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Τ

ον τελευταίο καιρό έχει έρθει στο προσκήνιο ο Όλυμπος, δυστυχώς
όχι για την μεγαλοπρέπεια που του δίνει η ελληνική μυθολογία ούτε

και για τη βουνίσια του ομορφιά, αλλά για τα τραγικά ορειβατικά δυστυχήματα. Ένας νέος άνθρωπος κι ένας παλιός έμπειρος ορειβάτης, οδηγός
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Είτε κινούμενοι ομαδικά είτε ατομικά στο βουνό, θα πρέπει να έχουμε
πάντα στο νου μας ότι οφείλουμε να τηρούμε τους κανόνες ασφάλειας.
Σταχυολογώντας μερικούς, θα λέγαμε ότι είναι απαραίτητο να επιλέγουμε τη διαδρομή με απόλυτη επίγνωση των δυνατοτήτων μας, να έχουμε
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πάρει καιρική πρόβλεψη αλλά και πληροφορίες
για τις επικρατούσες στην περιοχή συνθήκες, να
γνωρίζουν συγγενείς ή φίλοι πού θα κινηθούμε,
να είμαστε εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο για
την εποχή και την εξόρμηση εξοπλισμό, ειδικά
σε χειμερινές συνθήκες, όπως κατάλληλα πιολέ,
κράνος και σχοινί. Τα τελευταία, μάλιστα, είναι
απαραίτητο να έχουμε μάθει να τα χρησιμοποιούμε ορθά, με πλέον ενδεδειγμένο περιβάλλον
τις πιστοποιημένες σχολές ορειβασίας.
Τέλος, στο πίσω μέρος του μυαλού μας
θα πρέπει να έχουμε ότι η ανάβαση στο βουνό
απαιτεί σύνεση, καθότι τα ατυχήματα οφείλονται
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κυρίως σε λανθασμένη κρίση και εκτίμηση των
συνθηκών. Αν δεν είμαστε σίγουροι για την ασφαλή ανάβαση, είναι καλύτερο να υποχωρήσουμε,
παρά να βάλουμε σε κίνδυνο τη δική μας ασφά-
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λεια, αλλά και την ασφάλεια των συνορειβατών
μας. Δυστυχώς, στα ελληνικά βουνά κι ένα μικρό
ατύχημα μπορεί να εξελιχθεί πολύ άσχημα καθότι
το σύστημα παροχής ορεινής διάσωσης στη χώρα
μας ποτέ δεν οργανώθηκε σωστά, κυρίως με τα
κατάλληλα μέσα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη,
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ώστε να παρέχει βοήθεια στις πρώτες κρίσιμες
ώρες, χωρίς, φυσικά, να υποτιμούμε τις συχνά
υπεράνθρωπες προσπάθειες όσων σπεύδουν να
βοηθήσουν. Βέβαια, αυτό είναι ένα πρόβλημα που
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πρέπει να αφιερωθεί πολύς χρόνοςκαι προσπάθεια για τη βελτίωσή του.
Σαν επιστέγασμα όλων αυτών, θα λέγαμε ότι
τα πρόσφατα τραγικά ατυχήματα θα πρέπει να
αποτελέσουν το έναυσμα,ώστε να υιοθετήσει όλη
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η ορειβατική κοινότητα το σύνθημα ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

www.polocenter.gr
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Διασχίζοντας
τα βουνά των Δράκων
...πάνω από τις σκιές του APARTHEID
Κείμενο - Φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος

Ένα φράγμα από «λόγχες».


APARTHEID = «the state of being apart»
[το σύστημα θεσμοθετημένου φυλετικού
διαχωρισμού και διακρίσεων στη Νότια
Αφρική από το 1948 έως το 1991]


Το Table Mountain επάνω από το Cape Town.

CAPE TOWN 33°55΄31΄΄S 18°25΄26΄΄E
Το ταξίδι μας στη Νότια Αφρική ξεκινά από την
επαρχία Western Cape, στην πόλη Cape Town, στο
σμίξιμο των δύο ωκεανών. Το 1647 δημιουργήθηκε
στο νοτιότερο τμήμα της Αφρικής ο πρώτος οικισμός από Ολλανδούς ναυαγούς, για να ακολουθήσει η πρώτη μόνιμη αποικία στην Υποσαχάρια
Αφρική, το 1652, στις δυτικές ακτές της νοτίου
Αφρικής, από τον Jan van Riebeeck με εντολές από
την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Σκοπός
της αποικίας ήταν η παραγωγή και ο ανεφοδιασμός
των πλοίων της εταιρείας που μετέβαιναν στην ανατολική Αφρική, τις Ινδίες και την Άπω Ανατολή πάνω
από δύο αιώνες πριν τη διάνοιξη της διώρυγας
του Σουέζ, με νέες προμήθειες και πόσιμο νερό.
Η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών ιδρύθηκε
το 1602, όταν το κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών τής
παραχώρησε ένα 21ετές μονοπώλιο για να πραγματοποιεί αποικιακές δραστηριότητες στην Ασία
και την Αφρική. Ήταν η πρώτη πολυεθνική εταιρεία
στον κόσμο και η πρώτη επιχείρηση που εξέδωσε
μετοχές. Επιπλέον, η εταιρεία είχε και κυβερνητικές
εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
διεξαγωγής πόλεμου, της διαπραγμάτευσης συνθηκών, της έκδοσης νομίσματος και της ίδρυσης
αποικιών. Οι πρώτοι λευκοί άποικοι ήταν κυρίως
Ολλανδοί Καλβινιστές1 και Γερμανοί, για να ακο

λουθήσουν αργότερα Γάλλοι Ουγενότοι2 και Σκώτοι,
στη προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους διωγμούς στις χώρες τους. Η εταιρεία, όμως, ξεκίνησε
και την εισαγωγή μεγάλου αριθμού σκλάβων από
τη Μαδαγασκάρη, την Ινδονησία και τη Μαλαισία.
Στα εδάφη γύρω από το ακρωτήριο κατοικούσαν
ήδη πάνω από 1500 χρόνια οι μαύροι ιθαγενείς
της φυλής των Χόι Χόι. Ο αριθμός τους όμως ήταν
σχετικά μικρός και σταδιακά υποτάχθηκαν στους
νέους αποίκους.

TABLE MOUNTAIN 33°57΄26.33΄΄S
18°24΄11.19΄΄E
O εγκλιματισμός μας στα βουνά και τους ορεινούς
όγκους της Νότιας Αφρικής ξεκίνησε με μια ανάβαση στο ορόσημο της πόλης, το ξακουστό Table
Mountain. Επιλέξαμε τη δυσκολότερη διαδρομή
στο βουνό, με την ονομασία Indian Venster Route,
που είναι πιο τεχνική, με δύσκολο προσανατολισμό, τοπικά αναρριχητικά περάσματα και πιο εκτεθειμένη σε πτώσεις βράχων. Ακολουθήσαμε τη
διαδρομή μέχρι το οροπέδιο και στην συνέχεια
κινηθήκαμε στο χείλος του οροπεδίου, με συνεχή
και καταπληκτική θέα στους κόλπους Camps Bay,
Table Bay, τη χερσόνησο του ακρωτηρίου, καθώς
και το ιστορικό νησί Robben Island, που αποτελεί
μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία

Η διαδρομή μας.

της χώρας. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως σταθμός ανεφοδιασμού από
την Ολλανδική Εταιρία Ανατολικών
Ινδιών, στη συνέχεια έγινε άσυλο για
λεπρούς και, τέλος, τόπος εξορίας
και φυλακή για πολιτικούς κρατούμενους. Εκεί ο Nelson Mandela πέρασε
τα 18 από τα συνολικά 27 χρόνια που
έμεινε φυλακισμένος πριν από την
πτώση του apartheid. Αφού φτάσαμε
στο ψηλότερο σημείο του βουνού, το
Maclean’s Βeacon, ακολουθήσαμε
στη συνέχεια τη διαδρομή Smuts
Track, που ονομάστηκε έτσι προς τιμή
του Νοτιοαφρικανού στρατιωτικού και
πολιτικού Jan Christiaan Smuts, μέχρι το Φαράγγι
των Σκελετών (Skeleton Gorge). Ένα καταπληκτικό
φαράγγι με δύσκολη κατάβαση μέσα σε τροπικό
δάσος, που καταλήγει στα όρια του πανέμορφου
εθνικού βοτανικού κήπου Kirstenbosch.

CAPE POINT 34°21΄24΄΄S 18°29΄51΄΄E
Τις επόμενες ημέρες συνεχίσαμε στην προστατευόμενη περιοχή του Cape Point, που αποτελεί
φυσικό καταφύγιο για μεγάλο πλήθος άγριας ζωής
όπως μπαμπουίνους, στρουθοκαμήλους, διάφορα
είδη αντιλόπης, γκνου, άλκες και πιγκουίνους της
Αφρικής. Απόκρημνες πλαγιές, παρθένες παραλίες, ναυάγια και πανέμορφη χλωρίδα είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά αυτής της προστατευόμενης περιοχής. Ξεκινήσαμε για μια χαλαρή διαδρομή με

O άγριος κόλπος Diaz.

αρκετή ζέστη προς τον ξακουστό φάρο από στην
άκρη της χερσονήσου στο Cape Point, εκεί όπου
ενώνονται οι δύο ωκεανοί, ακολουθώντας το τελευταίο κομμάτι του διεθνούς φήμης μονοπατιού
Hoerrikwaggo Trail. Αυτή η διαδρομή προσφέρει
την καλύτερη δυνατή θέα στον κόλπο False Bay και
τον Ατλαντικό ωκεανό, καταλήγοντας στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, περνώντας πάνω από την
πανέμορφη λευκή αμμώδη παραλία Diaz, περιτριγυρισμένη από απότομα βράχια. Το Ακρωτήριο
της καλής Ελπίδας είναι ένα από τα διασημότερα
ακρωτήρια του κόσμου χωρίς όμως και να αποτελεί το νοτιότερο σημείο της αφρικανικής ηπείρου,
όπως πολλοί λανθασμένα θεωρούν. Βρίσκεται στο
νοτιοδυτικό άκρο της Ν. Αφρικής, 150χλμ. βορειότερα της νοτιότερης εσχατιάς της Αφρικής, που



αναζήτησης ενός ταχύτερου,
οικονομικότερου και ασφαλέστερου δρόμου για τις Ινδίες.
Αρχικά το ονόμασε Cabo das
Tormentas (Ακρωτήριο των
Τρικυμιών) λόγω της μεγάλης
θαλασσοταραχής που αντιμετώπισε στη περιοχή. Όμως
ο Βασιλιάς Ιωάννης Β΄ της
Πορτογαλίας, διαισθανόμενος
ότι τελικά από εκεί συνεχίζει
πλέον ανατολικά ο θαλάσσιος
Το ξακουστό ακρωτήριο.
δρόμος προς την Ινδία και την
Ανατολή, το ονόμασε επίσημα
είναι το Ακρωτήριο των Βελονών (Cape Aghulas).
Cabo da Boa Esperanza, που
Το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας είναι βραχώδες
σημαίνει Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος, χάρις στη
και απόκρημνο, συνηθισμένο στην όψη, με τεράστια
μεγάλη αισιοδοξία για την έναρξη αυτής της θαόμως σημασία και σπουδαιότητα κατά την εποχή
λάσσιας διαδρομής.
των εξερευνήσεων και της αναζήτησης των ΑνατολιΠρος το εσωτερικό της χώρας
κών Ινδιών. Ο πρώτος εξερευνητής που έφθασε στο
ακρωτήριο αυτό ήταν ο Πορτογάλος θαλασσοπόΤην επόμενη ημέρα πήραμε την πτήση για
ρος Βαρθολομαίος Ντιάζ, το 1488, στα πλαίσια της
Johannesburg και από εκεί οδικώς για ατελείωτες

Οι βραχώδεις εξάρσεις.


Τα μαγικά χρώματα στο Golden Gate NP.

ώρες, διασχίζοντας τα τοπία της επαρχίας Free
State, φτάσαμε στο εθνικό πάρκο Golden Gate,
πολύ κοντά στον τελικό μας προορισμό, την οροσειρά Drakensberg, η οποία αποτέλεσε ιδανική
στάση για διανυκτέρευση. Η επαρχία Free State
βρίσκεται σε μια διαδοχή από επίπεδες πεδιάδες
και βοσκότοπους, σε υψόμετρο 1600μ., με περιστασιακούς λόφους ή απομονωμένους βράχινους
σχηματισμούς που υψώνονται απότομα. Η εύφορη
γη, σε συνδυασμό με το κλίμα, συμβάλλουν σε μια
ακμάζουσα γεωργική βιομηχανία με περισσότερες
από 30.000 εκμεταλλεύσεις, που παράγουν πάνω
από το 70% των σιτηρών της χώρας. Επίσης τα
ορυκτά αποθέματα είναι άφθονα, χρυσού και διαμαντιών ως επί το πλείστον,
στα βόρεια και στα δυτικά της
επαρχίας.
Πρώτοι έποικοι σε αυτή
την επαρχία ήταν οι Μπόερς
(Boers). Με αυτή την ονομασία
αναφέρονται αρχικά οι Ευρωπαίοι απόγονοι των πρώτων
κτηνοτρόφων που μιλούσαν
την αφρικανολλανδική γλώσσα, τα Αφρικάανς, στα σύνορα
του ανατολικού ακρωτηρίου
της Νότιας Αφρικής κατά τον
18ο αιώνα. Το όνομα προέρχεται από την ολλανδική λέξη
για τον αγρότη (boer). Αργότερα χρησιμοποιήθηκε για εκεί-

νους που εγκατέλειψαν την Αποικία του Ακρωτηρίου
(Cape Colony) κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα
σε μια μαζική μετεγκατάσταση προς την ανατολή,
που ταξίδεψαν με τις άμαξες και τα ζώα τους από
το Cape Colony στο εσωτερικό της Νότιας Αφρικής
από το 1836 και μετά, αναζητώντας να ζήσουν μακριά από τη βρετανική αποικιακή διοίκηση. Αυτή η
μαζική μετεγκατάσταση έμεινε γνωστή στην ιστορία
σαν Το Μεγάλο Οδοιπορικό (The Great Trek). Αυτό
προέκυψε από την κορύφωση των εντάσεων και συγκρούσεων μεταξύ των Μπόερς και της βρετανικής
αυτοκρατορίας και αντικατοπτρίζει την κοινή επιδίωξη των μεμονωμένων κοινοτήτων Boer για απομόνωση και έναν ημινομαδικό τρόπο ζωής, μακριά



Η κορυφή Cathedral Peak.

από τις αναπτυσσόμενες διοικητικές περιπλοκές. Ο
τρόπος ζωής τους παρήγαγε έναν σκληροτράχηλο
λαό, με έντονο αίσθημα ανεξαρτησίας και βαθιά
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πεποίθηση στη φυλετική τους ανωτερότητα έναντι των ιθαγενών, που
μάθαινε από νεαρή ηλικία να παλεύει
με τα στοιχεία της φύσης, να ιππεύει,
να χρησιμοποιεί όπλα και να δουλεύει τη γη. Μόνο στοιχείο πολιτισμού
που δεν αποχωρίζονταν ποτέ από
κοντά τους ήταν η Βίβλος, μέσω της
οποίας μάθαιναν ανάγνωση και βάσει
αυτής πορεύονταν στην ζωή τους.
Στο τέλος του ταξιδιού τους εγκαταστάθηκαν στο Ελεύθερο Κράτος της
Οράγγης (Orange Free State) και στο
Τράνσβααλ (Transvaal, πέρα από τον
ποταμό Βάαλ), περιοχές που από το
1852 μέχρι το 1902 αποτέλεσαν την
ανεξάρτητη Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία (Zuid-Afrikaansche Republiek)
με πρωτεύουσα την Πρετόρια. Η πόλη
της Πρετόριας ιδρύθηκε το 1855
από τον Marthinus Wessel Pretorius, τον πρώτο
πρόεδρο της Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατίας και
γιο του Andries Pretorius, ηγέτη των Μπόερς με

καθοριστικό ρόλο στην ένωση των περιοχών. Οι
Μπόερς ενεπλάκησαν σε δύο πολέμους εναντίον
της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για τον έλεγχο των
περιοχών, οι οποίοι έμειναν γνωστοί με το όνομα
«Πόλεμοι των Μπόερς», ο πρώτος το 1880-1881
και ο δεύτερος το 1899-1902. Η πόλη έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των πολέμων αυτών.
Εκεί υπογράφηκαν και οι δύο συνθήκες ειρήνης
μεταξύ των δύο πλευρών, με τις οποίες έληξαν οι
εχθροπραξίες. Σήμερα η Πρετόρια βρίσκεται στην
επαρχία Gauteng και αποτελεί μια από τις τρεις
πρωτεύουσες της Νότιας Αφρικής και συγκεκριμένα
την εκτελεστική πρωτεύουσα της χώρας.

GOLDEN GATE NATIONAL PARK
28°30΄22΄΄S 28°37΄0΄΄E
Το εθνικό πάρκο Golden Gate βρίσκεται στην επαρχία Free State, στα σύνορα με το Λεσότο. Πρόκειται
για ένα μικρότερο σε επισκεψιμότητα πάρκο με πιο
αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά τα βαθιά διαβρωμένα
πετρώματα από αμμόλιθο και ψαμμίτη με έντονο
ανάγλυφο και βραχώδεις εξάρσεις3, όπου κυριαρ-

χουν μαγευτικοί χρωματικοί συνδυασμοί χρυσού,
ώχρας και πορτοκαλί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της
περιοχής είναι τα πολυάριθμα σπήλαια και καταφύγια με βραχογραφίες από τη λίθινη εποχή. Τα άγρια
ζώα στο πάρκο περιλαμβάνουν μαγκούστες, είδη
αντιλόπης, ζέβρες και πάνω από 100 είδη πουλιών.
Είναι το μοναδικό εθνικό πάρκο που είναι περισσότερο γνωστό για την ομορφιά του άγριου τοπίου
από ότι για την άγρια πανίδα του. Επίσης πολυάριθμα παλαιοντολογικά ευρήματα έχουν ανακαλυφθεί
μέσα στα όρια του πάρκου, συμπεριλαμβανομένων
αυγών και σκελετών δεινοσαύρων.

DRAKENSBERG 29°28΄S 29°16΄E
Στη Νότια Αφρική δεσπόζει η γεωμορφή ενός
μεγάλου κεντρικού οροπεδίου με μέσο υψόμετρο
3000μ. Το οροπέδιο αυτό διαχωρίζεται από την
παράκτια ζώνη από τον Μεγάλο Κρημνό, ο οποίος
τοπικά λαμβάνει διάφορες ονομασίες. Το τμήμα
του εντυπωσιακού Μεγάλου Κρημνού που ξεκινάει
στα βορειοανατολικά της χώρας μέχρι την νότια
προέκταση του ονομάζεται Drakensberg, με υψόμετρο που αγγίζει τα 3500μ. Το μήκος του ξεπερνάει
11

Επάνω στο οροπέδιο του Κρημνού.

συνολικά τα 1000χλμ. και η ονομασία Drakensberg
προέρχεται από τη γλώσσα Αφρικάανς και σημαίνει
«Βουνά των Δράκων». Είναι το όνομα που δόθηκε
στο ανατολικό τμήμα της μεγάλης ράχης που εσωκλείει το κεντρικό οροπέδιο Νότιας Αφρικής. Οι
Ζουλού, όχι άδικα, έχουν ονομάσει την οροσειρά
Ukhahlamba, δηλαδή «Φράγμα από Λόγχες», και
είναι πραγματικά ένας απόλυτα σωστός ορισμός
του προφίλ της οροσειράς. Αν την παρατηρήσει
κανείς από μακριά, θα δει ακριβώς αυτό: κόψεις να
εναλλάσσονται με βαθιά φαράγγια δημιουργώντας
την αίσθηση ενός κοφτερού φράγματος, οπτικά

Ο 12
σχηματισμός «Madonna and her Worshippers».

απροσπέλαστου.
Μετά από μιάμιση μέρα επιτέλους φτάνουμε
στο εθνικό πάρκο Royal Natal με πρώτο στόχο την
πρόσβασή μας στον Μεγάλο Κρημνό και έπειτα τη
διάσχιση των απομονωμένων Βουνών των Δράκων
στα σύνορα με το Λεσότο. Νωρίς το πρωί ξεκινάμε
με το πρώτο φως και καλό καιρό για να ανέβουμε
τον Μεγάλο Κρημνό. Αρχικά ακολουθούμε το ανηφορικό μονοπάτι περνώντας κάτω από τον εντυπωσιακό βράχο Sentinel, ορόσημο του ορεινού όγκου
με θέα προς τις απέραντες εκτάσεις της επαρχίας
KwaZulu-Natal και «Το Δόντι του Διαβόλου». Συνεχί-

Η κορυφή «Champagne Castle».

ζουμε προς τη βάση της περίφημης «Σκάλας», μιας
αλληλουχίας από συνεχόμενες εναέριες σιδερόσκαλες για περίπου 60 μέτρα κάθετου βράχου. Στη
συγκεκριμένη διαδρομή δεν υπάρχει άλλη επιλογή
για να φτάσει κανείς στην κορυφή-οροπέδιο του Μεγάλου Κρημνού. Επίσημα έχουμε περάσει μέσα τα
όρια του πάρκου Ukhalamba Drakensberg Park, που
αποτελεί και Φυσικό Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Από εκεί περπατάμε για αρκετή
ώρα σε ελαφρώς χιονισμένο πεδίο μέχρι την άκρη
του αμφιθεάτρου όπου στήσαμε τα αντίσκηνα μας
με θέα τους εντυπωσιακούς καταρράκτες Tugela

Falls, που είναι οι δεύτεροι υψηλότεροι καταρράκτες στον κόσμο, με ύψος 850μ.
Τις επόμενες μέρες κινούμαστε διαδοχικά πότε
κατά μήκος της άκρης του κρημνού και πότε μέσα
στο οροπέδιο, περνώντας τα νοητά σύνορα με το
Λεσότο, τη γειτονική περίκλειστη αυτή χώρα, σε
υψόμετρο 3200μ. Οι αναβάσεις και οι καταβάσεις
μας είναι σχετικά ομαλές σε βραχώδες αλπικό
πεδίο, ενώ στις δυτικές πλαγιές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλη ποσότητα χιονιού, που τοπικά
έφτανε μέχρι και το γόνατο. Πάνω στο οροπέδιο η
βλάστηση είναι χαμηλή και παντού υπάρχουν μικρά

Φθινόπωρο στην Ν. Αφρική.
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Μεγάλες αποστάσεις καλύφθηκαν με χιόνι.

ποτάμια και πηγές με κρύο παγωμένο νερό, αλλά
τόσο καθαρό και κρυστάλλινο, δίπλα στα οποία στήνουμε τα αντίσκηνα μας. Τα μόνα ίχνη ανθρώπινης
παρουσίας είναι κάποιες πλίνθινες καλύβες βοσκών
της φυλής Basotho, που προέρχονται από το Λεσότο και περνούν εδώ τους καλοκαιρινούς μήνες μαζί
με τα κοπάδια τους. Η θερμοκρασία το πρωί είναι
ευχάριστη μεταξύ 8-12 ºC, αλλά το βράδυ, μόλις

Με θέα την έξοδό μας από τον Κρημνό.
14

δύει ο ήλιος, πέφτει αισθητά κάτω από το μηδέν,
αγγίζοντας τους -15ºC. Τις νύχτες ο ουρανός είναι
εντελώς καθαρός, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο
πανόραμα αστεριών με πιο χαρακτηριστικό τον
αστερισμό του Σταυρού του Νότου. Αλλά πιο συναρπαστική είναι η εικόνα από τις μνημειώδεις
κορυφές, τους μεγάλους βράχινους γίγαντες που
ανυψώνονται και στιγματίζουν ολόκληρα τμήματα

Με θέα τις εκτάσεις του KwaZulu-Natal.

του ουρανού. Καθόλη τη διάρκεια της διάσχισης
έχουμε εκπληκτική θέα σ’ ένα από τα πιο απομακρυσμένα και απομονωμένα μέρη της επαρχίας,
την περιοχή Mnweni. Το πιο όμορφο και δραματικό τμήμα των Drakensberg, με εντυπωσιακούς
βράχινους σχηματισμούς από βασάλτη που έχουν
χαρακτηριστικά ονόματα όπως Madonna and her
Worshippers, Mnweni Pinnacles, Mnweni Needles,
και το ξακουστό πέρασμα Rockeries δίπλα σε μια
αποικία γυπαετών. Εκείνη την ημέρα στήσαμε την
κατασκήνωσή μας λίγο πιο πέρα και σκαρφαλώσαμε
μέχρι την κορυφογραμμή στην άκρη του γκρεμού
για να παρατηρήσουμε τους γυπαετούς πότε να
εμφανίζονται και πότε να εξαφανίζονται ανάμεσα
στα πυκνά σύννεφα που ξεπηδούσαν από τις χαράδρες και τις απότομες βουνοπλαγιές. Εντελώς
μόνοι πια, βαθιά μέσα στα βουνά, και χωρίς καμία
σύνδεση και επαφή με
τον κόσμο κάτω, δεν
ήμασταν παρά μικροσκοπικά στίγματα σε ένα
ασυμβίβαστο απόκρημνο
βασίλειο. Στο πρώτο φως
της ανατολής η θέα σου
κόβει την ανάσα, καθώς
ο ήλιος χτυπάει στον
ορίζοντα τις κορυφές
Champagne Castle και
Cathedral Peak.
Συνεχίζουμε προς
την πεδιάδα Orange

River και συναντούμε τις πηγές αυτού του απέραντου και επιβλητικού ποταμού που ρέει προς
τα δυτικά για 2160χλμ. σχηματίζοντας το φυσικό
σύνορο μεταξύ Νότιας Αφρικής και Ναμίμπια μέχρι
τον Ατλαντικό. Σε αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον,
εκτός από τους γυπαετούς ζουν και μπαμπουίνοι
μικρότεροι σε μέγεθος από εκείνους που ζουν στα
πεδινά. Την τελευταία μας μέρα ακολουθούμε το
πέρασμα Mlambonja pass για την έξοδο μας από
τον Κρημνό. Μια πολύ μεγάλη μέρα που τα είχε
όλα, επικίνδυνες τραβέρσες με χιόνια ψηλά και
μια δύσκολη κατάβαση με μεγάλα βράχια, δύσβατα
ρέματα, πυκνή βλάστηση, μεγάλους θάμνους και
φίδια. Μια παρέα μπαμπουίνων παρακολουθούν
την πορεία μας με προσήλωση, κραυγάζοντας
περιστασιακά για προειδοποίηση. Δέκα ώρες μετά
την έξοδο από το οροπέδιο φτάνουμε τελικά την
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Μαγικά τοπία της Αφρικής.

κοιλάδα, ακολουθώντας ένα σαφές και ομαλό μονοπάτι πάνω από τον ώμο ενός λόφου με απέραντη
θέα στα ομιχλώδη βουνά και τις κορυφογραμμές
του Κρημνού, μέχρι τη σταδιακή επιστροφή μας
στον πολιτισμό.
Νότια Αφρική, η νοτιότερη χώρα της αφρικανικής
ηπείρου, γνωστή για την ποικίλη τοπογραφία της, το
ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, τη βιοποικιλότητα και την
πολιτιστική πολυμορφία. Ένα μωσαϊκό από φωτεινά
χρώματα, έντονες μυρωδιές, πλούσιες παραδόσεις,
ζωντανούς ανθρώπους και μαγευτική άγρια ζωή,
που ασκεί στον ταξιδευτή μια ακαταμάχητη και μυ-

Η είσοδος στον Μεγάλο Κρημνό.

στηριώδη έλξη. Πολλοί έχουν αφήσει τη σφραγίδα
τους σε αυτήν την εσχατιά της Αφρικής, ενώ γύρω
απλώνεται ο μόνος αιώνιος ιδιοκτήτης και κυρίαρχος – η άγρια φύση. Το μεγαλύτερο αξιοθέατο της
Νότιας Αφρικής είναι η ίδια η φύση, από τη μια η
αφιλόξενη θάλασσα με τις απέραντες παραλίες και
τους άγριους όρμους, από την άλλη τα ανεξάντλητα δάση και οι αχανείς εκτάσεις που σφύζουν από
άγρια ζωή, τα ψηλά και απομονωμένα βουνά με τις
απόκρημνες κορυφές. Όλα πορεύονται στον χρόνο
μαζί με τον απόηχο ενός πολιτισμού αρχέγονου
και δυναμικού. Μια χώρα με μαγική ομορφιά και
ζεστούς ανθρώπους, που για χρόνια βασανίστηκε

Μια χώρα για χρόνια φυλακισμένη.

και ζούσε φυλακισμένη στις σκιές ενός από τα σκληρότερα καθεστώτα του πλανήτη, το apartheid.

APARTHEID
Από τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρξαν συγκρούσεις
των Βρετανών και των Μπόερς για το ποιος θα έχει
την πρωτοκαθεδρία στη χώρα. Το 1910 ιδρύεται η
Ένωση της Νότιας Αφρικής, που αργότερα μετεξελίχθηκε στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής.
Το κράτος όμως αφορούσε μόνο τους λευκούς,
ενώ οι μαύροι παρέμεναν υποτελείς τους. Το 1913

οι μαύροι θα αποκλειστούν επί της ουσίας από το
δικαίωμά τους να κατέχουν γη. Οι λευκοί γίνονται
οι νέοι ιδιοκτήτες – οι αγρότες και οι μαύροι αναγκάζονται να γίνουν εργάτες γης στα ίδια τους τα
χωράφια. Μόλις ένα 7% της γης παραμένει σε χέρια
μαύρων Νοτιοαφρικανών. Αποκλεισμοί υπήρχαν και
πριν το 1948. Εκείνη τη χρονιά, όμως, η νίκη του
Εθνικού Κόμματος των Αφρικάνερς, των απογόνων
δηλαδή των Μπόερς, στις εκλογές σηματοδοτεί
και την αρχή του apartheid. Ο όρος apartheid στα
Αφρικάανς σημαίνει «διαχωρισμός» και είναι ο όρος

Οι σκιές του apartheid.
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Περπατώντας μέχρι τη δύση του ηλίου.

που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές του 1948 για να
σηματοδοτήσει τη νέα εποχή που ξεκινούσε.
Μια εποχή που προέβλεπε την επίσημη και θεσμοθετημένη εφαρμογή των φυλετικών διακρίσεων
και του διαχωρισμού (γεωγραφικού, κοινωνικού,
πολιτικού, πολιτισμικού) λευκών και μη κατοίκων
για δεκαετίες. Μέχρι το 1990, όταν ο Φρεντερίκ
Ντε Κλερκ, τελευταίος πρόεδρος της Νότιας
Αφρικής επί καθεστώτος apartheid, υπέγραψε την
αποφυλάκιση του Νέλσον Μαντέλα, έθεσε τέλος
στο καθεστώς ρατσιστικών διακρίσεων και υπήρξε
υποστηρικτής δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που
οδήγησαν στην ισότητα των πολιτών του κράτους
ανεξαρτήτως χρώματος. Ο Νέλσον Μαντέλα, ο
«Μαντίμπα», όπως τον αποκαλούσαν, ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία ενός ολόκληρου
λαού και έγινε το παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα
κατά των διακρίσεων, του αγώνα για ελευθερία και

Ο 18
Μεγάλος Κρημνός από χαμηλά.

ισότητα ενάντια στην καταπίεση του καθεστώτος και
ο ηγέτης της αντίστασης ενάντια στο apartheid.
«Πάλεψα κατά της λευκής κυριαρχίας και αγωνίστηκα κατά της μαύρης κυριαρχίας. Λάτρεψα το
ιδανικό μιας δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας
στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα ζουν μαζί αρμονικά
και θα έχουν ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό που
ελπίζω να ζήσω και να το πετύχω. Αλλά είναι ένα
ιδανικό για το οποίο, εάν χρειαστεί, είμαι έτοιμος
να πεθάνω».
Νέλσον Μαντέλα κατά τη δίκη του το 1964

Σημειώσεις
1. Χριστιανικό προτεσταντικό θεολογικό κίνημα που ανέπτυξε ο Γάλλος θεολόγος Ιωάννης Καλβίνος
2. Μέλη της Προτεσταντικής Μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας της Γαλλίας από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα
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  Διάσχιση

Πυρηναίων
με τον ΠΟΑ
Κείμενο - Φωτογραφίες: Γιάννης Δημητράκης

Προς το πέρασμα Orteig με φόντο τη λίμνη Artouste.
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Το έναυσμα
Πριν από 10 περίπου χρόνια έπεσε στα χέρια μου
ένας οδηγός πεδίου για τη διάσχιση του Ψηλού
Δρόμου των Πυρηναίων (Haute Route Pyrenees,
για συντομία HRP). Διαβάζοντάς τον μου κινήθηκε
το ενδιαφέρον για αυτή την οροσειρά κι έτσι, όταν
πριν από 6 χρόνια επισκέφθηκα για πρώτη φορά
κάποιες από τις περιοχές των Πυρηναίων, εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ από τα υπέροχα ορεινά τοπία,
που θεώρησα σίγουρο ότι αυτή η διάσχιση έπρεπε
κάποτε να γίνει.
Έτσι το 2017 είχε ωριμάσει πια ο καρπός κι ο
Όμιλος ανταποκρίθηκε θετικά στη διοργάνωση από
μέρους μου μιας διάσχισης αυτής της υπέροχης
οροσειράς. Πολλές ώρες αφιερώθηκαν στον σχεδιασμό της διαδρομής, στην εύρεση πληροφοριών,
στο κλείσιμο καταφυγίων, λεωφορείων κ.λπ. Τελικά,
λόγω έλλειψης χρόνου, έκρινα ότι από τα 850 χλμ.
από τον Ατλαντικό ως την Μεσόγειο σε 40 ως 45
μέρες – που είναι η πλήρης διάσχιση του HRP, θα
κάναμε μια διαδρομή 28 ημερών. Από τα 5 τμήματα
από τα οποία αποτελείται η διαδρομή θα κάναμε τα
3 μεσαία, αυτά που έχουν και το κυριότερο ορειβατικό ενδιαφέρον.
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Μαζί με τις ίριδες των Πυρηναίων.

Αναχώρηση απο το Lescun.

Προς το διάσελο Pau.

Φεύγοντας από το διάσελο Somport.
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Το πρόγραμμα βγήκε, έγινε μια παρουσίαση,
αρκετοί ενδιαφέρθηκαν και τελικά στο αεροδρόμιο
στις 13 Ιουλίου βρεθήκαμε 10 άτομα. Ο Απόστολος,
ο Λάζαρος, ο Αντώνης, η Μαριλένα κι η Χαρούλα
θα έκαναν μια διαδρομή 10 ημερών, ο Άλκης θα
συνέχιζε για άλλες 10 μέρες κι εγώ, ο Σεραφείμ,
ο Αλέξανδρος κι η Πηνελόπη θα προσπαθούσαμε
μέχρι τέλους. Επίσης, την 15η μέρα θα ερχόταν να
μας βρει κι η Ελένη.

Το ξεκίνημα

Ίριδες με φόντο το Pic du Midi d’Ossau.

Αφού προσγειωθήκαμε στην Τουλούζη, πήραμε
λεωφορείο για το Pau, του οποίου όμως το κέντρο
ήταν κλειστό λόγω του ποδηλατικού γύρου της
Γαλλίας, κι έτσι το λεωφορείο μας άφησε εκτάκτως
έξω από την πόλη. Mε την ψυχή στο στόμα προλάβαμε στο πεντάλεπτο το τρένο για το Bedous, απ’
όπου ο ξενοδόχος του Maison de la Montagne στο
Lescun μας παρέλαβε για να μας μεταφέρει στο
ξενοδοχείο του. Τα γενέθλια του Σεραφείμ εκείνη
την ημέρα έδωσαν έναν άλλον αέρα στο βραδινό
τραπέζι. Με πολύ κέφι, λοιπόν, αποσυρθήκαμε στα
κρεβάτια μας με ανυπομονησία για το ξημέρωμα και
την εκκίνηση της διαδρομής μας.

Μέρος 1ο

Κατασκήνωση κάτω από το φοβερό Pic du Midi d’Ossau.
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Τι απογοήτευση πήραμε όμως το πρωί, ακούγοντας
τον ήχο της βροχής στα πατζούρια. Με μισή καρδιά πήραμε το πρωινό μας και ετοιμαστήκαμε με
τα αδιάβροχά μας. Ευτυχώς, στην κυριολεξία λίγα
μέτρα έξω από το χωριό, το ψιλόβροχο σταμάτησε,
ο ήλιος βγήκε λαμπρός και μας συνόδευε για τις
επόμενες 7 μέρες!
Αυτές κύλησαν με συνεχή ανεβοκατεβάσματα
σε διάσελα, περάσματα και κοιλάδες, ανάβαση
στην κορυφή Balaitous (3144μ.) και ύπνο μέσα ή
έξω από υπέροχα καταφύγια δίπλα σε λίμνες. Δυστυχώς όμως ο άσχημος καιρός δεν μας επέτρεψε
να ανεβούμε και στην εμβληματική γαλλική κορυφή
Vignemale (3298μ.), αφού εκείνο το πρωί ξυπνήσαμε με τη σκηνή να επιπλέει πάνω σε μια λίμνη από
τα νερά της βροχής, που δεν σταμάτησε να πέφτει
μέχρι το απόγευμα εκείνης της ημέρας.
Η 10η μέρα μας έφερε στο μοναδικό γαλλικό
θέρετρο Gavarnie, όπου πλήθη από κάθε γωνιά της
γης συρρέουν για να θαυμάσουν το καταπληκτικό
cirque de Gavarnie- το αμφιθέατρο που σχηματίζουν οι ορθοπλαγιές πάνω από το χωριό με τους
υπέροχους καταρράκτες που πέφτουν από ύψος
μέχρι και 400μ. Εκεί όμως έφτασε κι η στιγμή να

Η οροσειρά του Balaitous.
Στο ασφαλισμένο πέρασμα Orteig.

Ξεκούραση στον ποταμό Bious.
Ξεκούραση στη λίμνη Peyreget κάτω από .
το Pic du Midi d’Ossau.
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Κατεβαίνοντας από το Balaitous.

Στην κορυφή του Balaitous.

αποχαιρετήσουμε την πεντάδα των φίλων που είχαν
ολοκληρώσει τον στόχο τους. Δεν πρέπει βέβαια να
παραλείψω και το έκτακτο μέλος της παρέας μας,
τον Mark, τον Άγγλο πάστορα που «κόλλησε» στην
ομάδα μας όλες αυτές τις ημέρες. Εκεί θα μας
άφηνε για λίγο, αφού εκείνος θα ακολουθούσε την
κλασική HRP, ενώ εμείς θα κάναμε μια παράκαμψη για να περάσουμε από το μοναδικό πέρασμα
Breche de Roland προς την Ισπανία, για να επισκεφθούμε το φαράγγι της Ordessa και να ανεβούμε
σε 2 ξεχωριστές 3άρες, το Monte Perdido (3355μ.)
και την Posets (3369μ.).

Μέρος 2ο

Δίπλα στη λίμνη Ariel.
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Έχοντας μια ολόκληρη μέρα για ξεκούραση, στις 24
Ιουλίου ξεκινήσαμε το δεύτερο κομμάτι της διάσχισης, πάλι μέσα σε ψιλόβροχο και χαμηλή νέφωση,
που δεν μας επέτρεψε να θαυμάσουμε σ’ όλη την
έκτασή του το μεγαλείο του Cirque de Gavarnie και

Η κατασκήνωσή μας έξω από το καταφύγιο Wallon.

Ανεβαίνοντας με ομίχλη προς τη λίμνη Aratille.
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Η φοβερή βόρεια ορθοπλαγιά του Vignemale.

Αναχώρηση από το καταφύγιο Bayssellance.
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Αναχώρηση από το Gavarnie.

του μεγάλου καταρράκτη, αφού ανεβήκαμε από ένα
μονοπάτι που στην κυριολεξία ανεβαίνει σχεδόν κάθετα μέσα στις ορθοπλαγιές. Επίσης, το πέρασμα
του Ρολάνδου, ένα κάθετο άνοιγμα ύψους 100μ.
στην ορθοπλαγιά –που, σύμφωνα με το μύθο, είχε
κόψει ο στρατηγός Ρολάνδος με το σπαθί του– το
περάσαμε κυριολεκτικά μέσα σε whiteout! Πέφτοντας όμως προς τις νότιες ισπανικές πλαγιές, ο
ήλιος έλαμψε και πάλι και θα μας συντρόφευε πια
για πολλές ημέρες. Φτάνοντας στο καταφύγιο Goriz,
η έκπληξή μας ήταν μεγάλη, καθώς αντικρίσαμε
δεκάδες σκηνές με εκατοντάδες άτομα έξω από το
καταφύγιο. Το επόμενο πρωί, όλος αυτός ο κόσμος,
από μεγάλες ομάδες νέων από 15 ετών μέχρι παρέες γηραιότερων, πήραν το μονοπάτι για το… χαμένο
βουνό, το Monte Perdido. Όπως ήταν φυσικό, οι
αναμονές στα δύο τρία ασφαλισμένα περάσματα
ήταν μεγάλες, αλλά και στην κορυφή ακόμα πιο
μεγάλο το πλήθος. Ευτυχώς, εμείς θα πέφταμε
προς τη μεριά της κοιλάδας Pineta, όπου είμασταν
σχεδόν μόνοι πια. Εκείνη τη νύχτα τη βγάλαμε έξω
από το καταφύγιο Pineta μόνο με κάτι σνακ που μας
είχαν απομείνει, αφού ο καταφυγιάς δεν μας τάισε,
γιατί δεν τον είχαμε λέει ειδοποιήσει…

Ανεβαίνοντας μέσα στο Cirque de Gavarnie.
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Whiteout προς το πέρασμα του Roland.

Στις αλυσίδες μετά το πέρασμα Roland.

Στην ουρά για το Monte Perdido.
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Ευτυχώς η επόμενη μέρα μάς
έφερε στην όμορφη Bielsa, ένα
συμπαθητικό χωριουδάκι, όπου η
διαμονή μας σ’ έναν εξίσου όμορφο
ξενώνα και το δείπνο μας σ’ ένα καλό
εστιατόριο έσβησαν τη χτεσινοβραδινή πείνα. Οι επόμενες δυο μέρες ήταν
επίσης μεγάλες καθώς καλύψαμε
πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουμε
στο καταφύγιο Viados, βάση για την
ανάβαση στο Posets, που αποδείχθηκε σκληροτράχηλο (με τα 17-20 κιλά
στη πλάτη), αλλά μας αποζημίωσε με
το καταπληκτικό χτένι της κορυφογραμμής του.
Μ’ όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος
του Ιούλη και στην πόλη Benasque,
όπου θα συναντούσαμε και την Ελένη, που θα μας συντρόφευε μέχρι το
τέλος. Η τελευταία νύχτα του Ιούλη
μας βρήκε με τα αντίσκηνά μας καμιά εκατοστή μέτρα πάνω από το
καταφύγιο Renclusa, βάση για την
ανάβαση στο Pico Aneto (3404μ.), την
ψηλότερη κορυφή των Πυρηναίων.
Το πολύ πρωινό ξύπνημα στην 1η του
Αυγούστου συνοδεύτηκε, λίγο μετά το
ξεκίνημά μας, από μια πολύ έντονη
καταιγίδα. Σφοδρή βροχόπτωση και
αστραπές που έσκιζαν όλα τα σημεία
του ορίζοντα καθιστούσαν την ανάβασή μας στο Pico Aneto αμφίβολη.
Καθηλωμένοι στα βράχια και σκεπασμένοι με τα νάιλόν μας, κοιτούσαμε
καρτερικά τα σύννεφα να τρέχουν.
Μετά από 1,5 ώρα περίπου η βροχή
σταμάτησε και πίσω μας ο ορίζοντας
άρχισε να ανοίγει. Αυτό όμως που
έδωσε φτερά στις ελπίδες μας ήταν
οι δεκάδες ορειβάτες που άρχισαν να
ανεβαίνουν από το καταφύγιο. Έτσι
ανασυγκροτηθήκαμε, ξεκινήσαμε και
στο τέλος απολαύσαμε μια αλπική
ανάβαση μέχρι την ψηλότερη κορυφή
των Πυρηναίων, αλλά και μια εξίσου
όμορφη κατάβαση προς την κοιλάδα
Vallibierna.
Η επόμενη μέρα μάς βρήκε στο
τούνελ της Vielha, όπου έπρεπε να
αποχαιρετήσουμε τον Άλκη (που μάλ-

Το πέρασμα του Roland από το φαράγγι της Ordesa.

Στον καταρράκτη Caballo.

Στην κορυφή του Monte Perdido.

Ασφαλισμένο κατέβασμα για το Balcon de Pineta.
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Στον παγετώνα του Monte Perdido με φόντο το Cilindro.
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Στην κορυφογραμμή του Posets.

λον δεν ήθελε να μας αποχωριστεί, αφού έχασε το
λεωφορείο για Βαρκελώνη στις 5 το πρωί, αλλά,
ευτυχώς γι’ αυτόν, είχε άλλο λίγες ώρες αργότερα).
Εκεί σμίξαμε πάλι με τον Mark, που έμεινε μαζί μας
μέχρι τέλους. Οι επόμενες μέρες μάς βρήκαν να
ανεβοκατεβαίνουμε διάσελα και κοιλάδες αλλά και
στο Montardo d’ Aran (2820μ.), μια κορυφή με πανοραμική θέα. Στόχος μας το πανέμορφο θέρετρο
Salardu, που σήμανε την ολοκλήρωση με επιτυχία
και του δεύτερου μέρος της διάσχισής μας. Η ημέρα ξεκούρασης που είχαμε εκεί, μας έδωσε την
ευκαιρία να επισκεφθούμε την Viehla, την όμορφη
πρωτεύουσα της κοιλάδας Aran, και να κάνουμε τα
τελευταία εφόδια για τη συνέχεια.

Στην κορυφή του Posets.

Μέρος 3ο
Το τρίτο και τελευταίο μέρος ξεκίνησε στις 3/8
κάπως χαλαρά, αφού φτάσαμε στα 2000μ. στο πέρασμα Bonaigua με λεωφορείο! Βέβαια, εκεί μας
περίμενε μια πυκνότατη ομίχλη, που την αφήσαμε
όμως από κάτω μας όσο ανεβαίναμε. Το τρίτο
μέρος της διάσχισής μας κινήθηκε στα εδάφη της
Καταλονίας και, χωρίς να έχει τόσο ψηλές κορυφές
όσο το προηγούμενο, έχει μια απίστευτη άγρια
ομορφιά. Οι αμέτρητες λίμνες άρχισαν πάλι να
Προς το πέρασμα Orteig με φόντο τη λίμνη Artouste.
κυριαρχούν στο τοπίο, σε εναλλαγή με κατάφυτες

Προς το διάσελο Coronas.

Στο Pico d’ Aneto.
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Προς τη λίμνη Arratille.

Η πανέμορφη Estany de Mar.

Στην κορυφή του Montardo d’ Aran.
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κοιλάδες, ενώ η ανάβαση στην κορυφή Mont Roig
(2859μ.) στα σύνορα με τη Γαλλία ήταν απ’ αυτές
που μένουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη σου
για τη μοναδική θέα. Δυστυχώς, ένα βαρομετρικό
χαμηλό στις 9 και 10 Αυγούστου μας έκανε να
βιώσουμε το περπάτημα για πρώτη φορά με βροχή, να παραλείψουμε την ανάβαση στην κορυφή
Certascan αλλά και να περάσουμε μια θυελλώδη
νύχτα μέσα στο αντίσκηνο δίπλα στο καταφύγιο,
που ήταν γεμάτο. Η επόμενη μέρα προέβλεπε την
προσέγγιση κι εγκατάσταση στη λίμνη Sottlo, βάση
για την ανάβαση στην Pica d’ Estats (3143μ.), την
ψηλότερη κορυφή της Καταλονίας. Κι αυτή η μέρα
όμως εξελίχθηκε άσχημα, αφού στο τέλος της ψάχναμε τη μικρή καλύβα-καταφύγιο μέσα σε έντονο
χιονόβροχο, αλλά κι όταν την βρήκαμε ήταν κατειλημμένη από ένα ζευγάρι Ισπανών ….
Ευτυχώς όμως η επόμενη μέρα, μέρα ανάβασης στην κορυφή, ξημέρωσε λαμπρή. Όμως μόνο
εγώ, η Πηνελόπη κι ο Mark είχαμε το κουράγιο
να σηκωθούμε πολύ πρωί και να ανηφορίσουμε
τις χιονισμένες από τη χθεσινή νύχτα πλαγιές. Με
σύμμαχο τον καιρό, ανεβήκαμε και στην ισπανοκαταλανική κορυφή αλλά και στην γειτονική γαλλική
Mont Calm (3077μ.). Σιγά σιγά πλησιάζαμε και στο
τέλος της διαδρομής μας, στο μικρό πριγκιπάτο των
Πυρηναίων, την Ανδόρα. Η είσοδος μας στη μικρή
χώρα από το πέρασμα Portella de Baiau (2787μ.)
αποδείχθηκε η πιο σκληρή κι επίπονη ανηφόρα

Δίπλα στη λίμνη Vallibierna.

Το καταφύγιο ανάγκης Airoto.

Ανεβαίνοντας στην Quenza με ομίχλη.

Το καταφύγιο Colomers.
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Μοναδική θέα από την κορυφή Mont Roig.

και των 28 ημερών. Ένα μονοπάτι
σε μεγάλους βράχους και ψιλή σάρα
με κλίση γύρω στις 40-45ο για 250μ.
υψομετρικής διαφοράς, με 15 κιλά
στη πλάτη! Κατάκοποι φτάσαμε στο
διάσελο κι αντικρίσαμε εμπρός μας
την Pic de Comapedrosa (2939μ.),
την ψηλότερη της Ανδόρας. Μετά
από λίγη ξεκούραση ανεβήκαμε την
τελευταία κορυφή της διάσχισής
μας και κατεβήκαμε για την τελευταία διανυκτέρευση στο καταφύγιο
Comapedrosa, το οποίο, εκτός από
το θαυμάσιο δείπνο με το κρασάκι
κερασμένο, μας προσέφερε κι ένα
ζεστό μπάνιο.
Κατεβαίνοντας την κοιλάδα Romedo.
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Το δύσκολο πέρασμα προς το διάσελο Certascan.

Φτάνοντας στο πέρασμα Sotllo.

Προς το πέρασμα Orteig με φόντο τη λίμνη Artouste.

Στην κορυφή της Pica d’ Estats.

Στην κορυφή του Mont Calm.
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Η κατάληξη

Ο Σεραφείμ φτάνει στο πέρασμα Baious.

Περιμένοντας το λεωφορείο για την Andora la Vella.

Στο ασφαλισμένο πέρασμα προς την Valfererra.
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Κι έτσι φτάσαμε στις 13 Αυγούστου, μέρα
που, μετά από μια μικρή πορεία, θα μας
κατέβαζε στον «πολιτισμό», για να πάρουμε
λεωφορείο μέχρι την πρωτεύουσα Andorra la
Vella κι από εκεί άλλο για το αεροδρόμιο της
Βαρκελώνης, βάζοντας τέλος στη μοναδική
εξόρμησή μας. Μια εξόρμηση που κράτησε
έναν ολόκληρο μήνα, από τον οποίο περπατήσαμε τις 28 ημέρες, καλύπτοντας 450χλμ. σε
188 ώρες καθαρής πορείας, ανεβαίνοντας και
κατεβαίνοντας γύρω στα 31.000 μέτρα υψομετρικής, περνώντας από αμέτρητες λίμνες
κι ανεβαίνοντας σε 41 διάσελα και περάσματα
και σε 12 κορυφές.
Θέλω να ευχαριστήσω τον ΠΟΑ που μου
εμπιστεύτηκε ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα,
αλλά κι όλα τα παιδιά που συμμετείχαν κι ο
καθένας με τον τρόπο του συνέβαλε στο να
ολοκληρωθεί το εγχείρημα με επιτυχία και να
ζήσουμε όλοι μαζί ανεπανάληπτες ορειβατικές στιγμές.

Στην κορυφή Comapedrosa.
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Massiccio
della Presolana
Η μέρα της Μαρμότας
Κείμενο: Λεωνίδας Μαργέλης
Φωτογραφίες: Χαρά Σιδηροπούλου

Έ

τρεχαν οι πρώτες μέρες του Ιούνη και οι παλιοί καλοί φίλοι από το Βergamo μάς είχαν
έγκαιρα ενημερώσει για τις συλλογικές δράσεις
τους. Η επιλογή μας αυτή τη φορά ήταν ο ορεινός όγκος της Presolana στις Ορόβιες Άλπεις. Ο
τρόπος μετακίνησης και το μέσο ήταν ήδη γνωστά
και δοκιμασμένα. Η άκρως αξιόπιστη Ryanair μας
μετέφερε γρήγορα και προπαντός οικονομικά μαζί
με τον εξοπλισμό μας Σάββατο πρωί, με έναν ήλιο
πού έλαμπε πάνω από την πανέμορφη πόλη του
Βergamo,στον τελικό προορισμό μας. Η εξόρμηση
40

Ο καιρός άνοιξε, μαζί και η καρδιά μας.

είχε προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα, Κυριακή, για την οποία η πρόβλεψη του καιρού δεν
άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Προσπαθήσαμε να χαλαρώσουμε από το αεροπορικό ταξίδι της ημέρας, ενώ ένα βαθύ βαρομετρικό στάθμευε επάνω από την πόλη, με δυνατό
αέρα, απειλητικά μαύρα σύννεφα και αστραπές πού
συνόδευαν τις βροντές,όλα συμπλήρωναν το νυχτερινό κονσέρτο της Φύσης. Κοιταχτήκαμε με την
Χαρά αμήχανα, η αλήθεια είναι ότι είχαμε προβλέψει από την Ελλάδα το γύρισμα αυτό του καιρού και

«Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις,
τόσο μακρύτερα βλέπεις.
Και όσο μακρύτερα βλέπεις,
μπορείς να ονειρεύεσαι
ακόμα περισσότερο.»

είχαμε φέρει όλα τα αναγκαία αδιάβροχα, αλλά μια
ανάβαση με κακά καιρικά σίγουρα δεν θα ήταν και
το καλύτερο. Δεν πρέπει να κοιμηθήκαμε πολλές
ώρες, η υπερένταση του ταξιδιού και το άγνωστο
που μας περίμενε μάς έκαναν να ξυπνήσουμε στις
5, δεδομένου ότι οι Bergamaschi είναι, δυστυχώς,
πρωινοί τύποι.
Ο φίλος μας ο Silvio πέρασε από το ξενοδοχείο
μας στις 6, φρέσκος και φανερά ανεπηρέαστος από
τον χαμό που γινόταν σε βροχή και αέρα γύρω μας.
Είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι,θα έλεγα είναι η
καθημερινότητά τους η βροχή και το κρύο, έστω
εάν εμάς τους πιο μεσογειακούς τύπους μάς ρίχνει
αισθητά το ηθικό. Η συνάντηση με τους λοιπούς
φίλους έγινε στο πάρκιν του πολυκαταστήματος
Auchan, στην περιφέρεια της πόλης. Αφού συστηθήκαμε, διαπιστώσαμε ότι είχαμε στην παρέα μας
και έναν τετράποδο ορειβάτη, τον Μπάιρον, για
τον οποίο η μοίρα επεφύλασσε πρωταγωνιστικό
ρόλο στην εξόρμησή μας. Ξεκινήσαμε παράλληλα
με τον Ποταμό Brembo διασχίζοντας μικρά χωριά
και παλιά εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας, που
δυστυχώς για τους κατοίκους τους, είχαν πάψει
από καιρό να λειτουργούν, αναγκάζοντάς τους να
μετακομίσουν στο Bergamo ή στο γειτονικό Μilano
αναζητώντας δουλειά.
Μετά από μια περίπου ώρα βροχερής διαδρομής και ένα ανέβασμα μέσω ενός στενού δρόμου,
φτάσαμε στο Valzurio. Χωριουδάκι με λίγα πέτρινα
σπίτια, του οποίου το όνομα προερχόταν από συμφυρμό του Val Azzura (γαλάζια κοιλάδα). Κάναμε
τη συνηθισμένη στάση για καφέ, ευελπιστώντας
σε βελτίωση του καιρού, κάτι για το οποίο ο Silvio

Μόνιμος κάτοικος των Ορόβιων Άλπεων.
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Χαμηλή νέφωση μετά τη δυνατή καταιγίδα.

ήταν σίγουρος. Οι φίλοι μας έκοψαν στο Μπαρ κι
ένα εισιτήριο για κάθε όχημα που θα συνέχιζε στον
στενό δρόμο μετά το χωριό, χωμάτινο τώρα πια,
όσο για το εισιτήριο,πληρώθηκε αδιαμαρτύρητα
από όλους, διότι αποτελούσε ενίσχυση της μικρής
κοινωνίας του χωριού, προκειμένου να διατηρεί
και να φροντίζει τον δρόμο και τα μονοπάτια που
ξεκινούσαν από εκείνο το σημείο. Η βροχή με τα
αγριεμένα μαύρα σύννεφα δεν εννοούσαν να μας
αποχωριστούν, όμως οι Ιταλοί φίλοι μας απτόητοι
οδηγούσαν μέσα στη λάσπη και τις βαθιές λακκούβες που μας μετακινούσαν συνεχώς δεξιά κι
αριστερά. Επιτέλους φτάσαμε σε ένα ξέφωτο,
όπου μοιραία αποχωριστήκαμε την τεχνολογία,
και, κατεβάζοντας τα σακίδιά μας με τα απαραίτητα
αδιάβροχα, μπήκαμε στο μονοπάτι που οδηγούσε
στο καταφύγιο Riino Olmo και το Passo degli Αgnelli
(Πέρασμα των Προβάτων, κάποτε).
Tελικός στόχος ήταν το Passo di Presolana στα
2500μ., στόχος που, για σήμερα με τις συνθήκες
που επικρατούσαν, ήταν μάλλον άπιαστος.Έτσι,
λοιπόν, και όπως λέει και το παραμύθι, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, με οδηγό ακούραστο τον σκύλο
Μπάιρον, που έγραφε αμέτρητα χιλιόμετρα τρεξί42

ματος, και καλή διάθεση γενικά από τους υπόλοιπους, αρχίσαμε να κερδίζουμε ύψος γλιστρώντας
στη λάσπη μέσα σε πυκνή ομίχλη και ορατότητα
σχεδόν μηδενική. Όμως ο… παλιός είναι αλλιώς
και ο Silvio, ως νέος μάντης, προφήτεψε σωστά και
τα πρώτα σημάδια βελτίωσης του καιρού άρχισαν
ήδη να φαίνονται και να μας φτιάχνουν την διάθεση.
Ξαφνικά ο καιρός άρχισε να καθαρίζει,έτσι είδαμε
πού ακριβώς βρισκόμαστε καθώς και τα τρομερά
μυτάκια που κρέμονταν επάνω από τα κεφάλια
μας. Όλα έδειχναν να γαληνεύουν, μαζί τους κι
εμείς, έτσι συνεχίσαμε να ανηφορίζουμε για δυο
ώρες ακόμα, φτάνοντας μέχρι το οροπέδιο του
καταφυγίου. Δεξιά διακρινόταν μια Madonnina, μία
Παναγίτσα του βουνού, θέαμα σύνηθες στα ιταλικά βουνά, για να συντροφεύει τον ορειβάτη που
εγκατέλειψε τα γήινα στο μακρινό του ταξίδι. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση, η Παναγίτσα ήταν στο
σημείο που σκοτώθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Ιταλούς ορειβάτες, ο Riino Olmo,προς τιμήν
του οποίου ονομάστηκε και το καταφύγιο.
Ο καπνός που έβγαινε από τη σόμπα ανακατεμένος με την μυρουδιά του βρεμένου χώματος
δημιουργούσε το πιο αισθησιακό άρωμα για τη

Ατενίζοντας τις Ορόβιες Άλπεις.

διψασμένη μας ψυχή. Ο καταφυγιάς μάς υποδέχτηκε με τη γυναίκα και τον γιό του να μας χαιρετάνε
εγκάρδια για έναν λόγο παραπάνω. Όπως μας δήλωσαν, ήμασταν οι πρώτοι Έλληνες που γνώριζαν,
γι’ αυτό και, όταν μας επέτρεψαν να κολλήσουμε

Μια γυναίκα ορειβάτις βρίσκει .
πάντα το κουράγιο να ποζάρει.

και το αυτοκόλλητο του Ομίλου μέσα σε ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, δήλωσαν ότι είναι τιμή
τους που βρισκόμαστε στο καταφύγιό τους, ένα
από τα ομορφότερα των Οροβίων Άλπεων. Ήμουν
βρεμένος απελπιστικά, έτσι αγόρασα επί τόπου ένα

Ο βρεμένος τη βροχή δεν τη φοβάται.
43

Ο ορεινός όγκος της Presolana στις Ορόβιες Άλπεις.

στεγνό μπλουζάκι με το σήμα του καταφυγίου, το
οποίο φορέθηκε και με βοήθησε να αισθανθώ πολύ
καλύτερα μετά την καταιγίδα που μας είχε διαλύσει
στο μεταξύ. Έφτασαν κι οι υπόλοιποι συναγωνιστές
και διά στόματος αρχηγού πήρα την άδεια να συνεχίσω προς την κόψη στα 2000μ. περίπου και, σε
περίπτωση που ο καιρός έδινε δείγματα ανοχής,να
επιχειρήσω για ψηλότερα προς την κορυφή της
Presolana, που αισίως έφτανε τα 2500μ. και σου
έκοβε την ανάσα. Η Χαρά προτίμησε να κινηθεί στο
ανηφορικό μονοπάτι επάνω από το καταφύγιο και
να φτάσει στο άγαλμα της Madonnina,αφήνοντάς με
να ετοιμάζω μια απρογραμμάτιστη σόλο ανάβαση
προς την κορυφή.
Το πεδίο ήταν καθαρά αλπικό, γλιστρούσε
απίστευτα, στην κυριολεξία ένιωθα κάποιες φορές
ότι έκανα σκι άλλοτε ανεβαίνοντας και άλλοτε οπισθοχωρώντας. Σε μισή ώρα, ίσως λίγο περισσότερο, έφτασα στο Πέρασμα των Προβάτων με καλό
καιρό κι ελαφρό αεράκι, αυτό που βγαίνει μετά την
καταιγίδα. Χάος απόλυτο στα πόδια μου, μονοπάτια
που έκλειναν με τον καιρό λόγω έλλειψης διέλευσης
προβάτων, κάτι πού γίνεται και στη χώρα μας. Κι
ακόμα, η βουή από την πόλη του Bergamo,την οποία
44

έφερνε ο αέρας στ’ αυτιά μου. Συνέχισα ν’ ανεβαίνω
χάνοντας μέρος από τις αισθήσεις μου, χωρίς το κινητό μου για λόγους ασφαλείας. Έτσι, μετά από δύο
περίπου ώρες όχι ιδιαίτερα απαιτητικής ανάβασης,
έφτασα στα ριζά της κορυφής, μάλιστα διακρινόταν
κι ο σταυρός που κοσμούσε το ψηλότερο σημείο του

Το αυτοκόλλητο του ΠΟΑ σε περίοπτη θέση.

Το καταφύγιο Riino Olmo.

Η πινακίδα του καταφυγίου και ο αριθμός
κλήσης ελικοπτέρου διάσωσης.

ορεινού όγκου. Σκέφτηκα ότι δεν είμαι μόνος
μου, τελικά η ημέρα ήταν ανέλπιστα καλή,
οτιδήποτε περισσότερο θα ήταν πλεονασμός.
Πήρα σχεδόν τρέχοντας το μονοπάτι της επιστροφής με μακριές γλίστρες που ευτυχώς
δεν εξελίχθηκαν σε τούμπες.
Έφτασα χαρούμενος στο καταφύγιο, για
πρώτη μου φορά έγκαιρα, κι έτσι όλοι μαζί
απολαύσαμε με την ψυχή μας τα σπαγγέτι και
το κρέας που ακολούθησε. Μία σπιτική τούρτα
με μούρα έκλεισε ιδανικά το γεύμα μας. Το

Η Madonina,

45η ζωή.
Δύο δρόμους έχει

Θα προλάβουμε άραγε να φτάσουμε κορυφή...

μάτι μου έπεσε στον τοίχο όπου υπήρχε μια φωτογραφία ενός χαριτωμένου ζώου που έμοιαζε πολύ
με κάστορα, ενώ από κάτω υπήρχαν στοιχεία για τη
ζωή του και τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν.
Έτσι έμαθα για τον άγνωστο καινούργιο φίλο,ότι ζει
σε αλπικά πεδία σε υψόμετρα γύρω στα 1800μ. σε
μεγάλες οικογένειες, φτάνει με τη φουντωτή ουρά
του το ένα μέτρο και ζει σε φωλιές που σκάβει κάτω
από βράχους. Η μέρα μας πλησίαζε προς το τέλος
της, ο καταφυγιάς με την οικογένειά του μάλλον

Trumpet Gentian ή Χωνάκι των Άλπεων, .
προστατευόμενο είδος.
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μας είχε συμπαθήσει και, για του λόγου το αληθές,
μας προσέφερε δωρεάν τα τελευταία κομμάτια της
πίτας της γυναίκας του. Έτσι, με ελαφρύ στομαχικό
ίλιγγο, πήραμε τη στράτα της κατηφόρας.
Όλα ήταν ήρεμα και τίποτα δεν προμήνυε το
τι θα επακολουθούσε. Ξαφνικά τις σκέψεις μου
διάκοψε μία ανατριχιαστική σειρήνα που έμοιαζε
σε ήχο και ένταση με συναγερμό μεγάλου κτιρίου.
Ο φοβερός ήχος αντιλαλούσε στα γύρω βουνά
και κυριολεκτικά μας άφησε άναυδους. Γύρισα και
αντίκρυσα μία μαρμότα όρθια στα πισινά της πόδια, με τα δόντια της να προεξέχουν, την ουρά της
να χτυπάει ρυθμικά τον βράχο και μια φωνή που
καλούσε σε συναγερμό τη φυλή της, προκειμένου
να προφυλαχθούν από την επικείμενη απειλή του
Μπάιρον, ο οποίος γαύγιζε δαιμονισμένα από κάτω
από τον βράχο. Η μαρμότα, αφού ολοκλήρωσε τις
προβλεπόμενες από το πρωτόκολλο διαδικασίες
συναγερμού, έκανε μια μεγαλοπρεπή βουτιά και
χάθηκε στα βάθη της γης, στη σπηλιά που είχε
για κατοικία. Ο σκύλος δεν έλεγε να εγκαταλείψει
το θήραμά του, τρόμαξαν να τον ξεκολλήσουν τα
αφεντικά του, κατόπιν αυτού κατηφορίσαμε πλήρεις
εντυπώσεων, ειδικά μετά από το σόου της μαρμότας και του Μπάιρον, χωρίς άλλα απρόοπτα.

Μια τελευταία στάση στο ηλιόλουστο πλέον Valzurio,η πλήρης δικαίωση των προβλέψεων του Silvio,
μια απολαυστική μπύρα-ποτήρι και
η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή μας στην πόλη. Η επόμενη
μέρα έφερε καιρικές συνθήκες Αποκάλυψης, νεροποντή με ομίχλη στο
αεροδρόμιο, όμως η βελτίωση των
καιρικών συνθηκών και η τεχνολογία
που υπάρχει πλέον στα μεγάλα αεροδρόμια βοήθησαν για τη ασφαλή
επιστροφή μας στην πατρίδα. Νωρίτερα ανανεώσαμε όρκους πίστης και
ορειβατικής αδελφοσύνης με τους
συνορειβάτες του Club Alpino Italiano
του Βergamo,καλώντας τους για μια
ακόμα φορά να επισκεφθούν και τα
ελληνικά βουνά.
«Ο τολμών νικά», λέει το σχετικό
φθέγμα, η αντίστοιχη ιταλική έκφραση
είναι το “non mollare” («μην τα παρατάς ποτέ»), όσο για εμάς, απολαύσαμε μια ακόμα ευτυχισμένη εξόρμηση
στο εξωτερικό, η οποία αναπλήρωσε
σε ικανοποιητικό βαθμό τα δοκιμαζόμενα ψυχικά μας ρευστά.

Το λουλουδιασμένο Valzurio μετά την καταιγίδα.

Λιβάδι των Ορόβιων 47
Άλπεων.

Όλυμπος

Όταν οι θεοί επιτρέπουν,
οι άνθρωποι μπορούν...
Κείμενο - Φωτογραφίες: Ιωάννα Πολύδερα
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Ηλιόλουστη η θέα απ’ τον Άγιο Αντώνιο.
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Σ

το ραντεβού στις 17:00 στο Πεδίον του Άρεως
είναι οι περισσότεροι εκεί. Πρόσωπα γνωστά,
άλλα που έρχονται για πρώτη φορά, μα ο στόχος κοινός: ανάβαση στον Όλυμπο. Για πρώτη,
δεύτερη, δέκατη φορά; Τελείως αδιάφορο. Στην
πεζοπορική ή στην ορειβατική ομάδα; Χωρίς καμία
σημασία. Αυτό το βουνό μοιάζει να είναι μέρος μιας
παράξενης μυσταγωγίας, ενός ιδιότυπου τάματος,
θα έλεγε κανείς. Όλοι θέλουν να πάνε μιά φορά,
πολλοί καταλήγουν εκεί κάθε χρόνο. Ίσως για να
αναμετρηθούν με τον εαυτό τους, ίσως για να τον
πλησιάσουν περισσότερο, ίσως πάλι για να γίνουν
κοινωνοί σε αυτό που ο Όλυμπος συμβολίζει εδώ
και αιώνες. Το θείο, το άπιαστο, αυτό που υψώνεται
πάνω από τους θνητούς και τον κόσμο τους... Οι
συζητήσεις στο πούλμαν δίνουν και παίρνουν με
βασικότερη έννοια τον καιρό: ένας έχει κοιτάξει
την τάδε ιστοσελίδα, άλλος τη δείνα. Προβλέψεις
από ιντερνετικές Σίβυλλες που δεν προοιωνίζουν
την καλή διάθεση των θεών... Ίδωμεν.
Πριόνια, 8 το πρωί. Η ορειβατική ομάδα των
17 ατόμων ξεκινά συντονισμένα την ανάβαση και
οι κουβέντες που ακούς αναπαράγουν με γέλια τα
ίδια πράγματα: τον καιρό που μας έκανε τη χάρη,
το πόσα λίτρα νερό κουβαλάει ο καθένας, το ποιός
έχει ηλεκτρολύτες, το τί πήραμε σε τρόφιμα και
ρουχισμό. Το σακίδιο αυτή τη φορά είναι ιδιαιτέ-
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ρως βαρύ, τα πόδια το ίδιο και οι 9 ώρες πορείας
φαντάζουν μάλλον τρομακτικές. Η ανακούφιση,
όμως, για τη διάψευση των διάφορων meteo κάπως
αναπτερώνει το ηθικό.
Προωθούμαστε με έναν καλό ρυθμό στη θέση
Λιβαδάκι, κάθιδροι, λίγο πεινασμένοι και αρκετά
διψασμένοι. «Κρατάτε δυνάμεις για μετά, έχουμε
τόση υψομετρική» λέει κάποιος και από τα σακίδια αρχίζουν να βγαίνουν σακουλάκια με ξηρούς
καρπούς, σταφίδες και συναφή… ενεργειακά. Ο
αρχηγός δείχνει την πορεία και ακολουθούμε με
το βλέμμα ως εκεί που μπορούμε να διακρίνουμε
το μονοπάτι. Εκεί ψηλά ο καιρός δείχνει να κλείνει
και όλα μπορεί να αλλάξουν απ΄ τη μιά στιγμή στην
άλλη: «Όλυμπος είναι αυτός, πρέπει να πάμε με τα
κέφια του», σκέφτομαι. Ανασκουμπωνόμαστε και
φορτώνουμε τα σακίδια στην πλάτη. Τουλάχιστον η
ολιγόλεπτη ξεκούραση τα κάνει να φαίνονται λίγο
πιο ελαφριά. Μόνο να φαίνονται, βέβαια, γιατί το
άχθος παραμένει.
Το ανέβασμα όσο πάει και γίνεται πιο απότομο,
το τοπίο γύρω αρχίζει σιγά-σιγά να αλλάζει αισθητά.
Η βλάστηση γίνεται αραιή και πάνω της κάνει την
εμφάνισή του το πρώτο χιόνι, ενώ μιά αρχικά αραιή
κι έπειτα πιο πυκνή ομίχλη αρχίζει να καλύπτει τα
πάντα: «Σαν να κάνει λίγο κρύο τώρα», ακούω από
πίσω και νιώθω έντονα το ρίγος από την αλλαγή

Ατενίζοντας την ανάβαση από τη θέση Λιβάδι.

Τσακισμένο, αλλά ζωντανό. 

της θερμοκρασίας. Ο πάγος πάνω στα φυλλώματα
των χαμηλών θάμνων δημιουργεί μιά αίσθηση σεληνιακή όσο προχωράμε ακόμη πιο ψηλά, για να
καταλήξουμε στο σημείο Σημαιοφόρος για ολιγόλεπτη στάση. Πρέπει να ντυθούμε πιο ζεστά για να
προστατευθούμε, να φάμε κάτι μικρό για ενέργεια
και να ανασυνταχθούμε λίγο. Ο αρχηγός μας δίνει
τις σχετικές πληροφορίες: θα περάσουμε αρχικά
από τον Πάγο για να καταλήξουμε στον Καλόγερο,
στα 2701μ. Εκεί θα ξεκινήσει και η κατάβασή μας
απ’ το πέταλο για να φτάσουμε στα 2200μ.
Η λέξη «κατάβαση» μάλλον ηχεί μελωδικά στα
αυτιά των περισσοτέρων, αλλά, όταν φτάνουμε
τελικά στον Καλόγερο και την ξεκινάμε, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Το σημείο είναι αρκετά
απότομο, οι σάρες καραδοκούν για να κάνουν το
κάθε αβέβαιο βήμα ακόμη πιο ασταθές και τα γόνατα ζορίζονται από την προσπάθεια και το βάρος
ενός σακιδίου που δεν βοηθά καθόλου. Τα πόδια
«φεύγουν» εύκολα και ξαφνικά νιώθεις να σου λείπει
η ...ανάβαση.
Δεν αργεί, βέβαια, κι αυτή, γιατί μετά από μια
καλή στάση ξεκινά η πορεία για τον Άγιο Αντώνιο.
Μία τεράστια πλαγιά εμφανίζεται μπροστά μας και

μαζί με αυτήν η σκέψη ότι κάπου εκεί πάνω θα είναι το καταφύγιο ανάγκης. Οι προσδοκίες, βέβαια,
γρήγορα ματαιώνονται. Το μόνο που υπάρχει «εκεί
πάνω» είναι ένα ακόμη πλάτωμα και πίσω του ένα
ύψωμα που το τέλος του χάνεται πίσω από την παγωμένη βλάστηση που το καλύπτει και το ολοένα και
πιο λιγοστό φως. Έχει αρχίσει να σουρουπώνει σιγά
σιγά και η έλλειψη φωτός έρχεται να συσσωρευθεί
στην κούραση από το πολύωρο περπάτημα. Είμαστε
ήδη στις 9 ώρες και κάτι περίπου... Κάποιος φίλος
προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, όταν
τελικά φτάνουμε στην κορυφή του υψώματος, αλλά
ο Άγιος Αντώνιος δεν φαίνεται πουθενά: «Κάπου
εκεί στην άκρη θα είναι. Κρύβεται και θα εμφανιστεί
στο πουθενά. Άντε λίγο ακόμη…». Οι περισσότεροι
δείχνουν αρκετά καταβεβλημένοι, ενώ η παγωνιά
αρχίζει να εγκαθίσταται όσο πλησιάζει η νύχτα.
Μετά από αρκετή ώρα πορείας στην κορυφογραμμή
αρχίζει να φαίνεται αμυδρά το καταφύγιο ανάγκης,
που στην πραγματικότητα είναι εγκαταλελειμμένος
μετεωρολογικός σταθμός. Ξαφνικά τα πόδια φτερώνονται και οι δυνάμεις, ψυχολογικές και σωματικές,
ανασυντάσσονται.
Δεν αργούμε να φτάσουμε στο καταφύγιο και
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Ανεβαίνοντας...

ο αρχηγός περιμένει να μας βοηθήσει με τα…
κατατόπια. Μπαίνουμε από το παράθυρο, μιας και
η κανονική είσοδος δεν είναι λειτουργική, απ’ το
οποίο κρέμονται σταλακτίτες πάγου. Ο κυρίως χώρος είναι μικρός και οι κουκέτες στην κυριολεξία η
μία δίπλα στην άλλη. Προσπαθούμε να βολευτούμε
όπως όπως και κυρίως να ζεσταθούμε. «Έλα, κοπελιά, να κάτσεις εδώ», μου λένε κάποιοι και τους
ευγνωμονώ για την κουβέρτα που ρίχνουν επάνω
μου. Ούτε λόγος, βέβαια, για ζέστη στα 2815μ.
χωρίς καμία πηγή θέρμανσης. Στριμωχνόμαστε
και αρχίζουμε να βγάζουμε απ’ τα σακίδια ό,τι έχει
ο καθένας σε τρόφιμα για να πάρουμε λίγη απ’ τη
χαμένη μας ενέργεια. Οι συζητήσεις γίνονται πιο
ζωηρές, οι ερωτήσεις κατακλύζουν τον Γιάννη για
το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας... Λίγο πριν
ξαπλώσουμε όλοι, ένα ποντικάκι που περιφέρεται
στον χώρο δημιουργεί μιά μικροαναστάτωση και
μετά... τίποτα. Η κούραση σβήνει τα πάντα.
Η επόμενη ημέρα μάς περιμένει λουσμένη στο
φως ενός ήλιου που ζεσταίνει με την θέρμη του τα
πάντα γύρω: εμάς, τις γύρω κορυφές, τη μεγαλοσύνη του Ολύμπου… Όλοι χαζεύουμε εκστασιασμένοι
τη θέα που προσφέρει άπλετα ο Άγιος Αντώνιος
και νομίζω πως όλοι πρέπει να σκέφτονται ότι
μόνο και μόνο γι’ αυτό που έχουμε μπροστά στα
μάτια μας άξιζε η υψομετρική της προηγούμενης
ημέρας. Μετά τις απαραίτητες συνεννοήσεις με
τον αρχηγό της πεζοπορικής ομάδας, εγκαταλείπουμε το καταφύγιο και αρχίζουμε την κατάβαση
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με προορισμό το Σκολιό. Η κούραση έχει φύγει και
ακμαίοι πια δεν αργούμε να φτάσουμε. Όσοι θέλουν
ξεφορτώνονται για λίγο τα σακίδια και ανεβαίνουν
στην κορυφή: Μύτικας, Κακόσκαλα, κόψη Ναούμ,
Καζάνια... Αρχίζουν να ακούγονται για μία ακόμη
φορά όλες εκείνες οι ονομασίες, οι σύμφυτες με
το ανάγλυφο του Ολύμπου, που όλοι λίγο πολύ
ξέρουν. Δεν περνάει πολλή ώρα και αρχίζουν να
καταφθάνουν ορδές μαθητών και ορειβατών, ξένων
και ντόπιων. Τα παιδιά ανεβαίνουν ασθμαίνοντας, τα
περισσότερα ακατάλληλα ντυμένα, αλλά δεν εγκαταλείπουν. «Ο Όλυμπος είναι καλό κίνητρο για να
αφήσουν για λίγο το facebook», σχολιάζει κάποιος.
«Ναι, γιατί θα γράψουν στο facebook ότι ανέβηκαν
στον Όλυμπο», λέει κάποιος άλλος και γελάμε όλοι.
Κάτι είναι κι αυτό…
Κατεβαίνοντας απ’ το Σκολιό, ξαναφορτωνόμαστε τα σακίδια και ξεκινάει η πορεία της επιστροφής. Συναντάμε ολοένα ανθρώπους που ανεβαίνουν και οι καλημέρες δίνουν και παίρνουν. «Από
πού είσαστε; Από Αθήνα; Εμείς από Λάρισα. Καλή
επιστροφή…», λίγα λόγια και καλά, ενδεικτικά της
κοινωνικοποίησης του βουνού. Μετά από αρκετή
ώρα και ενώ ο καιρός δείχνει πεντακάθαρος, αλλάζει λίγο πριν φτάσουμε στο σημείο που θα κάνουμε
την ανάβαση σε δύο ακόμη κορυφές: το Κίτρος και
το Φλάμπουρο. Η ομίχλη αρχίζει να πυκνώνει και η
ορατότητα δεν είναι καλή. Η στάση για λήψη αποφάσεων κρίνεται απαραίτητη στην παρούσα φάση,
με τον Γιάννη να μας δίνει δύο εναλλακτικές: όσοι

θέλουν να συνεχίσουν την ανάβαση
παρά τον καιρό, και οι υπόλοιποι να
αρχίσουν την κάθοδο προς το χωριό
Κοκκινοπλός μέσα από την χαράδρα
της Σταλαγματιάς. Συντάσσομαι με
τους δεύτερους και, αφού ορίζεται
ως αρχηγός μας κάποιος γνώστης
της διαδρομής, χωριζόμαστε.
Αρχικά κρατάμε κοντινές αποστάσεις λόγω ομίχλης, αλλά όσο περνάει
η ώρα και πέφτουμε σε υψόμετρο όλα
αλλάζουν και πάλι. Ο ήλιος κάνει την
εμφάνισή του και απολαμβάνουμε πια
την πολύ όμορφη χαράδρα. Δεν παύουμε, όμως, να αναρωτιόμαστε πόση
ώρα θα κάνουν άραγε οι άλλοι με τις
δύο κορυφές που έχουν να βγάλουν.
Η απάντηση έρχεται όταν φτάνουμε
στο χωριό και βλέπουμε από μακριά
τον Γιάννη. «Οφθαλμαπάτη», σκέφτομαι, αλλά είναι πραγματικά ο Γιάννης.
«Καλά, φτερά βγάλανε στα πόδια;»
ρωτάει κάποιος και μένουμε στο...
ρητορικό του πράγματος. Επόμενος
σταθμός η ταβέρνα του χωριού με
τους πολύ φιλικούς και εξυπηρετικούς
ιδιοκτήτες. Μέχρι να ξεκινήσουμε να
τρώμε, καταφθάνει και η πεζοπορική ομάδα και όλος ο χώρος γεμίζει
από... πεινασμένους ορειβάτες. Δεν
ξέρω πως τα καταφέρνω και ρίχνω
δυό φορές το ποτήρι με το κρασί
στο τραπέζι: «Καλά τί έπαθες και τα
ρίχνεις σήμερα;», με ρωτάει ο Γιάννης που τον παίρνουν τα... σκάγια.
Νομίζω πως ασυναίσθητα κάνω μια
ιδιότυπη σπονδή. Σπονδή στον Όλυμπο και στους θεούς του που μας
φιλοξένησαν για μία ακόμη φορά.
Που μας «άνοιξαν» το σπίτι τους και
μοιράστηκαν κάτι απ’ την ιερότητά
του μαζί μας.
«Αυτή τη φορά δεν ακολούθησα
σε όλα» σκέφτομαι, αλλά κάπου εκεί
μου έρχονται τα λόγια του ενός εκπαιδευτή από τη σχολή ορειβασίας
του ΠΟΑ: «Το βουνό είναι εκεί. Αν δεν
νιώθετε ότι μπορείτε, μην το κάνετε.
Θα μείνει εκεί για κάποια άλλη φορά».
Ως την επόμενη, λοιπόν…

Το... παγωμένο καταφύγιο ανάγκης.

Γνώριμες εικόνες απαθανατισμένες απ’ το Σκολιό.

Ο κάμπος από ψηλά λίγο πριν τον Κοκκινοπλό.
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Vassilis Iliopoulos

Πεζοπορία σε μονοπάτι του Πηλίου.

ΟΛΥΜΠΟΣ. Ο Μύτικας, όπως φαίνεται από την κορυφή Σκολιό.
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ΟΛΥΜΠΟΣ.  Λήψη από την κορυφή  Σκολιό.

ΟΛΥΜΠΟΣ.  Στο μονοπάτι για Σκάλα, Κακόσκαλα και Σκολιό.
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Μετέωρα
Πανελλήνια Αναρριχητική
Συνάντηση, Σεπτέμβριος 2017

Κείμενο: Βιβή Παππά
Φωτογραφίες: Βιβή Παππά, Νικόλας Αναστασόπουλος
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Γ

ια εμάς τους «φρέσκους» του ΠΟΑ στη «μετεωρίτικη» αναρρίχηση ήταν ένα προσωπικό
στοίχημα το αν θα τα καταφέρουμε στην πρώτη
μας αυτόνομη (χωρίς πιο έμπειρους μαζί) εξόρμηση στους βράχους των Μετεώρων. Οι αγωνίες
πολλές, και ο προγραμματισμός και η προετοιμασία
είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Εξάσκηση στους
χειρισμούς στα κοντινά βράχια της Αττικής, συζητήσεις και συμβουλές από τους «παλιούς», μελέτη
και επιλογή διαδρομών, συγκέντρωση εξοπλισμού,
οι απαραίτητοι αναρριχητικοί οδηγοί μαζί και… φύγαμε! Προορισμός η 29η Πανελλήνια Αναρριχητική
Συνάντηση στα Μετέωρα.
15 Σεπτεμβρίου, πρωί Παρασκευής, αναχώρηση. Βιβή, Δημήτρης, Θάνος και Τζανέτος στο
αυτοκίνητο του Θάνου, φουλ φορτωμένοι και ανυπόμονοι να φτάσουμε στο κλασικό πια κάμπινγκ όπου
θα μέναμε. Κι άλλοι αναρριχητές του Ομίλου μας
θα έφταναν εκεί μέχρι το τέλος της ημέρας για να
εμπλουτίσουν την παρέα του ΠΟΑ και φέτος στα
Μετέωρα. Νίκος, Βαγγέλης, Νικόλας, Βίκυ, Ιωάννα,
Ανδρομάχη και άλλα «δικά μας» παιδιά.
Μετά από 4 περίπου ώρες οδήγησης, άφιξη
στο κάμπινγκ, εγγραφή και στήσιμο σκηνών στα
γρήγορα, για να φύγουμε όσο το δυνατό ταχύτερα
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για τα βράχια. Σχοινιά, σετάκια, κράνη και όλα τα
σχετικά, έτοιμα για την εξόρμησή μας. Η πρώτη
μέρα είναι συνήθως αναγνωριστική. Γνωστές διαδρομές, βατό και απολαυστικό σκαρφάλωμα. Μόλις
πατάμε έδαφος, έχουμε όλοι ένα χαμόγελο μέχρι
τ’ αυτιά, καταχαρούμενοι που ξανανιώσαμε το γιατί
αγαπάμε τόσο να σκαρφαλώνουμε στα Μετέωρα. Οι
λόγοι πολλοί και σύνθετοι. Οι επιβλητικοί βράχοι των
Μετεώρων, το απόκοσμο τοπίο, το ιδιαίτερο σκαρφάλωμα στο βότσαλο και το γεγονός ότι όλοι όσοι
σκαρφαλώνουμε εκεί ερχόμαστε με κάποιο τρόπο
αντιμέτωποι με τον εαυτό μας και τα όριά μας.
Το βραδάκι έρχεται και γίνεται η απαραίτητη
συνάντηση για φαγητό, καλωσόρισμα των νεοαφιχθέντων, παρεούλα και φυσικά συζήτηση για το
τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Ύπνος και το
ξύπνημα το Σάββατο νωρίς για όσο το δυνατόν
γρηγορότερη πρόσβαση στα βράχια. Να προλάβουμε τον ήλιο αλλά και τις διαδρομές που είχαμε
επιλέξει. Τα τραπέζια του πρωινού σαν πολύβουο
μελίσσι. Μυρωδιά καφέ, αλληλοκεράσματα και παντού ανοιγμένοι αναρριχητικοί οδηγοί που πάνε κι
έρχονται από χέρι σε χέρι για τις τελευταίες ματιές
στις διαδρομές.
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κόσμο της αναρρίχησης στην
Ελλάδα. Παρά τη μικρή μου
πείρα, δεν μου ήταν δύσκολο
να καταλάβω πως κάθε χρόνο
τα Μετέωρα γίνονται όχι μόνο
τόπος συνάντησης αλλά και
τόπος διασκέδασης, μνήμης,
συζητήσεων και επανένωσης
της ελληνικής αναρριχητικής
οικογένειας. Οι αναρριχητές
του ΠΟΑ δεν θα μπορούσαμε να
λείπουμε, φυσικά. Με χαμόγελα, παρεΐστικη διάθεση, ζωηρά
αστεία και ενεργή παρουσία στα
βράχια, ήμασταν και φέτος εκεί.
Και του χρόνου, λοιπόν, ακόμη
περισσότεροι για νέες μετεωρίτικες περιπέτειες!
Τα βράχια γεμάτα σχοινοσυντροφιές. Ο
ΠΟΑ απλωμένος από τη Ντούπιανη ως την Υψηλοτέρα και τα Αμπάρια. Το σκαρφάλωμα πήγε
καλά για όλους. Η μέρα γεμάτη, κουραστική
με τα χαμόγελα και πάλι ζωγραφισμένα στα
πρόσωπα. Φόρτωμα εξοπλισμού και επιστροφή
στο κάμπινγκ με ανυπομονησία και μεγάλη πείνα
για το βραδινό γεύμα που μας παρείχε η ΕΟΑΑ,
αλλά και τις κεντρικές ομιλίες και προβολές
του τριημέρου. Είχαμε έναν επιπλέον λόγο να
γιορτάζουμε εκείνη τη βραδιά. Ήταν τα γενέθλια
της Βίκυς, οπότε η μέρα έκλεισε με γλυκό κρασί,
τούρτα, κεράκια, και τον Νικόλα, ως συνήθως,
να συνοδεύει με κιθάρα και φωνή.
Ξημέρωμα Κυριακής, και πάλι όρθιοι, για να
εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο την
τελευταία μέρα. Η ζέστη αισθητή ήδη από νωρίς,
παρόλα αυτά φύγαμε για τις προγραμματισμένες διαδρομές μας. Προορισμός της τριάδας
Βιβή – Δημήτρης – Θάνος το Σπιρούνι Δέλτα.
Προς τα εκεί και ο Νίκος με τον Τζανέτο και την
Ιωάννα. Βρεθήκαμε στα καταπράσινα μονοπάτια
ψάχνοντας για τον βράχο. Ο Νικόλας, η Βίκυ και
η Ρούλα, πιο προνοητικοί όσον αφορά τη ζέστη,
βρίσκονταν ήδη στη σκιερή πλευρά του Φύλακα.
Για κάποιους από εμάς ο ήλιος και η ζέστη δεν
μας έκαναν το χατίρι να σκαρφαλώσουμε όπως
ή ό,τι θα θέλαμε. Παρόλα αυτά σκαρφαλώσαμε
και το αίσθημα ικανοποίησης για το σύνολο του
τριημέρου ήταν το ίδιο έντονο.
Η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση στα
Μετέωρα είναι μια σπουδαία γιορτή για τον
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Όλο και πιο ψηλά!

Αθλητές Αγωνιστικής Αναρρίχησης ΠΟΑ

Κείμενο: Ιωάννα Πολύδερα
Φωτογραφίες: Αντώνης Σκευοφύλακας

13 Δεκεμβρίου 2017, Τετάρτη απόγευμα. Όπως
κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα θα λάβει χώρα στα
γραφεία του ΠΟΑ η καθιερωμένη Γενική Συνέλευση με θέματα λίγο πολύ γνωστά σε όλους: τα πεπραγμένα της χρονιάς που φεύγει, ο οικονομικός
απολογισμός, η δράση των μελών μας σε Ελλάδα
και εξωτερικό... Αυτή τη φορά, όμως, υπάρχει
κάτι διαφορετικό στην ατμόσφαιρα. Επικρατεί μια
συγκρατημένη αναστάτωση και, όσοι έχουμε μαζευτεί στα γραφεία του Ομίλου νωρίτερα από την
καθορισμένη ώρα της Συνέλευσης, αναφέρουμε
συχνά στον μεταξύ μας διάλογο τη λέξη «παιδιά».
«Όπου να ’ναι θα έρθουν τα παιδιά», «Να μην ξεχάσουμε στο τέλος να βγάλουμε τα κεράσματα για
τα παιδιά», «Να τακτοποιήσουμε τα δώρα και τους
επαίνους για τα παιδιά»... φράσεις που δίνουν και
παίρνουν. Θα αναρωτιόταν κανείς σε ποιους αναφερόμαστε, μιας και είναι γνωστό ότι δεν συμμετέχουν
ανήλικοι στις δραστηριότητες του Ομίλου.
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Κι όμως, για ανήλικους μιλάμε. Πρόκειται για
τους μικρούς αθλητές του ΠΟΑ, για αυτούς που
αποτελούν εδώ και δύο χρόνια τη «μαγιά» του Ομίλου, το αναρριχητικό του παρόν και μέλλον. Είναι
οι αθλητές αγωνιστικής αναρρίχησης που, με τη
βοήθεια του προπονητή τους Αντώνη Σκευοφύλακα,
έχουν ήδη καταφέρει να κερδίσουν πολλές διακρίσεις και πρωτιές. Με συμμετοχές σε Πανελλήνιους
και Διεθνείς αγώνες, οι αναρριχητές αυτοί, ηλικίας
από 12 έως 15 ετών, αποδεικνύουν κάθε φορά το
αγωνιστικό τους πνεύμα, την πειθαρχία, την αποφασιστικότητα και πάνω απ’ όλα την αγάπη τους
για το σκαρφάλωμα.
Όταν κάποιοι από αυτούς καταφθάνουν μετά
από λίγη ώρα συνοδευόμενοι απ’ τον προπονητή
Αντώνη Σκευοφύλακα και κάποιους απ’ τους γονείς,
δείχνουν και τη μετριοφροσύνη τους. Με βλέμματα
χαμηλά, σχεδόν ντροπαλά και με χαρακτηριστική
ευγένεια απαντούν στις... καταιγιστικές ερωτήσεις
που τους απευθύνονται. Εάν βγαίνουν και στον βράχο, εάν τους αρέσει γενικά το βουνό, εάν έχουν και
άλλα ενδιαφέροντα πέραν της αναρρίχησης…
Στη βράβευση που ακολουθεί διατηρούν την ίδια
«μαζεμένη» στάση, μολονότι πιο πριν ο Πρόεδρος
του ΠΟΑ Αναστάσιος Βάσσος έχει αναφερθεί σε
όσα σημαντικά έχουν κατορθώσει με τη σκληρή
τους προπόνηση. «Μαζεμένος» και ο προπονητής
τους, κορυφαίος αναρριχητής και ο ίδιος και ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας των παιδιών. Με λιτό
αλλά ουσιαστικό τρόπο, τονίζει το ταλέντο τους και

το ότι έχουμε να περιμένουμε ακόμη πιο σημαντικά
πράγματα από αυτούς.
Αυτό ευχόμαστε ασυναίσθητα και όσοι παρευρισκόμαστε: Να συνεχίσουν να μας δίνουν οι μικροί
αθλητές μας ακόμη περισσότερους λόγους για να
τους θαυμάζουμε και για να παρακολουθούμε με
αμείωτο ενδιαφέρον τη δράση τους. Ο Όμιλός μας
θα είναι εκεί για να τους στηρίζει, αυτό είναι βέβαιο.
Και κάτι μας λέει ότι σύντομα θα τους ξαναδούμε
σε επόμενη τελετή μιας νέας επιβράβευσής τους.
Κάτι μας λέει ότι η φετινή βράβευση είναι μόνον η
αρχή και ότι το αναρριχητικό μέλλον του ΠΟΑ θα
είναι λαμπρό. Όπως και τα παιδιά του...
Οι αθλητές αγωνιστικής αναρρίχησης του ΠΟΑ:
Γιάννης Noel Baker, Άννα Καποδίστρια, Οδυσσέας
Κιούκας, Διονύσης Λάζαρης, Ελευθέριος Λίτινας,
Γιώργος Μανέτας, Μανώλης Μαυρομάτης, Φίλιππος Νασιάκος.
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Ατομική Δράση Μελών του ΠΟΑ
(εκτός προγράμματος του Ομίλου)

1. Αναρριχήσεις εξωτερικού
Νίκος Λαζανάς: Tον Φεβρουάριο πραγματοποίησε 2 διαδρομές παγοαναρρίχησης στα όρη
Fagaras της Ρουμανίας.
2. Αναρριχήσεις εσωτερικού
Αθλητική Αναρρίχηση Υψηλής Δυσκολίας
Χρήστος Δανιήλ: 93 διαδρομές. Ενδεικτικά:
Obergin extension, 8C. Τα Μαγικά Χεράκια του
Σεφ, 8Β+. Αλυσιδωτή Αντίδραση, 8Β.
Αντώνης Σκευοφύλακας: 101 διαδρομές. Ενδεικτικά: Χαιρέτα μας τον Πλάτανο, 8Β+. Μπάτε
Σκύλοι Αλέστε, 8Α+. LaJuraJura, 8B.
Μπότος Δονάτος: 101 διαδρομές. Ενδεικτικά:
Χαιρέτα μας τον Πλάτανο, 8Β+. Μπάτε Σκύλοι
Αλέστε, 8Α+. Magic Bus, 8Α.
Γιάννης Noel Baker (15 ετών): 20 διαδρομές.
Ενδεικτικά: Viva Caffeina, 7B+. Titanida, 7A+.
Εναερίτης, 7Α.
Μανώλης Μαυρομάτης (15 ετών): 20 διαδρομές. Ενδεικτικά: Απόδραση, 7B. Νόντας, 7B.
Κόψη Κορρέ, 7Α+.
Βαγγέλης Ζέκης: Αρκετές διαδρομές αθλητικής
αναρρίχησης υψηλής δυσκολίας.
Αναρρίχηση βουνού και αθλητική αναρρίχηση γενικά
Νίκος Αναστασόπουλος, Νίκος Λαζανάς, Δημήτρης Μαστοράκος Ειρήνη Μπάκα, Βίκυ
Καραντζιώτη, Ρούλα Κατσατούρη, Βιβή
Παππά και Ιωάννα Πολύδερα: Eπανέλαβαν
αρκετές διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης, καθώς και διαδρομές πολλαπλών σχοινιών σε Μετέωρα και Βαράσοβα.
Δημιουργία αναρριχητικού πεδίου στην τοποθεσία Βρύση Εύβοιας.
Στα τέλη Μαρτίου ο Αντώνης Σκευοφύλακας
με τον Μπότο Δονάτο και, ενίοτε, με την βοήθεια και άλλων αναρριχητών όπως οι Φώτης
Σκαρής, Χρήστος Δανιήλ και Γιάννης Noel
Baker ξεκίνησαν την αξιοποίηση δύο από τα πιο
αξιόλογα πεδία. Στο πεδίο Μπουγάζι ανοίχτηκαν
14 διαδρομές μικρής έως μέσης δυσκολίας (5b6c) και στο πεδίο Σπηλιά 15 διαδρομές κυρίως
υψηλής δυσκολίας. Για να ολοκληρωθεί αυτή
η προσπάθεια, ο ΠΟΑ στάθηκε αρωγός επιδοτώντας την αγορά υλικών απαραίτητων για τον
εξοπλισμό των διαδρομών.
3. Διασχίσεις – Trekking Eξωτερικού
Γιάννης Δημητράκης, Άλκης Τερτσέτης, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου, Χαρούλα Στρα64

τή, Λάζαρος Κουλπούζης, Μαριλένα Γιαννοπούλου μαζί με 5 φίλους του ΠΟΑ (Απόστολος
Παπαποστόλου Σεραφείμ Νέλλας, Αλέξανδρος Μαρτίνος, Αντώνης Παπακωνσταντινίδης, Ελένη Παπαδοπούλου): Στις 13/7–13/8
διέσχισαν μέρος του Ψηλού Δρόμου των Πυρηναίων, διανύοντας απόσταση 450χλμ. και ανεβαίνοντας σε 11 κορυφές, 6 από τις οποίες άνω
των 3000μ.
Νίκος Τόδουλος: Στις 12–28/5 διέσχισε στη
Νότια Αφρική τα Όρη των Δράκων (Drakensberg, 210χλμ.) και στις 13–22/9 στη Σκωτία το
μονοπάτι Isle of Skye (128χλμ.).
Νίκος Τόδουλος, Ιωάννα Πολύδερα, Σαμουήλ Αμάρ, Νίνα Μιχαλοπούλου και Μάρκος Φραγκιουδάκης: Στις 1-9/7 διέσχισαν στη
Σκωτία το East Highland Way (134χλμ.).
Κωνσταντίνος Γκόφας: Στις 31/8–4/9 διέσχισε στην Ισλανδία το μονοπάτι Laugavegur
(80χλμ.).
Λεωνίδας Μαργέλης και Χαρά Σιδηροπούλου: Τον Ιούλιο πραγματοποίησαν αναβάσεις
στις Ορόβιες Άλπεις, καθώς και 2ήμερη διάσχιση
στην περιοχή Cinque Terre.
Βαρβάρα Βλαβιανού, Κώστας Δενδρινός,
Λευτέρης Μελιγκρίτης και Σάια Μινασίδου:
Πραγματοποίησαν στη Μαδαγασκάρη στις 2829/7 τη διαδρομή Zafimaniry και στις 1-2/8 την
διαδρομή Isahavato.
4. Διασχίσεις –Trekking Eσωτερικού
Γιάννης Δημητράκης, Άλκης Τερτσέτης, Πηνελόπη Παρασκευόπουλου, Λάζαρος Κουλπούζης και Μαριλένα Γιαννοπούλου: Στις
21–27/6, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη
διάσχιση στα Πυρηναία, ολοκλήρωσαν απαιτητική διάσχιση στα Άγραφα ανεβαίνοντας σε 8 κορυφές τους.
5. Ορειβατικό Σκι
Νικόλας Αναστασόπουλος: Στις 5/3 συμμετείχε στον αγώνα Pierra Creta, ενώ κατέλαβε την
3η θέση στον ομαδικό αγώνα στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στις 18-19/3.
6. Αγώνες Δρόμου και Ορεινού Τρεξίματος
Βιβή Παππά: 15/1 Salomon Mountain Cup,
Κρυονέρι, 14χλμ. 23/4 Mονοπάτι Παρνασσού,
24,2 χλμ. 24/9 Αχίλλειος Άθλος, 21 χλμ.
Νικόλας Αναστασόπουλος: 23/4 Μονοπάτι
Παρνασσού, 24,2 χλμ. 24/6 Olympus Marathon.
Λευτέρης Καρούτσος: 15/1 Salomon Mountain
Cup, Κρυονέρι, 14χλμ. 12/11 Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών, 10χλμ.

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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14/1

Κοπή Πίτας: Παρνασσός – Γεροντόβραχος (2367μ.) 	

1

& 5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, στα Κελλάρια.
Πεζοπορική ομάδα: Πορεία προς το καταφύγιο Δέφνερ και κατάβαση από δασωμένο μονοπάτι προς Λιβάδι
Αράχωβας. Ώρες πορείας: 4. ΒΔ: 1 ή 5 (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).
Εξοπλισμός: Γκέτες, μπατόν.
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στον Γεροντόβραχο (2367μ.) και επιστροφή από τα ίδια στα Κελλάρια. Ώρες
πορείας: 4. ΥΔ: 700μ. ΒΔ: 5. Προώθηση στο Λιβάδι Αράχωβας.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας σε ταβέρνα στο Λιβάδι Αράχωβας και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 8/1
Αρχηγός: Δ.Σ.

20-21/1

Καμβούνια Όρη (1615μ.) 	

1

ή 5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Δεσκάτη Γρεβενών. Ανάβαση από μονοπάτι μέσα σε ελατόδασος μέχρι το
καταφύγιο, όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 3. ΥΔ: 550μ.
Κυριακή: Από το καταφύγιο, ανάβαση στην κορυφή Βουνάσα (1615μ.) και, στη συνέχεια, από μονοπάτι με καταπληκτική θέα στην κοιλάδα του Αλιάκμονα και τις τεχνητές λίμνες του, κατάβαση στο χωριό Ελάτη. Προώθηση
στο χωριό Μικροβάλτος και επίσκεψη στο μοναδικό γεωπάρκο των Μπουχαρίων. Φαγητό κι επιστροφή στην
Αθήνα. Ώρες πορείας:4. ΥΔ: 200μ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 11/1
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

21/1

Κατάβαση φαραγγιού Μεγάλου Ρέματος Β΄ – κοπή πίτας 	canyoning 2-3-II

Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο όρος Κνημίδα (Άγ. Κωνσταντίνος Φθιώτιδας). Κατάβαση του φαραγγιού
του Μεγάλου Ρέματος, ενός από τα ωραιότερα φαράγγια της Ελλάδας, με πανέμορφους σχηματισμούς και τη
χαρακτηριστική αψίδα μέσα στο φαράγγι. Κατά τη διάσχισή του θα απολαύσουμε διαδοχικές τεχνικές καταβάσεις,
κολύμπι, άλματα, φυσικές τσουλήθρες. Ώρες κατάβασης: 4. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης της παράδοσης με
το περιβάλλον, θα πραγματοποιηθεί κοπή πίτας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στοιχειώδης φυσική κατάσταση, γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning και στολή neoprene. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 15/1
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

28/1

Σαϊτάς (1812μ.)	  1 ή 5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για κοιλάδα Φενεού – διάσελο Λυκουριών. Ανάβαση από δασικό δρόμο και
μονοπάτι στην κορυφή Σαϊτάς (1812μ.) Επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας: 5. ΥΔ: 700μ. ΒΔ: 1 ή 5 (ανάλογα
με τις καιρικές συνθήκες).
Δήλωση από: 22/1
Αρχηγός: Ιωάννα Πολύδερα

31 / 1

Ταξίδι του ΠΟΑ με τον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο

Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση Νίκος Τόδουλος.
Αναμφίβολα ένα από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια στον κόσμο 9.289χλμ., όνειρο πολλών ταξιδευτών.
Η μεγάλη σιβηρική διαδρομή, η μακρύτερη συνεχόμενη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, που
συνδέει την Μόσχα με το Βλαδιβοστόκ.
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4/2

2

Αρτεμίσιο (1771μ.) 	

ή 5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το γραφικό χωριό Καρυά Αργολίδας. Πορεία μέσα από μονοπάτι μέχρι την
Νεραϊδόβρυση. Από εκεί:
Πεζοπορική ομάδα: Επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ: 600μ. ΒΔ: 2.
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στην κορυφή Αρτεμίσιο (1771μ.) και επιστροφή από τα ίδια. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ:
1000μ. ΒΔ: 2 ή 5 (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες).
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ (πιθανή χρήση).
Δήλωση από: 29/1
Αρχηγοί: Μάκης Κακολύρης, Σαμουήλ Αμάρ

10/2

5

Ζήρεια: Ορειβασία – Ορειβατικό Σκι

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 με προορισμό το οροπέδιο της Ζήρειας. Από εκεί θα ακολουθήσουμε την βόρεια ράχη μέχρι την ψηλότερη κορυφή Σημείο 2374μ. Στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε μέσα από τη ρεματιά της
Φαρμακίλας κι από το οροπέδιο της Σκαφιδιάς θα κατεβούμε μέχρι την Γκούρα. Ώρες πορείας:8. ΥΔ. 900μ.
Δήλωση από: 1/2
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης, Άλκης Τερτσέτης

11/2

Φαράγγι Ροδόκαλου Οίτης  	

canyoning 3.2.II

Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στα Λουτρά Υπάτης. Το φαράγγι Ροδόκαλος βρίσκεται στο καταπράσινο
βουνό της Οίτης, κρυμμένο μέσα σε έλατα και φυλλοβόλες βελανιδιές. Είναι ιδιαίτερα όμορφο, με κρυστάλλινα
νερά, καταπληκτική θέα και, στο τελικό του τμήμα, έναν ατμοσφαιρικό καταρράκτη 45μ. (υπάρχει δυνατότητα
παράκαμψης για όσους δεν επιθυμούν την κατάβασή του). Κατά τη διάσχισή του θα πραγματοποιηθούν 30
καταβάσεις σε σχοινί (ραπέλ). Μικρής δυσκολίας (3.2.II). Διάρκεια κατάβασης: 5 ώρεςσυν πεζοπορία 30΄ για
την προσέγγιση της εισόδου του φαραγγιού.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 2/2
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

17-19/2

Απόκριες – Καθαρά Δευτέρα στα Ιωάννινα

1

, 2 ή 5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Ιωάννινα. Άφιξη στις 12:00 περίπου και τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος, ένα από τα μεγάλα σπήλαια, με υπέροχους σταλακτίτες
και σταλαγμίτες. Αν ο χρόνος το επιτρέψει, επίσκεψη στο νησί της Λίμνης των Ιωαννίνων, για περιήγηση και
φαγητό. Το βράδυ, ελεύθερο πρόγραμμα στη βραδινή ζωή της πόλης.
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για το χωριό Λιγκιάδες (940μ.), το μπαλκόνι προς την πόλη και τη λίμνη. Πορεία
από ορεινό χωματόδρομο μέχρι το καταφύγιο του ΕΟΣ Ιωαννίνων (1290μ.). Από εκεί:
Πεζοπορική ομάδα: Επιστροφή από τα ίδια στους Λιγκιάδες. Ώρες πορείας: 2,5. ΥΔ. 350μ. ΒΔ: 1
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στην κορυφή του όρους Μιτσικέλι (1810μ.) με εξαιρετική θέα προς τα περισσότερα βουνά της Ηπείρου. Επιστροφή από τα ίδια στους Λιγκιάδες. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 870μ. ΒΔ: 2 ή 5 σε
χιονόστρωση.
Το βράδυ περιήγηση στα δρώμενα με τις μεγάλες φωτιές (τζαμάλες), στις γειτονιές της πόλης, όπου γίνεται
τρικούβερτο γλέντι με μουσική, φασουλάδα, κρασί, σουβλάκια και ηπειρώτικες πίττες. Ξεφάντωμα με σκωπτικούς
σατυρικούς χορούς και πειράγματα μεταμφιεσμένων. Ένα έθιμο από την τουρκοκρατία, που ξυπνούσε τον πόθο
για τη λευτεριά.
Καθαρά Δευτέρα: Αναχώρηση στις 08:00 και προώθηση στο χωριό Βραδέτο (1340μ.), στο κεντρικό Ζαγόρι. Πορεία προς την τοποθεσία Μπελόη, το μπαλκόνι με την υπέροχη θέα προς όλη τη χαράδρα του Βίκου. Επιστροφή
στο χωριό και καφές στην πλατεία. Ώρες πορείας: 2. Κατόπιν κατάβαση της περίφημης Σκάλας του Βραδέτου,
ενός από τα καλύτερα διατηρημένα φιδογυριστά μονοπάτια–καλντερίμια της Ηπείρου. Ώρες πορείας: 1. ΥΔ:
-250μ. ΒΔ:1. Επιστροφή στην Αθήνα, με στάση για κούλουμα στο παραθαλάσσιο Μενίδι, στις ψαροταβέρνες
της περιοχής.
Δήλωση με προκαταβολή από: 16/1
Αρχηγοί: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου, Γιάννης Τζίμας
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19/2

Καθαρά Δευτέρα: Φαράγγι Λεπίδα Πάρνωνας

canyoning 4-3-ΙI

Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο ‘Αστρος Κυνουρίας. Το φαράγγι της Λεπίδας είναι από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια του Πάρνωνα, του όρους που αποτελεί το φυσικό χώρισμα μεταξύ Αρκαδίας και Λακωνίας.
Στη διάρκεια της κατάβασης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις μοναδικές ομορφιές
του φυσικού τοπίου, την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και δύο ατμοσφαιρικούς μεγάλους καταρράκτες
45 και 70 μέτρων. Λίγο έως αρκετά δύσκολο. (4.3.ΙΙ). Διάρκεια κατάβασης: 4 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προηγούμενη εμπειρία κατάβασης τουλάχιστον ενός φαραγγιού, μέτρια φυσική
κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 12/2
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

24/2

Δίρφη: Πεζοπορία – Ορειβασία – 0ρειβατικό Σκι

1

& 5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το διάσελο της Γλυφάδας. Από εκεί:
Πεζοπορική ομάδα: Κατάβαση–διάσχιση του φαραγγιού της Αγάλης. Ώρες πορείας: 4. ΥΔ. -1000μ. ΒΔ: 1.
Ορειβατική ομάδα και ομάδα ορειβατικού σκι: Ανάβαση από τη ράχη του Ίταμου στην κορυφή της Δίρφης
(Δέλφι, 1743μ.) και κατάβαση από την κλασική διαδρομή προς το καταφύγιο και το διάσελο. Ώρες πορείας: 6.
ΥΔ: 800μ. ΒΔ ορειβατική ομάδας: 5.
Δήλωση από: 15/2
Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Ράνια Χατζηδάκη

28 / 2

Νότια Αφρική – Διασχίζοντας τα Βουνά του Δράκου

Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση Νίκος Τόδουλος.
Ένα οδοιπορικό στη νοτιότερη χώρα της αφρικανικής ηπείρου, γνωστή για την ποικίλη τοπογραφία
της, το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική πολυμορφία.

4/3

1

Ζαγαράς: Υψηλάντης – Αγ. Βασίλειος – Ευαγγελίστρια

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Υψηλάντης Βοιωτίας. Ανάβαση στην κορυφογραμμή του Ξερακιώνα
μέσα από δασικό δρόμο και μονοπάτι με καταπληκτική θέα στον κάμπο του Βοιωτικού Κηφισού, τον Ελικώνα
και τον Παρνασσό. Συνέχιση της πορείας από μονοπάτι μέχρι την κορυφή του Αγ. Βασιλείου με το ομώνυμο
εκκλησάκι. Επιστροφή από άλλο μονοπάτι στο χωριό Ευαγγελίστρια. ΩΠ 5, ΥΔ 600μ.
Δήλωση από: 25/2
Αρχηγός: Δημήτρης Τσαραμπάρης

9-11/3 Πεζοπορία, Ορειβασία & Ορειβατικό Σκι στα Αθαμανικά Όρη

1

& 6

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Πράμαντα Ιωαννίνων. Τακτοποίηση σε ξενώνα ή στο καταφύγιο.
Σάββατο: Μετάβαση στο χωριό Ματσούκι.
Ορειβατική ομάδα: Ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή της Κακαρδίτσας (2429μ.). Επιστροφή από τα ίδια στο
Ματσούκι και στο καταφύγιο των Πραμάντων. ΩΠ 9, ΥΔ 1400μ., ΒΔ 6.
Πεζοπορική ομάδα: Από πετρόχτιστο μονοπάτι, πορεία προς το μοναστήρι της Βύλιζας και στη συνέχεια προς
το παραδοσιακό χωριό Καλαρρύτες. Ξεκούραση και συνέχιση της πορείας μέσω σκάλας Καλαρρυτών, γέφυρας
Κουιάσας, με κατάληξη στον Αγ. Γεώργιο Συρράκου. Επιστροφή στα Πράμαντα. ΩΠ 6, ΥΔ 500μ.
Κυριακή: Ορειβατική ομάδα: Προώθηση στο χωριό Καταρράκτης. Ανάβαση προς το καταφύγιο και την κορυφή
Καταφίδι (2393μ.), επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ 9, ΥΔ 1500μ., ΒΔ 6.
Πεζοπορική ομάδα: Προώθηση στο γεφύρι της Πλάκας. Πορεία στο μονοπάτι της Βίδρας, παράλληλα με τον
Άραχθο, μέχρι την γέφυρα Τζαρή. ΩΠ 6, ΥΔ 200μ.
Απαραίτητος εξοπλισμός: Ορειβατικής ομάδας: πιολέ, κραμπόν.
Ομάδας ορειβατικού σκι: εξοπλισμός ασφαλείας (ARVA, σόντα, φτυάρι, κράνος), κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 13/2
Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Θανάσης Πρέντζας
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11/3

Σπήλαιο Ερμή – Μικρή Ζήρεια

[2],[5]

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας. Πορεία ενός χιλιομέτρου προς το σπήλαιο
του Ερμή. Η είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται στην πανέ-μορφη χαράδρα της Φλαμπουρίτσας. Το σπήλαιο έχει
συνολική επιφάνεια 1.200 τ.μ. και διακλαδίζεται σε 8 θαλάμους με πλούσιο διάκοσμο. Έχει αρκετά κατηφορική
κλίση και η κύρια διαδρομή είναι μήκους περίπου 100 μέτρων. Στο τέλος του 8ου θαλάμου και ύστερα από ένα
πολύ στενό πέρασμα, το σπήλαιο συνεχίζει αρκετά ακόμα, μέσα από άλλους μικρότερους θαλάμους και πολύ
στενούς διαδρόμους. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Ώρες επίσκεψης: 4
Εξοπλισμός: Κράνος, φακός κεφαλής με εφεδρικές μπαταρίες και δεύτερο φακό, φόρμα εργασίας ή πρόχειρα
ρούχα, αδιάβροχα, γάντια εργασίας.
Δήλωση από: 28/2
Αρχηγοί: Αλέξανδρος Μαργιόλης, Κωνσταντίνος Καλαμαράς

14 / 3

Διάσχιση του Ψηλού Δρόμου των Πυρηναίων

Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση Γιάννης Δημητράκης.
Από την 30ήμερη διάσχιση της ομάδας του ΠΟΑ στα αιθέρια μονοπάτια των Πυρηναίων. Αμέτρητες
λίμνες, μεγάλες αμφιθεατρικές ορθοπλαγιές, ψηλές κορυφές με μικρούς παγετώνες και γραφικά
χωριά συνθέτουν το ονειρικό σκηνικό των Πυρηναίων, που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις
μεγάλες οροσειρές του κόσμου.

17/3

Φαράγγι Ίναχου, Β΄ Μέρος  	

canyoning 3.3.II

Σάββατο: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Νεοχωρίου Αργολίδας. Το φαράγγι του Ίναχου βρίσκεται
στο όρος Αρτεμίσιο. Χαρακτηρίζεται από ανοικτό πεδίο με χαμηλή βλάστηση και πανέμορφους σχηματισμούς.
Θα απολαύσουμε 15 τεχνικές καταβάσεις με μεγαλύτερο ύψος τα 40μ. Μικρής δυσκολίας (3.3.II). Διάρκεια
κατάβασης: 4 ώρες συν πεζοπορία 50΄ για την προσέγγιση της εισόδου του φαραγγιού.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προηγούμενη εμπειρία κατάβασης τουλάχιστον ενός φαραγγιού, μέτρια φυσική
κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 8/3
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

18/3

Δελφοί – Κωρύκειο Άντρο

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Δελφούς. Ανάβαση από το αρχαίο πέτρινο μονοπάτι μέχρι τις Φαιδριάδες
Πέτρες, διάσχιση του δασωμένου φαραγγιού μέχρι το σημείο αναψυχής στα Αραχωβίτικα Λιβάδια και εν συνεχεία
ανάβαση μέχρι το γνωστότερο σπήλαιο της ελληνικής αρχαιότητας, το Κωρύκειο Άντρο, τόπο λατρείας και προσκυνήματος πριν την έναρξη των Δελφικών Αγώνων. Το σπήλαιο έχει εντυπωσιακές διαστάσεις και είναι εύκολα
επισκέψιμο με μοναδικό προαιρετικό εφόδιο τον φακό κεφαλής. Φωτίζεται με φυσικό φωτισμό και η περιήγησή του
ενδείκνυται και για αρχαρίους. Κατάληξη πορείας στον δρόμο που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού,
φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή μέσω Αράχωβας στην Αθήνα. ΩΠ 5, ΥΔ 650μ.
Δήλωση από: 12/3
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

23-25/3

Όλυμπος (ορειβατικό σκι)

Παρασκευή: Αναχώρηση με ίδια μέσα για το ΚΕΟΑΧ (1700μ.) και προώθηση για διανυκτέρευση στο καταφύγιο
ανάγκης Μιγκοτζίδης (2400μ.). ΩΠ 1,5, ΥΔ 700μ.
Σάββατο: Ανάβαση στο Σκολιό (2911μ.), κατάβαση μέσα από εκπληκτικό τοπίο προς τη Μεγάλη Γούρνα και το
ρέμα του Ξερολακιού, ανάβαση στο Φλάμπουρο (2193μ.) και στον Χότζα (2600μ.) και κατάβαση στο καταφύγιο
ανάγκης. ΩΠ 9, ΥΔ 1500μ.
Κυριακή: Ανάβαση στις κορυφές Μεταμόρφωση (2699μ.), Κακάβρακας (2637μ.), Φράγκου Αλώνι (2684μ.) και
Καλόγερος (2701μ.), κατάβαση από την εντυπωσιακή πλαγιά του Καλόγερου και επιστροφή στο ΚΕΟΑΧ. ΩΠ 7,
ΥΔ 800μ.
Δήλωση από: 13/3
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης
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25/3

Β. Ταΰγετος: Καστρί – Λουσίνα – Καστόρι

2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καστρί Λακωνίας. Πορεία από το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, μέσα
από το πανέμορφο ρέμα του Λουκά με κατάληξη στον όμορφο οικισμό της Λουσίνας. Στη συνέχεια, κατάβαση
στο Καστόρειο μέσα από τα μοναδικά δάση του Βόρειου Ταΰγετου. Φαγητό κι επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 6,
ΥΔ 600μ.
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού
Δήλωση από: 15/3

30/3-1/4

Διάσχιση Παρνασσού, Γκιώνας και Βαρδουσίων με ορειβατικά σκι

Με διοργανωτή τον ΕΟΣ Αθήνας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων του και συμμετοχή των ορειβατικών
συλλόγων της Περιφέρειας Αττικής & Ευβοίας.
Δήλωση από: 22/3

31/3-5/4

Αποστολή Ορειβατικού Σκι στις Ελβετικές Άλπεις:  

          Alphubel (4206μ), Allalinhorn (4027μ.), Strahlhorn (4190μ.)
Σάββατο: Αναχώρηση με πρωινή πτήση για Μιλάνο. Προώθηση με ιδιωτικά μέσα στο ελβετικό θέρετρο Saas Fee.
Ανάβαση με τελεφερίκ στο καταφύγιο Britannia (3030μ.), όπου θα γίνουν όλες οι διανυκτερεύσεις.
Κυριακή: Πορεία προς το χιονοδρομικό κέντρο Mittel Allalin και ανάβαση μέσα από τον παγετώνα Fee με τα εντυπωσιακά σεράκ με στόχο την κορυφή Alphubel (4206μ.). Επιστροφή από τα ίδια στο καταφύγιο. ΩΠ 8, ΥΔ 1300μ.
Δευτέρα: Πορεία πάλι προς το χιονοδρομικό κέντρο Mittel Allalin και, πλάι από τις πίστες, ανάβαση στο Allalinhorn
(4027μ.). Επιστροφή από τα ίδια στο καταφύγιο. ΩΠ 6, ΥΔ 1100μ.
Τρίτη: Πορεία πάνω στον παγετώνα Allalin προς το διάσελο Adlerpass κι από εκεί ανάβαση στην κορυφή Strahlhorn
(4190μ.). Επιστροφή από τα ίδια στο καταφύγιο. ΩΠ 7, ΥΔ 1500μ.
Τετάρτη: Εφεδρική ημέρα, σε περίπτωση που δεν χρειασθεί θα γίνουν καταβάσεις στο χιονοδρομικό κέντρο ή
αναβάσεις σε χαμηλότερες γειτονικές κορυφές.
Πέμπτη: Κατάβαση στο Saas Fee κι αναχώρηση προς Μιλάνο για την πτήση προς Αθήνα.
Απαραίτητος εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, κράνος και εξοπλισμός διάσωσης (arva, σόντα, φτυάρι).
Δήλωση συμμετοχής από: 15/1
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

1/4

Ψάρι – Σταυραετός (1100μ.) – Στυμφαλία

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Ψάρι Κορινθίας. Ανάβαση στην κορυφή Σταυραετός (1100μ.), στη
συνέχεια πορεία πάνω στην κορυφογραμμή με εξαιρετική θέα στη Στυμφαλία και στις γύρω κορυφές, κατάβαση
στη λίμνη Στυμφαλία. Επίσκεψη στο Περιβαλλοντολογικό Μουσείο Στυμφαλίας. ΩΠ 4-5, ΥΔ + 350μ., -550μ.
Δήλωση από: 21/3
Αρχηγοί: Διονύσης Κουκουλάς, Λάζαρος Κουλπούζης

5-15/4

Πάσχα στην Κεϋλάνη (Σρι Λάνκα)

1

Χρυσές ακτογραμμές, καταπράσινα βουνά, ζούγκλες, εθνικά πάρκα, φυτείες τσαγιού, ερείπια αρχαίων πολιτισμών, βουδιστικοί ναοί, μοναδικές γιορτές με στολισμένους ελέφαντες, κοκκοφοίνικες, μπαχαρικά, καουτσούκ,
καφές, πολύτιμοι λίθοι και, προπάντων άνθρωποι καλοσυνάτοι. Ένας κρυμμένος παράδεισος που παραμένει
μέχρι σήμερα παρθένος.
Στην καρδιά του Ινδικού Ωκεανού, η Σρι Λάνκα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες παραγωγούς-χώρες τσαγιού
στον κόσμο. Το Εθνικό Πάρκο Yala, γνωστό για τη πληθώρα άγριων ζώων και πουλιών που κυκλοφορούν ανενόχλητα στις ζούγκλες, είναι το μεγαλύτερο της χώρας, με την πλουσιότερη ποικιλία πανίδας. Είναι γνωστό για τις
λεοπαρδάλεις και τα κοπάδια ελεφάντων του, ενώ έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις για την αποτελεσματικότητα
της προστασίας της άγριας ζωής. Θα περπατήσουμε το Rainforest Sinharaja, μοναδικής ομορφιάς!
Θα κάνουμε snorkeling στο κοραλλιογενές Pigeon Island, μία από τις πολλές προστατευόμενες περιοχές της
Σρι Λάνκα. Θα επισκεφτούμε το εκπληκτικό Galle, την ωραιότερη αποικιακή πόλη του νησιού. Επίσης, θα πεζοπορήσουμε στην καταπράσινη ζούγκλα του νησιού και θα καταλύσουμε σε σπίτια των ντόπιων χωρικών.
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr.
Δήλωση με προκαταβολή μέχρι 12/2 στο πρακτορείο Manessis, υπεύθυνος κ. Ευθύμιος Τρέντζος, τηλέφωνο
210-6008802, email: etrentzos@manessistravel.gr.
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού
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6-9/4

Πάσχα σε Τσακωνιά – Λεωνίδιο

1

Μ. Παρασκευή: Αναχώρηση στις 07:00 για Πραστό, ένα από τα ωραιότερα ορεινά χωριά της Πελοποννήσου,
παλιά πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, με τα χαρακτηριστικά πυργόσπιτα. Διάσχιση του φαραγγιού της Μαζιάς μέσα
από κέδρους, έλατα και καστανιές, και ανάβαση στην πανέμορφη Καστάνιτσα, χωριό ασβεστωμένο με λουλάκι,
σαν ελληνικό νησί. ΩΠ 3, ΥΔ 150μ. Φαγητό σε ταβέρνα και αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στο Παράλιο
Άστρος. Αργά το βράδυ, παρακολούθηση του Επιταφίου στο Λεωνίδιο, στην πλατεία Ηρώων, όπου συναντώνται
οι 4 επιτάφιοι. Η πόλη μοσχοβολά από τα νεράντζια που τοποθετούν οι κάτοικοι στα φαναράκια.
Μεγάλο Σάββατο: Προώθηση στα Πέρα Μέλανα, χωριό που διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την τσακώνικη παράδοση
και διάλεκτο. Πορεία σε παλιό καλντερίμι προς το Λεωνίδιο, περνώντας από τις εντυπωσιακές ορθοπλαγιές
του. ΩΠ. 3. Φαγητό στα Πούλιθρα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αργά το βράδυ προώθηση στο Λεωνίδιο για
να δούμε τα αερόστατα-φαναράκια, ένα από τα πιο φαντασμαγορικά πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας.
Κυριακή Πάσχα: Προώθηση στην επιβλητική Μονή Παναγίας Ελώνης (650μ.) με τα απόκρημνα βράχια. Επίσκεψη
της μονής και κατόπιν ανάβαση από όμορφο φιδωτό καλντερίμι μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, και
προώθηση με πούλμαν στο χωριό Κοσμάς. ΩΠ 4, ΥΔ. μικρή. Περιήγηση και φαγητό στο πανέμορφο χωριό με τις
πολλές πηγές και τα τεράστια πλατάνια.
Δευτέρα Πάσχα: Προώθηση στη Σίταινα, γραφικό χωριό με πέτρινα σπίτια, αλώνια και πηγάδια, περιτριγυρισμένο
από δάσος. Πορεία από μονοπάτι προς τον καταρράκτη του Λούλουγκα και κατάληξη στον Πλάτανο, χωριό αμφιθεατρικά χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα. ΩΠ 4. ΥΔ. Μικρή. Φαγητό στο χωριό και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση με προκαταβολή από: 6/3
Αρχηγός: Γιώργος Μέτσος

15/4

Φαράγγι Τρίτωνα Ηλείας  	

canyoning 3.2.II

Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Ανδρίτσαινας Ηλείας. Το πανέμορφο ανοικτό φαράγγι Τρίτωνα, με πυκνή βλάστηση, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες και έναν εντυπωσιακό καταρράκτη 50 μέτρων,
ενδείκνυται για όσους θέλουν να έχουν μια πρώτη επαφή με το canyoning. Μικρής δυσκολίας (3.2.II). Διάρκεια
κατάβασης: 3 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 5/4
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

15/4

Λεβίδι – Αλωνίσταινα

2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το ιστορικό Λεβίδι Αρκαδίας. Πορεία σε ελατοσκέπαστο μονοπάτι μέχρι το
διάσελο της Οστρακίνας και κατάβαση στο καταφύγιο του ΕΟΣ Τρίπολης. Συνέχιση της πορείας από μονοπάτι
μέχρι την Αλωνίσταινα. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 7, ΥΔ 800μ.
Δήλωση από: 5/4
Αρχηγοί: Ιωάννα Πολύδερα, Κατερίνα Κολινιάτη

13-15/4

Αναρριχητική Συνάντηση στην Βαράσοβα

Η συνάντηση απευθύνεται σε παλιούς και νέους αναρριχητές, μέλη του ΠΟΑ και αποφοίτους σχολών αναρρίχησης. Η μετακίνηση θα γίνει με ίδια μέσα.
Δήλωση από: 6/4

21/4

Σπήλαιο Αφαίας - Αττική

[1]

Σάββατο: Επίσκεψη στο οριζόντιο σπήλαιο της Αφαίας, ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα σπήλαια της Αττικής
στο Όρος Αιγάλεω, που ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα. Το σπήλαιο είναι μεγάλο, ευρύχωρο, στολισμένο με
σταλακτίτες, σταλαγμίτες, λιθωματικές λεκάνες, κουρτίνες, ελικτίτες και εκκεντρίτες.
Η μετάβαση θα γίνει με ιδιωτικά μέσα. Συνάντηση στις 10:00 στο Χαϊδάρι, έξω από το Ψυχιατρείο.
Εξοπλισμός: Κράνος, φακός κεφαλής με εφεδρικές μπαταρίες ή δεύτερο φακό, ορειβα-τικά μποτάκια, φόρμα
εργασίας ή πρόχειρα ρούχα (δεύτερη αλλαξιά), προαιρετικά γάντι-α εργασίας.
Ώρες επίσκεψης: 4
Δήλωση από: 10/4
Αρχηγοί: Αλέξανδρος Μαργιόλης, Κωνσταντίνος Καλαμαράς
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22/4

2

Καλλίδρομο

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 με προορισμό το Ελευθεροχώρι Φθιώτιδας. Από εκεί πορεία σε δασικό δρόμο
προς το οροπέδιο της Νεβρόπολης και την όμορφη λιμνούλα του Καλλίδρομου. Στη συνέχεια ανάβαση στην
κορυφή Γκιόζα με πανοραμική θέα προς τα βουνά της Ρούμελης και την Εύβοια. Κατάβαση προς τη λίμνη της
Παλιοσουβάλας και, από δασικό δρόμο και μονοπάτι, κατάληξη στη Μενδενίτσα. ΩΠ 7, ΥΔ 750μ.
Δήλωση από: 12/4
Αρχηγός: Άλκης Τερτσέτης

28-29/4

Καλλιακούδα (2099μ.)

1

& 2 ή 1 & 3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Ανιάδα. Ανάβαση από υπέροχο μονοπάτι στο καταφύγιο του ΕΟΣ
Καρπενησίου. Διανυκτέρευση στο καταφύγιο ή σε αντίσκηνα γύρω απ’ αυτό. ΩΠ 2,5, ΥΔ 400μ., ΒΔ 1.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή της Καλλιακούδας (2099μ.). Κατάβαση με δύο εναλλακτικές.
Α. Από τα ίδια στο καταφύγιο και στη συνέχεια από υπέροχο μονοπάτι στο Μεγάλο Χωριό. ΩΠ 7, ΒΔ 2.
Β. Κατεβαίνοντας από τη ΝΔ ράχη προς το Κοντιβιώτικο διάσελο και στη συνέχεια από πανοραμικό μονοπάτι
προς το Μεγάλο Χωριό. Ω.Π 9, ΥΔ 700μ., ΒΔ 3.
Δήλωση από: 3/4
Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Μάκης Κακολύρης

29/4

Αρχαίο μονοπάτι Θηβών

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Θήβα. Ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο Θηβών και στη συνέχεια μετάβαση
στον αρχαιολογικό χώρο Πλαταιών (ενημέρωση για την μάχη των Πλαταιών). Από εκεί πορεία προς το αρχαίο
μονοπάτι των Θηβών με κατάληξη στα Βίλλια. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4–5, ΥΔ 400μ.
Δήλωση από: 19/4
Αρχηγοί: Τάσος Βάσσος, Σωτήρης Κόλλιας

1/5

Πρωτομαγιά:

Φαράγγι Νέδας Μεσσηνίας  	

canyoning 2.2.II

Τρίτη: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Κοπανάκι Μεσσηνίας. Το πανέμορφο ανοικτό φαράγγι της Νέδας
δημιουργεί έναν επίγειο παράδεισο από πράσινα νερά και πυκνή βλάστηση, ενώ δεν έχει ιδιαίτερες τεχνικές
δυσκολίες. Θα επισκεφτούμε και το σημείο στο οποίο ο ποταμός εισέρχεται σε μια σπηλιά, το Στόμιο, μήκους
100μ., όπου το φαράγγι σιγά σιγά στενεύει. Βαθμός δυσκολίας: Εύκολο (2.2.II). Διάρκεια κατάβασης: 4 ώρες
συν πεζοπορία 30΄ για την προσέγγιση της εισόδου του φαραγγιού.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση. Γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 23/4
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

5-6/5

Μεσσηνιακή Μάνη

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Στούπα Μεσσηνίας. Από την παραλία του Αγ. Νικολάου πορεία σε
παλιό καλντερίμι και ανάβαση στο γραφικό χωριό της Πλάτσας. Στάση στην όμορφη πλατεία της και κατόπιν, από
άλλο καλντερίμι, ανάβαση μέχρι στον οικισμό Κοτρώνι και επιστροφή στην παραλία του Αγ Νικολάου. Προώθηση
στη Στούπα για τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. ΩΠ 3, ΥΔ 300μ.
Κυριακή: Αναχώρηση για το χωριό Καλύβες. Πορεία σε μονοπάτι μέσα από τα γραφικά χωριά Πεδινό, Τσέρια
και Εξωχώρι, με κατάληξη στην Καρδαμύλη. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 5.
Δήλωση με προκαταβολή από: 23/4
Αρχηγοί: Βαρβάρα Βλαβιανού, Δημήτρης Τσαραμπάρης

13/5

Ύδρα

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Μετόχι, απέναντι από την Ύδρα. Μετάβαση με πλοιάριο στον οικισμό της
Ύδρας και κατόπιν με θαλάσσιο ταξί στο λιμανάκι της Μονής Ζούβρας, στη Β. Ύδρα. Ανηφορίζουμε το γραφικό
πλακόστρωτο μονοπάτι μέχρι τη Μονή Ζούβρας για ξενάγηση. Πορεία στο μονοπάτι της κορυφογραμμής με
εκπληκτική θέα, στάση στο πανέμορφο ερημοκλήσι του Προφ. Ηλία, συνέχιση της πορείας προς τη χώρα περνώντας από μοναστήρια και μύλους. Κυκλική περιπλάνηση στα στενά της πόλης, για να θαυμάσουμε τα εκπληκτικά
παραδοσιακά σπίτια. Νερό και φαγητό από τα σπίτια μας (στη διαδρομή δεν υπάρχει νερό). ΩΠ 4, ΥΔ 400μ.
Δήλωση με προπληρωμή από: 30/4
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Αρχηγοί: Τάκης Ζώτος, Βαρβάρα Βλαβιανού

12-13/5

Κόζιακας με την Περιφέρεια Αττικής-Ευβοίας

2+

Κοινή ορειβατική εξόρμηση των Σωματείων Περιφέρειας Αττικής-Ευβοίας στον Κόζιακα με διοργανωτή τον
Ορειβατικό Σύλλογο Σπάτων.
Σάββατο: Προώθηση στο χωριό Κόρη (900μ.) του Ν. Τρικάλων, ανάβαση από μονοπάτι προς Τρύπιο Λιθάρι
(άνοιγμα βράχου στα 1630μ.), ανάβαση στην κορυφή Χατζηπέτρος (1901μ.) και κατάβαση στο καταφύγιο Μπακόλα
(1707μ.) για τη διανυκτέρευση. ΩΠ 5-6, ΥΔ 1000μ., ΒΔ 2+.
Κυριακή: Διάσχιση της κορυφογραμμής του Κόζιακα με κίνηση πάνω στο Ε4 και ενίοτε παράλληλα με αυτό μέχρι
τη Σπηλιά Μπέη (1200μ.). Κατάβαση στο χωριό Πιαλεία (250μ.). ΩΠ 8-9, ΥΔ -1550μ., ΒΔ 2.
Δήλωση από: 17/4

20/5

Μαραθώνας – Φαράγγι Οινόης – Σχοινιάς

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Μαραθώνα και Πύργο Οινόης. Πορεία μέσα στο κατάφυτο φαράγγι της Οινόης. Κατά τη διαδρομή θα δούμε τον μεσαιωνικό πύργο, τα ρωμαϊκά λουτρά, το ιερό του Πυθίου Απόλλωνα, το
εκκλησάκι των Αγ. Αποστόλων, το αρχαίο λιθόστρωτο προς το σπήλαιο Πανός και τα αρχαία λατομεία. Μετάβαση
στην παραλία του Σχοινιά για μπάνιο ή για επιπλέον κυκλική πεζοπορία στο πευκοδάσος του Σχοινιά. ΩΠ 4.
Δήλωση από: 10/5
Αρχηγός: Λάζαρος Κουλπούζης

25-28/5 Αγ. Πνεύματος: Σλίβα (2007μ.) – Κακαρδίτσα (2429μ.) – Φούρκα (2092μ.)

3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για το χωριό Αγ. Παρασκευή (Τζούρτζα) στην κοιλάδα του Ασπροπόταμου.
Διαμονή σε δωμάτια ή σε σκηνές στον υπαίθριο χώρο του Αλέκου δίπλα στον Ασπροπόταμο.
Σάββατο: Προώθηση στο χωριό Μηλιά. Ανάβαση στην κορυφή της Σλίβας (2007μ.) Επιστροφή από άλλο μονοπάτι
στην Αγ. Παρασκευή. ΩΠ 7, ΥΔ 1000μ., ΒΔ 3.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή της Κακαρδίτσας (2429μ.), κατάβαση από άλλο μονοπάτι στο Γαρδίκι και επιστροφή στην Αγ. Παρασκευή. ΩΠ 9, ΥΔ 1500μ., ΒΔ 3.
Δευτέρα: Προώθηση στην Αθαμανία. Ανάβαση στην κορυφή Φούρκα (2092μ.) και κατάβαση από άλλη διαδρομή
στο διάσελο του Κρυάκουρα και στη Νεράιδα. ΩΠ 8, ΥΔ 1100μ., ΒΔ 3.
Δήλωση από: 24/4
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

26-28/5

Όλυμπος, φαράγγι Ορλιά & Κίσσαβος, φαράγγι Καλυψούς  	 canyoning 3.3.II

Σάββατο: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα κάνουμε μια εκπληκτική απόδραση στην περιοχή του Ολύμπου, για να διασχίσουμε δυο φαράγγια με μοναδική ομορφιά και μεγάλη επισκεψιμότητα.
Τα διάφανα νερά, οι φυσικές τσουλήθρες και η πυκνή βλάστησή τους δημιουργούν έναν επίγειο παράδεισο.
Μικρής δυσκολίας (3.3.II). Διάρκεια καταβάσεων: Φαράγγι Ορλιά Β΄ τμήμα: 5 ώρες. Φαράγγι Καλυψούς: 4 ώρες.
Διαμονή σε δωμάτια ή σκηνές (στην τελευταία περίπτωση χρειάζεται κατασκηνωτικός εξοπλισμός).
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης. Δεν απαιτείται προηγούμενη
εμπειρία κατάβασης φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 17/5
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

27/5

Αρκαδία Ροεινό – Αλωνίσταινα

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το Ροεινό Αρκαδίας 1100μ. Συνάντηση με τον ΣΑΟΟ (Σύλλογος Αρκάδων
Ορειβατών Οικολόγων) και κοινή πορεία σε νέο σηματοδοτημενο μονοπάτι εξαιρετικής ομορφιάς ελατόδασους
ξέφωτων και υπέροχων λιβαδιών. Κατάληξη στην Αλωνίσταινα 1250μ. Φαγητό σε ταβέρνες του χωριού, γλέντι
και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 5.
Δήλωση από: 21/5
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

2-3/6

Αναρριχητική Συνάντηση στα Μετέωρα

Η συνάντηση απευθύνεται σε παλιούς και νέους αναρριχητές, μέλη του ΠΟΑ και αποφοίτους σχολών αναρρίχησης. Η μετακίνηση θα γίνει με ίδια μέσα.
Δήλωση από: 22/5
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3/6

Μυστράς – Φαράγγι Λαγκαδιώτισσας

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για τον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά. Σύντομη περιήγηση και μετάβαση στο
γειτονικό Παρόρι. Πορεία σε μονοπάτι που περνά από την Παναγία Ζάγουνα και κατάληξη στη Μονή Φανερωμένης
έξω από την Αναβρυτή. Στη συνέχεια από δασικό δρόμο θα μπούμε στο μοναδικό φαράγγι της Λαγγαδιώτισας
κι από εντυπωσιακό μονοπάτι θα καταλήξουμε πάλι στο Παρόρι. ΩΠ 5, ΥΔ 500μ.
Δήλωση από: 24/5
Αρχηγοί: Ιωάννα Πολύδερα, Λευτέρης Καρούτσος

10/6

Φαράγγι Λούσιου – Αρχαία Γόρτυνα

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Δημητσάνα Αρκαδίας. Πορεία σε μονοπάτι μέσα από πλατάνια παράλληλα
με τον ποταμό Λούσιο προς Μονή Φιλοσόφου και Μονή Προδρόμου, με κατάληξη στο πέτρινο γεφύρι και στον
εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Γόρτυνας. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4,5.
Δήλωση από: 30/5.
Αρχηγός: Σαμουήλ Αμάρ

16-17/6

Βαρδούσια – Κόρακας (2495μ.)

2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Αθανάσιο Διάκο (1000μ.). Ανάβαση προς Προφ. Ηλία – Σταυρό – καταφύγιο
ΠΟΑ (1980μ.), όπου και η διανυκτέρευση ή σε σκηνές. ΩΠ 3-4, ΥΔ 980μ.
Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 από το καταφύγιο με όλο τον εξοπλισμό μας για τον Μέγα Κάμπο (2350μ.),
όπου θα αφήσουμε τα σακίδια για να ανέβουμε στην κορυφή Κόρακας (2495μ.). Στη συνέχεια κατάβαση από
την τοποθεσία Κοπρισιές προς Προφ. Ηλία – Αθανάσιο Διάκο. Ώρες πορείας: 6. ΥΔ: 500μ. & –1500μ. Φαγητό
σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 5/6
Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

17/6

Φαράγγι Καλλιθέας Κορινθίας  	

canyoning 3.3.ΙII

Κυριακή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Πολύ εντυπωσιακό φαράγγι, σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα. Διαθέτει νερό όλο το χρόνο με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάντοτε μικρές φυσικές πισίνες,
εντυπωσιακοί καταρράκτες και πράσινα νερά. Μικρής δυσκολίας (3.3.IΙΙ). Διάρκεια κατάβασης: 5 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Καλή φυσική κατάσταση,γνώση κολύμβησης και καλή γνώση χειρισμού των σχοινιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 7/6
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

23-26/6

Σίκινος

1

Σάββατο: Συνάντηση στον Πειραιά και αναχώρηση για Σίκινο. Τακτοποίηση σε δωμάτια στην Αλοπρόνοια, όπου
και η διαμονή.
Κυριακή: Προώθηση στο Κάστρο. Βορειοανατολική κατηφορική πορεία με κατάληξη στον όρμο της Μάλτα για
μπάνιο. Επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ 5, ΥΔ 400 μ.
Δευτέρα: Προώθηση στο ξωκλήσι του Παντοκράτορα. Νοτιοδυτική πορεία με κατάληξη στην Αλοπρόνοια.
Δίωρη διαδρομή προς στην Επισκοπή, ένα εξαιρετικό ταφικό μνημείο της ρωμαϊκής περιόδου, που αργότερα
έγινε ναός του Πυθίου Απόλλωνα και μετέπειτα ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σύντομη ξενάγηση στον
χώρο και συνέχιση της πορείας προς το Πηγάδι του Μάναλη, την παραλία Σαντοριναίικα και, περνώντας από
το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, κατάληξη στον ομώνυμο όρμο για μπάνιο. Συνέχιση της κατηφορικής
πορείας και κατάληξη στην Αλοπρόνοια. ΩΠ: 6.
Τρίτη: Προώθηση στον όρμο του Αγίου Γεωργίου για ολιγόωρη πορεία σε παράκτιο μονοπάτι με κατάληξη το
Διαλισκάρι. ΩΠ 3, ΥΔ 100. Προώθηση στο λιμάνι και αναχώρηση για Πειραιά.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο παραδοσιακό οινοποιείο του Μάναλη. Οι ακριβείς ώρες αναχώρησης
κι επιστροφής θα οριστικοποιηθούν μόλις ανακοινωθούν από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Δήλωση με προπληρωμή από: 23/5
Αρχηγοί: Χρήστος Χρυσάφης, Ιωάννα Πολύδερα
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7-8/7

Καρπενήσι – φαράγγια Ροσκάς και Μαύρης Σπηλιάς  	 canyoning 3.3.ΙI

Σάββατο: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο Καρπενήσι. Ένα γεμάτο πρόγραμμα στη μαγευτική Ευρυτανία, με
καταβάσεις σε δυο από τα ομορφότερα φαράγγια της Ελλάδας. Η Ροσκά και η Μαύρη Σπηλιά έχουν καταπράσινη πυκνή βλάστηση, υπέροχα χρώματα, υδάτινες κουρτίνες, στενά τμήματα, λίμνες με κρυστάλλινα νερά και
φυσικές τσουλήθρες που μας προδιαθέτουν για παιχνίδι. Η εξόρμηση περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα από τα
ξακουστά αξιοθέατατης Ευρυτανίας, το Πάντα Βρέχει, με διάσχιση τμήματος του Κρικελλοπόταμου (rivertrekking).
Μικρής δυσκολίας (3.3.IΙ).
Διάρκεια καταβάσεων: Φαράγγι Ροσκάς: 4 ώρες, επιστροφή από το Πάντα Βρέχει (rivertrekking): 45΄. Φαράγγι
Μαύρης Σπηλιάς: 3 ώρες συν πεζοπορία 20΄. Διαμονή σε δωμάτια στο Μεγάλο χωριό ή, ιδανικά λόγω απόστασης
από το φαράγγια, σε σκηνές στη Ροσκά (στην τελευταία περίπτωση χρειάζεται κατασκηνωτικός εξοπλισμός).
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης. Δεν απαιτείται προηγούμενη
εμπειρία κατάβασης φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 28/6
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Μπέκας

10-24/7

Δολομίτες: Alta Via 2

Η διάσχιση του Ψηλού Δρόμου Νο.2 των Δολομιτών συγκαταλέγεται στα ωραιότερα trekking της Ευρώπης αλλά
και του κόσμου. Πορείες ανάμεσα σε επιβλητικές κι απότομες κορυφές, πάνω σε χαώδεις ορθοπλαγιές, γίνονται
εφικτές σε μερικά σημεία χάρις στις σιδηρές οδούς (via ferrata), που καταλήγουν σε μερικά από τα ωραιότερα
καταφύγια της Ευρώπης. Διαδρομή 13 ημερών που απευθύνεται σε έμπειρους ορειβάτες, με ανάλογη αντοχή
αλλά και γνώση στη χρήση εξοπλισμού via ferrata. Προαιρετικά θα ανεβούμε και σε 5 κορυφές, συμπεριλαμβανόμενης και της ψηλότερης των Δολομιτών, της Marmolada.
Λεπτομερές πρόγραμμα στα γραφεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr.
Συνάντηση γνωριμίας, παρουσίαση πλήρους προγράμματος και δήλωση συμμετοχής: 7/2.
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

20/7-3/8

Μαδαγασκάρη

Ένα πλούσιο, πρωτότυπο και συναρπαστικό ταξίδι με εξερευνητικό χαρακτήρα σε μια χώρα–μωσαϊκό από
κουλτούρες, ήθη και έθιμα 18 φυλών, το όνειρο κάθε ταξιδευτή. Θα δούμε τα μοναδικά δένδρα μπαομπάμπ,
τα άγνωστα κατάφυτα τροπικά Παγκαλόνες, γεμάτα λεμούριους, το δάσος της βροχής Περινέ και πολλά άλλα
συναρπαστικά.
2-7/8 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΙΚΙΟ
Δίνεται η ευκαιρία για ολιγοήμερη επέκταση του ταξιδιού στον ονειρεμένο Μαυρίκιο, αυτή τη μικρή κουκκίδα
γης στα νοτιοανατολικά της Μαδαγασκάρης. Ένα παραμυθένιο τοπίο στο αρχιπέλαγος Μασκαρένιας, αγκαλιασμένο από μια θάλασσα γεμάτη κοράλλια, σημείο συνάντησης τόσο διαφορετικών πολιτισμών, θρησκειών και
εθνικοτήτων, όπως οι Κρεολοί, οι Μαδαγασκαριανοί, οι Ινδομαυρικιανοί και οι Αφρικανοί. Η μαυρικιανή κουζίνα
είναι γεμάτη αρώματα και μπαχαρικά. Η συγκεκριμένη εκδρομή είναι η πιο ολοκληρωμένη εμπειρία που μπορεί
να ζήσει κανείς στο νησί.
Λεπτομερές πρόγραμμα στα γραφεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr.
Δήλωση συµµετοχής στον αρχηγό της εξόρμησης Νίκο Τόδουλο (κινητό 6972926910 – ntodoulos@yahoo.gr).
Οριστικοποίηση µε την κατάθεση της προκαταβολής στον ΠΟΑ µέχρι τις 15/1.
Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

21-22/7

78η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση

Θα πραγματοποιηθεί στο όρος Κόζιακας. Διοργάνωση ΣΟΧ Τρικάλων.
Πληροφορίες στη γραμματεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr. από αρχές Ιουνίου.

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

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή οιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ομίλου σημαίνει ταυτόχρονα
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές,
που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Επιπλέον σημαίνει ότι:
• Ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του
εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη
της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους
κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.
• Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο
εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα
αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες
προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
• Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή ομίλου
όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
• Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την 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
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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!

Put Body
and Soul
We add
the Gear
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e-shop: www.alpamayopro.gr

