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Ορειβατικά Καταφύγια ΠΟΑ

Το καταφύγιο του ΠΟΑ στα Βαρδούσια
Το καταφύγιο του ΠΟΑ στη Γκιώνα

Τα καταφύγιά μας διατίθενται και σε ιδιώτες εκτός ορειβατικών συλλόγων.
Ενημερωθείτε σχετικά από τη γραμματεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr.
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ο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας βγήκε για άλλη μια φορά ως
αποτέλεσμα εθελοντικής εργασίας πολλών ατόμων. Το περιοδικό
και το πρόγραμμα εξορμήσεων είναι καρπός πολύμηνης συλλογικής
δουλειάς, πολλαπλών ενεργειών όπως προσέγγιση πιθανών αρχηγών,
έρευνα πεδίου, συναντήσεις, προτάσεις, συντονισμός, διορθώσεις κ.λπ.
Τίποτα δεν γίνεται από μόνο του, τίποτα δεν είναι δεδομένο και πάντα
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Κάθε πρότασή σας (στο info@poa.
gr) που θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι, να περπατήσουμε
στα μέρη που δεν γνωρίσαμε μέχρι τώρα, να μάθουμε για πράγματα
όμορφα και χρήσιμα είτε μέσω του περιοδικού μας είτε μέσω των
προβολών στον Όμιλο είναι καλοδεχούμενη.
Η πορεία του Ομίλου μας είναι σταθερή ακόμα και σ’ αυτούς τους
δύσκολους καιρούς. Η πορεία αυτή, όμως, δεν εξαρτάται μόνο από την
ποιότητα του προγράμματός μας, τους αρχηγούς μας και τους εξωτερικούς παράγοντες αλλά και από την υπευθυνότητα των συμμετεχόντων.
Γνωρίζοντας τη γενική κατάσταση και ειδικά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, ήμασταν πιο ελαστικοί στο θέμα των εκπρόθεσμων
ακυρώσεων. Όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε ενδιαφερόμενος για
συμμετοχή να κατανοήσει ότι η εκπρόθεσμη ακύρωση συνήθως σημαίνει
ότι κάποιος που ήθελε να συμμετάσχει στην εκδρομή έμεινε χωρίς θέση,
ενώ το κόστος της θέσης αυτής θα πρέπει να το καλύψει ο Όμιλος.
Πολλές φορές ο ΠΟΑ βάζει μεγαλύτερο και ακριβότερο πούλμαν
για να μην μείνει κανείς έξω και τότε η εκπρόθεσμη ακύρωση σημαίνει
όχι απλά ότι θα υποστούμε τη δαπάνη μιας θέσης αλλά ίσως και 10 θέσεων! Γι’ αυτόν τον λόγο είναι πολύ σημαντικό οι ακυρώσεις να γίνονται
εμπρόθεσμα (το αργότερο Τετάρτη βράδυ πριν από την εκδρομή, εκτός
ειδικών περιπτώσεις για τις οποίες θα ενημερώνεστε). Τα άτομα που δεν
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Το πείραμα της Γκιώνας
βραβεύτηκε

ακυρώνουν καν και απλά δεν εμφανίζονται την
προκαθορισμένη ώρα χωρίς καμία ενημέρωση
πιθανόν να αποκλειστούν από τις επόμενές μας
δραστηριότητες ή να καταβάλουν το τίμημα κανονικά σαν να έχουν συμμετάσχει στην εξόρμηση.
Αυτό είναι για το καλό όλων μας, για να
μπορέσει ο ΠΟΑ να συνεχίσει να προσφέρει
με σοβαρότητα αυτά που όλο και περισσότεροι
αναζητούν – μια φυγή από την καθημερινότητα,
όμορφα τοπία και διαδρομές σε λογικό κόστος,
δυνατές συγκινήσεις, αγαπημένες δραστηριότητες στη φύση και μια ζεστή αγκαλιά στην οποία
όλοι χωράνε! Και γρήγοροι και αργοί, και κοινωνικοί και λιγομίλητοι, και μικροί και μεγάλοι,
όλοι όσοι αγαπούν το βουνό και τους οποίους
δεν τρομάζουν οι διαφορές, αλλά τους ενώνουν!
Σας θέλουμε κοντά μας ενεργά, γιατί ο Όμιλος
είμαστε όλοι εμείς!

Πέρυσι μια ευτυχής συγκυρία οδήγησε
– τον Όμιλό μας στην δωρεάν αντικατάσταση
όλων των παλιών κουφωμάτων του καταφυγίου μας στη Γκιώνα, με υβριδικά συστήματα αλουμινίου που κρατούν την ζέστη για
τους επισκέπτες και εξοικονομούν ενέργεια
έως 35%.
– μια εταιρεία συστημάτων αλουμινίου, την
ΕUROPA Προφίλ Αλουμίνιο Α.Β.Ε να διαφημίσει και δοκιμάσει τα νέα της υβριδικά
συστήματα σε ακραίες θερμοκρασίες (όρος
Γκιώνα, υψόμετρο 1850μ.).
– και μια διαφημιστική εταιρία, την TENFOUR,
να παρουσιάσει μια πρωτότυπη πρόταση,
την οποία στη συνέχεια υλοποίησε και πρόβαλε επικοινωνιακά.
Αυτή η επικοινωνιακή ενέργεια της εταιρίας
TENFOUR, που έφερε τον τίτλο «Το πείραμα
της Γκιώνας», βραβεύτηκε στις 11 Οκτωβρίου
2013 στην εκδήλωση Social Media Awards
2013, που διοργάνωσαν το Marketing Week και
το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Eltrun,
του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταλαμβάνοντας
την πρώτη θέση στη κατηγορία Best Integration
of Social Media & Offline Campaign.
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Καστελλόριζο–Λυκία
με τον ΠΟΑ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ - ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ
Το περιοδικό μας, από αυτό το τεύχος, για οικονομικούς λόγους, θα εκδίδεται μια φορά τον χρόνο αντί
δύο, θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρώτου
8μήνου και θα αποστέλλεται ταχυδρομικά σε όλα τα
ενεργά μέλη μας. Για τους υπόλοιπους 4 μήνες του
χρόνου θα εκδίδεται 4σέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο με το πρόγραμμα, το οποίο θα αναρτάται στον
ιστότοπό μας και στο προφίλ μας στο facebook και
θα διανέμεται στα καταστήματα ορειβατικών ειδών.
Με τον τρόπο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα να
μειώσουμε τις τιμές όλων των αναβάσεών μας
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της συγκυρίας.
Παράλληλα, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι εκπτώσεις που καθιερώσαμε με κοινωνικά κριτήρια για
φοιτητές, ανέργους και στρατευμένους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Προς τα μέλη του Ομίλου:
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Α. καλεί τα μέλη
του Ομίλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί στις 3 ∆εκεμβρίου 2014,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στα γραφεία του
Ομίλου, Ζαΐμη 45, με τα εξής θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή
αρχαιρεσιών
3. Λογοδοσία πεπραγμένων ∆.Σ. για το έτος 2014
4. Απολογισμός εσόδων - εξόδων

Τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου 2014

Ελάτε μαζί μας να απολαύσουμε μια εβδομάδα
καλοκαιρινών διακοπών στο μικρό αλλά πανέμορφα γραφικό Καστελλόριζο, ολοκληρωτικά
ανακαινισμένο με τον παραδοσιακό τρόπο. Μπάνια
στα τυρκουάζ νερά του, επίσκεψη και βουτιές σε
ένα από τα 5 γαλάζια σπήλαια του κόσμου (blue
grotto) με το φαντασμαγορικό μπλε χρώμα των
νερών του, πεζοπορίες στο νησί, γύρος του νησιού με καΐκι και επίσκεψη στο νησί της Ρω. Πλεύση
μέχρι τα απέναντι παράλια της Τουρκίας (λιμάνι
Κας) για επίσκεψη στον τάφο του Αγ. Νικολάου
Μύρων, περιήγηση στους αρχαίους λυκιακούς
τάφους και το αμφιθέατρο και μίνι κρουαζιέρα με
ξύλινο σκάφος στην καταβυθισμένη αρχαία πολιτεία στα Κέκοβα. ∆ιαμονή στο κουκλίστικο λιμάνι
του Καστελλόριζου.

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και απαλλαγή του
∆.Σ. από κάθε ευθύνη
7. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015
8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις
9. Εκλογή νέου ∆.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής & Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα
συνέλθει και πάλι στις 10 ∆εκεμβρίου 2014, ημέρα
Τετάρτη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια
θέματα, ανεξαρτήτως αριθμού μελών.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤ. ΒΑΣΣΟΣ
ΟΥΡ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Γιάννης ∆ημητράκης

Η ομάδα στο τελευταίο συρματόσχοινο του παγετώνα Camosci.
4
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Το καταφύγιο Pedrotti.

Τ

ο καλοκαίρι που μας πέρασε, ο ΠΟΑ διοργάνωσε 10ήμερη εξόρμηση στην Ιταλία, στους
∆ολομίτες της Brenta, και είχα την τιμή να
είμαι αρχηγός της.
Από την ανακοίνωση της εκδρομής στην
ιστοσελίδα του Ομίλου, γρήγορα συγκεντρώθηκε
ομάδα 15 ατόμων, κανονίστηκαν οι λεπτομέρειες
του ταξιδιού και οι μέρες μέχρι την 30η Ιουλίου δεν
άργησαν να φτάσουν.
Τόπος συνάντησής μας είχε οριστεί το Molveno,
ένα μικρό, γραφικό χωριουδάκι της περιφέρειας
του Trentino, που το καλοκαίρι γίνεται αφετηρία
εξόρμησης για τις ψηλές κορυφές της Brenta. Η
λίμνη που βρίσκεται στα πόδια του τού δίνει μια
ξεχωριστή ομορφιά, που την πολλαπλασιάζουν οι
γεμάτοι λουλούδια δρόμοι και τα πάρκα του.
Στόχος του ταξιδιού μας ήταν να διασχίσουμε
τις ξακουστές vie ferrate της Brenta. Via ferrata
(«σιδερένιος δρόμος») αποκαλείται η πεζοπορική
διαδρομή που, σε συγκεκριμένα απόκρημνα σημεία
όπου θα έπρεπε ένας πεζοπόρος να χρησιμοποιήσει τεχνικές και εξοπλισμό αναρρίχησης, είναι
εξοπλισμένη με συρματόσχοινα, σιδερένιες σκάλες
και σιδερένια σκαλοπάτια στερεωμένα στον βράχο.
Στα σημεία αυτά, ο πεζοπόρος χρησιμοποιεί ένα
ειδικό σετ ασφάλισης (via ferrata kit) ώστε να είναι
6
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Ο Γιώργος στα νέα σκαλιά της VF Sosat.
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Όλη η ομάδα έτοιμη για αναχώρηση.

ανά πάσα στιγμή ασφαλισμένος πάνω στο συρματόσχοινο της διαδρομής. Επίσης, δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε το κράνος, αφού οι βράχοι της περιοχής

αποτελούνται από εύθρυπτο ασβεστολιθικό πέτρωμα (τον δολομίτη), που κάνει τις λιθοπτώσεις πολύ
συχνές κι επικίνδυνες.

Η ομάδα ανεβαίνει την πρώτη χιονούρα.
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Η ομάδα ανεβαίνει τη μεγάλη χιονούρα.
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Μαριάννα, Χριστιάννα, ∆ημήτρης και Λέων στη VF Brentari.

Ημέρα 1η: Molveno (882μ.) – καταφύγιο Tosa/Pedrotti (2491μ.)
Αφού μαζευτήκαμε όλοι το πρωί της 30ης Ιουλίου
στο Molveno, ξεκινήσαμε για την ανάβαση της πρώτης ημέρας. Στόχος μας ήταν να ανεβούμε, από τα
882μ. της λίμνης Molveno, στα 2491μ., όπου βρίσκεται το καταφύγιο Tosa/Pedrotti, σημείο της πρώτης
μας ορεινής διανυκτέρευσης. Παρότι ακούγεται μεγάλη η υψομετρική διαφορά ανάβασης, μας βγήκε
άνετα σε 5 περίπου ώρες πορείας, αφού κάναμε
και μια μεγάλη μεσημεριανή στάση στο πανέμορφο
καταφύγιο Selvata, στα 1630μ. Όλη η πορεία εξελίσ-

Κατεβαίνοντας την κοιλάδα των αγριόγιδων.
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σεται στη κοιλάδα Seghe, κάτω από την επιβλητική
Ν ορθοπλαγιά του Croz dell Altissimo, με θέα στους
απίστευτους πύργους των κορυφών της Brenta,
που σήμερα λούζονταν από τον ολόλαμπρο ήλιο.
Στο καταφύγιο, τακτοποιηθήκαμε σε 2 δωμάτια και,
γύρω από το τραπέζι του δείπνου, ανταλλάξαμε τις
εντυπώσεις μας από την πρώτη μέρα.

Ημέρα 2η: Via ferrata Brentari – Via
ferrata Castiglioni
Το πρώτο φως μάς βρήκε να ετοιμαζόμαστε για τις
διαδρομές της δεύτερης μέρας. Στόχος μας σήμε-

9
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Ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Θανάσης και η Χριστιάννα με φόντο την Bocca di Brenta.

ρα η VF Brentari ως το καταφύγιο Agostini και,
στη συνέχεια, η VF Castiglioni ως το καταφύγιο
XII Apostoli, όπου θα κάναμε τη δεύτερη διανυκτέρευσή μας. Το μονοπάτι για τη VF Brentari
ξεκινά ομαλά από το καταφύγιο και μπαίνει στην
κοιλάδα όπου άλλοτε κυριαρχούσε ο παγετώνας
Tosa. Τώρα πια, μόνο υπολείμματα αυτών των
παγετώνων υπάρχουν και, μάλιστα, εμείς δεν
καταφέραμε ούτε αυτά να δούμε, αφού ήταν
σκεπασμένα με χιόνια από τις μεγάλες χιονοπτώσεις του περασμένου χειμώνα.
Αφού ανεβήκαμε τις χιονισμένες πλαγιές της
Tosa, ψηλότερης κορυφής του συγκροτήματος
(3159μ.), φτάσαμε στο διάσελο με την Cima
Posa και μπήκαμε στα συρματόσχοινα της VF
Brentari, για να πέσουμε κατόπιν στην κοιλάδα
Ambiez. Με συνεχή περάσματα σε συρματόσχοινα, σε ορισμένα σημεία θαμμένα από το χιόνι,
κατεβήκαμε στον ομώνυμο παγετώνα κι από
κει στο μονοπάτι μέχρι το καταφύγιο Agostini
(2410μ.). Η μεσημεριανή ξεκούραση ήταν απαραίτητη μετά το πρωινό 5ωρο.
Η δεύτερη διαδρομή της ημέρας ήταν η VF
Castiglioni. Η ιδιαιτερότητά της είναι οι 13 συνεχόμενες κάθετες σκάλες μέχρι το πέρασμα
Bocchetta dei due denti. Από κει και μετά, κατάβαση αρχικά σε χιόνι και μετά σε καλό μονοπάτι
10
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Η ομάδα κατεβαίνει τις σκάλες μετά τον ώμο.
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μέχρι το καταφύγιο XII Apostoli (2488μ.,
2,5 ώρες από το καταφύγιο Agostini).
Η εξαίσια θέα προς τα συγκροτήματα
Adamello–Presanella και Cevedale στα ∆,
πέρα από τις ωραίες εικόνες στο φως του
δειλινού, μου έφερε στο νου αναβάσεις
προηγούμενων χρόνων.

Ημέρα 3η: Καταφύγιο XII
Apostoli (2499μ.) – καταφύγιο
Brentei (2182μ.) – VF SOSAT
Το ξημέρωμα μας βρήκε και πάλι στο πόδι
και, μετά από ένα πλούσιο πρωινό, ξεκινήσαμε τον ανήφορο για το πέρασμα του
αγριόγιδου (Bocca dei camosci, 2784μ.).
Σε 1 ώρα και κάτι στεκόμασταν στο πέρασμα και βλέπαμε στα πόδια μας τον
καλυμμένο με χιόνι ομώνυμο παγετώνα.
Το κατηφορικό πέρασμα μέχρι εκεί ήταν
λίγο απότομο και το ασφαλίσαμε με σχοινί, αφού, περιέργως, δεν διέθετε καθόλου
συρματόσχοινο. Η κατάβαση-διάσχιση του
χιονισμένου παγετώνα κύλησε ομαλά και,
μέχρι στιγμής, δεν χρειάστηκε να φορέσουμε τα κραμπόν που κουβαλούσαμε.
Κινούμασταν πια στη ∆ μεριά της Cima
Tosa και, σιγά σιγά, στρέφοντας ανατο-

Ο Νίκος στην έξοδο της VF Sosat.

Κατεβαίνοντας τη σκάλα της VF Detassis με φόντο τον παγετώνα.

Η πανέμορφη Malga di Andalo.
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Η ομάδα στη μεγάλη τραβέρσα της VF Bocchette Centrali.

λικά, αντικρίσαμε τον μεσημεριανό στόχο μας, το
καταφύγιο Brentei (2182μ.), αλλά κι ένα από τα
ωραιότερα ορεινά τοπία στο κόσμο, τους πύργους
της Brenta, που υψώνονταν θεόρατοι, ενώ τους
χώριζαν βαθιά διάσελα-περάσματα (Bocca ή Bocchetta, στα ιταλικά). Συνεχίζοντας την πορεία μας,
κατηφορίσαμε προς τη κοιλάδα της Άνω Brenta,
πριν ανέβουμε στο καταφύγιο Brentei.
Μετά το μεσημεριανό γεύμα και τη σχετική σιέστα στον καυτό ήλιο, ξεκινήσαμε για τον απογευματινό στόχο μας, τη VF SOSAT ως το καταφύγιο
Tuckett & Sella (2272μ.). Το μονοπάτι ανηφορίζει
μέχρι τα 2400μ., όπου το αφήσαμε και τραβερσάραμε προς την αρχή της διαδρομής. ∆υο μικρές
σκάλες μάς ανέβασαν σ΄ ένα φαρδύ διάζωμα με
αεροπλανική θέα. Κοιλάδες, καταφύγια κι αμέτρητες κορυφές μπροστά στα μάτια μας και κάτω απ’
τα πόδια μας. Το διάζωμα κυκλώνει την Cima Mandron και μας φέρνει σ’ ένα αέρινο κατέβασμα. Εκεί
που παλιά υπήρχε σκάλα, τώρα έχουν τοποθετηθεί
σιδερένια σκαλοπάτια στα βράχια. Το κατέβασμά
τους σου προκαλεί ίλιγγο, αλλά, απ’ την άλλη,
σκεφτόμενοι ότι ήμασταν 100% ασφαλείς δεμένοι
πάνω στο συρματόσχοινο, μπήκαμε αποφασιστικά.
Η διαδρομή ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες συνολικά,
με την έξοδο μέσα από μια φυσική τρύπα. Όμως,
το καταφύγιο-στόχος μας ήταν ακόμα 1,5 ώρα μακρυά, αφού το μονοπάτι κυκλώνει όλη τη πλαγιά
με μια μακρινή τραβέρσα. Το καταφύγιο αυτό θα

πρέπει να είναι το πιο πολυσύχναστο, καθώς είναι
το μοναδικό στην περιοχή, ενώ φτάνει κοντά του
και τελεφερίκ (περίπου 1 ώρα απόσταση από το
διάσελο Groste, 2442μ.).

Ημέρα 4η: Via ferrata Bocchette Alte
– Via ferrata Detassis
Η σημερινή μέρα ήταν αφιερωμένη σε μια από τις
πιο δημοφιλείς vie ferrate της περιοχής, την Bocchette alte, καθώς και την VF Detassis ως το καταφύγιο Alimonta (2580μ.), το ψηλότερο του συγκροτήματος. Ξεκινώντας πρωί πρωί ανηφορίσαμε προς
το πέρασμα Bocca del Tuckett (2648μ.). Φτάνοντας
στον χιονισμένο παγετώνα, έκρινα ότι η κλίση και το
πρωινό κρύο ίσως συνηγορούσαν στο να χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά τα κραμπόν, που τόσες
μέρες κουβαλούσαμε. Αφού, λοιπόν, τα φορέσαμε,
ανηφορίσαμε και, σε λιγότερο από 1 ώρα, στεκόμασταν στο πέρασμα. Από εκεί ξεκινά μια συνεχής
ανηφόρα με εύκολα περάσματα ασφαλισμένα με
συρματόσχοινα. Όσο ανεβαίναμε, η θέα προς τα
ανατολικά γινόταν εντυπωσιακότερη. Στα πόδια
μας βαθιές κοιλάδες που οδηγούσαν στην όμορφη
λίμνη του Molveno, ενώ στο βάθος, στον καθαρό
ορίζοντα, έκαναν την εμφάνισή τους οι χιονισμένες
Αυστριακές Άλπεις. Μια μεγάλη τραβέρσα μάς έφερε σ’ έναν ώμο και, στη συνέχεια, μια βράχινη κόψη
μας κατέβασε μέχρι τη Scala dei Amici («Σκάλα των
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Φίλων»). Τα 50 και βάλε σκαλιά της μας ανέβασαν
στο ψηλότερο σημείο που θα φτάναμε όλες τις
ημέρες, το Spallone dei Massodi (2999μ.).
Κατηφορίζοντας από εκεί μέχρι στο πέρασμα
Massodi, αφήσαμε τη Via delle Bocchette alte και
μπήκαμε στη VF Detassis. Κι αυτή αποτελείται από
ατελείωτες συνεχόμενες κάθετες σκάλες, που σύντομα μας κατέβασαν στον παγετώνα Brentei και
στο καταφύγιο Alimonta, σε 9 ώρες από το πρωινό
ξεκίνημά μας.

Ημέρα 5η: Via delle Bocchette
Centrali – καταφύγιο Tosa/Pedrotti
– Molveno
Η τελευταία μέρα θα έκλεινε την κυκλική μας
πορεία μας γύρω από τις κορυφές της Brenta με
επιστροφή στο καταφύγιο Tosa/Pedrotti μέσω της,
επίσης, δημοφιλούς Via delle Bocchette centrali. Η
πορεία μας και πάλι ξεκίνησε με μια ανάβαση στο
χιονισμένο παγετώνα Fulmini, ως το διάσελο Bocca
dei Armi. ∆ύο-τρεις σκάλες μάς ανέβασαν μέχρι το
εντυπωσιακό ζωνάρι που τραβερσάρει τον Torre di

Brenta, προσφέροντάς μας τις πρώτες εικόνες των
εμβληματικών πύργων της περιοχής, των Campanile. Η κατάβαση μέχρι το ομώνυμο διάσελο και
η τραβέρσα της ∆ πλευράς της Cima Brenta Alta
μας έβγαλαν σε 4,5 ώρες στο πέρασμα της Bocca
di Brenta και στο κοντινό καταφύγιο Tosa/Pedrotti.
Μια μεγάλη στάση για τις τελευταίες εικόνες από
τα ψηλά ήταν επιβεβλημένη. Με κρύα καρδιά πήραμε το γνωστό μονοπάτι της επιστροφής και, με
μια παράκαμψη μέσω της πανέμορφης αγροικίαςκαταφυγίου Malga di Andalo, καταλήξαμε στη βάση
μας στο Molveno.
Η πενταήμερη αυτή διάσχιση από καταφύγιο
σε καταφύγιο που πραγματοποιήσαμε τον περασμένο Αύγουστο θεωρείται ένα από τα ωραιότερα
trekking στο κόσμο. Η καλή παρέα, που έδεσε
αμέσως, και πάνω απ’ όλα ο τέλειος καιρός όλες
τις ημέρες μάς χάρισαν απίστευτες εικόνες, που θα
μας ακολουθούν σ’ όλη μας τη ζωή. Ευχαριστώ τον
Όμιλό μας, τον ΠΟΑ, που μου έδωσε την ευκαιρία
να ηγηθώ αυτής της καταπληκτικής εξόρμησης,
καθώς και όλη την παρέα για τις ωραίες στιγμές
που περάσαμε μαζί.
13
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∆ιασχίζοντας την κοιλάδα Tjäktjavagge.
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος

Ο Νίκος Τόδουλος, μαζί με τον φίλο του και
συνορειβάτη Γιώργο Μιντζόπουλο, πραγματοποίησαν, τον Μάρτιο του 2012, την πρώτη
ελληνική χειμερινή διάσχιση, με cross-country
σκι και χιονορακέτες, του βόρειου και δυσκολότερου τμήματος του αρκτικού μονοπατιού
Kungsleden Arctic Royal Trail, που βρίσκεται
στη Σουηδία, στον 68ο παράλληλο, συνολικής
απόστασης 105χλμ.
15
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Εργατικές κατοικίες στην κωμόπολη Kiruna.

Τ

ο Kungsleden Arctic Royal Trail, γνωστό και
σαν «μονοπάτι του βασιλιά», είναι το πιο φημισμένο μονοπάτι μεγάλης απόστασης (long
distance trail) της Σουηδίας και αποτελείται από
τέσσερα τμήματα. ∆ιασχίζει κάθετα τη Σουηδία με
κατεύθυνση από B προς N κατά μήκος των συνόρων
με την Νορβηγία.
Φτάνοντας με τον Γιώργο μεσάνυχτα στο μικρό
αεροδρόμιο της Kiruna στη βόρεια Σουηδία, μια
πολύ όμορφη βραδιά με ξαστεριά μάς υποδέχεται
με «λίγο» κρύο που αγγίζει τους –20ο. Περιμένοντας μισή ώρα περίπου στη στάση το ταξί για το
ξενοδοχείο μας, αρχίζουμε να γινόμαστε «αρχαίοι»
και ανοίγουμε τα σακίδια ψάχνοντας να βρούμε τα
«πούπουλά» μας.
Μετά από δυο μέρες εγκλιματισμού στη μικρή
αυτή κωμόπολη και μια ενημερωτική επίσκεψη στο
μεγαλύτερο ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος της
Ευρώπης, παίρνουμε το πούλμαν για ακόμα πιο βόρεια, προς στον ορειβατικό σταθμό του Abisko, για
την τελευταία μας νύχτα. Οργανώνουμε εξοπλισμό
και τρόφιμα κι ετοιμάζουμε με προσοχή τα σακίδια
για τις κρύες ημέρες που θα ακολουθήσουν.

Ημέρα 1η: Abisko Mountain Station
– Abiskojaure
Παίρνουμε την πρόγνωση καιρού της εβδομάδας,
που αναφέρει ότι ο καιρός θα είναι άσχημος με
πολύ ισχυρούς ανέμους, δυνατό κρύο, χαμηλές
θερμοκρασίες και συνεχή χιονόπτωση. Η απογοήτευση μεγάλη στα μάτια και του Γιώργου και τα
δικά μου, αλλά κάναμε τόσο δρόμο, τόσες πτήσεις,
για να φτάσουμε μέχρι εδώ, οπότε συμφωνούμε να
το προσπαθήσουμε προγραμματίζοντας μόνο την
επόμενη μέρα, κι όπου φτάσουμε.
Ξεκινάμε με τα σκι ακριβώς έξω από τον ορειβατικό σταθμό, περνώντας μέσα από μια μικρή ξύλινη
πόρτα που γράφει Kungsleden, με πολύ δυνατό
αέρα αλλά αραιή νέφωση και κάποιες διάσπαρτες
ηλιαχτίδες. Από εκεί το μονοπάτι σηματοδοτείται
κάθε 50 μέτρα από μεταλλικούς πασσάλους ύψους
2-3μ. μ’ ένα κόκκινο χιαστί σταυρό στην κορυφή.
Αυτό το θέαμα ξενίζει λίγο τους επισκέπτες στην
Αρκτική, αλλά τον χειμώνα, με το λιγοστό φως, την
πυκνή ομίχλη και την περιορισμένη ορατότητα καθώς και τα καθημερινά white-out της περιοχής, είναι
κάτι παραπάνω από απαραίτητοι και σημαντικοί για
τον σωστό προσανατολισμό και την επιβίωση στις
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Η αφετηρία της διαδρομής στον ορειβατικό σταθμό Abisko Mountain Station.

σκληρές αυτές συνθήκες. Βρισκόμαστε στο Εθνικό
Πάρκο Abisko και κινούμαστε μέσα σε αραιά ελατοδάση. Τα σύννεφα αρχίζουν να πυκνώνουν και το
κρύο είναι απίστευτο, πράγμα που κάνει τα δάχτυλα
των ποδιών και των χεριών να υποφέρουν πολύ.
Στο τέλος της ημέρας, φτάνουμε στα παγωμένα
νερά της λίμνης Abiskojaure. Με πολύ δυνατό άνεμο, χιονόπτωση και ορατότητα μόλις λίγων μέτρων,
διασχίζουμε τη λίμνη μέχρι το νοτιότερο άκρο της.
Εκεί, στην άκρη της όχθης, υπάρχει το ομώνυμο
καταφύγιο Abiskojaure. Τα καταφύγια κατά μήκος
του Kungsleden είναι φυλασσόμενα από τους
υπεύθυνους της STF (Swedish Touring Federation)
και αποτελούνται από αρκετές διάσπαρτες μικρές
καλύβες (12-20 ατόμων) εξοπλισμένες με ξύλινες
κουκέτες, στρώματα και παπλώματα. Η θέρμανση
γίνεται αποκλειστικά με ξυλόσομπες και ο φωτισμός
με κεριά. Σε κάθε μία υπάρχουν εστίες γκαζιού και
μεγάλα 25λιτρα μπιτόνια, για να προμηθεύεσαι
νερό από συγκεκριμένα σημεία στις παγωμένες
λίμνες και τα ποτάμια, όπου έχουν ανοίξει τρύπες
οι φύλακες. Αυτές καλύπτονται από μεγάλα ξύλινα καπάκια, ενώ δίπλα υπάρχουν φτυάρια, χωνιά
και κουβάδες, για να γεμίσεις τα μπιτόνια και να

τα κουβαλήσεις στην καλύβα σου. Μια διαδικασία
αρκετά χρονοβόρα και επίπονη δεδομένης της συνολικής κούρασης της ημέρας και των δύσκολων
συνθηκών. Ακόμα μια απαραίτητη διαδικασία είναι
το κόψιμο των ξύλων με τα μεγάλα πριόνια από την
κοινόχρηστη αποθήκη.

Ημέρα 2η: Abiskojaure – Alesjaure
Την επόμενη ημέρα αναχωρούμε με πολύ κρύο, με
κατεύθυνση ΝΑ, περνώντας σταδιακά μέσα από το
χιονισμένο δάσος, που σιγά σιγά δίνει την θέση του
στο άγονο αρκτικό σκηνικό. Γύρω μας δεν υπάρχει
τίποτα παρά η άγρια φύση και τα αχανή χιονισμένα
βουνά. Μετά από περίπου 8 δύσκολα, λόγω του
βάθους του χιονιού, χιλιόμετρα, αλλάζουμε από
τα σκι σε χιονορακέτες, που μας βοηθούν περισσότερο, γιατί η κλίση αρχίζει να γίνεται όλο και
πιο απότομη, καθώς μπαίνουμε στην καρδιά των
αρκτικών βουνών.
Συνεχίζουμε και πάλι με τα σκι, ανάμεσα από
τοπία που σχηματίστηκαν κατά την εποχή των παγετώνων πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, με τον καιρό
να χειροτερεύει και τον αέρα ολοένα να δυναμώνει.
Στο τέλος της ημέρας, καταλήγουμε στη μεγάλη
17

poa259.indd 17

5/2/2014 1:56:03 µµ

Ο Γιώργος και ο Νίκος μέσα στη χιονοθύελλα
οδεύοντας προς Abiskojaure.

μακρόστενη παγωμένη λίμνη Alisjavri, την οποία
πρέπει να διασχίσουμε μέχρι την άλλη όχθη της,
εκεί όπου βρίσκεται το καταφύγιο Alesjaure, πάνω
στο πλάτωμα ενός λόφου.
Φτάνοντας στην άκρη της λίμνης έχει αρχίσει
να νυχτώνει και, με τον θυελλώδη άνεμο, τη δυνατή
χιονόπτωση και την ομίχλη δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα φώτα του καταφυγίου. Πλησιάζοντας με
τους φακούς κεφαλής αναμμένους και έχοντας μια
ιδέα για το πού βρίσκεται, αρχίζουμε ν’ ανεβαίνουμε
το ύψωμα, χωρίς, όμως, σαφή προσανατολισμό.
Φτάνουμε σε μια απότομη πλαγιά του λοφίσκου (δεν
είναι η σωστή, όπως διαπιστώνουμε την επόμενη
μέρα), αλλά αποφασίζουμε να συνεχίσουμε, γιατί
ξέρουμε ότι το καταφύγιο βρίσκεται στην κορυφή,
ενώ, εάν επιστρέφαμε, δεν θα μπορούσαμε μέσα
στο σκοτάδι και την ομίχλη να βρούμε τη σωστή
κατεύθυνση. Το χιόνι πάρα πολύ βαθύ στην πλαγιά,
βγάζουμε τα σκι και, στερεώνοντάς τα κάθετα (σαν
μεγάλα μπατόν), καταφένουμε με μεγάλη προσπάθεια ν’ ανέβουμε τα 70μ. υψομετρικής σε 1,5 ώρα
περίπου, φωνάζοντας και βρίζοντας. Απίστευτα
κουρασμένοι απ’ την προσπάθεια αυτή, απολαμβάνουμε ένα ζεστό δείπνο κι αποσυρόμαστε στη
θαλπωρή των δωματίων.

Το καταφύγιο Alesjaure.

Ο Γιώργος
Βουτυρόπουλος ανάμεσα σε φυσικά αρχιτεκτονήματα.
18
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Ημέρα 3η: Alesjaure – Tjaktja
Σηκώνομαι νωρίς το πρωί με μια ανησυχία, για να
δω τον καιρό. Γρήγορα βγαίνω για λίγο έξω, χωρίς
πολλά ρούχα, και πραγματικά νιώθω μια ανακούφιση, παρά το τσουχτερό κρύο, αφού, μετά τη χθεσινή
κολασμένη μέρα, έχει ξημερώσει μια ηλιόλουστη
και όμορφη, με καθαρό ουρανό (πού να φανταστώ
ότι θα κρατούσε μόνο 4 ώρες). Ρίχνω μια γρήγορη
ματιά τριγύρω, να δω τη θέα πάνω από τον λόφο.
∆ιακρίνω τη διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, την παγωμένη λίμνη και, στο βάθος, το
μικρό λαπωνικό χωριό Leavas, όπου οι Λάπωνες
κτηνοτρόφοι διατηρούν κοπάδια τάρανδων. Στο
πίσω μέρος, το επιβλητικό βουνό Katotjakkatoppen
(1991μ.).
Ξυπνάω τον Γιώργο, ετοιμαζόμαστε στα γρήγορα και ξεκινάμε, για να εκμεταλλευτούμε αυτό
το διάλειμμα του καιρού. Μαζί μας ξεκινά και μια
ομάδα από 12-15 Νορβηγούς μαθητές με τους
δασκάλους τους, ίσως σε κάποια εκπαιδευτική
αποστολή σαν αυτές που διοργανώνουν οι σκανδιναβικές χώρες στα πλαίσια της κουλτούρας τους.
Επισκέπτες στο base camp, με τον
Νίκο Κρούπη να τους υποδέχεται.
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To περίεργο είναι ότι όλοι έχουν κρεμασμένο στον
λαιμό τους χάρτη και πυξίδα, πράγμα που αμέσως
σχολιάζουμε με τον Γιώργο, καθώς χωρίς GPS δεν
υπάρχει περίπτωση να προσανατολιστείς με αυτές
τις συνθήκες.
Αφήνουμε πίσω μας τη λίμνη Alisjavri και σκιάρουμε με γρήγορους ρυθμούς κατά μήκος του
ποταμού Alesatno μέσα στην κοιλάδα Alisviaggi
θαυμάζοντας γύρω μας ένα πανόραμα από αμέτρητες αλπικές αρκτικές κορυφές. Ο δυνατός αέρας
φυσάει ακόμα αλλά είναι σαν η ολοκλήρωση αυτού
του αρκτικού παραδείσου. Μετά ο καιρός κλείνει και
πάλι, με δυνατό αέρα και ένα απόλυτο white-out,
που προκαλεί ίλιγγο. Στην τελευταία ανηφόρα πριν
το καταφύγιο, αλλάζουμε πάλι σε χιονορακέτες,
γιατί η απότομη κλίση και το βαθύ χιόνι δεν επιτρέπει τη χρήση των σκι. Φτάνουμε σχετικά νωρίς το
απόγευμα στο καταφύγιο Tjaktja, που είναι και το
ψηλότερο του Kungsleden (1040μ.). Μέσα δεν έχει
κόσμο, ίσως γιατί, λόγω των συνθηκών, κάποιες
ομάδες δεν έχουν καν ξεκινήσει. Έχει αρχίσει να
νυχτώνει και ο υπεύθυνος της STF μάς ρωτά -επει19
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Το πανόραμα της Αρκτικής.

δή είμαστε οι τελευταίοι από τους λιγοστούς που
έφτασαν μέχρι εδώ- εάν είδαμε ένα γκρουπ μαθητών, γιατί τους περιμένει ώρα και δεν έχουν δώσει
σημεία ζωής. Του αναφέρουμε ότι μαζί ξεκινήσαμε
αλλά μετά, μέσα στην ομίχλη, δεν τους ξαναείδαμε,
γιατί εμείς βαδίζαμε σύμφωνα με το track του GPS.
Ανήσυχος πλέον και ο υπεύθυνος, μας ενημερώνει
ότι έχει ειδοποιήσει τη διάσωση, επειδή πιστεύει
ότι βρήκαν κάπου πρόχειρο καταφύγιο πάνω στην
διαδρομή ή έστριψαν δυτικά προς λάθος κοιλάδα.
Μετά από μέρες μάθαμε ότι είχαν πάρει τη λάθος
στροφή και βρέθηκαν από τις ομάδες διάσωσης σε
κάποιο καταφύγιο ανάγκης.

Ημέρα 4η: Tjaktja – Tjaktja Pass – Salka
Ίσως η πιο κρύα μέρα της διάσχισης, με το θερμόμετρο στις 10 το πρωί να δείχνει -25°C. Βγαίνοντας
από το καταφύγιο η ορατότητα μηδενική -κυριολεκτικά σαν να πλέουμε μέσα σε γάλα!- με πολύ
δυνατό άνεμο. Η συνεχής χιονόπτωση έχει καλύψει
τα οποιαδήποτε μικρά ίχνη από κάποιες συντροφιές
που έφυγαν πριν από μας. Ξεκινάμε με προσοχή
ακολουθώντας τους στύλους, προσπαθώντας κάθε
στιγμή να βρούμε τον έναν πάσσαλο μετά τον άλλο.
Περνώντας η ώρα, καταλαβαίνουμε, λόγω της δυσκολίας στην κίνηση με τα σκι, ότι η κλίση μεγαλώνει
και ότι ανηφορίζουμε σιγά σιγά προς το πέρασμα.
Κοντά στο τελείωμα, αρχίζει να βαθαίνει το χιόνι και

δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με τα σκι. Αλλάζουμε σε χιονορακέτες και φτάνουμε στο πέρασμα
Tjaktja Pass, το ψηλότερο σημείο του Kungsleden
(1140μ.), με το μικρό ξύλινο καταφύγιο ανάγκης.
Ο αέρας μανιασμένος και το κρύο αφόρητο πάνω
στο πέρασμα. Κάνουμε μια μεγάλη στάση μέσα
στην καλύβα για ανασύνταξη δυνάμεων με τσάι και
ξηρούς καρπούς. Χρειαστήκαμε περίπου 4 ώρες
για τα 4χλμ. και 100μ. υψομετρικής ανάβασης.
Από το πέρασμα, συνεχίζουμε την απότομη κατάβαση μέσα στην κοιλάδα Tjäktjavagge, με καλή
ορατότητα αυτή την φορά, με κατεύθυνση προς τη
διασταύρωση με την κοιλάδα Stuor Räitavagge,
όπου βρίσκεται το καταφύγιο Salka. Όταν φτάνουμε, αυτή τη φορά κατάκοποι, ένα περίεργο γεγονός
μάς παραξενεύει. Ο υπεύθυνος του καταφυγίου μάς
ρωτά, εάν είδαμε κάποιο στρατιωτικό αεροπλάνο
να πέφτει!!! Έκπληκτοι, του εξηγούμε ότι δεν αντιληφθήκαμε κάτι τέτοιο ούτε και ακούσαμε κάτι, το
οποίο θα ήταν αδύνατο με τον τόσο δυνατό αέρα.
Μας ενημερώνει ότι ένα νορβηγικό μεταγωγικό
αεροπλάνο χάθηκε κάπου στα βουνά κοντά στο
σημείο της πορείας μας. Σιγά σιγά στο καταφύγιο
αρχίζουν να συγκεντρώνονται στρατιωτικές δυνάμεις με διασώστες, χιονοδρόμους, ερπυστριοφόρα
οχήματα και snowmobiles και αρχίζουν να χτενίζουν
τις τριγύρω πλαγιές με μηδενική ορατότητα.
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Ημέρα 5η: Salka – Singi
Όταν ξυπνάμε το πρωί, η θύελλα μαίνεται ασταμάτητη και γίνεται απολύτως
σαφές ότι η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί. Ξεκινάμε σχετικά αργά και, καθόλη τη διάρκεια, έχουμε την «τύχη» να
βιώσουμε μια ολοκληρωμένη βουνίσια
αρκτική θύελλα σε πλήρη εξέλιξη. Η πιθανότητα να εγκλωβιστείς σε μια τέτοια
χιονοθύελλα, όσο κι αν φαντάζει περιπετειώδης και δραματική σε αναγνώστες
και τηλεθεατές ντοκιμαντέρ, σίγουρα
δεν είναι κάτι που κανείς επιθυμεί να
βιώσει στην πραγματικότητα.
Φτάνοντας στο καταφύγιο Singi,
μετά από 8 ώρες περίπου μέσα στη χιονοθύελλα, άλλη μια «ευχάριστη» έκπληξη μας περιμένει. Αυτή τη φορά πρέπει
να ξεθάψουμε με τα φτυάρια την είσοδο
της καλύβας μας από το χιόνι, για να
μπούμε μέσα. Ακόμα και η πρόσβαση
στο πηγάδι με το νερό απαιτεί προετοιμασία κανονικής αποστολής. Αφού
φοράμε με τον Γιώργο τις χιονορακέτες, μετά από 2χλμ.(!!!), φτάνουμε στο

Με φόντο το Kebnekaise.

Η έντονη σηματοδότηση του μονοπατιού με κόκκινα χιαστί.
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Το καταφύγιο Tjaktja.

πηγάδι και στην επιστροφή κουβαλάμε δύο 25λιτρα
μπιτόνια σέρνοντάς στα στο χιόνι με έλκηθρα.
Το βράδυ ο ουρανός καθαρίζει εντελώς, η
παγωνιά γίνεται πολύ έντονη και ένα καταπληκτικό
θέαμα μας περιμένει σαν ανταμοιβή και για τη σημερινή μας ταλαιπωρία. Το Βόρειο Σέλας, ένα από
τα ωραιότερα φαινόμενα που προσφέρει απλόχερα

Ξεθάβοντας την είσοδο στο καταφύγιο Singi.

η φύση, με αιφνίδιες εμφανίσεις σε ποικίλα σχέδια
και χρώματα της ίριδας, κάνει την εμφάνισή του
στον καθαρό αρκτικό ουρανό.
Η εμφάνιση του σέλαος, αν και πολύ σπάνια
στις μεσογειακές χώρες, είχε κινήσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων από την αρχαιότητα και ήταν
γνωστό στους αρχαίους Έλληνες. Ο Αριστοτέλης,
ο οποίος το αναφέρει στα
«Μετεωρολογικά» του, φέρεται να είναι ο πρώτος,
επιστημονικά, παρατηρητής
του φαινομένου. Τελευταία
εμφάνιση στη χώρα μας
ήταν κατά τη διάρκεια της
μαγνητικής καταιγίδας της
20ης Νοεμβρίου 2003. Από
τα παλιά χρόνια, οι κάτοικοι
των αρκτικών περιοχών,
επηρεασμένοι από τον μακρύ χειμώνα και τις άγριες
καιρικές συνθήκες, συνέδεσαν το σέλας με μύθους και
τοπικούς θρύλους, κάνοντάς
το αναπόσπαστο μέρος της
πλούσιας λαογραφίας τους.
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Οι σκανδιναβικοί λαοί πίστευαν
πως ήταν αντανακλάσεις από τις
δάδες που κρατούσαν οι Λάπωνες ψάχνοντας τους τάρανδους.
Οι Φινλανδοί ότι ήταν άγγελοι
του Θεού που κυνηγούσαν τους
δαίμονες. Οι Βίκινγκς πως ήταν
η αντανάκλαση των ασπίδων που
κρατούσαν οι Βαλκυρίες. Οι Εσκιμώοι ότι είναι ψυχές των νεκρών
που αναζητούν τους δικούς τους.
Οι Ινδιάνοι του Καναδά έβλεπαν
το βόρειο σέλας σαν τεράστιες
φωτιές που άναβαν οι ουράνιοι δαίμονες, όταν μαγείρευαν
φάλαινες, για να φάνε, ενώ οι
Ινδιάνοι της Αμερικής πίστευαν ότι πρόκειται για
μια μεγάλη συνάθροιση πολεμιστών, που έβραζαν
τους εχθρούς τους σε μεγάλα καζάνια. Ακόμα και
οι ιθαγενείς Μαορί της Νέας Ζηλανδίας, βλέποντας
το νότιο σέλας, πίστευαν πως ήταν οι πρόγονοί
τους που έφτασαν στην Ανταρκτική και παγιδεύτηκαν εκεί.

Ημέρα 6η: Singi – Kebnekaise Mountain Station – Nikkaluokta
Η τελευταία μέρα της διάσχισης, με, αυτή την
φορά, σχετικά καλό καιρό αλλά πάρα πολύ κρύο.
Ξεκινάμε νωρίς, γιατί η απόσταση που πρέπει να
διανύσουμε είναι πάνω από 30χλμ. Κατευθυνόμαστε ∆ προς τη στενή κοιλάδα Ladtjo, ανάμεσα σε
αρκτικούς γίγαντες. Η διαδρομή, κυρίως κατηφοΞημέρωμα στο Abiskojaure.
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Το τέλος της διαδρομής στον ορειβατικό σταθμό Kebnekaise Mountain Station.

ρική, με καταπληκτική θέα του ψηλότερου βουνού
της Σουηδίας, του Kebnekaise (2117μ.). Η όμορφη
μέρα μάς επιτρέπει να απολαύσουμε το πανόραμα
και δεν χάνουμε την ευκαιρία, με συχνές στάσεις,
να απαθανατίζουμε την ομορφιά του απέραντου
λευκού τοπίου. Όταν φτάνουμε, μετά από δεκατέσσερα, ευχάριστα αυτή τη φορά, χιλιόμετρα,
στον ορειβατικό σταθμό Kebnekaise, επικρατεί ένας
πραγματικός πανικός. Σ’ όλο αυτό το σιωπηλό και
γαλήνιο αρκτικό σκηνικό έχουν εισβάλει εκατοντάδες στρατιωτικές μονάδες και διασώστες με σκυλιά.
Με ελικόπτερα έχουν καταφθάσει δημοσιογράφοι
και τηλεοπτικά κανάλια, για να καλύψουν το γεγονός
και να πάρουν πληροφορίες σχετικά με το συμβάν
της πτώσης του αεροπλάνου και την πρόοδο των
ερευνών. Πολύ αργότερα, τις επόμενες ημέρες,
περιμένοντας στο αεροδρόμιο για την πτήση της
επιστροφής, μαθαίνουμε την τραγική κατάληξη
αυτού του περιστατικού, με 5 νεκρούς Νορβηγούς
στρατιώτες στη Β πλευρά του Kebnekaise.
Ύστερα από ένα μεγάλο διάλειμμα απόλαυσης
των ανέσεων του ορειβατικού σταθμού, συνεχίζουμε, για τα τελευταία 20χλμ., προς την κατάληξη της
διαδρομής μας, το μικρό χωριό Nikkaluokta των
Λαπώνων Sami. Περνάμε από κατάλευκες πανέμορφες πεδιάδες, δάση και παγωμένους υγροτό-

πους. Τώρα είναι πανέμορφα, όμως το καλοκαίρι
είναι πολύ δύσκολο να κινηθείς πάνω τους, επειδή
μετατρέπονται σε βάλτους με νέφη από κουνούπια
και μύγες. Έπειτα από μια σύντομη στάση σε μια
μικρή ξύλινη καλύβα, προχωράμε μέσα από το
χιονισμένο δάσος ανάμεσα από τα τόσο φορτωμένα με χιόνι έλατα που περισσότερο μοιάζουν με
διάσπαρτα ολόλευκα αγάλματα παρά με δέντρα.
Σαν φυσικά έργα τέχνης με δημιουργό τον βαρύ
χειμώνα της Λαπωνίας.
Αφήνουμε πίσω μας την Αρκτική γεμάτοι ικανοποίηση, εμπειρίες και εντυπωσιακές εικόνες, σχεδιάζοντας το επόμενο project. Μία χειμερινή διάσχιση
με σκι στην περιοχή της Αρκτικής, με συνοδεία το
Βόρειο Σέλας, τον αμυδρό χειμερινό ήλιο κάτω απ’
τον ορίζοντα και το επιβλητικό αρκτικό τοπίο της
βόρειας Σουηδίας είναι σίγουρα κάτι έξω από τα
συνηθισμένα μας «λημέρια». Το εντυπωσιακό αλπικό
σκηνικό, η πανέμορφη αρκτική φύση, τα βουνά της
πολικής Σουηδίας, οι χιονοσκέπαστες επιβλητικές
κορυφές, οι αλπικές πεδιάδες, οι παγωμένες λίμνες
και τα νερά ποταμών που τον χειμώνα σχηματίζουν
παγοκαταρράκτες συνθέτουν ένα αρκτικό μωσαϊκό,
μια εικόνα απρόβλεπτη και σκληρή αλλά, ταυτόχρονα, τόσο μαγική και αινιγματική.
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Κείμενο – Φωτογραφίες:
Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια Χατζηδάκη
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Η παραλία του Αγ. Νικολάου μέσα από τη Σπηλιά της Ωραίας Ελένης.
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Εγκαταλελειμμένος νερόμυλος στο μονοπάτι Μ41.

Μεγάλη Πέμπτη
Ξεκινάμε πρωί από το Πεδίον του Άρεως με το
πούλμαν, έχοντας τις διαβεβαιώσεις των αρχηγών
μας, του Φοίβου και του Μάρκου, ότι τα Κύθηρα
θα τα βρούμε. Και, πράγματι, δεν χάνουμε το καράβι, παρά τη στάση στα ουζερί της Νεάπολης.
Φτάνουμε στο λιμάνι των Κυθήρων, το ∆ιακόφτι,
με τα καραϊβικά νερά και την άσπρη άμμο με τα
παλιά καμαροειδή κτίσματα. Κατευθυνόμαστε προς
το εσωτερικό του νησιού, περνάμε από Λιβάδι και
Χώρα και καταλήγουμε στο Καψάλι, τον γραφικό
όρμο κάτω από το κάστρο, όπου θα καταλύσουμε.
Το ξενοδοχείο μας είναι πανέμορφο «Porto Delfino»,
μέσα σε πευκοδάσος, με θέα τη Χώρα, τη θάλασσα
και, στο βάθος, την αυγόσχημη βραχονησίδα Χύτρα.
Πάνω από το ξενοδοχείο, κρεμασμένο σε ψηλό
βράχο, δεσπόζει το λευκό εκκλησάκι του Άη Γιάννη
εν Κρημνώ. Κατευθείαν για φαγητό στην παραλία
και βόλτα στο λιμανάκι.

Μεγάλη Παρασκευή
Ξεκινάμε με πεζοπορία από το ξενοδοχείο προς τη
Χώρα, από την πίσω πλευρά (μονοπάτι Μ1), μέσα
από χωράφια γεμάτα βότανα και αγριολούλουδα
και θέα από πάνω μας το Κάστρο, πίσω μας το Καψάλι και απέναντι τα Αντικύθηρα και το καταγάλαζο

πέλαγος. Ανηφορίζουμε προς το πίσω μέρος της
χώρας. Λίγο πριν αρχίσουν τα σπίτια, ο Φοίβος μας
πληροφορεί ότι εκεί βρισκόταν η παλιά χωματερή
της Χώρας, στα μπάζα της οποίας έχει τώρα διαμορφωθεί το μονοπάτι. Τίποτα πλέον δεν θυμίζει
σκουπιδότοπο. ∆ιασχίζουμε γρήγορα τη Χώρα και
βγαίνουμε στην άλλη άκρη, για να κατηφορίσουμε
προς την παραλία Φελωτή, όπου θα μας παραλάβει ταχύπλοο για μια μίνι κρουαζιέρα μέχρι τη
Χύτρα. Κάνουμε στιγμιαίο μπανάκι στην παγωμένη
θάλασσα και μια σύντομη επίσκεψη στο εκκλησάκισπήλαιο της Αγίας Πελαγίας, που είναι κρυμμένο
στα βράχια της ακτής. Μπαίνουμε στο ταχύπλοο
με τον τρελό καπετάνιο, που βάζει τις μηχανές στο
φουλ, και απογειωνόμαστε για τη Χύτρα. Είναι ένας
εντυπωσιακός βράχος που ορθώνεται πανύψηλος
από τη θάλασσα, με γαλαζοπράσινες σταλακτιτικές σπηλιές και αποικίες γλάρων, κορμοράνων και
γερακιών που μεταναστεύουν στη Μαδαγασκάρη.
Κυρίως, όμως, είναι η απόκρημνη κατοικία της μοναδικής σεμπρεβίβας, ενός πολύτιμου αμάραντου
με εκτυφλωτικό κίτρινο χρώμα, που συλλέγεται
μια φορά το χρόνο απ’ όσους Κυθήριους μπορούν
να αναρριχηθούν απευθείας από τη θάλασσα στα
απότομα βράχια της νησίδας.
Η κρουαζιέρα συνεχίζεται προς το ακρωτήριο

28

poa259.indd 28

5/2/2014 1:57:03 µµ

Μεσαιωνικά καστρόσπιτα στην Κάτω Χώρα Μυλοποτάμου.

Τράχηλας, όπου υπάρχουν υπολείμματα από αρχαία λατομεία, και μετά δυτικά, προς το ακρωτήριο
Γκρόσσα Πούντα και την απίστευτα γαλάζια παραλία Κυριακουλού. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει χρόνος
για μπάνιο. Ξαναπογειωνόμαστε με βαριά καρδιά
για πίσω στο Καψάλι. Κολύμπι στην παραλία του
και επίσκεψη στην άλλη «Χύτρα», την ταβέρνα του
Καψαλιού.
Το απόγευμα ανεβαίνουμε
από κατάφυτο μονοπάτι στη Χώρα
για τον Επιτάφιο, στην εκκλησία
του Εσταυρωμένου. Πλήθος κόσμου στέκεται στις παρυφές των
καλντεριμιών, περιμένοντας την
περιφορά. Όλες οι πόρτες και
τα παράθυρα είναι ανοιχτά και
στολισμένα με εικονίσματα, στεφάνια και κεριά. Σε όλο το μήκος
της διαδρομής του Επιταφίου
υπάρχουν αναμμένες δάδες. Όσο
βραδυάζει, οι φωτιές δημιουργούν ένα απίστευτα ατμοσφαιρικό
και κατανυκτικό σκηνικό από την
εκκλησία μέχρι ψηλά στο κάστρο,
ενώ τον Επιτάφιο ακολουθεί τεράστια πομπή.

Μεγάλο Σάββατο
Αναχώρηση με το πούλμαν για τον γραφικό Ποταμό,
για να δούμε το παζάρι τοπικών προϊόντων, που
συνεχίζει μια παράδοση 400 ετών, και κατόπιν για
τον Καραβά, όπου επισκεπτόμαστε τον «Φούρνο του
Καραβά», ένα παλιό ελαιοτριβείο (ή λιτριβιδείο στα
τσιριγώτικα) που έχει μετατραπεί σε επιτυχημένο
αρτοποιείο που παράγει τα περίφημα λαδοπαξίμα-

Μάρκος και Φοίβος, Φοίβος και Μάρκος.
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Πεζοπορώντας προς τη Χώρα Κυθήρων και το κάστρο της.

δα Κυθήρων. Εδώ πουλιέται εμφιαλωμένη και μια
καταπληκτική ελληνική ποικιλία κόκκινου κρασιού,
ο αρικαράς.
Η σημερινή μας πορεία ξεκινά από την πηγή
Αμίρ Αλή κάτω από το εγκαταλελειμμένο χωριό
Βαγγιάνικα. Μας υποδέχεται τσιρίζοντας και απειλώντας μια τρελαμένη επιθετική χήνα. Μπαίνουμε
στο ρέμα, σε ένα καταπράσινο, ειδυλλιακό τοπίο
με πηγές, ρυάκια, περικοκλάδες και πέτρινα γεφυράκια. Φτάνουμε σε έναν ελαιώνα, όπου μας
περιμένει ξενάγηση στα μυστικά του εκλεκτού βιολογικού κυθηραϊκού λαδιού από τον ιδιοκτήτη της
εταιρείας «Αστάρτη». Μετά τη σχετική ελαιογνωσία,
διασχίζουμε τους ελαιώνες και ανηφορίζουμε προς
το βόρειο άκρο των Κυθήρων, το ακρωτήριο Σπαθί,
με τον φάρο του. ∆ιάλειμμα για ρεμβασμό με θέα
προς Πελοπόννησο και Ταΰγετο. Επιστρέφοντας,
κάνουμε μικρή παράκαμψη δυτικά, για να σκαρφαλώσουμε στη Σπηλιά της Ωραίας Ελένης, όπου,
σύμφωνα με το μύθο, έγινε μικρή στάση του Πάρι
και της Ελένης καθοδόν προς την Τροία. Το μικρό
αυτό σπήλαιο είναι καλυμμένο από απολιθώματα
κοχυλιών, ενώ απ’ έξω φύεται η καμπανούλα η
βραχόφυλλη, ενδημική των Κυθήρων (Campanula
saxatilis subsp. cytherea). Απολαμβάνουμε από
ψηλά την πανέμορφη παραλία του Αγ. Νικολάου,

Μ. Παρασκευή: Τα σπίτια, ανοιχτά
και στολισμένα, υποδέχονται τον Επιτάφιο.
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που είναι πολύ δελεαστική για μια βουτιά, αλλά
έχουμε ακόμα πολύ περπάτημα μέχρι την Πλατιά
Άμμο. Εκεί, μετά από σύντομο μπανάκι, τρώμε το
πολύ νόστιμο μεσημεριανό μας στην ψαροταβέρνα
«Βαρκούλα».
Το βραδάκι αναχωρούμε με το πούλμαν για
την Ανάσταση στο μοναστήρι της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στη δυτική πλευρά του νησιού. Εντυπωσιακός, πολύ καλά διατηρημένος ναός, εξαιρετικοί
ψάλτες και ψάλτισσες, ένας μάλλον παράφωνος
αλλά συμπαθέστατος παπάς. Ολοκλήρωση της βραδιάς με εξαιρετική μαγειρίτσα και άλλα κρεοφαγικά
εδέσματα στο Λιβάδι, στον «Τοξότη».

Ο φάρος στο ακρωτήριο Σπαθί, το βόρειο
άκρο των Κυθήρων.

Κυριακή του Πάσχα
Ξεκινάμε για περιδιάβαση στην πανέμορφη Χώρα.
Περιηγούμαστε στα καλντερίμια και στα σπίτια με
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Επισκεπτόμαστε
την οικία του διάσημου συγγραφέα Λευκάδιου
Χέρν Κοϊζούμι, που γεννήθηκε στη Λευκάδα, ήταν
ιρλανδικής και κυθηραϊκής καταγωγής αλλά διέπρεψε στην Ιαπωνία. Βλέπουμε και το σπίτι όπου
διέμειναν εξόριστοι ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο
Σταμάτης Μερκούρης, πατέρας της Μελίνας, καθώς
και την οικία των Γιάννη και Άννας Πετροχείλου,

Μέσα στο ρέμα, μετά την πηγή Αμίρ Αλή.
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Ο ναός του Παντοκράτορα μέσα στο κάστρο της Χώρας.

των πρωτοπόρων της ελληνικής σπηλαιολογίας.
Ακολουθεί ανάβαση στο μαγευτικό κάστρο με την
εκκλησία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας (καθολική)
και τον ναό του Παντοκράτορα με αρχιτεκτονική
τύπου... Gaudí!
Το μεσημέρι μάς περιμένει λουκούλλειο κατσίκι
στη λαμαρίνα στη γνωστή μας «Χύτρα», στο Καψάλι.
Το υπόλοιπο της ημέρας χωνεύουμε.

∆ευτέρα του Πάσχα

Η νησίδα Χύτρα από το κάστρο της Χώρας.

Αναχώρηση για Ποταμό – χωριό Τριφυλλιάνικα. Ο
Φοίβος μας δείχνει, στην αρχή της σημερινής μας
διαδρομής (μονοπάτι Μ31), ένα κτίσμα που έχει
ανακαινιστεί σύμφωνα με την παραδοσιακή κυθηραϊκή αρχιτεκτονική. Η πανέμορφη πορεία μας
περνά μέσα από ρέμα με νερά και πολύ όμορφα
βούρλα και αγριολούλουδα και καταλήγει στην Παλιόχωρα, την ερειπωμένη μεσαιωνική πρωτεύουσα
των Κυθήρων. Εδώ στέκεται ακόμα η μικρή αλλά
γραφικότατη πέτρινη βυζαντινή εκκλησία της Αγ.
Βαρβάρας, σταυροειδής βασιλική με τρούλο. Επισκεπτόμαστε τα ερείπια του κάστρου, με την εντυπωσιακή θέα στις παραλίες νότια της Αγ. Πελαγίας
και στο καταπράσινο ρέμα της Κακιάς Λαγκάδας,
διάσπαρτο με κατακόκκινες ευφορβίες. Στο τέλος
του μονοπατιού, στον χωματόδρομο, μας περιμένει
μια ευχάριστη έκπληξη: Ο ιδιοκτήτης του πούλμαν,
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Όλη η ομάδα μπροστά στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα του κάστρου.

ο Παναγιώτης, που είναι ντόπιος, μας προσφέρει
Κάτω Χώρα, την καστροπολιτεία του Μυλοπόταμου.
κυθηραϊκά λαδοπαξίμαδα, τοπικό τυρί, ελιές κι έναν
Ένα μαγευτικό μεσαιωνικό τοπίο από παλιά πέτρινα
υπέροχο ροζέ αρικαρά του πατέρα του.
κτίσματα στο χείλος του βράχου, με ασυνήθιστες
∆ιασχίζουμε το νησί με δυτική κατεύθυνση προς
καμπυλωτές πλάκες στις στέγες.
το χωριό Μυλοπόταμο, γνωστό για τον καταρράκτη
Τρίτη του Πάσχα
του, που κατεβάζει νερό ακόμα και το κατακαλόκαιρο. Ξεκινάμε την κυκλική πορεία μας (μονοπάτι
Η μέρα της επιστροφής ξεκινά με στάσεις ανεφοδιαΜ41) από την πλατεία με τον πλάτανο και την πηγή
σμού στο παντοπωλείο «Σταύρος» της Χώρας (μέλι,
με το μαρμάρινο λιοντάρι προς τον καταρράκτη.
μελούνια, φατουράδα) και στο ζαχαροπλαστείο της
Από κει ακολουθούμε κατηφορικά το ρέμα μέσα
«Ρένας» στο Λιβάδι (ροζέδες). Περνώντας με το
σε ένα κατάφυτο τοπίο και επισκεπτόμαστε τους διαδοχικούς
Campanula saxatilis subsp. cytherea, ενδημική του νησιού.
πέτρινους νερόμυλους που κάποτε λειτουργούσαν εδώ. Έχουν πια
όλοι ερειπώσει, όμως ένας έχει
ανακαινιστεί και μας δίνει μια ιδέα
για το πώς ήταν κάποτε αυτά τα
κτίρια. Στο δρόμο μας συναντάμε
διαδοχικές βάθρες με καταρρακτάκια και κάνουμε στάση και
διασκεδαστικό μπάνιο στη μεγαλύτερη απ’ αυτές. Μέσα από δέντρα
και αγριολούλουδα, ανηφορίζουμε
πάλι προς το Μυλοπόταμο για ένα
απολαυστικό γεύμα στην ταβέρνα
«Πλάτανος» στην πλατεία του χωριού. Ακολουθεί μικρή βόλτα στην
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Το Καψάλι.

πούλμαν από τα Τσικαλαρία, συναντάμε τη λιτανεία
της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, η εικόνα της οποίας,
μετά το Πάσχα και για βδομάδες, περιφέρεται πεζή
σε όλα τα χωριά του νησιού. Κατόπιν επισκεπτόμαστε τον τόπο της αρχαίας πρωτεύουσας των Κυθήρων, της Σκάνδειας, της σημερινής Παλαιόπολης.
Στεκόμαστε για λίγο στο μινωικό νεκροταφείο με
τον «θρόνο της Αφροδίτης», έναν λαξευμένο βράχο
σε σχήμα καθίσματος ψηλά πάνω από το πέλαγος.

Θαυμάζουμε τις πολύ δελεαστικές παραλίες, που
όμως δεν υπάρχει πια χρόνος να τιμήσουμε. Αναχωρούμε για το λιμάνι του Αβλέμονα, στα ανοιχτά
του οποίου ναυάγησε ένα από τα πλοία του λόρδου
Έλγιν, που μετέφεραν τα κλεμένα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπαίνουμε για λίγο στο μικρό φράγκικο
κάστρο με το φαγωμένο μαρμάρινο έμβλημα του
φτερωτού λέοντα του Αγίου Μάρκου, συμβόλου της
Γαληνοτάτης ∆ημοκρατίας της Βενετίας. Κάνουμε
μικρή βόλτα στο γραφικό
ψαροχώρι και ξεκινάμε για
τον τελευταίο μας σταθμό,
το ∆ιακόφτι, απ΄ όπου θα
πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Μια ομάδα κάνει
πορεία απ’ το μνημείο του
Κολοκοτρώνη προς ∆ιακόφτι
(μονοπάτι Μ37), ενώ υπόλοιπη ομάδα απολαμβάνει
την άσπρη άμμο και τα καταπράσινα νερά της παραλίας
του. Το ταξίδι στα Κύθηρα
φτάνει, δυστυχώς, στο τέλος
του. Φοίβο και Μάρκο, σας
ευχαριστούμε!

Καταρράκτης και βάθρες για βουτιές στο μονοπάτι Μ41
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ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

Ο βυζαντινός ναός της Αγ. Βαρβάρας στην Παλιόχωρα.

Τα Μονοπάτια των Κυθήρων (Kythera Hiking)
είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε στα Κύθηρα
από το Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία
Προστασίας της Φύσης και την εταιρεία Paths
of Greece. Σκοπός του είναι να αποκτήσει το
νησί ένα δίκτυο από καλά σηματοδοτημένες
διαδρομές πεζοπορίας, οι οποίες θα αποκαλύπτουν στον πεζοπόρο τις κρυμμένες ιστορικές και φυσικές ομορφιές των Κυθήρων. Στο
πλαίσιο του προγράμματος, έχουν σήμερα
σηματοδοτηθεί 7 διαδρομές συνολικού μήκους
περ. 40 χλμ., οι οποίες χρησιμοποιούνται και
ως πεδίο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για
τους μαθητές των σχολείων του νησιού. Ήδη
έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες για την
αξιοποίηση επιπλέον διαδρομών, οι οποίες
είναι προσβάσιμες από την άνοιξη 2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
προγράμματος (www.kytherahiking.gr) καθώς
και στην ιστοσελίδα της Paths of Greece (www.
pathsofgreece.gr).
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Κείμενο: Κώστας Αστρακιανάκης
Φωτογραφίες: Κώστας Αστρακιανάκης - Παναγιώτης Χάσουλας

Στην αρχή της διαδρομής, αντικρίζοντας τα «τείχη» της Συκιάς.
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Υ

πάρχουν κάποιες ορειβατικές διαδρομές, για
τις οποίες διαβάζει κανείς ή ακούει διηγήσεις τρίτων, η ομορφιά αλλά και η δυσκολία
των οποίων του εξάπτουν τη φαντασία. Συνήθως
δεν μπαίνουν στα προγράμματα των συλλόγων
–ή μπαίνουν σπάνια, συνοδευόμενες πάντα απ’
τη σημείωση «Μόνο για έμπειρους». Η εμπειρία
όμως είναι μια έννοια, το περιεχόμενο της οποίας
διευρύνεται την επόμενη φορά που αποφασίζεις
και πραγματοποιείς κάτι πιο απαιτητικό από την
προηγούμενη. Αλλιώς αρκείσαι στα καθιερωμένα
«κι απλώνεσαι κατά το πάπλωμά σου»: άποψη βέβαια καθ’ όλα σεβαστή (ασύμβατη όμως προς κάθε
έννοια εξέλιξης/προόδου).
Τη φορά αυτή λοιπόν, με τον πεζοσύντροφό
μου τον Παναγιώτη βάλαμε στόχο το «Ασέληνον
όρος» των αρχαίων,1 τη Γκιώνα. Και, αντίθετα με τον
καβαφικό στίχο, με πολλήν «περίσκεψιν» και «αιδώ»
αποφασίσαμε να υπερβούμε τα «Τείχη»2 (= τις ορθοπλαγιές) που «μεγάλα κ’ υψηλά» (πολύ υψηλά!)
εκτινάσσονται πάνω απ’ το χωριουδάκι της Συκιάς
(700μ. υψόμ.) και μέσ’ απ’ το περιβόητο σύστημα
από λούκια και ράμπες που έχει καθιερωθεί να
ονομάζεται «μονοπάτι του Καραγιάννη»3 να βγούμε
στην κορυφογραμμή (2450μ.) και στην Πυραμίδα,
την ψηλότερη κορφή της Ρούμελης (2507μ.), επιστρέφοντας απ’ το Λαζόρεμα αυθημερόν.
Είθισται του κυρίως πιάτου να προηγείται το
ορεκτικό. Στην περίπτωσή μας, αυτό σερβιρίστηκε
χωρίς να το ‘χουμε παραγγείλει (διάβαζε: σχεδιά-

σει): Ξεκινώντας από μια πνιγηρή Αθήνα νωρίς τ’
απόγευμα της ∆ευτέρας 10/6/13 με προορισμό την
Παύλιανη (στην περιοχή της οποίας θα κατασκηνώναμε), ο Παναγιώτης σταματά το αυτοκίνητο πάνω
από μια ρεματιά στην έξοδο από το Κάτω προς
το Πάνω χωριό, πλάι σε κρήνη. Κι όπως ξεμουδιάζαμε στο δρόμο μετά τις τονωτικές γουλιές της
βρυσομάνας, βλέπουμε μια ξύλινη πινακίδα που
με πολύ χιούμορ μάς πληροφορεί για μια «παραποτάμια διαδρομή», έναν «καταρρακτάκο» κι έναν
«υδροβιότοπο». Το μονοπάτι, κατηφορικό και καλογραμμένο, μας προσκαλεί να τ’ ακολουθήσουμε, το
ίδιο κι ο μεθυστικός κελαρυστός ήχος του νερού.
Κι έτσι, για την επόμενη μιάμιση ώρα4 βρεθήκαμε
ν’ απολαμβάνουμε μια καταπληκτική διαδρομή σ’
ένα νεραϊδένιο σκηνικό, μες στα έλατα και στα
κισσόπλεχτα πλατάνια, περνώντας με διαδοχικά
γεφυράκια πότε στη μια και πότε στην άλλη όχθη
του ρέματος που αργότερα, στην ταβέρνα όπου
δειπνήσαμε, διαπιστώσαμε στο χάρτη πως δεν είναι άλλο απ’ το πρώτο τμήμα του Ασωπού. Η καλή
εκδρομή απ’ την αρχή της φαίνεται!
Την επομένη, Τρίτη 11 του Ιούνη, ξεκινάμε το
περπάτημα απ’ το μικρό πλάτωμα στην είσοδο της
Συκιάς στις 06:36. Κάποιες χιονούρες που είδαμε
στα ψηλά όπως ερχόμασταν μας έκαναν τελικά να
πάρουμε καλού κακού και τα πιολέ. Έχουμε μαζί
μας 30 μέτρα σκοινί των 8mm, μποντριέ, λανιέρες
και καραμπίνερ ασφαλείας, καθώς, μεταξύ άλλων,
τα άρθρα που έχουμε διαβάσει μιλούν για ένα πολύ
συνέχεια στη σελ. 40.

Στο βάθος του ελατίσιου «κάδρου» η κορφή Πύργος (2063μ.).
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αδιάβροχο σήμερα ίσως να χρειαστεί: ο καιρός
έχει μια υγρασία και απ’ το μεσημέρι και μετά
προβλέπεται ιδιαίτερα ασταθής.
Ακολουθώντας τα σημάδια (κίτρινο σε άσπρο
πλαίσιο) φτάνουμε σε 1 ώρα 15’ σε χαρακτηριστικό «ώμο» στα 1250μ. Ευθεία (Β) το μονοπάτι
συνεχίζει για Λαζόρεμα, εμείς όμως στρεφόμαστε δεξιά πάνω στην απότομη πλαγιά (Α) με
τα μεγάλα αραιά έλατα, μέχρι που διακρίνουμε
σε βράχο το πρώτο κόκκινο (με σπρέι) σημάδι.
Σύντομα έχουμε και το πρώτο μας σκαρφάλωμα
(σε σημείο όπου υπάρχει κόκκινο βέλος δείχνοντας δεξιά), κατόπιν το πρώτο μικρό λούκι.
Όπου να ’ναι, σύμφωνα με τις περιγραφές της
διαδρομής, πρέπει να συναντήσουμε και το εκτεθειμένο εκείνο πέρασμα (που ομολογώ πως με
ψιλοαγχώνει). ∆εύτερο μικρό λούκι (δεξιά και
κάτω μας χάσκουν γκρέμια) και συνεχίζουμε
την ανάβαση.5
Αγνοώντας τα μπλε σημάδια στρεφόμαστε
τώρα προς τ’ αριστερά (ακριβώς σ’ αυτή την
αλλαγή κατεύθυνσης ο Π. έβαλε το σκοινί ν’
«Μονοπάτι» συνώνυμο του scrambling!
ανέβω έναν λείο πλαγιαστό βράχο στον οποίο
δυσκολευόμουν να βρω ανυψωτήριο πιάσιμο).
εκτεθειμένο πέρασμα, σύντομο μεν («δυο τρία βήΤο πεδίο είναι πολύ επικλινές, με τα χέρια και με
ματα») αλλά που από κάτω του χάσκουν «200 μέτρα
τα μπατόν κερδίζουμε εν ιδρώτι του προσώπου
ορθοπλαγιά!». Νερό, Τζι Γιου και σαντουιτσάκια
μας το υψόμετρο· το τοπίο όμως είναι ζωογονητικά
αποτελούν τις προμήθειές μας, ενώ το αυτονόητο
βουνίσιο, με τα έλατα και με τα βράχια και με τη

Το χαρακτηριστικό γραμμωτό στήθωμα στα 1800μ.
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Αγριοκάτσικα, οι μόνιμοι ένοικοι της Γκιώνας.

θέα των Βαρδουσίων πίσωθέ μας «όλα τα λεφτά».
∆ιαγράφεται ολόκληρο το περίγραμμα της νότιας
κορυφογραμμής τους, που την είχαμε διασχίσει δυο
χρόνια πριν (βλ. Φυσιολατρικοί Ορίζοντες τ. 255),
κι η εμπειρία εκείνη είναι εμφανής στο τωρινό μας
εγχείρημα. Τα κόκκινα σημάδια κρατούν σταθερή
την πορεία μας· μόνο μια δυο φορές ξεφύγαμε
και γυρίσαμε πίσω στην τελευταία κόκκινη πιτσιλιά
μέχρι να εντοπίσουμε, κινούμενοι σύμφωνα και με
το GPS, την επόμενη. Στις βουνοπλαγιές και στους
γκρεμούς προς τα δεξιά μας αντικρίζουμε φευγαλέα και τα πρώτα αγριοκάτσικα!
Στα 1800μ. περίπου φτάνουμε σε χαρακτηριστικό γραμμωτό βραχώδες στήθωμα. Σύντομη στάση
και μετά ξανά σκαρφάλωμα, να ξεπεράσουμε ένα
βράχινο μέτωπο ευθεία επάνω και να βγούμε σε
ράχη δεξιά. Το δάσος τελειώνει, αποπάνω μάς κυκλώνουν οι ορθοπλαγιές, η κορυφογραμμή φαντάζει απρόσιτη, η σηματοδότηση όμως δε μας αφήνει
περιθώρια αμφιβολίας. Στάση στα 2100μ., έχοντας
πίσω μας την επιβλητική εικόνα δύο βραχωδών
απολήξεων που μοιάζουν σαν «δίδυμοι πύργοι».
Η ανάβαση σε μεγάλο βαθμό γίνεται πια σκαρφαλώνοντας με τα χέρια μέσ’ από μια κάθετη σχεδόν
στενωπό, με σάρα ή χορτάρι (εδώ, σε κίνηση με
ομάδα θέλει προσοχή οι πρώτοι να μη ρίξουν καμιά
πέτρα στους αποκάτω). Από τα 2200μ. (υπάρχει η

σχετική ένδειξη γραμμένη σε βράχο) ανεβαίνουμε μια ατέλειωτη σάρα κινούμενοι στην αριστερή
πλευρά του βραχώδους της τοιχώματος, ώσπου
τα σημάδια μάς γλιτώνουν απ’ το κουραστικό χαλικομάνι στέλνοντάς μας, με ανακούφιση, πάλι πάνω
στα βράχια. Νέα στάση στα 2300 και εφορμούμε για
την τελική εκπόρθηση της κορυφογραμμής, στην
οποία... αναδυόμαστε (ουφ!) στις 13:43.
Έχει πια συννεφιάσει, τ’ αεράκι μάς αναγκάζει
να φορέσουμε τ’ αντιανεμικά. Μετά την απαραίτητη αλληλοφωτογράφιση με φόντο την έξοδο του
«Κάραγιαν Τρέιλ» (πώς μου ’ρθε τώρα τούτος ο
αγγλισμός;) βαδίζουμε λίγο προς Ν, στο πλάτωμα
μέχρι την αρχή της ράχης που οδηγεί στο Τραγονόρος (2456μ.), με θέα τη χαράδρα της Ρεκάς,
τον κόλπο της Ιτέας στο βάθος και, στα πόδια μας,
μικροσκοπικό, το καταφύγιο του ΠΟΑ, 700μ. χαμηλότερα. Ξανά πίσω, και παίρνοντας τώρα τα σακίδια
συνεχίζουμε Β για τα τελευταία μέτρα υψομετρικής
ως την Πυραμίδα. Κοιτώντας από ένα σημείο στην
άκρη της κόψης βλέπουμε σ’ όλο του το εύρος το
τι ακριβώς ανεβήκαμε τις προηγούμενες ώρες· η
θέα, δε, απ’ την κορφή –με Παρνασσό, Οίτη και
Βαρδούσια– συνιστά την πεμπτουσία της ρουμελιώτικης ορεινής γης –όχι;
Τρεις παρά πέντε αρχίζει το κομμάτι της επιστροφής. Από το κλασικό πλέον μονοπάτι κατη41
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Στην ατέλειωτη σάρα μετά τα 2200μ.

ανασυγκρότηση και πέντε παρά
εισερχόμαστε, ακριβώς κάτω
απ’ την πηγή, στη βραχώδη κοίτη του Λαζορέματος. Εδώ είναι
το «λάθος» μας: βασιζόμενοι σε
προ δεκαετίας άρθρο της διαδρομής6 αλλά και στο παχύτερο
ίχνος που δείχνουν το GPS και
ο χάρτης, ύστερ’ από ολιγόλεπτη σύσκεψη (μη βρίσκοντας
και κανένα βοηθητικό σημάδι)
αποφασίζουμε και μπαίνουμε
μέσα στην απότομη εκείνη ρεματιά.7 Μας πήρε μιάμιση ώρα
μέσα στην ελατοπερίκλειστη
αυτή χούνη ως κάτω στις στάνες (1300μ.) –και σ’ ένα δίμετρο
«χωνί» βάλαμε, δεύτερη φορά
Η έξοδος του «Κάραγιαν Τρέιλ», 2450μ.
σήμερα, σκοινί (για να μη μείνει
«παραπονεμένη» και η κάθοδος,
φορίζουμε προς ∆ιασέλα (2200/2180μ.) και Βαθιά
φαντάζομαι). Εξίμισι πια, κι η από ώρα κρεμάμενη
Λάκκα (1940μ.) στο δυτικό άκρο της οποίας, στη
επάνω μας συννεφιά αφήνει τις πρώτες της ψιχάβάση βράχων με νότιο προσανατολισμό, αναβλύζει
λες, τώρα όμως το μονοπάτι με τα ασπροκίτρινα
λυτρωτικά η πηγή Καράμπα (στα 1830μ.). Μισή ώρα
σημάδια του θα μας οδηγήσει απρόσκοπτα από
42
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Η έξοδος του Λαζορέματος στην άκρη της Βαθιάς Λάκκας.

δω και πέρα. Στο ύψος του «ώμου» πετυχαίνουμε
και δυο νεαρούς Εγγλέζους (!) που είχαν στήσει
τη σκηνή τους στο απάγκιο μιας πτύχωσης του
εδάφους: ο Τζο κι ο Τζον είχαν διανυκτερεύσει την
προηγουμένη στο χώρο του καταφυγίου κι αύριο θα
συνέχιζαν για Άμφισσα. Τα σχόλια δικά σας.
Στη Συκιά φτάσαμε 20:15, έχοντας «φάει»
στο μεταξύ και μια γερή μπόρα με χαλάζι. Λίγο
κουρασμένοι, είν’ η αλήθεια, αλλά βαθύτατα ικανοποιημένοι που γι’ άλλη μια φορά είχαμε φέρει
εις πέρας επιτυχώς μια ακόμα ορειβατική μας
στόχευση παρέα. Τα τείχη της Γκιώνας τα είχαμε
«αλώσει», παράλληλα όμως –κι αυτό θαρρώ είν’ πιο
σπουδαίο– είχαμε ξεπεράσει και το φράγμα που
συχνά θέτουν στον άνθρωπο ποικίλοι περιορισμοί
–νοητικοί, ψυχολογικοί..., ο φόβος, η αμφιβολία, τα
διάφορα (δικαιολογημένα ή όχι) «μήπως;...». Το «μονοπάτι Καραγιάννη» αποδείχθηκε στην πράξη πολύ
λιγότερο δύσκολο απ’ όσο το υπολογίζαμε/-ιζα.
Ήταν μια μέρα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη
μέσα μας, κι η καλύτερη εικόνα που μας χάρισε
ήταν όταν φεύγοντας με τ’ αυτοκίνητο είδαμε, λίγο
έξω απ’ το χωριό, ένα ζαρκάδι να διασχίζει κάθετα
την άσφαλτο, να πισωγυρίζει στιγμιαία κι έπειτα

να χάνεται ακάθεκτο μες στο ρουμάνι. Ψηλά, οι
ορθοπλαγιές είχαν ροδίσει στις στερνές αχτίνες
του ήλιου.
Σημειώσεις
1. Επειδή, σύμφωνα με το μύθο, στις πλαγιές του η Σελήνη
έκρυβε τον έρωτά της με τον Ενδυμίωνα.
2. ∆ιάβασε το πανέμορφο αυτό ποίημα (1897) του Κ. Π.
Καβάφη.
3. Από το όνομα του ∆ημήτρη Καραγιάννη, ορειβάτη και
εκπαιδευτή, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 σηματοδότησε την παλιά αυτή «στράτα» των βοσκών.
4. Το «μονοπάτι του ανέμου», όπως αναγράφεται, διαρκεί
45’ από την άσφαλτο (πηγή Τσάπη) ως το κιόσκι πάνω απ’
τη βαλτολίμνη (τον «υδροβιότοπο»), κι άλλο τόσο περίπου
η επιστροφή απ’ τον χωματόδρομο πάνω στο χωριό (πηγή
Θεοχάρη).
5. Με τον τρόπο αυτό, διαπιστώσαμε αργότερα, παρακάμψαμε το δύσκολο σημείο πηγαίνοντας κατευθείαν
επάνω.
6. Βλ. περ. ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ τ. 24.
7. Στο πρόσφατο αναλυτικό αφιέρωμα για τη Γκιώνα τού
ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ (τ. 67) –που λησμονήσαμε να ξαναδιαβάσουμε…– περιγράφεται η σωστή πορεία, που αποφεύγει
την κοίτη.

43
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Γιάννης, μ’ ένα τηλεφώνημά του τον Οκτώβριο,
έριξε την ιδέα:
– Τι λες για έναν χειμερινό Άθω τα Χριστούγεννα;
Αυτό ήταν αρκετό και, με συνοπτικές διαδικασίες, κανονίσαμε τα διαμονητήρια και τις κρατήσεις.
Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη και κατευθείαν στην
Ουρανόπολη με τον χαρακτηριστικό βυζαντινό
πύργο της στο λιμάνι. Από κει πήραμε το καράβι
«Άξιον Εστί» προς το λιμάνι του Αγίου Όρους,
τη ∆άφνη, στη νοτιοδυτική πλευρά της αθωνικής
χερσονήσου.

Ημέρα 1η
To πλοίο κινείται κατά μήκος της ακτογραμμής και
σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτή, πραγματοποιώντας στάσεις στους αρσανάδες (λιμάνια) της
κάθε μονής. Έτσι, πρώτη στάση στη Γιοβάνιτσα, τον
αρσανά της σερβικής Μονής Χιλανδαρίου και μετά
στον αρσανά της βουλγαρικής Μονής Ζωγράφου.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή προς τη ∆άφνη, δεσπόζουν οι τρεις παραθαλάσσιες Μονές ∆οχειαρίου,
Ξενοφώντος και Αγίου Παντελεήμονος.
Πρώτα συναντάμε τη Μονή ∆οχειαρίου. Η παράδοση αποδίδει την ίδρυση του μοναστηριού στον
Άγιο Ευθύμιο, μαθητή και συνασκητή του Αγίου
Αθανασίου, τον 10ο αι. Ευεργέτης του μοναστηριού
υπήρξε o βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ Ζ’ ∆ού-

Κείμενο: Νίκος Τόδουλος
Φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος, Γιάννης ∆ημητράκης
Η καμπάνα της Παναγίας.
44

poa259.indd 44

5/2/2014 1:57:46 µµ

Η Παναγία του Άθου.

κας. Στα μέσα του 16ου αιώνα χτίστηκε το Καθολικό,
που είναι αφιερωμένο στο όνομα των Αρχαγγέλων
Μιχαήλ και Γαβριήλ και ιστορημένο από τον ζωγράφο Θεοφάνη. Μισή ώρα αργότερα, το καράβι
σταματά στη Μονή Ξενοφώντος, που ιδρύθηκε λίγο
πριν από το 998 και έχει δύο Καθολικά αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο. Το παλαιότερο είναι από τα
μικρότερα του Αγίου Όρους και ο νάρθηκάς του
εφάπτεται ουσιαστικά στην ανατολική πλευρά της
Τράπεζας. Οι πολύ ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες
του κυρίως ναού είναι του κρητικού ζωγράφου
Αντωνίου και χρονολογούνται γύρω στο 1544. Το
νεότερο Καθολικό θεμελιώθηκε από τον Φιλόθεο το
1817 και περατώθηκε σε 20 χρόνια. Η μονή κατέχει
ως μέγα θησαύρισμα τη θαυματουργή εικόνα της

Θεοτόκου της Οδηγήτριας. Κατά την εποχή του
Ρώσου μοναχού Βασιλείου Μπάρσκι (1744), αναφέρεται ως φημισμένο ίαμα, θαυματουργό νερό
που ανέβλυζε στην άμμο στην αριστερή πλευρά
της παραλίας της μονής.
Η τελευταία στάση έγινε στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, πιο γνωστή και ως Ρωσικό Μοναστήρι,
ένα από τα πιο πολύχρωμα και φωτεινά μοναστήρια
στο Άγιο Όρος. Μια ολόκληρη πολιτεία με λευκούς
και πράσινους τρούλους, όπως οι ορθόδοξες ρωσικές εκκλησίες. Εδώ υπάρχει και η δεύτερη μεγαλύτερη καμπάνα στον κόσμο, βάρους 14 τόνων,
που λένε ότι αντηχεί σε ολόκληρη τη χερσόνησο.
Το μοναστήρι ιδρύθηκε στις αρχές του 11ου αι.,
αρχικά στη θέση Παλαιομονάστηρο. Πυρπολήθη45
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Η μονή ∆οχειαρίου.

Το ρώσικο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα.

κε τον 13ο αι. και, στη συνέχεια, τέθηκε υπό την
προστασία των Σέρβων βασιλέων. Από τον 14o αι.
ονομάζεται σε έγγραφα Μονή των Ρώσων. Το σημερινό μοναστήρι χτίστηκε το 1765. Το οκτάτρουλο
Καθολικό του μοναστηριού, αφιερωμένο στον Άγιο
Παντελεήμονα, με τις 32 καμπάνες, χτίστηκε στα
χρόνια 1812-1821.
Το σχέδιο για την πρώτη μέρα ανάβασης προέβλεπε ξεκίνημα από τη Μονή Σίμωνος Πέτρας,

γνωστή και ως Σιμωνόπετρα, πέρασμα από τη
Μονή Γρηγορίου και διανυκτέρευση στη Μονή
∆ιονυσίου. Έτσι, φτάνοντας στο μικρό λιμάνι
της ∆άφνης, περιμέναμε το πιο μικρό καραβάκι
«Αγία Άννα», που μας άφησε στον αρσανά της
Σιμωνόπετρας, που δεσπόζει 300μ. από τη θάλασσα. Η μονή στέκει επιβλητική πάνω σε έναν
βράχο από γρανίτη βάθους 10 χλμ. μέσα στη
γη και φαντάζει σχεδόν κρεμασμένη στο κενό.
Η ίδρυσή της οφείλεται στον Όσιο Σίμωνα, που
ασκήτεψε στα μέσα του 13ου αι. σε σπήλαιο κοντά
στη μονή και είδε σε όραμα τη μελλοντική της
ανοικοδόμηση. Στην αρχή της ασκητείας του,
από τους πολλούς χρόνους που έμεινε συνολικά
μέσα στο στενό και υγρό σπήλαιο, άκουσε τη
φωνή της Παναγίας, που τον κάλεσε να κτίσει
τη μονή πάνω στον απέναντι κωνικό βράχο. Στην
αρχή δίστασε να το κάνει, αλλά, στη συνέχεια,
μετά και πάλι από το άκουσμα της φωνής της
Παναγίας για δεύτερη και τρίτη φορά, τώρα πιο
επιτακτικής, ξεκίνησε να κτίζει το μοναστήρι (το
έτος 1257). Αυτό, μετά από την υπόδειξη της
Παναγίας, ονομάστηκε Νέα Βηθλεέμ, προς τιμήν
της Γέννησης του Χριστού. Από τον αρσανά, λοιπόν, της Σιμωνόπετρας, ανηφορίσαμε το καλντερίμι και σε ένα τέταρτο φτάσαμε σε διασταύρωση
για τα δύο μοναστήρια, που έχει κιόσκι με μικρή
βρύση. Αριστερά για Σιμωνόπετρα, δεξιά για
Γρηγορίου. Κατηφορίσαμε δεξιά μέσα από κατάφορτες κουμαριές, που έκαναν το κατέβασμα
πιο απολαυστικό και μας έκαναν να ξεχνάμε την
αφόρητη ζέστη. Χριστούγεννα με το ισοθερμικό
κι ο ιδρώτας κυλούσε ακατάσχετος.
Σε κάποια στιγμή φάνηκε κι η δυτική πλευρά του Άθου, που μας απογοήτευσε, αφού τα
χιόνια ήταν ελάχιστα, σχεδόν ανύπαρκτα. Αφού
κατεβήκαμε στο ρέμα και το περάσαμε, ανηφορίσαμε πάλι μέχρι τα 100μ., πριν κατεβούμε
τελικά στην παραθαλάσσια Μονή Γρηγορίου
σε μία ώρα από το ξεκίνημά μας. Η μονή αυτή
ιδρύθηκε το 1310. Ιδρυτής της υπήρξε ο Όσιος
Γρηγόριος, ο επονομαζόμενος Νέος, ησυχαστής
μαθητής του Αγίου Γρηγορίου Σιναΐτη, του μεγάλου δάσκαλου της νοερής προσευχής. Έπειτα από
μια τρομακτική επιδρομή κατά της μονής στα τέλη
του 15ου αι., αυτή ανάκαμψε δύο αιώνες αργότερα
χάρις στις γενναιόδωρες χορηγίες των Μολδαβών
ηγεμόνων, για να δοκιμαστεί ξανά στην Επανάσταση
του 1821. Η σημερινή της ακμή ξεκίνησε μόλις στις
αρχές του 20ου αι. Το Καθολικό της μονής, τιμώμενο
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Ο αρσανάς της Σιμωνόπετρας.

στο όνομα του Αγίου Νικολάου, άρχισε να κτίζεται
αμέσως μετά την πυρκαγιά του 1761. Εκεί κάναμε
μια στάση για φωτογραφίες και σύντομη επίσκεψη
και φύγαμε από τα σκαλάκια προς το πάνω μέρος
της μονής.
Το μονοπάτι ανηφορίζει μέχρι τα 120μ. και μετά
κατεβαίνει σε ρέμα με τσιμεντένιο γεφυράκι. Κατόπιν ανηφορίζει πάλι μέχρι τα 200μ. περίπου, πριν
κατέβει στον υπερσύγχρονο αρσανά της Μονής
∆ιονυσίου. Ο αρχοντάρης μάς έδωσε γρήγορα το
δωμάτιό μας και μας έστειλε κατευθείαν στην Τράπεζα, όπου μόλις προλάβαμε το φαγητό, μια λιτή
ανάλαδη ρυζόσουπα με λίγο ψωμί κι ελιές (ευτυχώς
που είχαμε μαζί και τις προμήθειές μας). Η μονή
είναι κτισμένη σ’ έναν απόκρημνο παραθαλάσσιο
βράχο 80μ. από την επιφάνεια της θάλασσας, δίπλα
στον λεγόμενο «αεροπόταμο» (μεγάλη κατεβασιά),
με τη μορφή πυργωτού κάστρου. Ιδρύθηκε μετά τα
μέσα του 14ου αι. από τον Όσιο ∆ιονύσιο από την
Κορησό Καστοριάς. Την ουσιαστική βοήθεια για
την αποπεράτωσή της έδωσε ο αυτοκράτορας της
Τραπεζούντας Αλέξιος Γ’ Μέγας ο Κομνηνός. Μετά
την Άλωση (1453) ευεργέτησαν τη μονή πολλοί ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας. Tο Kαθολικό της Μονής

∆ιονυσίου, τιμώμενο στο όνομα του Γενεσίου του
Προδρόμου, οικοδομήθηκε λίγο πριν από τα μέσα
του 16ου αι. (1537-1547) επί ηγουμενίας Mατθαίου.
Στο Καθολικό της μονής και αριστερά της λιτής
βρίσκεται το θολωτό παρεκκλήσιο της Παναγίας του
Ακάθιστου, με τοιχογραφίες του ζωγράφου Mακαρίου (1615), όπου φυλάσσεται η ομώνυμη εικόνα
της Παναγίας, έργο του Eυαγγελιστή Λουκά, φτιαγμένη από κηρομαστίχα. Στον περίβολο της μονής
βρίσκονται επτά παρεκκλήσια του Aγίου Nήφωνα,
του Aγίου Γεωργίου, των Aρχαγγέλων, του Aγίου
Iωάννου του Θεολόγου, με τοιχογραφίες των μοναχών ∆ανιήλ και Μερκουρίου στον νάρθηκα (1608).
Επίσης, τα παρεκκλήσια του Aγίου Nικολάου και
του Aγίου Iωάννου του Xρυσοστόμου, με τοιχογραφίες του 1795. Τέλος, έξω από τη Μονή ∆ιονυσίου
βρίσκονται 6 παρεκκλήσια, μεταξύ των οποίων των
∆ώδεκα Aποστόλων, καθώς και των Aγίων Πάντων
με τοιχογραφίες του μοναχού Mερκουρίου (1627).
Στο κοιμητήριο της μονής βρίσκεται ο τάφος του
Αγίου Νήφωνα, μοναχού της μονής, μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης και αργότερα πατριάρχη Κωνσταντινούπολης.
47
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Ημέρα 2η
Η δεύτερη μέρα είχε στο πρόγραμμα πέρασμα από
τη Μονή Αγίου Παύλου, τη σκήτη της Αγίας Άννας
και κατάλυση στο εκκλησάκι-καταφύγιο της Παναγίας κάτω από τον Άθω. Πριν τις 08:00 ξεκινήσαμε
από το μονοπάτι δίπλα στο νεκροταφείο της Μονής
∆ιονυσίου και, με μερικά σκαμπανεβάσματα, σε 20’
βγήκαμε στην παραλία με τον ερειπωμένο πύργο
της Μονής Αγίου Παύλου. Από τον δρόμο πια, σε
10΄ φτάσαμε στη διασταύρωση προς Νέα Σκήτη και
Αγία Άννα. Αφήσαμε τα σακίδιά μας εκεί και πήραμε τον ανηφορικό χωμάτινο δρόμο πιο ανάλαφροι
για τη Μονή Παύλου. Φτάνοντας δεν συναντήσαμε
κανέναν μοναχό, τριγυρίσαμε για λίγη ώρα, βγάλαμε φωτογραφίες, επιστρέψαμε για τα πράγματά μας και πιάσαμε την ανηφόρα. Το μονοπάτι
καλοπατημένο, με γλυκιά κλίση, μας έβγαλε στα
πρώτα κελιά και στη διασταύρωση για το Κυριακό
(κεντρική εκκλησία) της Νέας Σκήτης. Το μονοπάτι
ακολουθείται από τσιμεντένια σκαλιά για αρκετή
ώρα, πριν ξαναγίνει μονοπάτι. Όσο ανεβαίναμε ψηλότερα, η θέα προς τα παράλια γινόταν επιβλητική.
Φτάνοντας στη Σκήτη της Αγίας Άννας, ο γέροντας
αρχοντάρης μάς καλωσόρισε με λουκούμια και
τσίπουρα. Η σκήτη αυτή είναι ένα κανονικό χωριό.

Στη μέση δεσπόζει το Κυριακό, ο κεντρικός ναός
της σκήτης, που είναι αφιερωμένος στη μνήμη
της μητέρας της Παναγίας, ενώ τριγύρω υπάρχει
πλήθος από κελιά μοναχών. Εδώ φυλάσσεται από
το 1686 το αρχαιότερο λείψανο στο Άγιο Όρος, το
πόδι της Αγίας Άννας. Στη Σκήτη εγκαταβιώνουν
85 μοναχοί που, παράλληλα με τα εργόχειρά τους,
ασχολούνται και με την αλιεία και την κηπουρική. Οι
γέροντες ασχολούνται με αγιογραφία, ξυλογλυπτική και κατασκευή θυμιάματος. Από αυτό το σημείο
ξεκινά ουσιαστικά και το οδοιπορικό μας μέσα στην
ενδότερη αθωνική έρημο στο νότιο άκρο της χερσονήσου, στη σκιά της κορυφής του Άθωνα, μέχρι
και την ακρότατη κορυφή του. Το σημείο αυτό αναφέρεται σαν «έρημος», γιατί εκεί ζούσαν και ζουν
ακόμα μοναχοί σε σκήτες, κελιά και καλύβες (στην
Κερασιά, στον Όσιο Νείλο, στον Άγιο Βασίλειο, στα
Κατουνάκια, στα Καυσοκαλύβια και στην Αγία Άννα),
αλλά και ερημίτες στις σπηλιές των απόκρημνων
βράχων των Καρουλιών, που παραμένουν πιστοί
στην παράδοση των πρώτων ασκητών των ερήμων και ησυχάζουν με πίστη στον Θεό, θαυμαστή
εγκράτεια, άκρα ταπείνωση, απόλυτη περιφρόνηση
για τα εγκόσμια και συνεχή προσευχή. Η παράδοση τους αναφέρει σαν τους αόρατους ερημίτες

Το Κυριακό της Αγίας Άννας από ψηλά.
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του Άθωνα. Άλλοι τους ονόμασαν «αόρατους ασκητές»,
«γυμνούς ασκητές», «μυστικούς γέροντες» και «αφανείς
αναχωρητές». Πρόκειται για
ομάδα ασκητών, εφτά τον
αριθμό, κατ’ άλλους δώδεκα
και κατ’ άλλους δέκα, οι οποίοι
ησυχάζουν στις ερημικότερες
περιοχές της αθωνικής χερσονήσου και είναι αόρατοι
από τα μάτια των ανθρώπων.
Η παράδοση αυτή διασώζεται
τα τελευταία τουλάχιστον διακόσια χρόνια και μεταφέρεται
από γενιά σε γενιά στον αγιΣτην αυλή του Κυριακού της Αγίας Άννας.
ορείτικο μοναχισμό και ιδίως
στον ασκητισμό, αλλά και σε
ολόκληρη την ορθοδοξία. Σύμφωνα με αυτή, οι
Μετά τον ανεφοδιασμό μας με αρκετό νερό,
εφτά αυτοί ερημίτες θα τελέσουν την τελευταία
ξεκινήσαμε τα ανηφορικά σκαλοπάτια που μας
λειτουργία πριν από τη ∆ευτέρα Παρουσία στην
οδήγησαν προς τη ρεματιά. Για πολλή ώρα το μοκορυφή του Άθωνα στο ναΐδριο της Μεταμορφώνοπάτι κινείται δίπλα στη ρεματιά, κερδίζοντας συσεως του Σωτήρος Χριστού. Αυτοί δεν θα γευθούν
νεχώς ύψος. Το μονοπάτι ανηφορίζει για λίγη ώρα
θάνατο, αλλά θα αλλάξουν μορφή και τα σώματά
έντονα, μέχρι να βγούμε σε μπαλκόνι με σταυρό και
τους θα γίνουν άφθαρτα και αθάνατα.
εκπληκτική θέα στα παράλια. Σε μια ώρα περίπου

Ο Προφήτης Ηλίας από ψηλά.
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Ο Νίκος στην κόψη του Άθωνα.

φτάσαμε στον «Σταυρό», σε υψόμετρο 750μ., όπου
δεσπόζει ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός, αιώνιο
σύμβολο του χριστιανισμού, λύτρωσης και ανάστασης, καρτερίας και πόνου. Λέγεται ότι τον έστησε
εκεί ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης τον καιρό
που περιπλανιόταν στις κορυφές, στις πλαγιές και
στις χαράδρες της περιοχής. Από το σημείο αυτό,
το ανηφορικό μονοπάτι τραβερσάρει τη ράχη και
οδηγεί σ’ ένα σταυροδρόμι, στην άκρη του οποίου υπάρχει βρύση. Μετά από μια σύντομη στάση,
ακολουθήσαμε το μονοπάτι προς τα αριστερά, που
οδηγεί στην Παναγία, σε υψόμετρο 1500μ. Σε όλη
τη διαδρομή είχαμε τα σύννεφα από κάτω μας και
απολαμβάναμε τον λαμπερό ήλιο περνώντας μέσα
από δάση με καστανιές, πλατάνια και έλατα μέχρι
την αλπική ζώνη, όπου η βλάστηση λιγοστεύει. Μετά
τα 1200μ. έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα χιόνια, δίνοντας μια πολύ διαφορετική εικόνα στην
ως τώρα πορεία μας. Όσο ανεβαίναμε, τόσο το
χιόνι γινόταν πιο βαθύ. Φτάνοντας στο εκκλησάκι
της Παναγίας, ξεκουραστήκαμε λίγο κι αρχίσαμε
να μαζεύουμε ό,τι ξύλο βρίσκαμε τριγύρω, για να
ανάψουμε το μικρό τζάκι που υπήρχε μέσα στο
εκκλησάκι, αλλά βρήκαμε λίγα πράγματα και, μη
έχοντας εργαλεία, περιοριστήκαμε σε ό,τι υπήρχε
στο έδαφος ή ό,τι μπορούσαμε να σπάσουμε με τα
χέρια και το μικρό πριονάκι του σουγιά του Γιάννη.

Τελικά κάτι μαζέψαμε και καταφέραμε να κρατήσουμε τη φωτιά με κόπο για 3 ώρες περίπου, πριν
αποσυρθούμε μέσα στους υπνόσακους, περιμένοντας το χάραμα της επόμενης μέρας. Η στιγμή του
δειλινού ήταν μαγική, από τη μια ο ήλιος βυθιζόταν
στη δύση μέσα σε απίστευτα χρώματα κι από την
άλλη πλευρά ξεπρόβαλλε η πανσέληνος.

Ημέρα 3η
Η τρίτη μέρα προβλεπόταν λίγο μεγάλη. Ανάβαση
στην κορυφή και επιστροφή στον Σταυρό. Από
εκεί, πορεία προς τη Μονή Μεγίστης Λαύρας, με
ενδιάμεση επίσκεψη στη Ρουμάνικη Σκήτη. Έτσι, με
το πρώτο φως, λίγο πριν την ανατολή του ηλίου,
ξεκινήσαμε έχοντας φορέσει τα κραμπόν. Η κίνησή
μας γινόταν πολύ ευκολότερα πάνω στο σκληρό και
παγωμένο πρωινό χιόνι, ό,τι έπρεπε για να κινούμαστε γρήγορα. Πού και πού βρίσκαμε το ίχνος του
καλοκαιρινού μονοπατιού, αλλά το σκληρό χιόνι μάς
επέτρεπε να κάνουμε μικρότερες τραβέρσες. Όταν
φτάσαμε ψηλά στα τελευταία μοναχικά δέντρα, αποφασίσαμε να πιάσουμε την πιο αποτομή αριστερή
ράχη κι από εκεί να βγούμε στην κορυφογραμμή
με την πολύ όμορφη θέα προς το διάσελο, τη δυτική ράχη και την πυραμιδοειδή σκιά του κώνου του
Αθου. Κανονικά το μονοπάτι κινείται στη δεξιά ράχη
κι ανεβαίνει στην κορυφή από δεξιά. Ο ήλιος είχε
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Ο Γιάννης κατεβαίνοντας από την κορυφή.

Ο Γιάννης στον σταυρό πάνω από την Αγία Άννα.
51

poa259.indd 51

5/2/2014 1:58:08 µµ

Η κορυφή από την κόψη.

πια βγει και τα σύννεφα που είχαν συσσωρευτεί στα
700μ. πάνω από τη θάλασσα σου έδιναν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι πολύ ψηλότερα. Όταν βγήκαμε
και στην κορυφογραμμή, είδαμε και την ξακουστή
πυραμίδα του Άθου, όχι πια στη θάλασσα αλλά
πάνω στα σύννεφα. Πραγματικά μαγικό!!! Αλλά και
πόσες φορές εμείς οι ορειβάτες δεν έχουμε δει
αυτό το θέαμα; Πράγματα που άλλοι ούτε στον ύπνο
τους δεν έχουν δει! Ο αέρας, μόλις βγήκαμε στην κορυφογραμμή,
πολύ δυνατός. Συνεχίσαμε μέχρι
την κορυφή και τον Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Χριστού σε υψόμετρο 2033μ.
Βρήκαμε καταφύγιο στη μισοτελειωμένη εκκλησία-έκτρωμα, που
έχει χαλάσει τη φυσική ομορφιά
του βουνού, με τις τεράστιες εκσκαφές και τα σίδερα της στέγης
που κρέμονται. Ο Γιάννης, που
είχε ξανάρθει, μου έλεγε πόσο
όμορφο ήταν εκείνο το μικρό
ταπεινό εκκλησάκι παλιότερα σε
σύγκριση με τώρα. Η ανθρώπινη
μεγαλομανία είναι πραγματικά
καταστρεπτική και εδώ τη βλέπουμε σε όλο της το μεγαλείο.

Γρήγορη κατάβαση από την κλασική αυτή τη φορά
διαδρομή, φόρτωμα των πραγμάτων και κατάβαση
στον Σταυρό. Το νερό μάς είχε πλέον τελειώσει και
προσμέναμε με λαχτάρα το νερό του Σταυρού. Από
εκεί πήραμε το μονοπάτι προς Κερασιά. Το μονοπάτι
κινείται σε δάσος οξιάς και τα καφετιά χρώματα των
πεσμένων φύλλων, σε συνδυασμό με την ελαφριά
ομίχλη, σε μετέφεραν σε έναν εξωπραγματικό κόσμο.

Η εκκλησία στην κορυφή του Άθου.
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Σύννεφα καλύπτουν τον Θερμαϊκό.

Στη συνέχεια, δέντρα όλων των ειδών, από κερασιές, αχλαδιές, έλατα, πουρνάρια, αγριοκορομηλιές,
πλατάνια, ακόμη και μουριές. Μετά από μια ώρα
περίπου περάσαμε τη ρεματιά που κατεβαίνει από
τον Άθω και, σε εποχές με πολύ χιόνι, κατεβάζει χιονοστιβάδες, που έχουν αφήσει τα ίχνη τους στο τοπίο.
Η διαδρομή συνεχίζει κατηφορικά μέχρι την πρώτη
διασταύρωση για τον Άγιο Νείλο. Μια μικρή ανάβαση

Το γεφύρι στο ρέμα της μονής Φιλοθέου.

μας έβγαλε στο σέλωμα και στη διασταύρωση για
Λαύρα αριστερά και Ρουμάνικη Σκήτη δεξιά. Πήγαμε
δεξιά και σε μισή ώρα περίπου φτάσαμε στη Σκήτη
Τιμίου Προδρόμου, όπως λέγεται επίσημα. Ευτυχώς,
πέσαμε στην ώρα της Τράπεζας. Το φαγητό, αρκετή
σούπα λαχανικών, μελιτζανοσαλάτα και φρέσκα λαχανικά, ήταν ό,τι έπρεπε. Στη συνέχεια, ξενάγηση στην
εκκλησία και το παραδοσιακό κέρασμα. Φεύγοντας
μετά από πολλή ώρα χορτασμένοι,
σκεφτόμασταν πώς θα βγάλουμε
τα 4χλμ. του ανιαρού χωματόδρόμου ως τη Μονή Μεγίστης Λαύρας,
αλλά τους καλούς ανθρώπους των
βουνών πάντα τους ευνοεί η τύχη.
Ένα αγροτικό με Ρουμάνους μοναχούς που περνούσε μας πήρε
και σε χρόνο ρεκόρ καλύψαμε την
απόσταση. Εκτός, όμως, από τον
ανιαρό δρόμο που γλιτώσαμε, πέσαμε και στη Τράπεζα της μονής.
Καλομαγειρεμένοι γίγαντες με
λαχανοσαλάτα κι αγιορείτικο κρασί.
Έτσι, μέσα σε 1,5 ώρα πετύχαμε
και τις δύο Τράπεζες, λες κι ο Θεός
μάς αντάμειψε με το παραπάνω για
την ανάβασή μας στον Άθω.
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Ημέρα 4η

Η Τράπεζα της Μεγίστης Λαύρας.

Η μονή Φιλοθέου εξωτερικά.

Η μονή Ξηροποτάμου.

Η σημερινή μέρα προέβλεπε μεταφορά
με ταξί ως τον αρσανά της Μονής Καρακάλου κι από εκεί πέρασμα από τις Μονές
Καρακάλου, Φιλοθέου, Σκήτη Ιβήρων,
Ιβήρων και κατάληξη στις Καρυές για διανυκτέρευση στη Μονή Κουτλουμουσίου.
Τα πράγματα, όμως, ξεκίνησαν περίεργα.
Ο καιρός, όπως έλεγε η πρόβλεψη, είχε
αγριέψει. Ξυπνήσαμε με δυνατό αέρα και
καταρρακτώδη βροχή. Στις 08:30 ήρθε
το λεωφορειάκι-ταξί και, με τα άλλα τρία
άτομα που θα μοιραζόμασταν το κόμιστρο των 70 , ξεκινήσαμε. Στη μια ώρα
που έκανε να μας πάει μέχρι τον αρσανά
της Μονής Καρακάλου, η βροχή σταδιακά έκοβε και τελικά σταμάτησε εντελώς
παρά τις προβλέψεις για συνεχή βροχή
όλη την ημέρα. Έτσι, ξεκινήσαμε από το
παλιό καλντερίμι που αρχίζει απέναντι
από τον Πύργο του αρσανά και σε ένα
τέταρτο ανεβήκαμε στη μονή. Τσιπουράκι,
καφεδάκι και λουκουμάκι για να πάρουμε δυνάμεις και συνεχίσαμε από ωραίο
καλντερίμι απέναντι από την πύλη. Η
διαδρομή περνά μέσα από ωραίο δάσος
και σε μισή ώρα βγήκαμε στο τέλος ενός
χωματόδρομου που τον ακολουθήσαμε,
φτάνοντας τελικά στη Μονή Φιλοθέου.
Εδώ τα πράγματα ήταν πιο ερημικά και η
αναμονή μας στο αρχονταρίκι μόνο μας
ζέστανε. Στο μεταξύ μάθαμε και ότι, λόγω
των ισχυρών ανέμων, υπάρχει απαγορευτικό για τα πλοία σήμερα και μάλλον και
για αύριο. Φύγαμε από τη Φιλοθέου και
το καλντερίμι που ξεκινά απέναντι από τη
πύλη μάς κατέβασε σε ένα πανέμορφο
ρέμα με καστανιές κι ένα μεγάλο ξύλινο γεφύρι. Συνεχίσαμε λίγο ανηφορικά
και βγήκαμε σε χωματόδρομο, που τον
ακολουθήσαμε αριστερά, όπως έδειχνε
η ταμπέλα, για Καρυές. Μετά από μια
ώρα, μέσα από διάφορες διασταυρώσεις,
κατεβήκαμε στο ερημικό Κυριακό της
Σκήτης Ιβήρων. Κάτω από το Κυριακό
ακολουθήσαμε ένα πολύ καλό καλντερίμι,
που κατέληξε στον περίβολο της Μονής
Ιβήρων. Ζεστό τσαγάκι και κεράσματα στο
αρχονταρίκι, πριν πάρουμε το ανηφορικό
καλντερίμι που φεύγει απέναντι από την
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Ο Νίκος με φόντο τη μονή Ιβήρων.

πύλη. Το καλντερίμι είναι πολύ φαρδύ στην αρχή,
κάτι που σίγουρα μαρτυρά τη σπουδαιότητά του τα
πιο παλιά χρόνια. ∆ιασχίζοντας διάφορες ρεματιές
και ανηφορίζοντας μερικές ράχες, συναντήσαμε
τη διασταύρωση για τα κελιά της Παναγούδας,
ενώ στην απέναντι πλαγιά άρχισαν να φαίνονται
τα κελιά της Σκήτης Κουτλουμουσίου. Μισή ώρα
μετά φτάσαμε σε έναν μικρό τσιμεντόδρομο, που
αριστερά μάς έβγαλε στη Μονή Κουτλουμουσίου.
Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχε πέσει ψιχάλα, ενώ ο
αέρας είχε πέσει αισθητά. Η αγωνία μας για αύριο
ήταν μεγάλη, για το αν θα μπορέσουμε να φύγουμε
ή θα κάνουμε Πρωτοχρονιά με τους γέροντες.

Ημέρα 5η
Το πρόγραμμα για σήμερα περιλάμβανε μετάβαση
στην άλλη πλευρά της χερσονήσου, με επισκέψεις
στις μονές Ξηροποτάμου, Παντελεήμονος, Ξενοφώντος και αναχώρηση από το λιμάνι της ∆οχειαρίου.
Αναχωρήσαμε από τη Μονή Κουτλουμουσίου και
σε 10’ φτάσαμε στις Καρυές και επισκεφθήκαμε
τον φούρνο για το πρωινό μας. Αφού λύσαμε όλες
μας τις απορίες για τα θέματα του Όρους στη
συζήτηση με τον φούρναρη, ξεκινήσαμε από το
καλντερίμι απέναντι από τον φούρνο. Λίγο μετά,
το καλντερίμι γίνεται δρόμος, αλλά τα υπολείμματά του είναι εμφανή. Σε μισή ώρα φτάσαμε στον
Σταυρό-διασταύρωση πολλών κομβικών δρόμων

κι ακολουθήσαμε αυτόν που κατηφορίζει προς τη
∆άφνη. Σε λίγα μέτρα στ’ αριστερά μας αρχίζει να
αχνοφαίνεται το παλιό καλντερίμι, που είναι πια
αχρησιμοποίητο. Το ακολουθήσαμε. Τα φύλλα το είχαν σκεπάσει εντελώς, αλλά πού και πού φαίνονταν
οι πέτρες του. Πολύ γρήγορα μας κατέβασε στον
Ξεροπόταμο, όπου υπάρχει και πέτρινο ορόσημο
της Μονής Ξηροποτάμου. Το καλντερίμι συνέχισε
ανηφορικά, για να μας ξαναβγάλει στον χωμάτινο
δρόμο. Από εκεί και για την επόμενη μια ώρα βαδίζαμε στον άχαρο δρόμο προς τη ∆άφνη. Όταν
πια φάνηκε η θάλασσα κι ο δρόμος έκανε μερικές
στροφές, φύγαμε σε δρομάκι δεξιά, που μας κατέβασε μέχρι την Μονή Ξηροποτάμου. Ο καιρός είχε
βελτιωθεί αλλά το απαγορευτικό ήταν σε ισχύ λόγω
των ισχυρών ανέμων. Αφού καθίσαμε αρκετά στη
μονή, μάθαμε ότι το πλοίο θα ξεκινούσε από την
Ουρανούπολη, αλλά καθυστερημένα. Με μεγάλη
ανακούφιση, αποφασίσαμε να μην προκαλέσουμε τη
τύχη μας και να πάμε να το πάρουμε από τη ∆άφνη
κι όχι από τη Μονή ∆οχειαρίου, όπως είχαμε προγραμματίσει, καθώς, λόγω του απαγορευτικού των
δύο προηγουμένων ημερών, υπήρχε πάρα πολύς
κόσμος στο λιμάνι. Έτσι, πήραμε το καλντερίμι που
ξεκινά πίσω από το νεκροταφείο της μονής και σε
μισή ώρα βρεθήκαμε έγκαιρα στο σημείο απ’ όπου
θα παίρναμε τον δρόμο της επιστροφής.
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Φωτογραφίες: Μανώλης Μουτσόπουλος, Λυδία Κατσαρού

Κείμενα: Νίκος Χαρίτος, Βασίλης Μαργαρίτης

Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα
3η ΣΧΟΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ
(INITIATEUR) CANYONING ΤΗΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΟΕ)
Κατά το διάστημα 6–10 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η 3η Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών
(Initiateur) Canyoning της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Στη διεξαγωγή της σχολής
συνέβαλαν ενεργά οι εκπαιδευτές (moniteurs) της
ΣΟΕ (με αλφαβητική σειρά) Γιώργος Ανδρέου,
Βασίλης Μαργαρίτης, Σάββας Παραγκαμιάν και
Νίκος Χαρίτος, καθώς και οι βοηθοί εκπαιδευτές
∆ημήτρης Καραγιάννης, Χρήστος Καραγκούνης,
Μανώλης Μουτσόπουλος και ∆ήμητρα Στέρπη. Την
επιμέλεια ύλης και τον συντονισμό της Σχολής είχε
ο διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Canyoning της
ΣΟΕ Νίκος Χαρίτος.
Η σχολή διήρκεσε 5 ημέρες και διεξήχθη σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα των ομοσπονδιακών σχολών της ΣΟΕ και της Γαλλικής Σχολής
Canyoning (FHS). Είχαν προηγηθεί διήμερες εξετάσεις εισαγωγής στη σχολή (MTests). Η σχολή
αποτελείτο από τρείς ενότητες:
• Μ1. Υποενότητες: 1. Αυτοδιάσωση, 2. Ορμητικά
νερά, 3. Τεχνικές σε φαράγγι (2 ημέρες).
• Μ2. Θεωρητικά (3 απογεύματα).
• Μ3. Εξέταση στη συνοδεία αρχαρίων σε φαράγγι (3 ημέρες).
Τόπος διεξαγωγής ήταν η περιοχή Οίτης και
Κνημίδας και, συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πεδίο Κάκαβου Β’, τα φαράγγια Ροδόκαλος Α’ και
Β’, Μέγα Ρέμα Α’, καθώς και το κάτω τμήμα του
Γοργοπόταμου για τις ανάγκες της εκπαίδευσης
σε ορμητικά νερά. Η διαμονή έγινε σε ξενοδοχείο
στα Λουτρά Υπάτης. Στη διεξαγωγή της σχολής
συνέβαλαν 15 άτομα, που συμμετείχαν σε ρόλο
αρχαρίου. Συνολικά, στη διεξαγωγή της 5θήμερης
σχολής συνέβαλαν, πέραν των εξεταζομένων, 23
επιπλέον άτομα προσφέροντας αφιλοκερδώς τον
χρόνο τους.
Στη σχολή συμμετείχαν 11 μαθητές από συλλόγους όλης της Ελλάδας, oi:
1. Boλάκος Νικόλαος (ΣΕΛΑΣ)
2. Γεωργιάδης Γεώργιος (ΠΟΑ)
3. Ζαχαριάδης Ζαχαρίας (ΠΟΑ)
4. Λιόλιος ∆ημήτριος (ΕΣΕΦ)
5. Μπάρλα Ευδοξία (ΣΕΛΑΣ)
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Μπέκας Κων/νος (ΣΕΛΑΣ)
Μυλώσης Νικόλαος - Αλέξης (ΕΣΕΦ)
Παντελέα Αντριάν (ΠΟΑ)
Παπαγιάννης Φοίβος (ΕΣΕΦ)
Τσίγκανος Παναγιώτης (ΠΟΑ)
Χριστουλάκης Κων/νος (ΕΟΣ Χανίων).
Αποφοίτησαν με επιτυχία οι παρακάτω, οι οποίοι
πιστοποιούνται με τον τίτλο του βοηθού εκπαιδευτή
(initiateur) canyoning της ΣΟΕ:
1. Boλάκος Νικόλαος (ΣΕΛΑΣ)
2. Γεωργιάδης Γεώργιος (ΠΟΑ)
3. Ζαχαριάδης Ζαχαρίας (ΠΟΑ)
4. Λιόλιος ∆ημήτριος (ΕΣΕΦ)
5. Μυλώσης Νικόλαος - Αλέξης (ΕΣΕΦ)
6. Παπαγιάννης Φοίβος (ΕΣΕΦ)
7. Τσίγκανος Παναγιώτης (ΠΟΑ).
Από τους υπόλοιπους μαθητές, οι Μπάρλα
Ευδοξία (ΣΕΛΑΣ) και Παντελέα Αντριάν (ΠΟΑ) θα
επανεξεταστούν στην υποενότητα Μ1U2 (ορμητικά
νερά), ενώ οι Μπέκας Κωνσταντίνος (ΣΕΛΑΣ) και
Χριστουλάκης Κωνσταντίνος (ΕΟΣ Χανίων) θα επανεξεταστούν στην υποενότητα Μ3 (εξέταση στη συνοδεία αρχαρίων σε φαράγγι) σε επόμενη σχολή.
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Αθλητική δραστηριότητα
εξωτερικού.
Το μέλος του ΠΟΑ Λυδία Κατσαρού πραγματοποίησε, στο πλαίσιο της διεθνούς συνάντησης canyoning
RIC 2013 στη Mallorca, καταβάσεις στα φαράγγια
Hortela Inferior, Vimieiro, Passo Integral και Seixal
Superior. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2013 πραγματοποίησε καταβάσεις στα εξής φαράγγια του
Al Port, Catalunya: Canal D’en Marc, Canal de la
Selleta del Pinel και Gorja del canaletes.

Αθλητική δραστηριότητα στην
Ελλάδα.
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση των Φυσιολατρικών Οριζόντων, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός προγραμματισμένων
και μη ομαδικών καταβάσεων από μέλη του Ομίλου

μας. Ενδεικτικά, έγιναν επαναλήψεις καταβάσεων
στα ακόλουθα φαράγγια:

Καταβάσεις φαραγγιών από μέλη του
ΠΟΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γοργοπόταμος Οίτης
Ροδόκαλος Οίτης
Χάβος Εύβοιας
Μέγα Ρέμα Κνημίδας
Παραφάραγγο Μεγάλου Ρέματος
Νέδα Μεσσηνίας
∆ελφινάκος Οίτης
Ίναχος Αργολίδας
Καλλιθέα Κορινθίας
Τσιγγενόρεμα Όθρυος
Κακόρεμα Όθρυος
Μαυρομμάτης Όθρυος
Γερακάρης Οίτης
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Προγραμματισμένες εξορμήσεις σε
φαράγγια
Ο ΠΟΑ καθιερώνει και πάλι τακτικές προγραμματισμένες καταβάσεις σε φαράγγια απευθυνόμενος σε
αποφοίτους σχολών canyoning και όχι μόνο. Στόχος
μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους παλιούς
και νεότερους μαθητές μας να ξαναβρίσκονται, να
αποκτούν εμπειρία και να γνωρίζουν μέσα από τον
Όμιλο νέα φαράγγια. Παράλληλα παρέχουμε την
ευκαιρία σε άτομα που δεν έχουν αποφοιτήσει από
σχολές να γνωρίσουν, μέσα από εύκολες καταβάσεις, τον κόσμο των φαραγγιών και, γιατί όχι, να
τον αγαπήσουν.

Τι πρόκειται να ακολουθήσει…

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κάκκαβος Β’ Οίτης
Στριφτός Καλλίδρομου
Γαλανόρεμα Πηλίου
Καταρράκτες Βελβεντού Κοζάνης
Μαύρη Σπηλιά Ευρυτανίας
Βόθωνας Ευρυτανίας
Φλαμπούρι Γερανείων
Βαθύρρεμα Ευρυτανίας
Ροσκά Ευρυτανίας
Άγιος Λουκάς Κορινθίας
Φόνισσα Κορινθίας
Μύλοι Γερανείων
Καλυψώ Κισσάβου
Ορλιάς Ολύμπου
Ενιππέας Ολύμπου
Ασωπός Βοιωτίας
Φλαμπούρι Γερανίων
Σχοίνος Γερανείων
Καταρράκτες Νέδας Μεσσηνίας

Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματισθεί για το
επόμενο διάστημα είναι πολλές και ενδιαφέρουσες.
Αναφέρουμε τις σημαντικότερες:
Για την άνοιξη του 2014 προγραμματίζονται
από τον ΠΟΑ δύο σχολές (Μύησης Αρχαρίων και
Αυτονόμων).

Συναντήσεις Canyoning
•

•
•
•

International Canyoning Meeting RIC Balearik,
Mallorca, Ισπανία, 9-15/03,
http://ricbalearik.wordpress.com/
RIF Luchon, Γαλλία, 12-14/9,
http://www.rifluchon2014.fr/
Corse Canyon, Κορσική, Γαλλία, 9-11/5.
10η Πανελλήνια Συνάντηση Canyoning.

Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις: Γραμματεία
ΠΟΑ και ιστοσελίδες www.poa.gr και www.
canyoningingreece.gr.
Ραντεβού στα φαράγγια. Έως τότε, ευχάριστες και
ασφαλείς καταβάσεις.
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Χιονορακέτες
Μύθος και
πραγματικότητα
Το περπάτημα με χιονορακέτες είναι ένας διαφορετικός τρόπος, για να ανακαλύψετε τα χιονισμένα
τοπία της Ελλάδας χωρίς να «κολυμπάτε» ή να
«βυθίζεστε» μέσα στα χιόνια αλλά να μπορείτε
ελεύθεροι να απολαύσετε τις χειμερινές σας πεζοπορικές διαδρομές. Ειδικά με τις συνθήκες που
επικρατούν στα ελληνικά βουνά τον χειμώνα με τους
νοτιάδες, τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και την
ηλιοφάνεια της χώρας μας, οι χιονορακέτες αποτελούν απαραίτητο εξοπλισμό για έναν χειμερινό
πεζοπόρο. Οι πεζοπορίες σε χιονισμένα εδάφη με
χιονορακέτες είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα,
παρόλο που στο εξωτερικό απαντάται συχνά.
Οι χιονορακέτες χρησιμοποιούνται για πορείες
σε βαθύ και μαλακό χιόνι, εφόσον κάποιος δεν διαθέτει ορειβατικά σκι. Η χιονορακέτα προσαρμόζεται
επάνω στη μπότα με κατάλληλη δέστρα. Προσφέρει ασφάλεια, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να
βουλιάξει κανείς στο χιόνι, ενώ δεν απαιτούνται
γνώσεις και εμπειρία. Ορισμένοι τύποι επιτρέπουν
στη φτέρνα να κινείται ψηλότερα από το επίπεδο
της ρακέτας, προσφέροντας έτσι σημαντική ευκολία
στην ανάβαση. Υπάρχει και εδώ μεγάλη εξειδίκευση,
από βασικά μοντέλα για απλή πεζοπορία έως πιο

τεχνικά, για ορεινή πεζοπορία σε μεγάλες κλίσεις
και με τεχνικές δυσκολίες. Με τη σωστή καθοδήγηση και λίγες γνώσεις, η αγορά της κατάλληλης
χιονορακέτας είναι μια εύκολη διαδικασία και αυτό
το άρθρο έχει στόχο να απομυθοποιήσει αυτό το
είδος χειμερινού εξοπλισμού.

Τα μέρη μιας χιονορακέτας
Πλαίσια & επιφάνειες επαφής
Οι ιστορικοί τοποθετούν την εμφάνιση και χρήση
της χιονορακέτας στην Ασία κάπου μεταξύ 6000
και 4000 π.Χ., με υλικά κατασκευής το ξύλο, τα
δέρματα ζώων και τα σχοινιά. Σήμερα πολλές χιονορακέτες έχουν πλαίσιο από αλουμίνιο και συνθετικές επιφάνειες επαφής από ελαστικό πλαστικό
(aluminum snowshoes), ώστε να εξασφαλίζουν
χαμηλό βάρος και γρήγορη απόκριση. Ένα άλλο
είδος χιονορακέτας διαθέτει συνθετικό πλαίσιο από
σκληρό πλαστικό και επιφάνειες επαφής από το ίδιο
υλικό (composite snowshoes).
∆έστρες
Οι χιονορακέτες ασφαλίζουν
πάνω στις μπότες με δέστρες που συνήθως είναι μια
πλατφόρμα με συνθετικούς
ιμάντες που δένουν πάνω
από τις μπότες και γύρω από
αυτές. ∆εν χρειάζονται ειδικές
μπότες για τις χιονορακέτες,
καθώς αυτές είναι σχεδιασμένες, ώστε να ταιριάζουν
σε μεγάλο εύρος άρβυλων,
από απλά πεζοπορικά, μέχρι
ορειβατικά, του σκι και του
snowboard. Οι δέστρες περιστρέφονται στο σημείο που
ενώνονται με το πλαίσιο. Αυτή
η κίνηση επιτρέπει την ελεύθε63
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ρη βαδίση καθώς και την εύκολη και ξεκούραστη
ανάβαση σε μεγάλες κλίσεις.
Σημεία πρόσφυσης
Παρότι το βάρος του σώματος παρέχει κάποια
πρόσφυση μέσω της πίεσης της χιονορακέτας πάνω
στο χιόνι, οι χιονορακέτες φέρουν το πρόσθετο
στοιχείο των οδοντωτών απολήξεων τύπου κραμπόν για πρόσθετη σταθερότητα. Οι χιονορακέτες
για απλή πεζοπορία προσφέρουν ήπια πρόσφυση,
ενώ τα μοντέλα που προορίζονται για ορειβασία
φέρουν πιο έντονα δόντια για μεγάλες κλίσεις και
συνθήκες πάγου.
Ειδικότερα, παρέχονται τα εξής σημεία πρόσφυσης:
— Εσωτερικά κραμπόν (toe / instep crampons).
Bρίσκονται κάτω από τις δέστρες, έτσι ώστε, όταν
περιστρέφεται το πόδι μαζί με την δέστρα, αυτά να
σκάβουν το χιόνι ή να γαντζώνουν στον πάγο. Αυτό
είναι το σημαντικότερο σημείο πρόσφυσης.
— Κραμπόν φτέρνας (heel crampons). Bρίσκονται στο πίσω κάτω μέρος του πλαισίου. Συνήθως
έχουν σχήμα V, που επιτρέπει στη χιονορακέτα να
γεμίζει με χιόνι και επιβραδύνει με ασφάλεια την
κατάβαση.
— Πλευρικές ράγες (side rails / traction bars).
Bρίσκονται στις πλαϊνές πλευρές του πλαισίου που
παρέχουν σταθερότητα κυρίως στις παγωμένες
τραβέρσες.
— Ράγες φρένων (braking bars): Βρίσκονται
ενσωματωμένες κυρίως στις χιονορακέτες τύπου
composite, ώστε να παρέχουν πρόσθια πρόσφυση
και να προλαμβάνουν την ολίσθηση προς τα πίσω.
Ανυψωτήρες φτέρνας
Γνωστοί και σαν climbing bars ή heel lifts ή
televators. Τα μεταλλικά αυτά πλαίσια μπορούν να
ανυψωθούν κάτω από τη φτέρνα, ώστε να ανακουφίσουν τις γάμπες σε απότομες ανηφόρες και να
εξοικονομήσουν ενέργεια σε μεγάλες αναβάσεις.
Το συγκεκριμένο εξάρτημα δίνει τη αίσθηση της
βάδισης σε σκαλοπάτια και ελαττώνει την πίεση που
δέχεται ο αχίλλειος τένοντας.

Επιλογή του σωστού μεγέθους
Το σωστό μέγεθος μιας χιονορακέτας εξαρτάται
από παράγοντες όπως το είδος της χιονορακέτας
ή το φύλο και το βάρος του πεζοπόρου. Οι ανδρικές
χιονορακέτες είναι φαρδύτερες και σχεδιασμένες
να δέχονται μεγαλύτερα μεγέθη μπότας με βαρύτερα φορτία ενώ οι γυναικείες είναι κατάλληλες
για μικρότερα μεγέθη υποδημάτων και πιο μακρό-

στενες. Οι χιονορακέτες με πλαίσια αλουμινίου
διατίθενται συνήθως σε τρία μεγέθη (S, M, L) ενώ
οι composite σε ένα μέγεθος με την επιλογή της
επιπλέον επέκτασης με πρόσθετες πλαστικές ουρές
(τails). Το βάρος αναβάτη και σακιδίου αναφέρονται
στις τεχνικές προδιαγραφές ως recommended
load ή carrying capacity και αποτελούν τον πιο
σημαντικό παράγοντα για την επιλογή του σωστού
μεγέθους χιονορακέτας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα άτομο βαρύτερο ή με πολύ βαρύ
σακίδιο θα χρειαστεί μεγαλύτερο μέγεθος από ένα
άτομο πιο μικρόσωμο ή με σακίδιο ημέρας. Ένας
γενικός κανόνας είναι να υπολογίσετε περίπου 10
κιλά πάνω από το βάρος σας.
Τον Φεβρουάριο 2014 θα πραγματοποιηθεί
ημερήσιο σεμινάριο χρήσης της χιονορακέτας
σε βουνό της Στερεάς Ελλάδας. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της
εξόρμησης και γενικά την επιλογή της κατάλληλης
χιονορακέτας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΟΑ.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

12/1

1

Κοπή πίτας: Κίρφη – Ζεμενό

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Λειβαδιά – Ζεμενό. Ανάβαση από όμορφο ελατόδασος στην κορυφή με
θέα σε Κορινθιακό και Παρνασσό. Κατάβαση στο Ζεμενό από τα ίδια και κοπή της πίτας σε ταβέρνα. Ώρες
πορείας: 4.
∆ήλωση από: 7/1
Αρχηγός: ∆Σ

19/1

1

∆ιάσχιση στον νότιο Yμηττό

Ένα νέο, ενδιαφέρον μονοπάτι στο βουνό αυτό της Αττικής.
Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 με πούλμαν από το Πεδίον του Άρεως για Τερψιθέα – Άνω Γλυφάδα. Πορεία:
Τρύπια Σπηλιά – Σέσι - ρωμαϊκό λατομείο – ναός Προφήτη Ηλία – κατάβαση προς Κορωπί από την αρχαία
Σφηττία Οδό. Ώρες πορείας: 5.
∆ήλωση από: 13/1
Αρχηγοί: Μάρκος Κουφοπαντελής, Φοίβος Τσαραβόπουλος

25-26/1

5

Ταΰγετος (2407μ.)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 09:00 για Σπάρτη – Παλαιοπαναγιά – πηγή Μαγγανιάρη. Ανάβαση στην πηγή Βαρβάρα,
στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης (1600μ.), όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 2. Υ∆: 600μ. περ.
Κυριακή: Ανάβαση στις Πόρτες και κατόπιν στην κορυφή της αγέρωχης πυραμίδας του Προφήτη Ηλία με το
εκκλησάκι και την απαράμμιλη θέα σε Μεσσηνιακό και Λακωνικό κόλπο. Κατάβαση από τα ίδια στην πηγή Μαγγανιάρη. Ώρες πορείας: 8. Υ∆: 800μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 15/1
Αρχηγός: Θανάσης Σκόπας

2/2

2

Κεντρική Εύβοια: Ψηλός Βράχος (1111μ.)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Μακρυκάπα. Ανάβαση στην αρχή από δασικό δρόμο προς παλιό
οικισμό Βάβουλα και κατόπιν, μέσα από δασωμένο μονοπάτι, στην κορυφή Ψηλός Βράχος ή Καρτσήμι (1111μ.).
Κατάβαση από τα ίδια. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 950μ.
∆ήλωση από: 27/1
Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

9/2

Παρνασσός: Μαύρα Λιθάρια (2327μ.)

6+

(35º)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για ∆αύλεια – Μονή Ιερουσαλήμ (880μ.). Ανάβαση στο διάσελο Ακρινό Νερό,
κατόπιν στην απότομη πλαγιά μέχρι την κορυφογραμμή και από εκεί στην κορυφή Μαύρα Λιθάρια. Κατάβαση
από τα ίδια. Ώρες πορείας: 8-10. Υ∆: 1450μ. περ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 28/1
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας
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15/2

∆ίρφη (1743μ.): Ανάβαση από το 2ο λούκι

5+

(35º)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Στενή – διάσελο ∆ίρφης. Ανάβαση προς το διάσελο Λειρί και
τη βάση του 2ου λουκιού. Το λούκι έχει Α–ΝΑ κατεύθυνση (Στρόπωνες) και κλίση 35° σε κανονικές συνθήκες.
Ανάβαση από το λούκι στο ∆έλφι (1743μ.). Κατάβαση από την κλασική διαδρομή ή και πάλι από το λούκι. Ώρες
πορείας: 5.
Προσοχή: Η τελική επιλογή της διαδρομής της ανάβασης επαφίεται στην απόλυτη κρίση του αρχηγού.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, κράνος.
∆ήλωση από: 10/2
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

16/2

Ηφαίστειο Μεθάνων

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Μέθανα – Μεγαλοχώρι. Ανάβαση στην Καμένη, κορυφή του ηφαιστείου,
με την όμορφη θέα στα στενά των Μεθάνων και τον Αργοσαρωνικό. Ώρες πορείας: 5. Φαγητό στο Μεγαλοχώρι
και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 10/2
Αρχηγός: ∆ημήτρης Τυροπώλης

21-23/2

2η 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: 11/2
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

23/2

Λίμνη Τσιβλού – Κλουκινοχώρια

2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ακράτα – Λίμνη Τσιβλού. Πορεία από μονοπάτι και δασικό δρόμο στην
Περιστέρα. Στην συνέχεια, πορεία με κατεύθυνση προς Νεραϊδόραχη και ανάβαση μέσα από ελατόδασος στη
θέση Πρώτα Ταμπούρια με όμορφη θέα στην αγέρωχη ορθοπλαγιά. Κατάβαση από Καστράκι στο Σόλο. Ώρες
πορείας: 6,5. Υ∆: 550μ.
∆ήλωση από: 17/2
Αρχηγοί: Νίκος Σταμπολίδης, Αντώνης Παπάδης

28/2-3/3 Καθ. ∆ευτέρα: Υγρότοποι Κεντρικής Μακεδονίας – Στρατωνικό Όρος – Θεσσαλονίκη

1

Μετά την επιτυχημένη πορεία και οικοξενάγηση στον Κάτω Όλυμπο το φθινόπωρο 2013, συνεχίζουμε τη γνωριμία με τα σημαντικά οικοσυστήματα της Ελλάδας. Αυτή τη φορά, θα περιηγηθούμε στους διεθνούς σημασίας
υδροβιότοπους της Μακεδονίας και θα διασχίσουμε το Στρατωνικό Όρος, και πάλι με συνοδεία επιστήμονα
οικοξεναγού. Το ταξίδι μας θα συνοδευτεί από αποκριάτικο γλέντι στη Θεσσαλονίκη.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 από το Πεδίον του Άρεως για Θεσσαλονίκη, όπου και η διανυκτέρευση σε
κεντρικό ξενοδοχείο 4*, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση στην πόλη.
Σάββατο: Αναχώρηση για το Στρατωνικό Όρος. ∆ιάσχιση του Στρατωνικού Όρους μέσα από δάση οξιάς, καστανιάς
και βελανιδιάς. Ώρες πορείας: 6-7. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη.
Κυριακή: Αναχώρηση για τη λίμνη Κορώνεια. Ενημέρωση για το υγροτοπικό σύμπλεγμα των λιμνών ΚορώνειαςΒόλβης. Επίσκεψη στον βυζαντινό πύργο του Αγίου Βασιλείου. Προώθηση στη λίμνη Βόλβη και στα ιαματικά
λουτρά Βόλβης και κατόπιν παρατήρηση διαφόρων ειδών ορνιθοπανίδας (φλαμίγκο, κορμοράνοι, πελεκάνοι,
σκουφοβουτηχτάρια) με τηλεσκόπιο. Επίσκεψη στο ∆ιατηρητέο Μνημείο της Φύσης «Βήμα του Αποστόλου
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Παύλου» και στο παραλίμνιο δάσος Απολλωνίας (ένα από τα τελευταία εναπομείναντα παραλίμνια δάση της
Ευρώπης). Κατόπιν πορεία και παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας. Ενημέρωση για τη γεωμορφολογία, την
ιστορία και τις οικολογικές αξίες της περιοχής. Προώθηση στο Αισθητικό ∆άσος Ρεντίνας (Μακεδονικά Τέμπη). Επίσκεψη στο βυζαντινό κάστρο Ρεντίνας και κατόπιν παραποτάμια επίπεδη διάσχιση Στενών Ρεντίνας
έως το δέλτα του Ρήχιου ποταμού στον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Ώρες πορείας: 2,5-3 (μαζί με τις στάσεις για
ξενάγηση). Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. ∆ιέλευση από τους γεωλογικούς σχηματισμούς Νυμφόπετρας και από
τα ∆ιατηρητέα Μνημεία της Φύσης «Πλατάνια Σχολαρίου». Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για το δείπνο και το
αποκριάτικο γλέντι στο ξενοδοχείο.
∆ευτέρα: Πρόγραμμα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες: 1η περίπτωση: Αναχώρηση για τον ∆ιεθνούς Σημασίας
Υγρότοπο «Αλυκές Κίτρους» (τμήμα του υγροτόπου Γαλλικού-Αξιού-Αλιάκμονα και Αλυκών Κίτρους). Ενημέρωση
για το υγρoτοπικό σύμπλεγμα και τις αλυκές. Κατόπιν πεζοπορία 20’ σε επίπεδο τμήμα του υγροτόπου μέχρι το
σημείο παρατήρησης των φλαμίγκο και των διαφόρων άλλων παρυδάτιων και υδροβίων πτηνών (πελεκάνοι, πάπιες,
χουλιαρομύτες, αβοκέτες κ.λπ.). Ορνιθοπαρατήρηση με χρήση τηλεσκοπίου. 2η περίπτωση: Αναχώρηση για τον
υγρότοπο Αξιού. Ενημέρωση για το υγροτοπικό οικοσύστημα και ορνιθοπαρατήρηση διαφόρων παρυδάτιων και
υδροβίων ειδών που διαχειμάζουν εδώ (θα γίνει μέσα από το λεωφορείο, καθώς αυτό θα κινείται για περίπου
50’ επάνω στο ανάχωμα κατά μήκος του Αξιού). Στάση για ορνιθοπαρατήρηση με χρήση τηλεσκοπίου (ερωδιοί,
αβοκέτες, κορμοράνοι, λαγγόνες, βουτηχτάρια, πάπιες, βαρβάρες). Αναχώρηση για Αθήνα.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 4/2
Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

9/3

1

Στεμνίτσα – Λούσιος

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κόρινθο – Στεμνίτσα. Aπό τη Στεμνίτσα (1082μ.), πορεία προς Μονή
Προδρόμου – Αρχαία Γόρτυνα – ακρόπολη Γόρτυνος – Νέα Μονή Καλαμίου – Παλαιά Μονή Καλαμίου. Η πανέμορφη παραποτάμια πορεία καταλήγει στη γέφυρα της Καρύταινας. Ώρες πορείας: 6. Φαγητό σε ταβέρνα της
περιοχής και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 26/2
Αρχηγοί: Μάρκος Κουφοπαντελής, ∆ημήτρης Καλογερόπουλος

15-16/3

5

∆υτικά Βαρδούσια: Αλογόραχη (2265μ.)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Μπράλο – Μουσουνίτσα. Ανάβαση σε Προφήτη Ηλία – καταφύγιο ΠΟΑ στα
Μετερίζια, όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 4. Υ∆: 1050μ.
Κυριακή: Κατάβαση με ∆ κατεύθυνση προς στις στάνες Ραϊλή κάτω από το καταφύγιο και ανάβαση από τη ΝΑ
πλευρά στην Αλογόραχη (2265μ.). Κατάβαση προς Σκασμένη Στρούγκα και κατάληξη στη Μουσουνίτσα. Φαγητό
σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 7-8. Υ∆: 450μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 5/3
Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

15-16/3

∆υτικά Βαρδούσια: Πυραμίδα (2330μ.)

7+

(50º, ΙΙΙ)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Μπράλο – Μουσουνίτσα. Ανάβαση σε Προφήτη Ηλία – Σκασμένη Στρούγκα,
όπου και η διανυκτέρευση σε αντίσκηνα. Ώρες πορείας: 3,5. Υ∆: 650μ.
Κυριακή: Ανάβαση στο διάσελο του Γιδοβουνιού και direct έξοδος (50º) στην αέρινη κόψη (ΙΙ, ΙΙΙ) που οδηγεί
στην αγέρωχη αλπική κορυφή. Κατάβαση με ραπέλ από τη ΒΑ ορθοπλαγιά και, στη συνέχεια, κατάβαση στη
Μουσουνίτσα. Ώρες πορείας: 8-10, ανάλογα με τις συνθήκες. Υ∆: 650μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή
στην Αθήνα.
Προσοχή: Η ανάβαση απευθύνεται αποκλειστικά σε ορειβάτες-αναρριχητές.
Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 10 αναρριχητές.
Εξοπλισμός: Κράνος, κραμπόν, ∆ΥΟ πιολέ, υλικά ραπέλ και χειμερινής κατασκήνωσης.
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 5/3
Αρχηγοί: Νίκος Λαζανάς, Νικόλας Αναστασόπουλος
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22-25/3

1

25η Μαρτίου: Οδοιπορικό στη ΝΑ Λακωνία: Μονεμβασιά, Βάτικα, Κάβο Μαλιάς

Ένα τετραήμερο σε μια μοναδική και ακόμα αυθεντική γωνιά της πατρίδας μας, το «Mικρό Άγιο Όρος». Θα
περπατήσουμε και θα επισκεφτούμε τα πανέμορφα χωριά των Βατίκων, το σπήλαιο της Καστανιάς, το απολιθωμένο δάσος και τον Κάβο Μαλιά.
Σάββατο: Αθήνα – Μονεμβασιά – Νεάπολη. Αναχώρηση στις 08:00 για Κόρινθο – Μονεμβασιά. Περιήγηση και
ανάβαση στην Αγιά Σοφιά της Επάνω Πόλης. Αναχώρηση για Νεάπολη, όπου και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο
LIMIRA MARE 3*.
Kυριακή: Πεζοπορία προς Κάβο Μαλιά. Προώθηση στο Βαλτάκι και πορεία σε εντυπωσιακό μονοπάτι προς Αγία
Μαρίνα – Αγία Ειρήνη, με κατάληξη στο ερημητήριο του Αη Γιώργη στα απόκρημνα βράχια του θρυλικού Κάβου
Μαλιά. Ώρες πορείας: 3. Ξενάγηση στα ασκηταριά Αγίας Ειρήνης και Αη Γιώργη. Πορεία επιστροφής προς την
Αγία Μαρίνα (2,5 ώρες) και ξενάγηση στο απολιθωμένο δάσος. Από εκεί πορεία 30΄ στον πειρατικό όρμο του
Κλεφταύλακου και ξενάγηση. Συνέχιση της πορείας μέχρι τον Αη Λιά (περ. 40΄). Επιστροφή με το πούλμαν στο
ξενοδοχείο. Πορείες με πολύ μικρές υψομετρικές διαφορές.
∆ευτέρα: Πεζοπορία προς Βελανίδια, Γερμανικό Παρατηρητήριο. Προώθηση στο διάσελο Βαβίλας και πορεία
30’ σε επιβλητικό τοπίο πάνω από το πέλαγος μέχρι το βυζαντινό ναΐδριο του Πίσω Αη-Γιώργη. Ξενάγηση στο
ναΐδριο, στο δάσος με τις αριές και σε τμήμα του μονοπατιού του φαραγγιού. Πορεία 30΄ μέχρι το πούλμαν και
προώθηση στο γραφικό χωριό Βελανίδια με το νησιώτικο χρώμα, που βρίσκεται πάνω από το Μυρτώο στην Α
πλευρά του όρους Κριθίνα. Πορεία προς το Γερμανικό Παρατηρητήριο (1 ώρα) σε τοποθεσία με εξαιρετική θέα
και ξενάγηση. Πορεία πίσω στα Βελανίδια (1 ώρα) και επιστροφή με το πούλμαν στο ξενοδοχείο. Πορείες με
πολύ μικρές υψομετρικές διαφορές (200μ.).
Τρίτη 25η Μαρτίου: Σπήλαιο Καστανιάς – Αθήνα. Προώθηση στο χωριό Κάτω Καστανιά. Πορεία 3,5 χλμ. σε
άσφαλτο (το σπήλαιο δεν είναι προσβάσιμο με πούλμαν) μέχρι το Σπήλαιο της Καστανιάς, ένα από τα πιο εντυπωσιακά της Ευρώπης. Ξενάγηση στα 1500 τ.μ. της έκτασής του, μέσα σε πυκνό, φαντασμαγορικό, λιθωματικό
διάκοσμο, που η φύση σμίλευσε σε διάστημα 3.000.000 χρόνων. Επιστροφή στην Αθήνα, περνώντας από το
Φαρακλό, το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι στα Βάτικα, μέσα στο πράσινο, με ωραία θέα και με σημαντική ιστορία.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 19/2
Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

30/3

1

Ερμιόνη: φαράγγι Καταφύκι – σπήλαιο Φράγχθι

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κόρινθο – Ηλιόκαστρο Ερμιονίδας. Πορεία από Ηλιόκαστρο, μέσα από
πευκοδάσος, προς φαράγγι Καταφύκι. ∆ιάσχιση του φαραγγιού προς Παπούλια. Συνέχιση της πορείας προς
το χωριό Φούρνοι και την παραλία Λάζες μέχρι το ανακαινισμένο παλαιολιθικό σπήλαιο Φράγχθι, ένα από τα
σπουδαιότερα σπήλαια της Ευρώπης, κατοικημένο τουλάχιστον από το 30.000 π.Χ. Μετά από μικρή ξενάγηση
επιτόπου, πορεία και κατάληξη στο όμορφο ψαροχώρι της Κοιλάδας. Ώρες πορείας: 4.
∆ήλωση από: 18/3
Αρχηγός: Νίκος Λέκκας

4-6/4

Γκιώνα (2510μ.): Μονοπάτι του Καραγιάννη

6+

(ΙΙ)

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Συκιά, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές.
Σάββατο: Ανάβαση στην Πυραμίδα (2510μ.) από το μονοπάτι Καραγιάννη, που σκαρφαλώνει στη μεγαλύτερη
ορθοπλαγιά των Βαλκανίων. Κατάβαση από το διάσελο Πλατυβούνας στο ανακαινισμένο καταφύγιο του ΠΟΑ στη
Λάκκα Καρβούνη. Ώρες πορείας: 10+. Υ∆: 1500μ.
Κυριακή: Κατάβαση στη Βίνιανη από την κοιλάδα της Ρεκάς. Ώρες πορείας: 5.
Εξοπλισμός: Κράνος, κραμπόν, πιολέ, 2 καραμπίνερ ασφαλείας, λανιέρες.
∆ήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 19/3
Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Νικόλας Αναστασόπουλος

12/4

Ξηροβούνι (1417μ.)

2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Στενή – ∆ιάσελο ∆ίρφης. Πορεία αρχικά σε πυκνό δάσος και,
στη συνέχεια, ανάβαση από το λούκι στην κορυφή. Στην κατάβαση ακολουθούμε δεξιόστροφη κυκλική πορεία
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περνώντας κάτω από την ορθοπλαγιά. Κατάβαση από σάρες και δάσος στη Στενή. Ώρες πορείας:7. Υ∆: 450μ.
Φαγητό στην Αρτάκη και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 2/4
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

12/4

Καλλίδρομο: Ποδηλατική

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Αγ. Κωνσταντίνο – Ελευθεροχώρι. ∆ιάσχιση της κορυφογραμμής του
Καλλίδρομου με εκπληκτική θέα προς τον γειτονικό Παρνασσό και τον Μαλιακό κόλπο. ∆ιέλευση από τη λίμνη
Καλλίδρομου στα 1000μ., μέσα από ένα πανέμορφο τοπίο με πλούσιο δάσος ελάτης και βελανιδιάς. Κατάληξη
στη Μονή ∆αμάστας. Μήκος διαδρομής: 40 χλμ. Συνολική υψομετρική 1000μ.
Εξοπλισμός: Κράνος, εφεδρική σαμπρέλα και τρόμπα.
∆ήλωση από: 2/4
Αρχηγοί: Μιχάλης Σενής, Νίκος Ποντίκης

17-21/4

1

Πάσχα στη Μήλο

Ένα μαγευτικό πασχαλινό οδοιπορικό στο εξωτικό αυτό νησί των ∆υτικών Κυκλάδων.
Θα πεζοπορήσουμε στο πολυσχιδές ηφαιστειακό τοπίο του νησιού, με τις μοναδικές παραλίες και σπηλιές σχηματισμένες από τη λάβα και τη διάβρωση των κυμάτων και του ανέμου (Σαρακήνικο, Παπάφραγκας, Φυριπλάκα,
Κλέφτικο, Συκιά κ.λπ.). Ακόμα, θα γνωρίσουμε τα πλούσια πασχαλινά έθιμα του νησιού, όπως το «δέσιμο της
Κούνιας». ∆ιαμονή στον Αδάμαντα.
Σημείωση: Πιθανότητα τροποποίησης του προγράμματος κατά μια ημέρα, ανάλογα με τα δρομολόγια των
πλοίων.
Πληροφορίες από αρχές Μαρτίου 2014.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 6/3
Αρχηγοί: Μάρκος Κουφοπαντελής, Βαρβάρα Βλαβιανού

27/4

2

∆ιάσχιση Πάρνωνα (1935μ.)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για Τρίπολη – Βαμβακού – Καταφύγιο Πάρνωνα (1450μ.). Ανάβαση στην κορυφή
Μεγάλη Τούρλα (1935μ.) με την υπέροχη θέα σε όλη την Πελοπόννησο, τον Αργοσαρωνικό και το Αιγαίο και
κατάβαση από δάσος κέδρου και έλατου προς Άγιο Ηλία, με κατάληξη στη Μονή Μαλεβής. Ώρες πορείας: 6.
Υ∆: 500μ.
∆ήλωση από: 14/4
Αρχηγός: Χαρoύλα Στρατή

1-4/5

Πρωτομαγιά: Όρη Σουλίου – Αχέροντας – Σούλι

1

, 2

Πέμπτη (Πρωτομαγιά): Αναχώρηση στις 08:00 για Ρίο – Πρέβεζα – Μεσοπόταμο. Επίσκεψη στο νεκρομαντείο
του Αχέροντα και προώθηση στη Γλυκή, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές.
Παρασκευή: Προώθηση στο χωριό Τρίκαστρο και διάσχιση από τη ∆ όχθη του φαραγγιού του Αχέροντα. Πορεία
από τις Πύλες του Άδη μέχρι τη Γλυκή μέσα από το πυκνά δασωμένο φαράγγι. Ώρες πορείας: 6.
Σάββατο: Ανάβαση από το Ρέμα του Χάβου στη Βριτζάχα (1613μ.), ψηλότερη κορυφή των βουνών του Σουλίου.
Υπέροχη θέα προς τη ραχοκοκκαλιά της Πίνδου και το Ιόνιο. Πορεία μέσα από αλπικά λιβάδια και τεράστιο
ελατόδασος μέχρι το χωριό Ζωτικό. Ώρες πορείας: 7. ∆υνατότητα επέκτασης της διάσχισης κατά 2 ώρες μέσα
από το εντυπωσιακό ρέμα του Μπαρτζένη μέχρι το χωριό Παρδαλίτσα στο Β άκρο του συγκροτήματος.
Κυριακή: Πεζοπορία στα ιστορικά μονοπάτια των Σουλιωτών, από το θρυλικό Σούλι και την ιστορική Σκάλα της
Τζαβέλαινας μέχρι τη Γλυκή. Ώρες πορείας: 5.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 1/4
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού
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10-11/5

Πεζοπορία στον Όλυμπο: Πετρόστρουγκα – φαράγγι Ορλιά

2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λιτόχωρο – Γκορτσιά. Ανάβαση από Μπάρμπα – Στράγκο στην Πετρόστρουγκα (1940μ.), στο νεόδμητο οργανωμένο καταφύγιο της Ελληνικής Ομάδας ∆ιάσωσης. Ώρες πορείας: 3,5. Υ∆:
900μ. ∆ιαμονή και φαγητό στο φιλόξενο καταφύγιο, σε υπέροχη τοποθεσία.
Κυριακή: Βόλτα στη σπηλιά Ιθακήσιου με θέα στις Ν κορυφές του Ολύμπου και κατάβαση από την Πετρόστρουγκα
στην Κορομηλιά (1000μ.) μέσα από δάση με πανύψηλες οξιές, ρόμπολα και έλατα. Το μονοπάτι συνεχίζει μέσα
στο πανέμορφο, κατάφυτο φαράγγι του Ορλιά με τους καταρράκτες και καταλήγει στον Άγ. Κωνσταντίνο (280μ.).
Φαγητό στο Λιτόχωρο και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6.
∆ήλωση από: 28/4
Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

10-11/5

Όλυμπος: Λιβαδάκι (2100μ.)

3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λιτόχωρο – Πριόνια. Ανάβαση στη κορυφή Λιβαδάκι μέσα από πανέμορφο
δασωμένο μονοπάτι. ∆ιανυκτέρευση σε αντίσκηνα στην κορυφή με τη μοναδική θέα στο πέταλο των κορυφών
του Ολύμπου ψηλά πάνω από τον Ενιπέα. Ώρες πορείας: 5. Υ∆: 1050μ.
Κυριακή: Κατάβαση από δασωμένη ράχη στο Λιτόχωρο. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6.
Εξοπλισμός: Νερό για 2 μέρες, αντίσκηνο, φαγητό.
∆ήλωση από: 29/4
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

10-11/5

Ποδηλατική διάσχιση Πάρνωνα

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 με πούλμαν από το Πεδίον του Άρεως για Τρίπολη – Καστάνιτσα. ∆ιαδρομή
από Καστάνιτσα προς Άγ. Βασίλειο – Γαϊτανόραχη – καταφύγιο Πάρνωνα. ∆ιανυκτέρευση σε σκηνές έξω από
το καταφύγιο. Μήκος διαδρομής: 35χλμ. Συνολική υψομετρική: 1000μ.
Κυριακή: ∆ιαδρομή προς Μεγάλη Τούρλα – Βαρβίτσα με κατάληξη στις Καρυές. Μήκος διαδρομής: 35χλμ.
Συνολική υψομετρική: 1000μ.
Εξοπλισμός: Κράνος, εφεδρική σαμπρέλα και τρόμπα, κατασκηνωτικός εξοπλισμός (θα μεταφέρεται με το
πούλμαν).
∆ήλωση από: 29/4
Αρχηγοί: Αυγουστίνος Παυλάκης, Μιχάλης Σενής

17/5

Αρτεμίσιο (1772μ.)

2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Κόρινθο – Νεστάνη. Ανάβαση από Νεστάνη, αρχικά μέσα από δάσος, στην
κορυφή Μαλεβό με την όμορφη θέα προς τον Αργολικό κόλπο και τα βουνά της κεντρικής Πελοποννήσου.
Κατάβαση από τα ίδια. Ώρες πορείας: 7. Υ∆: 1000μ.
∆ήλωση από: 7/5
Αρχηγός: Κωνσταντίνος Γκόφας

24/5

Βόρεια Ζήρεια: Μονοπάτι Καρυάς

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Κόρινθο – οροπέδιο Ζήρειας. Πορεία προς λίμνη ∆άσιου και κορυφή Ζαχαριάς και κατάβαση από τις Β πυκνοδασωμένες πλαγιές της Ζήρειας προς την κοιλάδα του ποταμού Όλβιου.
∆ιάσχιση της κοιλάδας και ανάβαση στο χωριό Καρυά. Ώρες πορείας: 5-6. Υ∆: 300μ.
∆ήλωση από: 13/5
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

31/5

Πεζοπορία στον Νότιο Πάρνωνα

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για Τρίπολη – Βαμβακού – Τζίντζινα (Πολύδροσο). Πορεία προς Προφήτη Ηλία
και, στη συνέχεια, με ∆ κατεύθυνση, μέσα στον κύριο όγκο του νότιου Πάρνωνα. Συνέχιση της πορείας προς
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Σιμαίικη Λάκκα και Πηλαλίστρα με κατάληξη κάτω από τη Ράχη Ψαρή (1600μ. περ.). Επιστροφή από τα ίδια. Ώρες
πορείας: 6. Υ∆: 600μ. Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ.
Εξοπλισμός: Φακός κεφαλής.
∆ήλωση από: 20/5
Αρχηγός: Μαρίνα Στάρτσεβιτς

31/5

3

Νότιος Πάρνωνας (Ψαρής 1839μ.)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για Τρίπολη – Βαμβακού – Τζίντζινα (Πολύδροσο). Πορεία προς Προφήτη Ηλία
– Ράχη Ψαρή – κορυφή Ψαρής (1839μ.) μέχρι τις παρυφές της κορυφής Μεγαναηλιάς (1780μ). Αν υπάρχει
χρόνος, ανάβαση στον Μεγαναηλιά, δεύτερη ψηλότερη κορυφή του νότιου Πάρνωνα. Το μονοπάτι διασχίζει
ελατοδάσος, λάκες, ξέφωτα και αλπική ζώνη με δολίνες. Επιστροφή στα Τζίντζινα με κατεύθυνση τις Κοκκινόλακες
και στη συνέχεια ολοκλήρωση της κυκλικής πορείας μέσα από τη διαδρομή της ανάβασης. Ώρες πορείας: 10.
Υ∆: 900μ. Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ.
Εξοπλισμός: Φακός κεφαλής.
∆ήλωση από: 20/5
Αρχηγός: Μάρκος Χαρατσής

6-9/6

Αγ. Πνεύματος: Κεφαλλονιά – Αίνος (1627μ.)

1

, 2 & 3

Παρασκευή: Αναχώρηση το απόγευμα από το Πεδίον του Άρεως για Κυλλήνη και μετάβαση με το πλοίο στην
Κεφαλλονιά (Πόρος). ∆ιανυκτέρευση σε δωμάτια στον Πόρο και στο camping για όσους το επιθυμούν.
Σάββατο: 1η ∆ιαδρομή (Κατηγορία 2): Από το χωριό Τσακαρισιάνος, ανάβαση στην κορυφή του Αίνου (Μέγας
Σωρός 1627μ.) μέσα από το μοναδικό δάσος μαύρης ελάτης. Επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας: 7. Υ∆:
1050μ. 2η ∆ιαδρομή (Κατηγορία 3): Από το χωριό Τσακαρισιάνος, διάσχιση του Αίνου μέσα από το μοναδικό
δάσος μαύρης ελάτης. Ανάβαση στον Μέγα Σωρό (1627μ.) και πορεία στην κορυφογραμμή με απαράμιλλη θέα
προς τις κορυφές Ψηλή Κορυφή και Κουρκουμπιά. Η κατάβαση γίνεται αρχικά εκτός μονοπατιού και καταλήγει
από δασικό δρόμο στο χωριό Αργίνια. Ώρες πορείας: 9. Υ∆: 1050μ.
Κυριακή: Από το χωριό ∆ρακοπουλάτα, ανάβαση στη δεύτερη ψηλότερη κορυφή της Κεφαλλονιάς, την Αγία ∆υνατή
(1131μ.). Κατάβαση από δασικό δρόμο στη μονή της Παναγίας των Θεμάτων. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 950μ. Το
απόγευμα μπάνιο ή επίσκεψη στο σπήλαιο της Μελισσάνης. Εναλλακτικά: Αν κάποιοι προτιμούν να περάσουν
μια όμορφη μέρα στο παραδοσιακό και γραφικότατο Φισκάρδο, θα έχουμε φροντίσει και για αυτό.
∆ευτέρα: 1η ∆ιαδρομή (Κατηγορία 1): Από την Αντίσαμο, πορεία από μονοπάτι κατά μήκος της ακτής και κατάληξη στη φημισμένη παραλία της Κουτσουπιάς Αίνου. Μπάνιο και επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας: 5. Υ∆:
250μ. 2η ∆ιαδρομή: (Κατηγορία2): Ανάβαση στην θέση Σελά και κατάβαση στη λίμνη Άκολη. Ώρες πορείας: 7.
Υ∆: 600μ. Αναχώρηση από Πόρο για Κυλλήνη και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 6/5
Αρχηγοί: Άλκης Τερτσέτης, Αντώνης Παπάδης

13-15/6

Νυχτερινή ανάβαση με πανσέληνο στην Αστράκα (2436μ.) – διάσχιση Γκαμήλας

4+

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Γιάννενα – Μικρό Πάπιγκο (980μ.). Νυχτερινή ανάβαση στην Αστράκα
(2436μ.) υπό το φως της πανσελήνου. Ώρες πορείας: 6. Μετά το ξημέρωμα, κατάβαση στη λούτσα Ρομπόζη
(1980μ.) για ύπνο σε αντίσκηνα δίπλα στη λίμνη, κοντά σε πηγή. Ώρες πορείας: 1,5.
Σάββατο: Το μεσημέρι, προαιρετική ανάβαση στη Γκαμήλα Ι (2497μ.), ψηλότερη κορυφή της Τύμφης, και διάσχιση
της κορυφογραμμής προς Γκαμήλα ΙΙ (2490μ.) μέχρι το πέρασμα του Καρτερού (2306μ.), με κατάληξη στη λούτσα
Ρομπόζη για τη διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 5.
Κυριακή: Ανάβαση μέχρι το πέρασμα του Καρτερού και κατάβαση (πιθανά χιόνια) στις απόκοσμες Κοπάνες. Στη
συνέχεια, πορεία προς το Σάδι της Μύγας (1460 μ) και την Ι.Μ. Στομίου για προσκύνημα (εδώ έζησε κάποιο
διάστημα της ζωής του ο αγιορείτης μοναχός Π. Παΐσιος). Κατάβαση στο γεφύρι της Κόνιτσας (600μ.) και
επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 9-10.
Προσοχή: Ο κατασκηνωτικός εξοπλισμός θα μεταφέρεται από τους συμμετέχοντες.
Εξοπλισμός: 2 ιμάντες, 1 κορδονέτο και 1 καραμπίνερ ασφαλείας (για το πέρασμα του Καρτερού). Φαγητό για
το Σάββατο και τη μισή Κυριακή, κατασκηνωτικός εξοπλισμός.
∆ήλωση από: 28/5
Αρχηγοί: Γιώργος Σιδηράς, Κατερίνα Νίττη
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14/6

Βόρεια Εύβοια: φαράγγι Νηλέα – river trekking

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Αγία Άννα. Κατάβαση στο όμορφο φαράγγι και πορεία στο ποτάμι. Σε ορισμένα σημεία, κολύμπι σε κρυστάλλινα νερά. Συνολικές ώρες πορείας: 6 (πρόσβαση και έξοδος:
2, μέσα στο ποτάμι (river trekking): 4). Ανάλογα με τον χρόνο, μπάνιο στην παραλία της Αγίας Άννας. Φαγητό
σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: ∆εύτερο ζευγάρι παπούτσια, αδιάβροχο σακίδιο ή σακούλες πλαστικές για ό,τι δεν πρέπει να
βραχεί. ∆εν χρειάζεται νεοπρέν.
∆ήλωση από: 3/6
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

22/6

1

Κεντρική Εύβοια: ∆άφνη

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για Χαλκίδα – ∆άφνη στους πρόποδες του όρους Καντήλι. Το μονοπάτι, σε
πολλά σημεία κτιστό, κινείται παραλιακά ή, με μικρά ανεβοκατεβάσματα, πάνω από όμορφες παραλίες και
μικρές ρεματιές. Κατάληξη στην παραλία της Μελούνας. Μπάνιο και επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας:
4. Υ∆: 300μ.
∆ήλωση από: 11/6
Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου

Καστελλόριζο – ακτές Λυκίας

1

Μια βδομάδα (ανάλογα με τα δρομολόγια) στο ακριτικό διαμάντι της Ελλάδας.
Θα απολαύσουμε σύντομες διακοπές στο μικρό αλλά πανέμορφα γραφικό νησί, ολοκληρωτικά ανακαινισμένο
με τον παραδοσιακό τρόπο. Πεζοπορίες στο νησί, μπάνια στα τυρκουάζ νερά του, επίσκεψη και βουτιές σε ένα
από τα 5 γαλάζια σπήλαια του κόσμου (blue grotto) με το φαντασμαγορικό μπλε χρώμα των νερών του, γύρος
του νησιού με καΐκι και επίσκεψη στο νησί της Ρω. Πλεύση μέχρι τα απέναντι παράλια της Τουρκίας (λιμάνι
Κας) για επίσκεψη στον τάφο του Αγ. Νικολάου Μύρων, περιήγηση στους αρχαίους λυκιακούς τάφους και το
αμφιθέατρο και μίνι κρουαζιέρα με ξύλινο σκάφος στην καταβυθισμένη αρχαία πολιτεία στα Κέκοβα. ∆ιαμονή
στο κουκλίστικο λιμάνι του Καστελλόριζου.
Πληροφορίες από αρχές Μαΐου.
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

19-20/7

74η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση στον Ψηλορείτη

Με αφορμή τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Κρήτης στην Ελλάδα, η 74η ΠΟΣ πραγματοποιείται στον
Ψηλορείτη. Την διοργάνωση ανέλαβαν από κοινού οι ορειβατικοί σύλλογοι Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Καλούμε
όλα μας τα μέλη να δώσουν ένα δυναμικό παρών.
Πληροφορίες στη γραμματεία του ΠΟΑ από μέσα Ιουνίου 2014.

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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Έκθεση

Φωτογραφίας

Νίκος Σταμπολίδης - Ράνια Χατζηδάκη
Καλοκαίρι στους ∆ολομίτες με τον ΠΟΑ.
Επάνω: Edelweiss (Leontopodium alpinum). Κάτω: Γεντιανή (Gentiana verna)
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Ατομική Δράση Μελών του ΠΟΑ
(εκτός προγράμματος του Ομίλου)

Νίκος Τόδουλος
Τον Μάρτιο 2013, σε 20ήμερο ταξίδι στην
Ανταρκτική, ανέβηκε στο ηφαίστειο Brown
Bluff (1731μ.) και πραγματοποίησε 3ήμερη
διάσχιση της νήσου South Georgia στα ίχνη
του πρωτοπόρου εξερευνητή Sir Ernest
Shackleton.
Νίκος Λαζανάς και Βαγγέλης Ζέκης
Τον Φεβρουάριο 2013 σκαρφάλωσαν στην
κοιλάδα του Cogne τους παγοκαταρράκτες
VALMI II WI 3+ 350μ., PATRI II WI 4 250μ.,
SANTEL LEVEURE III WI 4+ 300μ., PARETI
CONSTANTANI II WI 3+/4 180μ.
Νίκος Λαζανάς και Γιώργος
Βουτυρόπουλος
Στα Βαρδούσια, στην κορυφή Σκούφια,
άνοιξαν νέα χειμερινή διαδρομή, την
«ΕΥΚΡΑΣΙΑ» III Μ3+, 350μ.
Νίκος Λαζανάς με συνορειβάτες από
άλλους συλλόγους
Συμμετείχε στο άνοιγμα νέας διαδρομής
στην Πλατυβούνα της Γκιώνας
(«ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ» VI- 180μ.).
Eπανέλαβε τις διαδρομές «ΔΙΦΩΝΙΑ»
VII- 270μ. στον Κούβελο Παρνασσού και
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» V 185μ., «DOHLENWAND»
VI- 125μ. και «AUFSCHWUNG» VII, 95μ. στα
Μετέωρα.
Γιάννης Δημητράκης
Στις Άλπεις, ανέβηκε στην κορυφή Pollux
(4092μ.) και στην ιταλική προκορυφή του
Matterhorn Pic Tyndal (4241μ.).
Νίκος Αναστασόπουλος
Eπανέλαβε τις παρακάτω διαδρομές:
α. Στη Ζήρεια, στην κορυφή Προφ. Ηλίας, το
κεντρικό λούκι δυσκολίας 40Ο (50ο) 500μ.
β. Στην Κάλυμνο, μαζί με τους Μαριγώ
Χορμοβίτη, Λευτέρη Καρούτσο και Ειρήνη
Μπάκα, στη Grande Grotta, τη διαδρομή
«ΜΑΣΣΑΛΙΑ» 6β 100μ.
γ. Στα Μετέωρα, στο πλαίσιο της ΠΑΣ 2013,
μαζί με τους Γιάννη Δημητράκη και Μαριγώ
Χορμοβίτη, στον βράχο της Σουρλωτής, τη
διαδρομή «ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ» VI 265μ. και στις
22/9 με τον Γιάννη Δημητράκη, στον βράχο
του Μπάντοβα, τη διαδρομή «ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΨΗ»
VII- 270μ.
δ. Μαζί με τον Λευτέρη Καρούτσο, στην
Πάρνηθα, στο πεδίο της Αλογόπετρας, τη
διαδρομή «ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» VII- 110μ.
ε. Στη Βαράσοβα, μαζί με τους Λευτέρη
Καρούτσο και Ειρήνη Μπάκα, τις διαδρομές
«ΜΝΗΜΟΝΙΟ» V+ 170μ. και «ΝΑΤΑΣΑ» VII150μ.

Θανάσης Σκόπας και Βίκυ Κολτσίδα
Πραγματοποίησαν αναβάσεις στις παρακάτω
κορυφές των Δολομιτών: Nuvolau (2595μ.),
Lagazuoi (2752μ.), Tofanes (3244μ.), Saas
D’Istria (2477μ.), Punta Fiames (2240μ.), La
Varela, Piz Pisciadu (2985μ.), Monte Paterno
(2744μ.), Monte Todi και Piz Boe (3152μ.).
Λεωνίδας Μαργέλης και Χαρά
Σιδηροπούλου
Πραγματοποίησαν ανάβαση στην ψηλότερη
κορυφή των Απέννινων, τη Gran Sasso
(2912μ.).
Βαρβάρα Βλαβιανού, Κωνσταντίνος
Γκόφας και Χαράλαμπος Θεοδόσης
Συμμετείχαν σε 4ήμερη διάσχιση τις
οροσειράς Sierra Maestra της Κούβας και
ανέβηκαν στην ψηλότερη κορυφή του νησιού,
την Pico Turquino (1974μ.).
Κωνσταντίνος Γκόφας
Πραγματοποίησε 5θήμερη διάσχιση του
όρους Buahit της Αιθιοπίας, με ανάβαση στην
ομώνυμη ψηλότερη κορυφή (4437μ.).
Γιάννης Τζίμας, Φρόσω Νίτη, Δημήτρης
Τυροπώλης, Χριστιάνα Βαρελάκη και
Μαριάννα Μανωλάτου
Πραγματοποίησαν ανάβαση στις κορυφές των
Αγράφων Βουτσικάκι και Μπορλέρο.
Αντώνης Παπάδης με 10 παλαιά μέλη του
ΠΟΑ
Με βάση το καταφύγιό μας στη Γκιώνα
πραγματοποίησαν ανάβαση στη κορυφή
Πυραμίδα.
33ος Κλασικός Μαραθώνιος
Έλαβαν μέρος και τερμάτισαν τα μέλη
μας: Γιώργος Ganglbauer (3ω.22λ.),
Θανάσης Σκόπας (3ω.52λ.15δ.), Νίκη
Παπασταθοπούλου (4ω.12λ.16δ.), Σίμος
Κοτσίνης και Μαρίνα Ανυφαντή (4ω.28λ.33δ.)
και Χαρούλα Στρατή (5ω.10λ.).
Ημιμαραθώνιος Μαραθώνα
Έλαβαν μέρος και τερμάτισαν οι Νίκος
Αναστασόπουλος (2ω.13λ.41δ.) και Λευτέρης
Καρούτσος (2ω.31λ.36δ.)
Ημιμαραθώνιος Αίγινας
Έλαβε μέρος η Χαρούλα Στρατή (2ω.10λ.).
Θανάσης Σκόπας - Υπερμαραθώνιοι
πήρε μέρος στους παρακάτω
Υπερμαραθώνιους: ΕΥΧΙΔΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
(Πλαταιές – Δελφοί) 107χλμ με
χρόνο13ω.11π.12δ. , 1ο TIMFI ENDURANCE
RACE 80χλμ με χρόνο 14ω.40π.35δ., στον
7ο μαραθώνιο της Οίτης «ΗΡΑΚΛΗΣ» 43 χλμ
με χρόνο 6ω.39π.23δ. και στον 8ο Σαρωνικό
Δρόμο 63χλμ.
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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 ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρούβουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να
αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους
ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια ή γνώσεις,
ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά, κλπ.)
• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ-κραμπόν και καλή
εμπειρία χειμερινού βουνού.
• Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες
και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

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

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

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

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

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

•
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