικό κεφαλοχώρι Αρτοτίνα 
(1150μ), φαγητό σε τοπική ταβέρνα–ψησταριά και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6-7.
∆ήλωση από: 3/6

Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας 

22/6 Ραμνούντας 1

Γνωριμία με τον αρχαίο Ραμνούντα, έναν από τους καλύτερα διατηρημένους αρχαίους δήμους της Αττικής. 
Σάββατο : Αναχώρηση στις 09.00 από Πεδίον του Άρεως για Κάτω Σούλι Μαραθώνα. Άφιξη στον αρχαιολογικό 
χώρο του Ραμνούντα, όπου θα περιηγηθούμε στο Ιερό της Νεμέσεως, στους ταφικούς περιβόλους, στο φρούριο 
και το τείχος του, που περικλείει την ακρόπολη, το θέατρο και το γυμνάσιο. Ώρες πορείας και ξενάγησης 3. 
Μετάβαση στη παραλία της Ν. Μάκρης για μπάνιο και φαγητό σε ταβέρνα.
∆ήλωση από: 12/6

Αρχηγός: Βαγγελίτσα Φλωρίδου 

22-24/6 Αγ. Πνεύματος: ∆ιάσχιση Φαλακρού: Φαλακρό (2232μ.) – Αγ. Παύλος (1768μ.)  2

Τριήμερη διάσχιση του Φαλακρού, βουνού ονομαστού για την ποικιλία αγριολούλουδων, πολλών από αυτά 
σπάνιων.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Θεσσαλονίκη – ∆ράμα – καταφύγιο ΕΟΣ ∆ράμας, στο οροπέδιο του Αγ. 
Πνεύματος. 
Κυριακή: Προώθηση με το πούλμαν στο χωριό Γρανίτης, που βρίσκεται στο ∆ τμήμα του μεγάλου ορεινού 
συγκροτήματος του Φαλακρού. Ανάβαση στη κορυφή Αγ. Παύλος (1768μ.), με καταπληκτική θέα στον Όρβηλο 
και το Φαλακρό. Ώρες πορείας: 6-7. Υ∆: 1000μ. 
∆ευτέρα: Ανάβαση από το καταφύγιο και την κορυφογραμμή, με καταπληκτική θέα στο φαράγγι της Νακσβίτσας, 
στην κορυφή του Φαλακρού (Προφ. Ηλίας, 2232μ.). Συνέχιση της διάσχισης με κατάβαση στο χωριό Πύργοι, 
στους πρόποδες του Φαλακρού. Ώρες πορείας: 7-8. Υ∆: 600μ. Αναχώρηση για Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό, φαγητό και νερό για το πρώτο βράδυ. 
∆ήλωση με προκαταβολή από: 23/5

Αρχηγοί: Γιάννης ∆ημητράκης, Νίκος Τόδουλος 

29/6 Νησάκι Μονή 1

Σάββατο: Συνάντηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση για Αίγινα (η ακριβής ώρα συνάντησης θα 
γνωστοποιηθεί κατά τη δήλωση συμμετοχής). Προώθηση με λεωφορείο στην Πέρδικα και μετάβαση με καΐκι στο 
νησάκι Μονή. Πεζοπορία και μπάνιο στα καταπράσινα νερά του. Επιστροφή με το καΐκι στην Πέρδικα, φαγητό σε 
ταβέρνα και αναχώρηση για λιμάνι Αίγινας – Πειραιά.
∆ήλωση από: 19/6  Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη
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Καλοκαίρι 2013 στην Τοσκάνη:

Πίζα – Φλωρεντία – Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο – αμπελώνες Chianti
Ένα μαγευτικό οδοιπορικό σε έναν από τους μεσογειακούς παραδείσους φύσης, τέχνης και γεύσης. Περισ-
σότερες πληροφορίες στα Θέματα αυτού του τεύχους.
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του ΠΟΑ από μέσα Φεβρουαρίου 2013 (το ταξίδι θα 
πραγματοποιηθεί Ιούλιο ή Αύγουστο).
∆ήλωση με προκαταβολή από: 4/3

Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

20-21/7 73η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση στον Όλυμπο
Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 100 χρόνων από την πρώτη ανάβαση στην κορυφή του Ολύμπου, 
τον Μύτικα, η φετινή ΠΟΣ θα γίνει στο μυθικό βουνό.
Λεπτομέρειες στα γραφεία και την ιστοσελίδα του ΠΟΑ από μέσα  Ιουνίου.

20-21/7 Αναρριχητική Συνάντηση ΕΟΟΑ στον Όλυμπο
Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 100 χρόνων από την πρώτη ανάβαση στην κορυφή του Ολύμπου, 
τον Μύτικα.
Λεπτομέρειες στα γραφεία και την ιστοσελίδα του ΠΟΑ από μέσα  Ιουνίου.

Αύγουστος 2013: ∆ολομίτες – Brenta και Adamello 3+

13ημερη εξόρμηση και ανάβαση στις ξακουστές κορυφές της Brenta και του Adamello, ένας μοναδικός συνδυ-
ασμός βράχου και πάγου. Μετακινήσεις με Ι.Χ.
1η έως 3η ημέρα: Ταξίδι με το πλοίο για Βενετία και από κατόπιν μετάβαση στο χωριό Molveno. Ανάβαση στο 
καταφύγιο Tosa στη Brenta.
4η έως 6η ημέρα: Κυκλική διαδρομή μέσω via ferrata, με διανυκτερεύσεις σε καταφύγια.
7η έως 8η ημέρα: ∆ιαμονή στο κάμπινγκ του Molveno για ξεκούραση και τουρισμό.
9η ημέρα: Ανάβαση στο καταφύγιο Lobbia Alta στο Αdamello.
10η ημέρα: ∆ιάσχιση του παγετώνα Adamello και ανάβαση στην ομώνυμη κορυφή (3554μ.), επιστροφή από τα 
ίδια.
11η ημέρα: ∆ιαμονή για ξεκούραση και τουρισμό στην περιοχή Pinzolo – Madonna di Campiglio.
12η έως 13η ημέρα: Ταξίδι επιστροφής.
Εξοπλισμός: Υλικά για via ferrata, (αποσβεστήρας, γάντια, κράνος), υλικά για παγετώνα (μποντριέ, 2 κορδονέτα, 
2 ιμάντες, 2 καραμπίνερ, κραμπόν, πιολέ), κατασκηνωτικός εξοπλισμός.
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τον αρχηγό) από: 9/5

Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης
 

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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Νίκος Λαζανάς
Αποστολή στα ινδικά Ιμαλάια με Γιώργο Βουτυρό-
πουλο και Πάνο Αθανασιάδη (ΕΟΣ Αθηνών) και Νίκο 
Κρούπη (ΕΟΣ Κομοτηνής), πρώτες παγκόσμιες 
αναβάσεις στις εξής κορυφές:
Katkar Kangri (R35), 6148μ.
Mutik Skal (R26), 6243μ.
Lama…Soo (Lame So), 5947μ.
Επίσης, δεύτερη παγκόσμια ανάβαση στην κορυ-
φή Skilma Kangri (6020μ.) 
Χορηγοί αποστολής: ΕΟΟΑ και ΠΟΑ.

Νίκος Λαζανάς 
Διαδρομές σε παγοκαταρράκτες στην κοιλάδα του 
Cogne της Β. Ιταλίας:
Sentiero dei Troll, 200μ. ΙΙΙ 
Acheronte, 220μ. ΙΙΙ+ 
Pattinaggio Artistico, 200μ. ΙΙΙ 
E Tutto Relativo, 180μ. ΙV
Lillaz Gully, 220μ. IV, M4 

Ράνια Χατζηδάκη
Ορειβατικές-αναρριχητικές αναβάσεις στην έρημο 
Wadi Rum της Ιορδανίας (Πάσχα 2012), συγκεκρι-
μένα:
Jebel Rum (1754μ.), κλασική ανάβαση (Nabatean 
ή Thamudic Route), ΥΔ 750μ. ΙΙΙ+, ΙV-, κατάβαση 
από Hammad’s Route με 7 ραπέλ από 8μ. μέχρι και 
45μ. Πρώτη ελληνική ανάβαση.
Jebel Khazali (1748μ.), κλασική ανάβαση (Sabbah’s 
Route), ΥΔ 750μ. ΙΙΙ, ΙV+, κατάβαση από τα ίδια. 
Πρώτη ελληνική ανάβαση.

Νικόλας Αναστασόπουλος
Αναρριχητικές διαδρομές:
Νέα διαδρομή: Λούκι των Αγγέλων IV, 2, M4+, 
(850μ.), Καταρράκτης Τζουμέρκων (με τους Γιάννη 
Θεοχαρόπουλο, Άγγελο Γκριτζάπη και Αλέξανδρο 
Ασημακόπουλο).
Νέα διαδρομή: Κόψη των Σλοβένων VI-, 850μ. Κα-
ταρράκτης Τζουμέρκων, (με τον Γιάννη Θεοχαρό-
πουλο).
Επαναλήψεις αναρριχητικών διαδρομών σε Βαράσο-
βα, Μετέωρα, Τζουμέρκα.

Aλέξανδρος Ασημακόπουλος
Πολλές αναρριχητικές διαδρομές VI έως VII+ σε 
Τζουμέρκα, Βαράσοβα, Πατέρα, Πάρνηθα και Νε-
μέα.

Νίκος Τόδουλoς και Γιώργος Μιντζιόπουλος
Πρώτη ελληνική χειμερινή διάσχιση με cross-
country σκι και χιονορακέτες, του βόρειου τμήματος 
του αρκτικού μονοπατιού Kungsleden Arctic Royal 
Trail (Σουηδία, 68ος παράλληλος, Μάρτιος 2012). 
Συνολική απόσταση διαδρομής 120χλμ., ιδιαίτερα 
δυσμενείς συνθήκες, με συνεχή χιονόπτωση, πολύ 
δυνατούς ανέμους, περιορισμένη ορατότητα και χα-
μηλές θερμοκρασίες.

Νίκος Τόδουλος
Διάσχιση, solo και χωρίς υποστήριξη, σε 7 ημέρες, 
του West Highland Way, του πιο φημισμένου μο-
νοπατιού μεγάλης απόστασης της Σκωτίας, μήκους 
154 χλμ., με στόχο την ανάβαση του ψηλότερου 
βουνού της Μεγάλης Βρετανίας (Ben Nevis, 1344μ., 
Ιούνιος 2012). 

Μιχάλης και Ελευθερία Χρυσοχοΐδη
Πραγματοποίηση του κλασικού trekking του Νεπάλ 
από Lukla σε Kala Patthar (5545μ.) και επιστροφή 
στη Lukla (διάρκεια 14 ημ., Πάσχα 2012). 

Γιάννης Δημητράκης
Ανάβαση στις Τρανσυλβανικές Άλπεις (Ιούλιος 
2012), συγκεκριμένα:
Όρος Bucegi, κορυφές Omu (2505μ.), Caraiman 
(2384μ.).
Όρος Fagaras, κορυφές Vanatoarea Buteanu 
(2507μ.), Capra (2494μ.), Negoiu (2535μ.), Lespezi 
(2517μ.).

Νίκος Σταμπολίδης
Αναβάσεις στην Ιορδανία, συγκεκριμένα:
Jebel Hash (1639μ.)
Jebel Kharrobah (1530μ.)

Νίκος Σταμπολίδης και Ράνια Χατζηδάκη 
Jebel Um-Adaami (1830μ.), ψηλότερη κορυφή της 
Ιορδανίας. 

Θανάσης Σκόπας
Συμμετοχή/τερματισμός στους εξής αγώνες:
3ος Ταΰγετος Challenge Μarathon 35,6 χλμ., 6 ώρ. 
33’ 59’’
5ο Μονοπάτι Παρνασσού 24,2 χλμ., 3ώρ. 3’ 59’’
Κένταυρος - Υπερμαραθώνιος 61,5 χλμ., 9 ώρ. 51’ 
55’’
1ο Olympus Mythical Trail 100 χλμ., 26 ώρ. 9’12’’
6ος Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης – Ηρακλής 43,5 χλμ., 
8ωρ.47’26’’
6ο Virgin Forest Trail 101,2 χλμ., 20 ώρ. 12’
30ος Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών 42,195 χλμ., 4 
ώρ. 8’19’’

Θανάσης Σκόπας και Βίκυ Κολτσίδα
35 αναρριχητικές διαδρομές μιας σχοινιάς V έως 
VI+ στην Κάλυμνο.

Αριστοτέλης Διλιντάς
Συμμετοχή/τερματισμός στους εξής αγώνες:
30ος Κλασικός Μαραθώνιο Αθηνών, 4 ώρ. 24’
Δρόμος του Μίνωα, 70 χλμ., 9 ώρ. 
Μαραθώνιος Ολύμπου, 44 χλμ., 7 ώρ. 
Συμμετοχή σε σπηλαιολογική αποστολή του Θησέα 
στο Berger Γαλλίας με τον Πάνο Γεωργόπουλο.

Λευτέρης Καρούτσος
Συμμετοχή στους εξής αγώνες :
Ορεινό τρέξιμο. 14 χλμ. σε χιόνι στο Λεβίδι Μαινά-
λου (τερμάτισε 17ος).
Ποσειδώνιος Αγώνας, 10 χλμ. 
Επίσης, πολλές αναρριχητικές διαδρομές σε Βαρά-
σοβα και Μετέωρα.

Ατομική Δράση Μελών του ΠΟΑ
(εκτός προγράμματος του Ομίλου)
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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 ολοκλή-
ρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού-
βουνού 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 7-
9 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 χρεώ-
νεται 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

ΑΠΛΗ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΒΟΥΝΟ

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 • •

ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:

• ΑΝΤΙΣΚΗΝΟ
• ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ
• ΥΠΝΟΣΑΚΟΣ
 (ανάλογα με την εποχή)
• ΚΑΜΙΝΕΤΟ
• ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

Σακούλες σκουπιδιών...

Προστατεύουμε το φυσικό περιβάλ-
λον που μας φιλοξενεί σε κάθε εκ-
δρομή μας! Φεύγοντας, παίρνουμε 
πάντα τα σκουπίδια μαζί!
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∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ EUROPA

Τώρα οι ορειβάτες έχουν στη διάθεσή 
τους ένα ισχυρό βοήθημα για τον 
προσανατολισμό: 
Τους χάρτες Ανάβαση, πανομοιότυπους με τους 
τυπωμένους μέσα στο GPS ή στο κινητό τηλέφωνο. 
Ετσι ανα πάσα στιγμή μπορούμε να δούμε την  
ακριβή θέση μας πάνω στο χάρτη.

Ισχύει για τα νέα μοντέλα GPS (αυτά που παίρνουν 
Custom maps). 

Κατεβάζετε το αρχείο με κατάληξη kmz* από το site  
της Ανάβασης www.anavasi.gr

(* το ίδιο αρχείο φορτώνεται και στο Google Earth όπου 
μπορείτε με ευκολία να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας ή να 
κατεβάσετε τη διαδρομή που κάνατε και να την δείτε πάνω 
στο χάρτη)

Εκδόσεις 
Ανάβαση
Βιβλιοπωλείο - Παραγγελίες
Βουλής 32 & Απόλλωνος
10557 Αθήνα
Τηλ./Fax: 210-3218104
E-mail: sales@anavasi.gr

Χαρτογραφικό / Εκδοτικό τμήμα
Καλλιδρομίου 17 (& Μαυρομιχάλη)
106 80 Αθήνα
Τηλ.: 210-3210152
E-mail: edi ons@anavasi.gr
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