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Ορειβατικά Καταφύγια ΠΟΑ

Τα καταφύγιά μας διατίθενται και σε ιδιώτες εκτός ορειβατικών συλλόγων. 
Ενημερωθείτε σχετικά από τη γραμματεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr.

Το καταφύγιο του ΠΟΑ στη Γκιώνα

Το καταφύγιο του ΠΟΑ στα Βαρδούσια
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Από τη φύση του ο άνθρωπος είναι προσανατολισμένος στην επιδίωξη 

της επιτυχίας, αλλά η έννοια της επιτυχίας ορίζεται διαφορετικά από 

τον καθένα. Η επιτυχία βρίσκεται πάντα σε συνάρτηση με τις επιθυμίες και 

τους στόχους. Τα βουνά, ως αιώνια σύμβολα αντίστασης και ελευθερίας, 

μας προσφέρουν τόσες πολλές συγκινήσεις, που σημασία τελικά έχει όχι 

μόνο η ίδια η κορυφή αλλά και η πορεία προς την κορυφή. Η αρχή κάθε 

χρόνου είναι μια καλή ευκαιρία για αναθεώρηση των στόχων μας, «των 

κορυφών μας», έχοντας πάντα την απαραίτητη δόση αυτογνωσίας. Έτσι 

ο καθένας μας μπορεί να σκεφτεί πού θέλει να φτάσει, να το παλέψει 

χωρίς να τον τρομάζει… ο ίδιος ο φόβος του!

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το μέλος μας Βαγγέλης Ζέκης (μαζί με 

τον σχοινοσύντροφό του Σταμάτη Κωνσταντόπουλο του ΑΟΣ) αναρριχή-

θηκε στη Νorth Face των Grandes Jorasses (4208μ.) από τη διαδρομή 

Colton-McIntyre. Πρόκειται για μια από τις δυσκολότερες διαδρομές των 

Άλπεων, με γενική δυσκολία extrême difficile, υψομετρική διαφορά 1200μ., 

δυσκολία στον βράχο μέχρι VI και κλίση στον πάγο τοπικά πάνω από 

80°. Είναι πιθανότατα η πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΟΑ που μέλος 

μας αναρριχάται επιτυχώς σε διαδρομή τέτοιας δυσκολίας και με τέτοιο 

ανάπτυγμα. Ταυτόχρονα, είναι μόλις η δεύτερη ελληνική επανάληψη της 

εν λόγω διαδρομής. 

Περίπου την ίδια εποχή το μέλος μας Νίκος Λαζανάς (με σχοινοσύν-

τροφο τον ∆ημήτρη Μελά) πραγματοποίησε σημαντικές αναρριχήσεις 

στο Triangle du Tacul (3970μ.) των Γαλλικών Άλπεων σκαρφαλώνοντας 
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TO NEO ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΠΟΑ
Για την περίοδο 2015-2016
Πρόεδρος ..................................................Αναστάσιος Βάσσος
Αντιπρόεδρος  ...........................................Νικόλαος Χαρίτος
Γενικός Γραμματέας  ................................Αντώνιος Παπάδης
Ταμίας  ......................................................Στυλιανός Μπαφαλούκος
Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης Α’ ....... Ιωάννης ∆ημητράκης
Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης Β’ .......Νικόλαος Aναστασόπουλος
Έφορος Αναβάσεων Α’ .............................Βαρβάρα Βλαβιανού
Έφορος Αναβάσεων Β’ .............................Νικόλαος Σταμπολίδης
Ειδική Γραμματέας ....................................Ουρανία Χατζηδάκη
Έφορος Εκδηλώσεων ............................... Ιωάννης Τζίμας 
Έφορος Καταφυγίων & Υλικών  ................Νικόλαος Τόδουλος

τις διαδρομές Perroux Gully (III 4+ M5, 350μ), 

Chèré Couloir (ΙΙΙ 4, 350μ) και Pointes Lachenal 

(II AD 4a, 3623μ). 

Είμαστε πολύ περήφανοι για τα επιτεύγματά 

τους και ευχόμαστε να γίνουν έμπνευση για όλους 

όσους έχουν ψηλούς στόχους. Ο ΠΟΑ θα συνεχί-

σει να είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν.  

Όμως δεν είμαστε περήφανοι μόνο για τον 

Βαγγέλη και τον Νίκο και όλους όσους κατα-

φέρνουν να κάνουν κάτι αντικειμενικά δύσκολο ή 

επικίνδυνο. Είμαστε περήφανοι για όλους εσάς 

που κάνετε τη δική σας προσπάθεια, ο καθένας 

με τις δυνατότητες του, που σέβεστε τη φύση 

που μας φιλοξενεί και τους συνοδοιπόρους σας. 

Η παρουσία σας στον ΠΟΑ και το χαμόγελό σας 

μετά από κάθε ανάβαση είναι η καλύτερη απο-

ζημίωση για τις δικές μας προσπάθειες, που θα 

συνεχιστούν και φέτος. 

Καλή μας χρονιά! 

Καλοκαίρι στην Ιρλανδία 
με τον ΠΟΑ 
30/7 – 8/8 

Ένα πλούσιο 10ήμερο καλοκαιρινό οδοιπορικό στο 
διαμάντι του Ατλαντικού, την Ιρλανδία.
Θα απολαύσουμε:
Ξεναγήσεις στα σημαντικότερα ιστορικά και 
νεότερα αξιοθέατα των μεγάλων και μικρών 
της πόλεων (∆ουβλίνο: γραφικές γεωργιανές γει-
τονιές 18ου αι., ταχυδρομείο, τελωνείο, καθεδρικός, 
κάστρο, Trinity College. Belfast: όπερα, Queen’s  
College, καθεδρικός, μουσείο Τιτανικού. Derry: 
βόλτα στα άθικτα τείχη 17ου αι. Donegal: βόλτα στα 
δρομάκια του μικρού γραφικού λιμανιού. Galway: 
αυθεντική κέλτικη παραποτάμια πόλη. Cork: καθε-
δρικός, βόλτα στην πόλη).
Περιηγήσεις σε συναρπαστικά γεωλογικά φαι-
νόμενα και γραφικά χωριά και τοποθεσίες, 
κρουαζιέρα σε φιόρδ (Giant’s Causeway, UNES-
CO: 40.000 ηφαιστειογενείς κίονες από βασάλτη. 
Moher Cliffs: 8 χλμ. άγριων παράλιων βράχων 
ύψους 200μ. με χιλιάδες θαλασσοπούλια, μεσαιω-
νικό καστροχωριό Bunratty, 15ου αι. Εθνικό Πάρκο 
Glenveagh: απέραντα τοπία με λίμνες, βουνά και 
δάση. Connemara: τοπία με απόκρημνα βουνά, κοι-
λάδες, παραλίες, γραφικές κωμοπόλεις· επίσκεψη 
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στο μοναστήρι Kylemore, κρουαζιέρα στο 17 χλμ. 
φιόρδ Killary με το γραφικό χωριό Leenane. Εθνικό 
Πάρκο Killarney: διαδρομή «∆αχτυλίδι του Kerry», 
χερσόνησος Iveragh, φαράγγι Moll’s Gap, γραφικό 
χωριό Kenmare).
Πεζοπορίες σε πανέμορφα φυσικά τοπία (Εθνικό 
Πάρκο Killarney, τόπος του ιρλανδικού κόκκινου 
ελαφιού. Πορεία 1: Αρχαία δάση δρυός, μεσαιωνική 
οδός Kenmare Road, καταρράκτης Torc, λίμνη και 
αρχοντικό Muckross.  Πορεία 2: Κοιλάδα Μαύρης 
∆ρυός (Black Valley), διάσελο Gap of Dunloe. 

∆ηλώσεις με προκαταβολή μέχρι 15/3 
το αργότερο.
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος 

Ζητήστε από κάποιον Άγγλο να απαγγείλει 
έναν στίχο. Το πρώτο ποίημα που θα του 

έρθει στο μυαλό πιθανότατα είναι το «I wan-
dered lonely as a cloud» του μεγάλου Βρετα-
νού ποιητή William Wordsworth, ενός από τα 
πιο λαμπρά αστέρια στον γαλαξία των μεγάλων 
ποιητών της M. Βρετανίας. Αυτό το ποίημα 
έρχεται στο μυαλό μου, καθώς βρίσκομαι στα 
βουνά του Lake District. Καθισμένος τώρα στην 
κορυφή Kidsty Pike, αντικρίζω κάθε άλλο παρά 
ένα μοναχικό σύννεφο. Βλέπω τριγύρω μου έναν 
γκρίζο απειλητικό ουρανό, με τον δυνατό άνεμο 
και την βροχή να μαστιγώνει το πρόσωπο μου. 
Και σίγουρα δεν αισθάνομαι σαν σύννεφο με το 
βαρύ σακίδιο μου να με πιέζει πάνω στο υγρό 
θαμνώδες έδαφος.

Με θέα τη ρεματιά Stonethwaite Beck 
δίπλα από την κορυφή Lining Crag.
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Ήταν το έτος 1973, στο βροχερό Kirkby 
Kendal, βορειοδυτικά της Βρετανίας, 
όταν στην τοπική εφημερίδα Westmorland 

Gazette, ο Alfred Wainwright, Βρετανός ορειβάτης 
και συγγραφέας, δημοσιοποίησε τη δική του πε-
ζοπορική διαδρομή ενώνοντας τις δύο ακτές της 
Γηραιάς Αλβιόνας. Ξεκινώντας από τη δυτική ακτή, 
στη θάλασσα της Ιρλανδίας, στη μαγευτική επαρχία 
της Cumbria και το χωρίο St Bees, και φτάνονοντας 
μέχρι το Robin Hoods Bay, στην ανατολική ακτή της 
Βόρειας Θάλασσας, στην επαρχία του Yorkshire. 
Μια εντυπωσιακή διαδρομή συνολικής απόστασης 
307χλμ., μέσα από τα ομορφότερα τοπία της βρε-
τανικής υπαίθρου, με συνεχείς εναλλαγές μέσα από 
τα βουνά των εθνικών πάρκων του Lake District, των 
Yorkshire Dales και των Yorkshire Moors. Με την 
πάροδο των ετών και την έλευση όλο και περισ-
σότερων πεζοπόρων, έγινε κλασική διαδρομή και 
σιγά σιγά χαρακτηρίστηκε σαν το πιο φημισμένο 
μονοπάτι μεγάλης απόστασης στη Μ. Βρετανία, το 
επονομαζόμενο Coast to Coast Trail (C2C). Έτσι με 
τον εξοπλισμό της The North Face®, το σακίδιο μου 
γεμάτο και την βοήθεια ενός χάρτη, μιας πυξίδας 
και πολλών σημειώσεων, ξεκίνησα το δικό μου ταξί-
δι, τη δική μου περιπέτεια στην Βόρεια Αγγλία.

St. Bees
Αφετηρία το μικρό παραθαλάσσιο χωριό St Bees, 
γεμάτο γοητεία και πλούσιο σε ιστορία, είναι προ-
στατευμένο από το ομώνυμο ακρωτήριο (St Bees 
Head) και στριμωγμένο στη μικρή πεδιάδα Pow 

Beck δίπλα στην θάλασσα, σαν να θέλει να παραμεί-
νει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα και αποκομμένο 
από την έντονη βιομηχανοποίηση του Whitehaven 
στα βόρεια. Το όνομά του άρρηκτα δεμένο με την 
ιστορία της Αγίας Μπέγκα (St. Bega), μιας Ιρλανδής 
πριγκίπισσας που «απέδρασε» από έναν αναγκαστι-
κό γάμο με κάποιον Νορβηγό πρίγκιπα και, με την 
βοήθεια ενός ιερού βραχιολιού, αναζητώντας τη 
γαλήνη και την απομόνωση, έφτασε και εγκαταστά-
θηκε σ’ αυτό το μέρος το 850 μ.Χ. μαζί με μερικές 
καλόγριες. Χαρακτηριστικό παραμένει το μοναστήρι 
St. Bega, που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα.

1. St. Bees – Ennerdale Bridge 
(22,5χλμ.)

Μια πινακίδα στην προκυμαία σηματοδοτεί την 
έναρξη της διαδρομής του Alfred Wainwright. Η 
παράδοση αναφέρει ότι ο πεζοπόρος πρέπει να 
βυθίσει το πόδι στη θάλασσα και έπειτα να πάρει 
ένα μικρό βότσαλο, που θα το κουβαλήσει μαζί 
του μέχρι την ανατολική ακτή. Ο καιρός βροχερός, 
βαρύς με δυνατό αέρα... ό,τι πρέπει για ένα καλό 
βρετανικό ξεκίνημα! Αρχικά η διαδρομή κινείται 
βόρεια ακολουθώντας το παράκτιο μονοπάτι πάνω 
στο βραχώδες ακρωτήριο μέχρι τον χαρακτηριστι-
κό φάρο, με συντροφιά την όμορφη θέα προς τις 
ακτές τις Σκωτίας και του Isle of Man. Στη συνέχεια 
το μονοπάτι κατευθύνεται ανατολικά προς την ενδο-
χώρα μέσα από τους μικρούς οικισμούς Sandwith, 
Moor Raw και Cleator, μέχρι την απότομη ανάβαση 

Ο σιδηροδρομικός σταθμός στο χωριό St. Bees.
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στην κορυφή Dent. Μέσα στην ομίχλη, τον δυνατό 
αέρα και τη βροχόπτωση, ήταν πολύ δύσκολο να 
βρω τον σωστό προσανατολισμό από την κορυφή 
του υψώματος και την απότομη κατεβασιά μέχρι τη 
μικρή κοιλάδα Nannycatch Beck. Ακολουθώ μια δα-
σική διαδρομή μέσα από βαριά κωνοφόρα μέχρι το 
μικρό χωριό Ennerdale Bridge στα όρια του εθνικού 
πάρκου του Lake District με την βικτοριανή εκκλησία 
St. Mary του 18ου αιώνα.

2. Ennerdale Bridge – Rosthwaite 
(22,5χλμ.)

Μέσα από γραφικούς δρομίσκους, φτάνω στα κρυ-
στάλλινα νερά της λίμνης Ennerdale Water, κατάλοι-
που της εποχής των παγετώνων, που σηματοδοτεί 
ουσιαστικά και την είσοδο στο εθνικό πάρκο του 
Lake District, το οποίο ιδρύθηκε το 1951. Το δεύτερο 
μεγαλύτερο εθνικό πάρκο σε έκταση στη χώρα, ήταν το 
αποτέλεσμα της προσπάθειας των Βρετανών να 

Ο Νίκος Τόδουλος πραγματο-
ποίησε τον Μάιο του 2014 τη 
διάσχιση της Μεγάλης Βρετα-
νίας, μόνος του και χωρίς υπο-
στήριξη. Κάλυψε μια συνολική 
απόσταση 307χλμ. με αφετηρία 
τη δυτική ακτή στη θάλασσα 
της Ιρλανδίας, στην επαρχία 
Cumbria και το χωρό St. Bees, 
μέχρι το Robin Hood’s Bay 
στην επαρχία Yorkshire στις 
ανατολικές ακτές της Βόρειας 
Θάλασσας.Στην αρχή της διαδρομής, στο χωριό St. Bees.

Το πετρόχτιστο καταφύγιο Black Sail.
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διατηρήσουν ανέπαφη αυτή την περιοχή φυσικής 
ομορφιάς από την ραγδαία εξάπλωση της βιομη-
χανίας τον 20ο αιώνα. Εκτός από τις πολυάριθμες 
λίμνες και τα βουνά που τις περιτριγυρίζουν, υπάρ-
χουν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα από τη ρωμα-
ϊκή περίοδο, ακόμη και τους νεολιθικούς χρόνους. 
Ακολουθώ το βραχώδες μονοπάτι στις νότιες όχθες 
μέχρι το τέλος της λίμνης, όπου ένας δασικός 
χωματόδρομος ανηφορίζει σταδιακά την ομώνυμη 
κοιλάδα μέχρι το απομακρυσμένο πετρόχτιστο 
καταφύγιο Black Sail, που στέκει στη μέση του 
πουθενά στη βάση των αλπικών κορυφογραμμών. 
Η θέση του καταφυγίου είναι πραγματικά μοναδική 
και, μαζί με τον συννεφιασμένο ουρανό, δίνουν έναν 
τόνο δραματικό στο τοπίο. Το μονοπάτι ανηφορίζει 
απότομα ακολουθώντας την κορυφογραμμή, με 
συνεχή θέα στις ψηλότερες κορυφές Great Gable 
και Scafell Pike. Λίγο χαμηλότερα βρίσκεται η μι-
κρή αλπική Ιnominate Tarn, το αγαπημένο μέρος 
του Wainwright, εκεί που η κόρη του σκόρπισε τις 
στάχτες του. Συνεχίζω μέχρι τα εγκαταλελειμμέ-

να ορυχεία σχιστόλιθου του Honister και έπειτα 
ακολουθώ το κατηφορικό ομαλό μονοπάτι στην 
καταπράσινη κοιλάδα του Borrowdale μέσα από τα 
χωριά Seatoller και Rosthwaite.

3. Rosthwaite – Grasmere (16χλμ.)
Με καιρό και πάλι βαρύ και συννεφιασμένο, συνε-
χίζω ανηφορικά κατά μήκος της ρεματιάς Stoneth-
waite Beck μέχρι τα πολύ απότομα βράχια δίπλα 
από την κορυφή Lining Crag, με θέα προς τα ανα-
τολικά και βόρεια. Περνάω το ψηλότερο σημείο 
(Greenup Edge) και κατηφορίζω απότομα μέχρι 
την αρχή της κοιλάδας Far Easedale. Σ’ εκείνο το 
σημείο ακολουθώ την εντυπωσιακή αλπική κορυφο-
γραμμή περνώντας διαδοχικά από τις κορυφές Calf 
Crag, Gibson Knott και Helm Crag μέχρι το χωριό 
Grasmere. Η θέα προς την κοιλάδα πανέμορφη, σαν 
πίνακας ζωγραφικής σε παστέλ χρωματισμούς. Το 
Grasmere, πλούσιο σε τέχνη και ποίηση, ήταν κά-
ποτε το μέρος που έζησε ο ποιητής William Word-
sworth, αποτυπώνοντας την ομορφιά της περιοχής 

Τα νερά της λίμνης Ennerdale Water.
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σε μια μόνο φράση: «Η φύση ποτέ δεν πλήγωσε την 
καρδιά που την αγάπησε».

4. Grasmere – Glenridding (13χλμ.)
Η διαδρομή ξεκινά από τον μικρό οικισμό Mill 
Bridge, λίγο έξω από το Grasmere. Με πολλή βροχή 
και δυνατό αέρα, ακολουθώ το απότομο, βραχώδες 
αλλά σαφές μονοπάτι κατά μήκος της ρεματιάς 
Tongue Gill μέχρι την αλπική λίμνη Grisdale Tarn. Ο 
αέρας στο διάσελο φυσά λυσσασμένος αλλά είναι 
περισσότερο διασκεδαστικός πάρα ανησυχητικός. 
Στην άκρη της λίμνης υπάρχει ένας ογκόλιθος με 
μια επιγραφή (Brothers Parting Stone), που σημα-
τοδοτεί το μέρος που ο Wordsworth συνάντησε για 
τελευταία φορά τον αδελφό του John, προτού εκεί-
νος χαθεί με το πλοίο του, το Earl of Abergavenny, 
στις νότιες ακτές της Μ. Βρετανίας. Συνεχίζω 
κατηφορικά πια μέσα στην κοιλάδα Grisdale Beck 
καταλήγοντας στα χωριά Patterdale και Glenrid-
ding στις όχθες της ειδυλλιακής λίμνης Ullswater. 
Λέγεται ότι αυτή η λίμνη είναι η πιο όμορφη στην 
Αγγλία και τη συγκρίνουν με την λίμνη Λουκέρνη 
της Ελβετίας.

5. Glenridding – Shap (27,5χλμ.)
Ξεκινώ στο μονοπάτι ανηφορίζοντας απότομα μέχρι 
την αλπική λίμνη Angle Tarn και διασχίζω τον ορεινό 

Πεζοπόροι ανηφορίζουν προς το πέρασμα στην αλπική λίμνη Grisdale Tarn.
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όγκο περνώντας διαδοχικά κάτω από τις κορυφές 
Satura Grag, Rest Dodd και Knott. Στη συνέχεια η δι-
αδρομή ακολουθεί τον αρχαίο ρωμαϊκό δρόμο High 
Street μέχρι την κορυφή Kidsty Pike, που είναι και το 
ψηλότερο σημείο του C2C. Οι Ρωμαίοι κατασκεύα-
σαν αυτό το πετρόχτιστο αλπικό καλντερίμι ανάμεσα 
στις κορυφογραμμές για να ενώσουν το ρωμαϊκό 
οχυρό του Ambleside με εκείνο του Pernith. Παρόλη 
τη χαμηλή νέφωση και την ομίχλη, κάποιες στιγμές 
ανοίγει ένα μικρό «παράθυρο», για να θαυμάσω για 
τελευταία φορά τα ανεμοδαρμένα και χέρσα βουνά. 
Στο βάθος φαίνεται η τεχνητή λίμνη Haweswater και 
το βραχώδες μονοπάτι στις βόρειες όχθες της, το 
οποίο ακολουθώ μέχρι το ομώνυμο φράγμα. Αφήνο-
ντας πίσω μου το φράγμα, η διαδρομή περνάει από 
μικρές αγροικίες και φάρμες μέχρι το χωρίο Shap. 
Τα ερείπια της μοναστικής κοινότητας του 11ου αι-
ώνα Shap Abbey, του ρωμαιοκαθολικού τάγματος 
των Premonstratensians, σηματοδοτούν και επίσημα 
το τέλος του εθνικού πάρκου του Lake District.

6. Shap – Kirkby Stephen (32χλμ.)
Από το Shap, αφήνω πίσω μου τα πανέμορφα 
αλπικά τοπία μαζί με τη βροχή και την ομίχλη και 
διασχίζω αρχικά την πεδιάδα Eden Valley και έπειτα 
το ασβεστολιθικό πλάτωμα* του Westmorland περ-
νώντας από την αγροικία Oddendale, τους μεγά-

Ερειπωμένη αγροικία στο μονοπάτι προς το χωριό Reeth.
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λους γρανιτένιους βράχους με διάσπαρτα ερείπια 
νεολιθικών οικισμών τριγύρω. Μια σύντομη στάση 
στο χωριό Orton, γνωστό για τις παραδοσιακές 
εξοχικές κατοικίες του 18ου αιώνα καθώς και για την 
Αγγλικανική εκκλησία All Saints Church, 13ου αιώνα. 
Ο ήλιος έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του δει-
λά μέσα από τον συννεφιασμένο ουρανό δίνοντας 
λάμψη στα κυρίαρχα χρώματα σε αποχρώσεις του 
πράσινου. Συνεχίζω μέσα από 
αριστουργηματικά βρετανικά 
τοπία, παραδοσιακούς αγροτι-
κούς οικισμούς, μικρές φάρμες 
και το τοξωτό γεφύρι Smardale 
Bridge μέχρι την μικρή πόλη 
Kirkby Stephen.

*Φυσική καρστική μορφολογία 
από μια επίπεδη, διαβρωμένη 
επιφάνεια εκτεθειμένου ασβε-
στόλιθου που μοιάζει με τεχνητό 
πεζοδρόμιο

7. Kirkby Stephen – Keld (21χλμ.)

Με δυνατή βροχή και αέρα από το πρωί, ξεκινάω 
λίγο έξω από την πόλη με κατεύθυνση ανατολικά. 
Το μονοπάτι ανηφορίζει απότομα, μέσα από στρώ-
ματα τύρφης, μέχρι την κορυφή Nine Standards, 
που σηματοδοτεί το όριο των επαρχιών Cumbria 
και Yorkshire. Η πολλή λάσπη, σε συνδυασμό με τη 

Το μονοπάτι προς την κορυφή Kidsty Pike.

Η χαρακτηριστική σήμανση του C2C.
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βροχή, δυσκολεύει πάρα πολύ τα βήματά μου. ∆εν 
είναι τυχαίο που το σημείο αυτό αναφέρεται σαν 
το πιο υγρό σημείο της βόρειας Αγγλίας, γιατί εκεί 
βρίσκεται το διαβόητο όριο μεταξύ της ανατολικής 
και της δυτικής γεωλογικής λεκάνης απορροής. 
Ακολουθώ την κορυφογραμμή από ασαφή μονο-
πάτια μέσα σε βαλτότοπους με χαμηλή βλάστηση 
μέχρι την πεδιάδα Swaledale στο εθνικό πάρκο 
των Yorkshire Dales. Η διαδρομή διασχίζει τους 
χερσότοπους των Pennine Moors μέχρι το μικρό 
χωριό Keld, που βρίσκεται περίπου στη μέση της 
απόστασης. Το όνομά του προέρχεται από τη λέξη 

των Βίκινγκ Kelda που σημαίνει «μικρή πηγή». 

8. Keld – Reeth (18χλμ.)
Λίγο έξω από το χωριό και τους καταρράκτες East Gill 
Force, το μονοπάτι ανηφορίζει ομαλά, στην αρχή μέσα 
από το δάσος μέχρι τα ερείπια του ορυχείου Swin-
nergill. Κινούμαι ψηλά στους υγρούς χερσότοπους 
σε ένα τοπίο βαθιά λαβωμένο από τα κατάλοιπα της 
εποχής εξόρυξης μολύβδου και κάρβουνου κατά τη 
διάρκεια της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας 
του 19ου αιώνα. Περνώντας δίπλα από τα παρατημένα 
ορυχεία Old Gang Smelt Mill και Surrender Smelt Mill 

Πανέμορφη θέα στην πεδιάδα Eden Valley.

Η κορυφή Nine Standards με τους 9 πέτρινους κούκους.
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με τις πέτρινες καμινάδες, κατηφορίζω ξανά στην 
κοιλάδα Swaledale μέχρι το χωριό Reeth.

9. Reeth – Bolton on Swale (28χλμ.)
Η διαδρομή συνεχίζει αρχικά κατά μήκος του πο-
ταμού River Swale μέχρι το ιστορικό μοναστήρι 
Marrick Priory, που ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα από μο-
ναχές του τάγματος του Άγιου Βενέδικτου. Κατόπιν, 
μέσα από δασωμένους λόφους με φόντο ειδυλλιακά 
καταπράσινα βρετανικά τοπία, καταλήγει στο χωριό 
Marske. Ακολουθώ το φαρδύ μονοπάτι μέσα από 
το δάσος Whitecliffe Wood μέχρι την πανέμορφη 

πόλη του Richmond με το μεσαιωνικό κάστρο να 
δεσπόζει στον λόφο πάνω από την κοιλάδα. Μετά 
από μια σύντομη στάση και μια καταρρακτώδη 
βροχή, προχωρώ μέσα από εξοχικές κατοικίες 
και αγροτικούς δρόμους, διανύοντας τα τελευταία 
χιλιόμετρα μέχρι τον οικισμό Bolton on Swale με 
την αγγλικανική εκκλησία St Mary, 14ου αιώνα. Στο 
νεκροταφείο της εκκλησίας βρίσκεται ο ξακουστός 
τάφος του Henry Jenkins, που λέγεται ότι πέθανε 
169 ετών. Οι ημερομηνίες που αναγράφονται στον 
τάφο είναι 1500-1670. 

Υπέροχη η βρετανική εξοχή.

Οι καταρράκτες East Gill Force.
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10. Bolton on Swale – Ingleby Cross 
(28χλμ.)

Τo χαμηλό βαρομετρικό των προηγούμενων ημε-
ρών αρχίζει να απομακρύνεται δίνοντας τη θέση του 
στον λαμπερό ανοιξιάτικο ήλιο με λιγοστά διάσπαρ-
τα σύννεφα. Η διαδρομή διασχίζει τη χαμηλή πεδι-
άδα Vale of Mowbray, μια μεγάλη αγροτική έκταση 
μέχρι τον οικισμό Danby Wiske, που αποτελεί και 
το χαμηλότερο σημείο του C2C. Μια πινακίδα στην 
τοπική παμπ δείχνει ότι απομένουν ακόμα 100χλμ. 
μέχρι την ανατολική ακτή. Κινούμαι ανάμεσα σε 
αγροτικές καλλιέργειες, μικρές φάρμες και λιβάδια 
με κοπάδια από άλογα απολαμβάνοντας τη βρετα-
νική εξοχή μέχρι το χωριό Ingleby Cross στα όρια 
του εθνικού πάρκου των Yorkshire Moors.

11. Ingleby Cross – Blakey Ridge 
(32χλμ.)

Η διαδρομή ανηφορίζει απότομα μέσα στο δάσος, 
μέχρι που συναντά και ακολουθεί για αρκετά χι-
λιόμετρα το εθνικό μονοπάτι Cleveland Way. Στη 
συνέχεια το μονοπάτι ανεβοκατεβαίνει απότομα 
ένα πλήθος από λόφους και κορυφές με πανέμορ-
φη θέα προς την πεδιάδα Vale of York. Καταλήγει 
στο ψηλότερο σημείο (Round Hill) και διασχίζει το 
οροπέδιο Urra Moor μέσα από ερημικούς και ακα-
τοίκητους χερσότοπους. Το τοπίο μοναδικό, με την 
απόλυτη απομόνωση να κυριαρχεί, θυμίζοντάς μου 
έντονα τα τοπία των παταγονικών εκτάσεων. Με 
γρήγορο βήμα κατηφορίζω στο σημείο Bloworth 
Crossing, όπου αφήνω το Cleveland Way και ακο-

λουθώ ανατολικά μια εγκαταλε-
λειμμένη σιδηροδρομική γραμμή 
μέχρι την κορυφογραμμή Blakey 
Ridge με το απομονωμένο πανδο-
χείο Lion Inn.

12. Blakey Ridge - Gros-
mont (24χλμ.)

Συνεχίζω για πολλές ώρες πάνω 
στο οροπέδιο, πριν καταλήξω 
στην κατάφυτη από ρείκια ράχη 
Glaisdale Rigg, που κατηφορίζει 
ομαλά στο χωριό Glaisdale, στις 
όχθες του ποταμού Esk. Από εκεί, 
μια πορεία μέσα από δασικά μο-

Tο ιστορικό μοναστήρι Marrick Priory.

To όριο των επαρχιών Cumbria και Yorkshire.
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παλιές μηχανές, φορτηγά και νεκροφόρες. Ο παλι-
ός αυτός δρόμος καταλήγει στο χωριό Grosmont με 
τον ομώνυμο σιδηροδρομικό σταθμό, τις γραφικές 
ατμάμαξες και τους παραδοσιακούς συρμούς.

νοπάτια με οδηγεί στο χωριό Egton Bridge και στη 
συνέχεια ακολουθώ έναν στενό χωματόδρομο. Στην 
άκρη υπάρχει ακόμα το παλιό κτίριο των διοδίων, με 
μια ξεχασμένη πινακίδα να αναγράφει το ύψος του 
κόμιστρου για τροχήλατες άμαξες με άλογα, κάρα, 

Προσοχή στα τρένα στη χαμηλή πεδιάδα Vale of Mowbray.
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13. Grosmont – Robin Hoods Bay 
(24χλμ.)

Ήδη από το πρωί αισθάνομαι τη θαλάσσια αύρα και 
τα σημάδια ότι πλησιάζω την ακτή πληθαίνουν, από 
το πέταγμα των γλάρων μέχρι την αρμύρα της όχι 
τόσο μακρινής πια Βόρειας Θάλασσας. Μια απότο-
μη ανηφόρα με οδηγεί έξω από το χωριό στο ψη-
λότερο σημείο (Sleights Moor) με εντυπωσιακή θέα 
στην παραθαλάσσια πόλη Whitby και την ανατολική 
ακτή. Η διαδρομή κινείται μέσα από δάση και τους 
τελευταίους χερσότοπους, προτού μερικοί εξοχικοί 
δρομίσκοι καταλήξουν ψηλά στην ακτή. Ακολουθώ 
βιαστικά το παράκτιο μονοπάτι. Στην τελευταία 
στροφή αντικρίζω τον κόλπο Robin Hood’s Bay και, 
όσο πλησιάζω, αρχίζει να διακρίνεται όλο και πιο 
έντονα το μικρό ομώνυμο ψαροχώρι. Ψηλά σπίτια 
με κεραμοσκεπές, ξύλινα παράθυρα, πόρτες και 
μπαλκόνια απλώνονται αμφιθεατρικά, το ένα σχεδόν 
πάνω στο άλλο. Κατά τον 18ο αιώνα αποτέλεσε το 
μεγαλύτερο κέντρο λαθρέμπορων στις ακτές του 
Yorkshire. Η φυσική του θέση, χωμένο βαθιά μέσα 

στον κόλπο, προστατευμένο από ερημικές χέρσες 
εκτάσεις, συνέβαλε στη μεγάλη ανάπτυξη αυτής 
της πολύ καλά οργανωμένης «επιχείρησης», που, 
παρά τους κινδύνους, απέφερε στους κατοίκους 
του μεγαλύτερα κέρδη από το ψάρεμα. Περιπλα-
νιέμαι πολύ αργά μέσα σε έναν λαβύρινθο από 
πλακόστρωτα δρομάκια και στενά σοκάκια προ-
σπαθώντας να φτάσω στην ακροθαλασσιά. Φέρνω 
στο μυαλό μου εικόνες εκείνης της εποχής με τις 
απόμερες κρυψώνες, τα μυστικά περάσματα, τις 
σκληρές μάχες με τους φοροεισπράκτορες της 
εποχής, τους καβγάδες μεταξύ ναυτικών και τις 
διαμάχες από την εξαναγκαστική στρατολόγηση 
πληρωμάτων για λογαριασμό του βασιλικού πολε-
μικού ναυτικού. Λέγεται ότι ένα δέμα από μετάξι 
μπορούσε να μεταφερθεί από την ακτή μέχρι την 
άκρη του χωριού χωρίς καν να βγει από τα σπίτια. 
Φτάνω επιτέλους στην αμμώδη ακτή και, πιστός κι 
εγώ στην παράδοση, βουτάω τα πόδια μου στην 
κρύα θάλασσα και αφήνω το δικό μου βότσαλο. Μια 
στρογγυλή πινακίδα σε έναν πέτρινο άσπρο τοίχο 
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σηματοδοτεί το τέλος των 307χλμ.
Περιμένοντας το τρένο της επιστροφής στον 

σταθμό του Scarborough, σκέφτομαι πόσο γρή-
γορα πέρασε ο καιρός. Υπήρξαν μέρες μεγάλες, 
δύσκολες, είδα το σκληρό πρόσωπο του άστατου 
βρετανικού καιρού και περπάτησα στον μέγιστο 
βαθμό. Θυμάμαι την επιγραφή σε μια τοπική πάμπ 
στο Robin Hood’s Bay που έγραφε: «Αν κάποιος 
δεν βρήκε τίποτα το όμορφο και μαγευτικό σε αυτή 
την διαδρομή, είτε είναι πεθαμένος ή βρίσκεται ένα 
βήμα πριν... από την κούραση!!!». Αφήνω τη Γηραιά 
Αλβιόνα με συναισθήματα χαράς, γιατί επιτεύχθηκε 
ο προσωπικός μου στόχος, ξεπεράστηκαν με επιτυ-
χία οι δυσκολίες, αλλά, ταυτόχρονα, με ένα αίσθημα 
μελαγχολίας, γιατί όλα τα όμορφα ταξίδια φτάνουν 
πάντα στο τέλος. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία The North 

Face® για την προσφορά του εξοπλισμού. Ν.Τ.

Επάνω στο Cleveland Way 
με πανέμορφη θέα στην πεδιάδα Vale of York.

Οι απόκρημνες ακτές της Βόρειας Θάλασσας πλησιάζοντας στο Robin Hood’s Bay.
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Ξεκινώντας από το καταφύγιο του ΠΟΑ διακρίνεται όλη η διαδρομή της ανάβασης. 
Αριστερά η Αλογόραχη και δεξιά η Πλάκα-Πυραμίδα και το Γιδοβούνι.
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Κείμενο: Αντώνης Παπάδης

Φωτογραφίες: Ράνια Χατζηδάκη, Νίκος Σταμπολίδης
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Τον Μάρτη 2014 μια πολυμελής ομάδα 25 
μελών και φίλων του ΠΟΑ βρέθηκε σε προ-
γραμματισμένη ανάβαση του Ομίλου στα Βαρ-

δούσια. Η πρώτη ευτυχής συγκυρία ήταν ο καλός 
καιρός του διήμερου, με εξαιρετική λιακάδα αλλά 
κρύο το βράδυ, που διατήρησε το χιόνι συμπαγές 
μέχρι το επόμενο μεσημέρι. Η πρωτοτυπία της 
ανάβασης ήταν η επιλογή της κορυφής της Αλο-
γόραχης, που ανήκει στο δυτικό συγκρότημα των 
Βαρδουσίων και η οποία, παρότι δεν παρουσιάζει 
τεχνικές δυσκολίες, σπάνια επιλέγεται από συλλό-
γους, επειδή δεν βρίσκεται στον άξονα Αθανάσιος 
∆ιάκος – καταφύγια. Η δεύτερη ευτυχής συγκυρία 
ήταν η παρουσία στο βουνό τουλάχιστον 100 ορει-
βατών – δύο σχολές ορειβασίας καθώς και αρκετοί 
αυτόνομοι ορειβάτες έδιναν το παρόν το ίδιο Σαβ-
βατοκύριακο στα Βαρδούσια – μετατρέποντας τον 
αγαπημένο αυτό ορεινό όγκο της Στερεάς Ελλάδας 
σε μια μεγάλη παιδική χαρά, σπάνιο θέαμα στα 
ελληνικά βουνά τη χειμερινή περίοδο.

Η ανάβαση του ΠΟΑ άρχισε το μεσημέρι του 
Σαββάτου από τον Αθανάσιο ∆ιάκο και, ακολου-
θώντας το κλασικό μονοπάτι που περνά από τον 
προφήτη Ηλία, η ομάδα έφτασε χωρίς εκπλήξεις 
ή ιδιαίτερες δυσκολίες στη ράχη του Πιτιμάλικου, 
όπου βρίσκονται τα δύο καταφύγια. Περνώντας 
από το κάτω καταφύγιο, της ΕΟΟΑ, διαπιστώσαμε 
με ευχαρίστηση ότι μαζί με εμάς βρίσκονταν στο 

Σκόρδα Μουσουνίτσας και του Γκιώνη το Πλάι από τον Προφήτη Ηλία.

Με φόντο τα Μετερίζια.

poa260.indd   20poa260.indd   20 23/1/2015   11:10:20 µ23/1/2015   11:10:20 µ



21

βουνό δύο σχολές χειμερινού βουνού, που έδιναν 
ζωή στις γύρω από τα καταφύγια πλαγιές με τα 
μαθήματα και τις φωνές τους. Παράλληλα υπήρχαν 
και αρκετοί ορειβάτες που την απογευματινή εκείνη 
ώρα γύριζαν από τα λούκια των Σκόρδων Πιτιμάλι-
κου. Ένα ωραίο θέαμα για όποιον αγαπά το βουνό 
και την ορειβασία.

Η ομάδα μας διανυκτέρευσε στο καταφύγιο 
του ΠΟΑ, το οποίο γέμισε ασφυκτικά, μιας και το 
δυναμικό του είναι για να κοιμίσει άνετα 20 άτομα 
– όλοι οι καλοί χωράνε. Το πρόγραμμα της επόμε-
νης μέρας, Κυριακής, ήταν η ομάδα να εγκαταλείψει 
το καταφύγιο με όλα της τα πράγματα, με στόχο να 
ανέβει στην Αλογόραχη και στη συνέχεια να κατέβει 
στον Αθανάσιο ∆ιάκο χωρίς να ξαναπεράσει από 
το καταφύγιο, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο 
μια περιττή ανάβαση. Η αναχώρηση έγινε νωρίς 
το πρωί με κατεύθυνση προς την Αλογόραχη. Ο 
ευκολότερος τρόπος για να προσεγγίσει κανείς τις 
νοτιοανατολικές πλαγιές της κορυφής, απ’ όπου γί-
νεται η ανάβαση, από το καταφύγιο του ΠΟΑ, είναι 
να κατηφορίσει την πλαγιά που βρίσκεται ακριβώς 
δυτικά του κτίσματος, ευθεία κάτω, μέχρι να φτά-
σει στη στάνη που βρίσκεται στην τοποθεσία Ραϊλή 
και η οποία φαίνεται από το καταφύγιο. Η πλαγιά 
έχει μέτρια κλίση αλλά είναι απολύτως ομαλή και η 
κατάβασή της είναι εύκολη τόσο με χιόνια όσο και 
στεγνή. Η υψομετρική αυτής της κατάβασης είναι 

Ανεβαίνοντας στο καταφύγιο του ΠΟΑ.

Ο γνωστός «Κότσος της Θοδώρας» με φόντο τις Σούφλες.
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περίπου 200μ., γι’ αυτό και επιλέξαμε να επιστρέ-
ψουμε στο χωριό χωρίς να ξαναπεράσουμε από 
το καταφύγιο.

Η ανάβαση στην πλαγιά που οδηγεί στην κο-
ρυφή της Αλογόραχης είναι αρκετά ομαλή, αλλά 
ακόμα και το καλοκαίρι δεν έχει συγκεκριμένο 

μονοπάτι. Ξεκινάει από τη στάνη με πορεία δυτικά 
στην αρχή και στη συνέχεια βορειοδυτικά, περνώ-
ντας αριστερά από μια βράχινη ζώνη που βλέπουμε 
από πάνω μας και χωρίς να πέσουμε καθόλου μέσα 
στη ρεματιά που κατεβαίνει από το διάσελο που 
ενώνει τις Σούφλες με την Αλογόραχη. Στα μισά 

Στο πλάτωμα Ζηριλάκι με τον κώνο της προκορφής από πάνω μας.

Η κόψη της Αλογόραχης με φόντο τον Κόρακα και τη νότια κορυφογραμμή.
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της διαδρομής μας περνάμε από το πλάτωμα που 
ονομάζεται Ζηριλάκι και όπου το καλοκαίρι σχημα-
τίζεται ενίοτε μικρή λιμνούλα. Από εκεί ανεβαίνουμε 
την πλαγιά ευθεία επάνω κάνοντας μικρά ζιγκ-ζαγκ 
για διευκόλυνση μέχρι να βρεθούμε στο μικρό πλά-

τωμα της προκορφής. Από το σημείο αυτό ξεκινάει 
και η ράχη απ’ την οποία πήρε και το όνομά της η 
κορυφή. Καλό είναι να παρακάμψουμε από δεξιά 
το μικρό μυτίκι που βρίσκεται στα μισά της ράχης, 
μέχρις ότου να βγούμε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολί-

Η Αλογόραχη...

Το υπερθέαμα των Βαρδουσίων...
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ες στην κυρίως κορυφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε 
ότι υπάρχει μια αμφιβολία για το ποια από τις δύο 
κορυφές είναι η πιο ψηλή (η προκορφή ή η κορυφή 
επάνω στην ράχη) μιας και έχουν και οι δύο περίπου 
το ίδιο ύψος. Το σίγουρο είναι ότι αξίζει κανείς να 
περπατήσει τη ράχη μέχρι το ψηλότερο σημείο της 
μιας και από εκεί μπορεί να απολαύσει την εκπλη-
κτική θέα προς την Αρτοτίνα και το συγκρότημα της 
Πλάκας Πυραμίδας και Άνω Κάτω Ψηλού.

Η κατάβαση γίνεται από τα ίδια μέχρι το Ζηριλά-
κι. Από εκεί υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη είναι 
να κατέβουμε από τον ίδιο δρόμο μέχρι τη στάνη 
και στη συνέχεια να πάρουμε το παλιό μονοπάτι της 
στάνης μέχρι την τοποθεσία Άνω Πάδι. Η ομάδα 
ακολούθησε τη δεύτερη επιλογή, η οποία είναι πιο 
σύντομη. Από το Ζηριλάκι υπάρχει η δυνατότητα να 
κατηφορίσουμε την ομαλή πλαγιά με κατεύθυνση 
ανατολικά–βορειοανατολικά μέχρι το Άνω Πάδι. 
Από εκεί η συνέχεια είναι μονότονη, μιας και πρέπει 
κανείς να ακολουθήσει τον χωματόδρομο μέχρι τον 
Σταυρό και συνεχίζοντας να βρει το μονοπάτι που 
κατηφορίζει στον Προφήτη Ηλία και από εκεί στον 
Αθανάσιο ∆ιάκο.

Ένα απολαυστικό κυριακάτικο δεκάωρο περπά-
τημα στο βουνό με ιδανικές χειμωνιάτικες συνθήκες. 
Χιόνι που στην ανάβαση ήταν τόσο σφιχτό, ώστε να 
ανοίγονται καλά βήματα και να κάνουν την χρήση 
κραμπόν προαιρετική. Η αίσθηση ότι τα Βαρδούσια 
είναι γεμάτα από ορειβάτες που απολαμβάνουν τις 

απότομες πλαγιές τους. Η ικανοποίηση ότι κάναμε 
μια ανάβαση ασυνήθιστη και πρωτότυπη σε συλλο-
γικό επίπεδο. Η εκπληκτική θέα από την κορυφή 
προς τη δυτική Ελλάδα. Όλα αυτά, και δεν ήταν 
λίγα, μας γέμισαν ευφορία και μας επιβεβαίωσαν 
για άλλη μια φορά ότι η επιλογή μας να κάνουμε 
τα βουνά δεύτερο σπίτι μας δεν είναι τυχαία. Ήταν 
και είναι μια επιλογή που καταξιώνει όλους όσους 
την έχουν κάνει και τους δίνει δύναμη να συνεχί-
σουν να παρασύρουν κι άλλους σ’ αυτό το ωραίο 
μονοπάτι.

Αριστερά η Αλογόραχη από τα Μουσουνιτσιώτικα Λιβάδια. ∆εξιά η Πυραμίδα.
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Κείμενο – φωτογραφίες: 
Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια Χατζηδάκη

Το φιόρδ του Παπαφράγκα.

poa260.indd   25poa260.indd   25 23/1/2015   11:10:39 µ23/1/2015   11:10:39 µ



26

Το 2014, ο ΠΟΑ διάλεξε και πάλι ένα νησί για 
την πασχαλινή του εξόρμηση. Αλλά αυτή τη 
φορά, ένα Κυκλαδονήσι, και τι Κυκλαδο-

νήσι. Την εποχή αυτή, οι Κυκλάδες δείχνουν το 
ασυνήθιστο, πολύχρωμο πρόσωπό τους. Η τύχη 
μάς επιφύλαξε έναν βροχερό για τα νησιά αυτά 
χειμώνα, με δροσερή άνοιξη, κι έτσι βρεθήκαμε σε 
μια Μήλο λουλουδιασμένη και καταπράσινη. 

Μεγάλη Πέμπτη
Χωρισμένοι σε δύο ομάδες, τους πρωινούς (με το 
συμβατικό) και τους απογευματινούς (με το ταχύ-
πλοο), αναχωρούμε για τον Αδάμαντα, το λιμάνι της 
Μήλου. Εμείς, λόγω εργασίας, βρισκόμαστε στη 
β’ ομάδα, κι έτσι απολαμβάνουμε ένα δραματικό 
ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα, με τα σύννεφα της επι-
δείνωσης του καιρού να πλησιάζουν. Το ξενοδοχείο 
μας στο λιμάνι, με τα λευκά θερινά του χρώματα, 
φαίνεται κάπως ξένο προς τα άνορακ και τα κασκόλ 
που φοράμε. Αφού τακτοποιούμαστε, σκορπάμε 
για βόλτες και φαγητό. Μια ομάδα, με βάση τις 
πάντοτε έγκυρες πληροφορίες του αρχηγού μας 
του Μάρκου, πεζοπορεί προς το “Ω! Χαμός”, ένα 
εκπληκτικό εστιατόριο στην άλλη άκρη του λιμανιού, 
γεμάτο τοπικούς μεζέδες από ντόπια υλικά. Στην 
επιστροφή καίμε αρκετές θερμίδες τρέχοντας τα 
2 χιλιόμετρα, για να προλάβουμε την καταιγίδα 
που έρχεται.

Μεγάλη Παρασκευή

Θα μπορούσε να είναι και Χριστούγεννα. Μας περι-
μένει μια γεμάτη μέρα, με αρκετές ώρες περπάτη-
μα. Με το πούλμαν, ξεκινάμε με δυτική κατεύθυνση 
για τον αρχαιολογικό χώρο της Φυλακωπής. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει διάσχιση της βόρειας 
ακτογραμμής μέχρι τα Μαντράκια. Για καλή μας 
τύχη, μόλις το πούλμαν μάς αφήνει στην αρχή 
της πορείας, ο καιρός ανοίγει. Από τη Φυλακωπή, 
λοιπόν, πατάμε για πρώτη φορά τα ηφαιστειακά 
πετρώματα της Μήλου και σε λίγο εμφανίζονται 
μπροστά μας τα μικρά φιόρδ του Παπαφράγκα. 
Η διαδρομή συνεχίζεται με ανεβοκατεβάσματα 
σε βράχια με τρύπες, σπηλίτσες και χαριτωμένες 
μικροσκοπικές αμμουδερές παραλίες. Παντού τα 
λουλούδια φτάνουν μέχρι τη θάλασσα: ματθιόλες, 
οροβάγχες, ορχιδέες, ευφόρβιες, σταμναγκάθια και 
όλων των ειδών τα παχύφυτα. Ο Γαρμπής που φυ-
σάει, σπρώχνει τη θάλασσα προς το ανοιχτό πέλα-
γος και, σε συνδυασμό με τους σχηματισμούς των 
σποραδικών νεφών και την κρυστάλλινη ατμόσφαι-
ρα, δίνει ένα απίστευτο μπλε-μωβ στον ουρανό και 
στο νερό. Σε λίγο φτάνουμε στην πρώτη κανονική 
παραλία, την Πάχαινα. Απέναντι, μέσα στη θάλασσα, 
στέκονται τα Γλαρονήσια, οι παράξενοι ογκόλιθοι 
από βασάλτη. Κάποια τέτοια βραχάκια, σα χτιστές 
συστάδες από κατάμαυρα τουβλάκια, βρίσκονται 

Πάχαινα.
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πολύ κοντά μας, στην άκρη του νερού. 
Ανηφορίζουμε σ’ ένα βράχινο ακρωτήριο 

και ,  μόλις  το  περάσουμε ,  εμφανίζονται  τα 
νοικοκυρεμένα σύρματα του Αγ. Κωνσταντίνου με 
τη ρομαντική, κρυφή παραλία του στα ανατολικά. 
Σ’ αυτά τα μικρά τετράγωνα λευκά κτίσματα με τις 
μεγάλες χρωματιστές ξύλινες πόρτες πάνω στο 
κύμα στεγάζουν οι ντόπιοι τις βάρκες τους τον 
χειμώνα. Ακολουθεί ο μικρός όρμος του Καφτού, 
με την κόκκινη άμμο, και μετά μικρά φιόρδ, 
ασπρόμαυρες δαντελωτές πλάκες και βράχια με 
βαθιές ρωγμές σαν κρεβάς παγετώνα. Το άγριο 
αυτό και απόκοσμο τοπίο οδηγεί στο γαλήνιο κυ-
κλαδίτικο απάγκειο του Μύτακα με τα σύρματα και 
τη μεγάλη παραλία. Η πορεία συνεχίζεται σε βράχια 
πάνω από τιρκουάζ νερά. Αρχίζει να διακρίνεται η 
Πλάκα με το κάστρο πάνω στο λόφο. Τα βράχια 
της ακτής σιγά σιγά ασπρίζουν και στο βάθος 
φαίνονται τα σκουριασμένα απομεινάρια από το 
ναυάγιο, το κατάρτι και λίγο σκαρί. Τα πετρώματα 
γίνονται όλο και πιο λευκά κι εμείς επιταχύνουμε, 
γιατί καταλαβαίνουμε ότι φτάνουμε στο περίφημο 
Σαρακήνικο. Εμφανίζεται το σεληνιακό του τοπίο, 
με τους αστραφτερούς γλυπτούς βράχινους σχη-
ματισμούς, μέσα στο βαθύ μπλε και γαλαζοπράσινο 
νερό. Ο νοτιοδυτικός άνεμος γαληνεύει τη θάλασσα, 
που το καλοκαιρινό μελτέμι συνήθως την κρατά 
ανταριασμένη. Ο ήλιος είναι δυνατός και κάποιοι 

αποφασίζουμε να κολυμπήσουμε παρά τους 16º. 
Είναι μια μαγική αίσθηση, καθώς μπορούμε να 
βγούμε μέχρι έξω από το στόμιο του φιόρδ προς το 
πέλαγος. Μένουμε στη θάλασσα σχεδόν μισή ώρα. 
Οι περισσότεροι προτιμούν να συνεχίσουν χωρίς 
μπάνιο, κι έτσι η ομάδα χωρίζεται στα δύο.

Μετά από άραγμα και στέγνωμα στα βράχια, 
συνεχίζουμε με δυτική κατεύθυνση, και με τα 
μπατόν προσπαθούμε να βρούμε την έξοδο από 
το διαστημικό τοπίο. Καταφέρνουμε να χαθούμε 
και να μην ολοκληρώσουμε την πορεία μας προς 
τα Μαντράκια. Αντ’ αυτού, μέσα από κατάφυτα 
χωράφια κι αφού αντιστεκόμαστε στον πειρασμό 
να κλέψουμε κάτι αγκινάρες, φτάνουμε στον Κάτω 
Τριοβάσαλο. Εκεί τρώνε ήδη όσοι ολοκλήρωσαν 
τη σωστή 6ωρη διαδρομή μέχρι τα Μαντράκια και 
πήραν και το πούλμαν. Η μικρή μας κολυμβητική 
ομάδα διασκορπίζεται στις ταβέρνες. Εμείς οι δύο, 
μετά το φαγητό, αποφασίζουμε να ανέβουμε στο 
γραφικό κάστρο πάνω από την Πλάκα. Με πολύ 
ζόρι, όμως, γιατί ο άνεμος φυσάει δαιμονισμένα 
και σε κάνει να χάνεις την ισορροπία σου. Αξίζει 
τον κόπο, γιατί η θέα από κει είναι εντυπωσιακή: Ο 
ήλιος του απογεύματος λαμπυρίζει πάνω στη θά-
λασσα και σχηματίζει με τα σύννεφα πολύ όμορφες 
σκεδάσεις, ενώ από δω φαίνεται πανοραμικά όλη η 
Μήλος και η Αντίμηλος. Το βράδυ παρακολουθούμε 
τον Επιτάφιο στον Αδάμαντα.

Επικίνδυνες... crevasses!
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Μεγάλο Σάββατο

Σήμερα ο καιρός υπόσχεται περισσότερα. Το πούλ-
μαν μάς προωθεί νοδιοδυτικά προς Αλυκές, την 
εντυπωσιακή Χιβαδολίμνη και, τελικά, τη Μονή Αγ. 
Ιωάννου, σ’ ένα ερημικό τοπίο πάνω από την ομώ-
νυμη τριπλή δυτική παραλία. Κάνουμε μια σύντομη 
περιήγηση στο εσωτερικό και ξεκινάμε την πορεία 
προς το περίφημο Κλέφτικο. Όσοι το γνωρίζουμε 
από τις καλοκαιρινές διακοπές, όπου φτάνουμε με 
το καΐκι, δεν φανταζόμαστε ότι από την ξηρά θα 
δούμε μια τελείως διαφορετική εικόνα, που σιγά 
σιγά ξεπροβάλλει κατεβαίνοντας από το κατάφυτο 
ύψωμα του Κατσιπάρδου. Το μονοπάτι καταλήγει 
σε πλάτωμα ακριβώς απένταντι από τους ψηλούς, 
ανεμοδαρμένους βράχους με τις διαμπερείς οπές, 
τις σπηλιές και τα πράσινα νερά. Εδώ μόνον ένας 
τολμάει να πέσει στη θάλασσα! Οι υπόλοιποι χαλα-
ρώνουμε για αρκετή ώρα, χαζεύοντας τους γεωλο-
γικούς σχηματισμούς.

Ανηφορίζουμε πίσω προς τη Μονή Αγ. Ιωάννου, 
για να ξεκινήσουμε από κει τη δεύτερη πορεία της 
ημέρας, προς το σπήλαιο της Συκιάς. Το μονοπάτι 
περνάει, σε πλαγιά αρκετά ψηλά πάνω από τη θά-
λασσα, στη δυτική πλευρά του Κατσιπάρδου. Από 
δω φαίνεται στο βάθος η Φαλκονέρα. Συζητώντας 
διαπιστώνουμε ότι δύο συνοδοιπόροι μας είχαν 
συγγενείς στο τραγικό ναυάγιο. Το μονοπάτι κατα-

λήγει σε πλάτωμα με θέα την ανοιχτή σπηλιά από 
την πάνω πλευρά της. Εδώ κυριολεκτικά ‘έβραζε 
το κύμα του Γαρμπή’. Όσοι αψηφούν τον άνεμο, 
κατηφορίζουν την πλαγιά μέχρι το στόμιο του 
σπηλαίου. Κι εδώ, ο ίδιος τολμηρός κάνει μπάνιο. 
Στην επιστροφή, όλοι κοιτάζουμε από το πούλμαν 
τον Προφήτη Ηλία, την ψηλότερη κορυφή του νη-
σιού (751μ.), που είναι ο πεζοπορικός στόχος της 
∆ευτέρας. Αργά το απόγευμα επισκεπτόμαστε το 
Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου, που παρουσιάζει 
την ενδιαφέρουσα γεωλογική και μεταλλευτική/
εξορυκτική ιστορία της Μήλου και της Κιμώλου και 
το πώς αυτή επηρέασε καθοριστικά τις ζωές των 
ντόπιων από αρχαιοτάτων χρόνων. Κάθε επισκέ-
πτης της Μήλου θα πρέπει να δει αυτό το αξιοθέ-
ατο. Η Ανάσταση γιορτάζεται στον Αδάμαντα με 
χοντρά μπουφάν, κασκόλ και μαγειρίτσα, αντί για 
μελομακάρονα και κουραμπιέδες, που θα ταίριαζαν 
περισσότερο στο κλίμα. 

Κυριακή του Πάσχα
Ήλιος. Από το ξενοδοχείο ξεκινάμε πορεία προς 
το Κλήμα, έναν από τους γραφικότερους και πιο 
φωτογραφημένους οικισμούς των Κυκλάδων. Βαδί-
ζοντας μέσα από ανθισμένα χωράφια με συνεχή θέα 
στην Πλάκα και το κάστρο, φτάνουμε στον όρμο του 
Κλήματος, με τα πολύχρωμα και πολύ εντυπωσιακά 
σύρματα. Κάποιος ντόπιος μάς ανοίγει το δικό του, 

Στον… παγετώνα του Σαρακήνικου!.
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για να δούμε το εσωτερικό του. Το έχει ήδη καθα-
ρίσει από τα φύκια, που συνήθως συσσωρεύονται 
από τη θάλασσα που σκάει πάνω στις πόρτες των 
συρμάτων. Αφού αράξουμε για λίγο στην παραλι-
ούλα, ανηφορίζουμε προς το αρχαίο θέατρο και 
επισκεπτόμαστε το σημείο στο οποίο είχε ανασκαφεί 
το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Ο συνοδός 
μας μας διηγείται την ιστορία της αρπαγής της από 
την Ελλάδα για το Λούβρο. Συνεχίζουμε, μέσω Τρυ-
πητής, προς τις πλαγιές πάνω από τον Τριοβάσαλο, 
απ’ όπου παρακολουθούμε, πανοραμικά και από 
απόσταση ασφαλείας, τη 
μάχη, με βαρελότα και δυ-
ναμίτες, των δύο εκκλησιών. 
Ακολουθεί τσιμπούσι σε τα-
βέρνα της Τρυπητής, όπου 
η αρχηγός μας η Βαρβάρα 
σέρνει τον χορό. Επιστρέ-
φοντας στον Αδάμαντα με 
χαλαρό βήμα, εντοπίζουμε 
ένα υπέροχο λιβαδάκι με 
θέα προς τη θάλασσα και 
το  κάστρο .  Μερικοί  από 
μας ξαπλώνουμε στα χόρτα, 
κάτω από τον ζεστό ήλιο, και 
παίρνουμε έναν απολαυστι-
κό υπνάκο.

∆ευτέρα του Πάσχα

Συννεφιά. Λόγω κρυολογήματος, δεν ακολουθούμε 
την ομάδα που ανεβαίνει στον Προφήτη Ηλία. Αντ’ 
αυτού, επισκεπτόμαστε τις χριστιανικές κατακόμβες 
κάτω από την Τρυπητή. Εδώ τελειώνουν 4 αξέχα-
στες μέρες με τοπία και εικόνες που δεν πιστεύουμε 
ότι υπάρχουν, αν έχουμε επισκεφτεί τα ίδια ακριβώς 
μέρη το κατακαλόκαιρο. Το πλοίο μάς περιμένει 
για τη επιστροφή στον Πειραιά. Του χρόνου πάλι, 
Πάσχα με τον ΠΟΑ σε μια άλλη Κυκλάδα. 

Ο όρμος του Αδάμαντα.

Οι πειρατές του Κλέφτικου!
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Κείμενο: Νίκος Λαζανάς

Φωτογραφίες: Νίκος Λαζανάς, ∆ημήτρης Μελάς
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Ο ∆ημήτρης στο ξεκίνημα της 4ης σxοινιάς της Perroux Gully.
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Το περασμένο καλοκαίρι ήταν από πλευράς και-
ρικών συνθηκών ένα από τα χειρότερα για τις 

Άλπεις. Αυτό συνήθως υπόσχεται καλοκαιρία και 
ευνοϊκές συνθήκες πάγου και χιονιού τον Σεπτέμ-
βρη. Κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε από τον μεγάλο 
αριθμό σημαντικών επαναλήψεων σε πολλές και 
σοβαρές διαδρομές το φθινόπωρο που μας πέρα-
σε. Με αυτό σαν δεδομένο, στα τέλη Αυγούστου 
ξεκίνησα ένα μπαράζ τηλεφωνημάτων σε γνωστούς 
και φίλους, για να οργανώσουμε ένα ταξίδι στις Άλ-
πεις το φθινόπωρο με τον πρώτο αντικυκλώνα που 
θα εμφανιζόταν. Τελικά βρεθήκαμε να σχεδιάζουμε 
το ταξίδι με τον ∆ημήτρη και να του αναθέτω να 
παρακολουθεί στενά τον καιρό. Το άνοιγμα φάνηκε 
και το σχετικό τηλεφώνημα του ∆ημήτρη έδωσε το 
σύνθημα για το αστραπιαίο πακετάρισμα.

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 
Επιτέλους, ξεκίνησε το πολυπόθητο ταξίδι στην πε-
ριοχή του Mont Blanc. Αφού φτάσαμε στο Chamonix 
και τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο που είχαμε 
κλείσει, πήγαμε στο γραφείο των οδηγών βουνού, 
για να ενημερωθούμε για τις συνθήκες που επικρα-

τούν και για πληροφορίες σχετικά με διαδρομές. 
Εκεί τα πράγματα δεν ήταν όπως τα περιμέναμε: 
Το μόνο τελεφερίκ που δούλευε και που μας έδινε 
πρόσβαση στο βουνό ήταν της Aiguille du Midi. 
Όλα τα άλλα ήταν κλειστά λόγω συντήρησης. Tο 
καταφύγιο Argentière ήταν επίσης κλειστό, ακόμη 
και το winter room του, με αποτέλεσμα να μην είναι 
εύκολη η πρόσβαση σε πληθώρα από όμορφες και 
ενδιαφέρουσες ορθοπλαγιές (Les Droites, Aiguille 
Verte, Aiguille de Triolet, Aiguille d’ Argentière, Les 
Courtes). Ακόμη, μας επέστησαν την προσοχή στη 
μεγάλη πιθανότητα χιονοστιβάδων λόγω προηγού-
μενων χιονοπτώσεων. Τέλος, όπως μας ενημέρω-
σαν, για κάποιες διαδρομές που είχαμε κατά νου 
στο Mont Blanc du Tacul δεν υπήρχε πληροφορία 
για πρόσφατες επαναλήψεις, αλλά και αυτές συνή-
θως γίνονται την άνοιξη. 

Μετά τα απανωτά σοκ, η Aiguille du Midi ήταν 
μονόδρομος. Μια μπύρα, για να έρθουμε στα ίσα 
μας και να δούμε τι θα κάνουμε, ήταν υποχρεωτική. 
Έτσι αποφασίστηκε να πάρουμε το πρώτο τελε-
φερίκ την επομένη για την Aiguille du Midi και να 
δοκιμάσουμε κάτι στο Triangle du Tacul.

Ο ∆ημήτρης στο ξεκίνημα της 1ης σxοινιάς της Perroux Gully.
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Ο Νίκος στην 3η σχοινιά της Perroux Gully.
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Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 

Πρωί πρωί, αφού αφήσαμε τα πράγματά μας στο 
αποθηκάκι του ξενοδοχείου, στηθήκαμε πρώτοι 
στην ουρά περιμένοντας να ξεκινήσει το τελεφερίκ. 
Ένα τεράστιο γκρουπ Ιάπωνες, που ήρθαν πολύ αρ-
γότερα από μας, πέρασαν μπροστά, γιατί, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς λειτουργίας του τελεφερίκ, 
συνοδεύονταν από οδηγούς. Έτσι, πήραμε το δεύ-
τερο, με το οποίο προωθηθήκαμε στην κορυφή της 
Aiguille du Midi. Από κει κατηφορίσαμε την κόψη της 
και βγήκαμε στη Vallée Blanche και το καταφύγιο 
Cosmique, όπου αφήσαμε κάποια πράγματα. Φύ-
γαμε αμέσως με κατεύθυνση το Triangle du Tacul. 

Προχωρώντας στον παγετώνα, παρατηρού-
σαμε ποιες διαδρομές είναι σχηματισμένες και, 
πλησιάζοντας, αποφασίσαμε να μπούμε στην Per-
roux Gully. Ξεκινά ακριβώς αριστερά από το Chèré 
Couloir σε σχετικά ανοιχτό κουλουάρ με πάγο στις 
70°. Ανεβαίνοντάς το στενεύει, αυξάνεται λίγο η 
κλίση και εμφανίζονται τα πρώτα μικτά περάσμα-
τα, τα οποία δεν μας προβληματίζουν. Στην τρίτη 
σχοινιά αρχίζουν τα δύσκολα. Ένα όρθιο δίεδρο, 
όχι καλά σχηματισμένο, ήταν μπροστά μας, και στο 
τελείωμά του είχε μια δεξιά τραβέρσα σε καθαρό 
βράχο. Από εδώ η διαδρομή συνεχίζει για λίγα μέ-

Ο ∆ημήτρης ξεπερνώντας το δύσκολο πέρασμα της διαδρομής Perroux Gully.

Ο Νίκος στο R3 της διαδρομής Chèré Couloir.
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τρα στην αριστερή πλευρά του Chèré Couloir και 
φεύγει αριστερά από ράμπα μέχρι τη βάση στενού 
παγωμένου goulotte. 

Το τελείωμά του συναντιέται με το Chèré 
Couloir, απ’ όπου, αν θέλει κανείς, με 4 ραπέλ 
ξαναβρίσκεται στη βάση των διαδρομών. Αλλιώς, 
η διαδρομή συνεχίζει για περ. 200μ. σε εύκολο πε-
δίο χιονιού-πάγου 45°-50° με σύντομα περάσματα 
μέχρι Μ2 με κατάληξη στην κορυφή του Triangle 
du Tacul (3970μ.). Η επιστροφή στη Vallée Blanche 
γίνεται με δύο τρόπους. Είτε ανεβαίνοντας τη χιο-
νένια πλαγιά μέχρι την κορυφή του Mont Blanc du 
Tacul (4248μ.) και κατόπιν κατεβαίνοντας μέσω 
της κλασικής διαδρομής επιστροφής από το Tacul 
είτε τραβερσάροντας δυτικά από την κορυφή του 
Triangle du Tacul και κατεβαίνοντας τη χιονένια 
πλαγιά. Προσοχή σ’ αυτή την κατάβαση για τα στα 
σεράκ που κρέμονται από πάνω της και για τις 
κρεβάς που υπάρχουν χαμηλά, όταν συναντιέται 
με το ίχνος της διαδρομής του Mont Blanc απ’ την 
πλευρά του Tacul.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 
Σήμερα ήταν η μέρα του Chèré Couloir, της κλασι-
κότερης διαδρομής της ορθοπλαγιάς. Τα πρώτα 
150μ. είναι ένα φαρδύ goulotte με κλίση μέχρι 80°, 

Ο ∆ημήτρης στην έξοδο προς την κορυφή Triangle du Tacul με φόντο τον παγετώνα Bossons.

Ο ∆ημήτρης στο Chèré Couloir.
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ενώ τα υπόλοιπα 200μ. είναι κοινά με την Perroux 
Gully. Οι επιλογές  επιστροφής στη Vallée Blanche 
είναι ίδιες με της Perroux Gully. Τελειώνοντας τη 
διαδρομή, κατευθυνόμενοι προς το καταφύγιο, 

αντί ν’ ακολουθήσουμε την κλασική διαδρομή που 
οδηγεί εκεί από ανατολικά, κάναμε την κόψη που 
κινείται δυτικά του και καταλήγει σ’ αυτό, που τελικά 
ήταν ενδιαφέρουσα. 

Προς το καταφύγιο Cosmique από τη δυτική του κόψη. Στο βάθος η κορυφή Aiguille du Midi.

Η Aiguille du Midi και το καταφύγιο Cosmique όπως φαίνονται από το Triangle du Tacul.
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∆ευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 

Λόγω της κούρασης των προηγούμενων ημερών και 
της πρόγνωσης για επιδείνωση του καιρού το από-
γευμα, αποφασίσαμε σήμερα να κάνουμε κάτι πολύ 
πιο χαλαρό και σύντομο, ώστε να προλάβουμε το 
τελεφερίκ για το Chamonix. Επιλέξαμε μια κλασική 
και εύκολη κόψη, τις Pointes Lachenal, 
που αποτελούνται από 3 κορυφές. 
Από την πρώτη pointe στη δεύτερη κι-
νούμαστε σε αέρινη κόψη, ενώ από τη 
δεύτερη στην τρίτη κάνουμε ένα ραπέλ 
30 μέτρων και συνεχίζουμε με εύκολο 
σκαρφάλωμα μέχρι IV για 30μ. Από την 
τρίτη pointe κατεβαίνουμε εύκολα την 
πλαγιά προς τη Vallée Blanche. Μετά, 
τελεφερίκ για το Chamonix. 

∆υστυχώς, για τις επόμενες 5 μέ-
ρες το δελτίο έδινε χιονοπτώσεις, κι 
έτσι, ενώ είχαμε προγραμματίσει να επι-
στρέψουμε αργότερα στην Αθήνα, ανα-
γκαστήκαμε ν’ αλλάξουμε τα εισιτήριά 
μας για την αμέσως επόμενη μέρα. 

Παρά τις δυσκολίες και τα απρό-
οπτα αλλά και την έλλειψη ιδιαίτερης 

κοινής αναρριχητικής εμπερίας με τον ∆ημήτρη, 
τελικά όλα λειτούργησαν άριστα. Μέσα απ’ αυτό 
το ταξίδι γνώρισα έναν ταλαντούχο αναρριχητή κι 
έκανα έναν καινούριο φίλο, με τον οποίο έχουμε 
ήδη θέσει τον επόμενο στόχο. 

Στην αέρινη κόψη των Pointes Lachenal κατευθυνόμενοι από την pointe 1 προς τις 2 και 3.

∆ημήτρης Μελάς και Νίκος Λαζανάς.
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Κείμενο: Βαγγέλης Ζέκης

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Ζέκης, Σταμάτης Κωνσταντακόπουλος
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Η βόρεια ορθοπλαγιά των Grandes Jorasses.
Περιμένοντας τη σειρά μας για την πρώτη δύσκολη σχοινιά.
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Tον Σεπτέμβρη 2014, οι Σταμάτης Κων-
σταντακόπουλος (ΑΟΣ) και Βαγγέλης 
Ζέκης (ΠΟΑ) πραγματοποίησαν, υπό 
ιδανικές συνθήκες, τη δεύτερη ελληνική 
επανάληψη της φημισμένης διαδρομής 
Colton–McIntyre στη βόρεια ορθοπλαγιά 
των Grandes Jorasses του συγκροτήμα-
τος Mont Blanc (1200μ, ED VI 6). Πρόκει-
ται μια από τις πιο απαιτητικές διαδρο-
μές μικτού πεδίου που υπάρχουν στις 
3 διάσημες βόρειες ορθοπλαγιές των 
Άλπεων (τα «3 τελευταία προβλήματα»: 
Eiger, Grandes Jorasses, Matterhorn), 
ενώ αποτελεί στόχο και όνειρο των αναρ-
ριχητών επιπέδου extrême difficile.  

Αρχές Σεπτέμβρη χτυπάει το τηλέφωνο. 
Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο 
φίλος και σχοινοσύντροφος Σταμάτης 
Κωνσταντακόπουλος του ΑΟΣ. 

— Βαγγελάκη, η Colton–McIntyre 
είναι σε κολασμένες συνθήκες.

Αυτό ήταν. Η ιδέα είχε πέσει κι από 
κει και μετά το μυαλό μας στριφογύριζε 
στην ορθοπλαγιά. Λίγες μέρες νωρίτερα, 

Ο Σταμ ετοιμάζεται για την πρώτη σχοινιά.

Το πρώτο bivouac κοντά στη βάση της Colton–McIntyre.
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στην ίδια ορθοπλαγιά είχαν βρεθεί 
δύο Έλληνες φίλοι, ο Αλέκος Ασημα-
κόπουλος και ο Πάνος Αθανασιάδης, 
οι οποίοι πραγματοποίησαν σε άσχη-
μες καιρικές συνθήκες την πρώτη 
ελληνική επανάληψη της διαδρομής. 
Μόλις γύρισε ο Αλέκος, μας την πε-
ριέγραψε και μας παρότρυνε να πάμε 
το συντομότερο δυνατό. Από εκείνη τη 
στιγμή ήμασταν σε καθημερινή επαφή 
με τον Σταμάτη παρακολουθώντας 
τον καιρό. Στο πρώτο καλό «παράθυ-
ρο», χωρίς δεύτερη σκέψη, βγάλαμε 
εισιτήρια για Γενεύη. 

Τετάρτη 24 – Πέμπτη 25 Σε-
πτεμβρίου 

Το πρόγραμμα που είχαμε σχεδιάσει 
ήταν να φτάσουμε βράδυ στη Γενεύη 
κι από κει κατευθείαν στο Chamonix, 

όπου θα διανυκτερεύαμε. Την άλλη 
μέρα πρωί πρωί θα ξεκινούσαμε 
για τη μακρινή πρόσβαση της βό-
ρειας ορθοπλαγιάς των Grandes 
Jorasses. ∆υστυχώς, όμως, η 
βαλίτσα με τον εξοπλισμό δεν 
έφτασε στην ώρα της στη Γενεύη. 
Έτσι αναγκαστικά κοιμηθήκαμε 
όλο το βράδυ στο αεροδρόμιο με 
την προσμονή ότι η βαλίτσα θα ερ-
χόταν με την πρώτη πρωινή πτήση. 
∆εν ήρθε με την πρώτη πρωινή 
πτήση, ήρθε με τη δεύτερη. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα, να μείνουμε 
πίσω στο χρονοδιάγραμμα που εί-
χαμε αρχικά ορίσει. Με τα πολλά, 
μπήκαμε στο τρενάκι για το Mon-
tenvers στις 2 το μεσημέρι και κατά 
τις 3 ξεκινήσαμε την πρόσβαση για 
την ορθοπλαγιά. 

Το μονοπάτι ξεκινάει με μικρά 
περάσματα via ferrata που κατα-

Ο Σταμ στην αρχή της 
πρώτης δύσκολης σχοινιάς.

Στην crux σχοινιά της Colton–McIntyre.
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λήγουν στον παγετώνα Mer de Glace. Από εκεί, 
για περίπου 6 ώρες, διασχίζοντας τον παγετώνα 
φτάσαμε στον τελικό μας προορισμό για σήμερα, 
ένα σημείο για bivouac όσο το δυνατό πιο κοντά στη 
βάση της ορθοπλαγιάς. Ήταν πια 9 το βράδυ (άτιμη 
βαλίτσα, μας έβγαλες εκτός προγράμματος!). Αφού 
φάγαμε και λιώσαμε νερά για την επόμενη μέρα, 
κλείσαμε τα μάτια μας υπό το φως των αστεριών. 
Πάνω απ’ τα κεφάλια μας υψωνόταν η επιβλητική 
ορθοπλαγιά. 

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
Μιάμιση ώρα το βράδυ ξυπνήσαμε και, με ανεβα-
σμένο το ηθικό, πήραμε πρωινό και ξεκινήσαμε για 
τον βασικό μας στόχο, την Colton–McIntyre (1200μ, 
ED VI 6). Μετά από περίπου 45’, και αφού μας είχαν 
προσπεράσει μερικές σχοινοσυντροφιές, δεθήκαμε 
και άρχισε η περιπέτεια.

Η πρώτη σχοινιά είχε ένα παγωμένο σεμινέ, που 
ο Σταμάτης σκαρφάλωσε πρώτος με περίτεχνες κι-
νήσεις. Στη συνέχεια σκαρφαλώσαμε παράλληλα σε 
παγωμένο πεδίο γύρω στις 60° με 65° για περίπου 
300μ. και φτάσαμε στη βάση της πρώτης δύσκολης 
σχοινιάς. Εκεί, περιμένοντας στην ουρά, φτιάξαμε 

Σκαρφαλώνοντας τις μικτές σχοινιές.
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Ξημέρωμα στο bivouac.

Ετοιμασίες για το ξεκίνημα της επιστροφής.

poa260.indd   43poa260.indd   43 23/1/2015   11:11:55 µ23/1/2015   11:11:55 µ



44

ένα τσαγάκι και χαζεύαμε στο 
ξημέρωμα τις γύρω κορυφές 
(Drus, Les Droites, Aiguille Verte, 
Les Courtes). Μόλις έφτασε η 
σειρά μας, ξεκίνησε ο Σταμάτης 
να σκαρφαλώνει το παγωμένο 
λούκι (περ. 80° με 85°) και, 
αφού τέντωσαν τα σχοινιά, ξε-
κίνησα κι εγώ σκαρφαλώνοντας 
παράλληλα, ενώνοντας έτσι τις 
δύο δύσκολες σχοινιές. Από εκεί, 
ένα ice field 150μ. και περ. 60° 
έως 70° μάς οδήγησε στη βάση 
της crux σχοινιάς της διαδρομής 
(50μ., 90°). 

Ο Σταμ, αφού μου χαμογέ-
λασε, ξεκίνησε να σκαρφαλώνει 
και μέσα σε λίγη ώρα έφτασε στο 
ρελέ έχοντας κάνει ελεύθερα τη 
σχοινιά. Σκαρφαλώνοντας κι εγώ 
με τον ίδιο τρόπο, μετά από λίγο 
έφτασα στο ρελέ  και αγκάλιασα 
τον Σταμάτη. Ακολούθησε ένα ice 
field 300μ. 60° και, μετά από 6 
μικτές σχοινιές, βρεθήκαμε στην 
κορυφή των Grandes Jorasses 
(4200μ., ώρα 7 το απόγευμα). 
Ο δυνατός αέρας δε μας επέ-
τρεψε να χαρούμε την κορυφή. 
Αγκαλιαστήκαμε, βγάλαμε μια 
φωτογραφία και ξεκινήσαμε τη 
μακρινή επιστροφή. Η νύχτα μάς 
βρήκε κάνοντας καταρρίχηση στη 
νότια ορθοπλαγιά για περίπου 300μ. στις 50° με 
55°. Τελικά κάναμε bivouac σ’ ένα πλάτωμα 2x2 
πάνω σε μια κόψη. 

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Aπολαμβάνοντας το ξημέρωμα που έλουζε τις βε-
λόνες του Mont Blanc, συνεχίσαμε την κατάβαση. 
Κάνοντας 2 ραπέλ, βρεθήκαμε στην κόψη Rochers 
du Reposoir, που μας οδήγησε στα 4 τελευταία ρα-
πέλ. Επιτέλους, τελείωσαν τα δύσκολα. Συνεχίσαμε 
πάνω σε παγετώνα μέχρι λίγο πριν το καταφύγιο 
ανάγκης Boccalatte και από κει, με ατέλειωτο περ-
πάτημα, μέχρι το camping έξω από το Courmayeur. 
Με οτοστόπ φτάσαμε στον σταθμό των λεωφορείων 
στις 5 το απόγευμα, προλαβαίνοντας στο τσακ το 
τελευταίο λεωφορείο για Chamonix. Το απόγευμα 
μάς βρήκε στο Hotel Aiguille Verte, αγναντεύοντας 

τη θρυλική Aiguille du Dru. 

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Tο πρωί συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ήταν καθόλου 
εύκολο να φτάσουμε στο αεροδρόμιο της Γενεύ-
ης με τα μέσα συγκοινωνίας. Καθώς πίναμε τη 
μπυρίτσα μας στο ηλιόλουστο Chamonix, ως από 
μηχανής θεός εμφανίστηκε στο τηλέφωνο ο ∆η-
μήτρης ∆ασκαλάκης, φίλος και σχοινοσύντροφος, 
μόνιμος κάτοικος Ελβετίας. Χωρίς δεύτερη σκέψη, 
πήρε τ’ αμάξι του και μέσα σε λίγη ώρα ήταν μαζί 
μας. Αφού ήπιαμε μερικές μπύρες ακόμα και του 
διηγηθήκαμε τα κατορθώματά μας, ξεκινήσαμε για 
το αεροδρόμιο...

Τα όνειρα είναι όμορφο να τα ζεις με τους φί-
λους σου... Σταμ, σ’ ευχαριστώ για όλα! 

Η διαδρομή Colton–McIntyre.Η διαδρομή Colton-McIntyre.
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Κείμενο – φωτογραφίες: Κώστας Αστρακιανάκης

Η λίμνη Πλαστήρα όπως φαίνεται κατά την ανάβασή μας στο Φλιτζάνι.
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Μιλούσα, τελειώνοντας το παρθενικό μου 
άρθρο στο  φιλόξενο  αυτό περιοδικό 
(Φυσιολατρικοί Ορίζοντες τ. 247), για τα 

Άγραφα «τα οποία είναι ατέλειωτα και είναι πάντα 
εκεί». Από τότε κύλησε νερό πολύ στου Χρόνου το 
αυλάκι, πολλές εξορμήσεις και... κάμποσα άρθρα 
(ποιος να το φανταζόταν!). Κι η συγκυρία το έφε-
ρε, ώστε το τωρινό –ενδέκατο– κείμενό μου να το 
γεμίσω ξανά μ’ ένα «Φλιτζάνι» από τ’ αγαπημένα 
μου βουνά, λογοπαίζοντας με την ανάβαση στην 
ομώνυμη αγραφιώτικη κορφή.

Πρωί πρωί λοιπόν του Σαββάτου 28/9/13 ανα-
χωρούμε 18 άτομα απ’ το Πεδίον του Άρεως για 
το Ανθηρό (όπως και τότε) Καρδίτσας (733μ.), 
όπου συναντιόμαστε με τον Θωμά και τον Πάνο 
τού εκεί ορειβατικού. Μετά το αναγκαίο καφεδάκι 
στο καφενείο της πλατείας (όπου δίνουμε και την 
παραγγελία για το γεύμα της επομένης) ξεκινάμε, 
κατά τις 13:00, ν’ ανεβαίνουμε τον ανηφορικό τσι-
μεντόδρομο πάνω απ’ το χωριό, κάτω από έναν 
γλυκό φθινοπωριάτικο ουρανό. Γρήγορα μπαίνουμε 
σε μονοπάτι σε κατάφυτη πλαγιά από βελανιδιές. Η 
εύθυμη παρεΐστικη διάθεση που κυριαρχεί κάνει κά-
πως πιο υποφερτή την ανηφοριά, μα και το σκηνικό 
του δάσους είναι καταπληκτικό, με τις ηλιαχτίδες να Στο πρώτο, δασωμένο, τμήμα της διαδρομής.

Κουβεντούλα στην πλατεία του Ανθηρού. Μορφή σκαμμένη απ’ τα χρόνια και τα χιόνια ολόκληρης ζωής.
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παίζουν κρυφτό μέσ’ απ’ τις πράσι-
νες ακόμα φυλλωσιές. Μιάμιση ώρα 
μετά (με γενική κατεύθυνση Ν-Ν∆) 
βγαίνουμε σε κεντρικό δασικό δρόμο 
(1000μ.) και τον ακολουθούμε δεξιά 
(βόρεια) μέσα σε δάσος από έλατα, 
αγνοώντας διασταύρωση με άλλον 
ανηφορικό, από αριστερά, χωματό-
δρομο. Σε κάποιο σημείο, μέσ’ απ’ 
το άνοιγμα των δέντρων ξεπροβάλλει 
το φράγμα με ένα τμήμα της λίμνης 
Πλαστήρα, ενώ μπροστά μας υψώνε-
ται εντυπωσιακά η βραχώδης νότια 
πλευρά του Μπορλέρου. Κατά τις 
15:00 συναντάμε και πέτρινη κρήνη 
με νερό, κι εδώ γεμίζουμε ο καθένας 
ό,τι μπουκάλι και μπουκαλάκι διαθέ-
τουμε, μιας κι αυτό είναι το πρώτο και 
τελευταίο νερό της διαδρομής μέχρι 
αύριο το μεσημέρι.

Βαδίζοντας πάντα επί του δρόμου 
αφήνουμε άλλη μια αριστερή δια-
σταύρωση και κατηφορίζουμε προς 
τη ρεματιά, που την ακούμε μέσ’ απ’ 
τα φυλλώματα να κελαρύζει δεξιά 
μας χαμηλά. Σιγά σιγά εμφανίζεται 
στον ορίζοντα και η ανατολική πλαγιά 
του Φλιτζανιού, που θα το ανέβουμε 
αύριο. Περνάμε τη ρεματιά (πρό-
κειται για το ρέμα της Οξούλας) κι 
αρχίζουμε ν’ ανηφορίζουμε προς τ’ 
αριστερά (Ν∆), ιδρώνοντας τώρα απ’ 
την υγρασία και το πρόσθετο βάρος 
των σακιδίων (καθώς κουβαλάμε εξαρχής και τον 
κατασκηνωτικό μας εξοπλισμό. ∆ιαβαίνουμε άλλη 
μια ρεματιά και σε κάποιο σημείο του κατεστραμμέ-
νου πλέον «δρόμου», σε ισάδι, θα σταματήσουμε για 
να στήσουμε τις σκηνές, στα 1210μ. (περ. 16:30). 
Ανταλλαγή εδεσμάτων προς δοκιμήν ανάμεσά μας, 
γέλια, πειράγματα, λίγες γουλιές απ’ το κρασί που 
μερίμνησε να φέρει μαζί του ο πάντα πρόσχαρος 
Γιώργος Σ. κάνουν την ώρα να περάσει ευχάριστα, 
ώσπου να πέσ’ η νύχτα και ν’ αποσυρθούμε, νωρίς, 
για ύπνο, με ηχητικό «χαλί» τα νυχτοπούλια και τα 
κουδουνάκια απ’ τις (επιδοτούμενες) αγελάδες 
ελευθέρας βοσκής που μηρυκάζουν κάτω στη 
λαγκαδιά.

Την επομένη ξαναπιάνουμε, 07:30, το νήμα 
της πορείας μας. Σε 10’ αφήνουμε το ίχνος του 
«δρόμου» που μας φιλοξένησε και στρίβουμε πάνω 

αριστερά στο μονοπάτι που για κάμποση ώρα θα 
μας ανεβάζει στην απότομη πλαγιά (κλίση ως και 
36° σύμφωνα με το GPS του αρχηγού) μέσ’ απ’ 
τις οξιές. Στα 1520μ. το δάσος τελειώνει, βγαίνου-
με σε ράχη και, μετά την απαραίτητη ξεκούραση, 
τραβερσάρουμε αριστερά στο γυμνό πεδίο μέχρι 
το διάσελο στα 1780μ., μεταξύ των κορφών Πέντε 
Πύργοι (2003μ. αριστερά) και Φλιτζάνι (2017μ. δε-
ξιά). Εννιά και είκοσι, χωρίς σακίδια, ξεκινάμε να 
καλύψουμε την υπολειπόμενη υψομετρική μέχρι 
τη δεύτερη, στην οποία φτάνουμε μισή ώρα αρ-
γότερα. ∆εν φυσάει καθόλου, τον ουρανό δεν τον 
σκιάζει ούτ’ ένα συννεφάκι, και κάτω απ’ αυτή τη 
διαυγή ατμόσφαιρα ο Γιώργος Σ. αναλαμβάνει να 
μας δείξει, με γνώση και με υπομονή, καθεμιά απ’ 
τις κοντινές και μακρινότερες κορφές που ξεμυτί-
ζουν μέσ’ απ’ αυτή τη βουνοθάλασσα 360° γύρωθέ 

Σκηνές εν παρατάξει στα 1210μ.

Γεμίζοντας νερό στην πέτρινη κρήνη.
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μας. Φαίνεται όλος ο ορεινός όγκος των Αγράφων 
(Μπορλέρο, Καταραχιάς, Φτέρη, Σβόνη, Πουλί, 
Παπαδημήτρης, Ντελιδίμι...) κι από τα Τζουμέρκα, 
δυτικά, μέχρι Γκιώνα και Βαρδούσια, νότια, ή το 
Πήλιο κι ο Κίσσαβος, ανατολικά, ενώ η επιφάνεια 
της λ. Πλαστήρα (Β-ΒΑ) βάζει τη μαγική της μπλε πι-
νελιά σ’ αυτό το μοναδικό ορεινό οικοσύστημα που 

δεν χορταίνουμε σήμερα ν’ απολαμβάνουμε. Μια 
ομάδα 7 ατόμων θα «πεταχτούμε» κι ως το Φλιτζάνι 
2 (8μ. χαμηλότερα της «κανονικής» κορφής), απ’ 
όπου κατανοούμε καλύτερα τον οπτικό λόγο που 
της χάρισε τη... φλιτζανάτη ονομασία της –όχι, δεν 
ήπιαμε εκεί τσάι ή καφέ, η θέα όμως που ακροθιγώς 
περιέγραψα (μιας και οι λέξεις αδυνατούν να την 

Αγραφιώτικο μυτίκι στον ήλιο του απογεύματος.

Το διάσελο Φλιτζανιού - Πέντε Πύργων (1780μ.).
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αποδώσουν βιωματικά-αισθητηριακά) μας χόρτασε 
και με το παραπάνω!*

Έντεκα και μισή ξεκινάμε απ’ το διάσελο τη 
συνέχιση της διάσχισης. Ακολουθούμε το μονοπά-
τι απ’ την άλλη πλευρά (νότια), κοντά στο ρυακάκι 
που σχηματίζεται στη συμβολή του Φλιτζανιού με 
τους Πέντε Πύργους. Καλοπατημένο από τα ζώα, 
το στρατί μάς οδηγεί σε πηγή με ποτίστρα (1387μ.), 
όπου μας υποδέχονται δυο γουστόζικα κυνηγετικά 
με τον ιδιοκτήτη τους (τελικά, οι κυνηγοί και οι 
βοσκοί είναι οι μόνοι «άλλοι άνθρωποι» που συνα-
ντάμε εμείς οι ορειβάτες...). Αναπληρώνουμε τις 
προμήθειές μας σε νερό, ίσα ίσα να μας φτάσει ως 
το τελείωμα της διαδρομής, που υπολογίζεται σε 4 
περ. ώρες από τώρα (12:40), στο χωριουδάκι Σάικα 
ή Πετράλωνα (1000μ.). Η συνέχεια μας επιφυλάσσει 
ένα εντατικό δίωρο «μάθημα... λογκο-θεραπείας»– η 
επίπονη, μ’ άλλα λόγια, κατάβαση της δύσβατης δα-
σωμένης πλαγιάς μπροστά μας με τη μεγάλη κλίση, 
τ’ αγκαθερά σύδεντρα, τα γλιστερά αγριόχορτα και 
μια-δυο σάρες «για ποικιλία». Ήταν όμως κάτι που 
το γνωρίζαμε, αφενός, αφετέρου δε ο Γιάννης με 
τον Γιώργο φρόντιζαν να μας βρίσκουν το πιο βατό, 
κάθε φορά πέρασμα, φέρνοντας το ποτάμι στο βά-
θος της πλαγιάς όλο και πιο κοντά. Στα παγωμένα 
του νερά βουτήξαμε γι’ αρκετή ώρα τα φλογισμένα 
πέλματά μας, προϋπόθεση επιβεβλημένη για ν’ 

αντεπεξέλθουμε στο τελευταίο στάδιο της πεζο-
πορίας: μονοπάτι πλέον (σηματοδοτημένο κιόλας!) 
πάνω από τη δεξιά κατεβαίνοντας όχθη του Άσπρου 
(όπως λέγεται) ποταμιού κι έπειτα δυο χιλιόμετρα 
χωματόδρομου ως το παλιό μοναστήρι της Αγίας 

Ο κώνος του Φλιτζανιού (2017μ.).

Στον πυκνό λόγκο, καθώς κατεβαίνουμε για Σάικα.
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Τριάδας (έτος ίδρυσης 1641) στην άκρη της Σάικας, 
όπου καταλήγουμε λίγο μετά τις τέσσερις.

Το λεωφορειάκι περιμένει να μας οδηγήσει 
πίσω στο Ανθηρό για το κλασικό γευστικό επιστέγα-

σμα κάθε ορειβατικής εξόρμησης που σέβεται τον 
χαρακτηρισμό της (τουτέστιν, που έχει ξεθεώσει 
τους συμμετέχοντες σ’ αυτήν προηγουμένως!). Οι 
ιδανικές καιρικές συνθήκες, η καλή παρέα και η συ-
ντροφική διάθεση (καθοριστική, στον τομέα αυτό, η 
προσωπικότητα και η όλη στάση των δύο αρχηγών), 
τα πανέμορφα, καθηλωτικά τοπία που αντικρίσαμε 
και περπατήσαμε εδώ, στην καρδιά της αγραφιώ-
τικης αγριάδας, δυο μέρες μακριά απ’ τη μιζέρια 
μιας απωθητικής επικαιρότητας, μας γέμισαν χαρά 
και ικανοποίηση. Με ένα αίσθημα πληρότητας, που 
δεν έχει να κάνει (μόνο) με την «κατάκτηση» άλλης 
μιας κορφής: αυτή είναι απλώς το πρόσχημα για 
να οδηγηθούμε, εμείς που αγαπάμε το Βουνό και 
τη Φύση, και σε μια εσωτερική ψυχική ανάταση, 
για να μπορούμε να αντιπαρερχόμαστε καλύτερα 
τις όποιες αντιξοότητες θέτει εμπρός μας –με την 
αναπόφευκτη επιστροφή στην πόλη– η ζωή. Μέχρι 
να ξαναφύγουμε για την επόμενη εκδρομή! 

* Σημειώνω επίσης ότι το περίγραμμα της κορυφο-
γραμμής του Φλιτζανιού όπως το αντικρίζει κανείς 
από τον κάμπο της Καρδίτσας δεν είναι άλλο από 
τη «σιλουέτα» της Κοιμωμένης των Αγράφων.

Στο μονοπάτι μετά τον Άσπρο ποταμό.

Ποδόλουτρο στα νερό του Άσπρου ποταμού.
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Κείμενο – φωτογραφίες: Αλέξανδρος Πετρούτσος

Ξημέρωσε και βρισκόμουν πάνω απ’ τα σύννεφα.
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«Κάποιος σοφός μου είχε πει κάποτε πως πρέ-
πει οπωσδήποτε στο τέλος να έχεις να πεις μια 
ιστορία. Τουλάχιστον αυτό, μια ιστορία».

Οδυσσέας Ιωάννου

Οι ιστορίες που έχω να πω από αυτό το ταξίδι 
είναι πολλές. Μια από αυτές εξηγεί το γιατί 

τσουγκρίζουμε τα ποτήρια όταν πίνουμε κρασί. Μου 
την είπε ο κυρ Αποστόλης σ’ ένα χωριό της Ευρυ-
τανίας. Το κρασί είναι ιερό πράμα, το απολαμβά-
νουμε με όλες μας τις αισθήσεις. Όσφρηση, γεύση, 
και πάει λέγοντας. Μόνο η ακοή δυσκολεύτηκε να 
μετέχει. Έτσι παραπονέθηκε, και οι μερακλήδες 
άνθρωποι του παλιού καιρού τής έκαναν το χατίρι. 
Με τον κυρ Αποστόλη γνωριστήκαμε λίγο έξω από 
το χωριό. Όλη τη μέρα έβρεχε, είχε νυχτώσει και 
έψαχνα για ένα όσο το δυνατόν πιο στεγνό μέρος 
για να περάσω τη νύχτα. Σταμάτησε δίπλα στο κιό-
σκι όπου είχα βρει καταφύγιο, με ρώτησε το όνομά 
μου και από πού είμαι και, πριν καν το καταλάβω, 
ήμουν μουσαφίρης του. Με πήγε στο σπίτι του και 
μετά στο καφενείο. Του είπα δυο-τρία πράγματα 
για το ταξίδι μου και αυτός άρχισε να μου λέει για 
τις κόρες και την κυρά του, για τη δουλειά και μια 
νεανική του αγάπη. Όσο πέρναγε η ώρα βάθαινε, 
βοηθούσε και το κρασί. Είπαμε για τα βουνά και με 
έφτασε μέχρι τον εμφύλιο. Το βράδυ, αργά, βρέθη-
κα στο κρεβάτι. Το κρασί και η κούραση ενήργησαν 
και κοιμήθηκα γλυκά νομίζοντας πως την ξεγέλασα 

κι απόψε την καταιγίδα, που όλο δυνάμωνε.
Από τα ταξίδια, αυτά που θυμάμαι περισσότερο 

είναι δύο: οι άνθρωποι, τα τοπία και ό,τι αυτά μου 
γέννησαν. Το ταξίδι αυτό ήταν πλούσιο και από τα 
δύο. Συνάντησα παλιούς φίλους που κάποτε μοι-
ραστήκαμε την επιθυμία κάποια μέρα να έχουμε 
ένα ήσυχο σπιτάκι κάπου σ’ ένα βουνό και μια ζωή 
που όσο το δυνατόν να την ορίζουμε εμείς. Μου 
πρόσφεραν ζεστή φιλοξενία, πλυντήριο, τη δυνα-
τότητα να κάνω ένα ζεστό μπάνιο και αυτό που 
χρειαζόμουν, μερικές κουβέντες μετά από πολλή 
σιωπή. Προσπάθησα να διαλέξω μια περίοδο που 
η κακοκαιρία θα έκανε μια ανάπαυλα, τουλάχιστον 
για τις πρώτες μέρες του ταξιδιού, μέχρι να βρω 
το ρυθμό μου και να συνηθίσω το δρόμο. Τις προη-
γούμενες μέρες ενημερωνόμουν για τον καιρό και, 
βλέποντας να μη σταματάνε οι βροχές, αποφάσισα 
να ξεκινήσω. Σαν αντάλλαγμα πήρα τα ομιχλώδη 
τοπία στα όρη του Βάλτου, δάση ελάτης που με τη 
βροχή έμοιαζαν απόκοσμα, τη χαμηλή ορατότητα 
στην κατάβαση από τα 1700 στον αυχένα της Κα-
τάρας ακολουθώντας την παλιά εθνική, που πλέον 
όλοι παρακάμπτουν φτάνοντας πιο γρήγορα από το 
σημείο Α στο σημείο Β χωρίς όμως να έχουν ταξιδέ-
ψει, και πολλές ακόμα εικόνες διανύοντας χιλιόμε-
τρα και τόπους μέσα κι έξω. Μέχρι να φτάσω στην 
ορεινή Ναυπακτία και τα Βαρδούσια, τα πράγματα 
ήταν εύκολα, δεν είχα σκοπό να κουραστώ. 

Οι τρεις μέρες που πέρασα εκεί προετοιμάζο-

55Η θέα στη λίμνη Κρεμαστών έκλεινε απ’ τα σύννεφα.
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ντας το πέρασμά μου από τα βουνά θα μείνουν για 
πάντα στη μνήμη μου ό,τι και να ζήσω στο μέλλον, 
όσα χρόνια κι αν περάσουν η ανάμνηση των ημερών 
της προετοιμασίας θα μείνουν και συχνά θα γυρί-
ζει ο νους μου πάλι εκεί. Με μικρές βόλτες στον 
Εύηνο, στα βυθισμένα χωριά του φράγματος και 
στη γύρω περιοχή, με καλό φαγητό και ατέλειωτες 
ώρες συζήτησης και ρεμβασμού οι μέρες πέρασαν 
χωρίς να το καταλάβω και βρέθηκα πάλι στο δρόμο. 
Από το πρωί της αναχώρησης ένα μαύρο σύννεφο 
απλωνόταν στο βορρά και εγώ δεν είχα άλλη επι-
λογή παρά να πάω κατά πάνω του.

Η διαδρομή δεν είχε οριστεί ακριβώς, είχε μπει 
μόνο μια ημερομηνία επιστροφής και αυτή ήταν 
κάπως αφηρημένη. Το Καρπενήσι φαινόταν ιδανικό 
για ανεφοδιασμό, ήταν Κυριακή πρωί και είχα πε-
ράσει τα πρώτα βουνά. Βρεγμένος ακόμα, παρόλο 
που είχα αφήσει πίσω τη βροχή πριν από αρκετά 
χιλιόμετρα, βρέθηκα σε μια πλατεία. Παρήγγειλα 
καφέ και στέγνωνα στον ήλιο. Ένας γκριζομάλλης 
τύπος με κοιτούσε γεμάτος περιέργεια. Μια εμέ-
να, μια το ποδήλατο, έτσι όπως ήταν φορτωμένο. 
Προσπάθησε να με ρωτήσει κάτι στα Αγγλικά, όπως 
και οι περισσότεροι άνθρωποι που συναντάω δεν 
περιμένουν να ακούσουν Ελληνικά από έναν τύπο 
που ταξιδεύει με ποδήλατο. Όταν του απάντησα στα 

Ελληνικά εντυπωσιάστηκε για το πώς ξέρω τόσο 
καλά Ελληνικά. ∆εν έλεγε να πιστέψει με τίποτα ότι 
είμαι Έλληνας. Στο τέλος αναγκάστηκα να του πω 
ότι είμαι Άγγλος για να ηρεμήσει.

Όρη Βάλτου: πέτρα πάνω στην πέτρα.

Άλλος ένας νομός «κύλησε» κάτω απ’ τις ρόδες.
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Ήταν ένας τύπος που δύσκολα έπιανες 
κουβέντα σωστή, όμως λίγη ώρα μετά, αφού 
είχε μεταφερθεί στο τραπέζι μου και παίζαμε 
τάβλι, με ρώτησε πώς ισορροπώ με τόσο 
φορτωμένο ποδήλατο. Του απάντησα, επει-
δή κινούμαι, και έφερα ντόρτια. Την παρτίδα 
τελικά την έχασα και αποχαιρετώντας με μου 
εξήγησε το γιατί έχασα. Προσπαθούσα να 
προβλέψω τις κινήσεις του, το τι θα έκανε. 
Αυτή ήταν η αιτία. Λέει δεν έχει σημασία τι θα 
κάνει ο άλλος ή τι θα έρθει στο ζάρι, το θέμα 
είναι εσύ τι κάνεις και πώς το παίζεις. 

Με ένα ακόμα μάθημα από το δρόμο ξεκί-
νησα προς τα Άγραφα και τα όρη του Βάλτου. 
Η νύχτα με βρήκε στη δυτική Φραγκίστα, σ’ 
ένα ξωκλήσι. Όλη τη νύχτα δεν πέρασε ούτε 
ένα αμάξι από εκεί. Το πρωί ήρθε κάποιος 
που ήταν επίτροπος ή κάτι τέτοιο και χωρίς 
ιδιαίτερα φιλικές διαθέσεις άρχισε να ρωτάει 
διάφορα, στα οποία δεν ήμουν αναγκασμένος 
να απαντήσω, μιας και τα Ελληνικά που γνώ-
ριζα περιοριζόντουσαν σ’ ένα «καλημέρα» και 
σκόρπιες λέξεις, ενώ τα δικά του Αγγλικά στο 
«no». Αυτή την τεχνική τη χρησιμοποιώ συχνά 
αποφεύγοντας τους ιδιαίτερα περίεργους. 
Βοηθάει και καμιά φορά είναι διασκεδαστικό 
να ακούς τι σκέφτονται για σένα και να το 
λένε, νομίζοντας ότι δεν καταλαβαίνεις.

Επόμενος σταθμός ήταν μια συνάντηση 
μετά από 8 χρόνια, ίσως και περισσότερο. 
Φιλοξενήθηκα σε σπίτι κτηνοτρόφων στα όρη 
του Βάλτου, άγρια περιοχή, όλο πέτρα και 
πουρνάρι, παντού γκρεμοί και κάτω ήσυχο 
το ποτάμι. Τα χωριά σε μεγάλη απόσταση 
μεταξύ τους. Είναι περίεργο το πώς ο τόπος 
επηρεάζει τον άνθρωπο. Βαριοί, χωρίς πολλά 
λόγια, εργατικοί, υπομονετικοί και με αγάπη 
για τη ζωή και τον τόπο τους. Εκεί βρήκα μια 
παλιά μου συμμαθήτρια, πολλές φορές τη 
θυμάμαι να μπαίνει στην τάξη μπουχτισμένη 
και να μου μιλάει για το χωριό της, το τι θέλει 
να κάνει και εγώ να της μιλάω για τα πρώτα 
μου, τότε, ταξίδια. Ήρθε το πλήρωμα του 
χρόνου και ανταμώσαμε έχοντας υλοποιήσει 
τουλάχιστον ένα κομμάτι των στόχων μας. Το 
πρωί αποχαιρέτησα έχοντας στις αποσκευές 
μου το πιο νόστιμο τυρί που έχω φάει ποτέ, 
αυγά, καρύδια και θα με φόρτωναν πολλά 
ακόμα αν δε με λυπόντουσαν με το βάρος 
που κουβαλούσα.

Το Μέτσοβο είναι ιδανικό για ανεφοδιασμό.

Τελευταία διανυκτέρευση στις πηγές του Αώου.

Εκκλησάκι στη Φραγίστα, ιδανικό για διανυκτέρευση.
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Πέρασα από την Άρτα και τα χιλιόμετρα έφευ-
γαν εύκολα προς τη ∆ωδώνη, όπου έφτασα αργά 
το βράδυ σ’ έναν φίλο. Μετά στα Γιάννενα, το Ανα-
τολικό Ζαγόρι και στο Μέτσοβο. Το ταξίδι πλησίαζε 
στο τέλος, ο κύκλος έκλεινε. Ήμουν στις πηγές του 
Αώου. Η τελευταία διανυκτέρευση έξω ήθελα να 
είναι ξεχωριστή. Βράδιαζε κι έπιανε για άλλη μια 
φορά ψιλή βροχή. Λίγο παρακάτω, δίπλα σε ένα 
ποτάμι που χύνεται στη λίμνη, βρήκα αυτό ακριβώς 
που έψαχνα, σχεδόν αυτό που είχα φανταστεί. Μια 
καλύβα κτηνοτρόφων που ήταν άδεια τώρα που 
ξεχειμωνιάζουν στα χαμηλά. ∆ίπλα περνούσε το 
ποτάμι, είχε ανοιχτό ορίζοντα στην ανατολή κι ένα 
πεσμένο δέντρο, που θα με κρατούσε ζεστό όλη τη 
νύχτα. Έφτιαξα τραχανά, διάβασα λίγο και αποκοι-
μήθηκα με τον ήχο της βροχής στους τσίγκους. 

Την επόμενη μέρα πέρασα τον αυχένα της 
Κατάρας στα 1700μ., είχε πυκνή ομίχλη κι έβρεχε, 
στο δρόμο δε συνάντησα ούτε ένα αμάξι. Την έχω 
κάνει πολλές φορές αυτή τη διαδρομή και με διά-
φορες καιρικές συνθήκες, από αυγουστιάτικη ζέστη 
μέχρι και μια χειμωνιάτικη βραδιά, όπου αυτοκίνητα 
με αλυσίδες σταματούσαν κι εγώ συνέχιζα με μια 
Vespa 150 κυβικών μέχρι που με σταμάτησαν οι 
εργαζόμενοι του εκχιονιστικού σταθμού κι έκανα 
βάρδια μαζί τους. Τα χρόνια πέρασαν, η Εγνατία 

άνοιξε και πλέον ο δρόμος δε συντηρείται, αυτή 
είναι και η ομορφιά του, άδειος μέσα από ένα υπέ-
ροχο τοπίο σε ένα από τα πιο ψηλά περάσματα 
στην Ελλάδα. Κάποτε ήταν ένας από τους βασικούς 
οδικούς άξονες που ένωνε τη δύση με την ανατολή, 
τώρα ησυχάζει και τον ταξιδεύουν μόνο οι αργό-
σχολοι. Σχεδόν εγκαταλελειμμένος, μέχρι να τον 
ξανακερδίσει η φύση. Περνούσα τον ίδιο δρόμο 
τώρα, συνεχίζοντας το ένα και μεγάλο ταξίδι. 

Το βράδυ θα με έβρισκε στο κρεβάτι μου μετά 
από σχεδόν 2 εβδομάδες και σίγουρα πιο πλούσιο 
σε αναμνήσεις που δύσκολα μοιράζονται. Στο δρόμο 
σταμάτησα για την τελευταία φασολάδα, έγιναν δύο 
και ήρθε κι ο καφές μέχρι να περάσει η καταιγίδα. 
Όταν φάνηκαν μπροστά μου τα Μετέωρα, ένιωσα 
ότι το ταξίδι έχει τελειώσει και ότι η υπόσχεση στον 
εαυτό μου για ένα ακόμα πιο μεγάλο είχε ανανε-
ωθεί. Τα υπόλοιπα χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι ήταν 
μέσα από το θεσσαλικό κάμπο, ένιωθα χορτάτος 
από το ταξίδι. Στα Τρίκαλα έλυσα τις αποσκευές, 
αποσυναρμολόγησα το ποδήλατο και μπήκα στο 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Αργά το βράδυ ήμουν στο 
σπίτι μου. Έφτιαξα, όπως έκανα κάθε βράδυ στο 
ταξίδι, τραχανά, έκανα τσάι στο ορειβατικό γκαζάκι 
κι έκατσα πάνω από νέους χάρτες. 

Στα βυθισμένα χωριά του Εύηνου.
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ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Βαγγέλης Ζέκης
Τον Σεπτέμβριο αναρριχήθηκε, μαζί με τον 
Σταμάτη Κωνσταντακόπουλο (ΑΟΣ), στη Νorth 
Face των Grandes Jorasses (4208μ.), διαδρομή 
Colton-McIntyre, ΥΔ 1200μ., ED VI 6, κλίση 
τοπικά πάνω από 80˚. 

Νίκος Λαζανάς
Από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε 
στην περιοχή του Μt Blanc τις εξής αναρριχήσεις 
μαζί με τον Δημήτρη Μελά: Κορυφή Triangle 
du Tacul (3970μ.), διαδρομή Perroux Gully, ΥΔ 
350μ., III 4+ M5 και διαδρομή Cerre, ΥΔ 350μ., 
III  4. Κορυφές Pointes Lachenal (3613μ.), 
τραβέρσα, ΥΔ 400μ., II AD 4a. Aiguille de Midi 
(3731μ.), διαδρομή, Arête des Cosmiques, YΔ 
600μ., IV AD 4a.

Γιάννης Δημητράκης και 
Νικόλας Αναστασόπουλος
Στις 12 Αυγούστου πραγματοποίησαν ανάβαση 
στο Dent du Geant, 4013μ. (V+, AD+).
Τον Αύγουστο ανέβηκαν στην Pointe Coupee 
3214μ.

Γιάννης Δημητράκης
Στις 8 Αυγούστου ανέβηκε στην υψηλότερη 
κορυφή του Τιρόλου, τον Οrtler (Ortles, 
3905μ.) από την κόψη Hintergrad (Coston di 
Dentro) (II 40).
Τον Αύγουστο, ανέβηκε στις κορυφές Corno di 
Lago Scuro (3166μ.) και Αdamello (3539μ.) 
των Ιταλικών Άλπεων. 
Τον Ιούλιο πραγματοποίησε τις εξής αναβάσεις 
στην οροσειρά Tatra της Κεντρικής Ευρώπης: 
Gerlachovsky Stit (2655μ., ψηλότερη κορυφή 
της Σλοβακίας), Rysy (2503μ., ψηλότερη 
κορυφή της Πολωνίας), Lomnicky Stit (2634μ.) 
και Vysoka (2547μ.).

Σαμουήλ Αμάρ
Τον Φεβρουάριο ανέβηκε στην ψηλότερη 
κορυφή της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο (5896μ.) 
από τη διαδρομή Μachame–Mweka.

Λεωνίδας Μαργέλης και 
Χαρά Σιδηροπούλου
Τον Ιούλιο πραγματοποίησαν τις εξής ανα-
βάσεις στο συγκρότημα του Ortles: Fronsalp 
(2124μ.), Monte Livrio (3174μ.) και Monte 
Cristallo (3450μ.).

ANAΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Νίκος Λαζανάς
Πραγματοποίησε τις εξής χειμερινές αναρριχή-
σεις στο συγκρότημα των Βαρδουσίων: Επαγ-
γελματίες, ΥΔ 240μ., III 3 M3, και Ενόρμηση, 
ΥΔ 200μ., II 3 M5. Επίσης, είχε πλούσια δράση 

στην αναρρίχηση βράχου σε Όλυμπο, Γκιώνα, 
Ξεροβούνι και Βαράσοβα σε διαδρομές με ΒΔ 
έως και VII+.

ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ – ΤRΕΚΚΙΝG ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Νίκος Τόδουλος
Τον Μάιο πραγματοποίησε την διάσχιση Μ. 
Βρετανίας από Δ προς Α μήκους 307χλμ. σε 
14 ημέρες.

Βαρβάρα Βλαβιανού 
Τον Ιούλιο πραγματοποίησε διάσχιση στις Πο-
ντιακές Άλπεις (Kackar).

Κατερίνα Παπούλια
Tον Αύγουστο, η πραγματοποίησε διάσχιση 
στις Ποντιακές Άλπεις (Kackar).

Κωνσταντίνος Γκόφας, Στέλιος Κριεζής 
και Κυριακή Κάραλη 
Τον Αύγουστο πραγματοποίησαν την Ηaute 
Route (διάσχιση Chamonix–Zermatt)

Βαρβάρα Βλαβιανού, Κωνσταντίνος Γκό-
φας και Κυριακή Κάραλη
Toν Ιούνιο πραγματοποίησαν διάσχιση στις Δει-
ναρικές Άλπεις.

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

Γιώργος Ganglbauer
Έλαβε μέρος στους εξής αγώνες: 6ος Ημιμαρα-
θώνιος Αγώνας Δρόμου Αίγινας, 21χλμ., κατε-
τάγη 3ος. 32ος Μαραθώνιος Αθήνας, «Ο Αυθε-
ντικός», 42,195χλμ, 3:13:29. 9ος Διεθνής Μα-
ραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος», 42,195χλμ., 
3:04:56. 4ος Πτώιος Αγώνας Δρόμου Ακραιφ-
νίου, 26χλμ. 37ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθή-
νας, 20χλμ. 31ος Γύρος Πάρνηθας, 15χλμ. 15ος 
Λαϊκός Αγώνας Δαφνίου, 10χλμ. 25α Κυριακί-
δεια, 10χλμ. 2ος Αγώνας Δρόμου Λίμνης Μαρα-
θώνα, 10χλμ. 1ος Αγώνας «Γρηγόρης Λαμπρά-
κης», 10χλμ.

Νίκη Παπασταθοπούλου
Έλαβε μέρος στους εξής αγώνες: 6ος Ημιμαρα-
θώνιος Αγώνας Δρόμου Αίγινας, 21χλμ., κατε-
τάγη 3η. 32ος Μαραθώνιος Αθήνας, «Ο Αυθεντι-
κός», 42,195χλμ, 4:06:50. 4ος Πτώιος Αγώνας 
Δρόμου Ακραιφνίου, 26χλμ., κατετάγη 2η. 37ος 
Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας, 20χλμ. Ημιμα-
ραθώνιος Αθήνας, 21χλμ. 15ος Λαϊκός Αγώνας 
Δαφνίου, 10χλμ. 25α Κυριακίδεια, 10χλμ. 2ος 
Αγώνας Δρόμου Λίμνης Μαραθώνα, 10χλμ. 
Serifos Sunset Race, 10χλμ. Energizer Night 
Run, 5χλμ.

Νικόλας Αναστασόπουλος
Έλαβε μέρος στον 32ος Μαραθώνιος Αθήνας, 
«Ο Αυθεντικός», 42,195χλμ, 4:38:34.

Χριστιάνα Βαρελάκη
Έλαβε μέρος στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας, 21 
χλμ.

Ατομική Δράση Μελών του ΠΟΑ
(εκτός προγράμματος του Ομίλου)
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TΡITH ΣΧΟΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ (INI-
TIATEUR) CANYONING ΤΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΟΕ), ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΗΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ: ∆ΥΟ ΝΕΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΝITIATEURS ΣTO CANYONING
Την Κυριακή 4 Μαίου 2014 πραγματοποιήθηκε επα-
νάληψη της ενότητας M1U2 της Σχολής Βοηθών 
Εκπαιδευτών (Initiateur) Canyoning της ΣΟΕ. 

Η εκπαίδευση και η εξέταση στις τεχνικές της 
ενότητας πραγματοποιήθηκε από τους εκπαιδευτές 
Βασίλη Μαργαρίτη και Νίκο Χαρίτο στην πίστα αγώ-
νων canoe - kayak του ποταμού Εύηνου. 

Την ενότητα παρακολούθησαν με επιτυχία οι 
Ευδοξία Μπάρλα (ΣΕΛΑΣ) και Αντριάν Παντελέα 
(ΠΟΑ), οι οποίοι, έχοντας παρακολουθήσει κατά τα 
λοιπά με επιτυχία την 3η Σχολή Βοηθών Εκπαιδευ-
τών Canyoning της ΣΟΕ, που πραγματοποιήθηκε 
τον Νοέμβριο του 2013, πιστοποιήθηκαν με τον 
τίτλο του Bοηθού Eκπαιδευτή (Initiateur) Canyoning 
της ΣΟΕ.

ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΙΝITIATEUR ΣTO CANYONING 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟ-
ΣΠΟΝ∆ΙΑ
Το μέλος του ΠΟΑ Μάνος Πετράκης παρακολούθη-
σε με επιτυχία τη Σχολή Initiateur της Γαλλικής Σπη-
λαιολογικής Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε 
στη Sierra de Guara στα Iσπανικά Πυρηναία.

Νέος Κανονισμός Εκπαίδευσης της 
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΟΕ) στην Κατάβαση 
Φαραγγιών 

Κατά το 2014 πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική 
Σχολή Κατάβασης Φαραγγιών, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή Canyoning της ΣΟΕ, η επεξεργασία 
του νέου Κανονισμού Εκπαίδευσης στην Κατάβαση 
Φαραγγιών της Ομοσπονδίας. Ο κανονισμός τέθηκε 
σε ηλεκτρονική ψηφοφορία και εγκρίθηκε πλειοψη-
φικά από τους συλλόγους–μέλη της ΣΟΕ.

Εξερευνήσεις φαραγγιών
Το μέλος του ΠΟΑ Λευτέρης ∆ημητρόπουλος 
εξερεύνησε τα παρακάτω φαράγγια στη Νότια 
Πελοπόννησο:
Περιοχή νοτιοανατολικού Ταϋγέτου:
- Ρέμα Ούρντε
- Ρέμα Λογγάς

Βαθύ Λαγκάδι.
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- Ρέμα Ρετσάς (Α’ τμήμα)
Περιοχή Βέργας:
- Βαθύ Λαγκάδι
- Φαράγγι Ξερίλα
Περιοχή Τριφυλίας:
- Φαράγγι Κόκκινα Πατερά
- Λάκες Μουτζούρη
Στις εξερευνήσεις συμμετείχαν οι:
∆ημήτρης ∆ημητρόπουλος, Κατερίνα Λαγούδη, 
Σταύρος Καρτερολιώτης, Τάκης Παραγκίνης, 
Κώστας Οικονομέας, Νικήτας Τσίτουρας, Έφη 
Χριστοπούλου.
Αναλυτική αναφορά για τα φαράγγια θα δημο-
σιευτεί στο επόμενο τεύχος των Φυσιολατρικών 
Οριζόντων.

Αθλητική δραστηριότητα εξωτερικού
Το μέλος του ΠΟΑ Λυδία Κατσαρού πραγματοποί-
ησε κατά το 2014 τις καταβάσεις:

– Στη νήσο Flores στις Azores (∆ιεθνής Συνά-
ντηση Canyoning CIMA 2014): Φαράγγια Alquevins, 
Barrosas, Ilheus, Casas, Ferreiro.

– Στο Ticino (Ελβετία): Φαράγγια Cresciano Infe-
riore, Val Grande Inferiore, Claro, Pontirone Integral, 
Malvaglia Inferiore, Iragna Intermedio + Inferiore, 
Cugnasco Inferiore.

– Στις Bagneres de Luchon (Γαλλική ∆ιομο-
σπονδιακή Συνάντηση RIF 2014): Φαράγγια Mouras, 
Escarran, Rimbat.

Τέλος, τον Ιούλιο του 2014 η Λυδία Κατσαρού 
συμμετείχε στη ∆ιεθνή Συνάντηση RIC 2014 στη Μα-
γιόρκα της Ισπανίας για την ίδρυση του International 
Amateur Canyoning Association, στην οποία εκτελεί 
χρέη ταμία. 

Αθλητική δραστηριότητα στην Ελλάδα
Με την υποστήριξη εκπαιδευτών και έμπειρων με-
λών του ΠΟΑ πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο 
του 2014 δύο προγραμματισμένες κατάβασεις 
στα φαράγγια Λουκά και Σουστιάνων στον Βόρειο 
Ταύγετο με συμμετοχή 16 μελών και φίλων του 
Ομίλου.

Μέσα στο 2014 πραγματοποιήθηκαν δεκάδες 
μη προγραμματισμένες ομαδικές καταβάσεις από 
μέλη του Ομίλου μας.

Συμμετοχή σε συναντήσεις
10Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ CANYONING 
Η 10η Πανελλήνια Συνάντηση Canyoning πραγ-
ματοποιήθηκε κατά το διάστημα 18-22 Ιουλίου 

Σε ένα από τα hot spots για canyoning στην Ευ-
ρώπη, στο Rodellar, εντός του εθνικού πάρκου 
της Sierra de Guara στους πρόποδες των Ισπα-
νικών Πυρηναίων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
από τις τρεις Σχολές Initiateur που ανακοίνωσε 
η Γαλλική Σχολή Canyoning (EFC) για το 2014. 
Η σχολή ξεκίνησε το Σάββατο 4 Μαΐου και διήρ-
κεσε έως την Κυριακή 11 Μάιου. Επικεφαλής της 
σχολής ήταν ο Vincent Kirbiller (Moniteur EFC) 
με συνεκπαιδευτές τους Jean Louis Giardino 
(Instructeur EFC), Jean Marc Garcia (Moniteur 
EFC) και William Cayet (Moniteur EFC). Τη σχολή 
παρακολούθησαν 10 εκπαιδευόμενοι, από τους 
οποίους οι 9 πιστοποιήθηκαν ως Initiateurs. Το 
επίπεδο της σχολής ήταν πολύ υψηλό και ο χα-
ρακτήρας της εξελικτικός, καθώς εκτός από την 
εξεταστέα ύλη δόθηκε μεγάλη έμφαση σε νέες 
τεχνικές και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε 
εκπαιδευόμενου χωριστά. Εξαιρετικό κλίμα σε 
μια έντονη εβδομάδα, γεμάτη νέες εμπειρίες 
και canyoning.

Μάνος Πετράκης
Πρόεδρος Τοπικού Παραρτήματος Κρήτης 

της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας

Ρέμα Ούρντε.
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στα Τζουμέρκα με διοργανωτή σύλλογο τον 
ΕΣΕΦ. Στη συνάντηση συμμετείχαν 12 μέλη 
του ΠΟΑ, που πραγματοποίησαν καταβάσεις 
σε 4 φαράγγια (Πύλη Παραδείσου, Κρεμα-
στός στο Ματσούκι, Γκούρα στην Ανατολική, 
Κοροβέσου).

Οι εκπαιδευτές του ΠΟΑ Βασίλης Μαρ-
γαρίτης, Ζαχαρίας Ζαχαριάδης και Αντριάν 
Παντελέα συμμετείχαν σε εορταστικές εκ-
δηλώσεις ασφάλισης και ανάδειξης φαραγ-
γιών στη Νότια Κρήτη σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών και το 
τοπικό τμήμα της Ελληνικής Σπηλαιολογικής 
Εταιρείας. 

Προγραμματισμένες εξορμήσεις 
σε φαράγγια

Ο ΠΟΑ καθιερώνει και πάλι τακτικές προ-
γραμματισμένες 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 δί-
νουμε την ευκαιρία σε άτομα που δεν έχουν 
αποφοιτήσει από σχολές να γνωρίσουν μέσα 
από εύκολες καταβάσεις τον κόσμο των φα-
ραγγιών και, γιατί όχι, να τον αγαπήσουν. 

Τι πρόκειται να ακολουθήσει…
Για την άνοιξη του 2015 προγραμματίζεται 
από τον ΠΟΑ η διεξαγωγή δύο Σχολών (Μύ-
ησης Αρχαρίων και Αυτονόμων). 
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΟΑ και www.
poa.gr. 
Συναντήσεις Canyoning
• Συνάντηση στο Βέλγιο (24-25 Ιανουαρί-

ου). 
• Συνάντηση στις Κανάριες νήσους (20-22 

Φεβρουαρίου).
• RIF Corse, Γαλλία (14-17 Μαΐου), Ghison-

accia. http://www.rifcorse2015.fr
• International Canyoning Meeting Germany 

(16-19 Ιουλίου), Bad Reichenhall. 
• RIC Ouray, Η.Π.Α. (9-15 Αυγούστου), 

Colorado. http://www.ric2015.com, 
http://www.ric-ouray-2015.com 

• 11η Πανελλήνια Συνάντηση Canyoning.

Τσουλήθρα στο Val Grande.

Alquevins με τελικό ραπέλ στη θάλασσα.
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Μίλτος Γαβριελάτος
Ο Μίλτος υπήρξε ένας γνήσιος καθαρός άνθρωπος 
με δυναμικό ταμπεραμέντο. Έντιμος στη συμπερι-
φορά του για τους δικούς του και τους φίλους του, 
υπήρξε εύθραυστος και ανιδιοτελής, κοινωνικά 
αξιοσέβαστος και δικαιωμένος. Συγχρόνως, όμως, 
ήταν γερά σφηνωμένη η κεφαλλονίτικη τρέλα μέσα 
στο μυαλό του. Όταν διέπραττε τις μούρλες του, 
αμέσως μετά, υποσυνείδητα, μεταμορφώνονταν 
σε ένα άβολο μικρό αθώο παιδί. Ήταν ένας σύγ-
χρονος συναισθηματικός ατόφιος Ζορμπάς. Κάτω 
από τον μανδύα της τσαντίλας του κρυβόταν μια 
ευαισθησία ερμητικά κλεισμένη στο έβδομο πέπλο 
της ψυχής του.

Υπήρξε, όμως, και ένας ιδιόρρυθμος, άξιος 
και δυναμικός ορειβάτης. Μπορώ να πω ότι με 
την κεφαλλονίτικη νοοτροπία του, την ορειβασία 
την αντιμετώπισε εξώστρεφα σαν ένα πεδίο δυνα-
μικότητας και ανταγωνισμού. Με την επτανησιακή 
μούρλια του, ο Μίλτος, όπως πάντα απείθαρχος 
και αιρετικός, διάλεγε τον δικό του μοναχικό δια-
φορετικό δρόμο με συνέπεια, μέσα από την προ-
γραμματισμένη και χαραγμένη από τον εκάστοτε 
αρχηγό ομαδική πορεία και ανάβαση στο βουνό. 
Όπως ήταν απόλυτα απροσανατόλιστος, χανόταν 
μέσα στο χαοτικό περιβάλλον του βουνού. Άντε να 
τρέχουμε να τον βρούμε. Πόσες φορές το πούλμαν 
της επιστροφής καθυστερούσε, ώσπου να βρούμε 
την αφεντιά του;

Σαν δυναμικός ορειβάτης, όταν οσφραινόταν 
την κορυφή, τον έπιανε αμόκ και δώστου πηλάλα, 
για να φτάσει δοξασμένος και τροπαιούχος. Μιά 
φορά που ανεβαίναμε μαζί προς την Πυραμίδα της 
Γκιώνας, λες και τον διαπέρασε τριφασικό ρεύμα, 
με παράτησε. Τότε, καταλαμβάνοντας και μένα το 
μικρόβιο του ανταγωνισμού και της αντιπαλότη-
τας, ξέφρενα εξακοντίστηκα μπροστά και πέσαμε 
μαζί στο ορόσημο της κορυφής μισολιπόθυμοι. Ο 
φίλος μου ο Μίλτος ξαφνιάστηκε και με στόλισε με 
τα Γαλλοκεφαλλονίτικά του. Μετά από λίγο, μόλις 
συνήλθαμε, ο Μίλτος συγκινημένος έτρεξε κοντά 
μου, με αγκάλιασε και μου έσκασε ένα φιλί, λέγο-
ντάς μου ότι είμαι αγαπητός του φίλος. Αυτό, δεν 
το ξέχασα ποτέ.

Στα κατάβαθα της καρδιάς του, όμως, παρέμει-
νε ένας τρυφερός, ευαίσθητος φυσιολάτρης. Όταν 
κάποιος από εμάς επιχειρήσει να ανέβει – στην ώρα 
του δειλινού – στην ώρα του εσπερινού – της αυτο-
συγκέντρωσης του καθενός μας στα βουνά, έχω την 
απρόσμενη αίσθηση ότι ο Μίλτος θα μας περιμένει 
κάπου στα απόκρημνα καταράχια των Βαρδουσίων, 
στα φιλόξενα, κατάσπαρτα από αγριονάρκισσους λι-
βάδια της Οίτης ή μέσα στους βαθύσκιους δρυμούς 
της Γκιώνας. Συνακολουθώντας μας, μέσα σ’ ένα 
μαγεμένο δάσος που το φύλλωμά του λάμπει με το 
πιο ωραίο πράσινο σμαράγδι ή προσπερνώντας μας 
η άπιαστη σκιά του, ανάμεσα από θεσπέσια κατακί-
τρινα σπάρτα με μεγάλα ρείκια, μπερδεύοντάς τα 
με σχίνα και με κουμαριές. Θα μας συντροφεύει με 
το χαϊδευτικό θρόισμα των ελατιών ή με το κελάρυ-
σμα κάποιας ταπεινής κρυφοπηγούλας.

Σε κάθε βήμα μας σαν να τον ανταμώνουμε, σ’ 
ένα μικρό σειρίτι νερού, που έπεφτε από κάποιο 
βράχο για να μας δροσίζει την όψη. Ή σα να μας 
ακολουθεί σαν ένα μικρό ρυάκι – αόρατο και ακίνη-
το – κάτω από τα χόρτα και που την παρουσία του 
την προδίδει ξαφνικά ένα ελαφρό μούρμουρο, ένα 
ασημένιο άστραμμα.

Θα τον συναντάμε τον αλησμόνητο Μίλτο σ’ 
ένα νοσταλγικό συναπάντημα αγάπης και πικρής 
νοσταλγίας.

Ηλίας Τροχάνης
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6/1 Θεοφάνεια: Υμηττός  1

Τρίτη: Αναχώρηση στις 08:00 με πούλμαν για Καισαριανή. ∆ιάσχιση του βόρειου τμήματος του Υμηττού από 
Καλοπούλα μέσα από δασωμένη διαδρομή προς ΟΤΕ, Κορακοβούνι, Άγιο Ιωάννη Κυνηγό. Κατάβαση στα Γλυκά 
Νερά. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή.
∆ήλωση από: 2/1.  Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος 

11/1 Κοπή πίτας στον Παρνασσό  1  & 5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για τον Παρνασσό. Τρεις διαφορετικές επιλογές ως εξής:
Πεζοπορική διαδρομή: Από τις χριστιανικές κατασκηνώσεις πάνω από την Αμφίκλεια, πορεία στο «μονοπάτι 
του Παρνασσού» και στο Ο22 με κατάβαση μέχρι το Άνω Πολύδροσο. Πανέμορφη διαδρομή μέσα από τα πυκνά 
ελατοδάση του Παρνασσού. Υ∆ 650μ. Ώρες πορείας: 5.
Ορειβατική διαδρομή: Ανάβαση από τα Κελλάρια στον Γεροντόβραχο και επιστροφή από τα ίδια. Υ∆ 700μ. 
Ώρες πορείας: 5-6.
Ορειβατικό σκι: Από τα Κελλάρια, ανάβαση στη Λιάκουρα και κατάβαση στη Φτερόλακκα. Υ∆ 700μ. Ώρες 
πορείας:4. 
Στη συνέχεια, όλες οι ομάδες θα συγκεντρωθούν σε ταβέρνα στο Πολύδροσο για την κοπή της πίτας του ΠΟΑ.
Εξοπλισμός: Ορειβατική ομάδα: Κραμπόν, πιολέ. Ορειβατικό Σκι: Κράνος, φτυάρι, σόντα, ARVA, κραμπόν, πιολέ. 
∆ήλωση από: 29/12  Αρχηγός: ∆.Σ.

18/1 Πάρνηθα  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Φυλή (Χασιά) και προώθηση με το πούλμαν μέχρι τη διασταύρωση προς το 
Φρούριο της Φυλής. Από εκεί πεζοπορία στη διαδρομή Φρούριο Φυλής – Ρέμα Θοδώρας – Ρέμα Φίχθι – Σκάλεζα 
– Φυλή. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή. 
Υ∆ κατάβασης: 400μ. Ώρες πορείας: 4.
∆ήλωση από: 12/1 Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης 

24/1 Κλωκός (1778μ.) 2  ή 5  
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Φτέρη Αιγιαλείας (1100μ.). Ανάβαση από τη ράχη που οδηγεί 
κατευθείαν στη κορυφή Κλωκός (1778μ.), με ωραία θέα προς Χελμό, Ερύμανθο, τα βουνά της Ρούμελης κ.λπ. 
Επιστροφή από τα ίδια. Φαγητό σε ταβέρνα στη Φτέρη και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6. Υ∆ 700μ.
Εξοπλισμός: Σε περίπτωση χιονοκάλυψης απαιτείται εξοπλισμός χειμερινού βουνού.
∆ήλωση από:19/1 Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Φρόσω Νίτη 

31/1 ∆ερβενάκια  1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για ∆ερβενάκια και επίσκεψη στο μνημείο του Κολοκοτρώνη. Μετάβαση στον 
Αγ. Βασίλειο, επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο και πορεία προς το Στεφάνι. 
Ώρες πορείας: 5. Υ∆: 600μ.
∆ήλωση από: 26/1 Αρχηγός: Μάρκος Κουφοπαντελής 

7-8/2 Βόρεια Άγραφα: Μπορλέρο (2016μ.) – Καραμανώλη (1628μ.)  5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λίμνη Πλαστήρα. Μετάβαση στη Μονή Πελεκητής και ανάβαση στην κορυφή 
Καραμανώλη (1628μ.). Επιστροφή από τα ίδια ή διάσχιση προς καταφύγιο Ο.Χ.Ο.Κ. και κατάβαση στη Νεράιδα. 
∆ιανυκτέρευση στη Μούχα σε δωμάτια και σκηνές. Υ∆: 280μ. Ώρες πορείας: 3-4.
Κυριακή: Μετάβαση στα Ζυγογιανναίικα (1150μ,) και ανάβαση από διαδρομή εξαιρετικού φυσικού κάλλους προς 
καταφύγιο Ελατάκος – Πεταλούδα – Μπορλέρο (2016μ,). Κατάβαση από τα ίδια ή, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, 
διάσχιση προς τον οικισμό Έλατος (1200μ.). Υ∆: 870μ. Ώρες πορείας: 7-8.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 27/1 Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Νίκος Χαρίτος 
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12/2 Τσικνοπέμπτη 
Τσίκνισμα στα γραφεία του ΠΟΑ από τις 8 μ.μ. Χειροποίητα εδέσματα ευπρόσδεκτα. Το κρασί δικό μας.

14/2 Βόρεια Ζήρεια 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίκαλα Κορινθίας. Ανάβαση από μονοπάτι μέχρι την, παγωμένη αυτήν την 
εποχή, λίμνη ∆ασίου και κατόπιν στην κορυφή Κλεφτάκι (1643 μ), εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Κατάβαση στο 
οροπέδιο της Ζήρειας και στο χιονοδρομικό κέντρο. Επιστροφή μέσω Γκούρας. Υ∆ 600μ. Ώρες πορείας 4-5. 
∆ήλωση από: 3/2

Αρχηγός: Μάρκος Χαρατσής 

14/2 ∆ιάσχιση Ζήρειας: Βόρεια Ράχη – Γκούρα  5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το οροπέδιο της Ζήρειας. Πορεία σε δρόμο μέχρι την αρχή της βόρειας 
ράχης. Από εκεί, ανάβαση μέχρι τον Κοκκινόβραχο και κατόπιν μέχρι το ψηλότερο σημείο. Κατάβαση από το 
ρέμα της Φαρμακίλας μέχρι το οροπέδιο της Σκαφιδιάς κι από εκεί από μονοπάτι στη Γκούρα. Υ∆ 900μ. Ώρες 
πορείας 7-8. 
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 3/2 Αρχηγός: ∆ημήτρης Τυροπώλης 

21-23/2 Απόκριες – Καθαρά ∆ευτέρα: Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αράκυνθος (984μ.) – Γαλαξίδι 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:30 για Μεσολόγγι, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Πεζοπορία στις τοποθεσίες Κλείσοβας και Θολής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού με περιγραφή, 
από ειδικό βιολόγο, του ιδιαίτερου τοπίου των υγροτόπων και της παραδοσιακής αλιείας. Επίσης θα δούμε τις 
πελάδες (πασσαλόπηκτες καλύβες) και τις γάιτες (πλεούμενα). Ο υγροβιότοπος του Μεσολογγίου, προστατευ-
όμενος από τη συνθήκη Ramsar, συνιστά έναν επίγειο παράδεισο, που φιλοξενεί στα έλη και στους καλαμιώνες 
της λιμνοθάλασσας πάνω από διακόσια είδη σπάνιων πουλιών: πελεκάνους, πάπιες, φαλαρίδες, φοινικόπτερα, 
τσικνιάδες και αρπακτικά.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Ελληνικά (600μ.), όπου θα ξεκινήσει η διάσχιση της κορυφογραμμής του Αρά-
κυνθου. Μέσα από πανέμορφο δρυόδασος και καστανόδασος, ανάβαση στην κορυφή Γρεβενό (984μ.), από 
όπου η θέα στη λιμνοθάλασσα είναι αξεπέραστης φυσικής ομορφιάς. Κατάβαση στον Άγιο Συμεών (240μ.). Υ∆. 
400μ. Ώρες πορείας 6.
Καθαρά ∆ευτέρα: Αναχώρηση στις 08:00 με κατεύθυνση το Λεσίνι, μέσα στην πεδιάδα του Αχελώου, όπου 
θα επισκεφθούμε το δάσος του Φράξου, έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης. Αυτό το 
«Μνημείο της Φύσης», όπως έχει χαρακτηριστεί, είναι ένα από τα ελάχιστα υγρά παραποτάμια δάση που έχουν 
απομείνει στις παραμεσόγειες χώρες.
Αναχώρηση για Γαλαξίδι και συμμετοχή στο τοπικό γλέντι «αλευρομουτζουρώματα». Φαγητό σε τοπική ταβέρνα 
και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 13/1 Αρχηγοί: Τάσος Βάσσος, Βαρβάρα Βλαβιανού

27/2 - 1/3 3η Συνάντηση Ορειβατικού Σκι στη Γκιώνα (2510μ.)
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

1/3 Μεταλλεία Λαυρίου 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Λαύριο. Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Θορικού και στο Ορυκτολογικό Μου-
σείο Λαυρίου. Μετάβαση στον Άγ. Κωνσταντίνο και επίσκεψη της δολίνης Χάος και των αρχαίων πλυντηρίων 
μετάλλου. Ξενάγηση από μεταλλειολόγο-σπηλαιολόγο με πληροφορίες για τα μεταλλεία του 5ου π.Χ. αι. και 
του 19ου αι., καθώς και για τη διαδικασία εξόρυξης και καθαρισμού του αργύρου. Στη συνέχεια, μετάβαση στα 
μεταλλεία του 19ου αι. και πραγματοποίηση τρίωρης πορείας στην κεντρική στοά (περ. 1500μ. μήκος και 100μ. 
βάθος) με συνοδεία σπηλαιολόγων.
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Εξοπλισμός: Κράνος, φακός κεφαλής, εφεδρικές μπαταρίες, δεύτερη αλλαξιά ρούχων και παπουτσιών. Πιθανή 
μερική παροχή εξοπλισμού από τον ΠΟΑ.
Προσοχή: Η πορεία στις στοές δεν ενδείκνυται για άτομα που αισθάνονται κλειστοφοβία. Μέγιστος αριθμός 
συμμετεχόντων: 30.
∆ήλωση από: 19/2 Αρχηγοί: Βασίλης Στεργίου, Νίκος Χαρίτος

1/3 Μυκηναϊκό μονοπάτι 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κόρινθο – Μυκήνες. Ανάβαση μέσα από πυκνούς ελαιώνες προς ύψωμα 
Κοντοβούνι – μυκηναϊκή γέφυρα ∆ρακονέρας, διάσχιση του αρχαίου μυκηναϊκού δρόμου και κατάβαση στην 
πεδιάδα της Προσύμνας με το μυκηναϊκό οικισμό του Μαστού και τους παλιούς εντυπωσιακούς νερόμυλους, 
τα λουτρά, τη ρωμαϊκή δεξαμενή και τον ελληνιστικό πύργο (Πυργούδι). Κατάληξη στο χωριό Πρόσυμνα. Ώρες 
πορείας: 4. 
∆ήλωση από: 18/2 Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας 

8/3 Κεντρική Εύβοια: Κοτύλαια όρη – Ανδρωνιάνοι – Μετόχι  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κύμη – Ανδρωνιάνους. Πορεία από το πετρόχτιστο χωριό που βρίσκεται 
στα 250μ. ακολουθώντας τα «Τρογυρίσματα», ένα παλιό πέτρινο μονοπάτι που οδηγεί από το ελατόδασος των 
Κοτυλαίων στο πανέμορφο οροπέδιο της Βρωμονέρας με τα πολλά νερά. Κατάβαση μέσα από δάσος στο χωριό 
Μετόχι (200μ.). Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 600μ. 
∆ήλωση από: 26/2 Αρχηγός: Γιάννης Παναγιωτόπουλος

9/3 Τα νέα φαρμακεία αναβάσεων του ΠΟΑ
Παρουσίαση και ανάλυση του περιεχομένου των φορητών ομαδικών φαρμακείων αναβάσεων του Ομίλου. 
Απευθύνεται σε όλους τους αρχηγούς αναβάσεων του ΠΟΑ.
∆ευτέρα 21:00 – Παρουσίαση: Θεοχάρης Συνειφακούλης, ιατρός.

15/3 Πάρνηθα: Το μονοπάτι της Γιαννούλας 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για Φυλή. Κυκλική πορεία μέσα από τμήμα του Αρχαίου Υδραγωγείου της Γι-
αννούλας. Ανάβαση σε πευκοδάσος προς πηγή Ταμίλθι και κατόπιν προς Σπήλαιο Πανός, κάθετη διάσχιση του 
φαραγγιού της Γκούρας και, μετά από όμορφη βραχώδη ανάβαση, είσοδος ξανά στο μονοπάτι για την ολοκλήρωση 
της κυκλικής διαδρομής. Ώρες πορείας: 6.
∆ήλωση από: 5/3 Αρχηγός: Στάθης Λυχούδης 

21-22/3 Ταύγετος (2407μ.) – Αναβρυτή (Ε4), με δύο μουσικές βραδιές 5

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 18:00 για Σπάρτη – Αναβρυτή. ∆είπνο με συνοδεία μουσικής στον φιλόξενο ξενώνα 
του χωριού. ∆ιανυκτέρευση σε δωμάτια και τον χώρο του σχολείου.
Σάββατο: Ακολουθώντας το Ε4 στις κατάφυτες ανατολικές πλαγιές του Ταϋγέτου, κατάληξη στο καταφύγιο του 
ΕΟΣ Σπάρτης (1550μ.), όπου και η διανυκτέρευση. Υ∆: 850μ. Ώρες πορείας: 5. Στο καταφύγιο θα έχουμε και 
πάλι μουσική βραδιά για να καλωσορίσουμε την Άνοιξη. 
Κυριακή: Ανάβαση από τις Πόρτες στον Προφήτη Ηλία (2407μ.), κατάβαση από τά ίδια στο καταφύγιο και στη 
συνέχεια στην Πηγή Μαγγανιάρη. Υ∆ ανάβασης: 850μ. Ώρες πορείας: 7. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση για φαγητό.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, φακός κεφαλής.
∆ήλωση από: 10/3 Αρχηγοί: Αντώνης Παπάδης, Νίκος Χαρίτος

22/3 Πεζοπορία στο Μαίναλο: Καρδαράς – Ροεινό 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίπολη – Καρδαρά. Ανάβαση από όμορφο ελατόδασος στο οροπέδιο και 
κατάβαση στο Ροεινό. Η πορεία μας διασχίζει το νότιο μέρος του Μαίναλου κάτω από την κορυφή Αϊντίνης. Υ∆: 
550μ. Ώρες πορείας: 5. Φαγητό σε ταβέρνα και αναχώρηση για Αθήνα.
∆ήλωση από: 12/3 Αρχηγός: Κώστας Μέλλος 

25/3 25η Μαρτίου: Χελωνοσπηλιά – Πλανητέρο 1

Τετάρτη: Αναχώρηση στις 07:00 για Καλάβρυτα με τελικό προορισμό την ιστορική τοποθεσία της Χελωνοσπη-
λιάς, όπου έπεσε η πρώτη ντουφεκιά του ΄21. Πορεία μέσα από μονοπάτι μέχρι τα Κρινόφυτα. Στη συνέχεια 
ακολουθώντας το Ε4, πορεία μέσα από τους οικισμούς Τουρλάδα, Αγ. Νικόλαος και Άρμπουνα και κατάληξη 
στο πλατανόδασος του Πλανητέρου. Ώρες πορείας: 6-7. Υ∆: 700μ. 
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∆ήλωση από: 16/3 Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης 

28/3 Παρνασσός: Λιάκουρα (2455μ.) 5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομικό κέντρο στα Κελλάρια. Από εκεί πορεία προς Προφ. Ηλία 
και ανάβαση στη Λιάκουρα. Κατάβαση μέσα από το Αλοκαΐτικο ρέμα προς Φτερόλακκα. Ώρες πορείας: 6-7. 
Υ∆: 800μ. 
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 18/3 Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας 

28/3 Ορειβατικό σκι: Παρνασσός: Τσάρκος (2415μ.) – Βελίτσα 
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομικό κέντρο στα Κελλάρια. Από εκεί πορεία προς τον Τσάρκο 
και κατάβαση της χαράδρας της Βελίτσας με κατάληξη στο μοναστήρι της Παναγίας. Ώρες διαδρομής: 6-7. 
Υ∆: +700/–1400.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, φτυάρι, κράνος, σόντα, ARVA.
∆ήλωση από: 18/3 Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης 

29/3 Αναγνώριση ανοιξιάτικων βοτάνων στο Ξεροβούνι 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:30 με τη (νέα) θερινή ώρα για την περιοχή του Ξεροβουνιού. Καθώς περάσαμε 
την εαρινή ισημερία (21 Μαρτίου), θα καλωσορίσουμε την Άνοιξη. Θα μάθουμε να συλλέγουμε σωστά τα βότανα 
της εποχής και θα μιλήσουμε για το πώς αυτά μας αποτοξινώνουν και μας καθαρίζουν.
Θα πεζοπορήσουμε, θα αναγνωρίσουμε και θα συλλέξουμε ανοιξιάτικα βότανα (καλέντουλα, αστράκι, τσουκνίδα 
και διάφορα χόρτα).
∆ήλωση από: 19/3 Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

 30/3 ∆υτικός Καναδάς – Βραχώδη Όρη
∆ευτέρα 20:00 – Προβολή βίντεο – παρουσίαση: Βάλια ∆ημητροπούλου, Νίκος Τσούτσος

4/4 Ποδηλατική εκδρομή στο όρος Πατέρας 
Το όρος Πατέρας είναι ένα βουνό περιφρονημένο από ορειβάτες–πεζοπόρους, πλην όμως εκπληκτικό για 
τους ορειβάτες–ποδηλάτες, γιατί συνδυάζει πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά: Βρίσκεται δίπλα στην Αθήνα και 
είναι γεμάτο χωματόδρομους που δίνουν τη δυνατότητα για πλήθος εναλλακτικών διαδρομών. Έχει πλήρως 
αναδασωθεί και έχει (προς το παρόν) ένα πολύ όμορφο και υγιές πευκοδάσος. ∆ιαθέτει έντονο ανάγλυφο με 
απότομες υψομετρικές και καταπληκτική θέα προς τον Κορινθιακό.
Σάββατο: Αναχώρηση με πούλμαν από το Πεδίον του Αρεως στις 07:00 πμ για Βίλλια. Ανάβαση προς την κορυφή 
του όρους Πατέρα και διάσχιση με κατάληξη στην παραλία της Ψάθας. Μήκος διαδρομής: 38χλμ. περ. Υ∆: 1000μ. 
Η διαδρομή κινείται αποκλειστικά σε χωματόδρομο και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. 
Εξοπλισμός: Κράνος υποχρεωτικό, εφεδρική σαμπρέλα και τρόμπα.
∆ήλωση από: 23/3 Αρχηγός: Μιχάλης Σενής, M. Μοσχόπουλος

5/4 Πάνειον όρος 2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 από το Πεδίον του Άρεως για Λαγονήσι. ∆ιάσχιση από Άνω Λαγονήσι κατά μήκος 
των τριών κορυφών με κατάληξη στην εγκαταλελειμμένη βάση του ΝΑΤΟ, κατάβαση από απότομο λούκι στην 
Κερατέα, φαγητό στο λιμανάκι της Κακιάς Θάλασσας και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 650μ. 
∆ήλωση από: 23/3

Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

10-13/4 Πάσχα στην Τήνο 1

Πάσχα στο γραφικό κυκλαδονήσι με τα παραδοσιακά χωριά του, τους περιστεριώνες και τους ενδιαφέροντες 
γεωλογικούς σχηματισμούς. 
Μ. Παρασκευή: Αναχώρηση από Πειραιά το πρωί και άφιξη στην Τήνο νωρίς το μεσημέρι (5 ώρες). ∆ιαμονή στη 
Χώρα. Το βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου στη Χώρα. Οι επιτάφιοι των τεσσάρων ενοριών συναντώνται σε 
κάποιο σημείο και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα μέχρι τη μικρή βραχονησίδα κοντά στην παραλία.
Μ. Σάββατο: Το πρωί κυκλική πεζοπορία από τη Χώρα προς Χατζιράδο – Κτικάδο – Εξώμβουργο, ανάβαση μέχρι 
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την κορυφή του βουνού και επίσκεψη στα ερείπια του παλιού κάστρου. Κατάληξη στη Χώρα. Ώρες πορείας: 4. 
Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης σε παραδοσιακό χωριό ή στη Χώρα.
Κυριακή του Πάσχα: Προοώθηση με πούλμαν στο Ταραμπάδο και πορεία προς Κάμπο – Λουτρά – Κρόκο – Σκαλάδο 
– Κουμάρο – Στενή. Στη Στενή, γεύμα σε χασαποταβέρνα και το απόγευμα επιστροφή στη Χώρα.
∆ευτέρα του Πάσχα: Μετάβαση με πούλμαν στον Βώλακα, περιήγηση στο συναρπαστικό τοπίο με τους στρογ-
γυλούς ογκόλιθους, γεύμα στην περιοχή και επιστροφή στο λιμάνι για την αναχώρηση προς Πειραιά. Έχει πλοία 
γύρω στη 13:00 με 14:00 το μεσημέρι προς Ραφήνα ή Πειραιά (ανάλογα με τον προορισμό), οπότε, μέχρι την 
αναχώρηση, για όποιον το επιθυμεί, θα υπάρχει χρόνος για καφέ στη Χώρα, επίσκεψη στην Παναγία της Τήνου 
ή αγορά τοπικών προιόντων στα καταστήματα της Χώρας.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 4/3 Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Νίκος Σταμπολίδης

19/4 Πεζοπορία στον Πάρνωνα: Άνω ∆ολιανά 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίπολη – Άνω ∆ολιανά, ένα παραδοσιακό χωριό αμφιθεατρικά κτισμένο 
στις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα. Πορεία κυκλική μέσα σε έλατα, βελανιδιές, πλατάνια, καρυδιές και χιλιάδες 
καστανιές. Ανάβαση έως τα 1100μ. με θέα σε ολόκληρο σχεδόν το οροπέδιο της Τρίπολης, το Μαίναλο, τον 
Χελμό και την ορεινή Γορτυνία. Ώρες πορείας: 4-5.
∆ήλωση από: 2/4 Αρχηγός: Γιάννης Παναγιωτόπουλος 

25-26/4 Αναρριχητική Συνάντηση μελών ΠΟΑ στη Βαράσοβα
Μετακίνηση με ιδιωτικά μέσα. ∆ιανυκτέρευση στην παραλία της Βαράσοβας. 
Εξοπλισμός: Πλήρες αναρριχητικό υλικό.
∆ήλωση από: 16/4

26/4 Φλαμπουρίτσα 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίκαλα Κορινθίας – οροπέδιο Ζήρειας. Κατάβαση της πανέμορφης χαράδρας 
της Φλαμπουρίτσας μέχρι τον Άγιο Βλάσιο. Ώρες πορείας: 4-5. Επιστροφή στα Τρίκαλα, φαγητό σε ταβέρνα 
και αναχώρηση για Αθήνα.
∆ήλωση από: 15/4 Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

1-3/5 Τριήμερο Πρωτομαγιάς: Μετέωρα – ∆ιάσχιση Κόζιακα (1901μ.) – Σπηλιά Μπέη 1 , 2

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 07.00 για Μετέωρα. Ανάβαση από μονοπάτι στη Μεγάλη Αγιά, μια μοναδική ευκαιρία 
για τον πεζοπόρο να αισθανθεί το δέος των Μετεώρων. Κατάβαση από τα ίδια στο Καστράκι. Μετάβαση με το 
πούλμαν στην Ελάτη, όπου θα γίνουν όλες οι διανυκτερεύσεις σε ξενώνα. Ώρες πορείας: 3.
Σάββατο: Μετάβαση στο χιονοδρομικό του Περτουλίου και ανάβαση προς το καταφύγιο και την κορυφή του 
Κόζιακα με πανοραμική θέα σε ολόκληρη σχεδόν την Πίνδο. Κατάβαση από άλλο μονοπάτι στην Ελάτη. Ώρες 
πορείας: 6–7. Υ∆: 1170μ. 
Κυριακή: Από την Ελάτη, πορεία σε μονοπάτι μέσα σε πυκνό ελατόδασος μέχρι την εντυπωσιακή τοποθεσία της 
Βρύσης του Μπέη (βάραθρο με ρυάκι). Στην επιστροφή, ανάβαση στην κορυφή Αμάρανθος (Τσιόκι) (1526μ.) με 
καταπληκτική θέα στον θεσσαλικό κάμπο. Υ∆: 650μ. Ώρες πορείας: 6.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 8/4 Αρχηγός: ∆ημήτρης Τυροπώλης 

1-3/5 Μετέωρα – Ν. Πίνδος: ∆ιάσχιση Αυγού (2148μ.) – ∆ιάσχιση Χατζή (2038μ.) 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 07.00 για Μετέωρα. Από το Καστράκι, ανάβαση από το αναρριχητικό μονοπάτι 
μέχρι τη Μεγάλη Αγιά και κατάβαση από τα ίδια. Ώρες πορείας: 3. Μετάβαση στην Ελάτη, όπου και η διανυ-
κτέρευση σε σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση με το πούλμαν στο ∆ροσοχώρι και ανάβαση στη βόρεια ράχη του Αυγού μέχρι την κορυφή. 
Κατόπιν πορεία σε μονοπάτι στη νότια πλευρά του βουνού και κατάβαση στον οικισμό Βάκαρη. Στη συνέχεια, 
από παλιό μονοπάτι, κατάληξη στη Μεσοχώρα. Ώρες πορείας: 9. Υ∆: 1300μ. ∆ιανυκτέρευση σε σκηνές που 
θα μεταφερθούν με το πούλμαν.
Κυριακή: Από τη Μεσοχώρα, ανάβαση από μονοπάτι στην κορυφή του Χατζή («το Matterhorn της Ελλάδας»). 
Κατάβαση από άλλο μονοπάτι μέσω Γαλαροχούνης και οικισμού Σπίτια με κατάληξη στη Μεσοχώρα. Ώρες 
πορείας: 8. Υ∆: 1200μ. 
Εξοπλισμός: Σκηνή και κατασκηνωτικά υλικά.
∆ήλωση από: 8/4 Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης
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9-10/5 Παναιτωλικό: ∆ιαδρομές Σιτόμενας και Μαχά 3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 από Πεδίον του Άρεως για Αγρίνιο – Αγία Παρασκευή (630μ.). Ανάβαση στο 
Παναιτωλικό από τη διαδρομή Μαχά μέσα από ωραίο ελατόδασος μέχρι τη θέση Τρεις Βρύσες, όπου υπάρχει 
πηγή. Στη συνέχεια, ανάβαση έως τη θέση Λαγκάδα και πορεία πάνω στην κορυφογραμμή με θέα τη λίμνη της 
Τριχωνίδας και την ευρύτερη περιοχή. Πορεία από τις κορυφές Κυρά Βγένα ή Ζυγός (1732μ.) και Κόκα (1691μ.) 
και κατάβαση στο ωραίο ξυλόκτιστο καταφύγιο του ΕΟΣ Αγρινίου. Ώρες πορείας: 7. Υ∆: 1100μ. Φαγητό και 
διανυκτέρευση στο πλήρως οργανωμένο καταφύγιο. 
Κυριακή: Ανάβαση στη θέση Λαγκάδα από διαφορετική διαδρομή και από εκεί πορεία στο παλιό μονοπάτι, μέσα 
από ωραίους καταρράκτες, με κατάληξη στο χωριό Σιτόμενα (470μ). Το μονοπάτι αυτό είχε κλείσει για πολλά 
χρόνια και πρόσφατα το ξανάνοιξε ο ΕΟΣ Αγρινίου μετά από μεγάλες προσπάθειες. Ώρες πορείας: 10. 
Όλες οι διαδρομές είναι υψηλής αισθητικής αξίας.
Προσοχή: Κατά τις πορείες θα μεταφέρονται μόνο τα απαραίτητα για τις διαδρομές. Ό,τι προορίζεται για το 
καταφύγιο, θα πρέπει να είναι συσκευασμένο ανεξάρτητα, καθώς θα μεταφέρεται οδικώς. 
∆ήλωση από: 22/4

Αρχηγοί: Γιώργος Σιδηράς, Κατερίνα Νίττη

10/5 Οδοιπορικό στη Μακρόνησο 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 από το Πεδίον του Άρεως με πούλμαν για Λαύριο. Μετάβαση με ταχύπλοα 
στη Μακρόνησο.
Α΄ ομάδα: ∆ιάσχιση της κορυφογραμμής από Α ΕΤΟ (Ειδικό Τάγμα Οπλιτών) προς Παλιόμυλο –κορυφή Τρυπητή. 
Κατά την διάρκεια της πορείας θα δούμε το σπήλαιο Ελένης – Παλιά Αλώνια. Επιστροφή από τα στρατόπεδα 
στην αποβάθρα. Ώρες πορείας: 5.
Β΄ ομάδα: Κυκλική πορεία προς στον Φάρο του ακρωτηρίου Αγκάλιστρος, στο νότιο άκρο του νησιού, και επι-
στροφή από τα στρατόπεδα. Ώρες πορείας: 2,5–3.
∆ήλωση από: 28/4 Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Κωνσταντίνος Παγιάτης

 11/5 Βιρμανία
Ένα οδοιπορικό στην άγνωστη χώρα της Ινδοκίνας. Χρυσοποίκιλτοι βουδιστικοί ναοί και αρχαίες 
στούπες, ιερά σπήλαια, γιγάντιοι Βούδες, λίμνες με πασαλόκτιστες καλύβες και πλωτά μποστάνια, 
φυλές με παλιές παραδοσιακές τέχνες, θεαματικές γέφυρες και παλιά τρένα, ευγενικοί άνθρωποι, 
μια ξεχασμένη, μαγική Άπω Ανατολή.
Πέμπτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια 
Χατζηδάκη

15–17/5 Ταΰγετος: Φαράγγι Ρίντομου 2 , 3

Παρασκευή: Αναχώρηση από Πεδίον του Άρεως στις 17:00 για Σπάρτη – Αναβρυτή, όπου και η διανυκτέρευση 
στον ξενώνα.
Σάββατο: Πορεία προς τον Τσάρκο, τον Βοτανικό Σταθμό (1700μ.) και την πηγή του Άη Νίκου, κατάβαση μέσα 
στο φαράγγι του Σωποτού και κατάληξη στην Παναγία την Καψοδεματούσα, όπου και η διανυκτέρευση σε στε-
γασμένο χώρο. Ώρες πορείας: 6-7. Υ∆: 900μ. 
Κυριακή: Πεζοπορική κατάβαση του σπάνιας ομορφιάς φαγαγγιού του Ρίντομου σε δύο ομάδες.
Α΄ Ομάδα: Πορεία στο φαράγγι με καταλήξη στο Βόρειο. Από εκεί, μεταφορά με το πούλμαν στις Κιτριές. Ώρες 
πορείας: 3. Β∆: 2.
Β΄ Ομάδα: Πραγματοποίηση της πλήρους διάσχισης του φαραγγιού μέχρι τις Κιτριές. Ώρες πορείας: 9-10, Β∆: 3.
Εξοπλισμός: Υπνόσακος, υπόστρωμα, φαγητό για μία ημέρα (το Σάββατο).
∆ήλωση από: 5/5 Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χαρά Σιδηροπούλου 

24/5 Πεζοπορία στον Παρνασσό: Αγ. Ιερουσαλήμ – Κεδρόλακκες 1 , 2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για Αμφίκλεια. Ανηφορική πορεία σε μονοπάτι κατά μήκος του ρέματος του 
Κεραμιδίου μέχρι την εντυπωσιακή εκκλησία μέσα στα βράχια. Επιστροφή στο κύριο μονοπάτι και ανάβαση από 
ελατόδασος προς τις Κεδρόλακκες. Επιστροφή στην Αμφίκλεια από τα ίδια. Υ∆: 900μ. Ώρες πορείας: 6.
∆ήλωση από: 14/5 Αρχηγός: Νίκος Σταμπολίδης
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24/5 Παρνασσός: Νίψι (1900μ.) (∆ιάσχιση Τιθορέα – Αμφίκλεια) 3

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για Βελίτσα (Τιθορέα). Πορεία, μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή πάνω στη 
βορειοανατολική ράχη, μέχρι την αγέρωχη κορυφή Νίψι (1900μ.). Κατάβαση προς Κεδρόλακκες και, από το Ρέμα 
του Κεραμιδίου, στην Αμφίκλεια. Ώρες πορείας: 10. Υ∆: 1450μ. 
Εξοπλισμός: Φακός κεφαλής.
∆ήλωση από: 14/5 Αρχηγός: ∆ημήτρης Καλογερόπουλος

29/5-1/6 Αγ. Πνεύματος: Νάξος 1

Παρασκευή: Αναχώρηση από Πειραιά με απογευματινό πλοίο για Νάξο. ∆ιανυκτέρευση σε ξενοδοχείο του 
νησιού. 
Σάββατο: Προώθηση στο χωριό Φιλότι και ανάβαση στον Ζα (1004μ.) την ψηλότερη κορυφή των Κυκλάδων. 
Στη συνέχεια, πορεία με καταπληκτική θέα προς το εντυπωσιακό καστρομονάστηρο του Φωτοδότη Χριστού και 
κατάληξη στο χωριό Απείρανθος. Ώρες πορείας: 5. Υ∆: 600μ. Από την Απείρανθο, προώθηση με το πούλμαν 
μέχρι το παραλιακό χωριό Απόλλωνας και επίσκεψη στον γιγάντιο Κούρο του. Φαγητό στον Απόλλωνα και 
επιστροφή με το πούλμαν στο ξενοδοχείο.
Κυριακή: Προώθηση στην περιοχή Μητροπούλου κοντά στο Σαγκρί. Πορεία σε μονοπάτι προς Κάτω, Μεσαία 
και Άνω Ποταμιά. Στη συνέχεια, πορεία προς τους Κούρους και κατόπιν προς Κουρουνοχώρι και Μέλανες μέσα 
από μια καταπράσινη περιοχή. Ώρες πορείας: 5. Υ∆: 300μ. Αναχώρηση με το πούλμαν για τη Χώρα της Νάξου. 
Περιήγηση στην πόλη και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
∆ευτέρα: Αναχώρηση το πρωί για το χωριό Μονή. Πορεία-διάσχιση του ρέματος προς το χωριό Πάνω Καλόξυλος 
και κατόπιν, μέσα από τον μεγάλο ελαιώνα, για το χωριό Φιλότι, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Περιήγηση στο 
χωριό και στη γύρω περιοχή. Αναχώρηση με το πούλμαν για τις ονομαστές παραλίες της Νάξου: Άγιο Προκόπη, 
Αγία Άννα, Πλάκα, Μαράγκα. Μετάβαση στο λιμάνι για την επιστροφή στον Πειραιά.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 23/4 Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

30/5-1/6 Αγ. Πνεύματος: ∆ιάσχιση Γκαμήλας (Σκαμνέλι – Κόνιτσα) 4

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Σκαμνέλι Ζαγορίου (1160μ.). Πορεία μέχρι την αλπική πηγή της Γκούρας 
(2020μ.), όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές. Ώρες πορείας: 3.
Κυριακή: Ανάβαση στο ψηλό διάσελο Αβάλος (2320μ.) και, ανάλογα με τον χρόνο και τις συνθήκες, πιθανή 
ανάβαση στην Τσούκα Ρόσσα (προκορφή 2370μ.). Στη συνέχεια, κατάβαση στη Λούτσα Γουστέρα ή Κάτσανου 
(1670μ.) και κατόπιν προς Λημέρια Κλεφτών (1800μ.) (με έξοχη θέα της Γκαμήλας) – Σιάδι Μύγας – Μονή 
Στομίου (680μ.), όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές. Ώρες πορείας: 8 (10 με την Τσούκα Ρόσσα).
∆ευτέρα: Ανάλογα με τη διάθεση, (προαιρετική) πορεία σε εξοπλισμένο μονοπάτι (via ferrata) και συρματογέφυρα 
πάνω από τον Αώο. Κατάβαση από τη χαράδρα του Αώου στην Κόνιτσα, φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και 
αναχώρηση για Αθήνα. Ώρες πορείας: 1,5 (ή 3,5 με τη via ferrata). 
Εξοπλισμός: Ενδυμασία ανάλογη με την εποχή και το υψόμετρο, εξοπλισμός κατασκήνωσης, ελαφρύ πιολέ. 
Για τη via ferrata (προαιρετικά): 2 λανιέρες με 2 καραμπίνερ ασφαλείας (ή, για όσους έχουν, σετ via ferrata), 
γάντια, μποντριέ.
∆ήλωση από: 12/5 Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

7/6 ∆ιάσχιση ∆ίρφης (1743μ.) 2  
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Άγιο Αθανάσιο – ∆ιάσελο. Από το διάσελο μεταξύ των κορυφών 
Τσαγκαράκι και Πορτίτσες στα 950μ., πορεία ομαλή πάνω στην όμορφη κορυφογραμμή του Ίταμου, με συνεχή 
πανοραμική θέα στις δυο πλευρές του βουνού, μέχρι την κορυφή ∆έλφη (1743μ.). Κατάβαση από την κλασική 
διαδρομή στο καταφύγιο του ΕΟΣ Χαλκίδας. Υ∆: 800μ. Ώρες πορείας: 6.
∆ήλωση από: 27/5 Αρχηγοί: Ράνια Χατζηδάκη, Κωστής Σφακιανάκης

12-14/6 Κοκκινόλακκος (1760μ.) (Φρούσια Όρη) – Φαράγγι Φάγγου 3

Παρασκευή: Αναχώρηση 17:00 για Άρτα – Άρτα – Μεσούντα, όπου θα γίνουν όλες οι διανυκτερεύσεις σε 
σκηνές. 
Σάββατο: Από τη Μεσούντα, πορεία προς το φαράγγι του Φάγγου και το σημείο όπου αυτοκτόνησε ο Άρης 
Βελουχιώτης πριν από 70 ακριβώς χρόνια. Στη συνέχεια, πορεία μέσα από πρόσφατα ανοιγμένο μονοπάτι σε 
απάτητα και παρθένα μέρη μέχρι την κορυφογραμμή και, τελικά, την κορυφή Κοκκινόλακκος (1760μ.). Ακολου-
θώντας άλλη διαδρομή, επιστροφή στη Μεσούντα. Ώρες πορείας: 9-10. Υ∆: 1200μ. 
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Κυριακή: Από τη Μεσούντα, κατηφορική πορεία σε μονοπάτι μέχρι τον Αχελώο. ∆ιάσχιση του ποταμού μέχρι 
την απέναντι όχθη και ανηφορική πορεία μέχρι το καταπληκτικό μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου Μυρόφυλλου. 
Επιστροφή από τα ίδια στη Μεσούντα. Ώρες πορείας: 4. Υ∆: 400μ. 
Εξοπλισμός: Σκηνή και κατασκηνωτικά υλικά. Επίσης, δεύτερο ζευγάρι παπούτσια ή καλά σανδάλια για τη 
διάσχιση του ποταμού.
∆ήλωση από: 26/5 Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

12-14/6 Πεζοπορία στα Τζουμέρκα: Καταρράκτες Θεοδώριανων – Αχελώος 1 , 2

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Άρτα – Βουλγαρέλι, όπου θα γίνουν όλες οι διανυκτερεύσεις σε ξενώνα.
Σάββατο: Μετάβαση στην αετοφωλιά των Τζουμέρκων, τα Θεοδώριανα. Από εκεί, πορεία σε μονοπάτι μέχρι τους 
εντυπωσιακούς δίδυμους καταρράκτες. Στη συνέχεια, πορεία μέχρι το διάσελο Αυτί, που χωρίζει τα Τζουμέρκα 
από τη Κακαρδίτσα. Επιστροφή από τα ίδια στα Θοδώριανα και το απόγευμα προώθηση στο Βουλγαρέλι για τη 
διανυκτέρευση. Υ∆: 900μ. Ώρες πορείας: 6.
Κυριακή: Προώθηση στη Μεσούντα και κατηφορική πορεία σε μονοπάτι μέχρι τον Αχελώο. ∆ιάσχιση του ποταμού 
μέχρι την απέναντι όχθη και ανηφορική πορεία μέχρι το καταπληκτικό μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου Μυρόφυλλου. 
Επιστροφή από τα ίδια στη Μεσούντα. Ώρες πορείας: 4. 
Εξοπλισμός: ∆εύτερο ζευγάρι παπούτσια ή καλά σαντάλια για τη διάσχιση του ποταμού.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 26/5 Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας 

21/6 Πεζοπορία στην Κύμη – Παραλία Ναυτικού 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κύμη Εύβοιας. Από τον δρόμο Κύμης – Μετοχίου (560μ., ρέμα Καρυάς) 
κατάβαση του φαραγγιού από παλιό πέτρινο μονοπάτι μέσα σε δάσος από πεύκα, αριές, φράξους και χρυσοξυλιές 
μέχρι στην παραλία Ναυτικού, μια πανέμορφη ερημική αμμουδιά στο Αιγαίο. Μπάνιο και επιστροφή με ανάβαση 
από τα ίδια. Υ∆: 560μ. Ώρες πορείας: 5,5.
∆ήλωση από: 10/6 Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

26-28/6 Τζουμέρκα: Γερακοβούνι (2364μ.) – Στρογγούλα (2112μ.) 3+  
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Άρτα – Καταρράκτη. ∆ιανυκτέρευση σε σκηνές στο ξωκλήσι της Φα-
νερωμένης (υπάρχει νερό). 
Σάββατο: Ανάβαση προς το καταφύγιο του Καταρράκτη και κατόπιν, μέσα από το κτιστό μονοπάτι «Σκάλα του 
Σταμάτη» και την έξοδό του από στενό πέρασμα («πόρτες»), μέχρι την αλπική ζώνη στην τοποθεσία Μπέσενα. 
Στη συνέχεια, ανάβαση στο πλάτωμα της κορυφής Γερακοβούνι (2364μ.), δύσβατη κατάβαση προς διάσελο Ρό-
κας–Γερακοβουνιού και τοποθεσία Αγκάθι με κατάληξη στον δρόμο προς Μελισσουργούς. Φαγητό σε ταβέρνα. 
Μετάβαση με το πούλμαν στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές. Ώρες 
πορείας: 10. Υ∆: 1450μ. 
Κυριακή: Πορεία προς το καταφύγιο της Πράμαντας και ανάβαση στην κορυφή Στρογγούλα (2112μ.) από την 
κλασική «αέρινη» διαδρομή. Στη συνέχεια, πορεία με νότια κατεύθυνση πάνω στην κορυφογραμμή, κατάβαση στο 
ξωκλήσι της Ανάληψης και κατάληξη στην Άγναντα (660μ.). Ώρες πορείας: 8. Υ∆: 1070 μ. Φαγητό σε ταβέρνα 
της περιοχής και αναχώρηση για Αθήνα.
Εξοπλισμός: Φακός κεφαλής, σκηνές που μεταφέρονται οδικώς.
∆ήλωση από: 9/6 Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

Ιούλιος ∆ιάσχιση Ρούμελης 3 , 4

15ήμερο trekking από την Λιβαδειά μέχρι το Αγρίνιο. Μια απαιτητική διάσχιση όλης της Ρούμελης από ανατολή 
προς δύση, με ανάβαση σ’ όλες τις ψηλές κορφές της. Αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
και τη Γραμματεία του ΠΟΑ.

Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

Ιούλιος 75η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση 
Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΟΑ και το www.poa.gr από αρχές Ιουνίου.

30/7-8/8 Ιρλανδία 
Περιγραφή στη σελ. 2. Αναλυτικό Πρόγραμμα στη Γραμματεία.
∆ηλώσεις με προκαταβολή μέχρι 15/3 το αργότερο. Αρχηγός: Τάσος Βάσσος 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Α. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή οιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ομίλου σημαίνει ταυτόχρονα 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, 
που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του. 
Επιπλέον σημαίνει ότι:
• Ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του 
εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη 
της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους 
κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

• Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα 
αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες 
προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα.

• Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή ομίλου 
όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

• Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλή-
ρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού-
βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να 
αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους 
ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια ή γνώσεις, 
ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά, κλπ.) 

• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ-κραμπόν και καλή 
εμπειρία χειμερινού βουνού.

• Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες 
και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

Τα γραφεία μας, οδός Ζαΐμη 45, 
Αθήνα, είναι ανοικτά καθημερινά 
από ∆ευτέρα μέχρι Παρασκευή 7-
9 μμ., όπου δεχόμαστε δηλώσεις 
συμμετοχής στις εξορμήσεις μας, 
ή τηλεφωνικά στο 210-8218401 (2 
γραμμές). Οι αναχωρήσεις γίνονται 
από το Πεδίον του Άρεως, Λεωφ. 
Αλεξάνδρας & Μαυροματαίων.
Στις  ημερήσιες  εξορμήσεις 
ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι 
3 μέρες πριν την αναχώρηση. 
Μετά την παρέλευση αυτής της 
προθεσμίας η συμμετοχή χρεώ-
νεται με το πλήρες αντίτιμο και 
καταβάλλεται είτε στα γραφεία 
είτε σε επόμενη συμμετοχή.
Στις πολυήμερες εξορμήσεις 
η συμμετοχή είναι έγκυρη μετά 
την καταβολή της προκαταβολής 
που απαιτείται. Η προκαταβολή 
δεν επιστρέφεται σε περίπτωση 
ακύρωσης, εκτός εάν η κενή θέση 
καλυφθεί. 
Ακυρώσεις μέσω τηλεφωνητή 
δεν γίνονται δεκτές.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΛΗ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΒΟΥΝΟ

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

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ • •

ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:

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

Σακούλες σκουπιδιών...

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

76

poa260.indd   76poa260.indd   76 23/1/2015   11:13:49 µ23/1/2015   11:13:49 µ



poa260.indd   77poa260.indd   77 23/1/2015   11:13:53 µ23/1/2015   11:13:53 µ



poa260.indd   78poa260.indd   78 23/1/2015   11:13:54 µ23/1/2015   11:13:54 µ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ELL ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


