


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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Μεταξύ των εξορμήσεων του ΠΟΑ που ξεχώρισαν τη χρονιά που μας 
πέρασε ήταν η 15ήμερη διάσχιση της Ρούμελης τον Ιούλιο από πο-

λυάριθμη ορειβατική ομάδα. Η αρχική ιδέα αλλά και η όλη σχεδίαση και 
οργάνωση της εξόρμησης ανήκει στο μέλος μας Γιάννη Δημητράκη, ο 
οποίος ήταν και ο αρχηγός της. Η συνολική διαδρομή περιέλαβε τις 11 
ψηλότερες κορυφές της Ρούμελης (Λιάκουρα και Γερολέκας Παρνασσού, 
Πυραμίδα Γκιώνας, Πύργος Οίτης, Κόρακας Βαρδουσίων, Οξυά, Κοκκά-
λια, Βελούχι, Καλλιακούδα, Χελιδόνα, Παναιτωλικό). Απ’ όσο γνωρίζουμε, 
η διάσχιση αυτή πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας, γε-
γονός που μας γεμίζει χαρά και περηφάνεια τόσο για την πρωτοτυπία, 
όσο, κυρίως, και για τη δυσκολία του εγχειρήματος. 

Εξάλλου και φέτος ο Όμιλός μας υποστήριξε αποστολές ιδιαίτερης 
σημασίας στο εξωτερικό. Τον Ιανουάριο, το μέλος μας Νίκος Τόδουλος 
ολοκλήρωσε με επιτυχία αποστολή στην Παταγονία, στο νησί Isla De 
Navarino της xιλιανής επαρχίας της Ανταρκτικής, ακολουθώντας τη νο-
τιότερη διαδρομή στον κόσμο εκτός Ανταρκτικής. Τον Ιούλιο, ο ίδιος, με 
την υποστήριξη του ΠΟΑ και της Ελληνικής Εταιρείας Πολικών Ζωνών 
(ΕΛΕΠΟΖ), ολοκλήρωσε με επιτυχία αποστολή στο νορβηγικό αρχιπέλα-
γος Svalbard, στην Αρκτική, μεταξύ 76ου και 81ου βόρειου παράλληλου.

Ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον ΠΟΑ είναι ότι τα μέλη μας 
Βαγγέλης Ζέκης και Νίκος Λαζανάς ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη Σχολή 
Εκπαιδευτών Ορειβασίας-Αναρρίχησης της ΕΟΟΑ. Τώρα πλέον ο Όμιλός 
μας θα μπορεί, με τους δικούς του εκπαιδευτές, να διοργανώνει σχολές 
ορειβασίας για τα μέλη του και τους φίλους ορειβάτες. 
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Το προηγούμενο εξάμηνο εγκαινιάσαμε μια 
νέα, πρωτότυπη ορειβατική δράση. Στο πλαίσιο 
της ενότητας «Μουσική μέσα στη Φύση», συμπε-
ριλάβαμε δοκιμαστικά σε πεζοπορία μας συναυλία 
κλασικού κουαρτέτου εγχόρδων μέσα σε ξέφωτο 
του δάσους. Η εκδήλωση είχε ευρεία απήχηση, κι 
έτσι θα επαναλάβουμε και φέτος το εγχείρημα με 
ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας στο Κωρύκειο Άντρο.

Επιτυχία είχε και η πολιτιστική εκδρομή μας 
στην Αρχαία Νεμέα, με ξενάγηση από τον κα-
θηγητή αρχαιολογίας κ. Στέφανο Μίλλερ. Τον 
Ιούνιο, όταν θα λάβουν χώρα τα Νέμεα 2016, 
που αποτελούν αναβίωση των αρχαίων αγώνων 
και πραγματοποιούνται κάθε 4 χρόνια με διεθνή 
συμμετοχή, θα είμαστε και εμείς εκεί, για να τα 
παρακολουθήσουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Τέλος, φέτος το καλοκαίρι θα επαναλάβουμε, 
με ενδιαφέρουσες παραλλαγές, τη διάσχιση της 
Ροδόπης, που έχει μείνει αξέχαστη σε όσους την 
πραγματοποίησαν μαζί μας παλαιότερα. Πιστεύ-
ουμε ότι θα έχει πάλι την ίδια επιτυχία.

Σας περιμένουμε!

Πολωνία με τον ΠΟΑ  
τον Αύγουστο
Μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, η 
Πολωνία, διαθέτει μοναδικό ιστορικό πλούτο. Οι 
περισσότερες πόλεις της είναι κτισμένες πάνω 
σε ποτάμια και έχουν διατηρήσει το ιστορικό τους 
κέντρο. Η κληρονομιά της Χανσεατικής Ένωσης 
στον βορρά, το πέρασμα πολλών λαών αλλά και 
η πρόσφατη ιστορία δίνουν σε αυτή τη χώρα μια 
πολυχρωμία πολιτισμών και εικόνων και μια εθνική 
ταυτότητα με αρκετά φολκλορικά στοιχεία. Το ταξίδι 
αυτό είναι μια σύνθεση των μεγαλύτερων πόλεων, 
μια σύντομη διαδρομή στα μονοπάτια της πολωνι-
κής ιστορίας, μια νοερή μεταφορά στα χρόνια που 
κτίζονταν τα ψηλά τείχη και οι τεράστιοι γοτθικοί 
ναοί. Ένα ταξίδι – οδοιπορικό στην πρωτεύουσα 
Βαρσοβία και το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο 
της χώρας, την Κρακοβία, την ενδοχώρα της και 
τα σπάνια μνημεία της. Επίσης θα επισκεφτούμε 
το Βρότσλαβ, τη «Βενετία της Πολωνίας» με τη 
θαυμάσια αρχιτεκτονική και την πλούσια πολιτιστική 
δραστηριότητά του, την πανέμορφη πόλη Γουντς, 
πάλαι ποτέ μεγαλύτερο κέντρο υφαντουργίας της 
Ευρώπης, τα αλατωρυχεία της Βιελίτσκα και πολλά 
άλλα ενδιαφέροντα μέρη.

Δηλώστε συμμετοχή το συντομότερο για την 
διασφάλιση καλύτερης τιμής.

Μικροί Αθλητές  
Αναρρίχησης στον ΠΟΑ
Επτά μικροί αθλητές του ΠΟΑ δήλωσαν συμμε-
τοχή  στους Πανελλήνιους Αγώνες Αγωνιστικής 
Αναρρίχησης, στην κατηγορία παίδων, που θα 
διεξαχθούν φέτος από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 
26 Ιουνίου 2016 υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας-Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ).

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Ροδόπη – Βουλγαρία
Ένα μοναδικό οδοιπορικό στις δύο πλευρές των 
ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Το ταξίδι περιλαμ-
βάνει:



��

Κρακοβία

Βρότσλαβ

Ελλάδα: Πεζοπορίες στα παρθένα δάση της Ρο-
δόπης (σημύδα, ερυθρελάτη), διαμονή σε πομα-
κοχώρι. Ράφτινγκ στον ποταμό Νέστο και πορεία 
στο παρανέστιο μονοπάτι. Επίσκεψη σε ιστορικούς 
τόπους της Βόρειας Ελλάδας (Φίλιπποι). Λασπό-
λουτρο στη Λυδία.
Βουλγαρία: Πορείες σε ειδυλλιακά φυσικά τοπία 
της χώρας (δάση, λίμνες, όρη). Περιηγήσεις σε 
πανέμορφα παραδοσιακά και ιστορικά χωριά και 
κωμοπόλεις (Γκότσε Ντελτσέφ, Μπλαγκόγεβγκραντ, 
Φιλιππούπολη, Σμόλιαν). Επίσκεψη στη γραφική 
μονή Ρίλας, χτισμένη μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. 
Ανάβαση την ψηλότερη κορυφή των Βαλκανίων, τη 
Musala (2920μ.).
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία και στην 
ιστοσελίδα του ΠΟΑ από τον Απρίλιο.
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Κείμενο - Φωτογραφίες:  
Γιάννης Δημητράκης 

Διάσχιση
Ρούμελης

Πηγαίνοντας.για.την.Οξυά .

Αγριοκέρασα.στις.λογγιές .

Βαρδούσια Οξυά Βελούχι Καλιακούδα ΠαναιτωλικόΧελιδόνα



Χρόνια τώρα έχω ανέβει σ’ όλα τα βουνά της 
Ρούμελης, όχι μια αλλά πολλές φορές. Πάντα 
αυτά τα βουνά μού ασκούσαν μια παράξενη 

γοητεία, έλξη θα έλεγα. Θες να ’ταν οι ιστορίες κι 
οι θρύλοι από τους αγώνες του έθνους μας για 
ελευθερία κατά των Τούρκων αλλά και κατά των 
Γερμανών; Θες να ’ταν οι θρυλικές μορφές όπως 
ο Καραϊσκάκης, ο Μπότσαρης, ο Διάκος, ο Κατσα-
ντώνης, αλλά κι ο Άρης με τα παλικάρια του, που 
είχαν οργώσει κάποτε αυτές τις πλαγιές; Μέσα από 
τα μονοπάτια αυτών των βουνών, τα ψηλά αλλά και 
τα χαμηλά περάσματα, γλιστρούσαν και ξέφευγαν 
από τον εχθρό, έστηναν ενέδρες και θριάμβευαν. 
Στα ίδια αυτά μονοπάτια, στα ίδια αυτά περάσματα 
έβλεπα κάθε φορά τις μορφές τους και ζούσα, θα 
έλεγα, την αγωνία τους. Αυτές οι ιστορίες, αυτές 
οι μορφές, λοιπόν, αλλά κι η άγρια ομορφιά αυτών 
των βουνών με τράβαγαν πάντα κοντά τους. 

Έτσι, χρόνια τώρα, δεν μου έφτανε μια απλή 

ανάβαση στις κορυφές τους. Ανεβαίνοντας στη 
Λιάκουρα, πάντα σκεφτόμουν πώς θα ήταν με μιας 
να βρισκόμουν στη γειτονική Γκιώνα και να συνέχιζα 
για Πυραμίδα. Κι από κει μια δρασκελιά φάνταζε ο 
Κόρακας. Έτσι, σιγά σιγά ωρίμαζε μέσα μου η ιδέα. 
Η διάσχιση της Ρούμελης. Στην αρχή τους τρεις γί-
γαντες Παρνασσό, Γκιώνα, Βαρδούσια. Μετά όμως; 
Πώς θα έμενε έξω η όμορφη Οίτη; Το θρυλικό Βε-
λούχι; Όχι, έπρεπε να είναι όλα μέσα, οι γίγαντες 
της Ρούμελης αλλά και τα «ασήμαντα». Από πού να 
κατέβεις; Πώς να ενώσεις το ένα βουνό με το άλλο; 
Θες μέρες, πορείες μεγάλες σε βασανιστικούς κι 
άχαρους χωματόδρομους. 

Τελικά, μετά από καιρό, θα ’λεγα μπορεί και 
δέκα χρόνια, κατέληξα σε μια διαδρομή που θα 
ξεκινούσε από την Άνω Τιθορέα και θα κατέληγε 
στην Αγία Παρασκευή του Παναιτωλικού, περνώ-
ντας κι από τις 11 μεγάλες κορυφές της Ρούμελης. 
Συζητώντας το κάποια στιγμή στο συμβούλιο του 
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Ανεβαίνοντας.στη.Βελίτσα . Ατενίζοντας.τη.Γκιώνα .

Στην.κορυφή.του.Πύργου . Στην.Καλλιακούδα .



ΠΟΑ, μου πρότειναν και με έπεισαν ότι πρέπει να 
μπει και στο επίσημο πρόγραμμα του Ομίλου. Έτσι 
κι έγινε, λοιπόν. Η στιγμή για τη μεγάλη πρόκληση, 
τη μεγάλη διάσχιση της Ρούμελης, είχε φτάσει. 11 
έως 26 Ιουλίου του 2015.

Το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου βρεθή-
καμε πέντε άτομα στον σταθμό Λαρίσης, για να 
πάρουμε το τρένο για Τιθορέα. Εγώ, ο Αποστόλης, 
ο Βασίλης, ο Νίκος και μια γυναίκα (που λέγανε ότι 
δεν θα είχαμε...), η Πηνελόπη. Το πρώτο βράδυ μάς 
φιλοξένησε ο Αη Γιάννης, στην αρχή της Βελίτσας, 
αφού η καταιγίδα είχε πρώτα περάσει! 

Η πρώτη μέρα, λοιπόν, ξεκίνησε με ανάβαση 
της χαράδρας της Βελίτσας μέχρι τη Λιάκουρα και 
στη συνέχεια κατάβαση μέχρι το Λιβάδι. 23χλμ., 
+1800μ./-1400μ., 9 ώρες καθαρής πορείας (γιατί 
τη μια ώρα τη σπαταλήσαμε κάτω από μια πετρο-
κερασιά) και διανυκτέρευση στο υπόστεγο μιας 
κλειστής ταβέρνας. 

Η δεύτερη μέρα θα αποδεικνυόταν η πιο με-
γάλη. Από το Λιβάδι θα ’πρεπε να περάσουμε στον 
δυτικό Παρνασσό, να ανεβούμε στον Γερολέκα 
και να κατεβούμε στη Βίνιανη. Βέβαια, κάναμε και 
το εξτραδάκι μας, καθώς η Νεραϊδοσπηλιά της 
Βάργιανης δεν έπρεπε να μείνει απ’ έξω. Πολλά 
τα χιλιόμετρα σε άχαρους δρόμους, αλλά... έτσι 
έπρεπε να γίνει. 36χλμ. +1030μ./-1550μ., 9,5 ώρες 
καθαρής πορείας. 

Η τρίτη μέρα μικρή, και κάναμε το λάθος να 
ξεκινήσουμε χαλαρά μετά τις 10. Το πληρώσαμε 
μέσα στην κοίτη με τις κροκάλες της Ρεκάς. Ζέστη, 
πολλή ζέστη στα χαμηλά. Όλο το μεσημέρι βγήκε 
στο υπόστεγο και το απομεσήμερο τραβήξαμε τον 
ανηφόρο για το καταφύγιο. Οι ευχές μας στον Άλκη 
και την ομάδα του για τα τρόφιμα που μας άφησαν 
θα τους συνοδεύουν για όλη τους τη ζωή. 16χλμ., 
+1500μ., 5 ώρες καθαρής πορείας. 

Τέταρτη μέρα, με στόχο την ανάβαση στην 
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Ατενίζοντας.τη.Γκιώνα . Κατεβαίνοντας.από.το.Βελούχι .

Στη.Χελιδόνα . Στο.Βελούχι .
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ψηλότερη κορυφή της Ρούμελης, την Πυραμίδα της 
Γκιώνας. Πρώτα ανάβαση στη Διασέλα, ανάβαση 
στην κορυφή κι επιστροφή στην Διασέλα. Κατάβα-
ση στη Βαθειά Λάκκα κι από το γνωστό μονοπάτι 
στην Κρύα Βρύση για μεσημεριανή σιέστα. Μετά 
λίγος χωματόδρομος, μέχρι να πιάσουμε το πανέ-
μορφο μονοπάτι που κατεβάζει στη Στρώμη. Εκεί 
μας περίμενε η φυσική πισίνα του Μόρνου, για ένα 
αναζωογονητικό μπανάκι. Δυστυχώς, ο Νίκος εδώ 
μας άφησε μετά από ένα ατύχημα που είχε. Η μέρα 
όμως δεν θα τελείωνε εδώ, καθώς είχαμε να ανε-
βούμε στην Πυρά από έναν χωματόδρομο με ωραία 
θέα προς όλη την πορεία που είχαμε κάνει. Το φα-
γητό αλλά κι η φιλοξενία στην ταβέρνα της Πυράς 
υποδειγματικά κι αξέχαστα. 25χλμ., +1050/–1650μ., 
10 ώρες καθαρής πορείας.

Η πέμπτη μέρα ξεκίνησε με κεράσια, πολλά κε-
ράσια. Συνεχίστηκε σ΄ένα συμπαθητικό χωματόδρο-
μο, που, με κάμποσα κοψίματα, έγινε πιο συμπαθής, 

για να φτάσουμε στη βρύση, στην κοιλάδα νότια από 
τον Πύργο της Οίτης. Αν και στο χάρτη «υπάρχει» 
μονοπάτι, εμείς ανεβήκαμε χύμα τη ράχη για τη 
κορυφή. Η μεσημεριανή στάση έγινε στο εκκλησά-
κι των Αγ. Αποστόλων, πάνω από το Νεοχώρι. Το 
απόγευμα χαλαρά, κατεβήκαμε στο Νεοχώρι από 
το πανέμορφο αλλά μέχρι αηδίας κορδελιασμένο 
μονοπάτι από προηγούμενο αγώνα. Η έκπληξη ήταν 
ο πανέμορφος ξενώνας του πολιτιστικού συλλόγου, 
που μας πρόσφερε το πρώτο ζεστό μπάνιο! 17χλμ., 
+950μ./-900μ., 7 ώρες καθαρής πορείας.

Η έκτη μέρα θα είχε πολύ, μα πολύ χωματό-
δρομο. Έπρεπε να φτάσουμε στον Αθανάσιο Διάκο. 
Φυσικά το πρωινό μας ξεκίνησε με φρουτοφαγία. 
Έξω από το χωριό, ατελείωτες πλαγιές με αγριο-
φράουλες, χαμοκέρασα. Ευτυχώς, μετά από πολύ 
ψάξιμο, βρήκαμε το μονοπάτι για τις Λογγιές και 
μετά από πολλά χιλιόμετρα καταλήξαμε στον χωμα-
τόδρομο πάνω από το Αρκουδόρεμα. Η πρόκληση 

�

Κατεβαίνοντας.προς.τη.Στρώμη . Στη.μεγάλη.χιονούρα.των.Κοπρισιών .

Στο.ρέμα.του.Βαθιού.Διάσελου . Διασχίζοντας.τον.Τρικεριώτη .



�

να κόψουμε τη μεγάλη στροφή του δρόμου, για να 
γλυτώσουμε 5-6 χλμ., μεγάλη. Αλλά κι η βλάστηση 
στην πλαγιά ψηλή και πυκνή. Ο τολμών νικά, λένε 
κάποιοι, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε 
νίκη αυτό. Μάλλον η βλάστηση μας νίκησε κι ανα-
κουφισμένοι βγήκαμε στον δρόμο και σύντομα στο 
Αρκουδόρεμα. Το δροσερό νερό όμως έσβησε την 
ήττα και για ώρες αράξαμε κάτω από τα πλατάνια. 
Το ανέβασμα στον Αθανάσιο Διάκο σύντομο. Εκεί 
μας περίμεναν, για να ενταχθούν στην ομάδα, ο 
Πάνος, ο Κώστας, ο Ηλίας, ο Βασίλης κι ο Λέων. 
Κάποια στιγμή στην πλατεία εμφανίστηκε κι ο Στέ-
φανος, που έκανε το Ε4 από το Καρπενήσι στους 
Δελφούς μόνος του! Ήρωας! 19 χλμ., +650μ./-
800μ., 6 ώρες καθαρής πορείας.

Η έβδομη μέρα ξεκίνησε με τη γνωστή ανά-
βαση προς τον Προφήτη Ηλία κι από τις Κοπρισιές 
εύκολα και σύντομα φτάσαμε στον ανταριασμένο 
Κόρακα. Ο αέρας στο διάσελο δαιμονισμένος, ως 

δια μαγείας, όμως, στην κορυφή νηνεμία. Παράξενα 
πράγματα συμβαίνουν στα βουνά! Το ίδιο εύκολα 
από τις Πόρτες φτάσαμε στο καταφύγιό μας. Μια 
δυσάρεστη έκπληξη μας περίμενε όμως εκεί. Κά-
ποιοι αχαρακτήριστοι είχαν ανοίξει το μεταλλικό 
παντζούρι κι είχαν σπάσει με τούβλα τα τζάμια. Να 
’ξεραν μόνο με τι κόπο και πόσο χρήμα πασχίζουμε 
να συντηρήσουμε τα δυο καταφύγιά μας. Το υπό-
λοιπο της ημέρας κύλησε με ξάπλες στον προσή-
λιο κι απάνεμο δυτικό τοίχο, πριν κλείσει με ένα 
εξαιρετικό δείπνο με ποικιλία ζυμαρικών. 10χλμ., 
+1600μ./-600μ., 6 ώρες καθαρής πορείας.

Η όγδοη μέρα ήταν της κυρά Γιαννούλας, της 
αρχόντισσας της Σκασμένης. Πού να το φανταζόταν 
ότι θα πρόβαλλαν ξαφνικά μπροστά της 9 μαντρά-
χαλοι. Παρόλα αυτά δεν της πήγαινε να μας αφήσει 
έτσι. Οι καφέδες και το φρέσκο τυρί έφτασαν σε 
χρόνο ρεκόρ. Πού να φύγεις; Μπορείς; Μετά από 
πολλή ώρα, πήραμε τον δρόμο και σύντομα μπή-
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καμε στο Ε4. Τρομάρα του, ευρωπαϊκό μονοπάτι, 
σου λέει, το καμάρι της ορεινής πεζοπορίας μας. 
Έρχονται, λέει, ξένοι και το περπατάνε. Εμείς πά-
ντως συνέχεια κοιτούσαμε μην βρούμε το πτώμα 
κάποιου χαμένου. Πλήρης εγκατάλειψη. Κρίμα... 
Η διαδρομή, πάντως, πανέμορφη, περνά από την 
Κουφόλακκα, κάτω από τις πιο άγριες ομορφιές 
των Βαρδουσίων. (τολμήστε και κάντε το!). Με τα 
πολλά, φτάσαμε στο Καλογερικό ρέμα, κάτω από 
την Αρτοτίνα. Μετά το επιβεβλημένο μεσημεριανό 
μπανάκι, πήραμε τον ανήφορο για την Αρτοτίνα. 
Εδώ θα έμεναν οι 5 σε ξενώνα, ενώ οι 4 αρχικοί θα 
συνεχίζαμε από την άσφαλτο μέχρι τη Γραμμένη 
Οξιά. Ευτυχώς, από τη γέφυρα του Εύηνου βρήκαμε 
το παλιό μονοπάτι και γλυτώσαμε μπόλικη άσφαλτο. 
Ύπνος στο μπαλκόνι της πλατείας. 26χλμ., +950μ./-
1700μ., 8 ώρες καθαρής πορείας.

Η ένατη μέρα είχε τη μεγάλη διάσχιση της κο-
ρυφογραμμής της Οξιάς και των Κοκκαλίων. Ο Βα-

σίλης Β. δεν παρουσιάστηκε στο πρωινό προσκλη-
τήριο κι έτσι ξεκινήσαμε οι 8. Έξω από το χωριό 
πιάσαμε δασικό μέχρι τη κορυφογραμμή. Από εκεί 
ανέλαβε να μας τρελάνει ο δυνατός αέρας, που θα 
μας συνόδευε για πολλές ώρες. Οξιά, Αλογοβούνι, 
Κοκκάλια, γυμνές χορταριασμένες κορυφογραμ-
μές, που προσφέρουν άπλετη θέα στον ορίζοντα. 
Να μην ήταν μόνο αυτός ο αέρας...

Μετά το μνημείο με τη μάχη ενάντια στους 
Γαλάτες μπήκαμε στο δάσος και σύντομα βγήκα-
με στον Αγ. Νικόλαο. Οι γνωστοί σε ξενώνες κι οι 
υπόλοιποι στο σχολείο. 30χλμ., +1750μ., -900μ., 8 
ώρες καθαρής πορείας.

Τη δέκατη μέρα ήταν η σειρά του Ηλία να μην 
εμφανιστεί. Η μέρα σήμερα είχε ανάβαση στον γίγα-
ντα της Ευρυτανίας, το Βελούχι. Από δασικό δρόμο 
με λίγα κοψίματα βγήκαμε στους Αγ. Αποστόλους 
και μετά από τη ράχη στο Κουμπί. Η συνέχεια για 
μερικούς εύκολη αλλά για άλλους γολγοθάς. Η 

�0

Φτάνοντας.στο.διάσελο.της.Χελιδόνας .
Τα.Βαρδούσια.από.τον..
Προφ ..Ηλία.Νεοχωρίου .

Σιέστα.για.τον.Αποστόλη . Σιέστα.στην.Κρύα.Βρύση.της.Γκιώνας .



��

Πηνελόπη εμφάνισε συμπτώματα γαστρεντερίτιδας 
κι η ανάβαση για μερικούς που την συνοδεύσαμε 
έγινε σε ρυθμό χελώνας. Κατάβαση μέχρι το χιονο-
δρομικό, 3 φεύγουν με ταξί κι οι υπόλοιποι συνεχί-
ζουμε την κατάβαση στο Καρπενήσι από τη κοιλάδα 
κάτω από το διάσελο του Συμπεθεριακού. 22 χλμ., 
+1500μ./-1700μ., 8 ώρες καθαρής πορείας

Η ενδέκατη μέρα χαλαρή. Μετά το ζεστό μπά-
νιο, τον ύπνο σε κρεβάτι και το βασιλικό πρωινό, 
μια βόλτα στο Καρπενήσι πριν το ξεκίνημα ήταν 
επιβεβλημένη. Η Πηνελόπη θα παρέμενε για να 
αναρρώσει και θα μας συναντούσε στην Ανιάδα το 
απόγευμα. Έτσι, με τον Αποστόλη και το Βασίλη ξε-
κινήσαμε ακολουθώντας το Ε4 πρώτα για Καλλιθέα. 
Αν βρεις την αρχή του (με το GPS, φυσικά, γιατί, 
σημάδια, πού;), μετά εύκολα το ακολουθείς. Μετά 
την Καλλιθέα, χωματόδρομος μέχρι τη Μυρίκη. Πώς 
να ξεχάσεις εκεί την κυρία Κατερίνα και τον κύριο 
Γιώργο, που, ενώ πρόσμεναν τα παιδιά και τα εγ-

γόνια τους, μας κέρασαν από δύο κομμάτια πίτα με 
τη φράση «δεν πειράζει, θα φάνε λιγότερο εκείνοι». 
Δύσκολα συναντάς πια τέτοιους ανθρώπους! Η κα-
θιερωμένη μεσημεριανή σιέστα στο Μέγα Ρέμα και 
μετά η μάχη με το λογγομένο Ε4 μέχρι το διάσελο 
και μετά στο δασικό μέχρι το Συγγρέλο. Τα νέα από 
την Ανιάδα, που ήταν ο στόχος, άσχημα. Η Πηνε-
λόπη μάς μήνυσε ότι η ταβέρνα δεν άνοιξε αυτό το 
καλοκαίρι. Το plan B σε εφαρμογή και αράζουμε 
στο Συγγρέλο. Ύπνο στο κοινοτικό γραφείο. 15χλμ., 
+700μ./-450μ., 4,5 ώρες καθαρής πορείας.

Η δωδέκατη μέρα ξεκίνησε με λίγα χιλιόμετρα 
στην άσφαλτο για την Ανιάδα κι από εκεί στο πανέ-
μορφο μονοπάτι για το καταφύγιο της Καλιακούδας, 
που λειτουργεί το καλοκαίρι σαν παιδική κατασκή-
νωση υπαίθριων δραστηριοτήτων. Αφήνουμε τα 
βάρη και σβέλτοι φτάνουμε στο διάσελο κι από εκεί 
στη κορυφή της Καλιακούδας. Επιστροφή από τα 
ίδια, φαγητό από τα κεράσματα της κατασκήνω-
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σης, μεσημεριανή σιέστα κάτω από τα έλατα και 
το απογευματάκι στον κατήφορο για το Μεγάλο 
Χωριό, τον Γαύρο και το μονοπάτι-ζούγκλα για το 
Παλιό Μικρό Χωριό. Ύπνο στην αυλή της εκκλησίας. 
Μαζί μας για τις επόμενες μέρες και η Δήμητρα 
με τον Ιορδάνη. 20χλμ., +1500μ./-1400μ., 8 ώρες 
καθαρής πορείας.

Η δέκατη τρίτη μέρα ξεκίνησε με τη μεγάλη 
κόντρα μέχρι τη βρύση του Ποτιστή. Εκεί αφήσαμε 
τα σακίδια, γιατί θα ξαναγυρνούσαμε, για να φύγου-
με προς το Βαθύ διάσελο. Από την κορυφή, όμως, 
είδαμε ότι η διαδρομή από εκεί προς το χωριό 
Χελιδόνα θα ήταν δύσκολη και το προτιμότερο θα 
ήταν να κατεβούμε στο Δερμάτι. Το ίδιο δύσκολη 
όμως κι η απόφαση να κατεβούμε στη βρύση και 
να ξανανεβούμε με τα σακίδια αυτή τη φορά. Τε-
λικά επικράτησε η δεύτερη λύση. Ανάβαση ξανά, 
λοιπόν, στην κορυφή με τα σακίδια και κατάβαση 
στη μακρυά ράχη προς το Τρύπιο Βουνό. Εκεί, 

όμως, διέκρινα απέναντι από το χωριό Χελιδόνα 
να γυαλίζει μια στέγη και σκέφτηκα ότι σ’ αυτό το 
κτίσμα σίγουρα πάει μονοπάτι. Αμέσως πρότεινα 
στα παιδιά να κατεβούμε χύμα τις σχετικά εύκολες 
πλαγιές μέχρι εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και 
πολύ εύκολα μέχρι εκεί, αλλά, στην καλύβα αυτή, 
ανακαινισμένη πρόσφατα – και ψυγείο είχε, παρακα-
λώ, έφτανε πολύ καλό μονοπάτι. Γρήγορη κατάβαση 
στο ρέμα με τη προσδοκία του ποδόλουτρου, που 
έγινε σε κάτι μικρές γούρνες δίνοντας μάχη με τους 
ιδιοκτήτες βατράχους. Το μονοπάτι από το ρέμα 
μέχρι το χωριό εντυπωσιακότατο, χτισμένο στην 
κυριολεξία πάνω στα βράχια, μου θύμισε κάτι από 
Ασπρόρεμα. Ύπνος στην πλατεία. 19χλμ., +1900/-
2100, 11 ώρες καθαρής πορείας.

Δέκατη τέταρτη και προτελευταία μέρα, 
μέρα που ο Αποστόλης θα άφηνε τα πουρνάρια, 
για να πάει σε γάμο, κουμπάρος γαρ την επόμενη 
μέρα. Μαζί του έφυγε κι ο Ιορδάνης. Οι υπόλοιποι 4 
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συνεχίσαμε, περάσαμε τον Τρικεριώτη, όχι από την 
εντυπωσιακή κρεμαστή πεζογέφυρα, αλλά βρέχο-
ντας τα πόδια μας. Μας είχαν προειδοποιήσει από 
το χωριό, τα ξύλα είναι σάπια κι είναι επικίνδυνο. 
Και πράγματι τα σανίδια ήταν σκέτη παγίδα και δεν 
το τολμήσαμε. Ντροπή όμως, σε άλλη χώρα τέτοια 
γέφυρα θα ήταν ένα από τα αξιοθέατα του νομού. 
Πόσο να κοστίζουν άραγε αυτά τα σανίδια για να 
αντικατασταθούν;! Περνώντας απέναντι, πήραμε τον 
χωματόδρομο που βγάζει ψηλά στην άσφαλτο έξω 
από τον Ασπρόπυργο κι από εκεί από την άσφαλτο 
μέχρι τα Βελωτά, πατρίδα των Μπακογιανναίων. 
Εκεί καταλάβαμε, γιατί δεν φτιάχνουν την πεζο-
γέφυρα, εδώ δεν φτιάχνουν το πατρικό τους, τη 
γέφυρα θα φτιάξουν! 

Γεμίζουμε νερό, ματώνουμε τα χέρια μας με 
μούρα και φεύγουμε για τα Ισώματα, πριν μας 
πιάσει η ζέστη. Οδηγίες στα Ισώματα για το παλιό 
μονοπάτι που κατεβαίνει στο Κορικιστιανό ρέμα. Το 

βρίσκουμε, αλλά τα τελευταία μέτρα εξελίχθηκαν 
σε μια άνιση μάχη με τα σπάρτα και τα πουρνάρια. 
Ευτυχώς, τα πλατάνια και το δροσερό νερό μας 
αποζημίωσαν στη μεσημεριανή σιέστα. Από το 
ρέμα βρίσκουμε το παλιό μονοπάτι που δυστυχώς 
έχει χαλάσει τα τελευταία του μέτρα η άσφαλτος 
προς την Καταβόθρα. Με πολύ κόπο βγαίνουμε 
στην άσφαλτο και την ακολουθούμε μέχρι το χωριό. 
Καφεδάκι και κουβεντούλα στο μαγαζάκι του κυρ Γι-
ώργου, που ζει εκεί αυτόνομος όλο τον χρόνο. Εκεί 
οι Σειρήνες αρχίζουν να με τριγυρίζουν. Μένουν 
άλλα 7χλμ. ανηφορικού χωματόδρομου μέχρι την 
Αρέντα. Αρχίζω να σκέφτομαι να ζητήσω από τον 
κυρ Γιώργη να μας μεταφέρει με το αγροτικό του 
και του το λέω. Η ομάδα πέφτει να με φάει. «Όχι, 
ήρθαμε μέχρι εδώ με τα πόδια, δεν θα το χαλάσου-
με στο τέλος». Δεν ξέρω αν το μετάνιωσαν μετά 
το 2ώρο που μας πήρε μέχρι την Αρέντα. Ζεστό 
μπάνιο στο σπίτι του κυρ Λάμπρου, το καλύτερο 

��

Στο.Παλιό.Μικρό.Χωριό.. . . . . με.φόντο.την.Καλλιακούδα . Κάτω.από.την.Πυραμίδα .

Ο.κηπουρός.με.τις.μαργαρίτες.της.Πήρας . Κερασομάζεμα.στο.Λιβάδι .



��

φαγητό μέχρι τώρα και ύπνος στο ξύλινο μπαλκόνι 
φιλοξενίας (εκτός από τη Δήμητρα, που διάλεξε να 
κοιμηθεί δίπλα στο κλουβί 2 κυνηγόσκυλων, που της 
έκαναν καντάδα όλο το βράδυ). 30χλμ., +1400μ./-
800μ., 9 ώρες καθαρής πορείας.

Απίστευτο, φτάσαμε στην τελευταία μέρα. 
Νομίζω ότι για μένα, τον Βασίλη και την Πηνελόπη 
ήταν η πιο χαρούμενη μέρα. Βέβαια, μας ανησύχη-
σε λίγο η πρόβλεψη για μεσημεριανές καταιγίδες 
σ’ όλα τα ορεινά και γι’ αυτό φύγαμε πιο νωρίς 
από το συνηθισμένο. Πρώτη ανάβαση στην κορυφή 
Καταβόθρα και μετά όλη την κορυφογραμμή με 
μπόλικα ανέβα-κατέβα μέχρι την Τσίνα. Εκεί, αλλα-
γή πορείας προς το σύνορο και την Κρημνίτσα και 
τέλος ανάβαση στον Κατελάνο, τελευταία κορυφή 
της διάσχισης. Στην Ευρυτανία φαινόταν να ξεσπά 
η καταιγίδα, χωρίς να μας πλησιάζει καθόλου, έτσι 
η σιέστα έγινε στην κορυφή. Έμενε η κατάβαση 
μέχρι την Αγ. Παρασκευή, για να ολοκληρωθεί το 

όνειρο. Ομολογώ ότι αυτή η κατάβαση με κούρασε 
περισσότερο από κάθε τι. Σίγουρα το πετρώδες 
και σε κάποια σημεία πολύ κατηφορικό μονοπάτι 
θα έφταιγε, αλλά ψυχολογικά ήθελα να φτάσω στο 
τέρμα. Και φτάσαμε μετά από 19χλμ., +1000μ./-
1600μ., και 10 ώρες καθαρής πορείας (στο πανη-
γύρι δεν πήγαμε, δεν είχαμε το κουράγιο, γιατί ήταν 
και 2-3χλμ. έξω από το χωριό). 

Ευχαριστούμε πολύ τον Θύμιο από τον ΕΟΣ 
Αγρινίου, που με πολλή προθυμία την επόμενη 
μέρα μάς μετέφερε στο ΚΤΕΛ, για να επιστρέψει 
κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. 

Τελειώνοντας αυτή την περιγραφή, θέλω να 
ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλα 
τα παιδιά που πίστεψαν σ’ αυτό το εγχείρημα και 
με συνόδευσαν για λίγο ή περισσότερο, και, τέλος, 
στον ΠΟΑ, που με βοήθησε να εκπληρώσω αυτή 
την διαδρομή. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγμα-
τικότητα και μάλιστα αξέχαστη.
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Στην.κορυφογραμμή.(μια.απ’.όλες!),

Στη.Λιάκουρα . Στην.Πυραμίδα .
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Προς.την.Καταβόθρα .

Στον.Κόρακα . Στην.Οξυά .
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Puerto Williams – 
Dientes de Navarino
πιο πέρα... από το τέλος του κόσμου

Κείμενο - Φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος 
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Puerto Williams – 
Dientes de Navarino
πιο πέρα... από το τέλος του κόσμου

Στο.πέρασμα.Paso.Virginia.με.θέα.βόρεια.προς.το.κανάλι.Beagle.και.τα.βουνά.της.Γης.του.Πυρός .
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Έχω επισκεφθεί πολλές φορές την Παταγο-
νία αλλά αυτή την φορά ήταν πραγματικά 
ξεχωριστή, γιατί μπόρεσα να ερευνήσω σε 

μεγαλύτερο βάθος την ιστορία αυτού του μακρινού 
τόπου και να ανακαλύψω ιστορίες και μέρη ιδιαίτε-
ρα και άγνωστα στο ευρύ κοινό. Ξεκινώντας μαζί 
με τον συνορειβάτη και καλό φίλο μου Francisco 
(Τσίνο) από την ιστορική πόλη Punta Arenas στην 
επαρχία Μαγγαλάνες (Provincia de Magallanes), 
στις ακτές των Στενών του Μαγγελάνου, που απο-
τελούν και το φυσικό σύνορο με την επαρχία της 
Γης του Πυρός (Provincia del Tierra del Fuego), 
προχωρήσαμε ακόμα πιο νότια στη χιλιανή επαρχία 
της Ανταρκτικής (Provincia Antarctica Chilena) και 
τη νοτιότερη πόλη στον κόσμο, το Puerto Williams, 
στο νησί Isla de Navarino, μόλις 100 χλμ. από το 
απώτατο άκρο της αμερικανικής ηπείρου, το ακρω-
τήριο Cape Horn, με στόχο τη διάσχιση του νησιού 
χωρίς υποστήριξη μέσα από την αλπική ενδοχώρα 
και τους ορεινούς όγκους των Dientes de Navarino 
και Lindermayer.

Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος ήταν ο πρώτος 
Ευρωπαίος εξερευνητής που διέπλευσε τα στενά 
το 1520, στη διάρκεια της αποστολής του για τον 
περίπλου της γης. Από την ανακάλυψή τους και 
έπειτα η ισπανική αυτοκρατορία, προσπάθησε να 
δημιουργήσει οικισμούς κατά μήκος των ακτών 

των Στενών του Μαγγελάνου με στόχο την αντιμε-
τώπιση της πειρατείας αλλά και τον έλεγχό τους 
για εμπορικούς σκοπούς. H πρώτη προσπάθεια 
ισπανικής αποίκησης έγινε από τον Pedro Sarmiento 
de Gamboa τον Μάρτιο του 1584, ο οποίος ίδρυσε 
την αποικία Rey Don Felipe (Βασιλιάς Φίλιππος) 
με περίπου 300 αποίκους. Οι συνθήκες ήταν πολύ 
δύσκολες λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών 
και, σε συνδυασμό με τη δυσπραγία στην αναζή-
τηση τροφής καθώς και τις μεγάλες αποστάσεις 
από άλλα ισπανικά λιμάνια της περιοχής, οι άποικοι 
πέθαναν και η αποικία καταστράφηκε. Στα χρόνια 
που ακολούθησαν, το 1587, ο Άγγλος θαλασσοπό-
ρος Sir Thomas Cavendish, φτάνοντας στη Rey Don 
Felipe, το μόνο που βρήκε ήταν σκελετούς και ερεί-
πια. Έτσι, μετονόμασε το μέρος σε Puerto Hambre 
(Λιμάνι της Πείνας). Αυτή η θλιβερή φήμη για τα 
αφιλόξενα αυτά εδάφη συνεχίστηκε για τα επόμενα 
250 χρόνια μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1843 ο Βρετανός αξι-
ωματικός του Ναυτικού John Williams (γνωστός σαν 
Juan Guillermos), που εργαζόταν στην υπηρεσία του 
Ναυτικού της Χιλής, πήρε την κατοχή των Στενών 
του Μαγγελάνου και των παρακείμενων εδαφών 
εκ μέρους του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας 
της Χιλής Manuel Bulnes Prito, ενσωματώνοντάς 
τα στο εθνικό τους έδαφος. Για την αποστολή αυτή 

Το.μνημείο.του.Μαγγελάνου.στην.κεντρική.πλατεία.του.Punta.Arenas .
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ναυπήγησε ένα μικρό ιστιοφόρο με το όνομα Ancud, 
το οποίο, με 21 άτομα πλήρωμα και φορτίο, ίδρυσε 
τον πρώτο οικισμό, το λεγόμενο Fort Bulnes. Αν και 
η τοποθεσία του, στην κορυφή μίας βραχώδους 
χερσονήσου, ήταν καλή ως προς τη χερσαία άμυ-
νά του και τον έλεγχο της θαλάσσιας διέλευσης 

των στενών, δεν είχε τις προδιαγραφές για να 
αναπτυχθεί ιδιαίτερα κυρίως λόγω της έλλειψης 
καλλιεργήσιμης γης. Έτσι, ο μετέπειτα στρατιωτι-
κός κυβερνήτης της Jose de los Santos Mardones 
αποφάσισε το 1848 να μετακινήσει τον οικισμό στις 
όχθες του ποταμού Las Minas και να τον μετονομά-

O.πρώτος.οικισμός-φρούριο.Fort.Bulnes .

To.λεγόμενο.Λιμάνι.της.Πείνας.(Puerto.Hambre) .
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σει σε Punta Arenas.
Το Punta Arenas άρχισε να ανα-

πτύσσεται έντονα στα τέλη του 19ου 
και τις αρχές του 20ου αιώνα με την 
άφιξη πολλών Ευρωπαίων μετανα-
στών και αριστοκρατών, οι οποίοι 
δραστηριοποιήθηκαν εμπορικά και 
ασχολήθηκαν έντονα με την κτηνο-
τροφία. Η πιο γνωστή για τη μεγάλη 
προσφορά της και την πολιτιστική 
κληρονομιά της και η πιο δυναμική 
γυναίκα στην τοπική κοινωνία της 
μαγγελανικής περιοχής είναι η ρω-
σικής καταγωγής Sara Braun με τον 
Πορτογάλο επιχειρηματία σύζυγό 
της Jose Nogueira. Φημισμένη ακόμα 
είναι και η μεγάλη κοινότητα των Κρο-
ατών. Η κροατική συνοικία αντανακλά 
το δαλματικό κύμα μετανάστευσης 
που έφτασε στη μέγιστη έκφραση του 
κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Πριν από τη διάνοιξη της 
διώρυγας του Παναμά το 1914, τα 
στενά του Μαγγελάνου αποτελούσαν 
το κύριο πέρασμα για τη ναυσιπλο-
ΐα μεταξύ Ειρηνικού και Ατλαντικού 
ωκεανού. Έτσι το Punta Arenas έγινε 
το κυριότερο λιμάνι στην ευρύτερη 
περιοχή και η πόλη αναδείχθηκε σαν 
το μεγαλύτερο κοσμοπολίτικο και 
εμπορικό κέντρο στην Παταγονία. 
Όπως στις περισσότερες ισπανικές 
αποικιακές πόλεις, όλα αναπτύχθηκαν 
σταδιακά γύρω από μια κεντρική πλα-
τεία με σημαντική ευρωπαϊκή επιρροή 
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, παρόλο 
που υπάρχουν και αξιόλογα παρα-
δείγματα ξύλινων οικημάτων. Εκεί 
υπάρχει ο καθεδρικός ναός και πλή-
θος κτιρίων με πλούσια ιστορική και 
αρχιτεκτονική αξία. Χαρακτηριστικά 
είναι το ανάκτορο της Sara Braun, το 
αρχοντικό του José Menéndez (Λέσχη 
Αξιωματικών Στρατού), η κατοικία του 
Josè Montes (Δημαρχείο), τράπεζες 
και άλλα εμπορικά κτίρια που χτίστη-
καν εκείνη την εποχή. Στην κεντρική 
πλατεία της πόλης, που ονομάζεται 
Benjamìn Muñoz Gamero, βρίσκεται 
και το μνημείο του Φερδινάνδου Μαγ-

To.νεοκλασικής.αρχιτεκτονικής.κτίριο.Surco.του.1905,..
από.τον.αρχιτέκτονα.Michael.Boniffeti .

Το.κυβερνητικό.μέγαρο,.κατασκευής.1894 .

Ο.καθεδρικός.ναός.του.Punta.Arenas .
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γελάνου. Δόθηκε στην πόλη από τον José Menéndez 
και εγκαινιάστηκε το 1920 για την επέτειο των 400 
ετών από την ανακάλυψη των Στενών. Σύμφωνα με 
τον αστικό μύθο, αν θέλει κάποιος να επιστρέψει 
στο Punta Arenas, θα πρέπει να φιλήσει το πόδι 
του αβορίγινα στη βάση του μνημείου.

Έπειτα από τρεις μέρες στην πρωτεύουσα της 
επαρχίας Μαγγαλάνες, αποχαιρετούμε το Punta 
Arenas και επιβιβαζόμαστε με αρκετή νευρικότητα 
στο μικρό δικινητήριο αεροπλάνο για μια αξέχαστη 
πτήση πάνω από τα στενά του Μαγγελάνου προς 
την χιλιανή επαρχία της Ανταρκτικής. Η επαρχία 
αυτή ουσιαστικά είναι ένα αρχιπέλαγος και αποτε-
λείται από το νοτιότερο κομμάτι της Γης του Πυρός, 
την εντυπωσιακή οροσειρά του Δαρβίνου, διάσπαρ-
τες ομάδες μικρότερων νησιών και βραχονησίδων, 

συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηρίου Cape Horn, 
καθώς και τα δύο μεγαλύτερα νησιά, τα Isla Hoste 
και Isla Navarino, με το εντυπωσιακό κανάλι Beagle. 
Πρώτος ο Βρετανός εξερευνητής Robert Fitzroy 
έπλευσε στο κανάλι, το οποίο ονόμασε από το πλοίο 
του HMS Beagle, μαζί με τον Κάρολο Δαρβίνο κατά 
την διάρκεια της πρώτης υδρογραφικής αποστολής 
στις ακτές του άκρου της Νότιας Αμερικής, που 
διήρκεσε από το 1826 μέχρι το 1831. 

Puerto Williams
Μετά από 1,5 ώρα με αρκετό κούνημα με καταπλη-
κτική θέα στα χιονισμένα βουνά και τους παγετώνες 
της γιγαντιαίας Cordillera Darwin και τα απροσπέλα-
στα εδάφη της Γης του Πυρός, φτάσαμε στο μικρό 
αεροδρόμιο του Puerto Williams, στο Isla Navarino. 
Είναι πραγματικά περίεργο το πώς ένα τόσο μακρι-
νό νησί, στη νότια άκρη του κόσμου, έχει ένα όνομα 
τόσο στενά συνδεδεμένο με την ιστορία της Ελλη-
νικής Επανάστασης του 1821 και ένα γεγονός που 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τύχη του ελληνικού 
κράτους και στην εξέλιξη του ελληνισμού. Το όνομα 
Isla de Navarino δόθηκε από τον ίδιο τον FitzRoy για 
να τιμήσει την ναυμαχία του Ναβαρίνου, που έγινε 
στις 20 Οκτωβρίου του 1827, κατά την οποία ο τρι-
εθνής στόλος (βρετανικός, γαλλικός και ρωσικός), 
υπό τους ναυάρχους αντίστοιχα Edward Codrington, 

Μνημείο.για.την.ιστορία.των.εξερευνήσεων.της.Παταγονίας .

Το.αεροδρόμιο.στο.Puerto.Williams ...
Στο.βάθος.τα.χιονισμένα.βουνά.Dientes.de.Navarino .
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Henri de Rigny, και Lodewijk Heyden, 
κατατρόπωσε τον τουρκοαιγυπτιακό 
στόλο του Ιμπραήμ Πασά στον κόλπο 
του Ναβαρίνου, την αρχαία Πύλο. Ο 
ουρανός βαρύς, τα βουνά με αρκετό 
χιόνι και μια εναλλαγή βροχής με 
χαλάζι μας υποδέχονται, θυμίζοντάς 
μας ότι εδώ, στην άκρη του κόσμου, 
ο καιρός είναι και παραμένει ο κυρί-
αρχος του παιχνιδιού. Περάσαμε 2 
ημέρες στην πόλη διανυκτερεύοντας 
σε έναν μικρό τοπικό ξενώνα για τις 
τελευταίες ετοιμασίες.

Η ναυτ ική  βάση του Puer to 
Williams, στις ακτές του καναλιού 
Beagle, είναι και η μόνη πόλη στο 
νησί, το τελευταίο λιμάνι για σκάφη 
προς το ακρωτήριο Cabo de Hornos 
και την Ανταρκτική. Ονομάστηκε έτσι 
για να τιμήσουν την προσφορά του 
Βρετανού John Williams στην αποίκη-
ση της Παταγονίας. Με συγκοινωνία 
ακριβή και ακανόνιστη, οι λιγοστοί κά-
τοικοι μπορεί να αισθάνονται αποκομ-
μένοι από την υπόλοιπη Χιλή, αλλά 
διατηρούν έντονα την αγάπη τους για 
αυτόν τον τόπο. Η γεωγραφική του 
θέση έχει δώσει στους ντόπιους έναν 
σκληρό χαρακτήρα, όπως αρμόζει σ’ 
εκείνους που ζουν σε ένα μέρος του 
πλανήτη όπου η φυσική ομορφιά, η 

Τα.βουνά.του.Isla.Navarino.από.ψηλά .

H.ιστορική.κατοικία.Casa.Stirling .

To.πρώτο.σπίτι.που.χτίστηκε.στο.Puerto.Williams.to.1953 .
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ακραία σκληρότητα και η απομόνωση έχουν σφυ-
ρηλατήσει μια ισχυρή αίσθηση ταυτότητας. Πολλά 
πράγματα δεν συμβαίνουν εδώ. Στη μικρή πόλη, 
δράση θεωρείται όταν συντρίμμια εκσφενδονίζο-
νται από τον μανιασμένο άνεμο, ενώ γελάδες και 
άλογα περιφέρονται ελεύθερα από την κεντρική 
πλατεία μέχρι και την ακτογραμμή και τα καρνάγια 
με τις πολύχρωμες ξύλινες ψαρόβαρκες. Τα σπίτια 
είναι χαμηλά, λυόμενες κατασκευές, ενώ τα πολλά 
ξύλα που στοιβάζονται στις αυλές προδίδουν τις 
χαμηλές θερμοκρασίες που κυριαρχούν ολόκληρο 
τον χρόνο. 

Μια μόνιμη δυτικοευρωπαϊκή παρουσία εδραι-
ώθηκε στο νησί από ιεραπόστολους στις αρχές 
του 19ου αιώνα, ενώ αργότερα ακολούθησαν τυ-
χοδιώκτες και χρυσοθήρες κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1890. Η πλειοψηφία των σημερινών 
κατοίκων ανήκει κυρίως στον στρατό, το ναυτικό και 
την αστυνομία, κάποιοι είναι κυβερνητικοί υπάλλη-
λοι, ενώ οι υπόλοιποι υποστηρίζουν την τοπική αυτή 
κοινωνία. Αρκετοί ασχολούνται με την αλιεία καβου-
ριών, την κτηνοτροφία και τον λιγοστό τουρισμό. 
Υπάρχουν ακόμα και οι απόγονοι της φυλής των 
αβορίγινων ιθαγενών Yaghan που κατοικούν στην 
άκρη της πόλης, στη μικρή παραθαλάσσια συνοικία 
Villa Ukika. Εκεί βρίσκεται και το σπίτι της Aabuela 
(γιαγιά) Christina Calderon, 86 ετών, που είναι και 
η τελευταία απόγονος των Yaghan και η μοναδική 

O.μικρός.κολπίσκος.Seno.Lauta.στο.Puerto.Williams.με.φόντο.τα.γρανιτένια.σπιρούνια.των.Dientes .

H.πλώρη.του.Yelcho.στην.είσοδο.της.Ναυτικής.Βάσης .
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που μιλά την παραδοσιακή τους γλώσσα. Είχα την 
τύχη και την τιμή να κάνω μια συζήτηση μαζί της 
στα ισπανικά, παρέα και με τα δύο της εγγόνια, 
που με μεγάλη ευχαρίστηση με προσκάλεσαν στο 
σπίτι τους για μια κούπα μάτε (τσάι). Γνώριζα ήδη 
αρκετά για όλους τους αυτόχθονες πληθυσμούς 
της Παταγονίας, τους Aonikenk, Haush, Selknam, 
Alakaluf και τους Yaghan, αλλά αυτή η κουβέντα 
μου έδωσε το κίνητρο να ξεκινήσω μια έρευνα σε 
βάθος πάνω στην φυλή των Yaghan και να καταλά-

βω τις δυσκολίες επιβίωσης που αντιμετωπίζουν 
ακόμα και σήμερα παρά τη στήριξη της χιλιανής 
κυβέρνησης.

Μια περιήγηση με τα πόδια είναι ιδανική για 
να περιπλανηθείς στην πόλη και το νησί, καθώς 
δεν υπάρχει κανένα μέσο μαζικής μεταφοράς ή 
ταξί. Στην είσοδο της ναυτικής διοίκησης αντικρίζω 
κάτι προσωπικά μοναδικό. Αισθάνομαι ότι για μένα 
κλείνει ένας κύκλος, ολοκληρώνεται το ταξίδι της 
ζωής μου, καθώς έντονες αναμνήσεις έρχονται στο 

μυαλό από την αποστολή μου στην 
Ανταρκτική το 2013. Εκεί, μπροστά 
μου, βρίσκεται η πλώρη του θρυλικού 
πλοίου Yelcho, που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τη μεγαλύτερη επική 
ιστορία επιβίωσης στην ιστορία των 
εξερευνήσεων της Ανταρκτικής. Με 
αυτό το πλοίο, ο αξιωματικός του χι-
λιανού Ναυτικού Pilato Pardo περισυ-
νέλεξε τους 22 άνδρες του Sir Ernest 
Shackleton στις 30 Αυγούστου 1916 
από το νησί Elephant Island. Λίγο πιο 
πέρα βρίσκεται το ανθρωπολογικό 
μουσείο Martin Gusinde, προς τιμήν 
του ομώνυμου Γερμανού ιεραπόστο-
λου και εθνογράφου που μελέτησε 
τους Yaghan που κατοικούσαν στην 

H.μικρή.κεντρική.πλατεία.Bernardo.O’Higgins.στο.Puerto.Williams .

Η.διοίκηση.της.χιλιανής.επαρχίας.της.Ανταρκτικής .
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ευρύτερη περιοχή το 1918-1923. Ένα μουσείο με 
τεράστιο ενδιαφέρον και πλούσια ιστορικά και πο-
λιτισμικά τεκμήρια, που δείχνουν την πολύ δύσκο-
λη και σκληρή ζωή των Yaghan μόλις 100 χρόνια 
πριν, η οποία δεν είχε μεγάλες διαφορές από τον 
τρόπο ζωής στην Λίθινη Εποχή. Τα ξύλινα καγιάκ 
καλυμμένα από δέρματα φώκιας, τα καμάκια που 
κυνηγούσαν θαλάσσια λιοντάρια και φάλαινες, δι-
άφορα χειροποίητα ρούχα, εργαλεία σκαλισμένα 
σε κόκαλα είναι μόνο μερικά από τα εκθέματα 
που απεικονίζουν τις πρωτόγονες συνθήκες μέσα 
στις οποίες αναγκάζονταν να ζουν οι 
ιθαγενείς κάτοικοι αυτού του τόπου 
και τον καθημερινό τους αγώνα για 
επιβίωση. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται 
η ιστορική κατοικία Sterling (Casa 
Sterling). Κατασκευάστηκε το 1871 
στην αργεντίνικη πόλη Ushuaia για 
λογαριασμό της Αμερικανικής Ιερα-
ποστολικής Ένωσης και θεωρείται 
το πρώτο σπίτι ευρωπαϊκού τύπου 
στην Γη του Πυρός. Φέρει το όνο-
μά του από τον νεαρό ιεραπόστολο 
Waite Mexico Stirling, μετανάστη από 
το Λονδίνο το 1862, που έζησε μαζί 
με τους Yaghan. Το σπίτι αργότερα 
μεταφέρθηκε στην Χιλή στο νησί Isla 
Hoste μαζί με την έδρα της Ένωσης 

και εγκαταλείφθηκε το 1916, όταν ολοκληρώθηκε 
και επίσημα το έργο της. Μόλις το 1998 ανακηρύ-
χτηκε σε ιστορικό μνημείο και το 2004 μεταφέρθηκε 
στο Puerto Williams. 

Το οδικό δίκτυο στο νησί περιορίζεται σε 75 χι-
λιόμετρα χωματόδρομου κατά μήκος της βόρειας 
ακτογραμμής. Μια γραφική διαδρομή μέσα από 
δάση lenga (είδος οξυάς), μικρά νησάκια, βραχώ-
δεις ισθμούς και μικρούς κολπίσκους που κρύβουν 
μια πληθώρα άγριας ζωής από πουλιά και θαλάσσια 
θηλαστικά. Όλες αυτές οι περιοχές αποτελούσαν 
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παραδοσιακά εδάφη των Yaghan με ιδιαίτερο πο-
λιτιστικό και ανθρωπολογικό ενδιαφέρον και έχουν 
διατηρήσει τα παραδοσιακά τοπωνύμιά τους στην 
πάροδο του χρόνου. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει 
ο κόλπος Calleta Mejillones ή Assif Kewaia, γιατί 
εδώ υπήρχε ο τελευταίος οικισμός των Yaghan, 
όπου ζούσαν μέχρι και το 1967. Είναι μια από τις 
σημαντικότερες τοποθεσίες στο νησί, καθώς ακόμα 
έρχονται οικογένειες αυτοχθόνων για να τελέσουν 
θρησκευτικές και πολιτισμικές τελετές. Οι δύο πιο 
σημαντικές είναι οι τελετές μύησης kina μόνο για 

τα αγόρια και η chiejaus για αγόρια και κορίτσια. Τα 
εδάφη ακόμα ανήκουν στην τοπική κοινότητα των 
Yaghan και μόνο διάσπαρτα ξύλινα ερείπια θυμί-
ζουν ότι κάποτε εκεί υπήρχαν κατοικίες. Δυτικά του 
κόλπου υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα από καγιάκ και 
παλιά κουπιά, απομεινάρια της ζωής αυτών των θα-
λάσσιων νομάδων στις ακτές του καναλιού Beagle. 
Στην ανατολική πλευρά του κόλπου βρίσκεται το 
μικρό νεκροταφείο, που ανακηρύχθηκε ιστορικό 
μνημείο το 1976, εκεί που μόνο άνθρωποι της φυ-
λής και οι απόγονοί τους βρίσκονται θαμμένοι. Ένας 
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μικρός χώρος με ξύλινους σταυρούς περιτριγυρι-
σμένος από πρόχειρο ξύλινο φράκτη, λιτό και απέ-
ριττο, όπως ακριβώς και η ζωή που έζησαν. Μερικά 
χιλιόμετρα πιο δυτικά, στον κόλπο Bahia Asafaia, 
βρίσκεται η εγκαταλελειμμένη Estancia (φάρμα) 
Santa Rossa. H έκταση παραχωρήθηκε από την κυ-
βέρνηση το 1893 διαδοχικά στις οικογένειες Fique 
και Filguiera, για να αναπτύξουν την κτηνοτροφία 
στην ευρύτερη περιοχή. Αποτέλεσε τη μεγαλύτε-
ρη φάρμα σε ολόκληρη την επαρχία με πάνω από 
2500 ζώα. Τώρα πια το μόνο που θυμίζει τις μέρες 
ευημερίας της φάρμας είναι ένας κατεστραμμένος 
αχυρώνας και ένα μικρό θερμοκήπιο. 

Στο δυτικό άκρο του δρόμου υπάρχει το Puerto 
Navarino, το μοναδικό σημείο που εξυπηρετεί και το 
θαλάσσιο πέρασμα 5 μιλίων με την απέναντι πλευρά 
της Αργεντινής. Εκεί υπάρχει μόνο ένα σπίτι που 
στεγάζει δύο στρατιωτικές οικογένειες που έχουν 
και την ευθύνη των συνόρων και την παρατήρηση 
της ναυσιπλοΐας. Όμως ακόμα πιο πέρα, στη δυτική 
ακτή του νησιού, στο κανάλι Murray, βρίσκεται ο αρ-
χαιολογικός χώρος Bahia Wulaia, που έχει συνδεθεί 
με τον μεγαλύτερο μεγαλιθικό εποχιακό οικισμό 
της φυλής των Yaghan πριν από περίπου 10.000 
χρόνια. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με τα πόδια ή κά-
ποιο θαλάσσιο μέσο. Πρώτος ο Κάρολος Δαρβίνος 
και ο Fitzroy βρέθηκαν σε αυτό το μέρος το 1831 
και είχαν την πρώτη επαφή με τους ιθαγενείς. Οι 
Yaghan πιστεύεται ότι μετανάστευσαν στην περιοχή 
της Γης του Πυρός ερχόμενοι από τον Βορρά μέσω 
μιας γέφυρας εδάφους πριν από 12.000 χρόνια. 

Από εκεί ήταν εύκολο να πλοηγηθούν με κανό στο 
Isla Navarino και σε άλλα νησιά. Είναι οι νοτιότεροι 
αυτόχθονες στην ιστορία του κόσμου. Δημιούργη-
σαν παράκτιους οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή 
και τα τριγύρω νησιά. Δεδομένου ότι μετακινούνταν 
σε εποχιακή βάση, πολυάριθμοι χώροι με αρχαι-
ολογικό ενδιαφέρον αυτής της περιόδου έχουν 
βρεθεί στο νησί. Ζούσαν σε μεγάλο βαθμό από το 
ψάρεμα το κυνήγι και τη συλλογή οστρακοειδών 
από τα νερά. Στα ανατολικά του Puerto Williams ο 
δρόμος τελειώνει στον κόλπο Calleta Eugenia, έναν 
μικρό κόλπο με περιορισμένη πρόσβαση, καθώς 
ανήκει στο Ναυτικό μαζί με την ευρύτερη περιοχή. 
Μόνο μια οικογένεια κτηνοτρόφων ζει εκεί με τα 
άλογά της.

Circuit de Los Dientes
Επιτέλους έφτασε η μεγάλη μέρα και μετά το πρω-
ινό κάνουμε τις τελευταίες ετοιμασίες και ξεκινάμε 
με τα βαριά σακίδια για την περιπέτειά μας στην 
ενδοχώρα του νησιού προς τα γρανιτένια σπιρούνια 
των Los Dientes. Περνάμε μέσα από πυκνά μαγγε-
λανικά δάση από λένκγες και ανηφορίζουμε από-
τομα μέχρι την κορυφή του όρους Cerro Bandera, 
εκεί που ανεμίζει μια τεράστια χιλιανή σημαία, για 
να θυμίζει στους Αργεντίνους απέναντι την εδαφι-
κή κυριαρχία της Χιλής στα μέρη αυτά. Πίσω μας 
καταπληκτική θέα του καναλιού Beagle και των 
βουνών της Γης του Πυρός. Τραβερσάρουμε ψηλά 
την κορυφογραμμή μέχρι την απότομη κατάβασή 
μας, μέσα από τεράστιους βράχους, υπολείμματα 
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παγετωνικής μορένας, στην λίμνη Laguna Salto. Η 
βροχή έχει δώσει τη θέση της στο χαλάζι, καθώς η 
θερμοκρασία αρχίζει να πλησιάζει το μηδέν. Απο-
φασίζουμε με τον Τσίνο να μείνουμε εδώ και να μην 
προχωρήσουμε άλλο για σήμερα, καθώς ο καιρός 
χειροτερεύει με αρκετή χιονόπτωση κι έτσι, μετά 
από ένα γρήγορο γεύμα, μπαίνουμε στο αντίσκηνο 
για την πρώτη μας διανυκτέρευση. Βέβαια, τελικά 
δεν κοιμόμαστε πολύ, γιατί, από τον πολύ δυνατό 
άνεμο, πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Το 
επόμενο πρωί σηκωνόμαστε με χιόνι τριγύρω από 
το αντίσκηνο, αλλά όχι τόσο ώστε να μας ανησυχή-

σει, καθώς σήμερα θα προχωρήσουμε ψηλότερα σε 
αλπικό πεδίο. Η θερμοκρασία χαμηλή με χιονόνερο. 
Δεν βιαζόμαστε για το πρωινό και σιγά σιγά ξεκινά-
με φορτωμένοι με τα σακίδιά μας.

Μετά από μια απότομη ανηφορική ανάβαση με 
πολλή λάσπη, μέσα κυριολεκτικά από έναν μικρό 
καταρράκτη, μπαίνουμε στην αλπική περιοχή με 
αρκετό χιόνι και φτάνουμε στο πρώτο πέρασμα, το 
Paso Primero. Τριγύρω μας ο ορεινός όγκος των 
Los Dientes να υψώνεται επιβλητικός με τις απότο-
μες ορθοπλαγιές και τις γρανιτένιες κόψεις. Περ-
νάμε διαδοχικά το πέρασμα Paso Australis (805μ.) 
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το υψηλότερο σημείο της σημερινής 
ημέρας, πάνω από την αλπική λίμνη 
Laguna del Paso. Ο αέρας εκεί πολύ 
παγωμένος και δυνατός, καθώς έρ-
χεται ανεμπόδιστα από τα παγωμένα 
εδάφη της Ανταρκτικής. Ο καιρός 
κλειστός, αλλά καταφέρνουμε, έστω 
και στιγμιαία, να δούμε το αρχιπέλα-
γος στο οποίο εντάσσεται το ξακου-
στό ακρωτήριο Cape Horn, το νοτιότε-
ρο σημείο της αμερικανικής ηπείρου. 
Συνεχίζουμε σε βαθύ χιόνι για αρκετή 
ώρα μέχρι ένα δύσκολο εκτεθειμένο 
απότομο σημείο. Με προσεκτικά βή-
ματα πάνω στα γεμάτα με πάγο βρά-
χια, σιγά σιγά φτάνουμε στο πέρασμα 
Paso de los Dientes και αρχίζπυμε να 
κατηφορίζουμε προς την ομώνυμη λί-
μνη. Έχουν το ίδιο όνομα, γιατί, όταν 
οι συνθήκες είναι γαλήνιες (πράγμα 
πολύ σπάνιο σ’ αυτόν τον τόπο), στα 
νερά της καθρεφτίζονται τα «δόντια» 
του Navarino. Με βροχή και χαλάζι, 
μετά από ένα πλήθος μικρών λιμνών, 
αφήνουμε πίσω μας προς στιγμήν 
το αλπικά πεδία και κατευθυνόμαστε 
νοτιότερα προς χαμηλότερα εδάφη.

Τις επόμενες ημέρες διασχίζουμε ένα από τα 
πιο παρθένα μέρη του νησιού. Μέσα από δάση χω-

ρίς μονοπάτια, με τα σκληρά κλαδιά να σκίζουν τα 
ρούχα μας αλλά και το δέρμα μας και υγροτόπους 
με λάσπη μέχρι το γόνατο. Πολύ λίγοι άνθρωποι 
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έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν αυτό το άγριο 
μέρος και να απολαύσουν τη μοναδικότητα του το-
πίου. Φτάνουμε στην λίμνη Lago Windhond, όπου 
στήνουμε την κατασκήνωσή μας δίπλα στη μικρή 
ξύλινη καλύβα Refugio Charles, που είναι απλά 
ένα πρόχειρο κατάλυμα 
για ψαράδες και κυνηγούς 
καστόρων. Από εκεί κατα-
λήγουμε στη νότια ακτή 
του νησιού, εκεί όπου ένα 
νεκροταφείο φαλαινών ση-
μαδεύεται από σκελετούς 
παντού διασκορπισμένους. 
Συνεχίζουμε ξανά προς 
την ενδοχώρα περνώντας 
κάτω από τη γρανιτένια 
πλαγιά Cerro Gabriel μέχρι 
τη λίμνη Laguna Escondida 
(«κρυφή λίμνη»). Ονομάζε-
ται έτσι γιατί δεν φαίνεται 
από πουθενά, ενώ υπάρ-

χει μόνο ένα μικρό πέρασμα που μας οδηγεί εκεί. 
Πραγματικά ένα μοναδικό μέρος, κρυμμένο μέσα 
στα βουνά, ιδανικό για να κατασκηνώσουμε και να 
ξεκουραστούμε. Ο καιρός συνεχίζει να είναι άσχη-
μος αλλά τώρα πια είμαστε χωμένοι τόσο βαθιά στο 
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εσωτερικό του νησιού που δεν υπάρχει καμία άλλη 
επιλογή από το να συνεχίσουμε.

Την επόμενη μέρα ξεκινάμε με άγχος, γιατί 
σήμερα πρόκειται να περάσουμε 
από το ξακουστό, σίγουρα όχι για 
την ευκολία του, αλπικό πέρασμα 
Paso Ventarron. Στο σημείο αυτό 
φυσάει ο πιο δυνατός άνεμος σε 
ολόκληρη την χιλιανή επαρχία 
της Ανταρκτικής! Από την λίμνη 
παίρνουμε την σωστή κατεύθυνση 
με την πυξίδα και ανηφορίζουμε 
σταδιακά και σταθερά, αρχικά 
μέσα από μεγάλες πέτρες και στη 
συνέχεια από ασαφές μονοπάτι 
σε πλαγιές από σάρες μέχρι το 
πέρασμα σε απόσταση αναπνοής 
από τις κορυφές των Dientes. Ο 
κόντρα άνεμος μας δυσκολεύει 
στην ανάβαση με τα βαριά σακί-
δια και το βήμα μας γίνεται όλο 

και πιο αργό. Φτάνοντας στο ψηλότερο σημείο, το 
πέρασμα δικαιολογεί απόλυτα τη φήμη του και το 
όνομά του! Ένας λυσσασμένος παγωμένος αέρας 
μάς χτυπά με μανία. Αισθάνομαι για πρώτη φορά 
στην ζωή μου σαν να με χτύπησε τρένο. Πέφτουμε 
και οι δύο μας, αφού με δυσκολία μπορείς να στα-
θείς όρθιος. Με μεγάλη προσπάθεια περνάμε στην 
αντίθετη πλευρά και κατηφορίζοντας βρίσκουμε ένα 
απάγκειο μέρος να ξεκουραστούμε και να δούμε ότι 
υπάρχουν πολλά περισσότερα βουνά, που κρύβο-
νται πίσω από τον ορεινό όγκο των Dientes και πε-
ριμένουν να ανακαλυφθούν, όπως ο ορεινός όγκος 
του Lindenmayer. Συνεχίζουμε προς ένα σαφώς 
ευκολότερο πέρασμα, το Paso Guerico, καταλή-
γοντας, μετά από 13 ώρες, στην πανέμορφη λίμνη 
Laguna Martillo. Το βαρόμετρο δείχνει ότι ο καιρός 
βελτιώνεται και πραγματικά έχει δίκιο, καθώς, δειλά 
δειλά πίσω από τα σύννεφα, ο ήλιος κάνει για πρώτη 
φορά την εμφάνισή του, έστω και στιγμιαία, και χά-
νεται ξανά. Στήνουμε τα αντίσκηνα δίπλα στη λίμνη 
και αφήνω τον εαυτό μου να χαζεψει με τις ώρες τα 
ήρεμα νερά, με τα σπιρούνια του Lindenmayer να 
καθρεφτίζονται, απολαμβάνοντας το μέγεθος της 
μοναξιάς αυτού του απομακρυσμένου τόπου και 
αφήνοντας το μυαλό μου στη μαγεία της απόλυτα 
παρθένας υποανταρκτικής φύσης. 

Για τέσσερις μέρες βρισκόμαστε μέσα σε ένα 
σύμπλεγμα από ποτάμια, λίμνες και υγρότοπους. 
Στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής παρατη-
ρούμε τις καταστροφικές συνέπειες των καστόρων 
στο φυσικό περιβάλλον. Ο κάστορας αποτελεί ξένο 
είδος για την περιοχή και εισήχθη την δεκαετία του 
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1940 στην Γη του Πυρός από Καναδούς μετανάστες 
για την εμπορευματοποίηση της γούνας του. Όμως, 
δεδομένης της απουσίας θηρευτών, οι κάστορες 
εξαπλώθηκαν ταχύτατα, διέσχισαν το κανάλι Beagle 
και έφτασαν στο Isla Navarino με δραματικές συ-
νέπειες για τα δάση του νησιού και γενικότερα για 
ολόκληρο το οικοσύστημα της νότιας Παταγονίας. 
Κατόπιν αλλάζουμε ξανά σκηνικό, καθώς ανηφορί-
ζουμε μέσα από δύσκολο δάσος και πολλή λάσπη 

προς το πέρασμα Paso Virginia. Η ανάβαση προς 
το πέρασμα μάς φέρνει στο ψηλότερο σημείο της 
διάσχισης. Πανοραμική θέα μέχρι την οροσειρά του 
Δαρβίνου και τους «πύργους» του νησιού Isla Hoste. 
Από το πέρασμα συνεχίζουμε για αρκετή ώρα σε 
ένα απέραντο, χέρσο και άγονο πετρώδες οροπέδιο 
που μοιάζει σαν η εποχή των παγετώνων να τέλει-
ωσε μόλις λίγα χρόνια πριν. Υπάρχει λιγοστό χώμα 
και οι πέτρες έχουν λαξευτεί από τους παγετώνες 

αφήνοντας τα σημάδια τους 
πάνω στις γρανιτένιες πλάκες. 
Τη μονοτονία αυτού του οροπε-
δίου σπάνε μόνο οι διάσπαρτες 
χιονούρες και οι κόνδορες που 
πετάνε από πάνω μας. Ο καιρός 
έχει βελτιωθεί αισθητά, με έναν 
ήλιο με δόντια να κυριαρχεί στον 
ουρανό. Το τέλος του οροπεδί-
ου μας οδηγεί σ’ ένα μπαλκόνι 
με εντυπωσιακή θέα στην λίμνη 
Laguna Guanacos, που θυμίζει 
έντονα καλντέρα ηφαιστείου. Αρ-
χίζουμε την απότομη κατάβαση 
προς τη λίμνη με καταπληκτική 
θέα προς το Beagle Channel, 
την Isla Gable, και τα βουνά της 
αργεντίνικης πλευράς της Γης 
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του Πυρός. Συνεχίζουμε πα-
ράλληλα προς τη λίμνη μέχρι 
την τελευταία μας κατασκή-
νωση, λίγο χαμηλότερα, στην 
περιοχή Los Guanacos. 

Σήμερα είναι η τελευταία 
μας μέρα σε αυτό το παρθέ-
νο μέρος. Δεν βιαζόμαστε να 
σηκωθούμε, μαζεύουμε την 
κατασκήνωσή μας αργά, κα-
θώς απολαμβάνουμε την κάθε 
στιγμή, την κάθε εικόνα, γιατί 
ξέρουμε καλά ότι σήμερα 
επιστρέφουμε στον πολιτισμό. 
Διασχίζουμε τα τελευταία πο-
τάμια και τις πυκνές δασικές 
εκτάσεις, απολαμβάνοντας την καταπληκτική θέα 
στις βόρειες ακτές του νησιού. Κατηφορίζοντας 
μέσα από τους τελευταίους υγρότοπους, κατα-
λήγουμε στον μοναδικό χωματόδρομο του νησιού 
στον μικρό κολπίσκο Bahia Virginia. Ακολουθούμε 
τον δρόμο με κατεύθυνση ανατολικά προς το Puerto 
Williams περνώντας από τις εγκαταλελειμμένες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ψαριών McClean. 
Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα περνάμε από τη Bateria 
Robalo, εκεί όπου βρίσκονται τα στρατιωτικά απο-
μεινάρια από την «Εμπλοκή του Beagle», ένα θερμό 
επεισόδιο μεταξύ Χιλής και Αργεντινής σχετικά με 
την εδαφική κυριαρχία και τη θαλάσσια δικαιοδοσία 
των νησιών Picton, Lennox και Nueva, που έφερε τις 
δύο χώρες στο χείλος του πολέμου το 1978. 

Puerto Toro
Χαρούμενοι για την επιτυχία μας, περνάμε 5 μέ-
ρες ανακαλύπτοντας το νησί, 
περιμένοντας το πλοίο της 
επιστροφής στο Punta Arenas. 
Ένα ιδιαίτερο ταξίδι 35 ωρών 
και 300 ναυτικών μιλίων με το 
μοναδικό πλοίο της γραμμής, 
ένα μικρό φέρι με το όνομα 
Yaghan, που εκτελεί το δρο-
μολόγιο αυτό μόνο δύο φο-
ρές τον μήνα και εξυπηρετεί 
τις ανάγκες τροφοδοσίας του 
Puerto Williams. Αρχικά το 
πλοίο πλέει προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, προς τον Ατλα-
ντικό, από το στενό πέρασμα 
Paso Mc Kinlay, πολύ κοντά 

στο αργεντίνικο νησί Isla Gable, και σταματάει σε 
έναν μικρό καταπράσινο κολπίσκο στην ανατολική 
ακτή του νησιού Navarino. Εκεί, χωρίς καμία οδική 
πρόσβαση και εντελώς ξεκομμένο από τα πάντα, 
βρίσκεται το παραθαλάσσιο ψαροχώρι Puerto 
Toro. Ιδρύθηκε το 1892 κατά την περίοδο του πυ-
ρετού του χρυσού στην Παταγονία από τον Manuel 
Senoret, κυβερνήτη του Punta Arenas. Πήρε το 
όνομά του από το πρώτο ατμόπλοιο του πολεμικού 
ναυτικού της Χιλής Toro, που έπλευσε στα μαγγε-
λανικά ύδατα. Μόλις 30 κάτοικοι αποτελούν τον 
πληθυσμό, ψαράδες μαζί με τις οικογένειες τους, 
καθώς και μερικοί στρατιώτες που πηγαινοέρχονται 
από τη ναυτική βάση. Αυτό το δρομολόγιο είναι 
κομβικής σημασίας για τους λιγοστούς κατοίκους, 
καθώς είναι και το μοναδικό μέσο μεταφοράς και 
σύνδεσης με το Puerto Williams. Το Puerto Toro, 
όμως, διατηρεί ένα μοναδικό ρεκόρ. Είναι η νοτι-

Πλεύση.με.το.Yaghan.στα.στενά.του.Μαγγελάνου .
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ότερη μόνιμα κατοικημένη κοινότητα στον κόσμο, 
καθώς βρίσκεται κάτω από το 55° νότιο παράλλη-
λο, περίπου 3900χλμ. από το νότιον πόλο. Μετά 
από μια σύντομη στάση μερικών ωρών, το πλοίο 
αναχωρεί. 

Επιστρέφουμε στην κανονική μας πορεία και 
πλέουμε αρχικά προς τα δυτικά κατά μήκους του 
καναλιού Beagle, περνώντας από τον φάρο Les 
Eclaireurs, που σηματοδοτεί το μέσο του καναλι-
ού. Νότια βλέπουμε το τεράστιο νησί Isla Hoste με 
τους παρθένους ορεινούς όγκους των Cuernos. 
Παρατηρούμε πλήθος από πουλιά, θαλάσσια λιο-
ντάρια και φώκιες καθώς και μερικές φάλαινες. Η 
διαδρομή διασχίζει το αχανές Εθνικό Πάρκο Alberto 
De Agostini, με τους αμέτρητους εντυπωσιακούς 
παγετώνες της Cordillera Darwin, που καταλήγουν 
μέχρι την θάλασσα, τις απότομες ορθοπλαγιές και 
το μαγευτικό τοπίο μέσα από μοναδικά παταγονικά 
φιορδ με τις επιβλητικές χιονισμένες βουνοκορ-
φές και όμορφους εντυπωσιακούς καταρράκτες. 
Φτάνοντας στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού το 
πλοίο αλλάζει πορεία με κατεύθυνση προς τα βο-
ρειοδυτικά αφήνοντας πίσω τα μαγικά τοπία της 
χιλιανής επαρχίας της Ανταρκτικής, ενώ σιγά σιγά 
εισέρχεται στον υδάτινο χώρο της Γης του Πυρός 
με την πλούσια βλάστηση και τα σκούρα βαθιά, πα-
γωμένα νερά. Σαν σύγχρονοι εξερευνητές πλέουμε 
στα στενά του Μαγγελάνου με κατεύθυνση βόρεια 

πια περνώντας από το ξακουστό ακρωτήριο Cabo 
Forward, στην άκρη της χερσονήσου Brunswick, 
με τον τεράστιο μεταλλικό σταυρό, που είναι και το 
νοτιότερο σημείο του ηπειρωτικού τμήματος της 
αμερικανικής ηπείρου, με τελικό προορισμό το 
λιμάνι του Punta Arenas.

Πιο πέρα από το τέλος του κόσμου, εκεί όπου η 
αχανής γεωγραφία δένει με τον απέραντο ορίζοντα, 
το απομακρυσμένο και απομονωμένο νησί Isla de 
Navarino, με τις επιβλητικές γρανιτένιες βελόνες 
του, εμφανίζεται σαν μια όαση για τους απανταχού 
λάτρεις των ακραίων τόπων. Αυτή η στενή επαφή 
με τη φύση κρατά ζωντανές τις μνήμες ξεχασμένων 
ανθρώπων και αυτοχθόνων πληθυσμών, που έχουν 
σχεδόν εξαφανιστεί. Αυτοί που θα τολμήσουν να 
εξερευνήσουν το εσωτερικό αυτού του άγριου και 
παρθένου νησιού, να περπατήσουν πάνω σε αρ-
χέγονα μονοπάτια και μέρη που σπάνια βλέπουν 
ταξιδευτές, θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να 
αισθανθούν ότι ξεγέλασαν τον χρόνο, παλεύοντας 
με τα στοιχεία της φύσης, βιώνοντας την απόλυτη 
απομόνωση σε μια προσωπική αναζήτηση μέσα σε 
αυτόν τον μοναδικής ομορφιάς τόπο της γης, κοντά 
στη νοτιότερη πόλη του κόσμου, το Puerto Williams. 
Είναι βέβαιο ότι αυτές οι εικόνες θα παραμείνουν 
ανεξίτηλες στη μνήμη τους με ορόσημο τα άγρια 
και αφιλόξενα τοπία του νοτιότερου γεωγραφικού 
πλάτους της αμερικανικής ηπείρου.

Πλέοντας.κατά.μήκος.του.Beagle.Channel .
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O Mάιος του 2015 έτρεχε ήδη στα μισά του 
και το προγραμματισμένο ταξίδι μας για 
τη βόρεια Ιταλία ήταν σε εξέλιξη. Αυτή τη 

φορά επιλέξαμε τη Ryanair και το αεροδρόμιο της 
πόλης του Bergamo, το Orio al Serio («o Ωρίωνας 
στον Σείριο» – aeroporto Caravaggio), για να ξε-
κινήσουμε ένα ακόμα ταξίδι στη γειτονική χώρα, 
με την οποία με συνδέουν, πέραν της καταγωγής, 
ίσως οι καθοριστικότερες στιγμές της μέχρι τώρα 

ζωής μου. Η συγκεκριμένη πόλη είναι μία από τις 
ωραιότερες της Ιταλίας, ήσυχη, αρχοντική, με τη 
δική της ταυτότητα και κουλτούρα, έξω από τα στί-
φη των τουριστών του κοντινού Milano, στο οποίο, 
παρεμπιπτόντως, είχε ξεκινήσει και η Παγκόσμια 
Έκθεση Τροφίμων, με ορδές επισκεπτών να το 
κατακλύζουν στον υπέρτατο βαθμό συσσώρευσης, 
ιδιαίτερα στο κέντρο του. 

Την πρόσκληση να περπατήσουμε μαζί με την 
ομάδα του μας είχε απευθύνει ένας φίλος, ο Silvio, 
πρόεδρος μέχρι πρότινος του CAI Bergamo (Club 
Alpino Italiano), ένας φιλόσοφος της ορειβασίας, 
με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιήσαμε σειρά 
αναβάσεων την περσινή χρονιά στην οροσειρά των 

Το.μετέωρο.βήμα.του . . ..ορειβάτη .
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Ortles, με αρκετά υψηλά διακυβεύματα, ακόμα και 
για τους ίδιους τους Ιταλούς της Λομβαρδίας. 

Η τωρινή μας εξόρμηση είχε κάτι διαφορετικό, 
πρωτόγνωρο μέχρι σήμερα, απρόσμενο στην όλη 
του σύλληψη. Ο Ιταλός φίλος μας, ευαισθητοποιη-
μένος για την καθημερινότητα ατόμων που ζουν με 
μεταμοσχευμένα ζωτικά όργανα (σηκώτι, πνεύμονα, 
καρδιά), αποφάσισε να δημιουργήσει μία πεζοπορι-
κή ομάδα απαρτιζόμενη σχεδόν αποκλειστικά από 
τη συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων, στοχεύοντας 
στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους και 
στο να ζούν, στον ψυχολογικό τομέα, όπως όλοι 
οι υπόλοιποι άνθρωποι. Την κίνησή του αυτή υπο-
στήριξε ένθερμα το νοσοκομείο της πόλης, προ-
σφέροντας τις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, προ-
κειμένου να κριθούν ικανοί στο να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις μιας τέτοιας εξόρμησης, οπότε το 
εγχείρημα, με την κατάλληλη ψυχική προετοιμασία, 
μπήκε στην τελική του φάση με την προμήθεια του 
αναγκαίου ορειβατικού εξοπλισμού, υπόθεση εύκο-
λη στην Ιταλία, καθώς σε όλες τις πόλεις της υπάρ-
χουν περισσότερα από ένα καταστήματα Decathlon, 
με προϊόντα σε πολύ προσιτές τιμές αναλογικά με 
αυτές που πληρώνουμε στη χώρα μας. 

Είχαν προηγηθεί δύο εξορμήσεις σε χαμηλότε-
ρα υψόμετρα, μέχρι τα 1500μ., για την προσαρμογή 
της ομάδας στα βασικά τουλάχιστον σημεία, ανα-
γκαία για να κινηθεί με ασφάλεια οργανωμένα στο 
βουνό. Η συγκεκριμένη ανάβαση ήταν η τρίτη κατά 
σειράν με προορισμό τις Άλπεις των Οροβίων Ορέ-
ων, στην κοιλάδα του ποταμού Brembo (val Brem-
bana) και το καταφύγιο του CAI Bergamo Rifugio 
Gherardi σε υψόμετρο 1650μ. σε αλπικό πεδίο. 

Ο καιρός την παραμονή εκτονώθηκε με μία δυ-
νατή καταιγίδα, συνηθισμένα πράγματα στη βόρεια 
Ιταλία, οπότε το χάραμα μας βρήκε με υγρασία 
μεν, ανοιχτό καιρό δε και λιακάδα. Διασχίσαμε 
τα περίχωρα της πόλης του Βergamo, περάσαμε 
το φημισμένο για το νερό της πηγής του San Pel-
legrino (κάτι σαν την Ανω Στενή στη Δίρφη), φτάνο-
ντας μέσα από στενό φαράγγι στην τοποθεσία San 
Giovanni in Bianco («Άγιος Ιωάννης στα Λευκά»). 
Από τά 1100μ. ξεκίνησε η ανάβασή μας με αρκετή 
κόντρα, σε αλπικό τοπίο που ξεκούραζε το μάτι. Οι 
μικρές καλύβες με την περίεργη στέγη ήταν κλασικό 
δείγμα του τρόπου που έκτιζαν οι ντόπιοι γεωργοί 
τον περασμένο αιώνα, με οριακές διαστάσεις σύμ-
φωνα με τις πραγματικές ανάγκες τους.

Ανάβαση.με.φόντο.τη.Val.Brembana .
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Οι συμμετέχοντες, όλοι ανεξαιρέτως σε ηλικία 
μικρότερη από τη δική μου, ανέβαιναν με σπάνια 
πειθαρχία, κάποια αρχικά πειράγματα τα διαδέ-
χθηκε η απόλυτη ησυχία, δεδομένου ότι η κόντρα 
δεν άφηνε και πολλά περιθώρια για σπαταλημέ-
νες ανάσες. Ο Guido, ο αστείος της παρέας, που 
αποζητούσε περισσότερο απ’ τους άλλους την 
προσοχή μας, γκρίνιαζε για το ότι Σάββατο και 
τέτοια ώρα θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται στο 
κρεβάτι του και όχι να τρέχει στα βουνά. Αυτά και 
άλλα συναφή τα έλεγε κρυφογελώντας, ίσως-ίσως 
προσπαθώντας να επιβληθεί στους φόβους του 
και την αμφιβολία, εάν και αυτή την φορά θα τα 
καταφέρει. Κάποια στιγμή, αφού συστηθήκαμε, 
με ρώτησε, εάν κι εγώ είμαι μεταμοσχευμένος. 
Απάντησα αρνητικά, εξηγώντας του ότι είμαι απλά 
ένας φίλος του διοργανωτή Silvio, που, μαζί με την 
σύντροφό μου, απολαμβάνουμε τη φιλοξενία τους 
και την παρέα τους.

Μετά από ανάβαση δύο περίπου ωρών μέσα σε 
μία λαμπρή μέρα, περπατώντας επάνω σ’ ένα πρά-
σινο χαλί με όλων των ειδών τα λουλούδια, φτάσαμε 
στο καταφύγιο Gherardi. Ο φίλος μας είχε προνο-
ήσει επικοινωνώντας έγκαιρα, όπως επιβάλλουν οι 
περιστάσεις, να κανονίσει τα του γεύματος, απλά 
οι καταφυγιάδες μόλις είχαν έρθει κι αυτοί, οπότε 
υπήρχε χρόνος τουλάχιστον δύο ωρών μέχρι την 
ώρα που θα σερβιριζόμασταν και θα απολαμβάναμε 
την πολέντα, τοπικό έδεσμα της βόρειας Ιταλίας με 

Ή.στραβό.είναι.το.βουνό.ή.στραβά.ανεβαίνουμε .
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βάση το καλαμπόκι, γνωστό και στη χώρα μας, όπου 
βρίσκεται περίπου στα όρια της ανυποληψίας, αντί-
θετα με την βόρεια Ιταλία, όπου θεωρείται gourmet 
και τρώγεται μετά μανίας. 

Ο διορατικός Silvio, διαβλέποντας τη δυναμική 
της ομάδας και σταθμίζοντας με θαυμαστή σοφία 
τη χαρά πού εισέπραττε από τους συμμετέχοντες, 
πήρε την απόφαση να κινηθούμε ψηλότερα προς το 

οροπέδιο που εκτεινόταν επάνω από το καταφύγιο, 
χωρίς να αποκαλύψει σε κανέναν τι είχε κατά νου. 
Η ομάδα, ήσυχα και χαμογελαστά, ξαναπήρε το 
ανηφορικό μονοπάτι μέχρι τις πρώτες χιονούρες 
και το σενάριο άρχισε να ξεδιπλώνεται εντυπωσι-
ακά άγριο. 

Πρέπει να πούμε ότι τα συγκεκριμένα βουνά δεν 
σου προκαλούν δέος και θαυμασμό για τα μεγάλα 

Αρμονία.μεταξύ.ουρανού.και.γης .
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υψόμετρά τους αλλά για τη μορφολογία τους, 
πού συνήθως είναι παγωμένες μύτες με πολύ 
μεγάλη κλίση, εναλλαγή του παγετώνα με αλ-
πικό πεδίο, απότομες κατηφόρες και γκρέμια 
που δεν θέλεις να ξεκολλάει το μάτι σου από 
τά χνάρια του άρβυλού σου. Απρόσμενα, οι 14 
συμμετέχοντες έφτασαν σε μια εντυπωσιακή 
κόψη στα 1900 μέτρα, με θέα που δεν μπορεί 
εύκολα να χωρέσει στο μυαλό, ίσως κάποιες 
φωτό που τραβούσε η Χαρά θα εκφράσουν 
καλύτερα τι μπορούσες να δεις από εκείνο το 
σημείο. Δεν θα ισχυριστώ ότι είχαμε μαζί μας 
τον καταλληλότερο ορειβατικό εξοπλισμό, σί-
γουρα είχα υποτιμήσει το τι σχεδίαζε ο Silvio 
να κάνει, ας είναι καλά όμως, μας κάλυψε στα 
αναγκαία με τον καλύτερο τρόπο. 

Δύο πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε 
να αναφερθούν είναι αφενός το γεγονός ότι 
το σημείο «τρία» πού σχηματίζουν με τα δά-
χτυλα οι συμμετέχοντες αντιστοιχεί στην τρίτη 
κατά σειρά εξόρμηση που έχουν πραγματο-
ποιήσει (ήδη, τώρα πού γράφονται αυτές οι 
αράδες, έγινε και η τέταρτη), αφετέρου τα 
μπλέ καπέλα τύπου τζόκει πού φοράμε όλοι 
και όπου υπάρχουν οι λέξεις A SPASSO CON 
LUISA («Ένας περίπατος με τη Luisa»). Tο μή-
νυμα αυτό μαρτυρά την ανάμνηση της φίλης 
τους Λουίζας, μεταμοσχευμένης και αυτής, 
με συμμετοχή στις δύο προηγούμενες εξορ-
μήσεις, η οποία χρειάστηκε να χειρουργηθεί 
για δεύτερη φορά στο μεταμοσχευμένο της 
συκώτι, δυστυχώς, όμως, αυτή την φορά δεν 
τα κατάφερε.

Ο αρχηγός, αφού επερατώθησαν οι δια-
δικασίες των φωτογραφιών, κοίταξε βλοσυρά 
το ρολόι του και, απευθυνόμενος κοφτά στους 
συμμετέχοντες, έδωσε την άμεση εντολή 
καθόδου από το ίδιο μονοπάτι προς το κατα-
φύγιο. Έπειτα στράφηκε προς το μέρος μου 
και κρυφογελώντας μου είπε: «Εάν θέλεις 
εσύ, μπορείς ν’ ανέβεις μέχρι το επόμενο 
καταφύγιο Pizzo dei Tre Signori («Κορυφή των 
Τριών Κυρίων»), αρκεί αυτό να γίνει γρήγορα 
και να επιστρέψεις όσο γίνεται νωρίς για το 
προγραμματισμένο φαγητό στο καταφύγιο 
Gherardi».

Στράφηκα προς το μέρος της Χαράς με νόημα, 
πλην εισέπραξα την απόλυτη άρνηση προς τούτο· 
τελικά οι γυναίκες έχουν περισσότερο ανεπτυγμένο 
το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, το οποίο λειτουρ-

γεί προς πάσαν κατεύθυνση ανεπηρέαστο από 
καταστάσεις και συνθήκες. Έμεινα αναποφάσιστος 
για μερικά δευτερόλεπτα, χωρίς να είμαι έτοιμος να 
αποφασίσω, εάν θα αξιοποιούσα την προσφορά που 
μου έγινε, τελικά σε άγνωστα μέρη που γίνονταν 

Στιγμές.χαλάρωσης.πριν.την.κορυφή .
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πλέον απαιτητικά, είδα ότι έπρεπε να επιστρέψω με 
τους υπόλοιπους. Αναπάντεχα άκουσα τον Andrea 
και τον Gigi (εκ του Luigi) να ζητούν την άδεια του 
Silvio για να με ακολουθήσουν στην πορεία προς τη 
συγκεκριμένη κορυφή. Ο σοφός αρχηγός, διαισθα-
νόμενος ίσως ότι μια μοναχική ανάβαση θα με έβαζε 
σε μπελάδες, έδωσε, ω του θαύματος, την άδεια να 
πάμε οι τρεις μας. Έτσι ξεκινήσαμε φουριόζοι προς 
τα ψηλότερα. Η σηματοδότηση σε μέτρια επίπεδα, 
τα περισσότερα σημεία καλυμμένα από το χιόνι του 
παγετώνα, που μας έδειχνε τά δόντια του σε κάθε 
ευκαιρία. Ευτυχώς η τέλεια μέρα που μας χάρισε 
ο Μέγας Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος λειτούργησε 
καταλυτικά στο να συναντούμε σε κάθε σχεδόν βήμα 
μας και άλλους συνορειβάτες, οπότε η ψυχολογία 
μας πήρε και αυτή την ανιούσα. Προσπάθησα με 
κάθε τρόπο να εξηγήσω στον προπορευόμενο An-
drea ότι ορειβασία σημαίνει οικονομία δυνάμεων και 
όχι μαραθώνιο στο βουνό, αλλά προφανώς δεν τον 
έπεισα, διότι έκρυβε έναν τίγρη στην μηχανή του, 
όπως καυχιόταν κάποια παλιά διαφήμιση καυσίμου. 
Εγώ ήμουν ο μεσαίος, τελευταίος ερχόταν ο Gigi, 
σοβαρός και ίσως επιφυλακτικός για τα σχέδιά μας. 
Αναμφίβολα ήταν ο σκεπτικιστής της παρέας. 

Πρέπει να είχαμε ταυτιστεί απόλυτα με το χιο-
νισμένο πεδίο και τις απόκρημνες πλαγές, ίσως και 
να είχαμε συνεπαρθεί από το μεγαλείο της σπάνιας 
θέας, που μας έκοβε την ανάσα, ίσως και να έφταιγε 

ο Andrea, που συμπεριφερόταν σαν ορεινός μαρα-
θωνοδρόμος, κανείς δεν θα το μάθει, έτσι πέρασαν 
άλλες δύο ώρες, μέχρι που ξεπρόβαλε αναπάντεχα 
το καταφύγιο και η Κορυφή των Τριών Κυρίων στα 
2554μ. Η ανάβαση ήταν θέμα χρόνου, το γεγονός 
ήταν ότι είχαμε απομακρυνθεί πολύ από τον τελικό 
προορισμό μας, έτσι στον σχεδιασμό της επιστρο-
φής τέθηκε σε ψηφοφορία το ερώτημα, εάν θα 
έπρεπε να επιστρέψουμε από τά ίδια, δηλ. από το 
σηματοδοτημένο μονοπάτι, ή να αποτολμήσουμε μία 
κάθετη απότομη (direct) κατάβαση από την απότομη 
αλπική πλαγιά, ευτυχώς χωρίς πάγο, με προορισμό 
το καταφύγιο. Ο Andrea κι εγώ ψηφίσαμε τη λύση 
direct, ο συντηρητικός Gigi τάχθηκε υπέρ του ορθού 
δρόμου, της καθόδου από το μονοπάτι πού είχαμε 
έρθει. Όντας σε απόγνωση, λόγω του γεγονότος ότι 
είχε μειοψηφίσει, έκανε μία τελευταία προσπάθεια 
να μας μεταπείσει και ύστερα, μοιραία, υποτάχθηκε 
στη μοίρα του ακολουθώντας σιωπηλός.

Τα καλά νέα ήταν ότι είχαμε μία λαμπρή ημέρα 
με ατελείωτη ορατότητα, ένα βατό πεδίο με μεγάλη 
όμως κλίση και τη διάθεση να μην κάνουμε τους 
υπόλοιπους να μας περιμένουν στο φαγητό. Τα 
κακά νέα ήταν ότι πέφταμε συνεχώς σε γκρέμια, τα 
παρακάμπταμε οπισθοχωρώντας, χρησιμοποιώντας 
διάφορα μικρά λούκια σε ένα μάλλον ολισθηρό 
πεδίο από τη βροχή που είχε προηγηθεί. Δεήσαμε 
να συναντήσουμε ένα μονοπάτι που διαγραφόταν 

Η.ζωή.τραβά.την.ανηφόρα.(για.τρίτη.φορά) .
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καθαρά στα πόδια μας χωρίς μεγάλες υψομετρικές 
διαφορές, έτσι στον μισό χρόνο βρεθήκαμε με τους 
υπόλοιπους, που ήδη απολάμβαναν το πρώτο πιάτο. 
Ο Silvio σήκωσε τά μάτια του από τά spaghetti που 
είχε μισοφάει και, με τον λακωνικό τρόπο ομιλίας 
που τον χαρακτηρίζει, ρώτησε τον Andrea μέχρι πού 
είχαμε ανέβει. Όταν αυτός απάντησε με ειλικρίνεια, 
ήρθε και η δεύτερη ερώτηση, ποιον δρόμο είχαμε 
διαλέξει στην επιστροφή, ώστε να έρθουμε τόσο 
νωρίς. Η τρίτη και χαριστική ερώτηση έπεσε στο 
τραπέζι σαν βολή σε απόσπασμα, ποιος αποφάσισε 
την direct κάθοδο εκτός μονοπατιού.

Αυθόρμητα γελώντας και ο Αndrea και ο γρά-
φων, έδειξαν προς την μεριά που καθόταν ο Gigi, 
από τον οποίο έλειπε μόνον το στεφάνι, για να τον 
ανακηρύξει άγιο η καθολική εκκλησία. Αυτός, μισο-
βουτηγμένος στην πολέντα του, που είχε αρχίσει 
με βουλιμία να καταβροχθίζει, γυρνώντας προς 
το μέρος μας, είπε με πνιχτή φωνή: «Είστε δειλοί, 
δεν αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας  μπροστά στον 
αρχηγό». Σίγουρα ήταν χαρούμενος με την ορει-
βατική του επίδοση και δεν στάθηκε στο μάλλον 
κακόγουστο  αστείο μας. Για του λόγου το αληθές, 
στην επιστροφή με κέρασε και μπύρα. Στο κατα-
φύγιο, το οποίο δεν διέφερε σε τίποτα από τα δικά 
μας ελληνικά, πέραν του γεγονότος ότι ο καθένας 
παίρνει μαζί του φεύγοντας τα σκουπίδια του, αγο-
ράσαμε τις αναμνηστικές μπλούζες με τη λεζάντα: 

«Στη ζωή δε μετράνε τα βήματα που κάνεις ούτε τα 
παπούτσια που χρησιμοποιείς, αλλά τα χνάρια από 
τα πατήματα που αφήνεις πίσω σου».

Το γεύμα ολοκληρώθηκε με τον πλέον χαρού-
μενο τρόπο, τραβήχτηκε η καθιερωμένη αναμνη-
στική φωτογραφία και, τη στιγμή που ένας ορεινός 
μαραθώνιος ήταν σε εξέλιξη, πήραμε τον δρόμο 
της επιστροφής με θέα τις απέναντι χιονισμένες  
και απόκρημνες κορυφές, όπου, όπως μας εξομο-
λογήθηκε ο Silvio, ο παππούς του, ορειβάτης του 
μεσοπολέμου, άφησε την τελευταία του πνοή σε μία 
ανάβαση σε κάποια  γειτονική κορφή.

Ο αποχαιρετισμός και οι θερμές τους εκδηλώ-
σεις μάς έκαναν να νιώσουμε ότι, παρά τα θρυλού-
μενα για τους παγερούς στη συμπεριφορά τους 
Βορειοϊταλούς, είχαμε να κάνουμε με κάποιους 
αφάνταστα εκδηλωτικούς και χαρούμενους αν-
θρώπους, που, έστω για κάποιο χρονικό διάστημα, 
άφησαν πίσω το σημαντικό πρόβλημα της υγείας 
τους και διασκέδασαν σαν όλους τους άλλους υγιείς  
ανθρώπους, ίσως και πολύ περισσότερο.

Αφήσαμε ανοιχτή την πρόσκληση να μας επι-
σκεφθούν στην Ελλάδα, ίσως για κάποια ανάβαση 
στα δικά μας βουνά, είμαστε αισιόδοξοι ότι και αυτό 
θα γίνει, αρκεί να το πιστέψουν και να το θελήσουν. 
Σε τελική ανάλυση, για το προσωπικό τους πρόβλη-
μα έκαναν πολύ περισσότερα, γιατί όχι και γι’ αυτό. 
Όσον αφορά εμάς, τον αρχικό μας προβληματισμό 

Χαίρε.βάθος.αμέτρητο .
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και τις επιφυλάξεις για το πού πάμε, πιθανόν να 
μπλέξουμε, ακολούθησε η απόλυτη ταύτιση με 
τη θέληση αυτών των ανθρώπων, τις χαρούμενες 
στιγμές που ίσως είχαν για καιρό ξεχάσει και το 
συμπέρασμα ότι κανείς πρέπει να αποφασίζει, 
πάντοτε στα πλαίσια της λογικής, να συμμετέχει 

Μικρό ορειβατικό γλωσσάρι
ορειβατικά άρβυλα – stivali, scarponi
μπατόν – bastoncini
σακκίδιο – zaino (προφέρεται τζάινο)
κραμπόν – ramponi
πιολέ – picoccia (προφέρεται πικότσα)
καταφύγιο – rifugio, capanna
κρεβάς – crevaccia
μπιβουάκ – bivacco
παγετώνας – ghiacciaiο (προφέρεται γκιατσιάιο)
μονοπάτι – sentiero

σε εκδηλώσεις που ίσως αρχικά του δημιουργούν 
φόβο, αναστολές και κάποιο προβληματισμό. Εάν 
δεν συμμετείχαμε στη συγκεκριμένη εξόρμηση, δεν 
θα μαθαίναμε ποτέ πού φτάνουν τα όρια της ανθρώ-
πινης θέλησης και, όπως, λένε οι Ιταλοί, volere e 
potere («θέλω σημαίνει μπορώ»).

Καλές αναβάσεις σε όλους τους συνορειβάτες, 
σε όποιο τόπο κι αν βρίσκονται.

Και μερικά χρήσιμα παραλειπόμενα
Οι ενήμερες ταυτότητες της Ελληνικής Ομοσπονδί-
ας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) ισχύουν στα 
Καταφύγια του Club Alpino Italiano (358) με σημα-
ντικές εκπτώσεις στις διανυκτερεύσεις.

Όσον αφορά κάποιες ονομασίες ορειβατικού 
κυρίως εξοπλισμού, στη χώρα μας έχουν επικρα-
τήσει οι γαλλικές ονομασίες, αντίθετα στην Ιταλία 
ΔΕΝ ισχύει τίποτα από αυτά και είτε στα καταφύγια 
είτε στα καταστήματα ορειβατικού εξοπλισμού θα 
πρέπει να αναφέρεσθε με τις ιταλικές ονομασίες. 

Μία τελευταία επισήμανση. Αναφέρθηκε προη-
γουμένως ότι τα ορειβατικά καταφύγια στην Ιταλία 
παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τά ελληνικά. 
Κάποια είναι καθαρά ορειβατικά, υπάρχουν και 
αρκετά με προδιαγραφές πολυτελούς ξενοδοχείου, 
με κουζίνα υψηλής μαγειρικής, με τις αντίστοιχες, 
φυσικά, χρεώσεις.

Κυκλοφορεί έκδοση του 2014 της εφημερίδας 
Corriere de la Sera με αναφορά σε όλα τα κατα-
φύγια του CAI και αναλυτικές παρουσιάσεις ενός 
εκάστου.

Η.ώρα.της.επιστροφής.στην.πραγματικότητα .

Όταν.το.μεράκι.για.την.τέχνη.
συνάντησε.τους.ορειβάτες .
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Τατζικιστάν
Πεζοπορώντας στο οροπέδιο των Παμίρ
Κείμενο: Μάκης Κακολύρης, Βασίλης Θωμόπουλος, Robby Maes 
Φωτογραφίες: Μάκης Κακολύρης

«Ψεύτικος είναι ο ντουνιάς και ψεύτικη η ζωή 
μας», λέει το λαϊκό τραγούδι. Η περσικής 

προέλευσης λέξη «ντουνιά» (=κόσμος) χρησιμοποι-
είται επίσης 4500χλμ. ανατολικότερα, στην κεντρι-
κή Ασία, από τους εκεί γηγενείς, για να ονομάσει 
το οροπέδιο που σχηματίζεται από τις κορυφές 
της οροσειράς των Παμίρ, το «Μπαμ-ι-Ντουνιά», 
δηλ. τη «Στέγη του Κόσμου». Το μέσο ύψος του 
οροπεδίου, που το μεγαλύτερο μέρος του ανήκει 
στο Τατζικιστάν, φτάνει τα 4000μ. ενώ αρκετές κο-
ρυφές που το περιβάλλουν ξεπερνούν τα 7000μ. 
(Kommunizma – νυν Ismail Sοmοni, 7495 μ., Λένιν, 
7134, Korzhenevskaya, 7105, κ.ά.). 

Καλύτερη εποχή να επισκεφθεί κάποιος τα 
Παμίρ είναι ο Ιούλιος και το πρώτο 15θήμερο 
του Αυγούστου. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στο 

υψόμετρο των 4000μ. γύρω στους 15° κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, ενώ πέφτει τη νύχτα στους 
4° περίπου, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Πώς φτά-
νει, όμως, κανείς εκεί; Οι τρεις μας πετάξαμε για 
την πρωτεύουσα του Τατζικιστάν, την Ντουσάνμπε 
(Dushanbe), με τις τουρκικές αερογραμμές μέσω 
Κωνσταντινούπολης (5,5 ώρες συνολικά). Άφιξη 
στην Ντουσάνμπε νωρίς το πρωί, εγκατάσταση στο 
διαμέρισμα που είχαμε κλείσει μέσω της booking.
com (50-60 δολάρια την ημέρα είναι μια μέση τιμή), 
ύπνος και στη συνέχεια εξερεύνηση της πόλης, που 
αποδείχτηκε πραγματικά μια ευχάριστη έκπληξη. 
Ενώ περιμέναμε να βρούμε μπλοκ από άκομψες 
πολυκατοικίες σταλινικού τύπου στην πόλη αυτή, 
πρωτεύουσα μιας χώρας που στο παρελθόν απο-
τελούσε τη γεωγραφική και οικονομική εσχατιά 
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της Σοβιετικής Ένωσης, βλέπαμε να ορθώνονται 
μπροστά μας κτήρια εκπληκτικής ομορφιάς. Δεδο-
μένου ότι το Τατζικιστάν είναι από τις φτωχότερες 
χώρες του κόσμου, εντύπωση προξενούν επίσης 
οι ανεγειρόμενες πολυκατοικίες που κατακλύζουν 
σταδιακά την πόλη. 

Εντούτοις, η Ντουσάνμπε δεν ήταν ο σκοπός της 
επίσκεψής μας. Έτσι, την επομένη το πρωί επιβιβα-
στήκαμε στο τζιπ που μας έστειλε με καθυστέρηση 
μερικών ωρών ο τουριστικός πράκτορας που είχε 
αναλάβει τη μετακίνησή μας, προκειμένου να καλύ-
ψουμε τα 680χλμ. άθλιου οδικού δικτύου που θα μας 
έφερνε στην πόλη Χορόγκ (Khorog), στις παρυφές 
των Παμίρ, στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Διανυκτέ-
ρευση στο στρωμένο με χαλιά δωμάτιο ενός «home-
stay» στην Καλάι-Κουμ (Kalai-Khum), κάπου στα μισά 

της διαδρομής. Τα homestay, σπίτια που διαθέτουν 
ένα ή περισσότερα δωμάτια προς ενοικίαση, απο-
τελούν τη συνηθέστερη δυνατότητα διαμονής στο 
Τατζικιστάν. Η τιμή τους κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 
δολαρίων το άτομο, ενώ το φαγητό που προσφέ-
ρουν κοστίζει γύρω στα 5 δολάρια. Οι κατολισθή-
σεις παρέτειναν την άφιξή μας στην Χορόγκ κατά 
4 ώρες. Άλλοι, βέβαια, λιγότερο τυχεροί έπρεπε να 
περιμένουν πάνω από μιάμιση μέρα, προκειμένου 
ν’ ανοίξει πάλι ο δρόμος. Καθόλη τη διαδρομή το 
μάτι μας ήταν κολλημένο στην απέναντι πλευρά του 
ποταμού Παντζ (Panj), στο Αφγανιστάν. 

Υποτίθεται ότι, για να φτάσουμε στο χωριό 
Μπατσόρ (Bachor), αφετηρία της πρώτης πεζοπο-
ρικής μας διαδρομής στα Παμίρ, θα παίρναμε από 
τη Χορόγκ τον φημισμένο αυτοκινητόδρομο Μ41 
(Pamir Highway). Οι θεοί των κατολισθήσεων είχαν 
όμως άλλη άποψη. Αυτό σήμαινε ότι η αναγκαστική 
παράκαμψη μέσω Roshtqala – Jawshanoz – Jelondy 
– Sardem θα μετέτρεπε με καθόλου μαγικό τρό-
πο τις τρεις ώρες της διαδρομής σε επτά. Εν τω 
μεταξύ, ο Κιργίζιος οδηγός του τζιπ πρόλαβε στο 
μεσοδιάστημα να αποκοιμηθεί στο τιμόνι και να 
προσγειώσει το τζιπ σε μια συστάδα μικρών βρά-
χων εκτός δρόμου. Το μόνο που μας παρηγορούσε 
είναι ότι, μετά από μια επιπλέον αναμονή τεσσάρων 
ωρών, δεν θα συνεχίζαμε με τον ίδιο οδηγό. 

Φτάνοντας τα μεσάνυχτα στο Μπατσόρ (3350μ.), 
έπρεπε να βρούμε αγωγιάτη, ο οποίος θα ήταν και 
ο οδηγός μας για τις επόμενες επτά μέρες στην 

Οροπέδιο.των.Παμίρ:.σεληνιακό.τοπίο..
εκπληκτικής.ομορφιάς.στα.4000μ .

Γεύμα.και.διανυκτέρευση.σε.καλύβα..
Κιργιζίων.βοσκών.καθ’.οδόν.προς.τη.λίμνη.Ζορκούλ .
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πρώτη μας πεζοπορία στα Παμίρ. Η μαγική διαδρο-
μή των εκατόν χιλιομέτρων που θα ακολουθούσαμε 
θα μας έφερνε, περνώντας δίπλα από μια πλειάδα 
λιμνών, από το Μπατσόρ στη λίμνη Γιασιλκούλ 
(Yashilkul) (μέσω Σαζαρότ – Ζαροσκούλ (Zaroshkul) 
– Βιχίντζ – Ιzκούλ (Izkul – τρεις λίμνες) – Τσαπ-
νταρκούλ (Chapdarkul). Το μέσο ύψος στο οποίο 
περπατούσαμε ήταν τα 4300μ., έχοντας συχνά να 
διασχίσουμε μικρά ποτάμια, το βάθος των οποίων 
δεν ξεπερνούσε ευτυχώς το ύψος της μέσης, κάτι 
που όμως απαιτούσε να έχει κανείς μαζί του ένα 
δεύτερο ζευγάρι ελαφρά παπούτσια. Φυσικά το 

υψόμετρο δεν μας άφησε ανέγγιχτους. Τις πρώτες 
τρεις μέρες, ακόμη και η σκέψη του φαγητού μας 
προκαλούσε τάση προς έμετο. 

Μετά τις πρώτες μέρες, όλα εξελίχθηκαν 
ομαλά. Το τοπίο πραγματικά ονειρικό: κάτι σαν 
τη σελήνη με λίμνες! Οι γύρω κορφές απολύτως 
γυμνές, χωρίς ίχνος βλάστησης, σε μια πληθώρα 
παραλλαγών του καφέ χρώματος, φορτωμένες με 
χιόνια πάνω από τα 5000μ. καθρεπτίζονταν στα πε-
ντακάθαρα νερά των λιμνών, με τις αγελάδες και τα 
γιακ να βοσκούν στα πέριξ. Το ψιλοβρόχι μάς επι-
σκεπτόταν μέρα παρά μέρα, κυρίως τις νυχτερινές 
ώρες, χωρίς όμως να μας δημιουργεί προβλήματα. 
Ο Ασούρ, ο αγωγιάτης μας, έστριβε τον καπνό του 
με φύλλα εφημερίδας, απολαμβάνοντας το λιγοστό 
φαγητό που μπορούσαμε να μοιραστούμε μαζί του. 
Η άφιξή μας στη λίμνη Γιασιλκούλ έγινε μια μέρα 
νωρίτερα απ’ ό,τι είχαμε προβλέψει, με αποτέλεσμα 
να πρέπει να περιμένουμε μέχρι την επομένη, που 
θα ερχόταν να μας πάρει το τζιπ. 

Μετά την αναχώρησή μας από τη λίμνη Γιασιλ-
κούλ, και αφού ο Ασούρ έλαβε πρώτα τα χρήματα 
της συμφωνίας (15 δολάρια γι’ αυτόν ως οδηγό 
και 15 δολάρια για το γαϊδούρι του ημερησίως), 
για να επιστρέψει μέσω των βουνών στο χωριό της 
αφετηρίας μας, μεταβήκαμε στο χωριό Αλισούρ 
(Alichur) για φαγητό μέσω του περίφημου αυτοκι-
νητοδρόμου των Παμίρ. Διανυκτερεύσαμε σε χωριό 

Δεύτερη.διανυκτέρευση.στα.4250μ ..καθ’.οδόν.προς.τη.λίμνη.Γιασιλκούλ .
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Κιργιζίων ημινομάδων, το Μπας Γκουμπέζ (Bash 
Gumbez), απ’ όπου θα ξεκινούσαμε τη δεύτερη 
πεζοπορία μας που θα θα κάλυπτε μια απόσταση 

περίπου 50χλμ., με απώτερο προορισμό τη λίμνη 
Ζορκούλ (Zorkul), η οποία βρίσκεται στα σύνορα 
με το Αφγανιστάν. Το «homestay» όπου διανυκτε-
ρεύσαμε δεν πρόσφερε τη δυνατότητα μπάνιου. 
Εντούτοις, οι κάτοικοι του χωριού μας υπέδειξαν 
τον ιδιοκτήτη αυτοσχέδιου λουτρού, στο οποίο, 
με 6 δολάρια αντίτιμο, θα είχαμε την ευκαιρία να 
μπανιαριστούμε μετά από επτά μέρες, ενώ έτερος 
κάτοικος, ο μοναδικός ιδιοκτήτης γεννήτριας σ’ 
ένα χωριό δίχως ηλεκτρικό ρεύμα, θα αναλάμβανε 
τη φόρτιση των φωτογραφικών μας μηχανών. Δύο 
νεαροί, αλλά άπειροι Κιργίζιοι με τα δύο γαϊδούρια 
τους θα ήταν οι αγωγιάτες-οδηγοί μας για τις επό-
μενες τρεις μέρες. 

Οι δύο διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της 
πεζοπορίας έγιναν σε γιούρτες Κιργιζίων βοσκών. 
Το συμβολικό χρηματικό τίμημα ήταν της τάξεως 
των 5 δολαρίων κατ’ άτομο για κάθε βράδυ. Άλλο 
τόσο μας κόστισε το φαγητό που μας προσέφεραν, 
το οποίο περιλάμβανε κεφίρ (είδος γιαουρτιού), 
βούτυρο, γάλα (αγελαδινό και από γιάκ), ψωμί και 
τσάι των Παμίρ ((ένα περίεργο ρόφημα με αλάτι και 
βούτυρο). Ούτε λόγος για λίγο κρέας! Το διάσελο 
την τελευταία ημέρα της πεζοπορίας μας, μας 
έφερε σε υψόμετρο 4790μ. Η απότομη πλαγιά και 
η σάρα αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για το 
δεύτερο γαϊδούρι, το οποίο ελεύθερο υπηρεσίας 
πλέον θα περίμενε σε εκείνο το σημείο την επιστρο-

Η.λίμνη.Ζαροσκούλ.στα.4500μ .

Παρασκευή.κεφίρ.από.γυναίκες.βοσκούς.στην.περιοχή..
του..Καργκούς.(Khargush),.κοντά.στη.λίμνη.Ζορκούλ .
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φή των ιδιοκτητών του μετά από πολλές ώρες, 
διατρέχοντας τον κίνδυνο να το κατασπαράξουν 
οι λύκοι της περιοχής. Το πρώτο γαϊδούρι μάς 
είχε ήδη εγκαταλείψει προ πολλού, τραυματι-
σμένο στο πόδι ένεκα της απειρίας των νεαρών 
ιδιοκτητών του κατά τη διάβαση ενός ποταμού. 
Ατυχώς για εμάς, ο οδηγός του τζιπ, ο Αλισούρ, 
και ο επίσης Τατζίκος ξεναγός μας, ο Ντονίς,  
είχαν αποφασίσει να μας περιμένουν όχι στο 
εγκαταλειμμένο σοβιετικό στρατόπεδο, που ήταν 
το σημείο συνάντησής μας, αλλά σε μια στάνη 
5χλμ. μακρύτερα, απολαμβάνοντας τις «απέριτ-
τες» ανέσεις της και την αποκλειστικά γυναικεία 
παρουσία (το ένα τέταρτο των ανδρών της χώ-
ρας εργάζεται στη Ρωσία). Από ένα διερχόμενο 
τζιπ θα μαθαίναμε τα καθέκαστα και την επομένη 
το πρωί ο Βασίλης και ο Ρόμπυ θα ανελάμβαναν 
την ανεύρεσή τους. Βέβαια, ο συγχρωτισμός με 
τις γυναίκες βοσκούς θα έδινε την ευκαιρία στον 
Βασίλη να δοκιμάσει το μοναδικό διαθέσιμο κρέ-
ας της περιοχής: ψητή μαρμότα! Η επόμενη δια-
νυκτέρευση έλαβε χώρα στο καταπράσινο χωριό 
Λαγκάρ (Langar), κοντά στο οποίο βρίσκονται τα 
φημισμένα λουτρά Bibi Fatima.

Η τρίτη πεζοπορία μας, που θα κάλυπτε 
52χλμ. (επιστροφή από το ίδιο μονοπάτι), ξεκίνη-
σε από το χωριό Βρανγκ (Vrang) με προορισμό 
το ομώνυμο πέρασμα (Vrangdara) στα 5100μ. και 
σκοπό την ενατένιση, έστω και εξ αποστάσεως, 

Τα.αφγανικά.Παμίρ,.όπως.φαίνονται.από.το.Τατζικιστάν .

Παρασκευή.γιαουρτιού.από.γιάκ,..
με.τις.γιούρτες.να.διακρίνονται.στο.βάθος .

Η.νεαρή.παντοπώλις.του.καταπράσινου.χωριού.
Λανγκάρ,.στα.σύνορα.με.το.Αφγανιστάν .



της κορυφής Καρλ Μαρξ (6723μ). Βέβαια, όπως 
συμβαίνει και με τον μαρξισμό εν γένει, μετά βίας 
μπορέσαμε να διακρίνουμε την κορυφή, καθώς ήταν 
κρυμμένη από σύννεφα. Αγωγιάτη-οδηγό είχαμε 
αυτή τη φορά τον χαλκέντερο 55χρονο δάσκαλο του 
χωριού, ο οποίος δεν σταμάτησε λεπτό εν είδει σκα-
πανέα να ανοίγει με την τσάπα του περάσματα για 
το γαϊδούρι του σε άβατες από τις κατολισθήσεις 
πλευρές των βουνών. Λίγο πριν από την κορυφή, ο 
δρόμος μας διασταυρώθηκε με αυτόν ενός αιλου-
ροειδούς (δύσκολο να πούμε αν ήταν κάποιος λύ-
γκας ή η ακριβοθώρητη λεοπάρδαλη των χιονιών), 
που πέρασε μπροστά μας με εκπληκτική ταχύτητα. 
Τσιμπιόμασταν για να βεβαιωθούμε ότι αυτό που 
είδαμε ήταν αλήθεια. Δυστυχώς, ο αγωγιάτης δεν 
μοιράστηκε τον ίδιο ενθουσιασμό με εμάς, αφού 
άρχισε να ανησυχεί για το γαϊδούρι του, το οποίο 
είχαμε αφήσει στους πρόποδες του περάσματος. 

Μετά την επιστροφή στην Βρανγκ, το όνειρο 
άρχισε να βαίνει προς το τέλος του. Αναγκαστή-
καμε να ακυρώσουμε τη στάση στο μεθοριακό 
αφγανικό παζάρι του Ισκασίμ (Iskashim), αφού 
αυτό είχε σταματήσει να λειτουργεί προ τριμήνου 
(οι ντόπιοι μας είπαν ότι Ταλιμπάν είχαν πλησιάσει 
σε απόσταση 40χλμ. από τα σύνορα). Εντούτοις, 
δεν παραλείψαμε να επισκεφθούμε τις ιαματικές 
πηγές Garmchasma, λίγο πριν τη Χορόγκ, ενώ τους 
Αφγανούς, με τα μηχανάκια και τις βακτριανές κα-
μήλες τους, καθώς και τα πλινθόκτιστα σπίτια τους, 

θα συνεχίζαμε να τους κοιτάμε με την ίδια οφθαλ-
μική βουλιμία από την άλλη πλευρά του ποταμού 
Παντζ για εκατοντάδες χιλιόμετρα ακόμη καθοδόν 
προς τη Χορόγκ και κατόπιν προς την πρωτεύουσα 
Ντουσάνμπε. Για κάποιους από εμάς, το ταξίδι στα 
Παμίρ ήταν αναμφίβολα το πιο εντυπωσιακό ταξίδι 
της ζωής μας! 
Σημ. Συνολικό κόστος ταξιδιού κατ’ άτομο: περίπου 2000 δο-

λάρια για ένα διάστημα 21 ημερών. Για πληροφορίες σχετικά 

με το ταξίδι, στείλτε μας μήνυμα στα: vthomo@hotmail.com, 

gkakoliris@gmail.com, robby.maes@hotmail.com

Η.λίμνη.Ζορκούλ,.απ’.όπου.πηγάζει.ο.ποταμός.Παμίρ,.φυσικό.σύνορο.μεταξύ.Τατζικιστάν.και.Αφγανιστάν .
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Camino de Santiago 
de Compostela
Μικρό οδοιπορικό στη Βόρεια Ισπανία
Κείμενο: Στέλιος Μπαφαλούκος

Φωτογραφίες: Ελένη Σκαλτσά, Στέλιος Μπαφαλούκος

Άγαλμα.προσκυνητή.στο.υψηλότερο.σημείο.της.διαδρομής.μας .
Η.χαρακτηριστική.σήμανση.του.μονοπατιού.(κάτω) .
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Η ιδέα ήταν της Ελένης. 
– Πάμε να περπατήσουμε στο Santiago;

Η απάντηση ήταν: 
– Να πας.
Ο χρόνος, όμως, και η... συνεχής επανάληψη 

φθείρουν ακόμα και βράχους, πολύ περισσότερο 
δε που στο παιχνίδι μπήκε και η δασκάλα των 
Ισπανικών της Ελένης, που εξέφρασε την επιθυ-
μία να συμμετάσχει στην εξόρμηση. Έτσι, με το 
μικρόβιο της οργάνωσης ενός ακόμα ταξιδιού να 
με τρώει, ξεκίνησε το ψάξιμο και οι ερωτήσεις. Στο 
βιβλιοπωλείο που εργάζεται η φίλη μας η Μαρίνα Σ. 
βρήκα ένα μικρό και πολύ εύχρηστο βιβλίο-χάρτη, 
που ήταν οδηγός μας σε ολόκληρο το οδοιπορικό, 
πρωταρχικός όμως πληροφοριοδότης μας ήταν η 
Μαρία Γ., που το είχε κάνει πέρυσι με την ΕΟΦ.

Το ταξίδι, εκτός από το πεζοπορικό του κομμά-
τι, περιέλαβε και τουριστικούς προορισμούς, που 
βρίσκονται πάνω στη διαδρομή ή έστω κοντά της, 
κι έτσι διήρκεσε 20 ημέρες, εκ των οποίων οι έξι 
αφιερώθηκαν στην πεζοπορία.

Ο μύθος λέει ότι ο απόστολος Ιάκωβος (Sant 
Iago) εδίδαξε για έξι περίπου χρόνια στη Γαλικία 
(ΒΔ επαρχία της Ισπανίας) και κατόπιν μετέβη στα 
Ιεροσόλυμα, όπου και εμαρτύρησε-αποκεφαλίστη-
κε. Οι μαθητές του κατάφεραν να πάρουν το σώμα 
του και να το μεταφέρουν στη Γαλικία, όπου και το 
έθαψαν. Οι αιώνες πέρασαν χωρίς άλλη σχετική 
αναφορά, μέχρι το 813 μ.Χ., οπότε, σύμφωνα πάντα 
με τον μύθο, ένας ερημίτης της περιοχής είδε ένα 
βράδυ αστέρια να πέφτουν προς μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση και συγχρόνως είχε ενόραση κατά την 
οποία ο άγιος του ανέφερε ότι εκεί που πέφτουν 
τα αστέρια βρίσκεται ο τάφος του. Ο τόπος εκείνος 
ονομάστηκε Santiago de Compostela, από τις λατι-
νικές φράσεις campus stellae, που σημαίνει τόπος 
των αστεριών, ή composita tella, που σημαίνει μέ-
ρος ταφής νεκρών, επειδή στην περιοχή υπήρχε 
αρχαίο ρωμαικό νεκροταφείο. Εκεί ανηγέρθη από 
τον 11ο έως τον 18ο αιώνα ο σημερινός μεγαλο-
πρεπής καθεδρικός ναός. Σιγά σιγά άρχισαν να 
συρρέουν προσκυνητές απ’ όλη την Ευρώπη, με 
αποτέλεσμα το Santiago de Compostela να αποτε-
λεί κατά τον Μεσαίωνα ένα από τα τρία (μαζί με την 
Ρώμη και τα Ιεροσόλυμα) μεγαλύτερα προσκυνή-
ματα των χριστιανών. Τους χιλιάδες προσκυνητές 
προστάτευαν -διευκόλυναν οι τοπικοί άρχοντες, 
που, με το πρόσχημα της προστασίας των προσκυ-
νητών, αποσκοπούσαν στον έλεγχο των μονοπατιών 
και στην εδραίωση της κυριαρχίας τους επί των 

Αράβων, που την εποχή εκείνη είχαν εξαπλωθεί 
σε πολύ μεγάλο μέρος της σημερινής Ισπανίας. 
Δημιουργήθηκαν, λοιπόν, μονοπάτια (camino στα 
Ισπανικά) από όλα τα σημεία της Ευρώπης, εκ των 
οποίων το διασημότερο είναι σήμερα το γαλλικό 
(camino francés). Κατά μήκος του μονοπατιού αυτού 
κτίσθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών καταλύμματα 
(albergue) για τους προσκυνητές, ακόμα και νοσο-
κομεία και νεκροταφεία γι’ αυτούς.

Σήμερα το γαλλικό μονοπάτι ξεκινά από το Saint 
Jean Pied de Port, που βρίσκεται στους πρόποδες 
των Πυρηναίων από την πλευρά της Γαλλίας, και 
μετά από 27 χλμ. φθάνει στο Roncesvalles, που 
είναι ο πρώτος σταθμός επί ισπανικού εδάφους, 
στα Πυρηναία κι αυτός. Από εκεί το Santiago απέ-
χει 790 χλμ. Το camino francés έχει χωρισθεί σε 34 
τμήματα μήκους περίπου 22χλμ. το καθένα, πράγ-
μα που σημαίνει 6-7 ώρες πεζοπορία απο το ένα 
τμήμα στο άλλο. Στην αρχή και στο τέλος του κάθε 
τμήματος υπάρχουν ξενώνες για τους προσκυνητές 
(peregrinos), είτε δημοτικοί (κόστος διανυκτέρευσης 
6-8 ευρώ το άτομο) είτε ιδιωτικοί (κόστος διανυκτέ-
ρευσης 10-15 ευρώ το άτομο). Στους μεν πρώτους, 
σε κάθε χώρο κοιμούνται από 10 έως 40 άτομα, ενώ 
στους δεύτερους από 3 έως 10 άτομα. Υπάρχουν 
επίσης και γεύματα (menu των 10 ευρώ/άτομο) για 
τους προσκυνητές. Οι διαδρομές είναι βατές (βαθ-
μός δυσκολίας 1 κατά τα πρότυπα του ΠΟΑ), σε δα-
σικούς δρόμους με εξαιρετική σήμανση, σε σημείο 
που οι περισσότεροι οδοιπόροι δεν χρησιμοποιούν 
χάρτη. Το χαρακτηριστικό σημάδι είναι ή το κίτρινο 
όστρακο (αχιβάδα) ή το κίτρινο βέλος. Στο μέσον 
τουλάχιστον της κάθε διαδρομής υπάρχουν café για 
ανεφοδιασμό και ξεκούραση. Για μεγαλύτερη διευ-
κόλυνση, σε κάθε σταθμό υπάρχει και η δυνατότητα 
να παραδώσεις τις βαριές αποσκευές σου σε μετα-
φορική εταιρεία, που, με κόστος 3-7 ευρώ/κομμάτι, 
θα τις μεταφέρει στον επόμενο σταθμό.

Ενώ, λοιπόν, η οργάνωση του ταξιδιού έχει ολο-
κληρωθεί -μέχρι και πετσέτες γρήγορου στεγνώ-
ματος που τις κρεμάς έξω απο το σακίδιο έχουμε 
προμηθευθεί- εμφανίζεται δέκα ημέρες πριν από το 
ταξίδι οστεοαρθρίτις ισχίου, που ρίχνει κατακόρυφα 
τη διάθεση του γράφοντος και τον γεμίζει άγχος για 
την έκβαση του ταξιδιού. Ο γιατρός όμως και η φίλη 
Αλίκη Κ. δίνουν το σωτήριο στίγμα:

– Κάνε ό,τι μπορείς, όχι ό,τι θέλεις, και μην το 
βάζεις κάτω. 

Έτσι, έχουμε και λέμε:

Camino de Santiago 
de Compostela
Μικρό οδοιπορικό στη Βόρεια Ισπανία
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Αθήνα – Ζυρίχη – Bilbao  
(δεν υπάρχει απευθείας πτήση)
Ωραία, καθαρή, ήσυχη πόλη με πολύ γραφική πα-
λαιά συνοικία και στίγμα της το εντυπωσιακό εξωτε-
ρικά (όχι απαραίτητα και ωραίο) μουσείο μοντέρνας 
τέχνης Guggenheim. Διαθέτει επίσης και πανέμορ-
φο, μικρό και περιεκτικό μουσείο καλών τεχνών 
πέντε λεπτά με τα πόδια απ’ το Guggenheim.

Bilbao – Pamplona (οι ταύροι στους δρόμους 
κάθε 6 Ιουλίου) – Roncesvalles με το λεωφο-
ρείο της γραμμής. 

Να ’μαστε, λοιπόν, στο ξεκίνημα του οδοιπορι-
κού μας γεμάτοι προσδοκίες αλλά και άγχος, αν 
θα τα καταφέρουμε μετά και τη νεοαποκτηθείσα 
οστεοαρθρίτιδά μας. Το Roncesvalles είναι ένας 
μικρός οικισμός μέσα στο πράσινο πάνω στα Πυρη-
ναία, με τουλάχιστον ένα ξενοδοχείο και ένα πρώην 
μοναστήρι του 19ου αιώνα, αν δεν κάνω λάθος, 
που έχει μετατραπεί σε albergue χωρητικότητας 
αρκετών δεκάδων προσκυνητών. Αφού δίνουμε τα 
στοιχεία μας για να πάρουμε το «διαβατήριο» του 
προσκυνητή, που θα σφραγίζουμε τακτικά στη δια-
δρομή ως απόδειξη της διέλευσής μας, αφήνουμε 
γρήγορα τα πράγματά μας στο κρεβάτι (ο θάλαμός 
μας έχει χωρητικότητα μόνο 10 ατόμων, ευτυχώς) 

και τρέχουμε να προλάβουμε τη λειτουργία για τους 
προσκυνητές, που γίνεται κάθε βράδυ στις 20.00. 
Μετά τη λειτουργία ακολουθεί ένα γρήγορο δείπνο 
και ένα ακόμα πιο γρήγορο μπάνιο, γιατί τα φώτα 
στο albergue, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα στη 
διαδρομή, κλείνουν στις 22.00.

Roncesvalles – Zubiri (��,�χλμ.)
Έγερση το πρωί στις 06:00, για να αναχωρήσουμε 
με το πρώτο φως, που σε εκείνα τα μέρη κάνει την 
εμφάνισή του στις 07:00. Κόσμος πολύς απ’ όλα τα 
μέρη της γης περπατά με χαμόγελο και ανυπομο-
νησία για τη διαδρομή, ανταλλάσσοντας την ευχή 
που θα ακούσουμε δεκάδες φορές τις επόμενες 
ημέρες: buen camino, «καλό δρόμο». Ο καιρός είναι 
θαυμάσιος (Ιούνιος μήνας), το τοπίο καταπράσινο 
και ο ήλιος, που ψηλώνει αργότερα, μας βρίσκει να 
διαβαίνουμε μέσα από σκιερά δάση και καταπράσι-
νους αγροτικούς δρόμους. Αφού προσπερνάμε και 
μας προσπερνούν Νοτιοκορεάτες, Ισπανοί, Γάλλοι, 
Πολωνοί και λοιποί, συναντάμε ένα ζευγάρι μεσή-
λικων Γερμανών, που έρχονται με τα πόδια απο 
το... Μόναχο. Περπατούν ήδη συνεχώς εδώ και 
δυόμισυ μήνες, με μια μόνο διήμερη στάση. Όταν 
θα ολοκληρώσουν το οδοιπορικό τους, θα έχουν συ-
μπληρώσει, όπως μου λένε, 2800χλμ. πεζοπορίας. 
Ο άντρας του ζευγαριού μου δείχνει μια ουλή στο 

Φεύγοντας.από.τη.Roncesvalles .
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γόνατό του απο εγχείρηση που είχε κάνει, λόγω 
πολλαπλού κατάγματος, προ εικοσαετίας. Παρά 
τις κάποιες ενοχλήσεις που έχει στις κατηφόρες, 
όπως λέει, συνεχίζει απτόητος. 

Μετά από λίγο συναντάμε τη Barbara απο την 
Γένοβα, που περπατά μόνη της, και, με κουβεντού-
λα και αναλύσεις κάθε είδους, φθάνουμε κατά τις 
13:30 στο Zubiri, πρώτο σταθμό της διαδρομής. Οι 
βαλίτσες μας έχουν ήδη φθάσει και μας περιμένουν 
στο δημοτικό albergue. Δεν καθόμαστε εκεί, γιατί 
έχει πολύ κόσμο, και βρίσκουμε ένα άλλο μικρό-
τερο και βολικότερο. Εκεί γνωριζόμαστε με ένα 
ζευγάρι από τη Δανία και την Virgin από τον Άγιο 
Μαυρίκιο, που έχει ξεκινήσει να περπατά απο τη 
Λυών της Γαλλίας. Πρώτη κίνηση να φορέσουμε 
τις σαγιονάρες μας, να πάρουν αέρα τα πόδια μας, 
να πλύνουμε τα ρούχα μας και να ψάξουμε για το 
menu των προσκυνητών. Στο σημείο αυτό, σημει-
ώστε, όσοι τυχόν ενδιαφέρεστε, μια λεπτομέρεια 
που μπορεί να αποβεί σωτήρια για την ολοκλήρωση 
του οδοιπορικού σας. Επειδή τα πέλματα καταπο-
νούνται από το συνεχές περπάτημα και τα δάχτυλα 
τρίβονται μεταξύ τους μέσα στην κάλτσα αλλά και 
στο παπούτσι, ενδείκνυται να τα αλείφουμε μέχρι 
τον αστράγαλο με βαζελίνη το πρωί, πριν ξεκινή-
σουμε, ώστε να διατηρείται ελαστικό και ανέπαφο το 
δέρμα. Προσωπικά το εφάρμοσα και πέτυχε.

Zubiri – Pamplona (��χλμ.) 

Έγερση 05:30, αναχώρηση 06:40. Επίσης ωραία 
διαδρομή. Οξυές, βελανιδιές, καρυδιές, σφεντά-
μια, βαλσαμόχορτο, αγριομάραθος, ποταμάκια, 
γεφυράκια και προσκυνητές (peregrini). Κάποια 
πρόσωπα είναι ήδη γνωστά. Buen camino, hola, 
χαμόγελα, ευχές. Αρχίζουν και τα προβλήματα με 
τα πόδια. Όλοι όλο και κάπου πονάμε. Η Amelia, η 
δασκάλα της Ελένης, έχει πρόβλημα με τα γόνατά 
της και πάει βήμα σημειωτόν, εμένα με χτυπάνε οι 
πάτοι σιλικόνης, που έβαλα στα παπούτσια για... 
πιο άνετο βάδισμα. Η Ελένη τράβηξε μπροστά, 
δεν κατάλαβε καλά το σημείο στάσης–συνάντησής 
μας. Εγώ συναντώ στο δρόμο για δεύτερη φορά 
μια Πολωνέζα, την Camila, που έχει καθίσει στην 
άκρη και αερίζει τα πόδια της. Το ίδιο έκανε και 
την πρώτη φορά. Έχει πρόβλημα με τα παπούτσια 
της. Πιάνουμε την κουβέντα και πάμε σιγά. Μετά 
χανόμαστε. Το δάσος τελειώνει και μένουν 3-4χλμ. 
μέχρι την Pamplona. Είναι μεσημέρι, ο ήλιος καίει 
και τα τελευταία αυτά χιλιόμετρα περνούν μέσα 
από τα προάστια της πόλης χωρίς σκιά. Φθάνω στις 
14.30 περίπου. Η Ελένη, που κι αυτή συνάντησε και 
έπιασε κουβέντα με δύο Νορβηγούς, με περιμενει 
στον καθεδρικό ναό. Πάμε για μπύρες και tapas 
(ή pintxos στα Βασκικά) στον πιο κεντρικό δρόμο 
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της πόλης, την calle Estafeta. Δρό-
μος γεμάτος από bar και εστιατόρια. 
Εδώ, κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου, στη 
γιορτή του San Fermin, κυνηγιούνται 
στους δρόμους άνθρωποι και ταύροι. 
Οι άνθρωποι πιωμένοι και οι ταύροι 
εξαγριωμένοι, χωρίς να ξέρει ούτε ο 
ένας ούτε ο άλλος αν και πώς θα του 
ξημερώσει η επόμενη ημέρα.

Pamplona – Burgos με το λεω-
φορείο της γραμμής.
Είναι καλό να βρεθεί κανείς στο 
Burgos στη γιορτή των πολιούχων 
αγίων Πέτρου και Παύλου στις 28-30 
Ιουνίου, που γίνεται με επίκεντρο τον 
καθεδρικό ναό της πόλης. Έναν ναό 
ανακηρυγμένο μνημείο παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς από την 
UNESCO, τεράστιο, περίτεχνο, με ένα 
μοναδικό τρούλο, με στοιχεία γοτθικά 
και μπαρόκ, διαφορετικό από τους 
άλλους δυτικούς ναούς που έχουμε 
δει. Η πόλη γεμίζει από άπειρες ομά-
δες μεγάλων και μικρών ντυμένων με 
τις παραδοσιακές στολές τους, που 
παίζουν μουσική με τα πνευστά τους 
και προσφέρουν εν πομπή λουλούδια 
στην Παναγία. Όλη η πόλη μια γιορτή. 
Φιλοξενούμαστε απο την ευγενέστατη 
φίλη τής Amelia, την Begona. Εδώ μα-
θαίνουμε τα νέα της Ελλάδας και τα 
capital controls. Δεν μπορούμε πλέον 
να έχουμε άλλα χρήματα, παρά μόνο 
τα μετρητά μας. Από εδώ και πέρα θα 
τρώμε μόνο ό,τι αγοράζουμε από τα 
σουπερμάρκετ.

Burgos – Leon με το λεωφορείο 
της γραμμής.
Σωστή επιλογή το λεωφορείο, γιατί το 
μονοπάτι περνάει μέσα από ανοιχτή 
πεδιάδα, όπου ψήνει ο ήλιος τους 
οδοιπόρους. Στο λεωφορείο αυτό 
συναντάμε έναν προσκυνητή από τη 
Ν. Αφρική και μια προσκυνήτρια από 
την Κόστα Ρίκα, που ζει στην Αμερι-
κή. Φθάνουμε στη Leon και η Amelia 
ανακαλύπτει ότι κάποιος πήρε τη βα-
λίτσα της κατά λάθος από τον χώρο 

Προάστια.της.Pamplona .

Χαρακτηριστικό.κέλτικο.σπίτι.της.Γαλικίας .

Πλατεία.στη.Leon .



��

αποσκευών του λεωφορείου και άφησε τη δική του. 
Κανένας από τους δύο δεν είχε ετικέτα με τα στοι-
χεία του πάνω της. Παρά τις προσπάθειες, δεν έχει 
βρεθεί μέχρι σήμερα. Η Leon έχει μια πολύ ωραία 
παλαιά πόλη, με δρόμους γεμάτους ζωή, ωραίες μι-
κρές πλατείες και έναν εντυπωσιακό καθεδρικό ναό 
που φημίζεται για τα βιτρό του. Τρώμε στο δωμάτιο 
του ξενοδοχείου ό,τι αγοράσαμε στο σουπερμάρκετ 
μαζί με ένα ώραίο μπουκάλι κόκκινο κρασί, που 
είναι πολύ φθηνό στην Ισπανία. Κάθε ημέρα πλέον 
πίνουμε το μπουκαλάκι μας. Όλα καλά.

Leon – O Cebreiro με το λεωφορείο της γραμ-
μής.
Από το O Cebreiro θα ξαναρχίσουμε το περπάτημα. 
Πολύ ωραίο, ορεινό, γραφικό χωριό με παραδοσι-
ακά κέλτικα σπίτια. Ευτυχώς αφιχθήκαμε νωρίς και 
προλάβαμε να κλείσουμε δωμάτιο, πριν καταληφθεί 
από τους δεκάδες οδοιπόρους που κατέφθασαν το 
μεσημέρι. Βρισκόμαστε τώρα στη Γαλικία. Εδώ το 
camino έχει τις ωραιότερες διαδρομές του.

O Cebreiro – Triacastela (��,� χλμ.), 
τρίτη ημέρα του οδοιπορικού.
Το πρωί ξεκινάμε με πυκνή ομίχλη και περπατάμε 
για λίγο μέσα στο «γάλα». Υποβλητικό. Σε λίγο ο 
καιρός ξανοίγει, έχουμε βγεί από το δάσος και περ-
πατάμε κοντά στην άσφαλτο, αλλά με πολύ ωραία 

θέα στα γύρω, γιατί είμαστε ψηλά και κατεβαίνουμε. 
Στον δρόμο συναντάμε ένα ζευγάρι μεσόκοπων 
Γάλλων. Ο κύριος δείχνει να περπατάει με το ζόρι, 
όπου να ’ναι θα πέσει. Προσπαθώ να τον εμψυ-
χώσω με τα ανύπαρκτα γαλλικά μου. «Μπράβο», 
του λέω, «είστε γενναίος». Ίσως να μην του άρεσε 
και πολύ η εμψύχωσή μου. «Και σείς το ίδιο», μου 
απαντάει. Λες να έδινα κι εγώ την ίδια εντύπωση; 
Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ κούτσαινα πού και πού, 
γιατί με θυμόταν η οστεοαρθρίτις μου, αλλά όχι 
και να συγκρίνομαι με τον Γάλλο, το ερείπιο! Δύο 
ώρες αργότερα βρήκα το ερείπιο να προπορεύεται! 
Μυστήριο. Πιο κάτω συνάντησα δύο κυρίες γύρω 
στα πενήντα, αγρότισσες από τη Νέα Ζηλανδία. 
Πιάσαμε την κουβέντα περί αγροτικής παραγωγής 
και περί της... μαλθακότητας των νέων. Τις έχασα, 
όταν σταμάτησαν για να φωτογραφίσουν έναν ντό-
πιο γεωργό που όργωνε μ’ ένα περίεργο μηχάνημα. 
Φθάσαμε στην Triacastela στις 13:00. Μικρό χωριό, 
όχι κάτι το ιδιαίτερο, χαμένο στο πουθενά. Μείναμε 
σ’ ένα πολύ συμπαθητικό ιδιωτικό albergue μαζί με 
τρεις Κορεάτες που συνάντησε η Ελένη καθοδόν. 
Στο ίδιο δωμάτιο έρχεται κι ένας Ισπανός. Γίναμε 
φίλοι. Θα τον χάσουμε την επομένη και θα τον ξα-
ναβρούμε στο τέλος.

Φεύγοντας.από.O.Cebreiro.προς.Triacastela .
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Τriacastela - Sarria (��,�χλμ.)

Το ωραιότερο κομμάτι του οδοιπορικού μας. Πολύ 
πράσινο, πανέμορφοι αγροτικοί δρόμοι, βουκολι-
κά τοπία. Διασχίζουμε καταπράσινα σκιερά δάση, 
ποταμάκια, αγροικίες, πλαγιές με αγελάδες και 
άλογα, λιακάδα, ησυχία, γαλήνη και, ξαφνικά, σε μια 
στροφή του δρόμου, πριν από ένα χωριό, μέσα στο 
δάσος ακούγεται να παίζει μια γκάιντα. Οι κάτοικοι 
της Γαλικίας είναι κέλτικης καταγωγής και το παρα-
δοσιακό όργανο των Κελτών, ως γνωστόν, είναι η 
γκάιντα. Ο περισσότερος, βέβαια, κόσμος την έχει 
συνδέσει με τους Σκωτσέζους, που και αυτοί από 
τους Κέλτες προέρχονται. Φθάνουμε στη Sarria 
κατά τις 13.30 κατάκοποι και με πονεμένα πόδια. 
Βρίσκουμε albergue με τρία μόνο κρεβάτια στο 
δωμάτιο και πίσω αυλή με γρασίδι, τραπεζάκια και 
κούνια. Μας το είχαν συστήσει από το προηγούμενο 
albergue. Πλύσιμο, μπουγάδα, άραγμα, κρασάκι, 
ψωμοτύρι, ντομάτες και κονσέρβα σαρδέλες από 
το σουπερμάρκετ. Τέλεια. Σαν πραγματικοί προ-
σκυνητές. Το απόγευμα βόλτα στην πόλη, που δεν 
παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και κλεί-
σιμο του επόμενου albergue στο Portomarin, γιατί η 
Sarria αποτελεί το σημείο εκκίνησης πολλών προ-
σκυνητών, καθόσον απέχει 108χλμ. από το Santiago 
και έτσι, όποιος περπατήσει συνεχώς μέχρι εκεί, δι-
καιούται να λάβει το πιστοποιητικό του προσκυνητή. 
Εμείς, παρότι περπατήσαμε 130χλμ., συνολικά δεν 

το δικαιούμεθα, γιατί τα κάναμε σπαστά και δεν ήταν 
και τα τελευταία. Πολύ που μας ένοιαξε.

Sarria – Portomarin (��,� χλμ.)
Ξεκινάμε κατά τις 07:00 με απότομη ανηφόρα. 
Μετά διασχίζουμε κυρίως αγρούς με εναλλαγές 
του τοπίου. Ωραία κι αυτή η διαδρομή, ανοιχτά 
τοπία με χαμηλή βλάστηση. Φτάνουμε το μεσημέρι 
στο Portomarin, που είναι χτισμένο στις όχθες του 
ποταμού Mino. Μικρή, ωραία και ήσυχη κωμόπολη, 
με μια μεγάλη ορθογώνια, γοτθικού ρυθμού, σαν 
κάστρο εκκλησία στη μέση ακριβώς μιας παραλλη-
λόγραμμης πλατείας. Στο albergue μας γνωρίσαμε 
μετανάστες από τη Γουατεμάλα, που έμεναν στην 
Ισπανία.

Portomarin - Palas de Rei (��χλμ.)
Η τελευταία ημέρα του οδοιπορικού. Αφού φθάσαμε 
μέχρι, εδώ θα τα καταφέρουμε και στο τελευταίο 
κομμάτι μας. Η διαδρομή δεν είχε ιδιαίτερο φυ-
σιολατρικό ενδιαφέρον. Ανηφοριές, κατηφοριές, 
λιβάδια-δρόμος εναλλάξ. Εκεί συναντήσαμε και 
μια οικογένεια Αμερικανών με τρία παιδιά, εκ των 
οποίων το μικρότερο ήταν στο καροτσάκι. Φθάνουμε 
το μεσημέρι στο Palas de Rei, την πιο αδιάφορη 
κωμόπολη απ’ όσες έχουμε επισκεφθεί μέχρι τώρα. 
Το albergue μας καινούργιο, μοντέρνο και άνετο. 
Ιδιωτικό. Πλενόμαστε, βάζουμε μπουγάδα ως συ-
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νήθως και μετά κερνάμε τον εαυτό μας ένα γεύμα 
σε κανονικό εστιατόριο. Είμαστε ικανοποιημένοι. 
Τα καταφέραμε και ολοκληρώσαμε το οδοιπορικό 
μας. Το υπόλοιπο ταξίδι μας θα είναι τουρισμός. Το 
απόγευμα, στην εκκλησία της πόλης συναντήσαμε 
έναν Γάλλο προσκυνητή, που περπατούσε από τη 
Μασσαλία.

Palas de Rei – Santiago, με το λεωφορείο 
της γραμμής.
Αρχικά μείναμε σ’ ένα albergue με 
ινδική διακόσμηση, ινδική μουσική, 
τσιφούτη ιδιοκτήτη και σε δωμάτια 
που χωρίζονταν με κουρτίνες. Ιδιαί-
τερο. Την επομένη μετακομίσαμε στο 
πανέμορφο Hospederia San Martin 
Pinario, δίπλα στον καθεδρικό ναό 
του Santiago. Παλαιό, εντυπωσιακό 
μοναστήρι, που έχει μετατραπεί σε 
ξενοδοχείο εξαιρετικής αισθητικής με 
χαμηλές τιμές (55 ευρώ το δίκλινο). 
Απέναντί μας η πλατεία του καθε-
δρικού είναι το τέρμα του ταξιδιού 
εκατοντάδων προσκυνητών απ’ όλα 
τα μέρη του κόσμου, που, κατάκοποι 
από την πορεία τόσων ημερών, 34 
είναι συνολικά οι ημέρες πορείας, έρ-
χονται και κάθονται σε ομάδες ή μόνοι 

τους και ξαπλώνουν στη μέση της πλατείας, απο-
λαμβάνοντας την επίτευξη του στόχου τους. Άλλοι 
κατακλύζουν τους γύρω δρόμους και τα αναρίθμητα 
tapas bar, εστιατόρια και café της παλιάς πόλης. Εί-
ναι ένα πλήθος πολύχρωμο και χαρούμενο, το ένα 
τρίτο τουλάχιστον από το οποίο... κουτσαίνει. Δεν 
περπατιούνται χωρίς απώλειες 790χλμ. Sin dolor 
non hay gloria («χωρίς πόνο δεν υπάρχει δόξα»). Σε 
μια πλατεία συναντούμε και τον Jacov, τον Ισπανό 

Λιβάδι.κοντά.στη.Sarria .

Δάσος.της.Γαλικίας .



�0

που γνωρίσαμε στην Triacastela. Αγκαλιαζόμαστε 
σαν παλιοί γνώριμοι. Έκανε τα τελευταία 42 χλμ. 
σε μια ημέρα, για να τελειώσει το ταξίδι, επειδή δεν 
είχε άλλο χρόνο στη διάθεσή του. Έξω από το γρα-
φείο των προσκυνητών βρίσκεις πάντα ουρά από 

πεζοπόρους, που περιμένουν χαρούμενοι 
να πάρουν, έναντι 3 ευρώ, το πιστοποιητικό 
τους. Μέσα στον βαρύ γοτθικό καθεδρικό 
υπάρχει επίσης πάντοτε κίνηση από τους 
πιστούς, που προσκυνούν, εξομολογούνται 
σε διάφορες γλώσσες και περιμένουν στην 
ουρά, για να αγκαλιάσουν το άγαλμα του Αγί-
ου Ιακώβου. Η παλιά πόλη του Santiago είναι 
όμορφη, πολύβουη, γραφική, αλλά και ήσυχη, 
αν απομακρυνθείς λίγο από το κέντρο. Έχει 
ανακηρυχθεί και αυτή ως τόπος παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO 
και διαθέτει και πανεπιστήμιο. Στο Santiago 
ζεις την ευχαρίστηση του τέλους του οδοι-
πορικού, της εκπλήρωσης του σκοπού σου, 
της ολοκλήρωσης της προσπάθειάς σου, 
της ικανοποίησης ότι τα κατάφερες. Αν δεν 
το βιώσεις, δεν το καταλαβαίνεις. Μείναμε 
συνολικά τρεις ημέρες.

Santiago – Salamanca με το λεωφο-
ρείο της γραμμής.
Επτά ώρες ταξίδι, αλλά ξεκούραστο σχε-
τικά, λόγω του άνετου πούλμαν. Το τοπίο 
της Γαλικίας είναι καταπράσινο στα βόρεια, 
αλλά, όσο ταξιδεύουμε προς το νότο, η βλά-
στηση αραιώνει. Φθάνουμε στη Salamanca 
στις 12:30 περίπου το βράδυ. Η φωτισμένη 
κεντρική πλατεία (Plaza Mayor) της παλιάς 
πόλης είναι μαγευτική. Θεωρείται από τις 
ωραιότερες πλατείες της Ισπανίας. Όλη η 
παλιά πόλη, με το φημισμένο πανεπιστήμιό 
της, είναι ένα πανέμορφο μεσαιωνικό μου-
σείο. Όποιος επισκέπτεται την Ισπανία, νομίζω 
ότι πρέπει να περιλαμβάνει και τη Salamanca 
στην περιήγησή του. Μια ημέρα διαμονή εδώ 
και μετά πάλι στο λεωφορείο για τη Μαδρίτη, 
απ’ όπου την επομένη της άφιξής μας πετάμε 
για Αθήνα.

Ένα ταξίδι διαφορετικό από τ’ άλλα, αφού 
γνωρίζεις κόσμο απ’ όλα τα μέρη του πλα-
νήτη, κόσμο με αγάπη για τη φύση, με προ-
σήλωση και υπομονή, που, παρά τα όποια 
προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει, έχει βρει 
τη δύναμη να υπερβεί τον εαυτό του, να υπερ-

νικήσει τους φόβους του και να καταφέρει αυτό που 
για πολλούς μοιάζει ακατόρθωτο. Μια δικαίωση του 
θάρρους, της αυτοπεποίθησης και της επιμονής. 
Εγώ τουλάχιστον έτσι το εισέπραξα.

Ο.καθεδρικός.του.Santiago.με.τα.πλήθη.των.προσκυνητών .
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Η δράση του ΠΟΑ στο canyoning ήταν πλούσια 
και κατά το 2015, με την διεξαγωγή δύο σχο-

λών canyoning σύμφωνα με τον νέο κανονισμό 
εκπαίδευσης, βελτιώσεις ασφάλισης και πολλές 
επαναλήψεις κατάβασης φαραγγιών. 

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

�η Εκπαιδευτική Σειρά Σχολών Can-
yoning ΠΟΑ – φθινόπωρο �0��
Ο ΠΟΑ διοργανώνει συστηματικά από το φθινόπω-
ρο του 2009 πιστοποιημένες σχολές κατάβασης 
φαραγγιών. Μέσα σε αυτό το διάστημα, έχει πραγ-
ματοποιήσει 9 κύκλους σχολών (21 σχολές) και των 
τριών επιπέδων. 

Η �η Σχολή Αυτονόμων (Προσωπικής Τε-
λειοποίησης Α’ Επιπέδου ) διεξήχθη κατά τον 
μήνα Οκτώβριο. Κατά τη διάρκειά της πραγματο-
ποιήθηκαν καταβάσεις στα φαράγγια Μύλων και 
Γερακίνας Γερανείων, και Κάκαβου Οίτης, ενώ 
κατά τη διάρκεια Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε η �η Σχολή Οδηγών (Προσωπικής 
Τελειοποίησης Β’ Επιπέδου) με καταβάσεις στα 
φαράγγια Μύλων και Γερακίνας Γερανείων, και 
Κάκαβου και Ροδοκάλου Οίτης, καθώς και πρακτι-
κή εκπαίδευση σε οργανωμένα τεχνικά πεδία. Στη 
συγκεκριμένη σχολή, λόγω του υψηλού επιπέδου 
ύλης, συμμετείχαν, όπως και προηγούμενες φορές, 
και μέλη άλλων σωματείων που δραστηριοποιουνται 
στη δραστηριότητα του canyoning. 

Υπεύθυνος των σχολών ήταν ο εκπαιδευτής 
Βασίλης Μαργαρίτης και οι βοηθοί  εκπαιδευτές 
Δήμητρα Στέρπη, Ζαχαρίας Ζαχαριάδης, Παναγι-
ώτης Τσίγκανος και Μανώλης Μουτσόπουλος, ενώ 
τη Σχολή Οδηγών στελέχωσε και ο εκπαιδευτής 
Σάββας Παραγκαμιάν. 

Τον προγραμματισμό και συντονισμό των 
πρακτικών μαθημάτων επιμελήθηκαν οι Βασίλης 
Μαργαρίτης και Ζαχαρίας Ζαχαριάδης, ενώ στη 
τη διεξαγωγή των σχολών συνέβαλαν παλαιότεροι 
απόφοιτοι, που υποστήριξαν τις καταβάσεις, απο-
κτώντας ταυτόχρονα πολύτιμη εμπειρία στις τεχνι-
κές στελέχωσης ομάδων. Αυτοί είναι οι: 

Κώστας Παπαδόπουλος, Κατερίνα Βασιλείου, 
Γιώργος Παπαδόπουλος, Kristina Sopova, Αλέ-
ξανδρος Ασημακόπουλος και Αντώνης Κοκολάκης

Οι σχολές διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κα-
νονισμούς που έχει ορίσει η Επιτροπή Διάσχισης 
και Εξερεύνησης Φαραγγιών της Σπηλαιολογικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΟΕ), ακολουθώντας τα 
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πρότυπα των γαλλικών σχολών canyoning, ενώ οι 
απόφοιτοι έλαβαν πτυχίο ανάλογο του επιπέδου 
κατάρτισής τους. 

Τη Σχολή Μύησης Αυτονόμων παρακολούθησαν 
7 άτομα και τη Σχολή Οδηγών 10 άτομα.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ 
CANYONING ΠΟΑ

�η ΣΧΟΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ
• Γεωργία Παπαγεωργίου
• Βασίλης Καμπάνης 
• Όλγα Κιοσοπούλου 
• Ζέτα Κωστοπούλου 
• Μάγδα Μαντούβαλου 
• Λευτέρης Σαββάκης 
• Κωνσταντίνος Φάλλαρης 

�η ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
• Κλεάνθης Γραμματάς 
• Αντώνης Κοκολάκης 
• Πέτρος Μουτζουρίδης 
• Μανώλης Μουτσόπουλος 
• Κωνσταντίνος Τραμπάς 
• Αντώνης Τσελέντης 
• Γιώργος Παπαδόπουλος 
• Θεοδωρής Πάνου 
• Kristina Shopova 
• Σπύρος Χρυσανθόπουλος 

Λοιπές εκπαιδεύσεις
Κατόπιν επιθυμίας της Γαλλικής Σχολής Canyoning 
(EFC) να διοργανώσει σχολές στην Κρήτη, μέλη του 
Τμήματος Κρήτης της ΕΣΕ και του ΠΟΑ ανέλαβαν 
την τοπική οργάνωση 3 διαφορετικών επιπέδων 
σχολών την περασμένη άνοιξη. Οι σχολές που 
πραγματοποιήθηκαν ήταν: Σχο-
λή Αυτονόμων, Σχολή Οδηγών 
και Σχολή Βοηθών Εκπαιδευτών 
(Initiateur) με συνολικά 40 συμ-
μετέχοντες κατά το διάστημα 
29/3/2015 έως 4/4/2015 στο νότιο 
Ηράκλειο με βάση το γραφικό 
παραθαλάσσιο χωριό του Τσου-
τσούρου.

Στις Σχολές Αυτονόμων και 
Οδηγών συμμετείχαν 16 Γάλλοι, 
ενώ στη σχολή Initiateur συμ-
μετείχαν τόσο Ελλήνες όσο και 
Γάλλοι εκπαιδευτές και εκπαι-
δευόμενοι, ενώ το σύνολο των 
εκπαιδευμένων ολοκλήρωσε 
με επιτυχία την εκπαίδευση. Οι 

Έλληνες νέοι εκπαιδευτές είναι: Αγγελόπουλος 
Γεώργιος, Αξιώτης Νικόλαος, Δαλαμάγκας Αλέ-
ξης, Κρασσάκης Μανώλης, Μπέκας Κωνσταντίνος, 
Παπαγιαννίδης Δημήτρης, Παπουτσάκης Στέλιος, 
Χαλκιαδάκης Αντώνης, Χαριτάκης Γιάννης, Χρι-
στουλάκης Κώστας.

Βελτιώσεις ασφάλισης φαραγγιών 
Φαράγγι Χα
Το φαράγγι του Χα, που βρίσκεται στην ανατολική 
Κρήτη, αποτελεί έναν από τους γνωστότερους προ-
ορισμούς για canyoning στην Ελλάδα, με περισσό-
τερους από 300 canyoners να το επισκέπτονται για 
να το διασχίσουν κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο.

Λόγω της σημασίας του φαραγγιού αυτού, το 
Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, ανέ-
λαβε, στο πλαίσιο του προγράμματος Leader «Χα: 
Το μεγαλοπρεπέστατο φαράγγι της Κρητης», την 
πραγματοποίηση σειράς δράσεων για την άναδειξη 
και προστασία του. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθη-
καν δράσεις για το αρμάτωμα, τη φωτογράφιση και 
την παρατήρηση των γεωλογικών, χλωριδικών και 
πανιδικών στοιχείων του φαραγγιού. Στις δράσεις 
που οργανώθηκαν συμμετείχαν μέλη του Τμήματος 
Κρήτης της Ε.Σ.Ε, του Ε.Ο.Σ Χανίων και του Π.Ο.Α. 
Συνολικά έγιναν 6 επισκέψεις στο φαράγγι. Αποτέ-
λεσμα όλων αυτών των δράσεων ήταν μια έντυπη 
έκδοση αφιερωμένη στο φαράγγι του Χα. Πρόκειται 
για μια συνολική προσέγγιση του φαραγγιού, που 
αποτυπώνει τη γεωλογική του ιστορία, την παρουσία 
του ανθρώπου από τη μινωική εποχή μέχρι σήμερα, 
το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης πε-
ριοχής της Θρυπτής αλλά και τα σημερινά προβλή-
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ματα που υπάρχουν από τη βιομηχανοποίηση του 
κάμπου της Ιεράπετρας. Το βιβλίο είναι ελεύθερο 
σε ψηφιακή μορφή:
http://issuu.com/inspeegr/docs/ha_canyon__gr__
10.2015__book___web_ . 

Στις 5 Απριλίου 2015, στο πλαίσιο της παραπά-
νω δράσης, πραγματοποιήθηκε εορταστική κατάβα-
ση στο φαράγγι του Χα, με πληθώρα canyoneers 
να συμμετέχουν στην κατάβαση. Συνολικά 58 can-
yoneers, από την EFC (Γαλλική Ομοσπονδία), αλλά 
και από τους ΕΟΣ Χανίων, ΕΣΕ Δυτικής Κρήτης (Ρέ-
θυμνο), ΠΟΑ (Αθήνα), ΣΠΟΚ (Ηράκλειο), ΕΣΕ Τμήμα 
Κρήτης (Ηράκλειο) και ΦΟΡΣ (Σητεία), διέσχισαν το 
φαράγγι, ενώ το Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευ-
νών Ελλάδος ανέλαβε την οργάνωση των μετακι-
νήσεων, ενώ επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη, το 
γλέντι - φαγοπότι στην έξοδο του φαραγγιού.

Αθλητική δραστηριότητα
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμε-
νη έκδοση των Φυσιολατρικών Οριζόντων, πολλές 
προγραμματισμένες και μη ομαδικές καταβάσεις 
υλοποιήθηκαν από μέλη του Ομίλου μας.

Ενδεικτικά, πραγματοποιήθηκαν επαναλήψεις 
καταβάσεων στα ακόλουθα φαράγγια:

Αθλητικές Καταβάσεις μελών ΠΟΑ
• Λεπίδα Πάρνωνα
• Γκούρα Πάρνηθας
• Χάβος Εύβοιας
• Μέγα Ρέμα Κνημίδας
• Κάκαβος Οίτης
• Χας Κρήτης
• Αμπάς Κρήτης
• Πορτέλα Κρήτης
• Τσούτσουρο Κρήτης

• Καβούσι Κρήτης
• Άρβη Κρήτης
• Καλάμι Κρήτης
• Παναγιά Κρήτης
• Ροδόκαλο Οίτης
• Γαλανόρεμα Πηλίου
• Μυλοπόταμος Πηλίου
• Καλυψώ Κισσάβου
• Φόνισσα Ακράτας
• Γκούρα Πάρνηθας
• Μύλοι Γερανίων
• Καλλιθεα Ξυλοκάστρου
• Άγιος Λουκάς Ξυλοκάστρου

Δράση στο εξωτερικό
Το μέλος του ΠΟΑ Θωμάς Δίτσας συμμετείχε 
στη 13η Διεθνή Συνάντηση στη Βόρεια Ιταλία στο 
Cuorgne (Valle Orco) κατά το διάστημα 15-23 Αυ-
γούστου 2015.

Με συμμετοχή σε διάφορες ομάδες φαραγγά-
δων από διάφορες χώρες, ο Θωμάς πραγματοποί-
ησε επαναλήψεις στα ακόλουθα φαράγγια κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης:
• Pissa v5a2III
• Vallungo v3a4III
• Pacoulla v2a3III
• Praie v4a2II
• Piantonetto v4a4III
• Sessi v3a4III
• Eugio v4a2II

Συνεχίζοντας το ταξίδι του, κατά το διάστημα 25-30 
Αυγούστου, με φίλους Γάλλους επισκέφτηκε για 
canyoning το Ticino της Ελβετίας. Εκεί πραγματο-
ποιήθηκαν διασχίσεις στα ακόλουθα φαράγγια:
• Val d' Iragna inferiore & intermedio v4a4II & III
• Val Progero inferiore v4a4II
• Val di Corippo v4a4III
• Val Grande inferiore & superiore v3a4III & 

v4a4III
• Val di Gei inferiore v4a3III
• Valle di Giumaglio v4a4III

Τι πρόκειται να ακολουθήσει…
Πληροφορίες για μελλοντικές εξορμήσεις και εκ-
δηλώσεις: Γραμματεία ΠΟΑ και ιστοσελίδες www.
poa.gr και www.canyoningingreece.gr. 
Ραντεβού στα φαράγγια. Έως τότε, ευχάριστες και 
ασφαλείς καταβάσεις.
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Εκτός των προγραμματισμένων αναβάσεων του 
ΠΟΑ, αρκετά μέλη μας παρουσίασαν πλούσια 
ατομική δράση σε όλο το φάσμα των ορειβατι-
κών δραστηριοτήτων τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό. Όπως γνωρίζετε, η συλλογή 
της ατομικής δράσης των μελών είναι πάντα 
μια δύσκολη υπόθεση, που χρειάζεται την άμε-
ση και ενεργή ανταπόκριση όλων. Έτσι, παρά 
την προσπάθεια των εφόρων ορειβασίας να 
την καταγράψουν, τα στοιχεία που συνοπτικά 
παρουσιάζουμε εδώ αποτελούν μέρος μόνον 
του συνόλου της δράσης των μελών μας.

ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
– ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ

Δημητράκης Γιάννης Γαλλικές Άλπεις: 12 
& 13/8: Aiguille du Tour (3544μ.), Μont Buet 
(3096μ.)

Δημητράκης Γιάννης και Αντωνίτσης 
Παναγιώτης Άλπεις Βέρνης: 4-10/4: 
Διάσχιση με ορειβατικό σκι και ανάβαση στην 
Abenifluh (3962μ.)

Μαργέλης Λεωνίδας Ιταλία: 15/5: Pizzo dei 
Tre Signori (2554μ.) στις Alpi Orobie 

Παπανικολάου Κώστας Δολομίτες: 13/7: 
Tofanes (3200μ.), 14/7: Averau (2600μ.), 
20/7: Civetta (3220μ.), 15-16/7: Passo Stau-
lanza, 19/7: Via Feratta Berti στο Sorapis

Τερτσέτης Άλκης Γαλλικές Άλπεις: 1/8: Ai-
guille du Tour (3544μ.)

Τόδουλος Νίκος Svalbart Νορβηγίας: 11/7: 
Hiortfjellet (1002μ.), 12/7: Forkastningsfjel-
let (928μ.), 13/7: Trollsteinen (905μ.), 14/7: 
Foxfonna (920μ.), 15/7: Nordenskioldtoppen 
(1050μ.).

ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ – ΤΡΕΚΚΙΝG ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Βλαβιανού Βαρβάρα Σκωτία: 15/7: Cen-
tral Highlands/Edramucky Trail – Ben Lawers 
(1214μ.)

Βλαβιανού Βαρβάρα, Κακολύρης Μάκης, 
Αμάρ Σαμουήλ Ηφαίστεια Νικαράγουας 
και Κόστα Ρίκας: 19–31/12/2014: Cero Ne-
gro (675μ.), San Cristobal (1745μ.), Telica 
(1061μ.), Momotombo (1258μ.), Μasaya 
(635μ.), Μombancho (1345μ.), Μaderas 
(1395μ.), Cerro Chato (1140μ.).

Κακολύρης Μάκης Τατζικιστάν: 24/7 - 8/8: 
Παμίρ

Τόδουλος Νίκος Χιλή: 16-23/1: Dientes de 
Navarino Παταγονίας

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Αναστασόπουλος Νικόλας και Κανάρης 
Βαγγέλης Πάρνηθα, Κάτω Φλαμπούρι: Μετά 

τη δουλειά, VII, 100μ. και Σαραντάρηδων, 
VII+, 70μ. Βαράσοβα, Κρυονέρι: Κένταυρος, 
VII+, 150μ. Πατέρας, Καντήλι: Lucumus, 
VI, 150μ. Γκιώνα, Πυραμίδα: Χημικών, VII+, 
180μ. και Blotti direct, VI, 250μ. Όλυμπος, 
Στεφάνι: Μάτι, V+, 135μ., Άρωμα του 
Ονείρου, VII A0, 120μ., Νεφέλη, VII, 160μ.

Αναστασόπουλος Νικόλας, Κανάρης 
Βαγγέλης και Λιόντος Γιώργος (ΕΟΣ 
Καβάλας) Όλυμπος, Στεφάνι: Μποτέλη-
Ζάρρα, VII- 125μ.

Αναστασόπουλος Νικόλας και Σουρλατζή 
Μαρία (ΕΟΣ Αχαρνών) Κάλυμνος, 
Spartacus: 3 Stripes, 5b, 175.

Αναστασόπουλος Νικόλας και Λευτέρης 
Καρούτσος Μετέωρα, Ντούπιανη: Viper, VII-
, 65μ. και Reflector, VI+, 70μ. Μετέωρα, Άγιο 
Πνεύμα: Weg des Wassers, VII+, 80μ. 

Αναστασόπουλος Νικόλας, Λευτέρης 
Καρούτσος και Σουρλατζή Μαρία (ΕΟΣ 
Αχαρνών) Πατέρας, Καντήλι: Hurricane, VI-, 
150μ.

ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ

Διλιντάς Αριστοτέλης Συμμετοχή στην 
αποστολή του ΣΕΛΑΣ στο σπηλαιοβάραθρο 
“Τρύπα του Λιονταριού” των Λευκών Ορέων 
στα -500μ.

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

Αναστασόπουλος Νικόλας 4ος Ημιμαραθώ-
νιος Αθήνας, 2,1 ώρ., 33ος Κλασικός Μαραθώ-
νιος Αθηνών, 42.195μ., 4,2 ώρ.

Διλιντάς Αριστοτέλης Κλασικός Μαραθώνιος 
Αθήνας, 42.195μ., 3,35 ώρ., Ευχίδειος Άθλος 
(Δελφοί-Πλαταιές) 107,5 χλμ., 14,50 ώρ., 5ος 
Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου (Ψάθα) 50 χλμ., 
5,10 ώρ., Μαραθώνιος Ολύμπου, 44 χλμ., 
6,59 ώρ.

Σκόπας Θανάσης 33ος Κλασικός Μαραθώνιος 
Αθηνών, 42.195μ., 12ος Μαραθώνιος Ολύ-
μπου, 44 χλμ., 3200μ. , Rodopi Ultra Trail, 
168 χλμ., 8000μ., 9ος Πανελλήνιος Αγώνας 
Δρόμου 100 χλμ. (Ψάθα), 16ος Δρόμος Βου-
νού – Υμηττός 2015, 20,7 χλμ., 38ος Aγώνας 
Δρόμου Υγείας (ΣΔΥΑ), 20 χλμ., 6ος Ταΰγετος 
Challenge, 37,4 χλμ., 2360μ., 2ο Hydra’s Eros 
Mountan Trail, 26 χλμ., 1100μ., 4ος Μητροπο-
λιτικός Ημιμαραθώνιος Ελληνικού, 21,1 χλμ., 
8ο Μονοπάτι Παρνασσού, 24,2 χλμ., 1660μ. 
4ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας, 21,1 χλμ., Ευχί-
δειος Αθλος (Πλαταιές-Δελφοί), 107,5 χλμ., 
6η Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας, 30 χλμ., 
2620μ., 3ος Tymfi Endurance Race, 80 χλμ., 
5360μ., 9η Διάσχιση Καλλίδρομου, 13,7 χλμ., 
8ος Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής, 43 
χλμ., 3100μ., 8ος Σαρωνικός Δρόμος, 63,3 
χλμ.

Ατομική Δράση Μελών του ΠΟΑ 
(εκτός προγράμματος του Ομίλου)
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Ατομική Δράση Μελών του ΠΟΑ 
(εκτός προγράμματος του Ομίλου)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ.) όταν υπάρχουν  
αναρριχητικά περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού/πάγου από 40° και πάνω.  

Η συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. 
Για τις χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται επίσης γνώσεις  

στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.



��

17/1. Δίρφη.(κοπή.πίτας). �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για Στενή Ευβοίας και ανάβαση σε καθαρό μονοπάτι μέσα από όμορφο δάσος 
μέχρι το διάσελο Δίρφης – Ξεροβουνιού και το καταφύγιο «Μ. Νικολάου» του ΕΟΣ Χαλκίδας, όπου θα γίνει η 
κοπή της πίτας μας. Ώρες πορείας: 3. ΥΔ: 720μ.
Δήλωση.από. 7/01.

Αρχηγός: Δ.Σ.

17/1. Δίρφη.(1743μ .).(κοπή.πίτας). �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για Στενή Ευβοίας και διάσελο Δίρφης – Ξεροβουνιού. Πορεία μέχρι το καταφύγιο 
«Μ. Νικολάου» του ΕΟΣ Χαλκίδας και ανάβαση στην κορυφή της Δίρφης (1743μ.). Επιστροφή στο καταφύγιο για 
την κοπή της πίτας. ΥΔ: 790μ. ‘Ωρες πορείας: 4–5. 
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση.από. 7/01

Αρχηγός: Δ.Σ.

24/1. Κλωκός.(1778μ .). � .( � )
Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για Φτέρη Αιγιαλείας (1100μ.). Ανάβαση από τη ράχη που οδηγεί κατευθείαν 
στην κορυφή Κλωκός (1778μ.), με ωραία θέα προς Χελμό, Ερύμανθο, βουνά Ρούμελης κ.ά. Επιστροφή από τα 
ίδια και φαγητό σε ταβέρνα στη Φτέρη. Ώρες πορείας: 5–6. ΥΔ: 700μ.
Εξοπλισμός:.Σε περίπτωση χιονοκάλυψης, ο βαθμός δυσκολίας είναι 5 και απαιτείται εξοπλισμός χειμερινού 
βουνού.
Δήλωση.από. 14/01

Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Φρόσω Νίτη

31/1. Κίρρα.–.Δελφοί. �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για Ιτέα – Κίρρα. Από το μεσαιωνικό κάστρο της Κίρρας, πορεία από το αρχαίο 
μονοπάτι των προσκυνητών προς αρχαία Κρίσσα, με ωραία θέα προς την κοιλάδα του ποταμού Πλείστου, και 
κατάληξη στους Δελφούς. ΥΔ: 520μ. Ώρες πορείας: 4–5.
Δήλωση.από. 21/01

Αρχηγός: Οδυσσέας Αναστασίου

6-7/2. Βαρδούσια.–.Χωμήριανη.(2294μ .). �

Σάββατο:.Αναχώρηση στις 07:30 για Αθανάσιο Διάκο. Ανάβαση προς Προφήτη Ηλία – Σταυρό με κατάληξη στο 
καταφύγιο του ΠΟΑ.  Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 1000μ.
Κυριακή: Κατάβαση στην τοποθεσία Σταυρός και ανάβαση στην κορυφή της Χωμήριανης (2294μ.) με έξοχη 
θέα προς τις άλλες κορυφές των Βαρδουσίων, τη Γκιώνα και την Οίτη. Κατάβαση από τα ίδια στον Σταυρό και 
κατόπιν στον Προφήτη Ηλία με κατάληξη στον Αθανάσιο Διάκο. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. 
ΥΔ: 570μ. Ώρες πορείας: 7–8.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση.από. 25/01

Αρχηγοί: Αντώνης Παπάδης, Άλκης Τερτσέτης

14/2. Κιθαιρώνας.(1407μ .). �

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Βίλλια. Ανάβαση από πηγή Βιλλίων στο καταφύγιο «Βαγγέλης Τσάκος» του 
Ε.Ο.Σ. Ελευσίνας και στην κορυφή του Κιθαιρώνα (1407μ.). Κατάβαση από τα ίδια στα Βίλλια. Φαγητό σε ταβέρνα 
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στο Πόρτο Γερμενό και επιστροφή στην Αθήνα. ΥΔ: 780μ. Ώρες πορείας: 6–7. 
Δήλωση.από. 4/02

Αρχηγοί: Δημήτρης Τσαραμπάρης, Χρήστος Χρυσάφης

20-21/2. Μπορλέρο.(2007μ .),.Ίταμος.(1490μ .). �

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λίμνη Πλαστήρα και τακτοποίηση στη Μούχα (880μ) σε δωμάτια και σκηνές. 
Προώθηση στη Βρύση του Ίταμου (1030μ.) και ανάβαση στην κορυφή Ίταμος (1490μ.). Επιστροφή από τα ίδια. 
ΥΔ: 460μ. Ώρες πορείας: 3–3,5. 
Κυριακή:.Προώθηση σε Ζυγογιαννέικα ή Κέδρο (1050μ.) και ανάβαση από διαδρομή εξαιρετικού φυσικού κάλλους 
προς καταφύγιο «Ελατάκος» – Πετσαλούδα – Μπορλέρο (2016μ). Επιστροφή από τα ίδια ή, αν το επιτρέψουν 
οι συνθήκες, κατάβαση στον οικισμό Έλατος (1200μ). Ώρες πορείας: 7–8. ΥΔ: 870μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση.από. 8/02

Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

26-28/2. 4η.Συνάντηση.Ορειβατικού.Σκι.στη.Γκιώνα
Παρασκευή: Αναχώρηση για Παύλιανη με ίδια μέσα, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές ή δωμάτια.
Σάββατο: Προώθηση στη Καλοσκοπή κι ανάβαση από Μνήματα προς Κριθαρόλακκα και κατάβαση στο καταφύγιο 
του ΠΟΑ στη λάκκα Καρβούνη, όπου κι η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας 6-7 Υ.Δ. 1100μ.
Κυριακή: Από το καταφύγιο ανάβαση στη διασέλα και στην Πυραμίδα. Κατάβαση από Βαθειά Λάκκα προς την 
Καλοσκοπή. Ώρες πορείας 6-7 Υ.Δ. 800μ.
Εξοπλισμός (υποχρεωτικός): ARVA, σόντα, φτυάρι, κράνος, πιολέ, κραμπόν.
Δήλωση.από. 18/2

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

28/2. Μονοπάτι.των.Σιδηροδρομικών. �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για Θερμοπύλες – Ηράκλεια. Πορεία αρχικά από χωματόδρομο μέχρι την είσοδο 
του μονοπατιού μέσα στο φαράγγι του Ασωπού και κατόπιν παράλληλα με τις γραμμές του τρένου μέχρι τον 
εγκαταλελειμμένο σταθμό του Ασωπού. Επιστροφή από τα ίδια. Φαγητό σε ταβέρνα στον Γοργοπόταμο και στην 
επιστροφή στάση για ιαματικά λουτρά στη Δαμάστα. Ώρες πορείας: 4-5.
Εξοπλισμός: Μαγιό (προαιρετικό).
Δήλωση.από. 18/2

Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

5/3. Όρος.Σκίαθις.(1777μ .). � .
Σάββατο:.Αναχώρηση στις 07:00 για διάσελο Κανδήλας, κοντά στο χωριό Κανδήλα, στα σύνορα Αρκαδίας και 
Αργολίδας, που προσφέρει ανεπανάληπτη θέα σε όλα τα βουνά της Πελοποννήσου και της Ρούμελης. Εύκολη 
ανάβαση στην κορυφή Σκίαθις (1777μ.) Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 600μ. Επιστροφή από μονοπάτι μέσα σε αραιό 
δάσος ελάτης στον Άγιο Ανδρέα. 
Προσοχή:.Σε περίπτωση χιονιού ο βαθμός δυσκολίας θα αλλάξει.
Δήλωση.από:.29/2. 

Αρχηγοί: Γιώργος Μέτσος, Νικόλας Αναστασόπουλος

6/3. Μεταλλεία.Λαυρίου. �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 08:00 για Λαύριο. Eπίσκεψη στο Αρχαίο θέατρο Θορικού και στο Ορυκτολογικό Μουσείο 
Λαυρίου. Μετάβαση στον Αγ. 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 3ωρη πορεία στην κεντρική στοά με συνοδεία σπηλαιολόγων. 
Εξοπλισμός:.Κράνος, φακός κεφαλής, εφεδρικές μπαταρίες, δεύτερη αλλαξιά ρούχων και παπουτσιών.
Δήλωση.από:.29/2 

Αρχηγός: Βασίλης Στεργίου 

��
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. 10/3. Προβολή.ορειβατικής.ταινίας
Πέμπτη.20:00.– Προβολή ορειβατικής ταινίας

11-14/3. Απόκριες.σε.Γρεβενά.και.Βασιλίτσα. � .και. �

Παρασκευή:.Αναχώρηση στις 16.30 για Γρεβενά. Άφιξη αργά το βράδυ και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Σάββατο:.Προώθηση στο χωριό Σπήλαιο. Από εκεί, οδοιπορικό στα ιστορικά γεφύρια, στα χωριά των Κουπα-
τσαρέων. Αρχικά κατάβαση από το Σπήλαιο στο φαράγγι της Πορτίτσας, ανάβαση στο χωριό Τρίκωμο, κατάβαση 
στο γεφύρι Καγκέλια και από παραποτάμια διαδρομή στον ποταμό Βενέτικο, με κατάληξη στο γεφύρι του Ασίζ 
Αγά. Επιστροφή με το λεωφορείο στα Γρεβενά και δείπνο στο ονομαστό εστιατόριο Εν Αυλαίς, με καταπληκτικές 
συνταγές άγριων μανιταριών. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 300μ. ΒΔ: 1.
Κυριακή:.Προώθηση στο χωριό Σμίξη και κατόπιν στο χιονοδρομικό Βασιλίτσας. Ανάβαση από το πάνω χιονοδρο-
μικό στην κορυφή (Βασιλίτσα, 2249μ.) και κατάβαση από άλλη διαδρομή στο κάτω χιονοδρομικό. Ώρες πορείας: 
5. ΥΔ: 500μ.  Β.Δ. 5. Όποιος επιθυμεί, αντί για την πορεία, μπορεί να κάνει σκι ή snowboard στο χιονοδρομικό 
ή να περιηγηθεί στα παραδοσιακά βλαχοχώρια Σμίξη και Δοτσικό. Επιστροφή με το λεωφορείο στα Γρεβενά. 
Νωρίς το βράδυ, μετάβαση στην Κοζάνη, για συμμετοχή στα περίφημα αποκριάτικα δρώμενα ανάμματος του 
Φανού. Πολύ κέφι και γλέντι ως τα ξημερώματα από τις παραδοσιακές ορχήστρες με τα χάλκινα, που παίζουν 
σε κάθε γειτονιά της πόλης.
Καθαρή.Δευτέρα:.Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση, νωρίς το μεσημέρι, στο Καστράκι Καλαμπάκας, 
όπου θα συμμετάσχουμε στα παραδοσιακά αποκριάτικα δρώμενα.
Εξοπλισμός:.Πλήρης χειμερινός, για την πορεία της Κυριακής.
Δήλωση.με.προκαταβολή.από:.11/2

Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Κωστής Πετρόπουλος

17/3. Βασικοί.αναρριχητικοί.χειρισμοί.για.ορειβάτες
Πέμπτη.20:00 – Σεμινάριο τεχνικών που μπορεί να χρειαστούν στις δύσκολες αναβάσεις του ΠΟΑ. 
Παρουσίαση: Νίκος Λαζανάς

20/3. Καλλίδρομο.–.Μονοπάτι.του.Εφιάλτη. �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για τη Μονή Δαμάστας (620μ.). Ανάβαση σε μονοπάτι με ελατόδασος προς το 
ξωκλήσι της Παλαιοπαναγιάς (1100μ.), όπου υπάρχει και πηγή νερού. Κατάβαση με θέα τον Μαλλιακό κόλπο 
στις σύγχρονες Θερμοπύλες. Φαγητό στα Καμμένα Βούρλα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6,5.  ΥΔ 
750.
Δήλωση.από:.14/3

Αρχηγός: Δημήτρης Τσαραμπάρης 

24-27/3. 25η.Μαρτίου:.Γράμος.(ορειβασία.και.ορειβατικό.σκι). � .ή. �

Πέμπτη:.Αναχώρηση στις 17:00 με προορισμό το μαστοροχώρι Πληκάτι Ιωαννίνων, σε υψόμετρο 1200μ., στους 
πρόποδες του Γράμου, όπου θα γίνουν όλες οι διανυκτερεύσεις. Άφιξη πολύ αργά το βράδυ και τακτοποίηση 
σε ξενώνα.
Παρασκευή:.Μετάβαση με το πούλμαν στα Λουτρά Αμάραντου. Από εκεί θα ξεκινήσουν και οι δυο ομάδες κοινή 
πορεία προς τη κορυφή Κάμενικ, στα σύνορα με την Αλβανία. Επιστροφή από τα ίδια. Χαλάρωση στα λουτρά, 
φαγητό και επιστροφή στο Πληκάτι. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 850μ.
Σάββατο:.Εκκίνηση από τον ξενώνα και ανάβαση και των δυο ομάδων από εντυπωσιακό μονοπάτι στην κορυφο-
γραμμή των συνόρων και στη συνέχεια στις κορυφές Μαύρη Πέτρα και Τσούκα Πέτσικ (2520μ.). Η ορειβατική 
ομάδα επιστροφή από τα ίδια, η ομάδα ορειβατικού σκι κατάβαση από την εντυπωσιακή νότια όψη του βουνού. 
Ώρες πορείας: 7. ΥΔ: 1300μ.
Κυριακή:.Εκκίνηση από το ξενοδοχείο προς τους καταρράκτες του Περήφανου. Η ορειβατική ομάδα επιστροφή 
από τα ίδια. Η ομάδα ορειβατικού σκι θα συνεχίσει προς την κορυφή Γκέσος και θα κατέβει στην Αετομηλίτσα. 
Φαγητό στην Αετομηλίτσα και επιστροφή στην Αθήνα.
Ορειβατική.ομάδα:.Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 700μ. Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Ομάδα.ορειβατικού.σκι:.Ώρες πορείας: 7. ΥΔ: 1000μ. Εξοπλισμός: ARVA, σόντα, φτυάρι, πιολέ, κραμπόν.
Δήλωση με προκαταβολή από: 22/2

Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Δημήτρης Τυροπώλης
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27/3. Οδοιπορικό.στον.άγνωστο.Διόνυσο. �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 08:00 από το Πεδίον του Άρεως για Διόνυσο Πεντέλης. Εκκίνηση από μονοπάτι σε 
πευκοδάσος προς τα γραφικά ξωκλήσια Αγ. Νικήτα, Προφ. Ηλία και Αγ. Λουκά, και ανάβαση στην κορυφή Σταυ-
ρός. Κατάβαση στα παλαιά, μη ενεργά λατομεία. Ο χώρος έχει αναπλαστεί εικαστικά από τη γλύπτρια τοπίου 
Νέλλα Γκόλαντα και την αρχιτέκτονα πολεοδομικού τοπίου Ασπασία Κουζούπη, σε συνεργασία με παλαιούς 
λατόμους της Εταιρείας Μαρμάρων Διονύσου και λειτουργεί σαν Ανοιχτό Μουσείο Παλαιάς Λατομικής Τέχνης. 
Ξενάγηση στον χώρο. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: Μικρή. Κατόπιν φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή 
στο Πεδίον του Άρεως.
Δήλωση.από:.21/3. 

Αρχηγός: Βαγγελίτσα Φλωρίδου

. 31/3. Τατζικιστάν.(Οροπέδιο.των.Παμίρ).–.Αιθιοπία.(Όρη.Σίμιεν)
Πέμπτη.20:00.– Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Μάκης Κακολύρης

3/4. Ξηρόν.Όρος.–.καταρράκτης.Δρυμώνα.(990μ .). �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Κουρκουλοί Ευβοίας (430μ.) Ανάβαση μέσα από έλατα και καστανιές 
στην κορυφή του Ξηρού Όρους, με θέα στις Βόρειες Σποράδες, και κατάβαση στον καταρράκτη του Δρυμώνα, 
που σχηματίζει το ρέμα Σηπιάς. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 550μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση.από:.28/3

Αρχηγός: Οδυσσέας Αναστασίου 

9-10/4. Αναρριχητική.Συνάντηση.μελών.ΠΟΑ.στη.Βαράσοβα
Μετακίνηση με ιδιωτικά μέσα. Διανυκτέρευση στην παραλία της Βαράσοβας. 
Εξοπλισμός:.Πλήρες αναρριχητικό υλικό.
Δήλωση.από:.4/4

10/4. Ξεροβούνι.Ευβοίας. �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Στενή Ευβοίας – διάσελο Δίρφης. Πορεία αρχικά σε πυκνό 
δάσος και στη συνέχεια ανάβαση από το λούκι στην κορυφή Πορτάρης (1453μ.). Κατάβαση κυκλική από την 
ορθοπλαγιά και από σάρες με κατάληξη στη Στενή. Ώρες πορείας 6. ΥΔ:450. Φαγητό στην Αρτάκη και επιστροφή 
στην Αθήνα. 
Δήλωση.από:.4/4

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης 

. 14/4. Προβολή.ορειβατικής.ταινίας
Πέμπτη.20:00.– Προβολή ορειβατικής ταινίας

.16/4. Δάσος.Σκιρίτιδας. �

Σάββατο:.Αναχώρηση στις 07:00 για Βλαχοκερασιά Αρκαδίας. Κυκλική διαδρομή μέσα στο πανέμορφο δάσος της 
Σκιρίτιδας με πλατάνια, ποτάμια, βάθρες και παλιούς νερόμυλους δίπλα στο ποτάμι του Ευρώτα. Επιστροφή στο 
χωριό Βλαχοκερασιά. Ώρες πορείας: 6 περίπου. ΥΔ: 600μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. 
Δήλωση.από:.8/4.

Αρχηγός: Γιάννης Κωνσταντινίδης 

24/4. Δελφοί.–.Κωρύκειο.Άντρο.-.ρεσιτάλ.κλασικής.κιθάρας. �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για Δελφούς. Η πορεία μας ξεκινά από τον αρχαιολογικό χώρο και ακολουθούμε 
το αρχαίο μονοπάτι που ανηφορίζει στις Φαιδριάδες Πέτρες με θέα στον Κορινθιακό κόλπο και την Πελοπόννησο. 
Συνεχίζουμε προς το Κωρύκειο Άντρο, το λατρευτικό σπήλαιο του Διονύσου, μέσα στον επιβλητικό χώρο του 
οποίου θα δοθεί ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας από τον Ολλανδό κιθαρίστα Martin van Hees. Καταλήγουμε στα λιβάδια 
της Αράχοβας. Ώρες πορείας: 6 περίπου. ΥΔ: 600μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση.από:.4/4. 

Αρχηγός: Οδυσσέας Αναστασίου

��



��

24/4. Αναρριχητική.Συνάντηση.Περιφέρειας.Αττικής
Αναρριχητική συνάντηση ορειβατικών συλλόγων Περιφέρειας Αττικής και Ευβοίας στο αναρριχητικό πεδίο της 
Φυλής. 
Εξοπλισμός:.Πλήρες αναρριχητικό υλικό.
Δήλωση.από:.12/4

28/4.-.1/5. Πάσχα.στην.Αμοργό. �

M ..Tετάρτη:.Συνάντηση στις 16:30 στον Πειραιά και αναχώρηση στις 17:30 με πλοίο για Αμοργό. Άφιξη στον 
παραδοσιακό οικισμό της Αιγιάλης αργά το βράδυ και τακτοποίηση σε δωμάτια ή σε σκηνές στο κάμπινγκ της 
Αιγιάλης.
Μ ..Πέμπτη:.Πορεία σε καλντερίμι από Αιγιάλη προς Λαγκάδα και προς το βυζαντινό μοναστήρι Άγιου Ιωάννη του 
Θεολόγου, συνέχιση της πορείας μέσω εντυπωσιακού μονοπατιού μέχρι το εκκλησάκι του Σταυρού και κατόπιν 
ως την κορυφή Κρούκελο (822μ.), την υψηλότερη της Αμοργού. Επιστροφή από Μύλους στη Λαγκάδα και, μετά 
το φαγητό εκεί, επιστροφή στην Αιγιάλη. 
Μ ..Παρασκευή:.Πορεία από Αιγιάλη προς Ποταμό και προς Ασφοντυλίτη με στάση για αναψυκτικό στο μοναδικό 
καφενείο της κυρα-Σοφίας. Συνέχιση της πορείας προς τη φημισμένη Μονή Χοζοβιώτισσας, ένα από τα ωραιότερα 
μοναστήρια της Ελλάδας. Κολύμπι στην όμορφη παράλια της Αγίας Άννας και κατάληξη στη γραφική Χώρα για 
τον Επιτάφιο. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 300μ. 
Μ ..Σάββατο:.Μεταφορά στην Κάτω Μεριά, στο χωριό Βρούτσης. Πορεία σε μονοπάτι με ωραία θέα προς την 
αρχαία Αρκεσίνη και την Παναγία την Καστρινή. Ώρες πορείας: 3.   Μπάνιο στην παράλια του Μούρου, φαγητό 
και μεταφορά στην Αιγιάλη. Αργά το βράδυ, πορεία 45’ προς τα Θολάρια για την Ανάσταση.
Κυριακή.του.Πάσχα:.Πορεία από την Αιγιάλη στη Λαγκάδα και τον πανέμορφο οικισμό Στρούμπος. Συνεχίζουμε 
προς Θολάρια και Άγιο Ιωάννη και διαδοχικά στις παραλίες Χόχλακα, Ψιλή Άμμο, Λεβρωσσό, Φωκιότρυπα. Ώρες 
πορείας: 3-4. Πασχαλινό γλέντι σε ταβέρνα.
Δευτέρα.του.Πάσχα:.Αναχώρηση με το πλοίο για Πειραιά. 
Δήλωση.με.προκαταβολή.από:.28/3 Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Γιώργος Μέτσος

8/5. Επίδαυρος.–.Διάσχιση.κορυφογραμμής. � .και. � .
Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:00 για Αρχαία Επίδαυρο. Η πορεία ακολουθεί νεοσηματοδοτημένο μονοπάτι και 
καταλήγει, μέσω κορυφογραμμής με καταπληκτική θέα, στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Ώρες πορείας: 7. ΥΔ: 
750μ. BΔ 2.
Εναλλακτικά:.Πορεία από Αρχαία Επίδαυρο προς Μονή Παναγιάς Πολεμάρχας (παλιό μοναστήρι) μέσα από σηματο-
δοτημένο μονοπάτι που κινείται παραλιακά με μικρές υψομετρικές και ωραία θέα. Ώρες πορείας: 3-4. ΒΔ 1.
Δήλωση.από:.2/5 Αρχηγοί: Παναγιώτης Μόρφης, Άλκης Τερτσέτης 

. 12/5. Αποστολή.στην.Παταγονία,.Dientes.de.Navarino
Πέμπτη.20:00.– Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Νίκος Τόδουλος

Ένα οδοιπορικό στη χιλιανή επαρχία της Ανταρκτικής, στο νησί Isla De Navarino, που αποτελεί τη νοτιότερη 
διαδρομή στον κόσμο, σε απόσταση μικρότερη από μόλις 100 χλμ. από το νοτιότερο άκρο της αμερικανικής 
ηπείρου, το ακρωτήριο Cape Horn. Μια μοναδική διάσχιση του αλπικού αυτού νησιού μέσα από τα επιβλητικά 
γρανιτένια σπιρούνια των ορεινών όγκων Dientes de Navarino και Lindermayer, με εντυπωσιακή θέα τα στενά 
του Beagle και τα βουνά βορειότερα στην Γη του Πυρός, ανάμεσα σε ποτάμια, αλπικές λίμνες, χιονοσκέπαστες 
κορυφές και μαγγελανικά παρθένα δάση.

15/5. Κέα.(Τζιά):.Καρθαία.–.Ιουλίδα. �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 06:30 για Λαύριο. Από το λιμάνι της Κορρησίας πορεία προς Πίσω Μεριά, με κατά-
βαση από το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινά από τη θέση Σταυρουδάκι, με προορισμό τον αρχαιολογικό χώρο της 
Καρθαίας. Μπάνιο στον όρμο Πόλες και επιστροφή με κατεύθυνση τον Αη Σημιό από το μονοπάτι 3 - Αρισταίος. 
Μετάβαση στην Ιουλίδα. Επίσκεψη στον χώρο όπου βρίσκεται το πέτρινο λιοντάρι-φύλακας του νησιού (4ου αι. 
π.Χ.) και στην πηγή του Βενιαμίν.  Μετάβαση στην Ιουλίδα για γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα. Επιστροφή με 
το βραδινό πλοίο από Κορρησία για Λαύριο και με το πούλμαν στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 4.
Δήλωση.με.προπληρωμή.του.ποσού.συμμετοχής.από:.2/5 

Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης 

��



��

21-22/5. Διάσχιση.Μαινάλου. � ,. � .
Συμμετοχή στα εγκαίνια του νέου ορειβατικού μονοπατιού μήκους 30χλμ. στο Δυτικό Μαίναλο και στις εκδη-
λώσεις του ΣΑΟΟ.
Σάββατο:.Αναχώρηση στις 07:00 για Πιάνα Αρκαδίας, όπου θα γίνει η υποδοχή όλων των συλλόγων. Πραγμα-
τοποίηση δυο διαδρομών:
Α) Πιάνα – Σπήλαιο Πανός – Λυκόρεμα – ποταμός Ελισσώνας – Αρκουδόρεμα – Κανελλάκια – Παλαιοχώρι Ελάτης 
(χώρος κατασκήνωσης και εκδηλώσεων). Ώρες πορείας: 6,5. ΒΔ: 2.
Β) Πιάνα – Σπήλαιο Πανός – Λυκόρεμα – ποταμός Ελισσώνας – Αρκουδόρρεμα. Ώρες πορείας: 3,5. ΒΔ: 1. 
Μετά το τέλος της πορείας επίσκεψη με το πούλμαν στο Λιμποβίσι, χωριό των Κολοκοτρωναίων, και μετάβαση 
στον χώρο κατασκήνωσης. Το απόγευμα θα ακολουθήσει ορειβατικό γλέντι. Διανυκτέρευση σε σκηνές ή σε 
ξενώνες σε γειτονικά χωριά.
Κυριακή:.Θα πραγματοποιηθούν δυο πορείες:
Α) Παλιοχώρι – Ελάτη – χαράδρα ποταμού Μυλάοντα – Βυτίνα. Ώρες πορείας: 4. ΒΔ: 1.
Β) Παλιοχώρι – κορυφή Μαδάρα (1601μ.) – Έντεκα Τούρκοι – Ελάτη – χαράδρα ποταμού Μυλάοντα – Βυτίνα. 
Ώρες πορείας: 6,5. ΒΔ: 2.
Δήλωση.από:.9/5

Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Λεωνίδας Μαργέλης 

28/5. Παρνασσός.–.Νεραϊδοσπηλιά. �

Σαββάτο:.Αναχώρηση στις 07:00 για Γραβιά και 51. Από το μνημείο της μάχης της Άμπλιανης, πορεία μέσα 
από τα πυκνά ελατοδάση του Δυτικού Παρνασσού μέχρι το διάσελο του Γερολέκα και, στη συνέχεια, μέσα από 
καταπληκτικό μονοπάτι στις ορθοπλαγιές πάνω από τη Βάργιανη, με κατάληξη στο κρυμμένο διαμάντι του Παρ-
νασσού, τη Νεραϊδοσπηλιά. Πρόκειται για σπήλαιο με διαδοχικές λιμνούλες και πλούσιο διάκοσμο. Επιστροφή 
από άλλο μονοπάτι και δασικό δρόμο στο Δροσοχώρι. Ώρες πορείας: 8. ΥΔ: 800μ.
Εξοπλισμός:.Φακός κεφαλής, απαραίτητα (για το σπήλαιο). 
Δήλωση.από:.20/5

Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Νίκος Τόδουλος 

29/5. Δυτ ..Πάρνηθα:.Χαράδρα.Γκούρας,.κορυφή.Άρμα,.συναυλία.εγχόρδων.μέσα.στη.φύση. �

Κυριακή:.Αναχώρηση στις 08:00 για Φυλή, πηγή Αγ. Παρασκευής. Ομαλή κατάβαση στη χαράδρα της Γκούρας 
και ανάβαση στην κορυφή Άρμα. Μετά την κατάβαση θα απολαύσουμε, μέσα σε ξέφωτο του δάσους, ένα κλασικό 
κουαρτέτο εγχόρδων. Ώρες πορείας 4. ΥΔ: Μικρή. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση.από:.16/5

Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

5/6. Πεζοπορική.διάσχιση.Ρεματιάς.Χαλανδρίου.–.Πεντέλης. �

Συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο σύλλογος Βριλησσός για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος. 
Κυριακή:.Αναχώρηση στις 07:30 από το Πεδίον του Άρεως για το όρος Πεντελικό, όπου αρχίζει η πεζοπορική 
διάσχιση όλης της Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου. Ενδιάμεσα θα υπάρχουν ενημερώσεις καθώς και οργα-
νωμένες εκδηλώσεις για το περιβάλλον. Ώρες πορείας: 3 ώρες μαζί με τις ενημερώσεις.
Δήλωση.από:.30/5 

Αρχηγός: Bαρβάρα Βλαβιανού 

3-5/6. Όρος.Λάκμος.(Περιστέρι,.2294μ .).–.Βερλίγκα. �

Παρασκευή:.Αναχώρηση στις 17:30 για Χαλίκι Τρικάλων. Άφιξη πολύ αργά και διανυκτέρευση σε σκηνές ή 
ξενώνα.
Σάββατο:.Μετάβαση οδικά στο πέρασμα του Μπάρου. Από εκεί, διάσχιση της νότιας κορυφογραμμής του Λάκμου, 
μέχρι το οροπέδιο της Βερλίγκας. Στο μοναδικό αυτό μέρος, με τις πηγές του Αχελώου να σχηματίζουν μαγικούς 
μαιάνδρους, θα κατασκηνώσουμε με υλικά που θα μεταφερθούν με αγροτικό. Ώρες πορείας: 7. ΥΔ: 600μ. 
Κυριακή:.Ανάβαση στην κορυφή του Λάκμου, την Τσουκαρέλα (2294μ.), και συνέχιση της διάσχισης προς τα 
βόρεια με κατάληξη τη μονή Ζωοδόχου Πηγής Ανθοχωρίου. Ώρες πορείας: 7. ΥΔ: 300μ. 
Δήλωση.με.προκαταβολή.από:.12/5 Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Νίκος Τόδουλος 

��



��

11-12/6. Χελιδόνα.(1973μ .). �

Σάββατο:.Αναχώρηση στις 06:30 για Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, όπου θα γίνει μικρή στάση. Στη συνέχεια, 
επίσκεψη της Ι.Μ. Παναγίας Προυσού και πορεία στο μονοπάτι της Μαύρης Σπηλιάς. Για όσους το επιθυμούν 
και έχουν κατάλληλο εξοπλισμό, διάσχιση της via ferrata, που σκαρφαλώνει σε κάθετους βράχους δίπλα σε 
υπέροχους καταρράκτες. Ώρες πορείας (μαζί με τη via ferrata): 2,5. Κατόπιν προώθηση οδικώς σε κοντινό σημείο 
και ανάβαση στο χωριό Δερμάτι (1012μ.), όπου και η διανυκτέρευση σε αντίσκηνα. Ώρες πορείας: 1,5.
Κυριακή:.Ανάβαση στην κορυφή Χελιδόνα (1973μ.) και κατάβαση, μέσα από εντυπωσιακή διαδρομή στα πιο 
απάτητα μέρη της Χελιδόνας, στο ομώνυμο χωριό (600μ.). Μεγάλο τμήμα της διαδρομής είναι εκτός μονοπατιού. 
Ώρες πορείας: 8-9. Μεταφορά πραγμάτων με αγροτικό. 
Εξοπλισμός:.Για την πεζοπορική διαδρομή: Μπατόν, απαραίτητα. Για τη via ferrata: Κράνος, μποντριέ, σύστημα 
ασφάλισης via ferrata ή δύο ιμάντες και αντίστοιχα καραμπίνερ ασφαλείας, ρούχα και κλειστά παπούτσια που 
θα βραχούν. 
Δήλωση.από:.30/5 Αρχηγοί: Γιώργος Σιδηράς, Κατερίνα Νίττη

11/6. Αρχαία.Νεμέα.–.Αγώνες.Νεμέων. �

Ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Νεμέας, επίσκεψη του μουσείου, παρακολούθηση των 
αγώνων Νέμεα 2016, που αποτελούν αναβίωση των αρχαίων αγώνων, οι οποίοι τελούνται κάθε 4 χρόνια.
Σάββατο:.Αναχώρηση στις 08:00 για Κόρινθο – Αρχαία Νεμέα. Εδώ, κατά τους μύθους, ο Ηρακλής εξόντωσε το 
φοβερό λιοντάρι της Νεμέας. Θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο (333μ.), στους πρόποδες των αρκαδικών 
βουνών, όπου διεξάγονταν στην αρχαιότητα οι πανελλήνιοι γυμνικοί και ιππικοί αγώνες των Νεμέων. Ο αρχαιολο-
γικός χώρος περιλαμβάνει τον ναό του Δία, το στάδιο και το αρχαιολογικό μουσείο, όπου, μεταξύ άλλων, εκτίθεται 
και ο περίφημος θησαυρός των Αηδονιών. Στη συνέχεια, μετάβαση στο αρχαίο στάδιο για να παρακολουθήσουμε 
την αναβίωση των αρχαίων αγώνων, των Νεμέων, στους οποίους συμμετέχουν εκατοντάδες αθλητών και μη από 
όλο τον κόσμο, ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Φαγητό σε τοπική ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση.από:.23/5

Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

17-20/6. Σκιάθος. �

Παρασκευή.:.Αναχώρηση με λεωφορείο για Άγιο Κωνσταντίνο και από εκεί με το πλοίο για Σκιάθο. Άφιξη αργά 
το βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Σάββατο:.Από την Χώρα Σκιάθου, πορεία προς το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας, που είναι κτισμένο κάτω από 
την Καραφλυτζανάκα, την υψηλότερη κορυφή της Σκιάθου, και δίπλα στις πηγές του ρέματος του Λεχωνιού, 
εκεί όπου το 1807 σχεδιάστηκε και υφάνθηκε η πρώτη ελληνική σημαία. Συνέχιση της πορείας και κατάληξη στο 
Κάστρο, μπάνιο στην παραλία και επιστροφή με βάρκα προς Λαλάρια και Χώρα. Ώρες πορείας: 4-5.
Κυριακή:.Από τη Χώρα Σκιάθου, προώθηση στον Περιφερειακό και πορεία μέσα σε μαγευτικό δάσος μέχρι την 
παραλία Κεχριάς. Μπάνιο και επιστροφή στη Χώρα. Ώρες πορείας: 4.
Δευτέρα:.Από τη Χώρα Σκιάθου, πορεία στην κοιλάδα Γανωτή στα Καλύβια και, από Λεχούνι, κατάληξη στην 
παραλία Νικοτσαράς. Μπάνιο και επιστροφή στη Σκιάθο. Ώρες πορείας: 3. Βόλτα στην Χώρα, φαγητό και ανα-
χώρηση με το πλοίο το απόγευμα.
Δήλωση.με.προκαταβολή.από:.17/5

Αρχηγός: Δημήτρης Τσαραμπάρης 

17-20/6. Φαράγγι.Βίκου.–.Δρακόλιμνη.–.Γκαμήλα.(Τύμφη,.2497μ .).–.Σκάλα.Βραδέτου. � .ή. �

Παρασκευή:.Αναχώρηση στις 17:30 για Βίτσα Ιωαννίνων. Άφιξη πολύ αργά το βράδυ και διανυκτέρευση σε 
ξενώνα ή σκηνές.
Σάββατο:.Διάσχιση του υπέροχου φαραγγιού του Βίκου με κατάληξη στο Μικρό Πάπιγκο, όπου και η διανυκτέρευση 
σε ξενώνα ή σκηνές. Τα υλικά διανυκτέρευσης θα μεταφερθούν με το πούλμαν. Ώρες πορείας: 8. ΥΔ: 700μ.
Κυριακή:.Ανάβαση στο καταφύγιο της Αστράκας, τακτοποίηση και στη συνέχεια πορεία μέχρι τη Δρακόλιμνη 
ή/και την κορυφή της Γκαμήλας. Ώρες πορείας: 6 ή 9. ΥΔ: 1100μ. ή 1600μ. 
Δευτέρα:.Διάσχιση του οροπεδίου της Τύμφης με κατάληξη το χωριό Βραδέτο. Στη συνέχεια κατάβαση μέχρι το 
Καπέσοβο από το περίφημο καλντερίμι της Σκάλας του Βραδέτου. Ώρες πορείας: 7. ΥΔ: 300μ. 
Δήλωση.με.προκαταβολή.από:.26/5 

Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Νικόλας Αναστασόπουλος

��



75

25-26/6  Διάσχιση Γκιώνας (2510μ.)  2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για Καλοσκοπή. Ανάβαση από Μνήματα (1300μ.) – Βαθειά Λάκκα – Διάσελο 
– κορυφή Πυραμίδα (2508μ.) και κατάβαση στη Λάκκα Καρβούνη (1750μ.), όπου και η διανυκτέρευση στο κα-
ταφύγιο του ΠΟΑ ή σε σκηνές. Ώρες πορείας 7. ΥΔ: 1200μ.
Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 από το καταφύγιο και κατάβαση στο χωριό Βίνιανη (550μ.) από τη χαράδρα της 
Ρεκάς. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 1200μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 16/6

Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

Ιούλιος  76η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση
Στα μέσα Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η 76η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση.
Πληροφορίες στη γραμματεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr από αρχές Ιουνίου.

Αύγουστος  Ροδόπη – Βουλγαρία
Ένα μοναδικό οδοιπορικό στις δύο πλευρές των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Το ταξίδι περιλαμβάνει:
Ελλάδα: Πεζοπορίες στα παρθένα δάση της Ροδόπης (σημύδα, ερυθρελάτη), διαμονή σε πομακοχώρι. Ράφτινγκ 
στον ποταμό Νέστο και πορεία στο παρανέστιο μονοπάτι. Επίσκεψη σε ιστορικούς τόπους της Βόρειας Ελλάδας 
(Φίλιπποι). Λασπόλουτρο στη Λυδία.
Βουλγαρία: Πορείες σε ειδυλλιακά φυσικά τοπία της χώρας (δάση, λίμνες, όρη). Περιηγήσεις σε πανέμορφα 
παραδοσιακά και ιστορικά χωριά και κωμοπόλεις (Γκότσε Ντελτσέφ, Μπλαγκόγεβγκραντ, Φιλιππούπολη, Σμόλιαν). 
Επίσκεψη στη γραφική μονή Ρίλας, χτισμένη μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. Ανάβαση την ψηλότερη κορυφή των 
Βαλκανίων, τη Musala (2920μ.).
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του ΠΟΑ από τον Απρίλιο.
Δήλωση με προκαταβολή από: 1/6

Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

9-16/8  8ήμερο στην ιστορική Πολωνία  1

Μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης, η Πολωνία, διαθέτει μοναδικό ιστορικό πλούτο. Οι περισσότερες 
πόλεις της είναι κτισμένες πάνω σε ποτάμια και έχουν διατηρήσει το ιστορικό τους κέντρο. Η κληρονομιά της 
Χανσεατικής Ένωσης στον βορρά, το πέρασμα πολλών λαών αλλά και η πρόσφατη ιστορία, δίνουν σε αυτή τη 
χώρα μια πολυχρωμία πολιτισμών και εικόνων και μια εθνική ταυτότητα με αρκετά φολκλορικά στοιχεία. Το 
ταξίδι αυτό είναι μια σύνθεση των μεγαλύτερων πόλεων, μια σύντομη διαδρομή στα μονοπάτια της πολωνικής 
ιστορίας, μια νοερή μεταφορά στα χρόνια που κτίζονταν τα ψηλά τείχη και οι τεράστιοι γοτθικοί ναοί. Ένα ταξίδι 
– οδοιπορικό στην πρωτεύουσα Βαρσοβία και το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο της χώρας, την Κρακοβία, την 
ενδοχώρα της και τα σπάνια μνημεία της. Επίσης θα επισκεφτούμε το Βρότσλαβ, τη «Βενετία της Πολωνίας» με τη 
θαυμάσια αρχιτεκτονική και την πλούσια πολιτιστική δραστηριότητά του, την πανέμορφη πόλη Lodz (προφέρεται 
Γουντς), πάλαι ποτέ μεγαλύτερο κέντρο υφαντουργίας της Ευρώπης, το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς, τα 
αλατωρυχεία της Βιελίτσκα και την πόλη Τσεστοχόβα, στην εκκλησία της οποίας φυλάσσεται η μοναδική εικόνα 
της Μαύρης Παναγίας. Επίσης θα επισκεφτούμε και το περίφημο κάστρο Ξιάζ (Książ), ένα από τα μεγαλύτερα 
κάστρα στην Πολωνία. Χτισμένο σε έναν μεγαλοπρεπή απότομο βράχο με θέα στον ποταμό Pelcznica, συχνά 
αναφέρεται ως το «μαργαριτάρι της νότιας Σιλεσίας», καθώς και την Οσόβκα, την υπόγεια κατασκευή του 
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Στα υπέρ του ταξιδιού οι απευθείας πτήσεις της AEGEAN.
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του ΠΟΑ από τον Απρίλιο.
Δηλώστε συμμετοχή το συντομότερο για την διασφάλιση καλύτερης τιμής

Αρχηγός: Τάσος Βάσσος
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Ο ΠΟΑ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους αρχηγούς των εκδρομών 
για την πολύτιμη και αφιλοκερδή τους συμβολή στην οργάνωση και πραγματοποίηση των 
πεζοπορικών και ορειβατικών εξορμήσεων του Ομίλου.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Α. ΔΗΛΩΣΗ 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 Δευτέρα 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

ΣΑΚΙΔΙΟ • •
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (με εφεδρικές μπαταρίες) • •
ΑΡΒΥΛΕΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ (να καλύπτουν τον αστράγαλο) •
ΑΡΒΥΛΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (δερμάτινες ή πλαστικές) •
ΠΑΓΟΥΡΙ 1 - 1,5 lt • •
ΠΥΞΙΔΑ - ΣΦΥΡΙΚΤΡΑ - ΣΟΥΓΙΑΣ • •
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ • •
ΚΑΠΕΛΟ ΗΛΙΟΥ •
ΣΚΟΥΦΟΣ •
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ • •
ΓΑΝΤΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ •
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..
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:

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

Σακούλες.σκουπιδιών . . .

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