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νας σύλλογος, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει, είναι οι άνθρωποί
του. Είναι η ιδιαιτερότητα καθενός, οι ξεχωριστές ικανότητές του,
η διαφορετική φωνή που μπορεί να αρθρώσει. Αυτή είναι η μαγεία, αλλά
και η πρόκληση κάθε συλλογικής προσπάθειας: η ένωση διαφορετικών
ανθρώπων κάτω από έναν κοινό στόχο.
Φέτος, τέσσερα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποχώρησαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και έδωσαν τη θέση τους σε
τρία νέα. Τρεις άλλες φωνές, τρεις διαφορετικοί άνθρωποι... ο στόχος
πάντα ο ίδιος: να τραβήξουμε πορεία προς τις κορυφές που θα ορίσουμε
και να βαδίσουμε όλοι μαζί. Ο σύλλογος δεν είναι μονάχα το διοικητικό
του συμβούλιο, είναι όλοι εμείς και γι’ αυτό και η διαφορά στη σύστασή
του μικρή σημασία έχει. Ευχαριστούμε τους: Ράνια Χατζηδάκη, Στέλιο
Μπαφαλούκο, Νίκο Τόδουλο και Νικόλα Αναστασόπουλο για τη μέχρι
τώρα προσφορά τους στο συμβούλιο, αλλά δεν τους αποχαιρετούμε.
Παραμένουν στο σώμα του συλλόγου ως ζωτικοί παράγοντες συνεχούς
και πολύτιμης συνδρομής.
Στο τεύχος του περιοδικού που κρατάτε στα χέρια σας θα διαπιστώσετε του λόγου το αληθές. Θα διαπιστώσετε, επίσης, την αδιάλειπτη
προσπάθειά μας, ώστε και το 2017 να χαράξουμε νέες διαδρομές, να
εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα με πορείες που μπορούν να μυήσουν ακόμη και τους πιο αρχάριους στην πεζοπορία, αλλά και να διατηρήσουμε μια
δυναμική παρουσία στις εξορμήσεις εξωτερικού. Το καλοκαίρι ελπίζουμε
να μας ακολουθήσετε τόσο στο ταξίδι με τον Υπερσιβηρικό σιδηρόδρομο,
όνειρο ζωής για πολλούς, όσο και στην ορειβατική-πεζοπορική διάσχιση
των Πυρηναίων, με τα ομολογουμένως εντυπωσιακά τοπία. Το ενδιαφέρον
και η συμμετοχή σας σε τέτοιες δράσεις θα δώσουν την απαραίτητη ώθη-
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ση, ώστε να σχεδιαστούν μελλοντικά παρόμοιες
και εξίσου ενδιαφέρουσες.
Κάτι που συνέβη, εξάλλου, στην περίπτωση
του canyoning, καθώς, μετά και την έντονη ζήτηση
που εκδηλώθηκε, επανέρχεται φέτος δριμύτερο
στο πλαίσιο των σχολών που λειτουργούν υπό τον
ΠΟΑ. Όσοι πιστοί των φαραγγιών, προσέλθετε...
θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε.
Είπαμε στην αρχή πως ένας σύλλογος είναι
οι άνθρωποί του. Ευελπιστούμε πως θα έρθετε
σ’ εμάς με τις δημιουργικές προτάσεις σας, με
νέες διαδρομές που ίσως γνωρίζετε και πως θα
μας τιμήσετε με τη δυναμική παρουσία σας στις
εξορμήσεις.
Καλή χρονιά να έχουμε!
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Υπερσιβηρικός Σιδηρόδρομος
22 Ιουλίου – 6 Αυγούστου 2017
Είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο συναρπαστικά
ταξίδια στον κόσμο. Ένα ταξίδι μύθος. Η μεγάλη
σιβηρική διαδρομή, η μακρύτερη συνεχόμενη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, που συνδέει την
Μόσχα με τις ρωσικές επαρχίες της Άπω Ανατολής,
μέσω της Νότιας Σιβηρίας. Με αφετηρία την ρωσική πρωτεύουσα, περνάει μέσα από το ευρωπαϊκό
τμήμα της Ρωσίας, διασχίζει τα Ουράλια Όρη, που
χωρίζουν την Ευρώπη με την Ασία, συνεχίζει μέσα
από τάιγκα και στέπες της Σιβηρίας και τελειώνει
στις ρωσικές επαρχίες της Άπω Ανατολής, στο
Βλαδιβοστόκ, στην ακτή του Ειρηνικού Ωκεανού. Η
κατασκευή του άρχισε ταυτόχρονα και από τα δύο
άκρα το 1891 με εντολή του τσάρου Αλέξανδρου
Γ΄, ο οποίος αποφάσισε να ενώσει τη Σιβηρία από

Πεζοπορική – Ορειβατική

ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ
23/7 - 3/8 2017
Μια 12ήμερη πεζοπορική-ορειβατική διάσχιση των
κεντρικών Πυρηναίων από καταφύγιο σε καταφύγιο και από γραφικά γαλλικά και ισπανικά χωριά.
Θα περάσουμε από τα σημαντικότερα αξιοθέατα,
όπως ο μεγαλύτερος καταρράκτης της Ευρώπης
στο Gavarnie, το εντυπωσιακό πέρασμα Breche
de Roland, το μοναδικό φαράγγι της Ordesa, δεκάδες πανέμορφες λίμνες και το βάραθρο Forau
de Aigualluts, ενώ η ορειβατική ομάδα θα ανέβει
και στις 3 ψηλότερες κορυφές των Πυρηναίων:
Monte Perdido (3355μ.), Porets (3369μ.) και Pico
Aneto (3404μ.).
Συνάντηση γνωριμίας και παρουσίαση στις 8/3
στα γραφεία του ΠΟΑ.

τις ακτές του Ειρηνικού μέχρι τα Ουράλια (σύνορο
Ευρώπης-Ασίας) και ολοκληρώθηκε το 1916. Ένα
ρομαντικό ταξίδι 9.000 χιλιομέτρων, όνειρο πολλών
ταξιδευτών που γι’ αυτούς αποτελεί πραγματικά
ένα ταξίδι ζωής.
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Λ. Ηρακλείου 369
τ. 210 28 15 600
e: iraklio@polocenter.gr

Π. Φάληρο
Ζησιμοπούλου 62
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e: faliro@polocenter.gr

Αθήνα
Πατησίων 52 & Μετσόβου
τ. 210 82 56 840
e: patision@polocenter.gr

www.polocenter.gr

polo center

Αρχιπέλαγος
Svalbard

Το μαργαριτάρι της Αρκτικής στο ...
«κρύο χείλος» του κόσμου
Κείμενο - Φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος

«Το να ζούμε μέσα στο απόλυτο σκοτάδι να
είναι μια πρόκληση, καθώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι μπορεί
να κρύβεται στο σκοτάδι. Από την άλλη,
όμως, το καλοκαίρι είναι συναρπαστικό.
Γινόμαστε υπερήρωες που δεν χρειάζονται
καθόλου ύπνο.»
     Κάτοικος Longyearbyen


Στην τελική κόψη πριν την κορυφή Trollsteinen.


Προσοχή στις πολικές αρκούδες!

Χ

αμένο στην απεραντοσύνη του Αρκτικού Ωκεανού, το αρχιπέλαγος Svalbard είναι ένας άλλος κόσμος. Τον χειμώνα, τα νησιά βυθίζονται
στο σκοτάδι και στην παγωνιά. Το καλοκαίρι, όμως,
ο ήλιος δεν δύει και έτσι, κατά τη διάρκεια της
αρκτικής ημέρας, το αρχιπέλαγος σφύζει από ζωή
με χιλιάδες πουλιά και θαλάσσια θηλαστικά. Αυτό
το νορβηγικό αρχιπέλαγος βρίσκεται μεταξύ του
76ου και 81ου βόρειου παράλληλου. Ένα σύμπλεγμα
νησιών απομακρυσμένο, μυστηριώδες και ακραίο,
που θεωρείται το βασίλειο της επιβλητικής πολικής
αρκούδας, καθώς σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος
ζουν μόνο 2500 κάτοικοι, ενώ οι πολικές αρκούδες
υπολογίζονται σε 3500 με 4000. Ολόκληρη η περιοχή είναι άγονη και χαρακτηρίζεται σαν αρκτική
έρημος, με ελάχιστη βλάστηση, με τα βραχώδη
βουνά της, τους μεγαλοπρεπείς παγετώνες και τα



παγωμένα νερά των φιορδ της.
Το αρχιπέλαγος ανακαλύφθηκε από τον Ολλανδό εξερευνητή Willem Barentz το 1596 και αρχικά
ονομάστηκε Spitsbergen, που σημαίνει «τα βουνά
με τις απόκρημνες κορυφές». Ήταν την δεκαετία
του 1920 που αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα μετονομάστηκε σε Svalbard με την υπογραφή της
ομώνυμης συνθήκης. Το όνομα προήλθε από ένα
ισλανδικό έπος του 1194, το οποίο περιγράφει πώς
οι Σκανδιναβοί ναυτικοί έφτασαν σε μια ακατοίκητη
γη που ονομάστηκε «Svalbard», «το κρύο χείλος»,
και που η νορβηγική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι
ήταν η απόδειξη ότι ήταν οι πρώτοι που διεκδίκησαν
τα νησιά αυτά. Έτσι το Spitsbergen έγινε Svalbard,
μια λεπτή αλλά σημαντική γλωσσική ακύρωση της
απαίτησης κάθε άλλου έθνους πάνω σ’ αυτό το
κομμάτι γης στη Αρκτική. Η Συνθήκη του Svalbard
έδωσε στη Νορβηγία κυριαρχικά
δικαιώματα πάνω στο αρχιπέλαγος,
αλλά σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη,
ανάμεσα τους οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο
Βασίλειο, η Ιαπωνία και η Ρωσία,
δόθηκαν ίσα δικαιώματα πρόσβασης
και εκμετάλλευσης των φυσικών
πόρων. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συνθήκη στις 21 Οκτωβρίου 1925. Τότε
μόνο η Σοβιετική Ένωση μπόρεσε
να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία,
και τα χρόνια μετά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο δημιούργησε δύο ανθραΜε θέα την κοιλάδα του Nyben.
κωρυχεία στο μεγαλύτερο νησί, το

Τα γραφικά σπίτια του Longyearbyen.

Spitsbergen, ένα στο Pyramiden και
ένα στο Barentsburg.
Στόχος της αποστολής μας ήταν
η πρόσβαση με καγιάκ διαφόρων περιοχών μέσα στα παγωμένα νερά των
φιορδ αυτού του αρχιπελάγους στον
Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, κατασκηνώνοντας στις όχθες, σε συνδυασμό
με διάφορες αναβάσεις σε αρκτικές
κορυφές.

Longyearbyen
78°13΄N 15°33΄E

Το Longyearbyen με φόντο το βουνό Hiorthfjellet.

Βάση μας για τις επόμενες μέρες
αποτέλεσε το Longyearbyen. Είναι ο
μεγαλύτερος οικισμός στο αρχιπέλαγος, όπου κατοικεί η πλειονότητα
των λιγοστών κατοίκων. Ο ήλιος
αυτή την εποχή δεν δύει, πράγμα
που μας διευκόλυνε αφάνταστα στις
μακρινές μας διαδρομές. Το έδαφος
στο αρχιπέλαγος χαρακτηρίζεται ως
“permafrost”, πράγμα που σημαίνει
ότι το χώμα είναι παγωμένο μόνιμα
όλο το χρόνο. Στο Longyearbyen το
permafrost κυμαίνεται από 10 έως 40
μέτρα βάθος, με ένα ενεργό στρώμα
Το Μουσείο Εξερευνήσεων του Βόρειου Πόλου.
που λιώνει κάθε καλοκαίρι, καθώς οι
θερμοκρασίες αυξάνονται πάνω από
το μηδέν. Έτσι το Longyearbyen είναι χτισμένο
το ενεργό στρώμα για την πρόληψη πλημμυρών ή
πάνω σε πασσάλους. Οι ξύλινοι ή μεταλλικοί πάσσαπιθανή βύθιση.
λοι κρατούν τα κτίρια υπερυψωμένα και μακριά από
Η πρώτη εμπορικά βιώσιμη μεταλλευτική


Κατασκήνωση στο χείλος του παγετώνα.

εταιρεία στην περιοχή ιδρύθηκε από τον Αμερικανό επιχειρηματία John Munroe Longyear. Για
να εξερευνήσει τον κόσμο, ο Longyear έπλευσε
προς το Spitsbergen μαζί με την οικογένειά του
σε μια πολυτελή κρουαζιέρα το 1901. Λογικά θα
ήταν απλώς ένα ταξίδι διακοπών, αλλά ο δαιμόνιος κύριος Longyear έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το απέραντο, άγονο τοπίο και την άγρια φύση
του νησιού. Συνέλεξε μερικά δείγματα άνθρακα
και, όταν αυτά αποδείχθηκαν ότι ήταν πολύ καλής
ποιότητας, αποφάσισε να μην αφήσει την ευκαιρία
ανεκμετάλλευτη. Έτσι τον Ιούνιο του 1905, μόλις 4
χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη, ο Longyear
επέστρεψε πίσω στο Adventdalen μαζί με πλήρη
εξοπλισμό εξόρυξης και 25 ανθρακωρύχους. Το
1906, ίδρυσε την εταιρεία Arctic Coal Company και

Στην κορυφή του Trollsteinen.


η δική του περιπέτεια στην Αρκτική ξεκίνησε.
Το πρώτο ορυχείο, ονομάστηκε «Αμερικάνικο
Ορυχείο». Σιγά σιγά αυτή η μικρή κοινότητα ανθρακωρύχων άρχισε να μεγαλώνει και να οργανώνεται
θυμίζοντας μια μικρή πόλη. Σπίτια χτίστηκαν, εξασφαλίστηκε η παροχή νερού και κατασκευάστηκαν
ξύλινοι πυλώνες με συρματόσχοινα και βαγονέτα
από το ορυχείο μέχρι το λιμάνι, για την ευκολότερη
μεταφορά του κάρβουνου. Ο Longyear, τρέφοντας
τη μεγαλοαστική του ματαιοδοξία, έδωσε το όνομά
του σε αυτή την καινούργια πόλη. Τα επόμενα 10
χρόνια το όνειρο του Longyear πραγματοποιήθηκε
και από ένα μικρό χωριό των 25 ανθρακωρύχων
εξελίχθηκε σε μια πόλη 300 κατοίκων. Το 1916, η
πόλη Longyear αποτελούνταν από χώρους διαμονής, κοινοτικό κέντρο, στάβλους αλόγων και αποθήκες. Κατασκεύασε επίσης αποβάθρες,
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, σιδηρόδρομο, καθώς και έναν
ραδιοφωνικό σταθμό. Η βιομηχανία
εξόρυξης άνθρακα στην Αρκτική αποδείχθηκε μια εξαιρετική και επικερδής
επιχείρηση. Κατά την περίοδο 19071915, 173,000 τόνοι κάρβουνου είχαν
αποσταλεί από την πόλη Longyear
στην ηπειρωτική χώρα. Το 1916, μετά
από πολλές απεργίες στα ορυχεία, ο
Longyear αποφάσισε να προχωρήσει
στην πώληση του ορυχείου στη νορβηγική εταιρεία Norske Spitsbergen
Kullkompani AS. Η σκανδιναβική

εταιρεία αγόρασε και την άρτια εξοπλισμένη
πόλη και απλά άλλαξε το όνομά της για να
ταιριάζει καλύτερα στην νορβηγική γλώσσα.
Έτσι ιδρύθηκε το Longyearbyen υπό νορβηγική διοίκηση και μια νέα εποχή ξεκίνησε.

Trollsteinen 78°10΄N 15°36΄E
Η κορυφογραμμή του βουνού γύρω από τον
παγετώνα Larsbreen σχηματίζει ένα πέταλο.
Ο χαρακτηριστικός βράχος-κορυφή του Trollsteinen.
Στο ψηλότερο σημείο της κορυφογραμμής
βρίσκεται ένας τεράστιος βράχινος πύργος,
να διασχίσουμε μέχρι την επόμενη χιονισμένη ράχη.
το Trollsteinen, που η εμφάνισή του πραγμαΟ καιρός ήταν συννεφιασμένος με πολύ κρύο και σε
τικά δικαιολογεί το όνομά του, το οποίο σημαίνει
κάποια σημεία με πολύ δυνατό αέρα. Στο αρχιπέλα«βράχινο τρολ» (τρολ ονομάζονται τα άσχημα και
τρομακτικά όντα της νορβηγικής μυθολογίας που
γος Svalvard σπάνια βρέχει, μόνο χιονίζει ολόκληρο
πολλές φορές χαρακτηρίζονται και ανθρωποφάγα.
τον χρόνο. Χαρακτηρίζεται σαν μια αρκτική έρημος,
που δέχεται πολύ λίγη ποσότητα ετήσιας βροχόΛένε πως ο ήλιος έχει την ιδιότητα να τα πετρώνει,
πτωσης. Ο παγετώνας ήταν πολύ σταθερός και
και γι’ αυτό ζουν στο σκοτάδι). Η ανάβασή μας ξεκίασφαλής χωρίς επικίνδυνα κρεβάς, έτσι δεν χρεινησε αμέσως από το Longyearbyen ανηφορίζοντας
την κοιλάδα δίπλα στο ορμητικό ποτάμι μέχρι την
άστηκε να δεθούμε μεταξύ μας. Σε αρκετά σημεία
περιοχή του Nyben. Ξαφνικά λίγο έξω από την μικρή
υπήρχε μαλακό χιόνι που μαζί με τα νερά από το
λιώσιμο του παγετώνα δημιουργούσαν το λεγόμενο
πόλη βρήκαμε τους εαυτούς μας να στέκονται σε
βαρύ λασπόχιονο, που δυσκόλευε κατά διαστήματα
ένα παγετωνικό τοπίο, μια μορένα που δημιουρτο περπάτημα. Μετά από μερικές ώρες φτάσαμε
γήθηκε από τη δύναμη των χιλιάδων τόνων πάγου
στους πρόποδες του βουνού. Διασχίσαμε με προστη βάση της ράχης. Η τελική ανάβαση έγινε σε
σοχή το ποτάμι προς την ευκολότερη πλευρά, που
μαλακό χιόνι για περίπου 400μ. υψομετρικής διαφοράς, μέχρι το τελευταίο μέρος της διαδρομής,
είχε λιγότερο χιόνι αλλά μεγάλες πέτρες, κατάλοιπα
μια στενή χωρίς χιόνι κορυφογραμμή με κατάληξη
της εποχής των παγετώνων. Μας πήρε περίπου
κάτω από τον εντυπωσιακό βράχο Trollsteinen. Ένα
δύο ώρες πριν φτάσουμε τελικά στην κορυφή του
ποταμού προς το οροπέδιο. Στην αρχή του οροπεεύκολο scrambling για 30μ. περίπου μας οδήγησε
δίου φάνηκε ο παγετώνας Larsbreen, που έπρεπε
στην κορυφή του βράχου με εντυπωσιακή θέα από

Ανεβαίνοντας την παγετωνική μορένα.



Τα τελευταία 20 μέτρα scrambling.

την παγωμένη ενδοχώρα μέχρι την κρύα θάλασσα
μέσα σε ένα πανέμορφο αλπικό σκηνικό.

Nordenkjoldtoppen
78°10΄28΄΄N 15°24΄52΄΄E
Η ανάβαση μας ξεκινάει από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Taubanesentralen. Σχεδιασμένες
από Γερμανούς μηχανικούς, βρίσκονται στην κο-

Ο παλιός κεντρικός εναέριος σχοινοτροχιόδρομος.
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ρυφή του λόφου στο βόρειο άκρο της πόλης του
Longyearbyen. Εναέριοι μεταλλικοί σχοινοτροχιόδρομοι από τρία διαφορετικά ορυχεία κατέληγαν
στο Taubenesentralen. Ο εναέριος αυτός σταθμός
φορτοεκφόρτωσης ολοκληρώθηκε το 1957 και
παρέμεινε σε χρήση μέχρι το 1987, οπόταν τη μεταφορά ανέλαβαν φορτηγά. Από εδώ το κάρβουνο
μεταφερόταν από έναν κεντρικό σχοινοτροχιόδρομο
στο παλιό λιμάνι του Hotellneset, δύο χιλιόμετρα

H κορυφή Nordenkjoldtoppen.

βορειοδυτικά του Longyearbyen στην άκρη του
φιορδ, όπου αποθηκευόταν μέχρι την αρχή της
ναυτιλιακής σεζόν. Σήμερα στην τοποθεσία βρίσκεται το αεροδρόμιο του Svalbard και στο οροπέδιο
ακριβώς από πάνω ένας από τους μεγαλύτερους
δορυφορικούς σταθμούς στον κόσμο, με κύρια παρουσία της NASA και της ESA. Μετά από μία ώρα
φτάσαμε στο οροπέδιο στα 400μ. Στο βάθος ήταν
ορατό το πλήθος από τα ραντάρ του δορυφορικού
σταθμού. Ακολουθήσαμε το οροπέδιο για αρκετή
ώρα μέσα από ενδιαφέροντες σχηματισμούς ορυκτών μέχρι την πρώτη ράχη, που αποτελούνταν
από περισσότερα βράχια και πέτρες. Στο τελείωμα της ράχης ακολουθούσε μια δεύτερη απότομη
κόψη καλυμμένη με χιόνι, που μας
οδήγησε στην κορυφή του βουνού σε
υψόμετρο 1050μ. Η θέα και από αυτή
την κορυφή εντυπωσιακή, με την απεραντοσύνη της ανέγγιχτης φύσης της
Αρκτικής κάτω από τα πόδια μας να
παραμένει μαγευτική και επιβλητική.
Κατεβαίνοντας από την κορυφή ακολουθήσαμε μια διαφορετική διαδρομή
και είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε
από τη φημισμένη Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων. Ουσιαστικά αποτελεί ένα
ασφαλές θησαυροφυλάκιο σπόρων
και λειτουργεί σαν μια σύγχρονη
κιβωτός, καθώς στο εσωτερικό του
υπάρχουν κρυμμένα αποθέματα σπόρων από όλη την τροφική αλυσίδα.

Η λειτουργία της άρχισε στις αρχές του 2008 και
στόχος της είναι να βοηθήσει στη συντήρηση της
βιοποικιλότητας στον πλανήτη, φιλοδοξώντας να
συγκεντρώσει σπόρους από κάθε γνωστό είδος
φυτού. Το θησαυροφυλάκιο σπόρων κατασκευάστηκε σε ένα παλιό ορυχείο βαθιά μέσα στο μόνιμα παγωμένο στρώμα του εδάφους (permafrost),
ώστε να διατηρείται χαμηλή η θερμοκρασία του.
Βρίσκεται ψηλά στο βουνό, για να αποφύγει μια
πιθανή αύξηση της στάθμης της θάλασσας, αλλά
και πολύ βαθιά στη γη, για να είναι προστατευμένο
ακόμη και από μία πυρηνική έκρηξη ή σύγκρουση
μεγάλου μετεωρίτη με τη Γη.

Η Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων.
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Το βαγονέτο γεμάτο με τον τελευταίο τόνο κάρβουνου.

Pyramiden 78°39΄22΄΄N 16°19΄30΄΄E
Η πόλη Pyramiden ιδρύθηκε το 1910 από τη Σουηδική κυβέρνηση και πωλήθηκε στη Σοβιετική Ένωση το
1927. Βρίσκεται στις ακτές του φιορδ Billefjorden και
πήρε το όνομά της από το βουνό σε σχήμα πυραμίδας που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την πόλη με
ορατά τα κατάλοιπα των ορυχείων και της έντονης
μεταλλευτικής δραστηριότητας του παρελθόντος.
Κατά μήκος της πλαγιάς υπάρχουν δύο μεγάλου
μήκους σήραγγες φθάνοντας σχεδόν στην κορυφή
του— μία για τη μετακίνηση των ανθρακωρύχων και

Τα καγιάκ στο λιμάνι του Pyramiden.
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μια για την μεταφορά του κάρβουνου. Ανήκει στην
κρατικής ιδιοκτησίας ρωσική μεταλλευτική εταιρεία
Trust Arktikugol, η οποία κατέχει επίσης τον οικισμό
του Barentsburg στο αρχιπέλαγος.
Κάποτε είχε πληθυσμό πάνω από 1000 κατοίκους. Εδώ χτίστηκε μια ακμάζουσα κοινότητα όλα
αυτά τα χρόνια, και η πόλη εξελίχθηκε κάτι σαν
ένας ουτοπικός χώρος των Σοβιέτ. Μερικές από τις
παροχές ήταν: ένα πολιτιστικό κέντρο με θέατρο,
μια καταπληκτική βιβλιοθήκη, αίθουσες τέχνης και
μουσικής, ένα υπερσύγχρονο για την εποχή αθλητικό συγκρότημα με πισίνα, πρότυπα σχολεία και
μια «καντίνα» ανοιχτή όλο το 24ωρο,
παρέχοντας δωρεάν σίτιση στους κατοίκους και τις οικογένειες τους. Στο
απόγειό της ήταν μια πόλη πρότυπο
σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη
παρόμοια στην Σοβιετική Ένωση. Η
σταδιακή κατάρρευση ήρθε λίγο μετά
την πτώση του καθεστώτος, όταν, σε
συνδυασμό με τους τότε κανόνες της
ελεύθερης αγοράς, κατέστη η εξόρυξη ασύμφορη για την ιδιοκτήτρια
εταιρεία.
Η πόλη εγκαταλείφθηκε το 1998.
Στις 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε
η τελευταία εξόρυξη κάρβουνου από
το ορυχείο. Στους τότε περίπου 300

κατοίκους δόθηκαν τέσσερις μήνες να φύγουν, οι
οποίοι άφησαν πίσω τους οτιδήποτε μη απαραίτητο,
με τον τελευταίο μόνιμο κάτοικο να φεύγει στις 10
Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Εδώ βρίσκεται και το
βορειότερο πιάνο στον κόσμο. Το μεγάλο πιάνο,
της συλλεκτικής μάρκας “Κόκκινος Οκτώβρης” (Red
October) βρίσκεται άθικτο στο αμφιθέατρο του πολιτιστικού κέντρου. Στην πραγματικότητα, όμως, ο
κατάλογος με τα βορειότερα πράγματα στον κόσμο
παραμένει μακρύς, όπως το βορειότερο μνημείο
του Βλαδίμηρου Ίλιτς Ουλιάνωφ Λένιν κ.ά.
Η Pyramiden αποτελεί κυριολεκτικά μια πόληφάντασμα, στα κτίρια της οποίας τα πράγματα
παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό όπως ήταν όταν
εγκαταλείφθηκε. Το 2007 η ιδιοκτήτρια εταιρεία
προχώρησε στην ανακαίνιση του ξενοδοχείου και
αναβάθμισε ορισμένες υποδομές προκειμένου να
μπορεί να φιλοξενήσει κάποιους από τους λιγοστούς επισκέπτες. Τώρα 20 εργαζόμενοι κατοικούν
ολόκληρο τον χρόνο για να συντηρούν τις εγκαταστάσεις και να υποδέχονται τους τουρίστες που
επισκέπτονται την πόλη. Το ξενοδοχείο στεγάζει
επίσης ένα μικρό μουσείο, ωστόσο, δεν υπάρχουν
σχέδια ανακαίνισης και ενεργοποίησης εκ νέου
ολόκληρου του οικισμού. Χαρακτηριστικό είναι το
μνημείο του Pyramiden, στην είσοδο της πόλης,
μαζί με το βαγονέτο γεμάτο με τον τελευταίο τόνο
κάρβουνου που εξήχθη από το ορυχείο.
Μια λεπτή φιγούρα, με μακριά αραιή γενειάδα,
μαύρο σοβιετικού τύπου καπέλο και ένα μακρύ
μαύρο παλτό με ένα παλιό όπλο κρεμασμένο από

Ο φύλακας του Pyramiden, Sasha.

H προτομή του Λένιν, όπως σε όλες τις σοβιετικές πόλεις.

τον ώμο για προστασία μας υποδέχθηκε, καθώς
πλησιάζαμε στο λιμάνι κωπηλατώντας μέσα στα
καγιάκ. Το όνομά του Σάσα, ο φύλακας και οδηγός
μας στο Pyramiden. Μια μορφή βγαλμένη σαν από

Η κεντρική πλατεία του Pyramiden.
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To βουνό από το οποίο πήρε το όνομα της η πόλη.

ταινία του Σεργκέι Αϊζενστάιν, μας καλωσόρισε με
μια παράξενη γοητεία και μας οδήγησε με ασφάλεια
μέσα στην πόλη.
Περπατώντας ανάμεσα σε αυτά τα κτίρια είχα
την αίσθηση ότι κάποιο άοσμο δηλητηριώδες αέριο
είχε σαρώσει την πόλη και σκοτώθηκαν όλοι σε λίγα
λεπτά. Υπήρχαν σημάδια της ζωής παντού —δίσκοι
ακόμα στα τραπέζια, ρολά φιλμ στο θάλαμο προβολής, μουσικά όργανα, σκορπισμένες καρέκλες,
ρούχα στα ντουλάπια ακόμα και αποτσίγαρα στα
τασάκια— παράλληλα με το αναπόφευκτο γεγονός
της αποσύνθεσης και της εγκατάλειψης. Στο γυμναστήριο, διάσπαρτος αθλητικός εξοπλισμός που
δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά, στα ράφια βιβλία

Παντού υπάρχουν τα σοβιετικά σύμβολα.
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σκονισμένα που κανένας δεν θα ξαναξεφυλλίσει. Η
βορειότερη πισίνα στον κόσμο, άδεια με σπασμένα
τα ψηφιδωτά πλακάκια της, το μεγάλο πιάνο ξεκούρδιστο και σκονισμένο και τέλος τα σοβιετικά
μνημεία, με την κάποτε θριαμβευτική όψη, έμειναν
να αγναντεύουν το απόλυτο κενό μέσα στην ερημιά του τοπίου. Ο Νορβηγός συγγραφέας Kjartan
Flogstad σε ένα βιβλίο του πρόβλεψε ότι εξαιτίας
του πολύ χαμηλού ποσοστού αποσύνθεσης, λόγω
του εξαιρετικά ψυχρού κλίματος και της ξηρότητας
της ατμόσφαιρας στο αρχιπέλαγος, τα κτίρια της
πόλης θα διατηρηθούν για ακόμα 500 χρόνια.
«Στα δεξιά είναι οι ξενώνες για ανύπαντρους
άνδρες, το λεγόμενο Λονδίνο», μας είπε ο ξεναγός
μας, καθώς περπατούσε προς την καντίνα. «Εκεί
είναι οι ξενώνες για ανύπαντρες γυναίκες, που
ονομάζονταν «Παρίσι». Όταν κάποιος ήταν παντρεμένος και είχε παιδιά, μετακινείτο σε αυτό το κτίριο
εκεί. Το αποκαλούσαν «Τρελόσπιτο». Το έλεγαν έτσι
επειδή υπήρχαν πολλά παιδιά, και, ειδικά το χειμώνα, όταν τα παιδιά δεν μπορούσαν να παίξουν έξω,
έπαιζαν στους διαδρόμους και ήταν σαν τρελοκομείο. Ο κύριος δρόμος μεταξύ της αποβάθρας και
της πόλης, που πήρε το όνομα «Το 60ετές Ιωβηλαίο
του Μεγάλου Οκτώβρη”, είναι ο κεντρικός άξονας
γύρω από τον οποίο όλα τα κτίρια ήταν προσανατολισμένα, τόσο συμβολικά όσο και κυριολεκτικά.
Αυτή η αυστηρή χωροταξική διάταξη προκάλεσε

Η κορυφή Hiorthfjellet.

μεγάλες δυσκολίες κατά τη διάρκεια των ετών,
καθώς η πόλη επεκτάθηκε βόρεια σε μια ενεργή
κοίτη του ποταμού. Έτσι μια σειρά από αναχώματα
και φράγματα χρειάστηκε να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν για να αλλάξει ο ρους του ποταμού.
Εξού και το παράδοξο της Pyramiden: Ένα μέρος
που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο, έπρεπε να μοιάζει
ακριβώς όπως οποιοσδήποτε άλλο.
Και η πόλη η ίδια, ρώτησα — υπήρξε ποτέ κερδοφόρα; Σκέφτηκα για την τεράστια επένδυση που
εκπροσωπούσε κάποτε η πόλη. «Όχι», είπε ο Σάσα,
«ποτέ». Και συνέχισε, «εγώ δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά η Pyramiden ήταν μόνο
μια βιτρίνα. Αυτό που είχε σημασία στη Σοβιετική
Ένωση ήταν ότι απλά ήταν ένα σύμβολο στον κόσμο μιας ιδανικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Στην
συνέχεια έπεσε το τείχος και δεν μπορούσαν να
διατηρήσουν πια αυτό το μυθιστόρημα».
Το αόριστα πυραμιδοειδές βουνό που πλανάται
πάνω από τα πάντα χάθηκε σιγά σιγά μέσα στην ομίχλη, Ίσως το πιο μυστηριώδες εκείνη την μοναδική
«νύχτα» που περάσαμε εκεί ήταν τα πορτοκαλί τοξοειδή φώτα που τρεμόπαιζαν σε όλη την πόλη μέσα
στην ακινησία. Ποιό ήταν το νόημα άραγε αυτών των
φώτων; Φωτίζοντας μια νύχτα που δεν έχει σκοτάδι,
σε μια πόλη που δεν έχει πια κατοίκους;

να επιχειρήσουμε την ανάβαση στην αλπική κορυφή
Hiorthfjellet. Με ύψος 1000μ., είναι το βουνό με την
χαρακτηριστική μορφή που δεσπόζει στην απέναντι
όχθη του φιορδ Adventfjorden ακριβώς αντικριστά
από την πόλη του Longyearbyen. Η ανάβαση είναι
απαιτητική λόγω της μορφολογίας του εδάφους
αλλά και γιατί ταυτόχρονα θα πρέπει πρώτα κάποιος να διασχίσει με το καγιάκ τα κρύα νερά του
φιορδ, όπου συνήθως επικρατεί δυνατός αέρας.
Ξεκινήσαμε μόνο με τα απαραίτητα της ημέρας
και τον τεχνικό εξοπλισμό για τα καγιάκ μέχρι την
όχθη της πόλης.
Μετά από δύο επίπονες ώρες στο κουπί φτάσαμε στην απέναντι όχθη, εκεί που βρίσκονται τα

Hiorthfjellet 78°10΄N 15°36΄E
Ο καιρός σήμερα βαρύς με νέφωση και δυνατό
αέρα. Σηκωνόμαστε χωρίς το καθημερινό πρωινό
άγχος να μαζέψουμε τα πράγματα της κατασκήνωσης, αφού τις 2 τελευταίες ημέρες καλομάθαμε
στις ανέσεις του μικρού ξενώνα. Σήμερα πρόκειται

Στην κορυφή Hiorthfjellet με τον ΠΟΑ.
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ερείπια του Hiorthhamn, ενός οικισμού ανθρακωρύχων που ιδρύθηκε το 1917. Η είσοδος του εγκαταλελειμμένου ορυχείου βρίσκεται 600μ. πάνω από
τη στάθμη της θάλασσας. Μετά το 1921 η δραστηριότητα εξόρυξης περιορίστηκε σημαντικά και αυτό
οδήγησε στη σταδιακή εγκατάλειψή του, με τελευταία λειτουργία το 1940. Από τις όχθες του φιορδ
η αρχική ανάβαση της κοιλάδας ήταν μια σχετικά
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εύκολη υπόθεση. Παρατηρούμε ένα πλήθος από
μικροσκοπικά λουλούδια που ονομάζονται «λουλούδια-πυξίδα», τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν οδηγός προσανατολισμού, καθώς τα
άνθη τους έχουν πάντα νότια κατεύθυνση! Στο τέλος
της κοιλάδας υπάρχει ένα αμμώδες πλάτωμα με
σκούρες γήινες αποχρώσεις. Από εκεί ακολούθησε
επίπονη ανάβαση σε μια αλπική και απότομη πλα-

Διασχίζοντας τα παγωμένα νερά των φιορδ.

Barentsburg 78°04΄0΄΄N 14°13΄0΄΄E

Τα αρκτικά βουνά δεσπόζουν παντού.

γιά πάνω σε μεγάλα ακανόνιστα βράχια και πέτρες
που έμοιαζαν απλά να τελειώνουν στην κορυφή.
Δεν υπήρχαν και ούτε υπάρχουν σηματοδοτημένα
μονοπάτια σε ολόκληρο το αρχιπέλαγος ή απλά
έστω κάποια ίχνη μονοπατιών. Σίγουρα ο δυνατός
αέρας δεν βοηθούσε και πολύ ενώ προσπαθούσαμε
να διατηρήσουμε την ισορροπία μας.
Αυτή η βασανιστική ανάβαση μας οδήγησε σε
μια εκτεθειμένη κορυφογραμμή, ένα διάσελο ανάμεσα στις δύο κορυφές. Με μεγάλη προσοχή και
σταθερά βήματα ακολουθήσαμε τη βραχώδη κορυφογραμμή μέσα από τις συνεχόμενες ριπές του
ανέμου και φτάσαμε στην κορυφή με τον χαρακτηριστικό πέτρινο κούκο. Ανοίχτηκε μπροστά μας ένα
πανόραμα του αρχιπελάγους που περιλαμβάνει τον
μεγάλο παγετώνα της ενδοχώρας, το πολικό ρεύμα
και τις ατελείωτες γρανιτένιες κορυφές στον Βορρά. Αυτή την εικόνα προσπάθησα να αποτυπώσω
στο μυαλό μου και να μην την ξεχάσω ποτέ, αφού
είναι μια μικρογραφία όλων αυτών που ζήσαμε σε
αυτή την αποστολή. Κατηφορίζοντας από την κορυφή αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια διαφορετική διαδρομή περνώντας από τα ξύλινα ερείπια
του ορυχείου για μια σύντομη εξερεύνηση και μια
τελευταία στάση, πριν πάρουμε τα κουπιά στα χέρια
μας για την επιστροφή στο Longyearbyen.

Στις δυτικές ακτές του φιορδ Isfjorden βρίσκεται το
Barentsburg, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός του
αρχιπελάγους, με 300 περίπου κατοίκους, σχεδόν
εξ ολοκλήρου Ρώσους και Ουρανούς. Αρχικά η
πόλη ιδρύθηκε από Ολλανδούς ανθρακωρύχους
στη δεκαετία του 1920 και πήρε το όνομά της από
τον Ολλανδό εξερευνητή Willem Barents. Όμως,
στις αρχές της δεκαετίας του 1930, οι Ολλανδοί προχώρησαν στην πώληση των δικαιωμάτων
εξόρυξης στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι το 1932 η
ρωσική κρατική εταιρία εκμετάλλευσης άνθρακα
Arktikugol Trust άρχισε να δραστηριοποιείται στο
αρχιπέλαγος, μια δραστηριότητα που συνεχίζει
μέχρι και σήμερα. Ο πληθυσμός έχει μειωθεί δραστικά κατά το πέρασμα των δεκαετιών. Στο απόγειό
της, πάνω από 1000 Σοβιετικοί πολίτες κατοικούσαν
στο Barentsburg. Η Ρωσία διατηρεί προξενείο στην
πόλη, που αποτελεί και τη βορειότερη επίσημη διπλωματική αποστολή στον κόσμο. Το Barentsburg
έχει όλα όσα φαντάζεστε για μια Σοβιετική πόλη
ανθρακωρύχων. Ζοφερή και λειτουργική, βιομηχανική και απελπιστική. Εκτός από τις εργατικές
κατοικίες, υπάρχουν ακόμα ένα σχολείο, νοσοκομείο, αθλητικό κέντρο με πισίνα, ένα ξενοδοχείο

Η ξύλινη ορθόδοξη εκκλησία του Barentsburg.

Εικόνες από τις ακτές του Barentsburg.
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Ο κεντρικός δρόμος του Ny-Alesund.

και ένα μουσείο με αρχαιολογικά ευρήματα και
αντικείμενα που ανακτήθηκαν από τους οικισμούς
των Pomors* και άλλων εξερευνητών μετά τον 16ο
αιώνα. Άλλα εκθέματα περιλαμβάνουν μια μεγάλη
γεωλογική συλλογή από ορυκτά και απολιθώματα,
μια αίθουσα αφιερωμένη στην πολική άγρια ζωή,
έργα τέχνης που σχετίζονται με το αρχιπέλαγος,
καθώς και εκθέματα από την μεταλλευτική ιστορία
της πόλης κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου και της σοβιετικής εποχής. Στον οικισμό
ξεχωρίζει η μικρή και πολύ γραφική ξύλινη ρώσικη
ορθόδοξη εκκλησία. Κατασκευάστηκε μόλις το 1996
μετά από ένα φοβερό αεροπορικό δυστύχημα, στο
οποίο 141 άτομα, ως επί το πλείστον οικογένειες
των ανθρακωρύχων, σκοτώθηκαν τον Αύγουστο
της ίδιας χρονιάς.
*Οι Pomors είναι Ρώσοι έποικοι, κυρίως από
το Νόβγκοροντ, των οποίων οι απόγονοι ζουν στις
ακτές της Λευκής Θάλασσας, ενός νότιου πορθμού
της Θάλασσας του Μπάρεντς που βρίσκεται στη
βορειοδυτική ακτή της Ρωσίας.

Ny-Alesund 78°55΄N 11°55΄E
Περάσαμε τις τελευταίες μέρες της αποστολής μας
κωπηλατώντας μέσα στα παγωμένα και δύσκολα
νερά του αρχιπελάγους με μόνη παρέα δυσκίνητους
θαλάσσιους ίππους, φάλαινες, αρκτικά πουλιά και
κατασκηνώνοντας στις ακτές της Oscar II Land. Έτσι
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φτάσαμε πολύ κουρασμένοι στον τελευταίο σταθμό
της αποστολής, τον ερευνητικό οικισμό Ny-Alesund,
που βρίσκεται απομακρυσμένος και απομονωμένος
στις όχθες του φιορδ Kongsfjorden. Είναι το βορειότερο κατοικημένο μέρος στον πλανήτη, στον
79° παράλληλο, μόλις 1200 χλμ. νοτιότερα του
Βόρειου Πόλου, και αποτέλεσε την αφετηρία των
μεγάλων εξερευνητών Roald Amundsen, Umberto
Nobile και Lincoln Ellsworth στον αγώνα τους για την
κατάκτηση του Βόρειου Πόλου στις αρχές του 20ου
αιώνα. Η εγγύτητα στον Βόρειο Πόλο, εκτός από
σημαντικό ερευνητικό σταθμό, είχε καταστήσει το
Ny-Alesund σημείο εκκίνησης για πολλές αποστολές στον Βόρειο Πόλο.
Όμως ούτε οι εξερευνητές ούτε οι επιστήμονες
ήταν οι πρώτοι που βρέθηκαν εδώ. Η φαλαινοθηρία
και το κυνήγι φώκιας ήταν κάποτε το μεγάλο δέλεαρ
και ακολούθησε στη συνέχεια η εξόρυξη άνθρακα.
Η πόλη ιδρύθηκε το 1917 από τον Peter Randal,
Νορβηγό φαλαινοθήρα και επιχειρηματία, και την
εταιρεία του Kings Bay Kull Comp. Αρχικά η εξόρυξη πραγματοποιήθηκε μέχρι το 1929, αλλά ήταν
ασύμφορη για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας
του 1920. Τα ορυχεία επαναλειτούργησαν το 1941
με αρκετές παύσεις μετά από αρκετά θανατηφόρα
περιστατικά που συνέβησαν, μέχρις ότου σε ένα
από αυτά τα ατυχήματα, στις 5 Νοεμβρίου του 1962,
21 ανθρακωρύχοι βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στις

στοές. Το 1963 τερματίστηκε η μεταλλευτική
δραστηριότητα και τα ορυχεία σφραγίστηκαν.
Από το 1967 και ύστερα η πόλη σταδιακά μετατράπηκε σε ερευνητικό οικισμό.
Το 1926 το αερόπλοιο Norge με καπετάνιο
τον Νορβηγό Roald Amundsen και τον Ιταλό
Umberto Nobile, με αφετηρία το Ny-Alesund,
πέταξε πάνω από τον Βόρειο Πόλο με τελικό
προορισμό την Αλάσκα. Το 1928 o Umberto
Nobile, απογοητευμένος από το γεγονός ότι
οι Νορβηγοί είχαν πάρει όλα τα εύσημα για
Το βορειότερο ταχυδρομείο στον κόσμο.
την προηγούμενη πτήση πάνω από τον Βόρειο Πόλο, επέστρεψε με μια καθαρά ιταλική
αποστολή, για να επαναλάβει το εγχείρημα.
Το αερόπλοιό του Italia, όμως, συνετρίβη στον
πάγο στα βόρεια του αρχιπελάγους. Επτά από
τα δεκαέξι μέλη του πληρώματος διασώθηκαν
μετά από μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και
διάσωσης. Ο Roald Amundsen έλαβε μέρος
στην επιχείρηση διάσωσης με το υδροπλάνο
του Latham. Στη διαδρομή του από το Tromsο
για το Ny-Αlesund το αεροπλάνο συνετρίβη
και χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Αφήσαμε τα καγιάκ με όλο τον εξοπλισμό μας στην παραλία δίπλα από το μικρό
Roald Amundsen.
λιμάνι και κατευθυνθήκαμε μέσα στον οικισμό. Προχωρώντας από το λιμάνι βλέπουμε
μια ατμομηχανή μαζί με τα βαγονέτα της
να στέκουν σκουριασμένα στην άκρη μιας
σιδηροδρομικής γραμμής που κάποτε χρησιμοποιείτο για να μεταφέρει το κάρβουνο,
τον άλλοτε μαύρο χρυσό, στα πλοία. Ένα
σύμβολο της ιστορίας της περιοχής. Περπατώντας στον μικρό χωμάτινο κεντρικό δρόμο
πρώτα συναντάει κανείς 4 σπίτια που είναι
γνωστά και σαν «London Houses». Αρχικά
βρίσκονταν στην απέναντι όχθη του φιορδ
Kongsfjorden, στον άλλοτε μικρό οικισμό NyLondon. Χτίστηκαν το 1911 από τη βρετανική
εταιρεία Northern Exploration Company Ltd.,
H σκουριασμένη ατμομηχανή με τα βαγονέτα της.
με κύριες δραστηριότητες την εξόρυξη, εμπορία και εκμετάλλευση μαρμάρου. Τα σπίτια
πέρα ένα κίτρινο ξύλινο σπίτι του 1917, που κάποτε
μεταφέρθηκαν στο Ny-Alesund μετά τον Β΄
στέγαζε 40 ανθρακωρύχους και από το 1953 μέχρι
Παγκόσμιο Πόλεμο και χρησιμοποιήθηκαν για τη
το 1968 αποτέλεσε σχολείο για 18 παιδιά. Σήμερα
στέγαση οικογενειών των ανθρακωρύχων. Στη
ανήκει στο Ινδικό Εθνικό Κέντρο Ωκεάνιας Έρευνας
συνέχεια συναντάει κανείς το μικρό ταχυδρομείο
για την Αρκτική και την Ανταρκτική.
και ένα κόκκινο σπίτι, το πρώτο που χτίστηκε στο
Ο μικρός δρόμος καταλήγει στην προτομή του
Ny-Alesund το 1909, από τη Green Harbour Coal
μεγάλου εξερευνητή Roald Amundsen και, λίγο
Company, τη μεταλλευτική εταιρεία που εκμεταλλευόταν τα ορυχεία εκείνη την εποχή. Λίγο πιο
πιο πέρα, στον κινέζικο ερευνητικό σταθμό με τα
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Το θρυλικό κατάρτι ελλιμενισμού των αερόπλοιων.

χαρακτηριστικά πέτρινα λιοντάρια στην είσοδο.
Στο βάθος, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον
οικισμό, ορθώνεται σκουριασμένο το θρυλικό κατάρτι ελλιμενισμού των αερόπλοιων της εποχής των
εξερευνήσεων. Καταλήξαμε στον μοναδικό ξενώνα
του οικισμού, για να περάσουμε την τελευταία μας
«νύχτα», αυτή την φορά παρέα με μπίρες, περιμένοντας το πλοίο της γραμμής για τον δρόμο της
επιστροφής στο Longyearbyen.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Εάν ο «πυρετός του χρυσού» στην Αλάσκα ήταν
ένα μεγάλο βήμα προς το άγνωστο, οι ευκαιρίες
εξόρυξης κάρβουνου του Spitsbergen ήταν ακόμα ένα βήμα πιο πέρα. Η γεωγραφική του θέση

πολύ βορειότερα από την Αλάσκα, μια
αρκτική έρημος στην άκρη του Gulf
Stream, αυτό το μικρό αρχιπέλαγος
ήταν μια γη «κανενός ανθρώπου» – μια
διέξοδος και ευκαιρία πλουτισμού για
πολλούς τυχοδιώκτες. Από τα τέλη του
19ου αιώνα, πολλές εταιρείες ταξίδεψαν
στα Svalbard προκειμένου να ανακαλύψουν τον τότε «μαύρο χρυσό», τον
δικό τους θησαυρό κρυμμένο, χωμένο
βαθιά στον απομακρυσμένο γεωγραφικό βορρά. Αυτός ο θαυμαστός κόσμος
της Αρκτικής ταυτόχρονα συμβολίζει
πολλά διαφορετικά πράγματα όπως την
ακατέργαστη φύση, έναν αναξιοποίητο
γεωλογικό θησαυρό, την απαραίτητη έρευνα για την
αλλαγή του κλίματος και φυσικά τη ζωή πέρα από
τα συνηθισμένα. Η Αρκτική είναι άγρια, αφιλόξενη,
σκληρή, εκδικητική, απόμακρη, ακραία, επιβλητική,
απομονωμένη, απρόβλεπτη. Αλλά ταυτόχρονα μαγευτική, ονειρική, παραμυθένια, σιωπηλή, ήρεμη,
γαλήνια, αινιγματική, μυστηριώδης. Είναι ένα από
τα τελευταία παρθένα οικοσυστήματα του πλανήτη.
Όμως η οικολογική ισορροπία της περιοχής είναι
ιδιαίτερα εύθραυστη. Λόγω των ακραίων κλιματικών
συνθηκών της περιοχής η χλωρίδα και η πανίδα
ζουν στα άκρα των αντοχών τους. Κάθε ανθρώπινη
παρέμβαση εδώ πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, διότι σε αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες θα
είναι πιο σοβαρές από οπουδήποτε αλλού.

Θαλάσσιος ίππος στις ακτές του αρχιπελάγους. 
20

21

ΑΛΠΕΙΣ 2016

Lyskamm (4527μ.)
Mont Velan (3734μ.)
Grand Tournalin (3370μ.)
Testa Grigia (3315μ.)
Κείμενο – φωτογραφίες: Γιάννης Δημητράκης
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Στην κόψη με φόντο τις εύκολες 4άρες.

23

Στο Grand Tournalin με φόντο το Matterhorn.

Ό

πως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος σχεδιάσαμε με τον Πάνο και τον Λέοντα να κάνουμε κάτι
καλό στις Άλπεις. Ο στόχος τέθηκε για την κοιλάδα
της Aosta και συγκεκριμένα για τα συγκροτήματα
Monte Rosa και Gran Combin. Επιλέξαμε ένα διάστημα στα μέσα Ιουλίου και βρεθήκαμε στο Μιλάνο
πρώτα με τον Λέοντα. Θα κάναμε ένα «μικρό» βουνό
πρώτα, το Grand Tournalin (3379μ.), για να μπούμε
λίγο στο κλίμα μέχρι να έρθει κι ο Πάνος.

Μέρα 1η
Φτάσαμε μεσημέρι στο St. Jacques, στα 1700μ.,
στην κοιλάδα Ayas, και ξεκινήσαμε με στόχο
το ομώνυμο καταφύγιο στα 2600μ. Ο καιρός
στην αρχή μας τα χάλασε λίγο, μέχρι και
χιόνι μάς έριξε, αλλά, μέχρι να ανεβούμε
ψηλά στο αλπικό τοπίο, ο ήλιος είχε βγει
και πάλι. Η διαδρομή για εκεί είναι κομμάτι
της Alta Via 1, της μεγάλης διαδρομής που
διασχίζει τη βόρεια πλευρά της κοιλάδας
της Aosta. Δύο ώρες μας πήρε για να φτάσουμε στο καταφύγιο, ένα καταφύγιο με
λίγο κόσμο αλλά εξαιρετικές εγκαταστάσεις
και φαγητό.

Μέρα 2η
Η μέρα αυτή ξημέρωσε λαμπρή και, μετά
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το εξαιρετικό πρωινό, πήραμε την ανηφόρα για το
διάσελο Nanaz (2770μ.), το πέρασμα για την κοιλάδα Valtournenche – την κοιλάδα του Matterhorn. Στο
διάσελο αφήσαμε την Alta Via 1, που κατεβαίνει στην
κοιλάδα, και πήραμε το μονοπατάκι που μέσα από
σάρες και βράχια σιγά σιγά μας έβγαλε στην κορυφή του Petit Tournalin (3207μ.), σε 2 ώρες από το
καταφύγιο. Η συνέχεια ήταν πιο «αλπική». Έπρεπε
να κατεβούμε σ’ ένα μικρό διάσελο διασχίζοντας τα
χτένια της κορυφογραμμής. Με ντελικάτες κινήσεις
και χρησιμοποιώντας πολλές φορές και τα χέρια
σε εύκολα περάσματα, φτάσαμε στο διασελάκι και

Grand Tournalin.

πήραμε το πιο καθαρό μονοπάτι για την
κορυφή. Σε 1 ώρα περίπου φτάσαμε στην
προκορφή με τον σιδερένιο σταυρό, αλλά
συνεχίσαμε μέχρι την άκρη της κορυφογραμμής στα 3370μ. Η συνέχεια μέχρι την
ξεκομμένη κορυφή ήθελε αναρρίχηση και,
καθώς δεν είχαμε ούτε σχοινί ούτε υλικά μαζί
μας, αρκεστήκαμε μέχρι εκεί. Η θέα προς το
συγκρότημα του Monte Rosa αλλά και στο
Cervino - όπως λένε οι Ιταλοί το Matterhorn,
απλά φανταστική. Αφού απολαύσαμε το θέαμα για αρκετή ώρα, πήραμε τον δρόμο της
επιστροφής μέχρι το St Jacques.

Alpenzu.

Μέρα 3η
Η σημερινή μέρα πέρασε με ξεκούραση χαμηλά στη κοιλάδα, μέχρι να συναντήσουμε
τον Πάνο την μεθεπόμενη και να φύγουμε
κατευθείαν για το Gressoney St. Jean στην
ομώνυμη κοιλάδα. Η μέρα ήταν αφιερωμένη στην ανάβαση στην Testa Grigia (3315μ.)
και συγκεκριμένα με διανυκτέρευση στο
καταφύγιο ανάγκης Lateltin (3120μ.) για προσαρμογή στο υψόμετρο. Ξεκινήσαμε λίγο πιο
έξω από το χωριό, σε υψόμετρο 1400μ., κι
ακολουθώντας πάλι την Alta Via 1 μέσα από
δάσος με μεγάλη κλίση, φτάσαμε σε 1 ώρα
Στην κορυφή Testa Grigia.
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Σούρουπο στο Gnifetti.

Το καταφύγιο ανάγκης Lateltin.

περίπου στον μικρό παραδοσιακό οικισμό Alpenzu
(1780μ.). Από εκεί και πάνω η κλίση πέφτει κι η διαδρομή κινείται σε μια μεγάλη ανοιχτή κοιλάδα με
παλιές αγροικίες. Σε 3 ώρες περίπου από το ξεκίνημα φτάσαμε στο διάσελο Pinter (2777μ.), όπου αφήσαμε την Alta Via 1 και πιάσαμε το μονοπατάκι που
σε 1 ώρα μας έβγαλε στο πανέμορφο καταφύγιο
ανάγκης. Προς μεγάλη μας έκπληξη εκεί βρισκόταν
ήδη μια οικογένεια με τα 3 παιδιά τους ηλικίας από
11 ως 6 ετών! Oσο κι αν λέγεται καταφύγιο ανάγκης
(bivaco), πολλά δικά μας κανονικά καταφύγια θα
το ζήλευαν! Τακτοποιημένο, καθαρό, με 2 σειρές
κρεβάτια, κουβέρτες και σκεύη για μαγείρεμα σε
μια εκπληκτική τοποθεσία με θέα σ’ όλες τις Άλπεις,
θα έλεγα, ό,τι ζητά ένας ορειβάτης.

Μέρα 4η
Tο πρωί, με το ξημέρωμα, πεταχτήκαμε σε 1 ώρα
μέχρι την κορυφή Testa Grigia (3315μ.) για να θαυμάσουμε γι’ άλλη μια φορά την εκπληκτική θέα στο
Monte Rosa αλλά και για να δούμε πού επρόκειτο
να είμαστε το ίδιο απόγευμα και την επόμενη μέρα:
στο καταφύγιο Gnifetti και στην κορυφή Lyskamm.
Επιστρέψαμε, λοιπόν, από την ίδια διαδρομή στο
αυτοκίνητο μέσα σε 4 ώρες και αμέσως φύγαμε
για τον σταθμό τελεφερίκ Stafal λίγα χιλιόμετρα
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Η σχοινοσυντροφιά
μας στην Lyskamm.

Στην κόψη της Lyskamm.

πιο επάνω. Εκμεταλλευόμενοι την μεσημεριανή
διακοπή, κάναμε τα εφόδια μας κι ετοιμαστήκαμε.
Με δύο αλλαγές στα τελεφερίκ φτάσαμε στο τερματικό σταθμό Punta Idren (3260μ.), δίπλα σχεδόν
στον παγετώνα. Λόγω του μεσημεριού και του πολύ
καλού ίχνους δεν χρειάστηκε να βάλουμε κραμπόν
κι έτσι, ακολουθώντας και την εντυπωσιακή βράχινη παραλλαγή, φτάσαμε στο πολύβουο καταφύγιο
Gnifetti (3647μ.) σε περίπου 1 ώρα από το τελεφερίκ. Τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια και, περιμένοντας το δείπνο, απολαύσαμε τη μοναδική θέα
από τα μπαλκόνια.

των χιλιάδων ποδιών που έχουν περάσει όλο το
καλοκαίρι αποφεύγουμε κάποιες μεγάλες κρεβάς
και μετά από 1,5 ώρα περίπου αφήνουμε το μεγάλο
ίχνος και φεύγουμε αριστερά προς το διάσελο Lys.
Φτάνοντας στη βάση της απότομης πλαγιάς στα
4150μ. κάνουμε ένα διάλειμμα κι ετοιμαζόμαστε.
Τα μπατόν μπαίνουν στο σακίδιο και βγαίνουν τα
πιολέ. Είμαστε σχεδόν μόνοι μας, άλλη μια παρέα
είναι λίγο μπροστά μας. Ξεκινάμε κι ακολουθούμε
τα ανοιγμένα βήματα. Η κλίση είναι μεγάλη, 45ο–50ο.

Μέρα 5η
Από τις 4:00 τα ξημερώματα αρχίζουν οι πρώτοι να σηκώνονται. Μέσα σε λίγη ώρα υπάρχει μποτιλιάρισμα παντού, στις τουαλέτες,
στην τραπεζαρία, στους χώρους ετοιμασίας.
Σχεδόν παντού ορειβάτες βιάζονται να ετοιμαστούν και να φύγουν. Το Gnifetti αποτελεί
σταθμό για όλες τις κορυφές του Monte Rosa
κι ειδικά γι’ αυτούς που θα ήθελαν να κάνουν
πολλές κι εύκολες 4άρες.
Στις 5:30, λοιπόν, είμαστε κι εμείς έτοιμοι
κι ακολουθούμε το μεγάλο ποτάμι ορειβατών
πάνω στον παγετώνα. Ακολουθώντας το ίχνος

Με φόντο το Grand Combin.
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Στην τελική ανάβαση για την Lyskamm.

Στην κορυφογραμμή με φόντο το Mont Velan.

Στη βράχινη κορυφογραμμή με φόντο το Grand Combin.
28

Σιγά σιγά κερδίζουμε μέτρα και βγαίνουμε στη στενή χιονένια κόψη. Ευτυχώς το χνάρι αλλά κι ο καλός καιρός
μας γεμίζουν αισιοδοξία και κάνουν
τη διαδρομή πιο «εύκολη». Η αίσθηση πάνω στην κόψη είναι απίστευτη,
είναι από τις πιο αισθητικές αλπικές
κόψεις. Σύντομα φτάνουμε και στην
τελική πλαγιά, που κι αυτή είναι κάτι
ανάλογο σε κλίση με την αρχική. Τελικά σε 3:30 ώρες από το καταφύγιο
στεκόμαστε στον περιορισμένο χώρο
της κορυφής στα 4527μ. Η συνέχεια
στην κόψη που ενώνει την ανατολική
κορυφή που βρισκόμαστε με τη λίγο
χαμηλότερη δυτική κορυφή είναι πολύ
προκλητική, αλλά απαιτεί και διαφορετική επιστροφή. Το αφήσαμε σε
εκκρεμότητα…
Επιστροφή από τα ίδια στο καταφύγιο και στο τελεφερίκ στην Punta
Idren και στο πάρκινγκ του Stafal.
Από εκεί φύγαμε για χαμηλά στην
κοιλάδα της Αόστα με στόχο να κινηθούμε δυτικά προς τον όγκο του
Grand Combin.
Η καιρική πρόβλεψη, όμως, δεν
μας έκανε τη χάρη. Είχαμε μόνο 2
μέρες καλού καιρού μπροστά μας
(και πάλι ευχαριστημένοι πρέπει να
ήμασταν, αφού τόσες πολλές μέρες
καλού καιρού είναι κάτι σπάνιο!). Το
Grand Combin είναι πολύ σοβαρό
βουνό, κάτι ανάλογο με το Matterhorn,
θα έλεγα, και δεν θα μπορούσαμε
να το ανεβούμε με κακό καιρό. Έτσι
αποφασίσαμε να κάνουμε ένα άλλο
βουνό, όχι τόσο δύσκολο αλλά με
θαυμάσια θέα στο Grand Combin, το
Mont Velan (3727μ).
Έτσι προωθηθήκαμε στο Glasier,
έναν μικρό οικισμό του Ollomont στα
1571μ. Ετοιμαστήκαμε και πήραμε
ένα από τα δύο μονοπάτια που οδηγούν στο καταφύγιο ανάγκης Rosazza
(2665μ.). Αυτή η διαδρομή ανεβαίνει
προς τη κοιλάδα By και περνά από
την ομώνυμη λίμνη πριν φτάσει στο
καταφυγιάκι-έκπληξη, σε 3 ώρες από
το πάρκινγκ. Το ίδιο συμμαζεμένο και

Στο διάσελο Valsorey 2.

καθαρό, με τρεχούμενο νερό και φοβερή θέα στο
συγκρότημα του Gran Paradiso.

Μέρα 6η

κάποιο σημείο άρχισαν πάλι τα χιόνια και, για να τα
αποφύγουμε, σκαρφαλώσαμε λίγο πιο δύσκολα στα
βράχια της κόψης. Τελικά βγήκαμε και στη δεύτερη
κορυφή Mont Capucin (3395μ.) και κατηφορίσαμε
προς το επόμενο διάσελο Col du Capucin (3376μ).
Πριν φτάσουμε εκεί, βρήκαμε πάλι τα χιόνια και
φορέσαμε κραμπόν. Μετά το διάσελο μπήκαμε

Πολύ πρωινό ξύπνημα με λίγη ανησυχία λόγω
της βραδινής βροχής αλλά και της καταχνιάς
που σκέπαζε τις γύρω κορυφές. Τελικά ξεκινάμε
και μπαίνουμε στο ανοιχτό χιονένιο
λούκι που σε 1,5 ώρα περίπου μας
έβγαλε στο διάσελο Valsorey (3107μ.),
σύνορο με την Ελβετία. Από εκεί και
μετά το πεδίο είναι πια ξέχιονο και
βγάζουμε τα κραμπόν. Το ίχνος του
μονοπατιού είναι ξεκάθαρο αλλά
και κάποιοι κούκοι πού και πού μας
βοηθούν να ανεβούμε τις χωμάτινες
σάρες και τα βράχινα περάσματα
μέχρι την πρώτη κορυφή στα 3216μ.
Μετά ακολουθούσε ένα πιο επίπεδο
κομμάτι και στη συνέχεια πάλι ανάβαση. Αφού φτάσαμε στη Mont Cordine
(3329μ.), έπρεπε να κατεβούμε γύρω
στα 70μ. στο στενό διασελάκι Col des
Chamois (3259μ.). Φτάσαμε εκεί χρησιμοποιώντας τα σταθερά σχοινιά κι
Στα μυτίκια του Mont Velan.
ανεβήκαμε στην απέναντι πλαγιά. Σε
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Προς το καταφύγιο Grand Tournalin.

στον παγετώνα και, αφού περάσαμε κάποια βράχια,
αρχίσαμε να ανηφορίζουμε σε πλαγιά που έφτανε
στις 40ο. Τελικά βγήκαμε σύντομα στο επάνω και
τελευταίο πλατό, το διασχίσαμε και πιάσαμε την
τελευταία πλαγιά από αριστερά. Με μια τραβέρσα
και μια τελική έξοδο στις 40ο βγήκαμε στο πλατό
της κορυφής. Δέκα λεπτά περπάτημα χωρίς κλίση
μάς έφεραν στο ψηλότερο σημείο, στα 3734μ., που
δεν έχει κανένα ορόσημο, 5 ώρες μετά την αναχώρησή μας από το καταφύγιο. Δυστυχώς η ομίχλη
δεν μας άφησε να θαυμάσουμε τον επιβλητικό όγκο
του Grand Combin ακριβώς απέναντί μας. Με μια
ανησυχία για την επερχόμενη κακοκαιρία πήραμε
τον δρόμο της επιστροφής από τα ίδια. Ευτυχώς
ο καιρός κράτησε, και μόνο μια παροδική μπόρα
5 λεπτών μας έπιασε ακριβώς όταν μπαίναμε στο
καταφύγιο. Λίγη ξεκούραση κι επιστροφή από την
άλλη διαδρομή, που είναι απείρως ομορφότερη,
αφού στο τέλος της περνά και από τον επιβλητικό
καταρράκτη που είναι έξω από τον οικισμό.
Έτσι ωραία τελείωσε κι αυτή η φετινή εξόρμηση
μας στις Άλπεις. Κάθε φορά κι ομορφότερα, κάθε
φορά ανακαλύπτοντας αναπάντεχες ομορφιές,
ωραία καταφύγια, επιβλητικές κόψεις, θαυμάσιες
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διαδρομές που σε κάνουν να σκέφτεσαι πόσο τυχεροί είμαστε που μπορούμε κι ανεβαίνουμε στα
βουνά όλου του κόσμου.

Στην κορυφή της Lyskamm.

Το Monte Rosa τη νύχτα. Διακρίνονται τα φώτα του καταφυγίου.
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Πεζοπορώντας
στη Βόρεια Αιθιοπία
(όρη Σίμιεν, Μπαχίρ Νταρ,
Λαλιμπέλα, Γκοντάρ)
Κείμενο – φωτογραφίες: Μάκης Κακολύρης

Το μεγαλοπρεπές απόκρημνο τοπίο των ορέων Σίμιεν.
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Το μοναστήρι Azuma Maryam στη λίμνη Τάνα.

Η

Αιθιοπία βρίσκεται στη βορειοανατολική Αφρική, ήτοι σε αυτό που ονομάζεται Κέρας της
Αφρικής. Στο παρελθόν ονομαζόταν Αβησσυνία,
ενώ η τωρινή ονομασία της προέρχεται από τις αρχαιοελληνικές ρίζες αιθ- (το ρήμα «αίθω» σημαίνει
«καίω, ανάβω, φλέγω») και ὄψ-, δηλαδή καμένη ή
ηλιοψημένη όψη. Η Αιθιοπία είναι μια από τις πλέον αρχαίες χώρες της Αφρικής και αναφέρεται σε
έργα του Ομήρου και του Ησίοδου. Στην Οδύσσεια,
οι Αιθίοπες περιγράφονται ως «έσχατοι ανδρών»,
οι οποίοι κατοικούσαν άλλοι στην Ανατολή και άλλοι στη Δύση (Α 22). Στην Ιλιάδα υπάρχει αναφορά
στους άμεμπτους («αμύμονες») Αιθίοπες (Α 423),
που κατοικούν στον Ωκεανό και συντρώγουν με τον
Δία και τους άλλους θεούς σε συμπόσια και στους
«αθάνατους τρανές θυσίες προσφέρουν» (Ψ 205207). Ο Ηρόδοτος, επηρεασμένος προφανώς από
τον Όμηρο, υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές φυλές Αιθιόπων, που διαφέρουν στη γλώσσα
και στα μαλλιά (Η΄ 70), ενώ στη διήγησή του για
την εκστρατεία του Καμβύση και την κατάκτηση της
Αιγύπτου αναφέρει και την εκστρατεία του Πέρση
αυτοκράτορα εναντίον των «μακροβίων Αιθιόπων,
που κατοικούν στην Λιβύη, κοντά στην νότια
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θάλασσα» (Γ΄ 17), για τους οποίους «λέγεται ότι
είναι οι πιο υψηλόσωμοι και οι πιο όμορφοι απ’
όλους τους ανθρώπους» (Γ΄ 20).
Ο χριστιανισμός διαδόθηκε στην Αιθιοπία τον
4 ο αιώνα από τον έμπορο Φρουμέντιο, ελληνικής και φοινικικής καταγωγής, γεννημένο στην
Τύρο (Λίβανος), που έγινε πρώτος επίσκοπος του
Αξούμ. Στην Αιθιοπία διαδόθηκε και επικράτησε ο
Μονοφυσιτισμός, που αποτελεί μέχρι σήμερα την
επίσημη θρησκεία της χώρας. Στο τελετουργικό
της θείας λειτουργίας των Αιθιόπων βρίσκει κανείς
πολλά στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη. Η χρήση,
για παράδειγμα, μουσικών οργάνων και τυμπάνων
που συνοδεύονται από χορευτικές κινήσεις ή η
περιτομή στους άρρενες σε πολύ νεαρή ηλικία
αποτελούν στοιχεία που προϋπήρχαν στην περιοχή
και απλά ενσωματώθηκαν με την άφιξη του Χριστιανισμού. Στη χώρα υπάρχουν, επίσης, αρκετοί
Μουσουλμάνοι, Ανιμιστές, Εβραίοι, Προτεστάντες
και Ρωμαιοκαθολικοί. Ο πληθυσμός της Αιθιοπίας
είναι περίπου 90 εκατομμύρια, ενώ το προσδόκιμο
ζωής στο σύνολο του πληθυσμού είναι σύμφωνα με
εκτιμήσεις του 2015 τα 61,48 χρόνια (59,11 χρόνια
οι άνδρες και 63,93 οι γυναίκες). Στη χώρα ζουν

περίπου 300 Έλληνες, οι περισσότεροι στην
Αντίς Αμπέμπα.
Τα εκπληκτικά φυσικά τοπία και εθνικά
πάρκα της, η μακραίωνη ιστορία της, τα σημαντικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (εννέα εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται στη λίστα της UNESCO) συνέτειναν
στο να επιλεγεί η Αιθιοπία από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο για τον Τουρισμό και το Εμπόριο
-μεταξύ 31 υποψήφιων χωρών- ως κορυφαίος
τουριστικός προορισμός για το 2015. Η χώρα
αναμένεται να υποδεχτεί την περίοδο 2016-17
περί το ένα εκατομμύριο τουρίστες, οι οποίοι υπολογίζεται να συνεισφέρουν το 5% του
Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος της χώρας,
ήτοι 3 δισ. δολάρια.
Καλύτερη περίοδος να επισκεφθεί κανείς
την Αιθιοπία είναι κατά τη διάρκεια της ξηρής
περιόδου, δηλαδή από τον Σεπτέμβρη μέχρι
τον Φεβρουάριο. Η θερμοκρασία στις πόλεις
κυμαίνεται γύρω στους 25°-28°C, ενώ στα
ορεινά, πάνω από τα 3500μ., γύρω στους
15°C κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το
βράδυ μπορεί να πέσει μέχρι και στους 0°C.
Απώτερος σκοπός της δικής μας επίσκεψης
ήταν η πεζοπορία στα όρη Σίμιεν (Simien) και
η ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή της Αιθιοπίας, τη Ras Dashen (4543μ.). Αυτό όμως δεν
μας απέτρεψε από το να επισκεφθούμε μια
σειρά από πόλεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον, όπως η
Μπαχίρ Ντάρ (Bahir Dar), η Λαλιμπέλα (Lalibela) και η Γκοντάρ (Gondar).

Προσκυνήτρια του μοναστηριού Debre Mariam, λίμνη Τάνα.

Αντίς Αμπέμπα
Η μετάβασή μας από Αθήνα προς Αντίς Αμπέμπα έγινε με τις αιγυπτιακές αερογραμμές
μέσω Καΐρου (470 ευρώ μετ’ επιστροφής).
Το προξενείο της Αιθιοπίας στην Αθήνα μάς
ενημέρωσε ότι δεν απαιτούνται εμβόλια,
ενώ η βίζα εισόδου στη χώρα εκδίδεται κατά
την άφιξη στο αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα (κόστος: 50 ευρώ). Η χαώδης Αντίς
Αμπέμπα των 4 εκατομμυρίων κατοίκων δεν
παρουσίασε στα μάτια μας κανένα ενδιαφέρον, εντύπωση που σφυρηλατήθηκε ακόμη
περισσότερο όταν, υπό τη σθεναρή πίεση
ενός ατελείωτου πλήθους εποχούμενων νεαρών στην ευρύτερη περιοχή της ιστορικής
εκκλησίας της Αγίας Τριάδας (Selassie), η
Μοναχός του μοναστηριού Debre Mariam επιδεικνύει .
τα χειρόγραφα κειμήλια της μονής.
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Λαξευμένη μονολιθική εκκλησία στη Λαλιμπέλα (13ος αιώνας).

φωτογραφική μηχανή τού γράφοντος έκανε φτερά!
Εντούτοις, εντυπωσιακά είναι τα εκθέματα του Εθνικού Μουσείου (είσοδος 50 μπιρ=50 λεπτά!), στο
οποίο εκτίθεται ο σκελετός της 18χρονης νεαρής
«Λούσης», που αποτελεί το πρώτο παγκοσμίως εύρημα Αυστραλοπιθήκου αφαρίου (Australopithecus
afarensis) (australis σημαίνει «νότιος» στα λατινικά),
προγόνου του homo sapiens, που ανακαλύφθηκε
στην έρημο Αφάρ της Αιθιοπίας το 1974. Η ηλικία
της προσδιορίστηκε από 2,8 έως 3,8 εκατομμύρια
χρόνια. Είχε ύψος 1μ. και βάρος 22-30 κιλά, ενώ
περπατούσε όρθια. Το κεφάλι της έμοιαζε µε του
ανθρώπου. Στο ίδιο μουσείο εκτίθεται και το δεύτερο απολίθωμα Αυστραλοπίθηκου αφαρίου, που
βρέθηκε και πάλι στην Αιθιοπία. Πρόκειται για έναν
νεαρό ηλικίας 16-17 ετών που ήταν νεώτερος της
Λούσης κατά 400.000 χρόνια. Η Λούση πήρε το
όνομά της από το τραγούδι των Beatles Lucy in
the Sky with Diamonds, που ακουγόταν στο ράδιο
κατά τη στιγμή της ανακάλυψής της. Δίπλα από το
μουσείο βρίσκεται ένα από τα καλύτερα εστιατόρια
της Αντίς Αμπέμπα, το «Λούση», στο οποίο, αν δεν
θέλετε να φάτε, μπορείτε να απολαύσετε υπέροχους φυσικούς χυμούς (η τιμή ενός γεύματος σε
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ένα καλό εστιατόριο στην Αιθιοπία δεν ξεπερνά τα
100 μπιρ, δηλαδή τα 5 ευρώ· 1 ευρώ ισούται με
23 μπιρ). Δυστυχώς, το Εθνολογικό Μουσείο ήταν
κλειστό τη συγκεκριμένη μέρα.

Μπαχίρ Νταρ
Για τη μετάβασή μας από την Αντίς Αμπέμπα στη
Μπαχίρ Νταρ, η οποία βρίσκεται στα βορειοδυτικά
της χώρας σε υψόμετρο 1850μ., χρησιμοποιήσαμε το λεωφορείο, προκειμένου να μπορέσουμε
να δούμε τα χωριά της υπαίθρου (υπάρχουν 2
εταιρίες, η Selam και η Sky Bus, των οποίων τα
λεωφορεία είναι πραγματικά αξιοπρεπή) (κόστος
350 μπιρ=14 ευρώ). Κατά το ταξίδι των 10 ωρών,
σε όλη τη διάρκεια των οποίων ο οδηγός του λεωφορείου δεν σταμάτησε στιγμή να πατά την κόρνα
του, οι αχυρένιες καλύβες εναλλάσσονταν με σπίτια
«μπαγλαντί», όπου αντί για πήχεις υπήρχαν λεπτοί
κορμοί δένδρων γεμισμένοι με λάσπη, ενώ ένα
ατελείωτο παιδικό λεφούσι έπαιζε κατά μήκος του
δρόμου. Τις λίγες φορές που σταματήσαμε, οι επιβάτες ακροβολίζονταν προκειμένου να βρουν τον
κατάλληλο θάμνο για να ξαλαφρώσουν. Κατά την
άφιξή μας στον σταθμό λεωφορείων της εταιρείας

Η λαξευμένη μονολιθική εκκλησία Bet Giyorgis στη Λαλιμπέλα από ψηλά.

στη Μπαχίρ Νταρ, μας περίμενε ένα μεγάλο πλήθος γηγενών που προσπαθούσε να εξοικονομήσει
κάποιο εισόδημα πουλώντας κάθε είδος πληροφορίας ή υπηρεσίας στους τουρίστες. Η μεταφορά των
πελατών από και προς το ξενοδοχείο γίνεται πάντα
με μεταφορικό μέσω του ξενοδοχείου. Για τις υπόλοιπες μετακινήσεις, ο πιο προσφιλής και εύκολος
τρόπος είναι τα «τουκ-τουκ», τρίκυκλα μηχανάκια
ινδικής ή κινέζικης προέλευσης. Μόλις φτάσαμε
στο ξενοδοχείο, ο Βασίλης, που ήταν ο ιθύνων
νους του ταξιδιού, ανέλαβε να βρει τη φτηνότερη
προσφορά (8,5$ έκαστος) για την περιήγησή μας
στα κυκλικά χριστιανικά μοναστήρια και εκκλησίες
των ακτών και νησιών της λίμνης Τάνα, της μεγαλύτερης λίμνης της Αιθιοπίας, από την οποία πηγάζει
ο Γαλάζιος Νείλος.

Χερσόνησος Zege
Το πρωί ξεκινήσαμε με το μικρό πλεούμενό μας για
τη χερσόνησο Zege, προκειμένου να επισκεφθούμε
τα μοναστήρια Betremariam, Azewa Mariam και Ura
Kidanemehret και το μοναστήρι-νησί Debre Mariam.
Το γεγονός ότι η είσοδος εντός του κυκλικού χώρου
που αποτελεί το κάθε μοναστήρι-εκκλησία ήταν

Η εκκλησία Bet Giyorgis στη Λαλιμπέλα.
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Παιδάκια στα όρη Σίμιεν πουλούν την πραμάτεια τους.

100 μπιρ (5$) μας ανάγκασε να επισκεφθούμε το
εσωτερικό μόνο του Ura Kidanemehret, το οποίο
φημίζεται για τις πολύχρωμες τοιχογραφίες του
και τις συλλογές χειρογράφων, ενώ τα υπόλοιπα τα
θαυμάσαμε από τον προαύλιο χώρο. Εντυπωσιακή
ήταν η συνάντησή μας στη λίμνη με τα tankwas, τις
πιρόγες από πάπυρο. Η προγραμματισμένη εκδρομή μας στους καταρράκτες του Γαλάζιου Νείλου, οι
οποίοι στην τοπική διάλεκτο λέγονται Tis Isat («νερό
που καπνίζει»), αναβλήθηκε, εφόσον μάθαμε ότι το
νερό που έπεφτε ήταν ελάχιστο.

Γκοντάρ
Μεταβήκαμε οδικώς στην πόλη Gondar (υψόμετρο
2133μ., 110.000 κάτοικοι), σημείο εκκίνησης των
εξορμήσεων στα όρη Σίμιεν. Τα 185 χλμ. της διαδρομής τα καλύψαμε σε 4 ώρες. Στα αξιοθέατα
της παλιάς πρωτεύουσας της Αβησσυνίας περιλαμβάνονται η Βασιλική περιοχή (Fasil Ghebbi/Royal
Enclosure) με τα πέντε μεσαιωνικά κάστρα (16351885) και τα αμυντικά τείχη της. Στη Γκοντάρ πραγματοποιείται η πιο εντυπωσιακή τελετή εορτασμού
των Θεοφανίων (Timket) με θρησκευτικούς χορούς
και λιτανείες δίπλα στη δεξαμενή του συγκροτή38

ματος Fasilidas στις 19 Ιανουαρίου (η αιθιοπική
εκκλησία ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο). Στο
εξαιρετικό εστιατόριο «Four Sisters» δοκιμάσαμε
στις 3 συναπτές επισκέψεις μας μια σειρά από
αιθιοπικά παραδοσιακά πιάτα που έχουν ως βάση
τους την πίτα ιντζίρα, η οποία παρασκευάζεται από
το παμπάλαιο, εξαιρετικά θρεπτικό δημητριακό
«εραγροστίδα» (eragrostis tef).

Όρη Σίμιεν
Στις 7 το πρωί μας περίμενε στην είσοδο του ξενοδοχείου μας το τζιπ του απολύτως φερέγγυου
γραφείου Simien Mountain Tours,1 που θα υποστήριζε την εξόρμησή μας για τις επόμενες 6 μέρες
στο Εθνικό Πάρκο των ορέων Σίμιεν, ανακηρυγμένο
από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής
Κληρονομιάς (κόστος πακέτου: 300 ευρώ κατ’ άτομο). Βέβαια, τα τουριστικά γραφεία της περιοχής
προσφέρουν επίσης στους επισκέπτες εξορμήσεις
στα Σίμιεν μικρότερης διάρκειας, συνήθως 2-3 ημερών. Στο Debark, 2,5 ώρες από την Γκοντάρ, όπου
βρίσκονται τα γραφεία του Εθνικού Πάρκου των
ορέων Σίμιεν, παραλάβαμε τον φρουρό μας, ο οποίος παρέχεται υποχρεωτικά από τη διεύθυνση του

Πάρκου και η πληρωμή του περιλαμβάνεται
στην τιμή εισόδου. Η πρώτη μας πεζοπορία
2-3 ωρών θα μας έφερνε από το Buyit Ras
(3277μ.) στην πρώτη μας κατασκήνωση στο
Sankober (3250μ.), έχοντας συναντήσει κατά
τη διαδρομή εκατοντάδες ενδημικούς μπαμπουίνους Gelada, οι οποίοι δεν φαίνονταν να
σκιάζονταν από την ανθρώπινη παρουσία. Το
βράδυ στην κατασκήνωση είχαμε την ευκαιρία
να δοκιμάσουμε τις πραγματικά εξαιρετικές
γαστρονομικές ικανότητες του μαγείρου μας.
Την επομένη, η πεζοπορική διαδρομή των 4
ωρών (11 χλμ.) κατέληξε σε κατασκήνωση
δίπλα στο χωρίο Geech (3.600μ.), αφού πρώτα όμως μας χάρισε κάποιες εντυπωσιακές
εικόνες του ελάχιστα γνωστού μεγαλειώδους
καταρράκτη του ποταμού Jinbar, του οποίου
τα νερά πέφτουν από ύψος 500μ., πριν χαθούν στην άβυσσο. Μετά το βραδινό γεύμα,
τα πρώτα συμπτώματα του υψομέτρου έκαναν
την εμφάνισή τους αποκλειστικά σε μένα, συντροφεύοντάς με για τις επόμενες 2 ημέρες,
έως ότου η φίλη Καίτη με φιλοδωρήσει με
χάπια peppermint, τα οποία ανέκοψαν τις
τάσεις μου προς έμετο.
Η 3η μέρα της πεζοπορίας των 8 ωρών
θα μας οδηγούσε από το Geech στο πλάτωμα Emet Gogo στα 3960μ., από όπου είχαμε
μια πανοραμική θέα 360° στον ορεινό όγκο
των Σίμιεν, με τους βραχώδεις πυργοειδείς
σχηματισμούς (θυμίζουν Μετέωρα) να αναφύονται μεγαλοπρεπείς μπροστά στα μάτια
μας. Στη συνέχεια, αφού πρώτα κατεβήκαμε έναν αυχένα στα 3660μ., στη συνέχεια
ανεβήκαμε στο Inatye, σκαρφαλώνοντας για
πρώτη φορά πάνω από τα 4000μ. Εκτός του
εντυπωσιακά απόκρημνου τοπίου, η διαδρομή
θα μας αποζημίωνε με το πέταγμα γυπαετών
(Gypaetus barbatus), τις μοναδικές αιθιοπικές λομπέλιες (Lobelia rhynchopetalum),
τα κόκκινα, πορτοκαλί και κίτρινα άνθη της
κνιφόριας και την εμφάνιση στις πλαγιές του
βουνού του πανέμορφου ενδημικού ζώου του
πάρκου, του Walia ibex, το οποίο ανήκει στην
οικογένεια του αιγάγρου και φέρει μεγάλα
βοστρυχώδη κέρατα. Η κατάβαση στην κατασκήνωση Chenek (3600μ.) έγινε μέσα από
κατακίτρινα λιβάδια.
Το επόμενο πρωί, 4η μέρα στα Σίμιεν,
βγαίνοντας από τις σκηνές μας, αντικρίσαμε

Η ενδημική αιθιοπική λομπέλια .
(Lobelia rhynchopetalum) στα όρη Σίμιεν.

Η καλντέρα καλυμμένη με ομίχλη και .
αιθιοπικές λομπέλιες (όρη Σίμιεν).
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Οικισμός στα όρη Σίμιεν.

ένα λεπτό στρώμα πάγου. Βέβαια, οι φρουροί που
μας συνόδευαν είχαν περάσει όλη τη νύχτα στην
ύπαιθρο τυλιγμένοι με μια κουβέρτα μόνο, όταν
εμείς απολαμβάναμε τη ζεστασιά των πουπουλένιων υπνόσακών μας. Σιγά-σιγά αρχίσαμε να σκαρφαλώνουμε ανατολικά μια χαράδρα στους πρόποδες
της δεύτερης ψηλότερης κορυφής των Σίμιεν, της
Bwahit (4430μ.), όπου είδαμε εξ αποστάσεως για
πρώτη φορά τον ενδημικό αιθιοπικό λύκο (Canis
simensis), ένα από τα πλέον απειλούμενα με εξαφάνιση είδη ζώων στον κόσμο (ο αριθμός τους δεν
ξεπερνά πλέον τους 300). Μετά από 3 ώρες φτάσαμε στο πέρασμα Bwahit Pass (4200μ.), απ’ όπου
απολαύσαμε την υπέροχη θέα στην κοιλάδα του
ποταμού Mesheha, ενώ στο βάθος πρόβαλε αχνά,
σχεδόν τυλιγμένη στην ομίχλη, η ψηλότερη κορυφή
των Σίμιεν, η Ras Dashen. Στη συνέχεια, κατηφορίσαμε μέσα από σιτοβολώνες, σταματώντας σε τακτά
χρονικά διαστήματα για να φωτογραφήσουμε τους
θεριστές με τα δρεπάνια τους, τους ζευγάδες με
τα αλέτρια τους ή τους δεκάδες αετούς που εφορμούσαν προκειμένου να αδράξουν τη λεία τους, που
στην προκειμένη περίπτωση ήταν τα άπειρα ποντίκια
που κατέκλυζαν την πλαγιά. Σύντομα το μονοπάτι
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Ο υποχρεωτικός ένοπλος φρουρός μας.

μάς έφερε στο κεφαλοχώρι Chiro Leba, όπου
πλήθος παιδιών έρχονταν προς το μέρος μας
για να μας χαιρετήσουν δια χειραψίας ή για
να μας ζητήσουν χρήματα ή στυλό. Δυστυχώς, οι χειραψίες αυτών των παιδιών ήταν
από τις ελάχιστες εκφράσεις φιλοξενίας που
αντιμετωπίσαμε κατά την παραμονή μας στην
Αιθιοπία. Νοιώσαμε πραγματικά άβολα που
δεν είχαμε προνοήσει να φέρουμε μαζί μας
στυλό προκειμένου να δώσουμε στα παιδιά.
Για το υπόλοιπο της διαδρομής μέχρι το
Μουσικός των ορέων Σίμιεν παίζει για τους περαστικούς πεζοπόρους.
ποτάμι Mesheha (3000μ.) και στη συνέχεια
μέχρι το χωριό Ambikwa (3200μ.), όπου θα
κατασκηνώναμε, συνοδευόμασταν από μαθητές
τον δρόμο της επιστροφής. Καθ’ οδόν προς την
που επέστρεφαν από το σχολείο τους διανύοντας
κατασκήνωση, ένας πατέρας μάς σταμάτησε ζητώκαθημερινά μια απόσταση μεγαλύτερη των 2 ωρών,
ντας μας ιατρική βοήθεια για το μολυσμένο πόδι του
πολλοί από αυτούς ξυπόλητοι. Γι’ αυτά τα παιδιά
μικρού παιδιού του. Στη συνέχεια, τα περιστατικά
αποτελούσαμε μια ευκαιρία να εξασκήσουν τα αγθα πολλαπλασιάζονταν δραματικά. Η πρόσβαση σε
γλικά τους, αφού, όπως μας ενημέρωσαν, 7 από
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτών των απομοτα 9 μαθήματα που διδάσκονται είναι στα αγγλικά.
νωμένων, πάμφτωχων ανθρώπων αποτελεί άπιαστο
Αφού τακτοποιηθήκαμε στις σκηνές μας, πήγαμε
όνειρο. Όταν στη μία το μεσημέρι φτάσαμε στην
νωρίς για ύπνο, διότι την επομένη το πρωί
η αναχώρηση για την κορυφή είχε οριστεί
για τις 4 το πρωί, έχοντας να καλύψουμε μια
υψομετρική διαφορά 1350μ. Στην αρχή το
μονοπάτι ήταν απότομο, ενώ το κρύο πάγωνε τα δάχτυλα των χεριών μας. Στη συνέχεια
βγήκαμε σε ανηφορικό χωματόδρομο, ο οποίος δυστυχώς είχε χαραχτεί πάνω στο παλιό
μονοπάτι καταστρέφοντάς το στο μεγαλύτερο
μέρος της διαδρομής του προς την κορυφή.
Βέβαια, το γύρω τοπίο εξακολουθούσε να διατηρεί την εξωτική γοητεία του κυρίως λόγω
των ενδημικών φυτών. Τα τελευταία 50-100μ.
της διαδρομής πριν την κορυφή απαιτούσαν
ένα στοιχειώδες σκαρφάλωμα, όπως συνήθως συμβαίνει με κάθε κορυφή που σέβεται
τον εαυτό της! Στις 9 το πρωί, δηλαδή μετά
από 5 ώρες πεζοπορίας, κι ενώ η ομίχλη είχε
απομακρυνθεί ως δια μαγείας, ατενίζαμε οι
πέντε μας (τουτέστιν, η Γεωργία, ο Βασίλης,
ο έτερος Βασίλης, η Καίτη κι εγώ) από την
κορυφή Ras Dashen το επιβλητικό τοπίο που
δημιουργούσαν οι απότομες κορυφές και οι
καταπράσινες πεδιάδες στα ριζά τους, ένα
ανυπέρβλητο σκηνικό που είχε δημιουργηθεί
από ηφαιστειακές εκρήξεις εκατομμύρια χρόνια πριν.2 Αφού μασουλήσαμε γεμάτοι χαρά
Βλέμματα μιας διαφορετικής παιδικής ηλικίας.
τα σάντουιτς που μας είχε ετοιμάσει ο μάγεικάπου στα όρη Σίμιεν.
ράς μας, πήραμε μετά από μια περίπου ώρα
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Ψαράδες στη λίμνη Gelila.

κατασκήνωση Ambikwa, είχε στηθεί ως είθισται μια
μικρή γιορτή με τραγούδια και λουλούδια. Το βραδινό εορταστικό μενού άλλωστε περιλάμβανε για
πρώτη φορά κρέας! Το απόγευμα της ίδιας μέρας
συναντήσαμε τους καλούς φίλους του ΕΠΟΣ Φυλής,
οι οποίοι θα ανέβαιναν στην κορυφή την επόμενη
μέρα. Το πρωί της 6ης μέρας στα Σίμιεν, ξεκινήσαμε
την επιστροφή μας προς τον καταυλισμό Chenek
(3600μ.) όπου θα μας περίμενε το τζιπ για να μας
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μεταφέρει πίσω στη Γκοντάρ, κάτι όμως που προϋπέθετε την εκ νέου ανάβασή μας στο πέρασμα
Bwahit Pass (4200μ.) κάτι που δυσκόλευε σημαντικά
η εξαντλητική ζέστη και ο ήλιος.

Λαλιμπέλα
Την επόμενη μέρα, πήραμε την πρωινή πτήση των
αιθιοπικών αερογραμμών προς το διασημότερο
τουριστικό προορισμό της Αιθιοπίας, τη Λαλιμπέλα (υψόμετρο 2650μ.). Η Λαλιμπέλα
οφείλει τη φήμη της στις 11 λαξευμένες μονολιθικές εκκλησίες της,
δημιούργημα του βασιλιά Λαλιμπέλα
(αρχές 13ου αιώνα), που συνδέονται
μεταξύ τους με ένα πολυδαίδαλο
δίκτυο από στενούς διαδρόμους και
σήραγγες σκαμμένες στην πέτρα.
Το εντυπωσιακό είναι ότι η κάθε
εκκλησία έχει το δικό της μοναδικό
αρχιτεκτονικό ρυθμό και διάκοσμο,
με τη σταυρωτή εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου (Bet Giorgis), πολιούχου
της Αιθιοπίας, να αποτελεί ίσως την
πιο εντυπωσιακή απ’ όλες. Η είσοδος
Όρη Σίμιεν.

Μόνιμοι και εποχιακοί κάτοικοι της λίμνης Zway.

στην περιοχή των εκκλησιών κοστίζει 50$ (!), τα
οποία, όπως μας ενημέρωσαν, περιέρχονται στο
ταμείο της εκκλησίας της Αιθιοπίας. Η ιερή πέτρινη πολιτεία της Λαλιμπέλα περιλαμβάνεται από το
1978 στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Λίμνη Ziway
Επιστρέφοντας στην Αντίς Αμπέμπα, αποφασίσαμε
να εκδράμουμε, για την τελευταία μέρα της παραμονής μας στην Αιθιοπία, στη λίμνη Ziway, μια από
τις λίμνες της Κοιλάδας του Μεγάλου Ρήγματος (Rift Valley Lakes), 165 χλμ. νότια της
πρωτεύουσας. Φτάνοντας μετά από 3 ώρες
διαδρομής στο θέρετρο Haile, ιδιοκτησίας του
θρυλικού δρομέα μεγάλων αποστάσεων Χαϊλέ Γκρεμπρεσελασιέ, επιβιβαστήκαμε σε μια μικρή βάρκα
(7$ έκαστος) προκειμένου να παρατηρήσουμε την
πλούσια πανίδα της λίμνης, που αποτελείται από
ιπποπόταμους, τεράστιες υδρόβιες σαύρες, αλλά
κυρίως εκατοντάδες διαφορετικά είδη πουλιών
(πελεκάνοι, μαραμπού, ίβηδες, τσικνιάδες, κ.λπ.),
τα οποία καλύπτουν με το μέγεθος του πληθυσμού
τους και τα διάφορα χρώματά τους κάθε παράκτια

περιοχή της λίμνης. Στη συνέχεια επιβιβαστήκαμε
εκ νέου στο βανάκι και, αφού ακολουθήσαμε τον
κυρίως δρόμο με κατεύθυνση νότια για 2-3 ακόμη χιλιόμετρα, στρίψαμε αριστερά στο ύψος της
κολοσσιαίας ολλανδικής εταιρείας καλλιέργειας
τριαντάφυλλων «Sher», της οποίας τα θερμοκήπια
καταλαμβάνουν έκταση περίπου 4.000 στρεμμάτων,
προκειμένου να οδηγηθούμε στις μαγευτικές όχθες
της λίμνης (που ευχόμαστε να μη μολυνθεί σύντομα
από τα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων και
λιπασμάτων των θερμοκηπίων). Η συνολικά 7ωρη
διαδρομή από και προς την Αντίς Αμπέμπα είναι
ιδιαίτερα κουραστική, οπότε η παραπάνω ημερήσια
εκδρομή ενδείκνυται περισσότερο για τους φανατικούς λάτρεις της παρατήρησης πτηνών.
Το ταξίδι μας στη Βόρεια Αιθιοπία διήρκεσε 2
εβδομάδες και το συνολικό κόστος δεν ξεπέρασε
τα 1600 ευρώ κατ’ άτομο.
Σημειώσεις:
1. http://simienmountains.com/en/home
2. Βλ., επίσης, το εξαιρετικό άρθρο του Μάνου Μπρεντάνου σχετικά με την ανάβαση του ΕΟΣ Αχαρνών στην
κορυφή Ras Dashen το 2009 (http://www.eosacharnon.
gr/pdf/pdf_203/58-67_aithiopia.pdf).
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Πάσχα 2016 με τον ΠΟΑ

Στα ενδότερα
της Αμοργού
Κείμενο: Κατερίνα Παπούλια
Φωτογραφίες: Βαρβάρα Βλαβιανού

Π

οιος μπορεί να τα βγάλει πέρα με τόσο μπλέ;
Ο Luc Besson, τυφλωμένος σχεδόν, τράβαγε
όλα τα πλάνα θάλασσα.

άκουγαν ακόμα μουσικές στα μπαράκια του Μύλου.
Ψιλοπράγματα, όμως, η λοιπή Αιγιάλη σιγούσε…

Κάτι ανάλογο συνέβη και σε εμάς, τα 62 άτομα που
επισκεφτήκαμε την Αμοργό φέτος το Πάσχα με τον
ΠΟΑ. Το βλέμμα δύσκολα αποτραβιόταν από τη
θάλασσα. Εκείνο το μπλε το βαθυκύανο χρωμάτιζε
όλο τον νου. Βέβαια, όταν φτάσαμε στο λιμάνι της
Αιγιάλης ήταν μεσάνυχτα κατάμαυρα Μεγάλης
Πέμπτης. Μόνο τα ανήσυχα πνεύματα του νησιού

Με λίγο ύπνο αλλά πλούσιο πρωινό (μέχρι και
λουκουμάδες με μέλι μάς πρόσφερε ο Ασκάς – το
ξενοδοχείο μας) ξεκινάμε την 7ωρη πορεία μας. Τελικός προορισμός ο Κρούκελος ή Κρίκελος (822μ.),
η ψηλότερη κορυφή της Αμοργού.
Με καπέλα, νερά και οδηγό μας τον Γιώργο
Μέτσο (γνώστη των μονοπατιών και λάτρη της
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Μεγάλη Παρασκευή

Αμοργού) ανηφορίζουμε στο παλιό λιθόστρωτο καλντερίμι το οποίο συνδέει την Αιγιάλη με τη Λαγκάδα.
«Ουφ, ζεσταθήκαμε!», αναφωνούμε όλοι, φτάνοντας
στη γραφική Λαγκάδα. Στάση για να δροσιστούμε.
Η ζέστη κι η άπνοια ποτέ δεν ήταν σύμμαχοι του
πεζοπόρου. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι αποφασίζουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας προς
τα ενδότερα της Αμοργού.
Τι βλέπουμε; Ασβεστωμένες ξερολιθιές, σκίνα
κοκκινωπά και κέδρους, (εδώ τις λένε φίδες και
είναι πρώτης τάξεως υλικό για τα ταβάνια των σπι-

τιών). Περνώντας πλάι από μικρούς αμπελώνες,
συκιές και μπαξεδάκια, ονειρευόμαστε την απλή κι
αληθινή ζωή. Στο μεταξύ, το φασκόμηλο, η ρίγανη
και το ανθισμένο σπάρτο μάς κόβουν την ανάσα!
Ο ήλιος, όμως, κάθετος πια, χτυπάει direct!
Στο βάθος η πάλλευκη μονή του Αγ. Θεολόγου γίνεται το όραμα, το διαλεγμένο για να αρμόσει στην
ανάγκη της στιγμής. «Λίγη δροσιά!». Ανεβαίνοντας
στο ύψωμα της μονής, ο αέρας ξαναγυρίζει στα
πρόσωπα μας, τον φέρνει η θάλασσα που ατενίζει
ο Μέγας Θεολόγος.
Ένας μικρόκοσμος με φούρνους, μαγειρεία,
στέρνες και κελιά έχει στηθεί εδώ πάνω, σε πλήρη
απομόνωση. Φαίνεται πως το θείο δεν κουβεντιάζεται αλλιώς.
Αν και δεν είναι ευρύτερα γνωστή, η ιστορία
της μονής είναι άκρως ενδιαφέρουσα! Ο ναός
του Μεγάλου Θεολόγου έχει χτιστεί με μεγάλους
πωρόλιθους, ένα πέτρωμα που δεν υπάρχει στην
Αμοργό. Η προφορική παράδοση υποστηρίζει ότι

ο ναός χτίστηκε από κάποιον πλοίαρχο που έκανε
τάμα να τον χτίσει με μυλόπετρες, όταν σώθηκε
από τρικυμία στ’ ανοιχτά του Κρίκελου. Συμπεραίνει,
λοιπόν, κανείς τη σπουδαιότητα του ναού, αφού για
την κατασκευή του κουβαλήθηκαν πωρόλιθοι από
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άλλα μέρη της Ελλάδας.
Το άλλο γεγονός είναι ο κεραυνός που έπεσε
πριν λίγα χρόνια στο ιερό κι έφερε στο φως μια
εξαιρετικά παλιά τοιχογραφία.
Ο εντοιχισμένος σταυρός στην κόγχη του ιερού
είναι κατασκευασμένος από κεραμόχροα τούβλα, μια διακόσμηση που
επιτρεπόταν μόνο στα χρόνια της
Εικονομαχίας. Η τοιχογραφία αυτή
καθώς κι η όλη αρχιτεκτονική του
μορφή (τρίκλιτη βασιλική με τρούλο)
κατατάσσουν τον ναό σε κτίσμα του
8ου ή 9ου αιώνα.
Ασβεστωμένη πλην αμέτοχη στα
πεπραγμένα και στα τρέχοντα στέκεται σήμερα η μόνη. Εμάς όμως μας
απασχολούσαν άλλα πιο σπουδαία.
Ανέβασμα στον Κρούκελο ή μπάνιο;
Μετά από γρήγορους αλλά σοφούς
υπολογισμούς αποφασίσαμε βουτιά
στην Αιγιάλη. Τι να γίνει, οι πανδαισίες
δεν είναι πάντοτε εφικτές! Ο καθένας
το μερτικό του. Έτσι αφήσαμε το πανόραμα της κορυφής να γεμίσει τα

μάτια άλλων, όσο εμείς βυθιζόμασταν στο μπλε.

Μεγάλο Σάββατο
Σήμερα πήραμε τη Μεγάλη Στράτα, το παλιό μονοπάτι, δηλαδή, που συνέδεε την Αιγιάλη με τη Χώρα.
Πρώτη μας στάση, ο οικισμός του
Ασφοντυλίτη, διάσημου για τις βραχογραφίες του! Απληροφόρητοι καθώς
ήμασταν αρχικά, βάζαμε με τον νου
μας διάφορα. Φανταζόμασταν ότι τα
απλοϊκά αυτά σκαλίσματα στην πέτρα
ήταν τα απομεινάρια μιας άλλης τέχνης προϊστορικής. Μάτια και στόμα
άνοιξαν διάπλατα μαθαίνοντας ότι οι
διακόσιες και πλέον τοιχογραφίες του
Ασφοντυλίτη είναι έργο του Μιχάλη
Ρούσου, ο οποίος καθηλώθηκε στον
οικισμό, το 1900 περίπου, εξαιτίας
μιας μορφής αναπηρίας. Αγαπημένα
του θέματα οι χοροί, οι μουσικοί κι οι
γυναίκες. «Ο μεν βίος βραχύς, η δε
τέχνη μακρά», κύριε Μιχάλη.
Η συνέχεια της πορείας μας προς
το μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, μια

ατέλειωτη θαλασσογραφία! Τα απόλυτο έναντι του
τρομερού (στη γκρεμίλα της Χοζοβιώτισσας αναφέρομαι) μας εκστασίασαν! Ακόμα και οι φωτογραφίες του χειρότερου ατζαμή αποκτούν καλλιτεχνικό
βάρος, αν τραβηχτούν από εδώ.
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Πολλοί όμως από εμάς επιθυμούσαμε αυτό
το μπλε να το συλλάβουμε χειροπιαστά. Βουτιά,
λοιπόν, στα κρύα νερά της Αγ. Άννας. Η πρώτη
ανάσταση, η πραγματική, έγινε εκεί στη θάλασσα.
Καθόλου όμως η προσμονή μας δε μειώθηκε για
την άλλη, την επίσημη, τη βραδινή.
Η μαγειρίτσα ετοιμαζόταν, το ίδιο και το ντόπιο
γεμιστό κατσικάκι !

Κυριακή του Πάσχα
Τρεις σούβλες με αρνιά και μία με κατσίκι είχε βάλει
στη φωτιά ο Ασκάς, πρωί πρωί, πριν ξεκινήσουμε
ακόμα τις πορείες.
Μικρή παρένθεση εδώ, για να αποδοθούν τα
εύσημα όχι μόνο στον Ασκά για την άψογη διαμονή και φιλοξενία αλλά και στην
αρχηγό μας τη Βαρβάρα για την διοργάνωση. Η τελευταία, βέβαια, πρέπει να έχει
φρικάρει τώρα διαβάζοντας όλες αυτές τις
περιγραφές για σούβλες και κοκορέτσια!
Sorry Barbie!
Το πρόγραμμα για σήμερα είχε χαλαρή
πεζοπορία από τη Λαγκάδα στα Θολάρια,
κατάβαση στη Λεβρωσσό και επιστροφή
Αιγιάλη για το πασχαλινό γλέντι. Αφετηρία
μας η Λόζα, η πλατεία της Λαγκάδας, μια
από τις πιο όμορφες πλατείες όλης της
Αμοργού! Μια εικόνα σχεδόν καβαφική
συντίθεται εδώ. Στου καφενείου του πα48

λιού το μέσα μέρος, χαμογελώντας κάθεται ένας
γέρος. Δυό πόρτες παραπέρα έχει σπίτι, μα εκείνος
σηκώνεται κάθε πρωί, σέρνοντας δυο παράταιρες
παντόφλες καρό η μια, μαύρη η άλλη, για να έρθει
εδώ στο «Μοσχουδάκι», να πιεί καφέ. Σηκώνει το
βλέμμα, γαλήνη και συμφιλίωση, παραφωνία ούτε
μία ! «Α, ρε παππού, πώς σε ζηλεύω που πρόφτασες και γέρασες με αυτά που πρωταγάπησες!»,
θέλω να του πω. Αλλ’ όμως ντρέπομαι και κατηφορίζω γρήγορα προς το φαράγγι του Αρακλού
ακολουθώντας τους άλλους.
Πάνω απ’ το φαράγγι βρίσκεται το μικρό χωριό
του Στρούμπου, σκαρφαλωμένο σε ένα βράχο το
σχήμα του οποίου δικαιολογεί απόλυτα το αρχαίο

όνομα του (αρχ. στρόμβος = σφαιρικός).
Πρόκειται για έναν ιδιότυπο οικισμό, οι κάτοικοι του οποίου αρνούνται
πεισματικά την παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος και την πρόσβαση σε κάθε
μηχανοκίνητο μέσο. Έτσι, οι λιγοστοί
κάτοικοι του οικισμού, ξένοι κυρίως
σήμερα, απολαμβάνουν απέραντη
ησυχία και απίστευτη θέα της θάλασσας και της Νικουριάς. Με σκοπό να
υμνήσει αυτή την εξαιρετική τοποθεσία, ίσως να γράφτηκε κι εκείνη η
παλιά αμοργιανή μαντινάδα. «Όλος
ο κόσμος να καεί κι ο Στρούμπος να
απομείνει, που ’χει τα σπίτια δώδεκα
και δεκατρείς τους φούρνους».
Μ’ έναν φούρνο να μας περισσεύει, φτάνουμε
στην Παναγία την Επανωχωριανή. Σ’ έναν κατάφυτο ελαιώνα, σε μια μικρή Γεσθημανή, γιορτάζεται
η κοίμηση της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο.
Ανηφορίζοντας προς τα Θολάρια, βλέπουμε αναβαθμίδες κάμποσες, όλες παρατημένες.
Σε λίγο περπατάμε στα σοκάκια του οικισμού
κι εκεί μπαίνει το δίλημμα, κιθαρίστας ή ντράμερ;
Λαγκάδα ή Θολάρια; Σε τέτοια ερωτήματα όλοι
με το ένστικτο απαντούν, γι’ αυτό κι εγώ ψηφίζω
ντράμερ και Θολάρια!
Εδώ πάνω, στο δίπορτο του αέρα, τοποθετούν
οι αρχαιολόγοι όχι μόνο την αρχαία Αιγιάλη αλλά και
τον επίσημο ναό του Ασκληπιού. Απέναντι, λοιπόν,
από τους Αγ. Ανάργυρους καθόμαστε
κι εμείς για μια μίνι θεραπεία με ρακί,
η οποία κρίθηκε επιβεβλημένη έπειτα
από 2 ώρες πορείας. Προκειμένου,
όμως, να μας ανοίξει κι άλλο η όρεξη,
κάνουμε το extra βήμα και κατεβαίνουμε στην παραλία της Λεβρωσσού για
κολύμπι. Επιστροφή στη βάση μας την
Αιγιάλη, όπου δεν έμεινε ούτε ψίχουλο
από το πασχαλινό τραπέζι…

Βρούτση. Το σχεδόν απείραχτο τουριστικά τοπίο
της Κάτω Μεριάς μάς ενθουσιάζει! Εκτός από το
ψιλόβροχο, μια αρχέτυπη αύρα αφυπνίζει τις αισθήσεις, καθώς οδεύουμε προς την Αρχαία Αρκεσίνη.
Κυκλώπεια τείχη, διαφυγόντα τον όλεθρο του
καιρού και του ανθρώπου, προστατεύουν από τα
γεωμετρικά χρόνια μέχρι σήμερα την αρχαία ακρόπολη. Το εκκλησάκι της Παναγίας της Καστριανής,
μια ανάγλυφη ιστορική συνέχεια του ιερού της
Αθηνάς της Ιτωνίας.
Σ’ αυτή την άριστη θέση, που άλλωστε προσφέρει πάντα το κάθε ίχνος αρχαιότητας, συνωστιζόμαστε 62 άνθρωποι για ένα τελευταίο αλλά μοναδικό
προσκύνημα στο πέλαγος !
Απόπλους…

Δευτέρα του Πάσχα
Ο καιρός μουντός! «Ωραία πορεία θα
κάνουμε, άμα έρθει καταιγίδα!» σκέφτομαι, ετοιμάζοντας παράλληλα το
plan B. Δε βαριέσαι, θα κάνω τη θεραπεία της ρακής , άμα βρέχει πολύ.
Με το πούλμαν προσεγγίζουμε
το νότιο τμήμα της Αμοργού και το
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Χελιδόνα
Κόψη Αηλιάδων
(κι ένα δίλημμα)
Κείμενο: Κώστας Αστρακιανάκης
Φωτογραφίες: Κώστας Αστρακιανάκης, Παναγιώτης Χάσουλας
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Το ανάγλυφο της κόψης μετά τον 3ο Αηλιά ως την κυρίως κορφή.

Η

μια λευκή γραμμή κυνηγάει ατέρμονα την
άλλη, διαχωρίζοντας την άσφαλτο της άδειας
εθνικής στο φως των προβολέων. Είναι βράδυ Πέμπτης 16/10/2014 όταν γυρνάω στην Αθήνα με τον
Παναγιώτη έπειτα από ένα ακόμα ορειβατικό διήμερο μαζί – όχι όμως και με την πλέον επιθυμητή
κατάληξη για μένα.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της προηγούμενης μέρας,
όταν, στο πλαίσιο της άτυπα καθιερωμένης κοινής
μας φθινοπωρινής εξόρμησης, φύγαμε από μια
γεμάτη υγρασία και αφρικανική σκόνη πρωτεύουσα
με προορισμό το δροσερό Καρπενήσι και τα όμορφα
ευρυτανικά βουνά. Για σήμερα έχουμε βάλει στόχο
την ψηλότερη κορφή τους, το Σεϊτάνι στο Βελούχι
(2315μ.), η ανάβαση στο οποίο την εποχή αυτή,
ξεκινώντας από τα 1800μ. του χιονοδρομικού,

ανεβοκατεβαίνει κανείς σε μια εναλλακτική προσέγγιση της κύριας κορφής, επιστρέφοντας κατόπιν
από το κανονικό μονοπάτι, στη βόρεια πλευρά,
πίσω στο σημείο εκκίνησης, το Παλιό Μικρό Χωριό. Η ιδέα ήταν δική μου (από ένα σχετικό άρθρο
που είχα διαβάσει πρόσφατα2) κι ο πεζοσύντροφος
συμφώνησε. Πού να ’ξερα...
Το επόμενο πρωί λοιπόν αναχωρούμε με τα
πόδια από το (χρόνια κλειστό) σχολείο του Παλαιού
και Μικρού αυτού χωριού για τα 2 περ. χλμ. χωματόδρομου ως το εκκλησάκι του Αγίου Σώστη, νότια.
Στο πλάτωμα ακριβώς απέναντι απ’ το πέτρινο αυτό
ξωκλήσι (όπου σταματάει κι ο δρόμος) αρχίζει και το
μονοπάτι, σε υψόμετρο 950μ. Η ώρα είναι πια 8:00
όταν αρχίζουμε ν’ ανηφορίζουμε μες στην πυκνή
βλάστηση, τραβερσάροντας αριστερά την πλαγιά.

Στον «Άνθρωπο» (1380μ.). Πίσω η 2η Αηλιάδα.

είναι μια απλή ορειβατική βόλτα στις ήπιες
χορταροπλαγιές. Όλα πήγαν καλά, και επιστρέφοντας
από την «προθέρμανση» αυτή κατευθυνθήκαμε στο
Νέο Μικρό Χωριό για τη διανυκτέρευση.
Ναι, ο σκοπός της εξόρμησης αυτής ήταν κάτι
πολύ δυσκολότερο και απαιτητικό: θα ανεβαίναμε
στη Χελιδόνα, όχι όμως από την κλασική διαδρομή
αλλά από τη λεγόμενη «Κόψη των Αηλιάδων». Έστι
δε αυτή μια σειρά από απότομες εξάρσεις1 στην
ανατολική κορυφογραμμή του βουνού, τις οποίες

Απέναντί μας (νότια) υψώνεται εντυπωσιακό το
τείχος της Καλιακούδας πάνω απ’ τη φιδογυριστή
αυλακιά του Καρπενησιώτη, με την Καρίτσα και τα
Ασπρούδια στο κάτω δεξί τμήμα του «κάδρου»,
ενώ στα πόδια μας διακρίνεται το Κλειδί (όπου τα
«πατήματα της Παναγίας» στο δρόμο προς Προυσό). Τρία τέταρτα αργότερα το μονοπάτι στρέφεται
πάνω δεξιά και, κατά τις 9:20, φτάνουμε στον Άνθρωπο, την πρώτη (και μοναδική επώνυμη) κορφή
της κόψης (1380μ.).
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Τμήμα της κόψης των Αηλιάδων όπως φαίνεται από το κλασικό μονοπάτι.

«Ο “κούκος” υποδεικνύει το ίχνος της βραχοκίνησης».
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Ο καιρός σήμερα είναι υγρός, μ’ έναν ήλιο χλωμό –όσο περνά η ώρα, θα εμφανιστεί κι η συννεφιά,
μ’ ένα ελαφρύ αεράκι. Προς το παρόν καθόμαστε σ’
ένα απάγκιο για λίγο νερό, αγναντεύοντας μπροστά
μας (δυτικά) να ορθώνεται δασωμένη η δεύτερη
Αηλιάδα. Μέσ’ από μικρά ανοίγματα στ’ αρκουδοπούρναρα, χωρίς πια μονοπάτι, φτάνουμε τελικά σ’
αυτήν έπειτα από κάνα μισάωρο (1418μ.). Η κατάβαση, απ’ την πίσω πλευρά, είναι αρκετά απότομη
και δύσκολη στην εύρεση της κατάλληλης διόδου
μέσ’ απ’ τα κέδρα και τα ελάτια, με λίγη προσοχή
όμως τα καταφέρνουμε.
Το οπτικό μας πεδίο «γεμίζει» τώρα από μια
πολύ απότομη κορφή (αποδεικνύεται προκορφή)
και η κίνηση πολλές φορές είναι κάτι παραπάνω από
προβληματική, καθώς το ίχνος της πορείας περνά
αναγκαστικά εκεί όπου τα όποια βράχια προεξέχουν
μες στο ρουμάνι, κάτω από χαμηλές «πορτούλες»
με ξερόκλαδα κι αγκαθωτά φύλλα. Μόλις βγαίνουμε
απ’ αυτό τον πράσινο Γολγοθά, η στάση για νερό
κι ένα Τζι Γιου είναι επιβεβλημένη. Και συνεχίζουμε πάνω σε χορταριασμένη ράχη, ανεβαίνοντας
μια δυο απότομες πλαγιές με σκόρπια βράχια και
μια συστάδα ψηλών βράχων στο τελείωμα, όπου ο
τρίτος Αηλιάς (1661μ.).

Η κόψη έχει αρχίσει πια να γίνεται εντυπωσιακή, όπως κι η θέα που
μας περιτριγυρίζει: μυτερές κορφές
μπροστά· πίσω και πέρα μακριά το
Βελούχι· ελατόφυτες πλαγιές να
εναλλάσσονται με γκρέμια. Βαδίζουμε τώρα τραβερσάροντας προς
τ’ αριστερά και μετά κατηφορίζουμε
σε πολύ επικλινή πλαγιά, με χόρτα
και αραιά βραχάκια/κεδράκια. Εδώ,
11:50 περίπου, με βρίσκη η ατυχία κι
η κακιά στιγμή: κατεβαίνοντας αργά
ένα χορταριασμένο σημείο κάνω
βαθύ κάθισμα και τοποθετώ τα μπατόν μπροστά και χαμηλά, όταν για
1-2 δευτερόλεπτα τα τακούνια απ’ τις
καινούριες (!) μπότες μου γλιστράνε
και, χωρίς να το καταλάβω, με κάποιον τρόπο στουμπώνω με το μπατόν
στο πρανές της αποτομιάς το μεσαίο
δάχτυλο του αριστερού μου χεριού.
Το κοιτάζω και βλέπω να... κρέμεται
η τελευταία του φάλαγγα –χωρίς να
’χω νιώσει καθόλου πόνο. Φωνάζω
τον Π. (προπορευόταν κατά 10 μέτρα,
αλλά δε φαινόταν από την κλίση του
εδάφους) κι αυτός μού φτιάχνει ένα
Κάτω από τα βράχια τού 3ου Αηλιά.
μικρό νάρθηκα σπάζοντας στα δυο
ένα πλαστικό κουταλάκι, τοποθετώντας το δάχτυλό μου σε ίσια θέση
ανάμεσα και τυλίγοντάς το μ’ ένα
κομμάτι ελαστικό επίδεσμο. Για μεγαλύτερη σταθερότητα, του προτείνω να
ενώσει τον μέσο με τον παράμεσο του
χεριού. Έχω ελεύθερο τον αντίχειρα
και τον δείκτη, και μπορώ να πιάνω
αρκετά καλά το μπατόν. Συνεχίζουμε
λοιπόν...
Καταλήγουμε σ’ ένα μικρό γούπατο κι αμέσως ανηφορίζουμε σε βραχώδες αντέρεισμα, με αρκετά σαθρά
σημεία αλλά φαρδύ. Προς το μέσον
του σχηματίζεται κάτι σαν λούκι, που
«εκεί όπου τα όποια βράχια προεξέχουν μες στο ρουμάνι».
το ανεβαίνουμε χρησιμοποιώντας
και τα χέρια (ο Π. μού παίρνει εδώ
τα μπατόν και με καθοδηγεί), μέχρι το έδαφος να
πλαγιά που απολήγει σε βράχινο τείχος. Στα ριζά
ομαλοποιηθεί κάπως και να βγούμε στο «μπαλκόνι»
του ξεκινά μεγάλη κι απόκρημνη σάρα, που κατεβαίτης τέταρτης Αηλιάδας (1688μ., ώρα 13:00).
νει αρκετά χαμηλά. Βγαίνουμε στη βάση αυτού του
Η πορεία κατόπιν ακολουθεί μια σχεδόν επίτείχους και τραβερσάρουμε απ’ τ’ αριστερά πάνω
πεδη ράχη κι ύστερα ανηφορίζει σε μεγάλη ομαλή
απ’ τη σάρα (συναντάμε και δύο μεγάλους κούκους
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Κατεβαίνοντας από τον 3ο Αηλιά.

που υποδεικνύουν το ίχνος της βραχοκίνησης).
κού, ώσπου να μπούμε στην κοιλάδα ανάμεσα στον
Τελειώνοντας την τραβέρσα έχουμε βγει σε διάόγκο τής κυρίως και της απέναντί της κορφής του
σελο, παρακάμπτοντας έτσι τον βραχώδη πέμπτο
βουνού, κατηφορίζοντας πια προφυλαγμένοι τις
Αηλιά (υψόμ. γύρω στα 1800μ.) και εφορμώντας
πρώτες δεκάδες μέτρα βόρεια. Στα 1600μ. αρχίζει
για την τελευταία, ομαλή
αλλά ατελείωτη κόντρα για
την κορφή της Χελιδόνας
(1975μ., 13:55).
Συννεφιά, αέρας, στο
βάθος δυτικά αχνοφαίνεται
το πολυσχιδές ανάπτυγμα
της τεχνητής λίμνης Κρεμαστών. Φωτογραφίες, φαγητό
και μισή ώρα αργότερα ξεκινάμε την κατάβαση, κάνοντας πρώτα μια κυκλική
παράκαμψη απ’ τα νότια,
ώστε ν’ αποφύγουμε τη βραχώδη κατηφοριά κατευθείαν
δυτικά και να πιάσουμε απ’
την αρχή το μονοπάτι με τα
κίτρινα σημάδια. Η κουκούλα του αντιανεμικού μας
Στην κορφή της Χελιδόνας (1975μ.).
χτυπάει σαν πανί ιστιοπλοϊ54

Τραβερσάροντας πάνω απ’ τη σάρα.

το ελατόδασος, στα 1490 συναντάμε την πηγή του
Χατζηλάκου (ή Ποτιστή), όπου φτάνει και χωματόδρομος. Βαδίζουμε λίγα μέτρα επάνω του και σε
μικρό άνοιγμα κόβουμε κάτω δεξιά στο μονοπάτι
που διασχίζει το όμορφο δάσος –διάσπαρτο, την
εποχή αυτή, με μανιτάρια–, διασταυρωνόμενο 4-5
φορές με το δρόμο, πριν καταλήξει οριστικά σ’ αυτόν. Άλλα 2 χιλιόμετρα (προς τα δεξιά κινούμενοι)
και, βλέποντας κάποια στιγμή και τη γυμνή πλαγιά
της κατολίσθησης (που στις 13/1/1963 σκότωσε 13
ανθρώπους και αφάνισε τα 2/3 του παλιού Μικρού
Χωριού), φτάνουμε στο αμάξι στις 17:25.
Στο νοσοκομείο Καρπενησίου η γνωμάτευση
για τον τραυματισμό μου ήταν «ρήξη εκτείνοντος
τένοντα της ονυχοφόρου φάλαγγας του μεσαίου
δακτύλου», το οποίο τοποθετήθηκε σε ειδικό ναρθηκάκι. Δεν με ανησύχησαν τόσο οι 6 βδομάδες
που θα έπρεπε να παραμείνει ακίνητο (και η συνακόλουθη αλλαγή της καθημερινότητάς μου) όσο οι
επιφυλάξεις που μου εξέθεσαν οι γιατροί για την
100% αποκατάστασή του. Και τώρα; Θα μπορέσω
άραγε να ξαναπαίξω μουσική, που μαζί με τα βουνά
αποτελεί για μένα τη βασικότερη διέξοδο στη ζωή
μου, έτσι όπως έχει αυτή διαμορφωθεί τα τελευταία

χρόνια; Γιατί να συμβεί αυτό; Γιατί σε μένα; Και
μάλιστα, τη στιγμή που πήγαινα τόσο προσεκτικά,
ακριβώς για να αποφύγω ένα δυσάρεστο ενδεχόμενο σ’ εκείνη την πλαγιά; Οι σκέψεις αυτές βαραίνουν
το μυαλό και την καρδιά μου σ’ όλη τη διάρκεια
του ταξιδιού της επιστροφής. Δέκα και μισή ο Π.
σταματά τ’ αυτοκίνητο μπροστά στο μοναδικό ταξί
της πιάτσας σε μια πλατεία του Χολαργού. Με το
δεξί μου χέρι μεταφέρω το σακίδιο απ’ το ’να πορτμπαγκάζ στο άλλο, λέγοντας με άψυχη φωνή τον
προορισμό μου.
«Ελπίζω να μη σε χάσω από συνορειβάτη» είχε
πετάξει κάποια στιγμή στη διαδρομή ο σύντροφος.
«Only time will tell» ακούγονταν τώρα οι Asia σιγανά
μέσ’ απ’ τα ηχεία, δίνοντας, με ξενική λαλιά, τη μόνη
για την ώρα απάντηση στο δίλημμα που ξεκάθαρα
πλέον έχει τεθεί μέσα μου.
1. Αηλιάδες (αρσ. ή θηλ. γένους): από τον «έφορο/ένοικο»
των βουνοκορφών Προφήτη Ηλία.
2. Βλ. περ. ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ, τ. 71 (2-3-4/2014).
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με τον ΠΟΑ

Κείμενο - Φωτογραφίες: Λεμονιά Ντούμα

Μ

ια μαραθώνια διάσχιση πραγματοποίησε ο
ΠΟΑ στο εκπληκτικό Παναιτωλικό στα μέσα
Μαΐου 2015!
Το Παναιτωλικό, βρίσκεται στα ανατολικά του
νομού Αιτωλοακαρνανίας, με υψηλότερη κορφή
τον Κατελάνο (1924μ.). Άλλες κορυφές του είναι
η Κυρά Βγένα, η Κόκα, ο Κούτουπας, η Τσόκα, η
Κρημνίτσα και τα Αραποκέφαλα. Φημίζεται για τα
ελατοδάση του και τα άφθονα νερά του.
Μια γιδόστρατα που ξεκινούσε απ’ το χωριό
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Σιτόμενα της Αιτωλοακαρνανίας και ανηφόριζε προς
τα θαλερά λιβάδια, στις υπώρειες της Κρημνίτσας,
μια απ’ τις εφτά κορυφές του Παναιτωλικού, διανοίχτηκε και σηματοδοτήθηκε απ’ τον ΕΟΣ Αγρινίου
και δόθηκε στον ορειβατικό κόσμο για να θαυμάσει
και να απολαύσει τη μαγεία της Φύσης σ’ αυτό το
εγκαταλειμμένο απ’ τους ανθρώπους, όχι όμως απ’
τον Θεό, κομμάτι της της χώρας μας.
Ήμασταν περί τους 25 ορειβάτες. Αρχηγός μας
ο Γιώργος ο Σιδηράς, ο σούπερμαν στις μαραθώ-

με κατεύθυνση προς το καταφύγιο του ΕΟΣ_Αγρινίου, στα 1170μ. πάνω απ’ το χωριό Περιστέρι. Η ανάβαση έγινε απ’ την διαδρομή Μαχά, που διασχίζει
πανέμορφα ελατοδάση, μέχρι την τοποθεσία Τρεις
Βρύσες, όπου, στην πρώτη βρύση που συναντήσαμε, κάναμε μια στάση για ανάπαυλα. Εδώ υπάρχουν
τρεις στάνες σε περίοπτες θέσεις, με πηγές (εξ ου
και η ονομασία της περιοχής) εγκαταλειμμένες στην
μοίρα τους.
Συνεχίσαμε ως τη θέση Λαγκάδα και πορευτήκαμε πάνω στην κορυφογραμμή με θέα τη λίμνη
Τριχωνίδα και τη γύρω περιοχή. Προσπεράσαμε τις
κορφές Κυρά Βγένα και Κόκα και, μετά από πορεία
εφτά ωρών με διακυμάνσεις (ανηφόρα-κατηφόρακορυφογραμμή), φτάσαμε στο καταφύγιο. Εδώ
μας ήρθε γουρουνοπούλα ψητή, μπόλικη σαλάτα
και άφθονο κρασί και του δώσαμε και κατάλαβε!
Κοιμηθήκαμε νωρίς, καθώς την επόμενη μέρα μας
περίμενε μια εξουθενωτική πορεία.
Σηκωθήκαμε κατά τις 6 η ώρα και με φακούς
ανηφορίσαμε για την κορφή Κόκα, στα 1691μ.
Κατηφορίσαμε για λίγο και ξανά ανηφόρα για την
κορφή Κυρά Βγένα, στα 1540μ. Ακολούθησε κατηφόρα ως τη θέση «Πέρασμα» και κάμποσα ακόμα
ανεβοκατεβάσματα μέχρι την κορφή «Κατελάνος»,
στα 1924μ.
Εντωμεταξύ ο καιρός άρχισε να χαλάει, να φυσάει τρομερά, τόσο πολύ, που δεν καταφέραμε να
βγάλουμε ούτε την καθιερωμένη φωτογραφία της
κορφής, καθώς η ομάδα είχε απλωθεί πολύ σε μάκρος. Έτσι η συγκέντρωση όλης της ομάδας έγινε

νιες διασχίσεις στη χώρα μας. Αναμφίβολα έχει μια αδυναμία στις ατέλειωτες διασχίσεις. Είναι χαρακτηριστική
η φράση του «ώρες πορείας: πολλές»
στις πορείες που είναι αρχηγός. Σκούπα, η υπομονετική και καλοπροαίρετη
Κατερίνα Νίττη.
Η διάσχιση ξεκίνησε απ’ το χωριό
Αγ. Παρασκευή, όπου φτάσαμε μετά
από τέσσερις ώρες ταξίδι μέσω Ρίου
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σε απάνεμο σημείο, πιο χαμηλά, όπου ξανασάναμε
για λίγο και τσιμπήσαμε και το κατιτίς μας. Εν συνεχεία, με κατεύθυνση ανατολικά, πορευτήκαμε προς
τις παρυφές μιας ακόμα κορφής του Παναιτωλικού,
της Κρημνίτσας, όνομα και πράμα μιας εντυπωσιακής απόκρημνης κορφής.
Προχωρώντας φτάσαμε σε μια εγκαταλειμμένη στάνη κτισμένη σε εξαιρετικά προφυλαγμένη
θέση, σε μια ειδυλλιακή, θα έλεγα, τοποθεσία. Σε
κοντινή θέση απ’ τη στάνη υπήρχε πηγή και, επειδή στη γύρω περιοχή της υπήρχαν πολλά βούρλα
(ή ραγάζια), η περιοχή ονομάστηκε Βούρλο. Από
εδώ ξεκινάει ένα ρέμα, το Βουρλόρεμα, το οποίο
διασχίζει μια πανέμορφη κοιλάδα με οργιαστική
βλάστηση, με εντυπωσιακές απόκρημνες όχθες,
που θα μας παίδευε στη συνέχεια για αρκετές
ώρες. Εδώ κάναμε μια μεγάλη στάση για ξεκούραση και φαγητό. Είχαμε μαζί μας και τα υπόλοιπα
της γουρουνοπούλας και τα αποσώσαμε. Εν συνεχεία πήραμε τη γιδόστρατα που χρησιμοποιούσαν
οι κτηνοτρόφοι για να κατεβούν στα χειμαδιά, στο
χωριό Σιτόμενα.
Η στράτα αυτή είναι ενδιαφέρουσα, αξιοθαύμαστη, θα έλεγα. Στο πρώτο της κομμάτι διατρέχει
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πυκνά δάση ελάτης και, στο μεγαλύτερο μέρος της,
διατρέχει τις όχθες της πανέμορφης κοιλάδας με
την οργιώδη βλάστηση, όπου κυλάει το Βουρλόρεμα, που στο διάβα του σχηματίζει βάθρες και αρκετούς καταρράκτες, μικρούς και μεγάλους. Είδαμε
κάποιους απ’ αυτούς στην πορεία μας. Σε μερικά
σημεία η στράτα είναι κτιστή, καθώς το μονοπάτι
περνάει σύριζα σε αρκετά απόκρημνα σημεία της
κοιλάδας. Και φυσικά τα ντουβάρια αυτά τα έκτιζαν
οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τις στράτες
αυτές σε κάτι γκρεμούς που τρέμει το φυλλοκάρδι
σου και αρχίζεις τα Κυριελέησον!
Οι άνθρωποι στις παλιότερες εποχές ήταν αυτάρκεις. Ό,τι χρειάζονταν το έφτιαχναν μόνοι τους.
Δεν περίμεναν το κράτος, που πάντα ήταν και είναι
ακόμα και στις μέρες μας… ανεπρόκοπο.
Κατά την πορεία μας, κάποια στιγμή χρειάστηκε
να διαβούμε το Βουρλόρεμα και να περάσουμε στην
αντίπερα όχθη της κοιλάδας. Η κατάβαση στην κοίτη
του είχε αρκετές δυσκολίες αλλά τελικά τα καταφέραμε και η ομορφιά του τοπίου μάς αντάμειψε
γι’ αυτήν την ταλαιπωρία. Εδώ έγινε μια στάση για
ξεκούραση και αρκετοί έβρεξαν τα πόδια τους στα
γάργαρα νερά του. Μια δεύτερη στάση έγινε σε

επίσης ειδυλλιακή τοποθεσία, όπου
υπήρχε εκκλησάκι σε πλάτωμα, δίπλα
σε ρέμα που κατηφόριζε για να συναντήσει πιο κάτω το Βουρλόρεμα.
Συνεχίζοντας την πορεία μας,
φτάσαμε και στο πιο δύσκολο σημείο
της διάσχισης, που ήταν εκτεθειμένο
σε γκρεμό. Εκεί ο Γιώργος μάς περίμενε και μας βοήθησε έναν έναν να
το περάσουμε. Κι αφού περάσαμε
τα δύσκολα, άρχισα να αναλογίζομαι
το κονβόϊ των αιγοπροβάτων, των
σκυλιών και των μουλαριών που τα
ακολουθούσε, φορτωμένα με όλα
τα τσιμπράγκαλα, σκάφες, σκαφίδια,
καζάνια για το τυροκομιό, κάπες,
στρωσίδια, κλινοσκεπάσματα και ό,τι
άλλο χρειαζόταν η φαμίλια για τη
διαβίωσή της στα βουνά. Και πανωσάμαρα τα παιδιά, δυο και τρία στο
καθένα. Άραγε πώς τα κατάφερναν
να διαβαίνουν αυτήν τη στράτα δυο
φορές το χρόνο και ιδιαίτερα αυτό το
πολύ δύσκολο σημείο…
Και συνέχεια στο νου μου έρχονταν μνήμες από την παιδική μου
ηλικία, τότε που επί ώρες παρακολουθούσαμε τις διάβες. Έτσι λέγαμε
Θεσσαλία μεριά το πέρασμα των
χιλιάδων αιγοπροβάτων, με όλα τα
παραπάνω αναφερόμενα, μέσα απ’ το
χωριό μας, πηγαίνοντας από τον κάμπο της Θεσσαλίας, στα βλαχοχώρια
των Γρεβενών και τ’ ανάπαλιν. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκαναν οι αρχηγοί
των κοπαδιών από γίδια, τα λεγόμενα
γκισέμια, που προπορεύονταν και
οδηγούσαν το κοπάδι με καμάρι, με τα φοβερά τους
κέρατα και με τα μεγάλα μπρούτζινα κουδούνια,
που γέμιζαν τον αέρα με τη χαρακτηριστική χροιά
του ήχου τους. Ήταν ένα απ’ τ’ αξιοθέατα του χωριού, που δεν το χάναμε με τίποτα.
Πλησιάζοντας προς το χωριό Σιτόμενα, που
ήταν ο προορισμός μας, χρειάστηκε να περάσουμε
για δεύτερη φορά το ποτάμι, αλλά αυτή τη φορά
το καταφέραμε αβρόχοις ποσί, καθώς υπήρχε
μια αυτοσχέδια γέφυρα με ξύλα, σαμπρέλες και
σχιστόπλακες. Και σε λίγο μπήκαμε στο σχεδόν
έρημο χωριό. Το χωριό όμορφο, μεσ’ στο πράσινο. Τα σπίτια αραιά, τα περισσότερα ακατοίκητα

ή κατοικούνται μόνο το καλοκαίρι και οι μόνιμοι
κάτοικοι λιγοστοί.
Καταλύσαμε σε ταβέρνα, όπου φάγαμε εκλεκτά εδέσματα, κεμπάπ, μπριζόλες και διάφορες
πίτες, τυρόπιτες, γαλατόπιτες και ήπιαμε μπίρες,
πολλές μπίρες.
Κι αφού δεν βγάλαμε την καθιερωμένη φωτογραφία στην κορφή, βγάλαμε μια ομαδική φωτογραφία μπροστά στο λεωφορείο, στη στάση που
κάναμε κοντά στην Λαμία, έτσι για το τυπικόν της
υπόθεσης και να θυμόμαστε αυτήν την ιδιαίτερα
όμορφη διάσχιση της γιδόστρατας από Κρημνίτσα
προς Σιτόμενα.
Και εις άλλα με υγείαν!
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Λουλούδια των Άλπεων
Φωτογραφίες: Χαρά Σιδηροπούλου
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Ατομική Δράση Μελών του ΠΟΑ
(εκτός προγράμματος του Ομίλου)

1. Αναβάσεις εξωτερικού
α. Αναβάσεις κορυφών μεγάλου υψομέτρου
Άλκης Τερτσέτης: 2/8 Καύκασος: Chegiet
3601μ., 6/8 Elbrus 5642μ.
β. Αναβάσεις κορυφών εξωτερικού
Γιάννης Δημητράκης: Άλπεις: 15/7
Grand Tournalin 3379μ., 18/7 Testa Grigia
3314μ., 19/7 Lyskamm 4527μ., 21/7 Mont
Velan 3734μ.

δυσκολίας 8b+ και 1 διαδρομή 8c. Ενδεικτικά: Αλογόπετρα: «Χωρίς ok, bye bye και
ζεστά νερά extension» 8c, «Obergin» 8b+,
«Δρεπάνι extension» 8b+, πρώτη ανάβαση.
Μαυροσουβάλα: «Έξοδος κινδύνου» 8b,
«Alien versus predator» 8b+, «Τα χεράκια
του chef» 8b. Γκούρα: «Dark room» 8b+,
πρώτη ανάβαση, «Hote stone» 8b, πρώτη
ανάβαση

2. Διασχίσεις - trekking εξωτερικού

Οι Νικόλας Αναστασόπουλος, Βαγγέλης
Κανάρης, Λευτέρης Καρούτσος, Αργύρης Κούβελος, Νίκος Λαζανάς, Δημήτρης Μαστοράκος, Ειρήνη Μπάκα και
Βιβή Παπά πραγματοποίησαν επαναλήψεις
διαδρομών μεγάλου αναπτύγματος στα
Μετέωρα, τη Βαράσοβα, το Ξεροβούνι, την
Αλογόπετρα και άλλες ορθοπλαγιές.

Νίκος Τόδουλος & Ιωάννα Πολύδερα:
17-26/6 Σουηδία: Διάσχιση Kungsleden
Arctic Royal Trail 120χλμ. με ανάβαση στις
23/6 στο Kebnekaise 2107μ.

Στις 15-16/10 πραγματοποιήθηκε στη Βαράσοβα αναρριχητική συνάντηση όπου,
εκτός της Σχολής Αρχαρίων του ΠΟΑ, συμμετείχαν 8 αναρριχητές μας.

Νίκος Τόδουλος: 12-28/7 Νορβηγία:
Διάσχιση Εθνικού Πάρκου Jotunheimen
195χλμ. με ανάβαση στις κορυφές
Galdhopigen 2469μ. (ψηλότερη της Νορβηγίας), Kyrkja 2032μ., Svellnoji 2272μ.,
Keilhaus Topp 2355μ.

4. Αγώνες δρόμου

Κώστας Παπανικολάου: 20/7 Άλπεις:
Gran Paradiso 4061μ.
Λεωνίδας Μαργέλης - Χαρά Σιδηροπούλου: 15/7 Άλπεις: Nordkette 2269μ.

Βαρβάρα Βλαβιανού & Σαμουήλ Αμάρ:
14/7-19/7 Καταλανικά Πυρηναία: Διάσχιση
Caros de foc (Μονοπάτια της Φωτιάς).
Λεωνίδας Μαργέλης - Χαρά Σιδηροπούλου: 9-12/7 Δολομίτες Brenda.
3. Αναρριχήσεις
Οι Αντώνης Σκευοφύλακας, Βαγγέλης Ζέκης, Νίκος Λαζανάς, Χρήστος
Δανιήλ, Δονάτος Μπότος, Μανώλης
Μαυρομάτης και Johny Noel Baker ολοκλήρωσαν πάνω από 300 αναρριχητικές
αναβάσεις σε διαδρομές δυσκολίας πάνω
από 6c+.
Επίσης οι Αντώνης Σκευοφύλακας,
Δονάτος Μπότος και Χρήστος Δανιήλ
εξόπλισαν (άνοιξαν) περί τις 50 νέες αναρριχητικές διαδρομές στην Αττική (περιοχή
φαραγγιού Γκούρας).
Ο Χρήστος Δανιήλ θεωρείται ο αναρριχητής με την μεγαλύτερη αναρριχητική
επίδοση για το έτος 2016, αφού επανέλαβε
6 διαδρομές δυσκολίας 8b, 8 διαδρομές
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Η Βιβή Παπά έλαβε μέρος στους παρακάτω αγώνες: Pearl Izumi Mountain Cup
Κρυονέρι 13χλμ., 1:59:56. Μονοπάτι Άη
Γιώργη 5χλμ., 30:01, 3η Θέση Γενικής Γυναικών. 3ος Μετεωρίτικος Δρόμος 23χλμ.,
3:55:40. 34ος Αυθεντικός Μαραθώνιος
Αθήνας 42χλμ., 5:49:03.
Ο Λευτέρης Καρούτσος έλαβε μέρος στο
Pearl Izumi Mountain Cup Πάρνηθα 10χλμ.,
1.23.16.
Ο Νικόλας Αναστασόπουλος έλαβε μέρος στους παρακάτω αγώνες: Καστόρειος
Ορεινός Ημιμαραθώνιος 22χλμ., 3.21.56.
Τα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25χλμ.,
3.33.34.
O Aριστοτέλης Διλιντάς έλαβεμέρος στους παρακάτω αγώνες: - Ορεινός
Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής 44.0χλμ.,
8.22.19. Olympus Mythical Trail 100.0χλμ.,
25.02.12. Ursa Trail 40.0χλμ., 6.24.05.
Tihio Race 27.0χλμ., 3.58.38. Panachaiko
Trail 20.0χλμ., 2.55.24. Rodopi Challenge
82.0χλμ., 16.14.00. Taygetos Experience
19.0χλμ., 2.19.22. Λέβαδος 23.0χλμ.,
2.53.22. Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 22.0χλμ., 2.52.34

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.
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

6-8/1

2

Θεοφάνεια: Φλέγγα (2157μ.) – Τσούκα Ρόσα (1985μ.)

- 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 08:00 για Τρίστενο ανατολικού Ζαγορίου (940μ.), όπου και οι δύο διανυκτερεύσεις σε δωμάτια και σκηνές. Ενδιάμεσα, στάση 1,5 ώρας στο Μέτσοβο για καφέ ή φαγητό και περιήγηση στα
αξιοθέατα.
Σάββατο: Προώθηση στην ορεινή τεχνητή λίμνη του Αώου (1400μ.), ανάβαση αρχικά στο καταφύγιο μέσα από
δάσος κωνοφόρων και κατόπιν, από την ομαλή γυμνή κορυφογραμμή, στη Φλέγγα (2157μ.). Κατάβαση στη λίμνη
από εναλλακτική συντομότερη διαδρομή και επιστροφή στο Τρίστενο. Ώρες πορείας: 9. ΥΔ: 760μ. ΒΔ: 3.
Κυριακή: Προώθηση στο φράγμα της λίμνης του Αώου (1350μ.) και ανάβαση μέσα από δάσος φυλλοβόλων στην
Τσούκα Ρόσα (1985μ.). Κατάβαση στο χωριό Φλαμπουράρι (1000μ.), φαγητό στην Καλαμπάκα και επιστροφή
στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 650μ. ΒΔ: 2.
Δήλωση από: 15/12 (τα γραφεία του ΠΟΑ θα είναι κλειστά κατά τις αργίες Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς)
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

15/1

Κοπή Πίτας: Ελικώνας – Παλιοβούνα (1747μ.)

2

(5) - 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 09:00 για Αγία Άννα Βοιωτίας.
Ορειβατική ομάδα: Από το χωριό, πορεία σε μονοπάτι μέχρι την κορυφή του Ελικώνα (Παλιοβούνα, 1747μ.).
Κατόπιν κατάβαση από τα ίδια μέχρι τα μεταλλεία και, συνεχίζοντας στο Ο22, κατάβαση στον πανέμορφο ορεινό
χώρο αναψυχής της Αρβανίτσας. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 900μ., ΒΔ: 2 ή 5.
Πεζοπορική ομάδα: Από την Αρβανίτσα, πορεία από μονοπάτι μέσα σε δάσος και κοιλάδα, ανάβαση μέχρι τη θέση
Σταυρός, με ωραία θέα στον Κορινθιακό, και επιστροφή από άλλο μονοπάτι στην Αρβανίτσα. Ώρες πορείας: 4.
ΥΔ: 250μ. ΒΔ: 1. Φαγητό και κοπή της πίτας στην Αρβανίτσα.
Δήλωση από: 3/1
Αρχηγός: Δ.Σ.

22/1

1

Μονή Σαγματά

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Ύπατο Βοιωτίας. Από εκεί πορεία σε δασικό δρόμο και μονοπάτια και
ανάβαση μέχρι τη Μονή Σαγματά, στην κορυφή του Ύπατου όρους (730μ.). Μοναδική θέα προς τις λίμνες Υλίκη
και Παραλίμνη, αλλά και τον κάμπο της Θήβας. Επιστροφή από τα ίδια στο Ύπατο. Φαγητό και επιστροφή στην
Αθήνα. Ώρες πορείας: 4 ΥΔ: 500μ.
Δήλωση από: 16/1
Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Μάκης Κακολύρης

29/1

2

Μικρή Ζήρεια (2086μ.)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κεφαλάρι Κορινθίας. Ανάβαση μέσα από πυκνό δάσος ελάτης και κέδρου
στο οροπέδιο των Ισωμάτων κι από εκεί στη κορυφή Ντουσιά (2086μ.). Επιστροφή από τα ίδια στο Κεφαλάρι.
Ώρες πορείας: 8. ΥΔ 1300μ.
Δήλωση από: 23/1
Αρχηγοί: Γιώργος Μέτσος, Μάκης Κακολύρης

3-5/2

Τριγγία (2204μ.) – Μοράβα (1845μ.)

3

(6)

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για το χωριό Καστανιά Καλαμπάκας (800μ.), όπου και η διανυκτέρευση σε
δωμάτια και σκηνές.
Σάββατο: Μετάβαση οδικώς στον αυχένα Κιάτρα Μπροάστρα (1400μ.) και ανάβαση στην Τριγγία (2204μ.) με
άπλετη θέα όλης της νότιας Πίνδου. Κατάβαση στο χωριό Κρανιά (1200μ.). Ώρες πορείας: 9. ΥΔ: 900μ., ΒΔ:
3 (6).
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Κυριακή: Ανάβαση στη Μοράβα (1845μ.) από ομαλή διαδρομή μέσα σε πυκνό δάσος. Κατάβαση από συντομότερη
διαδρομή στον ασφαλτόδρομο (1350μ.) και επιστροφή οδικώς στην Καστανιά. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 1000μ. ΒΔ:
3 (5). Φαγητό στην Καλαμπάκα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 9/1
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

12/2

1

Καλάβρυτα – Σπήλαια Λιμνών – Πλανητέρο

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καλάβρυτα - Άνω Λουσούς. Πορεία προς Κάτω Λουσούς (Σουδενά), όπου
θα επισκεφθούμε τον πύργο των Πετμεζαίων. Κατόπιν πορεία από τον Επάνω Κάμπο μέχρι το εντυπωσιακό
Σπήλαιο των Λιμνών. Επίσκεψη του σπηλαίου και συνέχιση της πορείας με θέα στις κορυφές του Χελμού προς
Αγία Βαρβάρα, με κατάληξη στο Πλανητέρο. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 200μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή
στην Αθήνα.
Αρχηγός: Νίκος Σταμπολίδης
Δήλωση από: 2/2

12/2

5

Χελμός (2355μ.) (ορειβατική + ορειβατικό σκι)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καλάβρυτα – χιονοδρομικό. Ανάβαση στη Νεραϊδόρραχη (2341μ.), κατόπιν
στην Ψηλή Κορφή (2355μ.) και κατάβαση στο χιονοδρομικό (ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 650μ.) ή στους Κάτω Λουσούς,
αν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ για το σκι, κράνος, arva, sonda.
Δήλωση από: 2/2
Αρχηγός: Nικόλας Αναστασόπουλος

17-19/2

1η Πανελλήνια Συνάντηση Χειμερινής Αναρρίχησης

Η 1η Πανελλήνια Συνάντηση Χειμερινής Αναρρίχησης διοργανώνεται από την ΕΟΟΑ στον Παρνασσό. Βάση της
συνάντησης θα είναι το καταφύγιο «Μ. Δέφνερ», στην τοποθεσία Σαραντάρι, νότια του Γεροντόβραχου, καθώς και
ο χώρος δίπλα στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία, στη βάση της ορθοπλαγιάς του Γεροντόβραχου (λίφτ «Βάκχος»).
Η αναρρίχηση θα λάβει χώρα στον Γεροντόβραχο και στη Λιάκουρα.
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΟΑ και www. poa.gr.
Δήλωση από: 6/2

18-19/2

6+

Βαρδούσια - Κόρακας (2495μ.)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Μπράλο - Αθανάσιο Διάκο (960μ.). Ανάβαση σε Προφήτη Ηλία - καταφύγιο
ΠΟΑ στα Μετερίζια (2015μ.), όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ 1055μ. ΒΔ 6.
Κυριακή: Ανάβαση στο Μέγα Κάμπο και την κορυφή Κόρακας (2495μ.). Κατάβαση στο καταφύγιο και ακολούθως
στον Αθανάσιο Διάκο. Φαγητό σε ταβέρνα του χωριού και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 7. ΥΔ ανάβασης
480μ. Υ.Δ. κατάβασης 1535μ. ΒΔ 6+.
Προσοχή: Απαιτείται επαρκής εμπειρία χειμερινού βουνού. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα.
Εξοπλισμός: Πλήρης χειμερινός εξοπλισμός. Επιπλέον, 3 ιμάντες και 2 καραμπίνερ ασφαλείας.
Δήλωση από: 9/2
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

19/2

Φαράγγι Μέγα Ρέμα Κνημίδας – Β’ τμήμα 	

Canyoning

3.3.ΙΙ

Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην είσοδο του φαραγγιού Μέγα Ρέμα του όρους Κνημίδα Φθιώτιδας (Αγ.
Κωνσταντίνος). Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα φαράγγια της Ελλάδας, με εντυπωσιακούς σχηματισμούς
στα πετρώματά του και τη χαρακτηριστική αψίδα, δημιούργημα της φύσης. Κατά τη διάσχισή του θα λάβουν
χώρα διαδοχικές τεχνικές καταβάσεις, κολύμπι, άλματα και φυσικές τσουλήθρες. Διάρκεια κατάβασης: 5 ώρες.
Απαιτείται πεζοπορία 30’ για την προσέγγιση της εισόδου του φαραγγιού.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Γνώση κατάβασης σε σχοινί (ραπέλ), καλή φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning και στολή neoprene. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 7/2
Υπεύθυνοι κατάβασης: Γιώργος Αγγελόπουλος,
Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας
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25-27/2 Απόκριες – Καθαρά Δευτέρα: Ορεινή Ναυπακτία – Τσακαλάκι (1713μ.) – Γαλαξίδι 1 & 5
Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Δελφούς. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο. Το απόγευμα αναχώρηση για Ερατεινή Φωκίδας, όπου και η διανυκτέρευση στο παραλιακό ξενοδοχείο Delphi Beach, με
πλούσιο μπουφέ – ημιδιατροφή.
Κυριακή: Μετάβαση στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας. Πορεία από δασικό δρόμο και μονοπάτι σε ελατόδασος προς
την ΒΑ βάση της κορυφής, με εντυπωσιακή θέα σε Ρούμελη και Μοριά. Ώρες πορείας: 4, ΒΔ: 1. Από εκεί,
για όσους το επιθυμούν, ανάβαση στην κορυφή Τσακαλάκι (1713μ.). Ώρες πορείας: 6, ΒΔ: 5. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ, εορταστικό δείπνο μεταμφιεσμένων (στολή υποχρεωτική).
Καθαρή Δευτέρα: Μετάβαση στο Γαλαξίδι για γλέντι με τα παραδοσιακά αλευρομουτζουρώματα. Φαγητό κι
επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Αποκριάτικη στολή, αλεύρι, παλιά ρούχα (για τα αλευρομουτζουρώματα). Κραμπόν, πιολέ για την
κορυφή.
Δήλωση με προκαταβολή από: 25/1
Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

5/3

2

Διάσχιση Φαρμακά (1615μ.)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Νεμέα. Ανάβαση από τον Προφήτη Ηλία του χωριού Εξοχή προς την κορυφή
Αβύζες (1615μ). Μέρος της πορείας γίνεται σε θαυμάσιο ελατόδασος και η θέα από την κορυφή είναι εκπληκτική.
Κατάβαση στο χωριό Γυμνό. Φαγητό στη Νεμέα και επιστροφή. Ώρες πορείας: 7. ΥΔ: 800μ.
Δήλωση από: 21/2
Αρχηγοί: Γιάννης Κωνσταντινίδης, Γιώργος Μέτσος

12/3

1

Όνεια Όρη ή Βουνά της Ξυλοκέριζας

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Εξαμίλια Κορινθίας – εκκλησία της Ανάληψης (220μ.). Ανάβαση μέσα από
πευκοδάσος προς τον Προφήτη Ηλία και την κορυφή Οξύ (562μ.). Κατάβαση, περνώντας από αρχαία φρυκτωρία
και το αρχαίο τελωνείο των Κεχριών, προς τα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Φαγητό στα Λουτρά και επιστροφή
στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 400μ.
Δήλωση από: 1/3
Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

18/3

6

Μαδερό Χελμού (2140μ.) (ορειβατική και χιονοδρομική)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για τη λίμνη Δόξα στην Ορεινή Κορινθία. Ανάβαση από δασικό δρόμο και
μονοπάτι μέχρι το διάσελο του Μαδερού και κατόπιν στην κορυφή (2140μ.). Επιστροφή από τα ίδια. Ώρες
πορείας: 8. ΥΔ: 1300μ.
Εξοπλισμός: Ορειβατική ομάδα: κραμπόν, πιολέ. Χιονοδρομική ομάδα: κράνος, κραμπόν, πιολέ, εξοπλισμός
διάσωσης.
Δήλωση από: 8/3
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

18/3

1

Λίμνη Δόξα – Διάσελο Κυνηγού

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για τη λίμνη Δόξα στην Ορεινή Κορινθία. Ανάβαση από δασικό δρόμο και
μονοπάτι μέχρι το διάσελο του Κυνηγού. Επιστροφή από τα ίδια και επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου
με την απίστευτη θέα στη λίμνη. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 650μ. ΒΔ: 1 ή 5.
Δήλωση από: 8/3
Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης

19/3

Φαράγγι Ροδόκαλου Οίτης  	

Canyoning

3.3.ΙΙ

Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή του φαραγγιού Ροδόκαλος, που βρίσκεται στο καταπράσινο βουνό της Οίτης, κρυμμένο μέσα σε έλατα και φυλλοβόλες βελανιδιές. Πρόκειται για όμορφο φαράγγι με
κρυστάλλινα νερά, καταπληκτική θέα και, στο τελικό του τμήμα, έναν ατμοσφαιρικό καταρράκτη 45 μέτρων
(υπάρχει δυνατότητα παράκαμψης για όσους δεν επιθυμούν την κατάβασή του). Κατά τη διάσχισή του θα
πραγματοποιηθούν 30 καταβάσεις σε σχοινί (ραπέλ). Διάρκεια κατάβασης: 5 ώρες (απαιτείται πεζοπορία 30’
για την προσέγγιση της εισόδου του φαραγγιού).
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Γνώση κατάβασης σε σχοινί (ραπέλ), καλή φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
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Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning και στολή neoprene. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 8/3
Υπεύθυνοι κατάβασης: Γιώργος Αγγελόπουλος, Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

26/3 Μονοπάτια Μαινάλου: Νυμφασία- Μαγούλιανα – Βαλτεσινίκο 	

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Νυμφασία Αρκαδίας (925μ.). Από εκεί, διάσχιση του μονοπατιού
των Αρκάδων Ποιμένων, μέσα από θαυμάσια δρυόδαση και ελατοδάση, ορεινά λιβάδια, μοναστήρια, ασκηταριά
και ποταμάκια. Κατάληξη στο Βαλτεσινίκο (1140μ.). Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 115μ. Φαγητό και επιστροφή στην
Αθήνα.
Δήλωση από: 16/3
Αρχηγοί: Γιάννης Παναγιωτόπουλος, Ιωάννα Πολύδερα

1-2/4

Στα μονοπάτια των Μετεώρων

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Μετέωρα – Καστράκι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο «Γαλλία» και στο
camping «Βράχος» σε αντίσκηνα και τροχόσπιτα. Από το camping, μετάβαση στη μονή Αγίου Νικολάου (Αναπαυσά), κατόπιν κυκλική πορεία μέσα και γύρω από τους πέτρινους γίγαντες των Μετεώρων: ανάβαση από παλιό
καλντερίμι προς τις μεγάλες μονές Μεταμόρφωσης και Βαρλαάμ, πορεία σε μονοπάτι προς τις ακατοίκητες
μονές Αγίου Δημητρίου και Υπαπαντής και γύρω από τους εντυπωσιακούς βράχους Καμπάνα, Δισκοπότηρο κ.ά.
με κατάληξη στο camping. Ώρες πορείας: 3.
Κυριακή: Μετάβαση στο πλάτωμα της Μονής Μπάντοβα, όπου θα δούμε τα παλιά ασκηταριά στον θεόρατο
βράχο Πυξάρι, και κατόπιν ανάβαση στο πλάτωμα της βελόνας Αδράχτι ανάμεσα στους τεράστιους βράχους
Μεγάλη Αγιά, Άλυσος και Σουρλωτή. Συνέχιση με κυκλική πορεία γύρω από τον επιβλητικό ιστορικό βράχο Άγιο
Πνεύμα και ανάβαση στο μεγάλο πλάτωμα που βρίσκεται στα 2/3 του ύψους του. Ώρες πορείας: 3. Φαγητό στην
Καλαμπάκα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση με προκαταβολή από: 4/3
Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Φρόσω Νίττη

9/4

Ύδατα Στυγός 	

2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 γιά Ακράτα – Σόλο. Πορεία προς Καστράκι και ανάβαση μέσα από πυκνό
ελατόδασος στη θέση Πρώτα Ταμπούρια. Στην συνέχεια, πορεία κάτω από την εντυπωσιακή ορθοπλαγιά της
Νεραϊδόραχης με κατάληξη στο διάσελο λίγο πριν από τα Ύδατα. Επιστροφή από τα ίδια, φαγητό στην ταβέρνα
του Κυρ-Γιώργη στο Σόλο και αναχώρηση για Αθήνα. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 600μ.
Δήλωση από: 28/3
Αρχηγός: Νίκος Σταμπολίδης

13/4-17/4

Πάσχα στην Ικαρία

1

M. Πέμπτη 13/4: Συνάντηση στον Πειραιά και αναχώρηση στις 16:00 για Ικαρία. Άφιξη στον Εύδηλο περί τις
22:00 και μεταφορά στο χωριό Αρμενιστής, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
M. Παρασκευή 14/4: Προώθηση στο χωριό Χριστός. Πορεία μέσα σε υπέροχο πευκοδάσος με βιοποικιλότητα,
πράσινες ρεματιές και καλτερίμια. Στάση στη διάσημη και πανέμορφη Μονή Θεόκτιστης για λουκουμάδες,
συνέχιση της πορείας και κατάληξη στο χωριό Κάμπος. Ώρες πορείας: 4-5. Παρακολούθηση επιτάφιου στον
Χριστό Ραχών και φαγητό στο χωριό.
Μ. Σάββατο 15/4: Πορεία από το χωριό Δρούτσουλας προς τη Ν πλευρά του νησιού, μέσα από το πανάρχαιο
δάσος βελανιδιάς του Ράντη, και κατάληξη στο χωριό Μαγγανίτης. Πορεία με έντονες εναλλαγές τοπίου αλλά
και συναισθημάτων. Καιρού επιτρέποντος, επίσκεψη στη διάσημη παραλία Σεϋχέλλες. Ώρες πορείας: 4. Μεταφορά στο χωριό Ακαμάτρα, όπου και γεύμα σε εστιατόριο. Αργά το βράδυ, Ανάσταση στον Χριστό Ραχών και
παραδοσιακή μαγειρίτσα σε εστιατόριο.
Κυριακή του Πάσχα 16/4: Πορεία από τον Αρμενιστή προς το χωριό Προφήτης Ηλίας περνώντας από τις
τοποθεσίες Πλατανίδι, Άγιος Δημήτριος, Αη Γιάννης και καταρράκτης Ραξούνια. Κατάληξη στο χωριό Χριστός
Ραχών και συμμετοχή στο παραδοσιακό «Μνημόσυνο», στην αίθουσα της κοινότητας, με εορταστικό γεύμα.
Ώρες πορείας: 3-4.
Δευτέρα του Πάσχα 17/4: Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο Κάμπου και στην αρχαία εκκλησία της Αγίας
Ειρήνης (15ου αι.) Βόλτα στον Εύδηλο περιμένοντας το πλοίο. Αναχώρηση στις 16:00 και άφιξη στον Πειραιά
περί τις 23:00.
Δήλωση με προκαταβολή από: 13/3
Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού
71

23/4

Μονοπάτια του Μαινάλου: Κανελλάκια – Ζυγοβίστι

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για Ελάτη Αρκαδίας. Από την τοποθεσία Κανελλάκια στην καρδιά του Μαινάλου
κοινή πορεία με τον ΕΟΣ Τρίπολης προς το χωριό Ζυγοβίστι μέσα από ελατόφυτα μονοπάτια και ξέφωτα. Ώρες
πορείας 5. ΥΔ: 400μ.
Δήλωση από: 17/4
Αρχηγός: Ιωάννα Πολύδερα

28/4-2/5

Κρήτη: Πρωτομαγιά στα φαράγγια του Ρεθύμνου 	

1

Παρασκευή: Αναχώρηση με το βράδινο πλοίο από Πειραιά για Σούδα.
Σαββάτο: Άφιξη το πρωί στο λιμάνι της Σούδας. Μετάβαση με το πούλμαν στον αρχαιολογικό χώρο και στο
κάστρο της Απτέρας. Περιήγηση στον χώρο και αναχώρηση μέσω Μουρνιών για το χωριό Κατωχώρι. Από εκεί
πορεία στο φαράγγι του Δίκταμου. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 400μ. ΒΔ: 1. Μετά το τέλος της πορείας μετάβαση
στη παραλία Κυανή Ακτή για φαγητό και μπάνιο και κατόπιν στο Ρέθυμνο για τη διανυκτέρευση.
Κυριακή: Μετάβαση στο Κουρταλιώτικο φαράγγι. Κατάβαση των 262 σκαλοπατιών για την είσοδο στο φαράγγι
κοντά στους καταρράκτες – πηγές και κατόπιν πορεία μέσα στο ποτάμι. Ώρες πορείας: 3. ΒΔ: 1+. Στη συνέχεια μετάβαση στη Μονή Πρέβελης για επίσκεψη και μπάνιο στην παραλία Πρέβελης με το φοινικόδασος. Το
μεσημέρι μετάβαση στο παράλιο χωριό Πλακιάς και φαγητό στο χωριό Μαριού. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στο Ρέθυμνο.
Δευτέρα: Μετάβαση στο χωριό Βελονάδο και πορεία στο πρώτο φαράγγι. Ώρες πορείας: 2. ΒΔ: 1. Κατόπιν,
πορεία στον δημόσιο δρόμο και είσοδος στο δεύτερο φαράγγι, έξω από το χωριό Βιλανδρέδο, με κατάληξη στην
Αργυρούπολη. Φαγητό στις ταβέρνες με τα τρεχούμενα νερά και αργά το απόγευμα επιστροφή στο Ρέθυμνο.
Τρίτη: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μετάβαση για επίσκεψη στο φρούριο της Φορτέτσας και στη συνέχεια
στο χωριό Αρμένοι με τους 200 υστερομινωικούς τάφους. Επιστροφή προς το Ρέθυμνο για το χωριό Χρωμοναστήρι. Εκεί πορεία στο φαράγγι των Μύλων μέχρι το χωριό Ξηρό. Ώρες πορείας: 2. ΒΔ: 1. Στη συνέχεια προώηση στο
χωριό Πατσός για χαλαρή πορεία στο ομώνυμο φαράγγι και επίσκεψη στο σπήλαιο του Αγ. Αντωνίου. Φαγητό δίπλα
στο φαράγγι και αναχώρηση για το λιμάνι της Σούδας. Άφιξη στον Πειραιά τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Δήλωση με προκαταβολή από: 22/3
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

5-7/5

Τζουμέρκα: Καταφύγιο Μελισσουργών (1023μ.) – Αυτί (1720μ.) –

    Κριάκουρας (2150μ.) – Σταυρός – Μελισσουργοί

3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Τζουμέρκα – καταφύγιο Μελισσουργών. Άφιξη αργά το βράδυ.
Σάββατο: Ανάβαση στην κορυφή Κριάκουρας (2150μ.) μέσω του αυχένα Αυτί (1720μ.) και της κορυφής Τούρλα
(1920μ.). Επιστροφή μέσω της θέσης Σταυρός (1400μ.) στο καταφύγιο. Ώρες πορείας: 10-12. ΒΔ: 4. Υ.Δ:
1100μ.
Κυριακή: Μετάβαση στο χωριό Καλαρρύτες (1120μ.) και πεζοπορία στα μονοπάτια Καλαρρύτες – γέφυρι Κουιάσας
(780μ.) – θέση Πουλιάνα (1210μ.) – Συρράκο (1150μ.) – Καλαρρύτες. Φαγητό στους Καλαρρύτες και επιστροφή
στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 5. ΒΔ: 3. ΥΔ: 350μ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 17/4
Αρχηγοί: Βασίλης Στεργίου, Νίκος Τόδουλος

7/5

Βόρεια Εύβοια: Φαράγγι Λυκοσανίδας

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για βόρεια Εύβοια – δασικό χωριό Παπάδες. Από εκεί κυκλική πορεία μέσα στο
εκπληκτικό φαράγγι της Λυκοσανίδας σε κρυστάλλινα νερά και πλούσια βλάστηση. Ώρες πορείας: 4–5. ΒΔ: 1.
Δήλωση από: 27/4
Αρχηγός: Βλαβιανού Βαρβάρα

12-14/5

Πεζοπορία στη Λίμνη Πλαστήρα 	

1

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για λίμνη Πλαστήρα – Καλύβια Πεζούλας, όπου και όλες οι διανυκτερεύσεις
σε δωμάτια ή αντίσκηνα.
Σάββατο: Προώθηση στο διάσελο του Αγ. Νικολάου και ενσωμάτωση με την ορειβατική ομάδα. Από εκεί, πορεία
πάνω στην παλιά μουλαρόστρατα μέχρι την καμάρα Ανθοχωρίου κι ένα πέτρινο γεφύρι σε τοπίο εκπληκτικής
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ομορφιάς. Στη συνέχεια, από δασικό δρόμο, κατάληξη στο χωριό Κερασιά. Προώθηση στα Καλύβια Πεζούλας
για περιήγηση στη λίμνη. Ώρες πορείας: 3. ΥΔ: 100μ. ΒΔ: 1.
Κυριακή: Προώθηση στη Βρύση Ίταμου. Πορεία από το παλιό μονοπάτι μέχρι το χωριό Ραχούλα, φαγητό κι
επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 3. ΒΔ: 1.
Δήλωση με προκαταβολή από: 19/4
Αρχηγός: Γιάννης Παναγιωτόπουλος

12/5-14/5

Βουτσικάκι (2152μ.) – Ίταμος (1489μ.)

2

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για το καταφύγιο Αγράφων, όπου και όλες οι διανυκτερεύσεις στο καταφύγιο
ή σε αντίσκηνα.
Σάββατο: Από το καταφύγιο, ανάβαση από μονοπάτι στην κορυφογραμμή του Βουτσικακιού, με πανοραμική
θέα στη λίμνη Πλαστήρα. Από την κορυφή, κατάβαση της βόρειας ράχης μέχρι το διάσελο με την Καζάρμα και
κατόπιν στο διάσελο του Αγ. Νικολάου. Από εκεί πορεία πάνω στην παλιά μουλαρόστρατα μέχρι την καμάρα
Ανθοχωρίου κι ένα πέτρινο γεφύρι σε τοπίο εκπληκτικής ομορφιάς. Στη συνέχεια, από δασικό δρόμο, κατάληξη
στο χωριό Κερασιά. Προώθηση στα Καλύβια Πεζούλας για περιήγηση στη λίμνη και ανάβαση στο καταφύγιο για
τη διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 8. ΥΔ: 800μ. ΒΔ: 2.
Κυριακή: Προώθηση στη Βρύση Ίταμου. Από εκεί ανάβαση στην κορυφή του Ίταμου με την καλύτερη θέα της Ν
πλευράς της λίμνης Πλαστήρα. Κατόπιν διάσχιση από την κατάφυτη κορυφογραμμή μέχρι το χωριό Αμάραντος.
Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας 6. ΥΔ: 400μ. ΒΔ: 2.
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης
Δήλωση με προκαταβολή από: 19/4

20/5

Πεζοπορία στα Γεράνεια – Λίμνη Ηραίου

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λουτράκι. Πορεία προς το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία από μονοπάτι και
δασικούς δρόμους με εντυπωσιακή θέα στον Κορινθιακό κόλπο και τον Ισθμό. Κατάβαση στο Λουτράκι και αναχώρηση για τη Λίμνη Ηραίου για περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο, μπάνιο και φαγητό. Ώρες πορείας: 3–3,5.
Δήλωση από: 11/5
Αρχηγός: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

20-21/5

Αναρριχητική Συνάντηση μελών του ΠΟΑ στη Βαράσοβα

Πληροφορίες στη γραμματεία ΠΟΑ από: 8/5

28/5

Γύρος της Παύλιανης – Φιλοκτήτειος διαδρομή

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Άνω Παύλιανη. Πορεία σε δασικούς δρόμους και μονοπάτια δίπλα στην
εκπληκτική ρεματιά της Παύλιανης, με πυκνή βλάστηση, περάσματα από γεφύρια και μικρούς καταρράκτες, που,
μαζί με το Πάρκο Νερού, συνθέτουν ένα τοπίο μαγευτικό. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 400μ.
Δήλωση από: 19/5
Αρχηγός: Χρήστος Χρυσάφης

3-5/6

Αγ. Πνεύματος: Φαράγγια Ροσκάς και Μαύρης Σπηλιάς Ευρυτανίας  	Canyoning 3.3.ΙΙ, 2.1.Ι

Κατά το τριήμερο του Άγιου Πνεύματος θα πραγματοποιηθούν δύο καταβάσεις σε φαράγγια της μαγευτικής
Ευρυτανίας, τη Ροσκά και τη Μαύρη Σπηλιά. Πρόκειται για δύο από τα ωραιότερα φαράγγια της Ελλάδας, με
καταπράσινη πυκνή βλάστηση, όμορφα χρώματα, στενά τμήματα, υδάτινες κουρτίνες, λίμνες με κρυστάλλινα νερά
και φυσικές τσουλήθρες, που μας προδιαθέτουν για παιχνίδι. Επίσης, θα επισκεφτούμε ένα από τα ξακουστά
φυσικά αξιοθέατα της Ευρυτανίας, το Πάντα Βρέχει, διασχίζοντας ένα τμήμα του Κρικελλοπόταμου. Η διαδρομή
που θα μας οδηγήσει στα φαράγγια είναι εκπληκτική, με το μεγαλείο της φύσης να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Διάρκεια καταβάσεων: Φαράγγι Ροσκάς: 5 ώρες. Επιστροφή από το Πάντα Βρέχει (river trekking): 45’. Φαράγγι
Μαύρης Σπηλιάς: 3 ώρες. Πεζοπορία πρόσβασης: 20’. Μετακίνηση με ιδιωτικά μέσα και διαμονή σε καταλύματα
στο Μεγάλο Χωριό ή, ιδανικά, σε σκηνές στη Ροσκά.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Γνώση κατάβασης σε σχοινί (ραπέλ), καλή φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning και στολή neoprene. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης. Κατασκηνωτικός εξοπλισμός.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 25/5
Υπεύθυνοι κατάβασης: Γιώργος Αγγελόπουλος, Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας
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2-5/6

Αγίου Πνεύματος: Όρη Βάλτου – Λίμνη Κρεμαστών

1

& 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00, μέσω Ρίου, για Νέο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενώνα ή σε αντίσκηνα.
Σάββατο: Προώθηση στο Παλιό Χαλκιόπουλο.
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση από το παλιό μονοπάτι προς την κορυφή Κουρουμπλιά (1500μ.) της Καλάνας.
Επιστροφή στο Παλιό Χαλκιόπουλο μέσω Αγ. Ανδρέα με εκπληκτική θέα στη λίμνη Κρεμαστών. Συνέχιση της
πορείας προς το μαγεμένο πλατανόδασος και τον καταρράκτη της Γκούρνας μέχρι το Νέο Χαλκιόπουλο. Ώρες
πορείας: 8. ΥΔ: 1200. ΒΔ: 3.
Πεζοπορική ομάδα: Από το Παλιό Χαλκιόπουλο ανάβαση προς το σπήλαιο του Αγ. Ανδρέα με θέα στη λίμνη
Κρεμαστών και επίσκεψη στο σπήλαιο με τα εντυπωσιακά πετρώματα. Επιστροφή από τα ίδια στο Παλιό Χαλκιόπουλο. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 350μ. ΒΔ: 1.
Κυριακή: Μετάβαση στη Βαλαώρα μέσω της γέφυρας της Τατάρνας και επιβίβαση σε κανό. Τετράωρη πανέμορφη βόλτα στη λίμνη με κατάληξη στις εκβολές του Γρανιτσιώτικου ρέματος. Από εκεί πεζοπορία μέσα στο
εντυπωσιακό Γρανιτσιώτικο φαράγγι για 1,5 ώρα. Επιστροφή στο Νέο Χαλκιόπουλο.
Δευτέρα: Μετάβαση στο χωριό Αρωνιάδα για κυκλική πορεία στο όρος Ζυγός μέσα από πανέμορφο δρυοδάσος.
Ανάβαση στην κορυφή Ταμφλόρ (850μ.) με θαυμάσια θέα προς τον Αμβρακικό κόλπο και την Αμφιλοχία. Ώρες
πορείας: 4. ΥΔ: 500μ. ΒΔ: 1.
Δήλωση με προκαταβολή από: 2/5
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

10-11/6

Δρυοδάσος Φολόης – καταρράκτες Νεμούτας

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Αρχαία Ολυμπία, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Πορεία μέσα
από το δρυοδάσος της Φολόης από παλιό μονοπάτι και είσοδος στο εντυπωσιακό φαράγγι των Κενταύρων με
πλάτος που δεν ξεπερνά τα 2-3 μέτρα και ύψος 10-15 μέτρων σε μήκος περίπου 1 χλμ. Έξοδος από το φαράγγι
προς το Περιβαλλοντικό Μουσείο Φολόης. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 300. ΒΔ: 1.
Κυριακή: Αναχώρηση για το χωριό Νεμούτα Ηλείας. Κατάβαση από κατάφυτο μονοπάτι με οργιαστική βλάστηση
στο φαράγγι του Χαρατσαρίου με τους 12 καταρράκτες του ποταμού Ερύμανθου. Στάση διάρκειας 1-1,5 ώρας
για κολύμπι στις υπέροχες λίμνες που σχηματίζουν οι καταρράκτες. Δυνατότητα επιστροφής με αγροτικά στη
Νεμούτα (ομάδα εύκολης πορείας). Ώρες πορείας: 2,5-3. ΒΔ: 1. Συνέχιση της πορείας μέσα στο φαράγγι του
Άμπουλα (ομάδα δύσκολης πορείας). Ώρες πορείας: 5 (συνολικά). ΒΔ: 1,5+.
Αρχηγός: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου
Δήλωση με προκαταβολή από: 8/5

17-18/6

Μικρό Πάντα Βρέχει – Τριανταφυλλιά Παναιτωλικού

3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Προυσσό Ευρυτανίας. Πριν από το χωριό, αποβίβαση και κατάβαση προς
το φαράγγι του Μικρού «Πάντα Βρέχει». Διάσχιση του φαραγγιού και ανάβαση από μονοπάτι μέχρι το χωριό
Τόρνος. Εγκατάσταση στην πλατεία του χωριού και διανυκτέρευση σε αντίσκηνα ή υπνόσακους σε στεγασμένο
χώρο. Ώρες πορείας: 3. ΥΔ: 200μ. ΒΔ: 1.
Εξοπλισμός: Δεύτερα παπούτσια για τη διάσχιση του φαραγγιού.
Κυριακή: Από πανέμορφο μονοπάτι μέσα στη ρεματιά με τα γεφυράκια και τον νερόμυλο, ανάβαση μέχρι το
χωριό Καστανιά. Από εκεί πορεία στη ράχη και ανάβαση μέχρι την Τριανταφυλλιά, την ανατολικότερη κορυφή
του Παναιτωλικού. Από το μονοπάτι των Προσκυνητών κατάβαση μέχρι το μοναστήρι του Προυσσού. Ώρες
πορείας: 8. ΥΔ: 1100μ. ΒΔ:3.
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης
Δήλωση από: 6/6

24-25/6

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

4

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Γιάννενα – Μικρό Πάπιγκο (980μ.). Νυχτερινή ανάβαση στην Αστράκα
(2436μ.). Ώρες πορείας: 6. Μετά το ξημέρωμα, κατάβαση στη λούτσα Ρομπόζη (1980μ.) για ύπνο σε αντίσκηνα
δίπλα στη λίμνη, κοντά σε πηγή. Ώρες πορείας: 1,5.
Σάββατο: Το μεσημέρι, προαιρετική ανάβαση στη Γκαμήλα Ι (2497μ.), ψηλότερη κορυφή της Τύμφης, και διάσχιση
της κορυφογραμμής προς Γκαμήλα ΙΙ (2490μ.) μέχρι το πέρασμα του Καρτερού (2306μ.), με κατάληξη στη λούτσα
Ρομπόζη για τη διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 5.
Κυριακή: Ανάβαση μέχρι το πέρασμα του Καρτερού και κατάβαση (πιθανά χιόνια) στις απόκοσμες Κοπάνες. Στη
συνέχεια, πορεία προς το Σάδι της Μύγας (1460μ.) και την Ι.Μ. Στομίου για προσκύνημα (εδώ έζησε κάποιο
74

διάστημα της ζωής του ο αγιορείτης μοναχός π. Παΐσιος). Κατάβαση στο γεφύρι της Κόνιτσας (600μ.) και
επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 9-10.
Προσοχή: Ο κατασκηνωτικός εξοπλισμός θα μεταφέρεται από τους συμμετέχοντες.
Εξοπλισμός: 2 ιμάντες, 1 κορδονέτο και 1 καραμπίνερ ασφαλείας (για το πέρασμα του Καρτερού). Κατασκηνωτικός εξοπλισμός. Φαγητό για το Σάββατο και τη μισή Κυριακή.
Δήλωση από: 12/6
Αρχηγοί: Γιώργος Σιδηράς, Κατερίνα Νίττη

1-2/7

Canyoning στον Όλυμπο: Φαράγγι Ορλιά – Β΄ τμήμα, φαράγγι Αγίας Κόρης  	 Canyoning 3.3.ΙΙ, 3.3.ΙΙ

Τα όμορφα φαράγγια του Ολύμπου Ορλιάς και Αγία Κόρη, με μεγάλη επισκεψιμότητα, χαρακτηρίζονται από
διάφανα νερά, μεγάλες φυσικές τσουλήθρες και πυκνή βλάστηση, συνθέτοντας ένα τοπίο μοναδικό, έναν
επίγειο παράδεισο. Διάρκεια καταβάσεων: Φαράγγι Ορλιά - Β’ τμήμα: 5 ώρες. Φαράγγι Αγίας Κόρης: 5 ώρες.
Διαμονή σε σκηνές.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Γνώση κατάβασης σε σχοινί (ραπέλ), καλή φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning και στολή neoprene. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης. Κατασκηνωτικός εξοπλισμός.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 22/6
Υπεύθυνοι κατάβασης: Γιώργος Αγγελόπουλος, Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

15-16/7

77η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση

Θα πραγματοποιηθεί στο όρος Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και η διαδρομή της θα κατευθυνθεί στην κορυφή Πιπερίτσα
(1998μ.). Διοργάνωση ΣΕΟ Φλώρινας.
Πληροφορίες στη γραμματεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr από αρχές Ιουνίου.

22/7-6/8

Υπερσιβηρικός Σιδηρόδρομος

Είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια στον κόσμο. Ένα ταξίδι-μύθος. Η μεγάλη σιβηρική
διαδρομή, η μακρύτερη συνεχόμενη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, που συνδέει τη Μόσχα με τις ρωσικές
επαρχίες της Άπω Ανατολής μέσω της Νότιας Σιβηρίας. Με αφετηρία τη ρωσική πρωτεύουσα, περνά μέσα από
το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, διασχίζει τα Ουράλια Όρη, που χωρίζουν την Ευρώπη με την Ασία, συνεχίζει
μέσα από τάιγκα και τις στέπες της Σιβηρίας και τελειώνει στις ρωσικές επαρχίες της Άπω Ανατολής, στο
Βλαδιβοστόκ, στην ακτή του Ειρηνικού Ωκεανού. Η κατασκευή του άρχισε ταυτόχρονα και από τα δύο άκρα
το 1891 με εντολή του τσάρου Αλέξανδρου Γ΄, ο οποίος αποφάσισε να ενώσει τη Σιβηρία από τις ακτές του
Ειρηνικού μέχρι τα Ουράλια (σύνορο Ευρώπης–Ασίας), και ολοκληρώθηκε το 1916. Ένα ρομαντικό ταξίδι 9.000
χιλιομέτρων, όνειρο πολλών ταξιδευτών, αποτελεί πραγματικά ένα ταξίδι ζωής.
Aναλυτικό πρόγραμμα στο www.poa.gr
Δήλωση με προκαταβολή από: 9-15/1
Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

23/7-3/8

Πεζοπορική – ορειβατική διάσχιση Κεντρικών Πυρηναίων

Μια 12ήμερη πεζοπορική-ορειβατική διάσχιση των κεντρικών Πυρηναίων από καταφύγιο σε καταφύγιο και μέσα
από γραφικά γαλλικά και ισπανικά χωριά. Θα περάσουμε από τα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως ο μεγαλύτερος
καταρράκτης της Ευρώπης στο Gavarnie, το εντυπωσιακό πέρασμα Breche de Roland, το μοναδικό φαράγγι της
Ordesa, δεκάδες πανέμορφες λίμνες και το βάραθρο Forau de Aigualluts, ενώ η ορειβατική ομάδα θα ανέβει και
στις 3 ψηλότερες κορυφές των Πυρηναίων: Monte Perdido (3355μ.), Porets (3369μ.) και Pico Aneto (3404μ.).
Συνάντηση γνωριμίας και παρουσίαση στις 8/3 στα γραφεία του ΠΟΑ.
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

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.

75

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 ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρούβουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να
αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους
ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια ή γνώσεις,
ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά, κλπ.)
• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ-κραμπόν και καλή
εμπειρία χειμερινού βουνού.
• Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες
και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

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

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

•

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

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

Let the
mountain
guide you
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e-shop: www.alpamayopro.gr

