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«Πήγα στα δάση γιατ’ ήθελα να ζήσω ενσυνείδητα, γιατ’ ήθελα ν’
αντιμετωπίσω μόνο την ουσία της ζωής, να δω μήπως δεν κατάφερνα
να μάθω αυτά που είχε αυτή να μου διδάξει. Για να μη διαπιστώσω,
όταν θα ‘ρχόταν η ώρα να πεθάνω, ότι δεν είχα καν ζήσει.» Χένρι
Ντέιβιντ Θορό, (1817–1862), αμερικανός συγγραφέας, φιλόσοφος και
πρώιμος οικολόγος.
Σήμερα που το μυαλό όλων είναι στο εκλογικό αποτέλεσμα και στα
επόμενα επώδυνα μέτρα, θέματα τα οποία δεν μπορούν να αφορούν τη
φύση του περιοδικού μας, η ευχή μας είναι να σας μεταφέρουμε κάτι
διαφορετικό και πιο αισιόδοξο. Ενώ, δυστυχώς, έχουμε πια συνηθίσει
να βλέπουμε την εικόνα της διάλυσης και της κατάρρευσης γύρω μας,
ευτυχώς τα νέα του Ομίλου μας δεν ταιριάζουν στο γκρίζο αυτό τοπίο.
Οι αναβάσεις και οι εκδρομές μας συνεχίζουν να προσφέρουν σε πολύ
κόσμο όμορφες κι οικονομικές αποδράσεις στη φύση, με έμπειρους, εθελοντές αρχηγούς. Οι Σχολές Ορειβασίας, Αναρρίχησης και Canyoning
διεξάγονται κανονικά, όπου οι ικανοί και έμπειροι εκπαιδευτές μας
προετοιμάζουν τους συμμετέχοντες για ασφαλείς αναβάσεις και καταβάσεις. Επιπλέον, τελευταία στις εξορμήσεις μας παρατηρείται αύξηση
της συμμετοχής νέων ανθρώπων, μήνυμα πολύ αισιόδοξο για το μέλλον
του Ομίλου, αλλά και γενικά για τις δραστηριότητες που αγαπάμε. Πέρ’
απ’ αυτό, μας γεμίζει αισιοδοξία κι ελπίδα για το σύνολο της κοινωνίας
μας το ότι διακρίνουμε ανάμεσα σ’ αυτούς πραγματικά αξιόλογες προσωπικότητες, νέα παιδιά με αρχές και συλλογική συνείδηση. Κάτι που
μοιάζει τόσο σπάνιο σήμερα, αλλά τελικά μπορεί και να μην είναι. Αρκεί
ίδια η κοινωνία να θελήσει να προβάλει και να προωθήσει άλλα κοινωνικά
πρότυπα. Αυτά τα διαφορετικά πρότυπα πιστεύουμε ότι καλλιεργούμε
στον ΠΟΑ, ο οποίος παραμένει ένα ζεστό καταφύγιο στα δύσκολα, αλλά
κι ένας φίλος σε στιγμές χαράς, και πάντα ο εχθρός της μοναξιάς. Όπως
έλεγε και ο ολλανδοεβραίος φιλόσοφος Μπαρούχ Σπινόζα (1632–1677),
«Οι άνθρωποι θα δουν πως μπορούν να δημιουργήσουν ενωμένοι ευκολότερα τα όσα έχουν ανάγκη, αλλά και ν’ αποκρούσουν πολύ ευκολότερα
τους κινδύνους που τους περιβάλλουν, μ’ ενωμένες δυνάμεις.»
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Χριστούγεννα 2012

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Ο ΠΟΑ σε συνεργασία με την
Ελληνική Ομάδα ∆ιάσωσης
(Ε.Ο.∆.)* συγκεντρώνει ανθρωπιστική βοήθεια (τρόφιμα,
ρούχα, παιχνίδια κ.α.) για άπορες οικογένειες και παιδικά
ιδρύματα.
Αν ενωθούμε, θα τα καταφέρουμε. Ελάτε λοιπόν να
βοηθήσουμε. Μαζί μπορούμε.
Προσεχείς δράσεις: ∆ήμος Αχαρνών, Ίδρυμα Θεοτόκος, Παιδικά Χωριά SOS.
Για κάθε ιδέα προσφοράς παρακαλούμε όπως
επικοινωνείτε:
ΠΟΑ: Βαρβάρα Βλαβιανού 6973408057
ΕΟ∆: Έλενα Ζερβού 6948266647
Γιάννης Παναγιωτόπουλος 6973439938

ΗΠΕΙΡΟΣ: ΠΩΓΩΝΙ – ΑΩΟΣ
– ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ
Ελάτε μαζί μας για μια 5ήμερη περιήγηση σε μια
από τις πιο αυθεντικές περιοχές της Ελλάδας.
Με ορμητήριο την Κόνιτσα, όπου θα γίνουν όλες
οι διανυκτερεύσεις, θα επισκεφθούμε:
• Τη Μονή Στομίου, κατάληξη πεζοπορικής ανάβασης από κατάφυτο μονοπάτι παράλληλα με
τον Αώο.
• Το περίφημο τοξωτό γεφύρι της Κόνιτσας.
• Το ακριτικό Πωγώνι, όπου θα πραγματοποιήσουμε πεζοπορία από το ∆ολό στο ∆ελβινάκι.
• Τη θαυμάσια εκκλησία της Παναγίας Μολυβδοσκέπαστης.
• Το περιβαλλοντικό πάρκο Μπουραζάνι με τα
άγρια ζώα.
• Τα ξακουστά παραδοσιακά Μαστοροχώρια
(Μόλιστα, Γαναδιό, Μοναστήρι).

*Η Ε.Ο.∆. είναι μη κυβερνητική οργάνωση Έρευνας και
∆ιάσωσης, με πάνω από 2.000 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών, οπουδήποτε
λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η Ε.Ο.∆. είναι πιστοποιημένη από την Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς
επίσης και από το INSARAG των Ηνωμένων Εθνών και από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ECHO*).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Προς τα μέλη του Ομίλου:
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Π.Ο.Α. καλεί τα μέλη
του Ομίλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί στις 5 ∆εκεμβρίου 2012,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στα γραφεία του
Ομίλου, Ζαΐμη 45, με τα εξής θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή
αρχαιρεσιών
3. Λογοδοσία πεπραγμένων ∆.Σ. για το έτος 2012
4. Απολογισμός εσόδων - εξόδων

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και απαλλαγή του
∆.Σ. από κάθε ευθύνη
7. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013
8. ∆ιάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις
9. Εκλογή νέου ∆.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής & Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα
συνέλθει και πάλι στις 12 ∆εκεμβρίου 2012, ημέρα
Τετάρτη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια
θέματα, ανεξαρτήτως αριθμού μελών.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤ. ΒΑΣΣΟΣ
ΚΩΝ. ∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ
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ΒΙΡΜΑΝΙΑ
Ελάτε μαζί μας για ένα πρωτότυπο 11ήμερο
ταξίδι σε μια μαγευτική και αυθεντική χώρα,
που πρόσφατα απέκτησε πολιτική ελευθερία
και είναι έτοιμη να δείξει τους συναρπαστικούς
φυσικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της. Θα
επισκεφθούμε:
• Την πρωτεύουσα Γιανγκόν, με τα εντυπωσιακά βουδιστικά μνημεία, όπως την εκθαμβωτική, ολόχρυση παγόδα Σβενταγκόν, 118
μέτρων, που δεσπόζει σ’ ένα δάσος από
στούπες, με εκατοντάδες μαρμάρινους και
αλαβάστρινους βούδες.
• Την πόλη Μπαγκάν στην κοιλάδα του ποταμού Ιραουάντι, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με τους 5000 ναούς, την
εξαίσια τοιχογραφημένη παγόδα Γκουμπιαουάκι, την αριστουργηματική αρχιτεκτονικά
παγόδα Ανάντα με το τεράστιο τέμπλο.
• Το ηφαίστειο Πόπα, με τα υπέροχα ιερά,
όπου θα κάνουμε βόλτα με πλοιάριο προς
τους ναούς Κιάουκ Γκου Μιν και Σβεσαντάου.
• Το Μανταλέι, παλιά βασιλική πρωτεύουσα,
στις όχθες του ποταμού Ιαρουάντι, όπου
θα πραγματοποιήσουμε μια απίθανη ποτάμια
διαδρομή με πιρόγα, για να περιηγηθούμε σε
μοναδικά μνημεία (π.χ. παγόδες Μιγκούν και
Κουταντάου).
• Την Αμαραπούρα, αρχαία πρωτεύουσα της
Βιρμανίας, με το ξακουστό βουδιστικό μοναστήρι Μαχακανταγιόν και την 200 ετών ξύλινη
τοξωτή γέφυρά του.
• Την ορεινή Βιρμανία με την ειδυλλιακή λίμνη
Ινλέ, περιτριγυρισμένη από ψηλούς λόφους
και πασαλόκτιστα χωριά, την παρόχθια πόλη
Πιντάγια, με τα χιλιάδες χρυσά αγάλματα
του βούδα σε σπηλιές, τα δάση μπαμπού, τη
γραφική αγορά Ιβάμα, και τις τοπικές φυλές
Πανταούγκ και Πάο με την ιδιαίτερη μορφή
κωπηλασίας τους.
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Κείμενο: Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια Χατζηδάκη
Φωτογραφίες: Νίκος Σταμπολίδης, Αρετή Σταμπούλογλου, Ράνια Χατζηδάκη
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Μοναστήρι Tagtsang (3000μ.) ή Φωλιά της Τίγρης, το σήμα κατατεθέν του Μπουτάν.
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22 ∆εκεμβρίου 2008: Άφιξη στο Paro
Βρισκόμαστε στο Νέο ∆ελχί, λίγο πριν τις 5
το πρωί, έξω από το ξενοδοχείο μας, και οι Ινδοί
εργάτες έχουν ήδη πιάσει δουλειά στα έργα του
τεράστιου μετρό της πόλης. Περιμένουμε το ταξί
για το αεροδόμιο και ο Νίκος ρουφάει μανιωδώς
το πρωινό τσιγάρο με τον καφέ του, μιας και στην
Ινδία το κάπνισμα απαγορεύεται στους δημόσιους
χώρους (όπως είχε πει κι ο –μέχρι πρότινος– πρωθυπουργός μας, δε θα γίνουμε Ινδία!). Η Ράνια
παρακολουθεί τη σκηνή με απόγνωση: Ο Νίκος
δε θα κόψει ποτέ το τσιγάρο... :-( Η Αρετή και οι
δύο συνταξιδιώτες μας –ένα ηλικιωμένο ζευγάρι
Άγγλων γιατρών– δίνουν τις βαλίτσες τους στο
ταξί. Αδιαπέραστη ομίχλη σκεπάζει τα πάντα στην
πόλη κι έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε για την
πτήση μας για Μπουτάν (μέσω Νεπάλ). Τελικά, με
κάποια καθυστέρηση, απογειωνόμαστε έχοντας
κλείσει θέση, κλασικά, στην αριστερή πλευρά του
αεροπλάνου. Μόλις παίρνουμε ύψος, ξεπροβάλλει
ολόκληρος ο Ινδοκαύκασος και στη συνέχεια το
Karakorum. Ούτε ένα συννεφάκι δεν σκεπάζει
όλο το τόξο των ψηλότερων βουνών του πλανήτη.
Αναγνωρίζοντας Daulaghiri και Annapurna, αρχίζουμε να χαμηλώνουμε και να κάνουμε γύρους πάνω
από το Κατμαντού πριν την προσγείωση. Θαυμάζουμε από ψηλά τη γιγάντια στούπα του Bodnath
και το σύμπλεγμα των ναών του Swayambunath.

Ο Νίκος θυμάται με νοσταλγία το προηγούμενο
ταξίδι του εδώ. Απογειωνόμαστε ξανά και πετάμε παράλληλα με την καρδιά των Ιμαλαΐων από
τη νότια πλευρά τους. Σε λίγο ακούγεται η φωνή
του πιλότου: «Αριστερά μας το Έβερεστ». Αν και
ο γίγαντας είναι στα σύννεφα, καταφέρνουμε να
δούμε την κορυφή του. Σε λίγο είμαστε ακριβώς
πάνω από την Kanchenjunga, το τρίτο ψηλότερο
βουνό του κόσμου, και σε λίγα λεπτά μπαίνουμε
στο Μπουτάν, περνώντας δίπλα από το ιερό βουνό
του, το Jhomolhari (7326μ.). Όλα είναι τόσο καθαρά,
που μπορείς ακόμα και να μετρήσεις τις ρωγμές
του παγετώνα!
Αμέσως μετά, το αεροπλάνο της Druk Air πραγματοποιεί μια από τις πιο δύσκολες προσγειώσεις
σε διεθνές αεροδρόμιο, με θεαματικούς καθοδικούς κυκλικούς ελιγμούς μέσα στην κοιλάδα του
Paro (2240μ.), με τις πτέρυγες να περνούν ξυστά
από τις πλαγιές και τα κτίρια! Περιτριγυρισμένο
από κορυφές μέχρι 5500μ., το αεροδρόμιο του
Paro συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 10 δυσκολότερα
διεθνή αεροδρόμια του κόσμου και χρησιμοποιείται
σαν άσκηση σε προσομοιωτές πτήσης για εκπαιδευόμενους πιλότους! Η απο/προσγείωση γίνεται
αποκλειστικά με οπτική επαφή, δηλαδή μόνο με
φως ημέρας και καθαρή ατμόσφαιρα, ενώ μόνον 8
πιλότοι στον κόσμο διαθέτουν άδεια προσγείωσης
σ’ αυτό το αεροδρόμιο! Παρά το ελαφρό σφίξιμο

Το κτίριο του αεροδρομίου του Paro!
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Για τα παιδιά, όλα είναι παιχνίδι.

στο στομάχι, η προσγείωσή μας είναι ονειρική.
Πριν ακόμα κατέβουμε τη σκάλα του αεροπλάνου,
μένουμε άναυδοι από αυτό που αντικρίζουμε: Το
κτίριο του αεροδρομίου και ο πύργος ελέγχου είναι
σε παραδοσιακή αρχιτεκτονική, με περίτεχνα και
πολύχρωμα ξύλινα σκαλίσματα, ενώ το προσωπικό εδάφους, με παραδοσιακή ενδυμασία, ευγενικά
αλλά επίμονα προσπαθεί να οδηγήσει τους σαστισμένους επιβάτες μακριά από την πίστα. Όλοι
γνωρίζουν ότι αυτή είναι η μία από τις δύο μόνο
αεροπορικές αφίξεις που γίνονται ημερησίως στο
ένα και μοναδικό αυτό αεροδρόμιο του Μπουτάν
και περιφέρονται με χαμόγελα ευτυχίας στην άδεια
πίστα, βγάζοντας αχόρταγα φωτογραφίες, υπό το
βλέμμα των 5 βασιλέων στην ιστορία της χώρας,
που απεικονίζονται σε τεράστια αφίσα.
Μπαίνουμε στη μοναδική χώρα του κόσμου
όπου απαγορεύεται η πώληση καπνού (αλλά επιτρέπεται το κάπνισμα!). Αυτό φαίνεται από την πρώτη
κιόλας ερώτηση στον έλεγχο διαβατηρίων:
— Ελεγκτής (προς Ράνια): Do you carry tobacco
or cigarettes?
— Ράνια: Not me.
— Ελεγκτής: Then who?
— Ράνια (δείχνοντας το Νίκο): Him!
— Ελεγκτής (προς Νίκο): Do you carry tobacco or
cigarettes?
— Νίκος: No.

— Ράνια (προς Νίκο): Λες ψέμματα; Θα μας μπουζουριάσουν! ∆είξ’ τους τα!
— Νίκος: ∆εν έχω! Το ’κοψα!
— Ράνια: ... !? :-)
Στην έξοδο βλέπουμε τον ξεναγό μας, τον
Thinley, με την παραδοσιακή φορεσιά. Μας φοράει
Το ∆έντρο της Φιλίας.
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Η κοιλάδα του Paro.

λευκά φουλάρια για το βουδιστικό καλωσόρισμα. Το
βανάκι μας κατευθύνεται παράλληλα με τον Paro
Chu, τον ποταμό του Paro, της πόλης όπου θα καταλύσουμε και της μοναδικής διεθνούς αεροπορικής πύλης του Μπουτάν. Όλα λούζονται από έναν
χρυσαφένιο και λαμπερό ήλιο που πλημμυρίζει τα
πάντα με χρώμα. Είμαστε θαμπωμένοι από το φυσικό τοπίο αλλά και τα κτίρια, όλα χτισμένα αυστηρά
με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και πλήρως
εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Η συγκίνηση είναι
πολύ δυνατή: όλα είναι διαφορετικά από οτιδήποτε
άλλο, ακόμα κι αν έχεις ξαναεπισκεφτεί άλλες περιοχές των Ιμαλαΐων. Αμέσως μετά, γνωριμία με την
τοπική κουζίνα, πολύ νόστιμη κι όχι τόσο καυτερή
όσο λέγεται. Κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο
μας, το Gangtey Palace, παλιό κυβερνείο του 19ου

αι., με όμορφο κήπο με στούπα και πανοραμική θέα
στην κοιλάδα και την πόλη του Paro, καθώς και το
μεγαλόπρεπο Paro Dzong στην ακριβώς απέναντι
πλαγιά (τα Dzong είναι βουδιστικά μοναστήριαοχυρά, χτισμένα πριν από αιώνες σε στρατηγικά
σημεία της χώρας).
Αφού εγκατασταθούμε στα υπέροχα, παραδοσιακά και χουχουλιαστά δωμάτιά μας, κατεβαίνουμε
για βόλτα στη μικρή πόλη, που είναι χτισμένη κατά
μήκος του ποταμού. Περιδιαβαίνουμε με το ηλιοβασίλεμα, κοιτάζοντας τα πανέμορφα ξυλόγλυπτα
κτίρια, στολισμένα με παραστάσεις από δράκους,
ελέφαντες, ελάφια και, σποραδικά, φαλλούς τυλιγμένους με κορδελάκι! Απ’ τα παράθυρα κρέμονται
αρμαθιές από καυτερό τσίλι, το εθνικό φαγητό του
Μπουτάν (τρώγονται και σαν κύριο πιάτο!!). Οι
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23 ∆εκεμβρίου: Paro – κοιλάδα Haa

ταμπέλες των καταστημάτων είναι καλαίσθητες,
ομοιόμορφες, και όλες στα αγγλικά. Οι άνθρωποι
είναι χαμογελαστοί και ήρεμοι και έχουν μογγολικά
και όχι νεπαλέζικα χαρακτηριστικά. Στην κεντρική
πλατεία τα παιδιά παίζουν κρεμασμένα πάνω σ’
ένα τεράστιο περιστρεφόμενο βουδιστικό προσευχητάρι! Μας χαιρετούν αλλά δε ζητιανεύουν (όπως
και κανείς και πουθενά σ’ όλο μας το ταξίδι!). Με
το τελευταίο φως της μέρας και με αρκετή ψύχρα
ανηφορίζουμε προς το αρχοντικό μας. Αφού φάμε
στο πλούσια τοιχογραφημένο εστιατόριό του, πηγαίνουμε στα δωμάτιά μας, όπου μας περιμένουν
ζεστές θερμοφόρες στα κρεβάτια. Μετά από πολλά
χρόνια, ύπνος του Νίκου χωρίς το τελευταίο τσιγάρο! Πολύ δύσκολο!

Πρώτη μέρα εγκλιματισμού για το Druk Path
Trek. ∆υστυχώς, οι κορυφές γύρω από το Paro
είναι καλυμμένες από σύννεφα. Σήμερα θα κινηθούμε προς τα δυτικά, στην κοιλάδα του Haa, και
περιμένουμε να δούμε από μακριά το Jhomolhari.
To βανάκι ανεβαίνει μέσα από πυκνό δάσος και,
μέσα από ένα άνοιγμα της ομίχλης, καταφέρνουμε
να δούμε το Jhomolhari σαν σύμπλεγμα μαζί με τον
γείτονά του, το Jichu Drake (6794μ.), και πιο δίπλα
έναν ανώνυμο βράχινο όγκο με παγωμένο κώνο.
Κάνουμε στάση στο διάσελο Cheli La (3890μ.),
το πιο ψηλό οδικό πέρασμα στη χώρα. Είναι μια
μυσταγωγία: παγωμένη ομίχλη, ελαφρό χιονάκι,
ένα δάσος από βουδιστικά σημαιάκια και εστίες με
λιβάνι που αχνίζει. Και, φυσικά, μια μικρή στούπα.
Στις κόγχες των γύρω βράχων είναι χωμένα μικροσκοπικά πολύχρωμα θυμιατηράκια. Ανεβαίνουμε σε
μια κορυφούλα γύρω στα 4000μ., όταν ένας άνεμος
διώχνει την ομίχλη, απελευθερώνοντας τη δύση
και το νότο και αποκαλύπτοντας μακριά στο βάθος
τη μύτη της κορυφής της Kanchenjunga! Απολαμβάνουμε για ώρα... Επιστρέφοντας στο διάσελο,
συναντούμε μια παρέα που μεταφέρει κοντάρια
για σημαίες-αφιερώματα στους νεκρούς της οικογένειας. Ο ξεναγός μας μάς εξηγεί τι συμβολίζουν
τα χρώματα των σημαιών στο βουδισμό· κίτρινο: γη,
πράσινο: βλάστηση, μπλε: ουρανός, κόκκινο: φωτιά,
λευκό: ατμόσφαιρα.
Κατηφορίζουμε με το βαν σε αρκετά χαμηλότερο υψόμετρο και συνεχίζουμε τον εγκλιματισμό
μας με πορεία προς το γυναικείο βουδιστικό μοναστήρι Kila Goemba (3450μ.), κρεμασμένο πάνω
σε απότομα βράχια. Μας υποδέχεται ένα γιακ έξω
απ’ τη στάνη του. Το μοναστήρι, πολύχρωμο, είναι
ένα σύμπλεγμα από μικρά δωμάτια και απότομες
ξύλινες σκάλες. Οι νεαρές μοναχές, με τα κόκκινα
ράσα και τα ξυρισμένα κεφάλια, μοιάζουν με αγοράκια. Μπαίνουμε στον χώρο προσκύνησης αφού
βγάλουμε τα παπούτσια μας κι αφήσουμε έξω τις
φωτογραφικές μηχανές (όπως σε όλες τις μονές).
Ο Thinley προσκυνά τον βωμό που είναι γεμάτος
από δώρα: λεφτά, μπισκότα, φρούτα. Επιστροφή
στο Paro. Το απόγευμα, εκδρομή μέχρι την απόληξη
του δρόμου της κοιλάδας, όπου βρίσκεται το ιστορικό μοναστήρι Drukyel Dzong. Χτίστηκε το 1647
σε ανάμνηση μιας σημαντικής νίκης του Μπουτάν
εναντίον του τότε αήττητου στρατού των Μογγόλων.
Σήμερα είναι ερειπωμένο αλλά παραμένει ατμοσφαιρικό. Μικρή βόλτα στο πανέμορφο χωριουδάκι
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Τρεκ, ημέρα 1η: Ανάβαση σε δάσος ψηλών κωνοφόρων.

του μοναστηριού. Από εδώ ξεκινούν το Jhomolhari
Trek και το περίφημο Snowman Trek, για πολλούς
το δυσκολότερο του κόσμου. Στην επιστροφή παρατηρούμε αρκετά νεόδμητα μέγαρα σε παραδοσιακό στυλ και πληροφορούμαστε ότι ανήκουν στους
βουδιστές αστέρες του Χόλυγουντ.
Το βραδάκι, η Αρετή και η Ράνια απολαμβάνουν
ένα βουδιστικό hot stone bath, ένα αχνιστό και χαλαρωτικό μούλιασμα σε ξύλινες σκάφες, όπου το
νερό θερμαίνεται από τεράστια πυρωμένα βότσαλα
του ποταμού. Η αίθουσα έχει κουρτίνες αντί για τοίχους κι έτσι έχεις την αίσθηση ότι είσαι σχεδόν στο
ύπαιθρο! ∆ίπλα σιγοτρίζουν τα ξύλα της πυροστιάς.
Ο Νίκος, στο δωμάτιο, προσπαθεί απεγνωσμένα να
ξεχάσει τη γεύση του Rothmans, τρώγοντας ό,τι
ξηροκάρπι βρει μπροστά του.
24 ∆εκεμβρίου: Μοναστήρι Taktsang – Paro
Dzong
∆εύτερη μέρα εγκλιματισμού. Θα ανέβουμε σε
ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του Μπουτάν,
το μοναστήρι Taktsang ή Φωλιά της Τίγρης (περ.
3000μ.). Η αφετηρία της πορείας βρίσκεται σ’ ένα
παρακλάδι της κοιλάδας του Paro. Ο ουρανός είναι καταγάλανος και η μέρα γλυκιά και ζεστή. Το

μοναστήρι είναι κρεμασμένο ψηλά σε μια ορθοπλαγιά ύψους 800μ. Στο ξεκίνημα του μονοπατιού,
χωμένο μέσα σε ένα πανέμορφο ελατοδάσος με
μικρό χείμαρο, είναι ένα γεφυράκι με ένα υδροκίνητο περιστρεφόμενο προσευχητάρι! Περπατάμε
μαζί με ένα πολύχρωμο πλήθος από οικογένειες
προσκυνητών που ανεβάζουν προσφορές (λάδι,
φαγητά) στο μοναστήρι. Παντού υπάρχουν μικροί
αυτοσχέδιοι αφιερωματικοί κούκοι. Είναι μια μοναδική διαδρομή μέσα από δάσος ροδόδεντρων, μπλε
πεύκων και ελάτων. Ταμπέλες υπενθυμίζουν στους
Μπουτανέζους να φορούν την παραδοσιακή τους
στολή, ενώ οι κάδοι απορριμάτων έχουν διαχωριστικά για τα ανακυκλώσιμα υλικά και είναι αισθητικά
ενσωματωμένοι στο περιβάλλον!
Μετά από ανάβαση 2 ωρών, φτάνουμε σ’ ένα
μικρό ύψωμα ακριβώς απένταντι από το Taktsang.
Είναι ένα γλυκά απόκοσμο θέαμα. Μετά από μια
σύντομη κατάβαση σε έναν πανύψηλο καταρράκτη με καταπληκτικά πουλάκια με κόκκινο στήθος,
αρχίζουμε να σκαρφαλώνουμε τις σκάλες που
οδηγούν στο ξακουστό μοναστήρι. Είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο προφήτη του Βούδα, τον
Guru Rinpoche, ιδρυτή του βουδισμού στο Μπουτάν. Λέγεται ότι αυτός έφτασε εδώ καβάλα σε
μια φλεγόμενη τίγρη. Τα αρχικά κτίρια, που είχαν
χτιστεί τον 17ο αι., κάηκαν το 1999 και ανακαινίσθηκαν εκ βάθρων μέσα σε 5 χρόνια. ∆υστυχώς,
στην πυρκαγιά χάθηκαν πολλά πολύτιμα κειμήλια.
Επισκεπτόμαστε το ασκηταριό του Guru Rinpoche,
ένα μικρό, περίτεχνα ζωγραφισμένο δωμάτιο με
βωμό, με ορατή από εσωτερικό παραθυράκι τη
σπηλιά που είχε ασκητέψει. Η παράδοση λέει ότι ο
Rinpoche ασκήτεψε σε πολλά και απομακρυσμένα
σημεία της χώρας και σε κάθε ασκηταριό άφηνε
ένα βουδιστικό γραπτό για να το ανακαλύψουν οι
μελλοντικοί ασκητές.
Στον επάνω όροφο υπάρχει λατρευτικός χώρος
με περίτεχνες τοιχογραφίες και αγάλματα, όπου
συρρέουν οι προσκυνητές. Εδώ πρωτοβλέπουμε το
∆έντρο της Φιλίας, μια παράσταση που απαντάται
συχνά στα μοναστήρια και τα κτίρια της χώρας.
∆είχνει ένα δέντρο και δίπλα του έναν ελέφαντα,
που πάνω του έχει ένα κουνέλι, πάνω σ’ αυτό
κάθεται ένας πίθηκος και στο κεφάλι του έχει ένα
πουλί που κόβει με το ράμφος του έναν καρπό.
Ο μύθος λέει ότι ο πίθηκος έφερε τον σπόρο του
δέντρου, ο λαγός τον φύτεψε, ο ελέφαντας τον
πότισε, αυτός βλάστησε, έγινε δέντρο, έβγαλε
καρπούς και το πουλί τους κατεβάζει για να τους
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To 1o camp του τρεκ, κάτω από το Jele Dzong (3450μ.).

φάνε οι τρεις φίλοι του. Βγαίνουμε στο μπαλκόνι,
που κρέμεται στο κενό, και θαυμάζουμε τα
δασωμένα βουνά. Μαθαίνουμε ότι, σύμφωνα με
το σύνταγμα του Μπουτάν, η δασοκάλυψη της χώρας απαγορεύεται να πέσει κάτω από το 60% της
συνολικής του έκτασης. Κατεβαίνοντας, το βλέμμα
επιστρέφει συνεχώς στις ολόχρυσες στέγες του
μοναστηριού. Το μεσημέρι τρώμε σε φάρμα γιακ.
Το κρέας του είναι νόστιμο αλλά σκληρό.
Συνεχίζουμε προς το Paro, με επίσκεψη στο
Εθνικό Μουσείο, το Ta Dzong. Στεγάζεται σε ένα
παλιό εξαώροφο παρατηρητήριο και περιέχει παραδοσιακές στολές και σκεύη, όπλα, εντυπωσιακά
θρησκευτικά αγάλματα, βουδιστικά λάβαρα και
μάσκες, ταριχευμένα έντομα και ζώα και, φυσικά,
μια εντυπωσιακή συλλογή από τα διάσημα γραμματόσημα του Μπουτάν. Έξω από το μουσείο
υπάρχουν 2 τεράστιοι χρυσοί κύλινδροι προσευχής, που τους γυρνά συνεχώς ένας φαντάρος.
Λίγα βήματα πιο κάτω, μπαίνουμε στο μεγάλο
κυβερνητικό και θρησκευτικό σύμπλεγμα της χώρας, το καστρομονάστηρο Paro Dzong. Στεγάζει
το κυβερνείο και το βουδιστικό πανεπιστήμιο.
Μόλις μπαίνουμε στην εσωτερική αυλή μένουμε
άναυδοι. Τεράστια πολύχρωμα ξυλόγλυπτα
μπαλκόνια, βουδιστικές παραστάσεις σε όλους
τους τοίχους, περίτεχνοι ακρογωνιαίοι δράκοι και
παντού δημόσιοι υπάλληλοι, άνδρες και γυναίκες,

με τις παραδοσιακές στολές και τη χαρακτηριστική
εσάρπα σε χρώματα ανάλογα της διοικητικής ιεραρχίας. Όσοι έχουν δει το φιλμ του Bertolucci Little
Buddha ίσως θυμούνται το κτίριο. Βγαίνοντας από
τον ναό, περνάμε το ποτάμι από μια σκεπαστή σκαλιστή ξύλινη γέφυρα, ένα μοναδικό κτίσμα με θέα το
Paro Dzong. Το βραδάκι απολαμβάνουμε μια ήρεμη
παραμονή Χριστουγέννων στα δωμάτιά μας, με τη
σκέψη στο τρεκ, που ξεκινά επίσημα αύριο.
25 ∆εκεμβρίου: Druk Path Trek (Jele Dzong,
3450μ.)
Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Το βανάκι μάς αφήνει
πάνω από το Εθνικό Μουσείο, όπου μας περιμένουν
οι συνοδοί μας με τα μουλάρια και τις προμήθειες.
Με αργό ρυθμό διασχίζουμε τις αγροικίες πάνω
από το Paro, με ΒΑ κατεύθυνση. Στόχος της πρώτης
μέρας είναι το Jele Dzong (3450μ., Υ∆ 1100μ.). Στη
διαδρομή βλέπουμε αγρότες και παιδάκια να παίζουν. Το πρώτο μας διάλειμμα είναι σε ένα όμορφο
καταπράσινο ξέφωτο πάνω από τα κτήματα, με μια
ασυνήθιστη λευκή μακρόστενη στούπα που διατρέχεται από πλάκες, όλες σκαλισμένες με την ίδια
mantra (βουδιστική συλλαβή ή λέξη που επαναλαμβάνεται σιωπηλά και ρυθμικά κατά τον διαλογισμό).
Το φως είναι λαμπερό και κάνει ευχάριστη ζέστη.
Μπαίνουμε σε πυκνό δάσος κωνοφόρων. Μετά από
περ. 1,5 ώρα γλυκιάς ανάβασης κάνουμε στάση
11
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για φαγητό σε ένα ξέφωτο με ρυάκια. Το… τραπέζι
έχει ήδη στρωθεί από τους προπορευόμενους
συνοδούς με τα ζώα: γυάλινα πιάτα, μεταλλικά
μαχαιροπήρουνα, μπωλ με όμορφα φαγητά πάνω
στη χλόη.
∆ιασχίζοντας δάσος με ψηλόλιγνα πεύκα
φτάνουμε στο διάσελο Jele La, όπου μας περιμένει
μια ωραία έκπληξη: Από πάνω μας, στο γλυκό φως
του απογεύματος, φέρνει βόλτες ένας αετός των
Ιμαλαΐων. Στα αριστερά μας διακρίνεται το μοναστήρι Jele Dzong. Μετά από μια μικρή κατάβαση 15’,
φτάνουμε σ’ ένα πλάτωμα, όπου ήδη έχει στηθεί
η κατασκήνωση της αποψινής διανυκτέρευσης.
Υπάρχουν σκηνές ύπνου, τραπεζαρίας, μαγειρείου και τουαλέτας! Ξαπλώνουμε στο γρασίδι για
να απολαύσουμε τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου.
Όταν πια δύει κι η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει,
το κρύο γίνεται αισθητό και μας ανάβουν μια μεγάλη
φωτιά. Φαγητό και τσάι στην τραπεζαρία και μετά
όμορφη κουβεντούλα και χαλάρωση γύρω απ’ τη
φωτιά, κάτω απ’ τον γαλαξία, φορώντας τις βέστες
μας (ευγενής προσφορά Τυροπώλη και Μαρίνας!).
Ένα βλέμμα του Νίκου δυτικά και νότια διακρίνει
ύποπτες λάμψεις! Η κουβέντα συνεχίζεται απτόητη,
όπως και οι λάμψεις. Το ψιλόχιονο που αρχίζει να
πέφτει μάς ωθεί εσπευσμένα στους υπνόσακους
(ευγενής προσφορά του ΠΟΑ). Συνεχίζεται και στο
τρεκ η ευχάριστη παράδοση της θερμοφόρας!
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26 ∆εκεμβρίου: Druk Path Trek (Jangchu
Lakha, 3770μ.)
Το χιόνι που χτύπαγε τη σκηνή όλη νύχτα ξύπναγε το Νίκο, αλλά όχι τους υπόλοιπους. Το πρωινό
ξύπνημα είναι με tent service! Αχνιστό τσάι και λεκάνη με ζεστό νερό για πλύσιμο σε κάθε σκηνή! Ο
ήλιος λάμπει κι ένα λεπτό στρώμα χιονιού σκεπάζει
τα πάντα. Τρώμε πρωινό στο ύπαιθρο σε τραπέζια
και καρέκλες. Αν και είναι κάτω από το μηδέν, δεν
αισθανόμαστε το κρύο λόγω του ήλιου. Στόχος σήμερα η κατασκήνωση στο πλάτωμα Jangchu Lakha
(3770μ.) Ξεκινάει η ανάβαση αρχικά για το Jele
Dzong, που βρίσκεται ακριβώς από πάνω μας. Στο
μοναστήρι μάς υποδέχεται ένας νεαρός καλόγερος,
ενώ ακούμε από τη διπλανή αίθουσα τους άλλους
μοναχούς να ψέλνουν με συνοδεία μουσικής από
κασετόφωνο. Μέσα στον ναό υπάρχει ένας Βούδας
4 μέτρα και πίσω του ένα εκπληκτικό πολύχρωμο
ξυλόγλυπτο με λουλούδια. Συνεχίζουμε την πορεία
κατά μήκος της κορυφογραμμής προς Β, με
υπέροχη ανοιχτή θέα στην κοιλάδα του Paro, που
τη βλέπουμε πια από 1500μ. ψηλότερα. Η διαδρομή
είναι δασωμένη, με έλατα, ροδόδεντρα και
άρκευθους. Ο ήλιος μεν λάμπει, αλλά τα βουνά στα
ανατολικά και τα βόρεια είναι δυστυχώς κρυμμένα
στα σύννεφα. Μετά τη στάση για το μεσημεριανό
φαγητό (ίδιο στυλ), κατηφορίζουμε μέσα από ένα
δάσος από άρκευθους και πανύψηλα ροδόδεντρα

Τρεκ, ημέρα 2η: διάσελο Jele La (3450μ.), στο βάθος το Jele Dzong.
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Το 2ο camp του τρεκ. Στο βάθος, η πορεία της επόμενης μέρας.

(όχι ανθισμένα, λόγω της εποχής, αλλά και
πάλι πολύ εντυπωσιακά). Ο καιρός κλείνει
κι αρχίζει να ψιλοχιονίζει. Το camp μας στο
Jangchu Lakha είναι στημένο σε όμορφο
πλάτωμα περιτριγυρισμένο από βουνά
και δάση, ενώ είναι ορατή μακριά στις
απέναντι πλαγιές η κατάληξη της αυριανής
διαδρομής. O Νίκος κάνει μια απολαυστική
βόλτα στο οροπέδιο και μπαίνει στο δάσος
με τα ροδόδεντρα. Όμως το χιόνι πυκνώνει,
η πείνα μεγαλώνει και μας ωθεί όλους στη
σκηνή της τραπεζαρίας. Παρά τη συνεχιζόμενη χιονόπτωση, περνάμε και πάλι το
βραδάκι γύρω από την υπαίθρια φωτιά.

Τρεκ, ημέρα 3η: Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα!

27 ∆εκεμβρίου: Druk Path Trek (λίμνη
Jaina Tsho, 3950μ.)
Ο Νίκος έκανε έναν φριχτό ύπνο. Μετά
από το ίδιο χλιδάτο ξύπνημα και πρόγευμα,
πάλι με ήλιο και χαρά Θεού, αλλά με το
χιόνι στρωμένο κανονικότατα, ξεκινάμε τη
σημερινή, μεγαλύτερη πορεία του τρέκ (10
ώρες), μπαίνοντας κατευθείαν στα ροδόδεντρα. Στόχος της 3ης αυτής μέρας, η λίμνη
Jaina Tsho (3950μ.) Συνεχής κόντρα, με την
Αρετή, τον Chris και τη Margaret να προηγούνται με πολύ δυναμικό βήμα. Εμείς, αργά
αλλά σταθερά. Φτάνουμε σε μια προκορφή
με όμορφη θέα. Πορεία λίγο στην κορυφογραμμή, 10 πόντοι φρέσκο χιόνι και υπέρο13
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Jimilang Tsho (3870μ.), η λίμνη με τις χρυσές πέστροφες, που όμως δεν είδαμε.

χη μακρά κατάβαση μέσα από χαμηλά ροδόδεντρα,
καταλήγοντας για διάλειμμα σε μια πανέμορφη στάνη γιακ στην κοιλότητα ενός βράχου, χωρίς όμως
ζώα, που έχουν κατέβει στα χειμαδιά. Ανάβαση
προς την επόμενη κορυφογραμμή, με την ελπίδα
να δούμε από μακρυά το Jhomolhari, που είναι και
η υπόσχεση αυτού του τρεκ. Βαδίζουμε με γρήγορο

ρυθμό, ανεβοκατεβαίνοντας κορφούλα κορφούλα.
Μια γερή κόντρα μας οδηγεί σε μια κορυφή στα
4100μ., όπου και εξανεμίζεται η πιθανότητα να
δούμε σήμερα τις πολυπόθητες ιμαλαϊκές κορφές
του ανατολικού Μπουτάν. Ο ουρανός έχει κλείσει,
φυσάει και κάνει ψόφο. Άγρια θέα στην κοιλάδα του
Paro στα αριστερά κι από κάτω μας μια υπέροχη

14 ημέρα 3η: Στη στάνη των γιακ.
Τρεκ,
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λίμνη στην οποία θα κατέβουμε αργότερα. Σ’ ένα
περίπου απάγκειο σημείο στρώνεται το πικνίκ μας,
πιο πρόχειρο αλλά εξίσου νόστιμο.
Με παγωμένα άκρα, αρχίζουμε την ειδυλλιακή
κατάβαση μέσα από τα χιονισμένα έλατα, που
μοιάζουν κυριολεκτικά με χριστουγεννιάτικα δέντρα,
προς στη λίμνη Jimilang Tsho (3870μ.) με τις
χρυσές πέστροφες. Περπατάμε στην όχθη της
λίμνης, ενώ ο Thinley ψάχνει ανάμεσα στα καφέ
φύκια να μας δείξει τα ξακουστά ψάρια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σε αρκετά σημεία η επιφάνεια του
νερού είναι παγωμένη και το μουντό φως δίνει στο
τοπίο την όψη ασπρόμαυρης φωτογραφίας, με εξαίρεση τους τεράστιους πράσινους παγοσταλακτίτες
στην ανατολική πλαγιά της λίμνης, που ορθώνεται
εντυπωσιακά απέναντί μας. Περνώντας πάνω από
ένα μικροσκοπικό γεφυράκι και κάτω από μια μικρή
κουκλίστικη γιρλάντα από βουδιστικά σημαιάκια,
φτάνουμε στην άλλη πλευρά της λίμνης.
Το χιόνι σκεπάζει τα πάντα και καλύπτει παχύ
τα φύλλα και τους κορμούς των ροδόδεντρων,
που τώρα, με τον γκρίζο απογευματινό ουρανό,
μοιάζουν με ολόλευκα καμπυλωτά γλυπτά. Ήμαστε
ήδη όλοι κουρασμένοι, αλλά ξέρουμε ότι ακολουθεί
κόντρα και μετά μια δίωρη ανηφορική τραβέρσα
μέχρι το αποψινό μας camp. Ο Chris και η Margaret έχουν πλέον κουραστεί και, με εντολή του
Thinley, ανοίγουμε εμείς βήματα. Έχουμε ακόμα

πολλές δυνάμεις. Ο Νίκος, αν και έχει να κοιμηθεί
της προκοπής από το Paro, αισθάνεται ήδη την
ευεργετική έλλειψη του μονοξειδίου του άνθρακα!
Γερή κόντρα, βαθύ χιόνι και ροδόδεντρα. Πού θα τα
ξαναβρείς αυτά; Σκάσε και προχώρα! Το τελείωμα
της κόντρας μάς φέρνει στην τραβέρσα που βλέπαμε χτες απέναντι από το camp. Το χτεσινό πλάτωμα
είναι ορατό πέρα από τη χαράδρα που μας χωρίζει.
Τα σύννεφα είναι σπασμένα κι αφήνουν το κοκκινομώβ φως του δύοντος ήλιου να κυριαρχεί. Απολαμβάνοντας το εντυπωσιακό θέαμα, μπαίνουμε με
γρήγορο ρυθμό στην τραβέρσα. Είναι ατέλειωτη κι
ατέλειωτα όμορφη. Κάνουμε στάση σε μια στούπα,
απ’ όπου, με το τελευταίο φως, βλέπουμε μακρυά
και χαμηλά τη φωτιά της κατασκήνωσης. Οι Άγγλοι
αργούν, έχουν μείνει πολύ πίσω. Είναι πια νύχτα,
ο καιρός κλείνει απότομα κι αρχίζει να χιονίζει. Μη
ξέροντας τον δρόμο, τους περιμένουμε πάνω στο
μονοπάτι. Μετά από ώρα, βλέπουμε επιτέλους στο
βάθος τους φακούς τους. Όταν μας φτάνουν, διαπιστώνουμε ότι οι δύο Άγγλοι φίλοι μας είναι αρκετά
εξαντλημένοι. Ρίχνει χιόνι, αλλά το camp στη λίμνη
Jaina Tsho δεν είναι πια μακριά και το υπόλοιπο
είναι ήπια κατάβαση. Όταν το περπάτημα τελειώνει, αισθανόμαστε πραγματικά πόσο κρύο κάνει. Η
νύχτα είναι παγωμένη και άυπνη για τη Ράνια, ενώ
ο Νίκος καταφέρνει να κοιμηθεί 3 ώρες.

Τρεκ, ημέρα 3η: ανάβαση σε χειμωνιάτικο δάσος ροδόδενδρων.

15
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Τρεκ, ημέρα 4η: Αυτή ήταν όλη κι όλη η θέα μας προς τα ψηλά βουνά!

28 ∆εκεμβρίου: Druk Path Trek (Labana La,
4210μ. – Phajoding Dzong, 3750μ.)
Ξυπνάμε όλοι παγωμένοι. Η ανατολή έχει αργήσει σχεδόν κατά 1 ώρα γιατί ακριβώς ανατολικά
απ’ την κατασκήνωση βρίσκεται μια μικρή κορφή.
Όταν αποφασίζουμε να βγούμε απ’ τις σκηνές,
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα εκπληκτικό χριστουγιεννιάτικο τοπίο. Οι γύρω λόφοι αστράφτουν στον
ήλιο. Μπροστά μας, η λίμνη Jaina Tsho αχνίζει
όπου δεν είναι τελείως παγωμένη. Η φωτιά είναι
αναμμένη γιατί το κρύο δεν αντέχεται (-10°), αλλά

το χιόνι γύρω απ’ τα πυρωμένα κούτσουρα δεν λειώνει, κρυσταλλιάζει. Στόχος της σημερινής πορείας,
η κορυφή Labana (4500μ.) και η κατάβαση προς το
μοναστήρι Phajoding Dzong, πάνω από την πρωτεύουσα, το Thimphu. Φεύγουμε με καθυστέρηση γιατί
o Chris και η Margaret δεν έχουν ακόμα συνέλθει.
Ο Νίκος φοβάται ότι αυτή η καθυστέρηση θα μας
στερήσει την τελευταία ευκαιρία να δούμε τις ψηλές
κορφές του Μπουτάν. Ανηφορίζουμε πάνω απ’ τη
λίμνη και φτάνουμε στο πρώτο διάσελο της μέρας.
Η ορατότητα είναι πολύ καλή και στα δυτικά βλέ-

∆ιάσελο Labana La (4210μ.), το ψηλότερο σημείο του τρεκ.

16
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πουμε κάποιες χαμηλότερες
κορφές από το συγκρότημα του
Jhomolhari. Ελπίζουμε ότι στο
επόμενο διάσελο θα εμφανιστεί
επιτέλους το πολυαναμενόμενο
θέαμα. Η διαδρομή είναι μοναδική, σε ένα κάτασπρο τοπίο
με διαδοχικές λιμνούλες και
διασελάκια. Σ’ όλη την πορεία
μάς συνοδεύει ένα μοναδικό
φαινόμενο: η επιφάνεια του
χιονιού είναι στρωμένη ομοιόμορφα από τεράστιους κρυστάλλους που λαμπυρίζουν
στον ήλιο σαν κοσμήματα! Η
κρυσταλλική τους δομή είναι
ορατή! Περνάμε υπέροχα, αλλά
πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι δε
θα δούμε τις ψηλές κορφές: τα
σύννεφα ανεβαίνουν καλύπτοντάς τες κι η Labana είναι ακόμα μακριά. Κι άλλη
λίμνη, κι άλλο διάσελο, κι άλλη ανηφόρα, κι άλλη
κατηφόρα, κι ο Thinley, που προπορεύεται, μάς
γράφει στο χιόνι ενθαρρυντικά μηνύματα.
Μια κατηφόρα μάς φέρνει ακριβώς απέναντι
απ’ το διάσελο Labana La (4210μ.) και την κορυφή
του. Είναι τώρα σαφές ότι η ανάβαση σ’ αυτή δε θα
μπορούσε να γίνει ακόμα κι αν φτάναμε νωρίτερα,
γιατί υπάρχουν κορνίζες και, επίσης, λόγω των συνθηκών, δεν αρκεί ο εξοπλισμός του τρέκινγκ. Στάση
για φαγητό, με αρκετό κρύο και αεράκι. Ανηφορίζουμε προς το διάσελο, στρέφοντας το κεφάλι συνεχώς προς την κατεύθυνση των μεγάλων κορυφών
και κάποια στιγμή ο Thinley, μέσα στα μαύρα και
λευκά σύννεφα, μας δείχνει κάτι πιο λευκό, ένα μέ-

Στη Labana La (4210μ.) με τον Thinley.

ρος της ψηλότερης κορυφής της χώρας, του Kula
Kangri (7554μ.), στα βόρεια σύνορα του Μπουτάν με
το Θιβέτ. Μ’ όλα αυτά τα σύννεφα, δυσκολευόμαστε
να ξεχωρίσουμε το ορατό από το φανταστικό, ενώ
σε 2 λεπτά, άλλα σύννεφα βάζουν οριστικό τέλος
στα διλήμματα. Όλοι ενθαρρύνουμε τον Chris και
τη Margaret και σε λίγο φτάνουμε στο Labana La
(4210μ.), με τον τεράστιο κούκο σε σχήμα στούπας
και τα σημαιάκια του. Ο ήλιος μάς φωτίζει μέσα από
τα σύννεφα και απολαμβάνουμε την περιμετρική
θέα, με τα βουνά χωρίς... κορφές!
Με ανατολική κατεύθυνση, ξεκινάμε την κατάβαση προς το camp. Ο καιρός κλείνει κι έρχεται
ομίχλη. Μπροστά μας αχνοφαίνεται μια στούπα που
ορίζει το διάσελο Phume La (4080μ.). Όταν το φτά17
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Στούπα στο διάσελο Phume La (4080μ.). Η κατάβαση αρχίζει.

νουμε, το μονοπάτι στρέφεται προς νότον και κάτω
στο βάθος, στην κοιλάδα, λαμπυρίζει, από το φως
του ήλιου που εμείς δεν βλέπουμε, η πρωτεύουσα
Thimphu. Η κατηφόρα γίνεται πιο έντονη και το συνηθισμένο απογευματινό χιονάκι κάνει την εμφανισή
του. Υπάρχει μια χαλαρότητα κι ευχαρίστηση στην
ατμόσφαιρα. Τώρα κινούμαστε σε δάσος με ειδυλλιακά ξέφωτα. Ψηλά στα δεξιά μας, στην απότομη
πλαγιά, βλέπουμε ένα μοναστήρι να κρέμεται σαν
από τον ουρανό και μια σειρά από σημαιάκια να το
ενώνουν με τη στούπα που είχαμε περάσει. Βλέπουμε κάτω μας το μοναστήρι Phajoding Dzong
(3870μ.), που έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Το camp μας
είναι ήδη στημένο. Είναι σαν ένα ψηλό μπαλκόνι
πάνω από την πρωτεύουσα. Οι νεαροί καλόγεροι,
με τα χρωματιστά τους ράσα, κατεβαίνουν χαρούμενοι προς μια μεγάλη αυτοσχέδια κατασκευή με
σκεπή, ψηλούς ξύλινους πασσάλους και παραβάν
από λαμαρίνες. Αναρωτιόμαστε τι πάνε να κάνουν
μέσα στην ομίχλη και το ψιλόχιονο. Όταν φτάνουμε,
ακούμε γέλια και φωνές πίσω απ’ τα παραβάν, ενώ

τα κόκκινα ράσα είναι κρεμασμένα παντού
ολόγυρα.
To μεγάλο σύμπλεγμα κτιρίων του
Phajoding έχει κοκκινίσει από το φως του
δειλινού, που δεν ξέρουμε από πού διαπερνά την ομίχλη. Ένα μεγάλο κτίριο είναι η
στάνη. Τα κατσικάκια στέκουν παραταγμένα
σύριζα στον τοίχο για να προστατευτούν
από το χιονάκι. Οι καλόγεροι έχουν πλέον
αποσυρθεί στο μοναστήρι και πλησιάζουμε
το σκεπασμένο κτιριάκι για να δούμε επιτέλους τι έκαναν εκεί. Βλέπουμε τις σκάφες
και τα βότσαλα ενός ημιυπαίθριου hot stone
bath! Εδώ οι μοναχοί απολαμβάνουν ιδιωτικό
spa, αλλά σε χειμερινές συνθήκες! Το κρύο
είναι υποφερτό, ο αέρας μυρίζει οξυγόνο
και, ξέροντας ότι ουσιαστικά η προσπάθεια
έχει τελειώσει, απολαμβάνουμε για πολλή
ώρα τη βραδυνή φωτιά, μασουλώντας ό,τι
έχει απομείνει από τις προμήθειες. Ο ευγενικός και χαμηλών τόνων Thinley απαντά
σε όλες μας τις απορίες για την ασυνήθιστη
χώρα του, ενώ μας δείχνει τη φωτογραφία
του νεαρού βασιλιά και της κοπέλας του,
την οποία όλοι οι κάτοικοι έχουν στο κινητό τους (παντρεύτηκαν πρόσφατα, στις 13
Οκτωβρίου 2011).
29 ∆εκεμβρίου: Druk Path Trek (κατάβαση στο Thimphu)
Ο Νίκος «ξυπνά» από τον φριχτότερο μέχρι
στιγμής ύπνο, με κρίσεις ασφυξίας και πανικού.
Παντού πυκνή ομίχλη και μια πασπάλα φρέσκου
χιονιού. Στο πρωινό η Αρετή μάς λέει ότι όλη τη
νύχτα δεν μπόρεσε να κοιμηθεί γιατί ακούγονταν
ουρλιαχτά από το dzong. Ο Thinley μας λέει ότι
προφανώς έπεφτε ξύλο στα μικρά παιδάκια-δόκιμους μοναχούς γιατί μάλλον δεν έψελναν σωστά!
Σε λίγο επισκεπτόμαστε το μοναστήρι. Είναι παλιό
και όχι ανακαινισμένο. Στην αυλή υπάρχει το δέντρο
του Βούδα. Μας υποδέχονται καλογεράκια ηλικίας
δημοτικού με σανδάλια και βρώμικα ράσα και μας
ξεναγούν στο εσωτερικό. Η Ράνια κάνει προσφορά 1
ngultrum (το τοπικό νόμισμα) και ρίχνει τα ζάρια κάνοντας μια ευχή. Έρχεται το 9, το τυχερό νούμερο
της συγκεκριμένης μονής, πράγμα που θεωρείται
πολύ καλός οιωνός! Αρχίζουμε την κατάβαση προς
την πρωτεύουσα μέσα σε πυκνή αλλά εξαιρετικά
ατμοσφαιρική ομίχλη. Ατέλειωτη ζούγκλα κωνοφόρων. Κάνουμε στάση σε μια στούπα με θέα το
Thimphu. Τα σχετικά αραιά κτίριά του απλώνονται

18

poa256.indd 18

27/6/2012 10:16:19 µ

στην πλατιά κοιλάδα, που περιστοιχίζεται
από βουνά με πυκνά δάση. ∆εν δίνει την
αίσθηση πρωτεύουσας κράτους, αλλά ορεινού
θερέτρου! Κατηφορίζοντας μέσα στο δάσος
συνειδητοποιούμε ότι πραγματοποιήσαμε
πεζή μέσα σε 4,5 μέρες τη διαδρομή από
τη συμπρωτεύουσα μέχρι την πρωτεύουσα
μιας χώρας!
Φτάνουμε στα πρώτα σπίτια του Thimphu:
μικρές αλλά καλοφτιαγμένες και πεντακάθαρες ξύλινες καλύβες μέσα στο δάσος,
παιδάκια που μας κοιτούν με περιέργεια και
μας χαιρετούν φιλικά. Αποχαιρετούμε τους
συνοδούς με τα μουλάρια τους και, με τον
Thinley, μπαίνουμε στο βανάκι για το κέντρο.
Η διαδρομή μέσα από την πόλη είναι εξωπραγματική. Όλα είναι παραδοσιακά, καθαρά
και περιποιημένα, αλλά σε πολύ μεγαλύτερες
διαστάσεις απ’ ό,τι στο Paro. Φαρδιοί δρόμοι,
πολυώροφα κρατικά κτίρια, ξενοδοχεία και
σπίτια, τράπεζες, καταστήματα. Τα πάντα
είναι στην τοπική ξυλόγλυπτη, πολύχρωμη
αρχιτεκτονική: ακόμα και το βενζινάδικο και
οι προστατευτικοί φράχτες στους δρόμους
και τις πλατείες των διασταυρώσεων. Αλλάζουμε χρήματα στην τράπεζα, όπου όλοι οι
υπάλληλοι (κυρίως γυναίκες) και οι πελάτες
φορούν την παραδοσιακή στολή. Το ίδιο και

Καλογεράκι στο Phajoding Dzong.

Phajoding Dzong (3870μ.), το τελευταίο camp του τρεκ.
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Κάτω στην κοιλάδα, το Thimphu, η πρωτεύουσα του Μπουτάν.

στο ταχυδρομείο, όπου αγοράζουμε τα περίφημα
γραμματόσημα από το άκρως οργανωμένο φιλοτελιστικό γραφείο του. Μετά το πολυπόθητο ντουζ
στο ξενοδοχείο, κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στους
δύο κεντρικούς δρόμους και στα στενάκια. Παντού
κρέμονται σημαίες του Bhutan και φωτογραφίες του
βασιλιά, καθώς τη χρονιά αυτή (2008) γιορτάζεται η
εκατονταετηρίδα της εγκαθίδρυσης της βασιλείας.
Χαζεύουμε τα μαγαζιά και συναντάμε ραφτάδικα με
μόδες για βουδιστές μοναχούς. Μέσα οι καλόγεροι
διαλέγουν με επιμέλεια τα ράσα και τα σχετικά
accessoires. Βλέπουμε και κάποια φτωχόσπιτα,
όπου πληροφορούμαστε ότι μένουν ξένοι εργάτες.
Το βράδυ στο ξενοδοχείο το φαγητό είναι υπέροχο. ∆οκιμάζουμε το τοπικό φαγητό, το ema datsi,
καυτερό τσίλι με σάλτσα λιωμένου τυριού. Όνειρο!
Παρά τον ύπνο σε κανονικό κρεβάτι και το χαμηλό
υψόμετρο, η νύχτα είναι εφιαλτική. Ο Νίκος έχει τα
ίδια συμπτώματα ασφυξίας και αϋπνίας και όλη η
νύχτα περνά με ασκήσεις αναπνοής hatha yoga που
του δείχνει η Ράνια.
30 ∆εκεμβρίου: Thimphu
Μέρα αφιερωμένη στην περιήγηση του Thimphu, της πρωτεύουσας των 89.000 κατοίκων!
Στο πρωινό μαθαίνουμε από τον Chris, που είναι
αναισθησιολόγος, ότι τα συμπτώματα του Νίκου
προφανώς δεν είναι υποξία από το υψόμετρο, αλλά

σύνδρομο στέρησης της νικοτίνης κι ότι, ευτυχώς,
κρατάνε μόνο λίγες μέρες! Με κρύο και βαριά
συννεφιά που καλύπτει όλα όσα είχαμε διασχίσει
στο τρεκ, κάνουμε την πρώτη μας στάση στη μεγάλη στούπα Memorial Chorten, αφιερωμένη από
παλαιότερη βασιλομήτορα. Εδώ έρχονται καθημερινά οι κάτοικοι να προσκυνήσουν πριν και μετά
τη δουλειά. Βλέπουμε πολλούς να προσεύχονται
βαδίζοντας γύρω από τη στούπα μετρώντας με το
βουδιστικό ροζάριο ή περιστρέφοντας τον κύλινδρο
προσευχής, ή κάνοντας γονυκλισίες. Αισθανόμαστε
ότι βρισκόμαστε στο σημείο αναφοράς μιας πόλης,
που όμως είναι πανέμορφο και κατανυκτικό. Ανηφορίζουμε για το Chamgangkha Lhakhang, παλιό
μοναστήρι του 12 αι. Είναι αφιερωμένο στα παιδιά
κι έχει υπέροχα πορφυρά χρώματα. Βλέπουμε
πολλούς γονείς με τα μικρά τους που έρχονται να
ευλογηθούν από τον ιερέα, που τους ακουμπά το
κεφάλι με ένα μαγικό μαχαίρι, όπως εμάς με την
αγιαστούρα. Οι άντρες μπαίνουν στο ιερό, ενώ οι
γυναίκες περιμένουν απ’ έξω. Επόμενη στάση, το
νοσοκομείο παραδοσιακής ιατρικής, με εξωτερικά
ιατρεία, νοσοκομειακό φαρμακείο βοτάνων, αίθουσες θεραπείας με βελονισμό και χαμάμ, εργαστήριο ανάλυσης ούρων και μουσείο παραδοσιακής
ιατρικής με έκθεση θεραπευτικών φυτών και άλλων
ουσιών. Λίγο πιο πάνω είναι και το μεγάλο και σύγχρονο νοσοκομείο συμβατικής ιατρικής.
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Κατόπιν κατευθυνόμαστε στο ζωολογικό πάρκο
πάνω από την πόλη, όπου βλέπουμε το εθνικό ζώο
του Μπουτάν, το τακίν (Budorcas taxicolor), μια
ενδημική διασταύρωση αντιλόπης και αγελάδας!
Ογκώδες και κακομούτσουνο, αλλά συμπαθέστατο!
Λίγο πιο πάνω βγαίνουμε σε σημείο πανοραμικής
θέας της πρωτεύουσας. Στεκόμαστε ανάμεσα σε
γιρλάντες με χιλιάδες βουδιστικά σημαιάκια και
ο Thinley μάς εξηγεί τα κτίρια. Στο κέντρο της
κοιλάδας το πρόσφατα ιδρυθέν κοινοβούλιο, ο
Άρειος Πάγος κι ανάμεσά τους ένα μικρό και σεμνό
κτίριο, το διοικητικό παλάτι του νέου βασιλιά. Στη
δεξιά πλευρά του ποταμού, σε μια διακλάδωση της
κοιλάδας, τα παλάτια των βασιλομητόρων, δηλαδή
των 4 συζύγων (αδελφών μεταξύ τους!) του προηγούμενου βασιλιά. Αυτός κατοικεί σε άλλο κλάδο
της κοιλάδας, όπου τον επισκέπτονται εναλλάξ οι
σύζυγοί του (ο Thinley διευκρινίζει ότι το αυτοκίνητο
της μιας εξ αυτών εμφανίζεται εκεί συχνότερα!).
Κατεβαίνοντας και πάλι στο κέντρο, συναντάμε
σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση τον περίφημο
τροχονόμο. Πριν λίγα χρόνια, όταν αυξήθηκαν τα
αυτοκίνητα, τοποθετήθηκε στη διασταύρωση ηλεκτρικό φανάρι. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν ότι το
φανάρι είναι απρόσωπο και ζήτησαν τον τροχονόμο
τους πίσω, καθιστώντας το Thimphu τη μοναδική
πρωτεύουσα στον κόσμο χωρίς φανάρια τροχαίας!
Ο ιδιαίτερα εκφραστικός τροχονόμος ρυθμίζει την
κυκλοφορία με απίστευτες χορευτικές αλλά ακριβέστατες κινήσεις!

Το διάσελο Dochu La (3115μ.) με τις 108 στούπες.
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Η Ερμού του Thimphu.

Κατόπιν επίσκεψη στο Μουσείο Υφαντικής
Τέχνης, με έκθεση βασιλικών και τελετουργικών
ενδυμάτων (το Μπουτάν έχει ονομαστές γιορτές
με στολές και μάσκες), και μετά σε υφαντικό εργα-
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Ρυζοχώραφα.

στήριο, για να δούμε τη σκληρή δουλειά της
ύφανσης των παραδοσιακών ρούχων και χαλιών. Το απόγευμα περνάμε στην άλλη πλευρά
του ποταμού, όπου βρίσκεται το εκπληκτικό
εργοστάσιο χειροποίητου χαρτιού. Αυτό
κατασκευάζεται από το δέντρο Daphne bholua
με επίπονη, κυρίως χειρωνακτική διαδικασία.
Παρακολουθούμε όλα τα στάδια παραγωγής,
την πολτοποίηση των κλαδιών, τη συμπίεση και
το στέγνωμα των φύλλων βιομάζας, τη χρώση
και τη διακοσμητική προσθήκη φύλλων και
πετάλων λουλουδιών, τον χειρωνακτικό ποιοτικό έλεγχο ενός εκάστου φύλλου χαρτιού.
Ακολουθούν ώρες βόλτας μέχρι τη νύχτα,
ρουφώντας τις μαγικές εικόνες της μοναδικής
αυτής πόλης. Επιτέλους, ήσυχος ύπνος.
31 ∆εκεμβρίου: Punakha
Πρωινή αναχώρηση με την άσβεστη ελπίδα να δούμε τις επτάρες. Τη νύχτα έβρεχε,
αλλά σε ηλιόλουστη πλέον ατμόσφαιρα ξεκινάμε το ταξίδι μας για την Punakha, παλιά
πρωτεύουσα και σημερινό θρησκευτικό κέντρο
του Μπουτάν. Το βανάκι ανηφορίζει και περνά
το Simtoka Dzong, το πρώτο τέτοιο κτίριο
που χτίστηκε ποτέ (1629) και που σήμερα διαθέτει πρότυπο κέντρο μελέτης της γλώσσας
Dzongkha, καθώς και φυτώριο και ερευνητικό
Βουκολικές
σκηνές στα περίχωρα της Punakha.
22
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Το σημείο σύγκλισης των ποταμών Mo Chu και Pho Chu.

κέντρο μανιταριών. Παραπάνω σταματάμε για οδικό έλεγχο αλλαγής διοικητικής περιφέρειας, όπου
αγοράζουμε αποξηραμένο τυρί γιακ από πλανόδιους (μασιέται και φτύνεται). Μέσα σε πυκνή ομίχλη
φτάνουμε στο διάσελο Dochu La (3115μ.), με το
σύμπλεγμα από 108 μικρές στούπες σε κυκλική
διάταξη (συμβολίζουν τον αριθμό των θεϊκών μετενσαρκώσεων του βουδισμού και ινδουισμού), αφιερωμένο το 2004 από τη βασίλισσα Ashi Dorji (μία
εκ των 4 αδελφών). Σαγηνευτική ατμόσφαιρα Άπω
Ανατολής, αλλά πάλι, λόγω νεφών, χωρίς επτάρες.
Κατάβαση σε υποτροπικό δάσος με μανόλιες και
καταρρακτάκια που τρέχουν από παντού. Πιο κάτω,
χωριουδάκια πνιγμένα σε τεράστια αλεξανδρινά
και χιλιάδες πρίμουλες και, ακόμα χαμηλότερα,
πεζούλες με ρυζοχώραφα. Περνάμε τη νέα Punakha, το χωριό που χτίστηκε για να φιλοξενεί
τους επισκέπτες του μεγάλου μοναστηριού, και
σταματάμε σε μια υπέροχη παιδική χαρά στη συμβολή των δυο ιερών ποταμών (Pho Chu «πατέρας
ποταμός» και Mo Chu «μητέρα ποταμός»), απ’ όπου
θαυμάζουμε το στολίδι του Μπουτάν, το Punakha
Dzong, το ιστορικό πολιτικοθρησκευτικό κέντρο της
χώρας. Το τεράστιο σύμπλεγμα 21 ναών στέκεται
θρονιασμένο στην ποτάμια άμμο και βρέχεται από
τα γαλαζοπράσινα ορμητικά νερά των ποταμών,
ακριβώς στο σημείο που αυτοί συγκλίνουν. Το
θέαμα είναι εκθαμβωτικό.

Κάνουμε μια βόλτα στην υπαίθρια αγορά, όπου,
μαζί με τα λαχανικά και τα αποξηραμένα κρέατα,
πωλείται και η τοπική ήπια εθιστική ουσία, το doma,
μια κόκκινη μάζα από πολτοποιημένo καρπό areca
και φύλλα betel, που μασούν και φτύνουν οι πάντες (και οι μοναχοί!). Έτσι επιτέλους μαθαίνουμε
τι είναι αυτό που κάνει τα δόντια των κατοίκων
κατακόκκινα και τι είναι οι χιλιάδες κόκκινοι λεκέδες στα πεζοδρόμια των πόλεων! Περνάμε το
ξυλόγλυπτο γεφυράκι και μπαίνουμε στο προαύλιο του Punakha Dzong. Ανεβαίνουμε τις σκάλες
προς τη μεγαλόπρεπη και ολοζωγράφιστη πύλη
(παραστάσεις μακροζωίας και δέντρου της φιλίας,
βουδιστικό ημερολόγιο) και μπαίνουμε στο πρώτο
τεράστιο αίθριο. Στο κέντρο, μια μεγάλη ολόλευκη
Ενδιαφέρον παιχνίδι στην παιδική χαρά της Punakha.
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Punakha Dzong, το θρησκευτικό κέντρο του Bhutan.

στούπα και ένα μεγαλόπρεπο δέντρο του Βούδα,
γύρω γύρω όροφοι με ξυλόγλυπτα μπαλκόνια. Από
την αντιδιαμετρικά αντίθετη είσοδο οδηγούμαστε στο
προαύλιο του κυρίως ναού, με χρυσοποίκιλτη πύλη
και κίονες. Μέσα, χρυσές ολοσκάλιστες κολώνες κι
ένας τεράστιος χρυσός Βούδας, περιστοιχισμένος
από τα επίσης τεράστια χρυσά αγάλματα του Guru
Rinpoche και του Shabdrung Ngawang Namgyal,
του Θιβετιανού Lama που ενοποίησε το Μπουτάν και ίδρυσε, το 1637, τον ναό αυτό. Στους
τοίχους, παραστάσεις απίστευτης ομορφιάς και
πολυπλοκότητας από τον βίο του Βούδα. Παντού
αμέτρητα χρυσά αγαλματίδια αγίων. ∆υστυχώς,
όπως σε όλα τα εσωτερικά ναών, απαγορεύονται
ρητά οι φωτογραφίες. Κατόπιν γρήγορη ματιά στην
τεράστια αίθουσα προσευχής,
όπου είναι αφημένοι σε διάταξη
οι πορφυροί μανδύες των
μοναχών, που μόλις έχουν
αποχωρήσει. Συγκλονισμένοι
αλλά γαλήνιοι, κατευθυνόμαστε
προς το ξενοδοχείο μας, που
βρίσκεται σε ένα υπέροχο
δάσος και είναι, όπως τα πάντα
εδώ, γεμάτο ζωγραφιές.
Το απόγευμα, αυτοκινητάδα
κατά μήκος του Mo Chu, με
βόρεια κατεύθυνση, για ένα
24
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σύντομο τρεκ στην αγροτική ενδοχώρα και τον ναό
Khamsum Yuelly Namgyal Chorten. Περνάμε
απέναντι το ποτάμι από κρεμαστή γέφυρα γεμάτη
σημαιάκια και συναντάμε ένα όμορφο βουκολικό
τοπίο, με αγρότες που οργώνουν με βόδια και
περιποιούνται τις καλλιέργειες από τσίλι και φασολάκια. Πάνω στα δέντρα υπάρχουν ξύλινα σπιτάκια με σανό για τα ζώα. Κάποιοι ξύνουν λεπτούς
κορμούς δέντρων, άγνωστο γιατί. ∆ιασχίζουμε ένα
δάσος... αλεξανδρινών και φτάνουμε στον ναό,
που χτίστηκε το 1999 από τη βασιλομήτορα Ashi
Tshering Yangdon (άλλη μια εκ των 4 αδελφών!).
Ένας υπέροχος κήπος οδηγεί στον ναό, απ’ όπου
φαίνεται πανοραμικά η κοιλάδα της Punakha. ∆υστυχώς ο ναός είναι κλειδωμένος κι ο φύλακας

Punakha Dzong: Η είσοδος στο ναό του μεγάλου Βούδα.
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έχει πάει για ψώνια. Λίγο παραπάνω στην
πλαγιά, ένα όμορφο κτίριο σε άλσος, το
ιδιωτικό ησυχαστήριο της βασίλισσας. Κατά
την κάθοδο της επιστροφής, βλέπουμε τους
αγρότες να φτιάχνουν φράχτες από τους
κορμούς που πριν έξυναν. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για το λιτό γεύμα μιας ήρεμης
αλλά αξέχαστης παραμονής Πρωτοχρονιάς. Εμείς πάμε για ύπνο, η Αρετή βγαίνει
για clubbing με τον Thinley.
1 Ιανουαρίου 2009: Chimi Lhakhang
- Paro
Γλυκό πρωινό με ήλιο και σύννεφα,
και στον βορρά μια λευκή ψηλή κορφή να
αχνοφαίνεται. Κατευθυνόμαστε προς το
τέλος της κοιλάδας της Punakha, για να
επισκεφθούμε τον ναό Chimi Lhakhang,
τον αρχαιότερο απ’ όσους έχουμε δει μέχρι
τώρα. Περπατάμε μέσα από κατακίτρινα λιβάδια σιναπιού, συντροφιά με διάφορα είδη
πουλιών, και φτάνουμε στις αγροικίες. Στις
αυλές, μέσα σε παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα,
οι οικογένειες πλένουν τα μωρά τους σε
μικρές μεταλλικές σκαφίτσες. Στις ανοιχτές
σοφίτες κρέμονται σαν γιρλάντες, αποξηραμένες λωρίδες κρέατος. Φτάνουμε στον
ναό, που είναι αφιερωμένος στον Drukpa
Kunley, τον τρελό άγιο του Μπουτάν. Ο
θρύλος τον θέλει να δέχεται επίθεση από

Σινάπι μετά στούπας.

Khamsum Yuelly Namgyal Chorten: Ο ιδιωτικός ναός μιας από τις 4 βασιλομήτορες του Μπουτάν.
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δαίμονες στο διάσελο Dochu La κι αυτός να τους
νικά και να τους μετατρέπει σε σκυλιά που τρέχουν
πανικόβλητα προς την κοιλάδα που βρισκόμαστε.
Αυτός τα κυνηγά και τα σκοτώνει με τον κεραυνό
της σοφίας, που δεν είναι άλλος από τον φαλλό! Σ’
αυτή τη θέση είναι χτισμένος ο μικρός ναός, που
είναι αφιερωμένος στη γονιμότητα. Στο ιερό βρίσκουμε λεπτούς και μακριούς ξύλινους φαλλούς,
καθώς και το βέλος και το τόξο του αγίου. Εδώ
προσκυνούν οι γυναίκες που θέλουν να τεκνοποιήσουν, ενώ οι μοναχοί είναι μικρά αγόρια, που τώρα
όμως είναι διακοπές. Έχουν ξεμείνει 3 αγοράκια,
που, φορώντας τα ράσα τους, παίζουν ποδόσφαιρο
με μια ξεφούσκωτη μπάλα. Μπαίνουμε κι εμείς όλοι
στο παιχνίδι και διασκεδάζουμε για αρκετή ώρα!
Στο μονοπάτι της επιστροφής διακρίνουμε

στα μποστάνια, ανάμεσα στα λάχανα και τα κουνουπίδια, φούντες, για τις οποίες εδώ κανείς
δεν ενδιαφέρεται. Βασικά, τις χρησιμοποιούν για
ζωοτροφή! Μετά από μια μικρή βόλτα στο χωριό,
χαζεύοντας τις εδώ άφθονες... φαλλογραφίες
στους τοίχους, αναχωρούμε για την επιστροφή
στο Thimphu κι από κει στο Paro, αφού ξαναπεράσουμε το διάσελο Dochu La με τις 108 στούπες,
που τώρα αστράφτουν σε όλο τους το μεγαλείο
μέσα στο λαμπερό φως. Κοιτάμε τον ορίζοντα:
και πάλι, δεν είναι γραφτό να δούμε τις επτάρες.
Πίσω στο ξενοδοχείο, ξεκουραζόμαστε, σε άλλο
όμως δωμάτιο, πολυτελέστερο, με μια όμορφη
τοιχογραφία της μακροζωίας.
2 Ιανουαρίου: Αναχώρηση

Από το παράθυρο του δωματίου μας χαζεύουμε το ηλιόλουστο πρωινό,
βλέποντας πόσο έχει στο
μεταξύ αλλάξει η φύση
γύρω μας: τα όρη στα
βόρεια είναι καλυμμένα με
χιόνι ακόμα και κάτω απ’
τα 3000μ. Με τον Thinley
κοιτάζουμε τα βουνά που
διασχίσαμε και διαπιστώνουμε ότι είμαστε πολύ
τυχεροί, γιατί εντωμεταξύ
έχουν γίνει απροσπέλαστα.
Κατεβαίνουμε στο ποτάμι,
κοντά στην πανέμορφη
ξύλινη σκεπαστή γέφυρα,
όπου βρίσκεται το γήπεδο
τοξοβολίας, του εθνικού
∆υό δυό, στη μπανιέρα δυό δυό.
σπορ του Μπουτάν. Για
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Jhomolhari (7326μ.): Το είδαμε μόνο από το αεροπλάνο.

καλή μας τύχη, αυτή τη στιγμή γίνεται αγώνας μεταξύ δύο ομάδων. Οι παίκτες φορούν παραδοσιακές στολές, ενώ οι ξύλινοι στόχοι, τοποθετημένοι
ο ένας απέναντι στον άλλον, είναι πολύ μικροί και
σε μεγάλη απόσταση από τους τοξοβόλους (140 μ.,
τριπλάσια από τα διεθνή στάνταρ!). Κάθε φορά που
ένα βέλος βρίσκει τον στόχο, η ομάδα πανηγυρίζει
με τελετουργικό τραγούδι και χορό. Κάνουμε τα
τελευταία ψώνια στην πόλη και αναχωρούμε για
το αεροδρόμιο. Το αεροπλάνο απογειώνεται με
το τελευταίο φως της μέρας και ούτε και τώρα
καταφέρνουμε να δούμε το Jhomolhari. Είναι
διάχυτη μια αίσθηση γαλήνης και πληρότητας που
μόνο η Ανατολή μπορεί να σου προσφέρει. Νοερά

αποχαιρετούμε τη χώρα του ∆ράκου της Αστραπής,
ένα κράτος που προτιμά, αντί του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος, να μετρά με οικονομικούς και
στατιστικούς δείκτες την κατά κεφαλήν Ακαθάριστη
Εθνική Ευτυχία.
Σημ.: Το ταξίδι αυτό πραγματοποιήθηκε με το νεοζηλανδικό/
βρετανικό πρακτορείο ορεινών δραστηριοτήτων High
Places (www.highplaces.co.uk). Οι υπηρεσίες του
πρακτορείου ήταν υψηλού επιπέδου και η όλη οργάνωση
και επικοινωνία με τον εκπρόσωπο εξαιρετική. Το High
Places συνεργάζεται με ένα από τα καλύτερα τουριστικά
πρακτορεία του Μπουτάν, το Bhutan Travel Bureau (www.
bhutantravelbureau.com).

Παίζοντας ποδόσφαιρο με τα καλογεράκια στο μοναστήρι Chimi Lhakhang.
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* Gross National Happiness

Κείμενο: Ράνια Χατζηδάκη
Φωτογραφίες: Νίκος Σταμπολίδης, Αρετή Σταμπούλογλου, Ράνια Χατζηδάκη

Σ

υμπιεσμένη ανάμεσα σε γιγάντιους γείτονες,
την Κίνα και την Ινδία, η μικροσκοπική ηπειρωτική χώρα του Μπουτάν (3,5 φορές μικρότερη
από την Ελλάδα) είναι ένας κατά βάσιν άγνωστος
τόπος, χαμένος μέσα στα ιμαλαϊκά όρη. Ένα βασίλειο που δεν αποικίστηκε ποτέ, ένα κράτος που,
στην προσπάθειά του να διατηρήσει την ανεξαρτησία του από τις βλέψεις όσων ισχυρών το περιτριγυρίζουν, είχε επιλέξει μέχρι πολύ πρόσφατα την
πλήρη πολιτική και πολιτιστική απομόνωση. Σήμερα
είναι ένας ανερχόμενος τουριστικός προορισμός,
αλλά και μια χώρα που συνειδητά προσπαθεί να
ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση των παραδόσεων και τον εκσυγχρονισμό.
Το Μπουτάν πρωτοκατοικήθηκε στη νεολιθική
εποχή, γύρω στο 2000 π.Χ., από νομάδες καλλι-

εργητές. Κατά τον 7ο αι. μ.Χ. εισήχθη στη χώρα ο
Βουδισμός, ο οποίος διαδόθηκε ευρέως από τον
ασκητή Guru Rinpoche, που στη χώρα ονομάζεται «δεύτερος Βούδας», εκτοπίζοντας αλλά και
ενσωματώνοντας στοιχεία από την προϋπάρχουσα σαμανική πίστη Bon. Το 1123 μ.Χ. ιδρύθηκε η
θρησκευτική σέκτα Drukpa, η σχολή του βουδισμού
που επικρατεί στο Μπουτάν. Τον 17ο αι. (1628) έγινε
η ενοποίηση του Μπουτάν από τον πολιτικοθρησκευτικό ηγέτη Shabdrung Ngawang Namgyal και
ξεκίνησε η ανέγερση, σε στρατηγικά σημεία της χώρας, πολλών dzong, δηλαδή μοναστηριών-οχυρών
μνημειακής αρχιτεκτονικής με θιβετιανές επιρροές,
για την προστασία από τους εχθρούς, τον έλεγχο
στρατηγικών ορεινών περασμάτων και την καλλιέργεια του βουδισμού. Σήμερα αποτελούν τα θρη-
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Μέχρι τις αρχές του 20ου αι. το Μπουτάν υπήρξε
ένα θεοκρατικό κράτος. Το 1907 οι Βρετανοί αποικιστές της Ινδίας στήριξαν την εγκαθίδρυση της
βασιλείας στο Μπουτάν, με 1ο βασιλιά τον Ugyen
Wangchuck. Οι τέσσερις βασιλείς που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, όλοι απόγονοι της δυναστείας
Wangchuck, υπήρξαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
κοινωνικοί αναμορφωτές. Ο 2ος βασιλιάς (Jigme,
στέψη 1926) εδραίωσε την ανεξαρτησία της χώρας,
υπογράφοντας συνθήκη φιλίας και συνεργασίας με
την Ινδία (1949), αποσοβώντας έτσι τον από νότον
κίνδυνο, ενώ αναμόρφωσε το διοικητικό και φορολογικό σύστημα.
Ο 3ος βασιλιάς (Jigme Dorji, στέψη 1952) ήταν
τρόπον τινά ο Καποδίστριας του Μπουτάν (σε μοναρχική εκδοχή!). Ίδρυσε Εθνοσυνέλευση, ανώτατο
δικαστήριο, εθνικό στρατό, αστυνομία και ταχυδρομική υπηρεσία, κατάργησε τους τοπικούς φύλαρχους και κωδικοποίησε τους νόμους, καθιέρωσε
για πρώτη φορά τη μαζική εκπαίδευση, διενήργησε
αναδιανομή των γαιών και έκανε το Μπουτάν μέλος
του ΟΗΕ, θέτοντας τέρμα στη μέχρι τότε αυστηρή
πολιτική απομονωτισμού. Ο Jigme Dorji ανέπτυξε το
οδικό δίκτυο, χτίζοντας, μεταξύ άλλων, τον πρώτο
αυτοκινητόδρομο, που συνέδεε την πρωτεύουσα
Thimphu με την εμπορική πόλη Phuntsholing στα
σύνορα με την Ινδία, ο οποίος έχει μήκος 184 χλμ.
και ανέρχεται απότομα από τα 150μ. στα 2350μ.
μέσα από ατελείωτες φουρκέτες. Ακόμα, υπέγραψε
με την Ινδία μια σημαντικότατη εμπορική συνθήκη
εξαγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας που παράΣτούπες στον ναό Khamsum
Yuelly Namgyal Chorten.

Το τωρινό βασιλικό ζεύγος.

σκευτικά και διοικητικά κέντρα κάθε ενός από τους
20 νομούς (τα dzongkhag). Τα μεγαλύτερα dzong
είναι κτίρια μεγάλης αρχιτεκτονικής πολυπλοκότητας, καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας και εκθαμβωτικής
ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας.

Ο προηγούμενος βασιλιάς του
Μπουτάν με τις 4 συζύγους του.
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Τσίλι, το εθνικό φαγητό του Μπουτάν.

Το εθνικό σπορ του Μπουτάν.

Prosciutto bhutanese.

γεται από τους παγετωνικούς
ποταμούς του Μπουτάν (σήμερα, πηγή του 32% των εσόδων
της χώρας). Ο Jigme Dorji
θεωρείται ο ηγέτης που έφερε
το Μπουτάν από τον μεσαίωνα
στον 20ο αι. Ο εκσυγχρονισμός
όμως δεν προχώρησε αναίμακτα: To 1964, ο τότε πρωθυπουργός Jigme Palden Dorji,
υπέρμαχος της ανανέωσης,
δολοφονήθηκε από αντιτιθέμενες ομάδες.
Ο 4 ος βασιλιάς (Jigme
Singye, στέψη 1972), ένας
ιδιαίτερα φωτισμένος και
μορφωμένος ηγέτης, εισήγαγε στη χώρα τη δημοκρατία,
δημιουργώντας σύνταγμα
και προκηρύσσοντας εθνικές
εκλογές που οδήγησαν στην
ίδρυση κοινοβουλίου (2008)
και εκλεγμένης κυβέρνησης.
Ο ίδιος συμπεριέλαβε στο
σύνταγμα τον όρο της υποχρεωτικής αποχώρησης κάθε
βασιλέα από το θρόνο όταν
κλείνει τα 65. Ο Jigme Singye,
που θεωρείται ο πατέρας του
σύγχρονου Μπουτάν, είναι ο
μονάρχης που έβγαλε τη χώρα
από τη μηντιακή απομόνωση.
Επέτρεψε για πρώτη φορά διεθνή δημοσιογραφική αποστολή
στο Μπουτάν, που κάλυψε τη
στέψη του το 1974, ενώ κατά
τη διάρκεια της βασιλείας του,
το 1999, ξεκίνησε η λειτουργία
του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού και του ίντερνετ και επετράπη η εισαγωγή δορυφορικών καναλιών. Για τη βελτίωση
της επικοινωνίας των κατοίκων
των απομακρυσμένων ιμαλαϊκών χωριών όπου δεν υπάρχει
ρεύμα, διανεμήθηκαν τηλέφωνα μικροκυμάτων με μπαταρία.
Το 1983 άρχισε να λειτουργεί
το πρώτο και μοναδικό μέχρι
σήμερα διεθνές αεροδρόμιο
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Guru Rinpoche, ο ιδρυτής του βουδισμού στο Μπουτάν,
με την τίγρη του (τοιχογραφία στο Paro Dzong).

της χώρας, αυτό του Paro
(πρόσφατα δημιουργήθηκαν
στο κεντρικό και ανατολικό
Μπουτάν 2 ακόμα αεροδρόμια
εσωτερικών πτήσεων για μικρά
αεροσκάφη των 6 ατόμων).
Επί της βασιλείας του Jigme
Singye ιδρύθηκε και η Εθνική
Τράπεζα του Μπουτάν (1982).
Το κύριο, όμως, και πιο
πρωτοποριακό έργο του Jigme
Singye είναι η υιοθέτηση και
τυποποίηση της κοινωνικοοικονομικής φιλοσοφίας της
Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας
(GNH, Gross National Happiness), με τους λεγόμενους
‘Τέσσερις Πυλώνες’ της:
ορθή διακυβέρνηση, αειφόρο
ανάπτυξη, περιβαλλοντική
προστασία και διατήρηση
της πολιτιστικής παράδοσης.
Το σύστημα αυτό βασίζεται
σε μετρήσιμους δείκτες που
αφορούν την οικονομία, το
περιβάλλον, την υγεία, την
εκπαίδευση και την πολιτική
και κοινωνική ειρήνη. Σήμερα,
το Μπουτάν κατέχει, σύμφωνα
με διεθνείς μετρήσεις, μια από
τις ψηλότερες θέσεις στην
κατάταξη εθνικής ευτυχίας
(8η από 178 χώρες), μαζί με
τον Καναδά, την Αυστραλία,
τις ΗΠΑ, την Ελβετία και τις
Σκανδιναβικές χώρες. Ο ίδιος
ο βασιλιάς υποστηρίζει ότι «η
Ακαθάριστη Εθνική Ευτυχία
είναι σημαντικότερη από το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν»
(«Gross National Happiness is
more important than Gross National Product»). Το σύστημα
προφανώς αποδίδει: μεταξύ
άλλων, μέσα σε 20 χρόνια, το
προσδόκιμο ζωής στο Μπουτάν έχει ανέλθει από τα 47
(1985) στα 67,7 έτη (2011).
Ο Jigme Singye υπήρξε
βασιλιάς με μεγάλες οικολο-

Σύμβολα για την αποτροπή των κακών πνευμάτων στολίζουν όλα τα κτίρια.
Τα 6 σύμβολα της μακροζωίας: ο υπερήλικας Shou-lao με το βουδιστικό
ροζάριο, ο ακλόνητος βράχος, η πηγή με το νερό της αθανασίας, το ιαματικό
δέντρο, οι μακρόβιοι και πιστοί γερανοί, το ελάφι.

31

poa256.indd 31

27/6/2012 10:18:00 µ

Το σύμπλεγμα του κοινοβουλίου στο Thimphu.

γικές ευαισθησίες. Το 1995 καθιέρωσε τον νόμο
περί προστασίας των δασών και του περιβάλλοντος,
σύμφωνα με τον οποίο η δασοκάλυψη του Μπουτάν απαγορεύεται να πέσει κάτω από το 60% της
συνολικής του έκτασης, ενώ έχει συνυπογράψει τη
Συνθήκη του Κυότο. Οι μονάδες υδροηλεκτρικής
ενέργειας χρησιμοποιούν το φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα «τρέχοντος ύδατος – άνευ φράγματος/ταμιευτήρα». Το Μπουτάν είναι μια χώρα
που, ενώ προστατεύει συστηματικά και ευσυνείδητα
τη δική του φύση και δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί

για την κλιματική αλλαγή, ωστόσο είναι από τις
πρώτες που άθελά τους υφίστανται τις συνέπειές
της, εξαιτίας της τήξης των παγετώνων. Το 1994 διερράγη το φυσικό φράγμα της παγετωνικής λίμνης
Lugge Tsho στη Lunana, προκαλώντας 21 θύματα
και πολλές υλικές καταστροφές σε απόσταση μέχρι και 80 χλμ. και μετατρέποντας εύφορα ορεινά
βοσκοτόπια σε ερήμους άμμου (είχαν προηγηθεί
διαρρήξεις το 1957 και το 1969). Σήμερα 24 τέτοιες
λίμνες της χώρας βρίσκονται στο όριο της διάρρηξης, με πιο επικίνδυνες τις Thothormey Tsho και
Rapsthrang Tsho στη Lunana, που,
αν διαρραγούν, θα απελευθερωθούν 53 εκατ. κυβ. μέτρα νερού.
Για τον λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει
μελέτες, σε συνεργασία με ξένες
ομάδες επιστημόνων, για τον ρυθμό πλήρωσής τους από παγετωνικά
ύδατα και την ανάπτυξη μεθόδων
ελεγχόμενης αποστράγγισής τους
ώστε να αποφεύγονται καταστροφικές υπερχειλίσεις.
Όσον αφορά τον τουρισμό, την
πολύ πρόσφατη αυτή εμπορική
δραστηριότητα για το Μπουτάν, ο
βασιλιάς έχει προωθήσει το απόλυτα ελεγχόμενο σύστημα «υψηλή
Τακίν, το εθνικό ζώο του Μπουτάν.
αξία, χαμηλή επιβάρυνση» («high
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Μοναχοί λιάζονται στην Punakha.

value, low impact»), ώστε να έλξει τουρίστες υψηλού κοινωνικοοικονομικού
επιπέδου και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Στο Μπουτάν μπορεί κανείς να
ταξιδέψει μόνον στα πλαίσια κάποιου
οργανωμένου ταξιδιού με πρακτορείο
και είναι υποχρεωμένος να δαπανά
το ελάχιστο ημερήσιο ποσό των $250
($200 για τη χαμηλή τουριστική περίοδο), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
τα έξοδα καταλύματος, μετακινήσεων,
συναλλάγματος, κ.λπ.
Ταυτόχρονα με τον εκσυγχρονισμό,
η πολιτική Εθνικής Ευτυχίας που εγκαινίασε ο βασιλιάς Jigme Singye διέπεται
από έντονο σεβασμό στην παράδοση.
Όλα τα κτίρια πρέπει να ακολουθούν
τον χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό ρυθμό του Μπουτάν, ενώ οι κάτοικοι είναι
υποχρεωμένοι να φορούν την τοπική
ενδυμασία στους χώρους εκπαίδευσης και εργασίας, κατά τη διάρκεια
κοσμικών και θρησκευτικών τελετών
και κατά την άσκηση του εθνικού τους
σπορ, της τοξοβολίας. Τα βουδιστικά
θρησκευτικά αισθήματα είναι έντονα
και αντικατοπτρίζονται στην καθημερινή προσκυνηματική πρακτική, αλλά και
στη μεγάλη διάδοση του βουδιστικού
μοναχισμού.
Το 2008, τη χρονιά που έγινε το
ταξίδι μας, ο Jigme Singye, σε ηλικία
53 ετών, αποποιήθηκε τον θρόνο προς
χάριν του γιού του, 5ου πλέον βασιλιά Jigme Khesar Namgyel, τότε 26 ετών, σπουδασμένου στην
Οξφόρδη και τις ΗΠΑ, που είναι επιφορτισμένος να
συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό, τη δημοκρατική ανάπτυξη και την πολιτική ανεξαρτησίας του Μπουτάν.
Επίσης, συνεχίζει επάξια την πολιτική συνεργασίας
με την Ινδία, ως αντίβαρο προς τη στρατιωτική επιθετικότητα της Κίνας, με την οποία τα σύνορα είναι
κλειστά από το 1959, όταν η Κίνα ολοκλήρωσε την
κατάληψη του Θιβέτ. Ήδη ο Jigme Khesar υπέγραψε ανανεωμένη συνθήκη φιλίας και συνεργασίας με
την Ινδία, ενώ τον περασμένο Οκτώβρη, μετά το
γάμο του με τη σπουδασμένη στην Ινδία 20χρονη
Jetsun Pema, οι δυό τους πραγματοποίησαν εκεί
τον έντονα διπλωματικού χαρακτήρα μήνα του μέλιτός τους. Γενικά, και οι δύο τελευταίοι βασιλείς
θεωρούνται ιδιαίτερα προσιτοί στον απλό πολί-

τη, ο οποίος μπορεί να τους συναντήσει κατόπιν
απλής αίτησης, ενώ ο νέος βασιλιάς έχει επιλέξει
για κατοικία του ένα πολύ σεμνό παλάτι δίπλα στο
κοινοβούλιο.
Το Μπουτάν είναι μια κατά βάσιν αγροτική κοινωνία, με την καθημερινότητα να περιστρέφεται
γύρω από τις γεωργικές απασχολήσεις, αλλά και
τις θρησκευτικές υποχρεώσεις. Κεφαλή του σπιτιού
είναι η γυναίκα και αυτή διενεργεί την κατανομή των
εργασιών στο νοικοκυριό. Ο γάμος, σε αντίθεση
με το παρελθόν, όπου επικρατούσε το συνοικέσιο,
βασίζεται σήμερα στον αμοιβαίο έρωτα, ενώ η απλή
συμβίωση είναι συνηθισμένη. Η ελάχιστη ηλικία γάμου για γυναίκες και άνδρες είναι τα 18 χρόνια. Σε
ορισμένα μέρη απαντάται το φαινόμενο της πολυανδρίας (πρόσφατα επίσημα καταργημένο από τον
νέο οικογενειακό κώδικα), ενώ σε ορισμένες φυλές
(π.χ. Laya) επικρατούν πολύ ελεύθερες ερωτικές
σχέσεις. Γενικά, οι γυναίκες στο Μπουτάν είναι σε
33
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Οι δεσποινίδες φορούν kira, ο ντροπαλός πιτσιρίκος φορά gho.

Ο Thinley, ο ξεναγός μας, φορώντας καθημερινό gho.

Κυρίες με kira (φόρεμα) και toego (ζακετάκι).

καλύτερη μοίρα απ’ ό,τι σε άλλες χώρες της Ασίας.
Θεωρούνται ίσες με τους άνδρες, είναι ελεύθερες
να επιλέξουν τον σύζυγό τους ή να πάρουν διαζύγιο
από αυτόν, κληρονομούν περιουσιακά στοιχεία και
μπορούν να εργάζονται, να διατηρούν επιχειρήσεις
ή να καταλαμβάνουν κρατικές θέσεις. Τα γυναικεία
μέλη της βασιλικής οικογένειας είναι ιδιαίτερα
προβεβλημένα, αναλαμβάνουν υπεύθυνες θέσεις
και έχουν μεγάλη μόρφωση. Μάλιστα, μια εκ των
τεσσάρων συζύγων του 4ου βασιλιά, η βασίλισσα
Ashi Dorji, γύρισε όλη τη χώρα, καλύπτοντας με34
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γάλες αποστάσεις με τα πόδια και πραγματοποιώντας trekking μεγάλου υψομέτρου για
να γνωρίσει τον λαό από κοντά, και κατόπιν
κατέγραψε τις εμπειρίες της σε ένα πολύ
όμορφο βιβλίο (βλ. βιβλιογραφία).
Στον τομέα της υγείας, οι κάτοικοι του
Μπουτάν απολαμβάνουν δημόσια συμβατική ιατρική περίθαλψη, ενώ εμβολιάζεται το
100% του πληθυσμού. Εξακολουθεί όμως να
ασκείται επίσημα και η παραδοσιακή ιατρική
που βασίζεται κυρίως στα φαρμακευτικά βότανα, τα οποία αφθονούν στην περιοχή, ενώ
οι γιατροί των δύο μοντέλων ιατρικής συνεργάζονται μεταξύ τους για τον προσδιορισμό
της βέλτιστης θεραπείας του ασθενούς!
Όσον αφορά την εκπαίδευση, παρότι στο
παρελθόν αυτή διεξαγόταν αποκλειστικά στις
μονές και ήταν θρησκευτικού χαρακτήρα,
σήμερα έχει καθιερωθεί η 11χρονη δημόσια
βασική εκπαίδευση, ενώ το 2003 ιδρύθηκε το
πρώτο Πανεπιστήμιο.
Το Μπουτάν είναι μια, με συμβατικά κριτήρια, χώρα του Τρίτου Κόσμου, που όμως
στα μάτια του επισκέπτη δεν μοιάζει καθόλου σαν τέτοια. Είναι ένας τόπος στον οποίο
δεν συναντήσαμε ούτε έναν ζητιάνο, ούτε
ένα σκουπίδι στους δρόμους των αστικών
Ο περίφημος τροχονόμος του Thimphu.
κέντρων ή στα πολυσύχναστα μονοπάτια,
καμμιά μορφή κοινωνικής εξαθλίωσης και
καμμία προσπάθεια εξαπάτησης του τουρίSnowman Trek).
στα ή επιθετικότητας προς αυτόν. Υπήρχε παντού
Bhutan: Χαμόγελα από τη στέγη του κόσμου,
μια εικόνα οργάνωσης, ηρεμίας και απλότητας,
∆ήμητρα Στασινοπούλου (2008), Toubi’s (το πρώτο
μια αίσθηση ότι ίσως, τελικά, εδώ να βρίσκεται η
ελληνικό φωτογραφικό λεύκωμα για το Μπουτάν).
μυθική Shangri-la.
Bhutan: Land of the Thunder Dragon, John
Berthold (2005), Wisdom Publications (λεύκωμα με
Βιβλιογραφία
θεαματικές
φωτογραφίες από τη μοναστική ζωή, τα
Lonely Planet: Bhutan (2007).
θρησκευτικά φεστιβάλ και την καθημερινότητα).
Bhutan: Himalayan Mountain Kingdom, FranPortraits of Himalayan Flowers, Toshio Yoshida
çoise Pommaret (2007), Odyssey Books (η συγ(2002), Timber Press (φωτογραφικό λεύκωμα με
γραφέας είναι ανθρωπολόγος που ζει στο Μπουτάν
μοναδικές φωτογραφίες, ιδίως των πόων ανθέων
από τη δεκαετία του 1980 και διαθέτει βαθιά γνώση
της αλπικής ζώνης).
του πολιτισμού του).
Bhutan Birds, Yeshey Dorji (2008), You2 Publishers
A portrait of Bhutan: Treasures of the Thunder
(εξαιρετικό φωτογραφικό λεύκωμα, ιδίως για τις
Dragon, Ashi Dorji Wangmo Wangchuck, Queen of
εικόνες σπάνιων και δυσθεώρητων πτηνών).
Bhutan (2006), Penguin.
Birds of Bhutan, Carol Inskipp, Tim Inskipp, &
Bhutan: A Trekker’s Guide, Bart Jordans (2012),
Richard Grimmlett (1999), Timeless Books (ορνιCicerone (ο πληρέστερος οδηγός τρέκινγκ για το
θολογικός οδηγός αναφοράς).
Bhutan, περιγράφει 27 τρεκ σε όλη τη χώρα).
A Field Guide to the Mammals of Bhutan, Tashi
Beneath Blossom Rain: Discovering Bhutan on
Wangchuk (2004), Department of Forestry, Royal
the Toughest Trek in the World, Kevin Grange
Government of Bhutan (ζωολογικός οδηγός ανα(2011), Bison Original (συναρπαστική αφήγηση του
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φοράς).
Ιστοσελίδες
www.tourism.gov.bt: Η επίσημη κρατική ιστοσελίδα
για τον τουρισμό.
www.raonline.ch/rao_promobt.html: Καταπληκτική
ελβετική ιστοσελίδα με επίσημα στοιχεία αλλά και
ιστορίες καθημερινών ανθρώπων του Μπουτάν (η
Ελβετία είναι ο πιο ένθερμος –και οικονομικός– υποστηρικτής του Μπουτάν στην Ευρώπη).
www.bhutan.gov.bt: Η επίσημη κρατική διοικητική
ιστοσελίδα.
www.grossnationalhappiness.com: Αναλυτική παρουσίαση της φιλοσοφίας της Ακαθάριστης Εθνικής
Ευτυχίας και εκτεταμένη παρουσίαση στατιστικών
αποτελεσμάτων από πρόσφατη επίσημη κρατική
έρευνα ανά νομό του Μπουτάν.
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/bt.html: Η σελίδα του CIA World Factbook για
το Μπουτάν, με αναλυτικά στατιστικά και πολιτικά
στοιχεία για τη χώρα.
www.drukair.com.bt: Η επίσημη ιστοσελίδα της
κρατικής Drukair, της μοναδικής εταιρίας που επιτρέπεται να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο
του Paro. Περιέχει την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία
της κατασκευής του αεροδρομίου και της επιλογής
κατάλληλων αεροσκαφών για το δύσκολο αυτό
πεδίο.
www.kingdomofbhutan.com: Τουριστική ιστοσελίδα.
www.kuenselonline.com: Σελίδα της Kuensel,
της μεγαλύτερης, αγγλόφωνης εφημερίδας του
Μπουτάν.

www.facebook.com/pages/Greece-Bhutan-Friendship-Association-Σύνδεσμος-Φιλίας-ΕλλάδαςΜπουτάν/149898525124050: Η σελίδα στο Facebook του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδος–Μπουτάν
(Greece–Bhutan Friendship Association), στον οποίο
μπορεί κανείς να γραφτεί μέλος και να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις του. Επικοινωνία: Romolo
Gandolfo, romolonthego@gmail.com.
Βίντεο στο UTube
www.youtube.com/watch?v=CXJwNSkdTH0: ∆ιαφωτιστική και διασκεδαστική συνοπτική παρουσίαση
του Μπουτάν.
www.youtube.com/watch?v=PN5mNMUNVcQ: Η παραδοσιακή γαμήλια τελετή του τωρινού βασιλιά του Μπουτάν, που έλαβε χώρα στις 13 Οκτωβρίου 2011.
www.youtube.com/watch?v=b-y502SMP1k: Απίθανο
βιντεάκι με τον τροχονόμο-χορευτή του Thimphu!
www.youtube.com/watch?v=nlKApjc9T2U: Προσγείωση στο αεροδρόμιο του Paro, με λήψη μέσα
από το θάλαμο διακυβέρνησης, που δείχνει το αεροσκάφος να πετά ξυστά από ένα σπίτι στην πλαγιά
της κοιλάδας!
www.unmultimedia.org/tv/unifeed/d/15055.html: Εικόνες και πληροφορίες για το φλέγον ζήτημα της
διάρρηξης παγετωνικών λιμνών στο Μπουτάν.
Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον
Romolo Gandolfo, μέλος του ∆Σ του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδος–Μπουτάν και βαθύ γνώστη και λάτρη
του Μπουτάν (romolonthego@gmail.com), για την
εμβριθέστατη επιμέλεια του όλου αφιερώματος.

Το βενζινάδικο του Thimphu!
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BHUTAN • ΚΛΑΣΙΚΑ ΤΡΕΚΙΝΓΚ
Snowman Trek

Ένα από τα πιο απαιτητικά και ονομαστά τρεκ των Ιμαλαΐων, για πολλούς το δυσκολότερο στον κόσμο. Από το Paro στο Nikachu Chazam, 25
ημέρες, περιοχή Lunana, παράλληλα με τα B σύνορα του Bhutan με το
Θιβέτ, περνά κάτω από 6 βουνά άνω των 7000μ. και διασχίζει 9 διάσελα
άνω των 4500μ.

Jhomolhari Trek

Από το Paro στη Dodina, ∆ Bhutan, 8 ημέρες, ψηλότερο σημείο 4800μ.,
εξαιρετική θέα προς Jhomolhari (7326μ.) και Jitsu Drake (6900μ.), εξαιρετικές εναλλαγές τοπίου.

Druk Path Trek

Το δημοφιλέστερο ορειβατικό τρεκ του Bhutan, από το Paro στο Thimphu, 5 ημέρες, ψηλότερο σημείο 4200μ., εξαιρετική θέα προς Jhomolhari
(7326μ.).

Laya-Gasa Trek

Από τη Laya στη Gasa, 14 ημέρες, ψηλότερο σημείο 5005μ., Β∆ Bhutan
εξαιρετική θέα στο Jhomolhari, ιδανικός συνδυασμός φυσικού τοπίου και
πολιτισμού, γνωριμία με ιστορικούς τόπους (Langzhi, Gasa) και την απομονωμένη ιμαλαϊκή φυλή Laya, που αριθμεί 800 μέλη και όπου δεν φτάνει
δρόμος, παρά μόνο το μονοπάτι του τρεκ.

Bumthang Cultural Trek

Τρεκ χαμηλότερου υψομέτρου και απαιτήσεων με έντονο πολιτιστικό και
ιστορικό ενδιαφέρον, από το Toktu Zampa στο Mesithang, 2 ημέρες, ψηλότερο σημείο 3360μ., γνωριμία με ενδιαφέροντα μοναστήρια και όμορφα
χωριά, πορεία μέσα από πανέμορφα δάση και κοιλάδες και κατά μήκος
ποταμών.
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BHUTAN
ΒΑΣΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τοπικό όνομα

Druk Yul («Xώρα του ∆ράκου της Αστραπής», ονομασία από τη βουδιστική
σχολή Drukpa)

Τοπική ονομασία
κατοίκων

Drukpa

Ετυμολογία
«Bhutan»

Boutan: άλλη ονομασία του Θιβέτ

Σύνορα

Κίνα (Β, ∆), Ινδία (Ν, Α), ηπειρωτική χώρα

Έκταση

38.394 τετρ. χλμ. (περ. όσο η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα μαζί)

Πληθυσμός

708.427 κάτ.

Πρωτεύουσα

Thimphu (2320μ., 89.000 κάτ.), η μόνη πρωτεύουσα στον κόσμο χωρίς φανάρια
τροχαίας, κατόπιν απαίτησης των κατοίκων της

Πολίτευμα

Συνταγματική κοινοβουλευτική μοναρχία (δικομματική βουλή 47 αντιπροσώπων)

Σημερινοί ηγέτες

5ος βασιλιάς (Druk Gyalpo): Jigme Khesar Namgyel Wangchuck • 1ος εκλεγμένος
πρωθυπουργός: Lyonchhen Jigmi Thinley

Νόμισμα

Ngultrum (1 ευρώ = 69 BTN)

Επίσημη γλώσσα

Dzongkha (μια εκ των 3 γλωσσών και 19 σημαντικών διαλέκτων της χώρας)

Θρησκεία

Βουδισμός (πλειοψηφία του πληθυσμού, επίσημη θρησκεία), Ινδουισμός
(σημαντική μειονότητα στο νότιο Μπουτάν) • 2000 βουδιστικοί ναοί–μνημεία
(phakang) και μοναστήρια (goemba), 8000 μοναχοί • τωρινός ηγέτης της
βουδιστικής σχολής Drukpa (70ος Je Khenpo): Trulku Jigme Chhoedra

Προσδόκιμο ζωής

2011: 67,2 έτη (1985: 47 έτη) • 50% του πληθ. κάτω των 30 ετών

Τεκνοποίηση

2,2 παιδιά ανά μητέρα

∆ιεθνής κατάταξη
στον δείκτη
ευτυχίας
(Gross National
Happiness)

8η από 178 χώρες

Εθνικά σύμβολα

Σημαία με τον δράκο (κίτρινο χρώμα: βασιλική κοσμική εξουσία, πορτοκαλί:
βουδιστική θρησκεία, λευκό του δράκου: αγνότητα) • εθνικό σύμβολο: δράκος
της αστραπής (druk) • εθνική εορτή: 17 ∆εκεμβρίου (στέψη 1ου βασιλιά το
1907) • εθνικός ύμνος (1953) • εθνικό άνθος: ιμαλαϊκή μπλε παπαρούνα
μεγάλου υψομέτρου (Meconopsis grandis, απειλούμενο είδος) • εθνικό δέντρο:
κυπαρίσσι • εθνικό πουλί: κοράκι (Corvus corax) • εθνικό ζώο: τακίν (Budorcas
taxicolor), ιμαλαϊκό βοοειδές, ενδημεί στα 4000μ. και άνω • εθνικό φαγητό:
ema datsi, πιάτο θανατηφόρο με βάση το τσίλι και σάλτσα λιωμένου τυριού! •
εθνικό σπόρ: τοξοβολία (datse)
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Πηγές εθνικού
πλούτου

γεωργία/κτηνοτροφία, υλοτομία, εξαγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από τους
παγετωνικούς ποταμούς, τουρισμός, βιομηχανίες στα σύνορα με την Ινδία

Έδαφος – κλίμα

Μια απόσταση 240 χλμ. σε ευθεία γραμμή και μια υψομετρική διαφορά
150μ. έως 7570μ. καλύπτει υποτροπικές, εύκρατες και αλπικές–παγετωνικές
περιοχές! • 3 ζώνες: υποτροπική (150μ. έως 2000μ., πεδιάδες, τροπικά
δάση και καλλιέργειες, θερμό και υγρό κλίμα), εύκρατη (2000μ. έως 4000μ.,
κοιλάδες, δάση κωνοφόρων και ροδόδενδρων, καλλιέργειες, εύκρατο κλίμα),
αλπική (4000μ. έως 7570μ., αλπικά λειβάδια, άδενδρες κορυφές με παγετώνες,
κτηνοτροφία γιακ, κλίμα αλπικό) • 677 παγετώνες (20% της έκτασης της
χώρας), 2.674 παγετωνικές λίμνες, 64% παρθένα δάση (ορεινά και τροπικά),
7,7% αρώσιμη γη, 26% της έκτασης είναι προστατευόμενες περιοχές ή εθνικά
πάρκα • μέγιστο ύψος: κορυφή Gangkar Puensum (7570μ.) • ελάχιστο ύψος:
ποταμός Drangeme Chhu (97μ.) • όλοι οι παγετωνικοί ποταμοί του Μπουτάν
τροφοδοτούν τον ποταμό Βραχμαπούτρα της Ινδίας

Βιοποικιλότητα

Εξαιρετικά μεγάλη (5.400 είδη φυτών, 770 είδη πουλιών, 200 είδη θηλαστικών)
• σημαντικά προστατευόμενα ζώα: λεοπάρδαλη του χιονιού (Panthera uncia,
100 άτομα), τακίν (Budorcas taxicolor, 500 άτομα), κόκκινο πάντα (Airulus fulgens
fulgens), μαυρολαίμης γερανός (Grus nigricollis, 500 άτομα)

Τουρισμός

Ετήσιος αριθμός τουριστών: 64.028 το 2011 (200 το 1974) • αριθμός τουριστικών πρακτορείων: 300 • ημερήσια υποχρεωτική δαπάνη (υπό μορφή δαπανών
καταλύματος, μετακίνησης, συναλλάγματος κ.λπ.): $250 – υψηλή περίοδος,
$200 – χαμηλή περίοδος • απαιτείται βίζα, την προμηθεύει το πρακτορείο
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Καλύτερες εποχές
για τουρισμό

Σεπ–Νοε: αίθριος καιρός, βουδιστικά φεστιβάλ Thimphu Tsechu και Bumthang
Tsechu • Μάρ–Μάι: ροδόδενδρα σε πλήρη άνθηση, βουδιστικό φεστιβάλ Paro
Tsechu (tsechu: εντυπωσιακές τελετές αφηγηματικών θρησκευτικών χορών με
μάσκες και πολύχρωμες στολές)

Χαμηλή τουριστική
περίοδος

Καλοκαίρι (εξαιρετικά έντονοι μουσώνες· όμως, η καλύτερη εποχή για παρατήρηση πόων ιμαλαϊκών ανθέων μεγάλου υψομέτρου)

Πολιτιστικές
ιδιαιτερότητες

Πολυγαμία (γάμος ενός άνδρα με άνω της μιας γυναίκες, συνήθως αδελφές
μεταξύ τους) και πολυανδρία (γάμος μιας γυναίκας με άνω του ενός άνδρες,
συνήθως αδελφούς μεταξύ τους) (καταργήθηκαν από τον νέο οικογενειακό
κώδικα τη δεκαετία του 1990) • από το 1994, απαγόρευση ανάβασης στις
κορυφές άνω των 6000μ., θεωρούνται κατοικίες των θεών (Gangkar Puensum,
7570μ.: η υψηλότερη μη κατακτημένη κορυφή στον κόσμο) • η μόνη χώρα στον
κόσμο όπου απαγορεύεται η πώληση καπνού και τιμωρείται με φυλάκιση χωρίς
αναστολή (έχουν φυλακισθεί ακόμη και βουδιστές μοναχοί!) • το τοπικό ένδυμα
είναι υποχρεωτικό για μαθητές και δημοσίους υπαλλήλους, επίσης σε όλες
τις τελετές, κατά το προσκύνημα σε ναούς και μοναστήρια, κατά την είσοδο
σε όλα τα δημόσια κτίρια, καθώς και κατά τους τοπικούς και εθνικούς αγώνες
τοξοβολίας • ολόιδια ονόματα για άνδρες και γυναίκες

Παραλειπόμενα

Το Μπουτάν είναι ένας από τους τόπους όπου θεωρείται ότι «ενδημεί» ο
θρυλικός Γέτι, ο χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων (τοπική ονομασία: Μigoi, για
τα παιδιά το αντίστοιχο του Μπαμπούλα!) • To University of Texas at El Paso
των ΗΠΑ είναι χτισμένο με βάση το αρχιτεκτονικό πρότυπο των οχυρών
μοναστηρίων (dzong) του Μπουτάν, σύμφωνα με ιδέα της συζύγου του πρώτου
του πρύτανη (1917), η οποία είχε δει αυτά τα κτίρια στο National Geographic
(τεύχος Απριλίου 1914).
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ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΤΟΥ BHUTAN
ΜΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Κείμενο: Ράνια Χατζηδάκη
Μέχρι τη δεκαετία του ’60, το Μπουτάν δεν είχε ταχυδρομείο. Στις 10 Οκτωβρίου 1962 ιδρύθηκε
η κρατική ταχυδρομική υπηρεσία και εκδόθηκε η πρώτη σειρά γραμματοσήμων! Το περιεχόμενό
τους ήταν γεμάτο εθνικούς συμβολισμούς. Απεικόνιζαν έναν χάρτη του Μπουτάν, τον πρώτο βασιλιά
της χώρας, έναν τοξοβόλο (εθνικό σπορ του Μπουτάν), έναν ταχυδρομικό δρομέα (που διέσχιζε και
εξακολουθεί να διασχίζει με τα πόδια ατέλειωτα μονοπάτια και ψηλά ιμαλαϊκά διάσελα για να παραδόσει την αλληλογραφία), ένα γιακ και το καστρομονάστηρο Paro Dzong. Ουσιαστικά, η χώρα αυτή
απέκτησε αεροπορικό γραμματόσημο πριν ακόμα αποκτήσει αεροδρόμιο (που άρχισε να λειτουργεί
το 1983)!
Έτσι ξεκινά επίσημα η συναρπαστική ιστορία του φιλοτελισμού στον παράξενο αυτό τόπο. Οι
ανεπίσημες ρίζες του όμως απλώνονται λίγο πιο πίσω στον χρόνο. Το 1951, ο βιομήχανος χάλυβα Burt
Todd και η γυναίκα του Susie φτάνουν στο Μπουτάν για τον μήνα του μέλιτός τους, προσκεκλημένοι
στους γάμους μιας Μπουτανέζας συμφοιτήτριάς τους στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, με τον τρίτο
βασιλιά της χώρας. Είναι οι πρώτοι Αμερικανοί που μπαίνουν στη χώρα και μάλιστα με τον μοναδικό για
την εποχή τρόπο: πεζή απ’ τα σύνορα της Ινδίας και κατόπιν με γαϊδουράκι μέχρι την πρωτεύουσα.
Ο Todd γοητεύεται από τον αγνό αυτό τόπο όπου έχει σταματήσει ο χρόνος, δημιουργεί φιλίες
και σχέσεις και κάποια μέρα προτείνει στον βασιλιά την έκδοση γραμματοσήμων σαν πηγή κρατικών
εσόδων (σύμφωνα και με το παράδειγμα άλλων μικρών κρατών, όπως το Μονακό και το Σαν Μαρίνο).
Ο βασιλιάς, μετά από κάποιους δισταγμούς, δέχεται κι ο Todd ξεκινά συνεργασία με τις ταχυδρομικές αρχές για τη δημιουργία πρωτότυπων γραμματοσήμων με ασυνήθιστα υλικά και πρωτοποριακές
εκτυπωτικές μεθόδους, ώστε να τραβήξουν την προσοχή του διεθνούς φιλοτελιστικού κοινού.
Ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική, μέσα στις δεκαετίες ’60 και ’70 το Μπουτάν εκδίδει τα πρώτα
στον κόσμο γραμματόσημα από μετάξι, από ατσάλι, από ανάγλυφο πλαστικό, αρωματισμένα, τρισδιάστατα, με υφή ελαιογραφίας. Μία από τις μεγαλύτερες φιλοτελιστικές πρωτοτυπίες παγκοσμίως
υπήρξε και η κυκλοφορία, το 1973, του πρώτου ομιλούντος γραμματοσήμου σε μορφή μικροσκοπικού
δίσκου βινυλίου, που παίζει στο πικάπ τον εθνικό ύμνο και την ιστορία της χώρας (σήμερα σπάνιο και
σημαντικής συλλεκτικής αξίας).

Φάκελος πρώτης μέρας κυκλοφορίας της πρώτης σειράς γραμματοσήμων του Μπουτάν (1962).
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Το 2008, έτος εορτασμού της εκατονταετηρίδας της βασιλείας στο
Μπουτάν, εκδόθηκαν με πρωτοβουλία της κόρης του Todd, Frances,
τα πρώτα στον κόσμο γραμματόσημα σε μορφή μίνι CD-ROM, που παίζουν ντοκιμαντέρ για την πολιτική ιστορία και τη φύση της χώρας, ενώ
ακολούθησε και το πρώτο στον κόσμο γραμματόσημο CD-ROM με web
portal. Σήμερα, η μεγάλη και ιδιαίτερα απολαυστική συλλογή εθνικών
Γραμματόσημο – δίσκος
γραμματοσήμων εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο του Μπουτάν, στο Paro,
βινυλίου (1973).
σαν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του αλλά και σαν δείγμα
σύγχρονης τέχνης.
Το Μπουτάν είναι μια χώρα που λίγοι γνωρίζουν κι ακόμα λιγότεροι έχουν επισκεφτεί. Τα γραμματόσημά του όμως είναι πασίγνωστα κι αγαπητά στον φιλοτελιστικό χώρο. Γιατί, εκτός από ασυνήθιστα, είναι και πολύ όμορφα, με ιδιαίτερα προσεγμένες καλλιτεχνικές παραστάσεις και πρωτότυπα
θέματα, ενώ οι αντισυμβατικές μέθοδοι κατασκευής τους έχουν συμβάλει καθοριστικά στο να αλλάξει
για πάντα η αντίληψη για το γραμματόσημο σαν ένα αντικείμενο από τυπωμένο χαρτί.
Τις τελευταίες δεκαετίες, μετά τη διάδοση των πρωτοποριακών γραμματοσήμων του Μπουτάν, η
μια χώρα συναγωνίζεται την άλλη σε πρωτοτυπία υλικών και τεχνικών. Έτσι έχουν εκδοθεί γραμματόσημα από διάφορα μέταλλα όπως αλουμίνιο, κασσίτερο, παλλάδιο, ορείχαλκο, ασήμι, χρυσό, πλατίνα.
Με ένθετα πολύτιμα υλικά όπως ρουμπίνι ή μαργαριτάρι. Με πετρώματα όπως γρανίτη, ασβεστόλιθο
και μαρμαρόσκονη, αλλά και άργιλο, άμμο της ερήμου, σκόνη μετεωρίτη, ηφαιστειακή σκόνη. Από
ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης όπως ξύλο, φελλό, σπόρο άνθους, κόκκο ρυζιού, φίλντισι, κερί.
Από υφάσματα όπως βελούδο ή δαντέλα. Με κεντητές χάντρες, στρας, κρύσταλλα Σβαρόφσκι. Ακόμα,
γραμματόσημα με οσμές, π.χ. σοκολάτας, καφέ, καρύδας ή, το καταπληκτικότερο, καμμένου ξύλου ως
μέσου προώθησης της προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές. Με ιδιότροπες μορφές όπως μίνι
βιβλίο, γυάλινο βιτρό, διάφανα, φωσφορίζοντα στο σκοτάδι, με ανάγλυφη επιγραφή σε σύστημα Braille
για τυφλούς ή σε μορφή τυχερού ξυστού. Και, φυσικά, γραμματόσημα που αξιοποιούν τα επιτεύγματα
της σύγχρονης τεχνολογίας: μίνι DVD, μίνι mp3 ή με μικροσκοπική φακοειδή οθόνη που δείχνει μερικά
δευτερόλεπτα βίντεο (π.χ. μια φάση γκολ) χωρίς τη χρήση αναπαραγωγικής συσκευής!
Τα γραμματόσημα του Μπουτάν, πέρα από τη συμβολή τους στην καθιέρωση του γραμματοσήμου
ως ενός πεδίου εφαρμογής πρωτότυπων μεθόδων κατασκευής και εκτύπωσης, έχουν με τη φήμη
τους συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη διεθνή προβολή μιας μικρής και απομονωμένης χώρας
κι ακόμα στην αποκόμιση πολύτιμων κρατικών εσόδων που έχουν μετατρέψει μια απλή απόδειξη
ταχυδρομικού τέλους σε σχολεία, νοσοκομεία και αεροδρόμιο!
Βλ. www.bhutanpostagestamps.com

Πανέμορφο επετειακό φεγιέ για τα 350 χρόνια της νίκης του Μπουτάν εναντίον του μογγολικού στρατού.
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Η

δράση του ΠΟΑ στο canyoning ήταν ιδιαίτερα
πλούσια και κατά το 1o εξάμηνο του 2012, με
τη διεξαγωγή 3 σχολών, συμμετοχές σε εξερευνήσεις και βελτιώσεις ασφάλισης, καθώς και πολλές
επαναλήψεις κατάβασης φαραγγιών. Τη φετινή
άνοιξη οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις είχαν σαν
αποτέλεσμα παροχή νερού στα ελληνικά φαράγγια
που μας εξέπληξε όλους και έδωσε την ευκαιρία
για καταβάσεις σε πιο προχωρημένη εποχή απ’
ό,τι συνήθως. Πολλοί απόφοιτοι των προηγούμενων
σχολών του ΠΟΑ συμμετέχουν πλέον συστηματικά
στις δραστηριότητες του Ομίλου και ιδιαίτερα στις
σχολές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των τεχνικών
ικανοτήτων τους και την εξέλιξή τους σε εν δυνάμει
στελέχη του ελληνικού canyoning. Αναλυτικότερα:

Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα

Φωτογραφίες: Βασίλης Μαργαρίτης

Κείμενα: Βασίλης Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

6η εκπαιδευτική σειρά Σχολών Canyoning
ΠΟΑ - άνοιξη 2012
Ο ΠΟΑ διοργανώνει συστηματικά, από το φθινόπωρο του 2009, πιστοποιημένες σχολές κατάβασης
φαραγγιών. Μέσα σε 6 εξάμηνα έχει πραγματοποιήσει 6 κύκλους σχολών (14 σχολές) και των τριών
επιπέδων.
Η 6 η Σχολή Μύησης Αρχαρίων διεξήχθη
κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Κατά τη
διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν καταβάσεις
στα φαράγγια Μύλων, Μεγάλου Ρέματος και
Χάβου. Στη συνέχεια, τον Μάιο, έλαβε χώρα η
6η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Α’ Επιπέδου (Αυτονόμων), με καταβάσεις στα φαράγγια
Μύλων, Λεπίδας και Ροδοκάλου, καθώς και
πρακτική εκπαίδευση σε οργανωμένα τεχνικά
πεδία. Τέλος, μετά από αίτημα των διασωστών
του τοπικού τμήματος Νέας Σμύρνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είναι σε εξέλιξη
η 7η Σχολή Μύησης Αρχαρίων, με έως τώρα
καταβάσεις στα φαράγγια Ενιπέα και Ορλιά
Ολύμπου. Υπεύθυνοι των τριών σχολών είναι οι εκπαιδευτές Βασίλης Μαργαρίτης και
Νίκος Χαρίτος, ενώ τον προγραμματισμό και
συντονισμό των πρακτικών μαθημάτων επιμελήθηκαν οι Βασίλης Μαργαρίτης και ∆ήμητρα
Στέρπη και των θεωρητικών μαθημάτων ο
Νίκος Χαρίτος. Τα πρακτικά μαθήματα στα
φαράγγια ανέλαβαν οι Βασίλης Μαργαρίτης
(13 ημέρες), Νίκος Χαρίτος (1 ημέρα), ∆ήμητρα
Στέρπη (13 ημέρες) και Μανώλης Μουτσόπουλος (2
ημέρες). Στη διεξαγωγή των σχολών συνέβαλαν
παλαιότεροι απόφοιτοι, που υποστήριξαν τις
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ CANYONING ΠΟΑ
6η ΣΧΟΛΗ ΜΥΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ

6η ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α’ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

7η ΣΧΟΛΗ ΜΥΗΣΗΣ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ

Αγγελοπούλου Βαρβάρα
Αθηναίου Νάντια
Απέργης Ιπποκράτης
Ευφραιμίδη Ναταλία
ΖαχαριάδηςΖαχαρίας
Κάσδαγλη Ευαγγελία
Τσελέντης Αντώνης

Απέργης Ιπποκράτης
Ευφραιμίδη Ναταλία
Ζαφειριάδης Ευστράτιος
Ζαχαριάδης Ζαχαρίας
Κρίκος Κώνσταντίνος
Μανόπουλος Αλέξανδρος
Μουστάκη Είρηνη
Μπόγλου Σταύρος
Νούλας Ιωάννης
Παντελέα Αντριάν
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Πίττα Φαίη

Αλμυρούδης Γαβριήλ
Μπαλαλά Μαριλένα
Μπεζουργιάννη Ηρώ
Νάκος Παντελής
Ξάνθος Ανδρέας
Παπαντωνίου Μαρία
Παρτσαλίδης Γιάννης

καταβάσεις κερδίζοντας ταυτόχρονα πολύτιμη
εμπειρία στις τεχνικές στελέχωσης ομάδων.
Αυτοί είναι οι:
Στάθης Λυχούδης (13 ημέρες), ∆ημοσθένης
Ανδριανόπουλος (10 ημέρες), Κατερίνα Μανέττα
(9 ημέρες) , Κώστας Μπέκας (8 ημέρες) , Γιάννης
Σίδερης (5 ημέρες), Απολλωνάς Θρασυβουλίδης
(5 ημέρες), Γιώργος Παπαδόπουλος (4 ημέρες),
Μάρκος Κουφοπαντελής (4 ημέρες), Αλέξανδρος
Ασημακόπουλος (4 ημέρες), Βίκυ Ασημακοπούλου
(3 ημέρες), Χάρης Οικονόμου (3 ημέρες), Σταύρος Αποσπόρης (2 ημέρες), Θάνος Βαρδάλης (2
ημέρες), Σίλα Παπαδοπούλου (1 ημέρα), Φάνης

Καπετανάκης (1 ημέρα), Σάντυ Μεσσαροπούλου
(1 ημέρα), Παναγιώτης Τσίγκανος (1 ημέρα), Ναταλία Ευφραιμίδη (1 ημέρα), Σταύρος Μπόγλου
(1 ημέρα).
Οι σχολές διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει ορίσει η Επιτροπή ∆ιάσχισης
και Εξερεύνησης Φαραγγιών της Σπηλαιολογικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΟΕ) και κατά τα πρότυπα
των γαλλικών σχολών canyoning, ενώ οι απόφοιτοι
λαμβάνουν πιστοποιητικό ανάλογο του επιπέδου
κατάρτισής τους. Τις δύο Σχολές Μύησης Αρχαρίων
παρακολούθησαν 14 άτομα, ενώ τη Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης 12 άτομα.

Η 6η Σχολή Μύησης Αρχαρίων στο Canyoning.
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Από την καθιερωμένη επίσκεψη μελών μας στο φαράγγι-ορόσημο της Κρήτης.

∆ράσεις Κοινωνικής
Προσφοράς
Σεμινάριο canyoning για τον «Βριλησσό»
Μετά από πρόσκληση του συλλόγου «Βριλησσός», ο εκπαιδευτής του ΠΟΑ Νίκος Χαρίτος πραγματοποίησε, στα γραφεία του συλλόγου, σεμινάριο
με 3 θεωρητικές εισηγήσεις για το canyoning, με
σκοπό την εισαγωγή στη δραστηριότητα και τις
βασικές τεχνικές της. Τις εισηγήσεις παρακολούθησαν πολλά μέλη του Βριλησσού. Στη συνέχεια
διοργανώθηκαν δύο ομαδικές καταβάσεις στα
φαράγγια Μύλων και Μεγάλου Ρέματος με υπεύθυνους διοργάνωσης τους Βασίλη Μαργαρίτη
και Νίκο Χαρίτο. Η όλη εκδήλωση είχε μεγάλη
επιτυχία και αρκετά μέλη του Βριλησσού συμμετείχαν και σε επόμενες καταβάσεις του ΠΟΑ.
Τις καταβάσεις υποστήριξαν τα εκπαιδευμένα
μέλη του Βριλησσού Στάθης Λυχούδης, Νίκος
Μανουσάκης και Χάρης Οικονόμου, καθώς και
πολλά εκπαιδευμένα μέλη του ΠΟΑ.

Κοτσόβολη εξερεύνησαν τα φαράγγια Βρυσιώτικο, Κριμπιάς και Λουκά στον Βόρειο Ταΰγετο.
• Ο ΟΣ Λουτρακίου δραστηριοποιήθηκε στη βόρεια Πελοπόννησο, με τις εξερευνήσεις των
φαραγγιών Ίναχου, Στεφανίου, Γερακίνας και
Κεφαλαρίου.
• Επίσης, ο πάντα δραστήριος Ι. Φαρσαράκης,
μαζί με μέλη του ΠΟΑ και άλλους φίλους,

Εξερευνήσεις φαραγγιών
Πολλά είναι τα φαράγγια που προστέθηκαν
στην ολοένα αυξανόμενη λίστα των εξερευνημένων φαραγγιών αυτή την περίοδο.
• Το μέλος του ΠΟΑ Λευτέρης ∆ημητρόπουλος
με τους Τάκη Παραγγίνη, Έφη Χριστοπούλου,
Γιάννη ∆ούβα, Σταύρο Καρτερολιώτη και Νίκο
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∆ιασχίζοντας με φίλους Κρητικούς το καλάμι...

εξερεύνησαν και ασφάλισαν το φαράγγι του
Σούβαλτου στην Αχαΐα.
• Μέλη του ΕΣΕΦ, με υπεύθυνο τον Γ. Ανδρέου,
εξερεύνησαν το φαράγγι του Στριφτού στην
Κνημίδα.

της Ζαρμπάνιτσας με συμμετοχή 11 ατόμων. Στα
περισσότερα τμήματα των δύο φαραγγιών υπήρχε νερό, κάτι που έκανε την κατάβαση ιδιαίτερα

Βελτιώσεις ασφάλισης φαραγγιών
Κατά το διάστημα που πέρασε, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στην ασφάλιση των φαραγγιών
της Γκούρας και της Λεπίδας (που απέκτησε διπλές
ασφάλειες σε όλες τις τραβέρσες και καταβάσεις),
με υπεύθυνο ασφάλισης τον Βασίλη Μαργαρίτη. Τα
υλικά ασφάλισης προσέφερε ο ΠΟΑ.

Συμμετοχή του ΠΟΑ στη 2η
Γιορτή Φαραγγιών στη Σίταινα
Αρκαδίας
Ο ΠΟΑ, έχοντας δηλώσει την ενεργή υποστήριξή του στη 2 η Γιορτή Φαραγγιών στη Σίταινα,
συμμετείχε στις εκδηλώσεις με 43 μέλη του. Η
υπέροχη φύση του Βόρειου Πάρνωνα, τα φιλόξενα
χωριά και το δαιδαλώδες ανάγλυφο των φαραγγιών του Βρασιάτη προσελκύει συχνά τον Όμιλό μας
στην περιοχή, μια περιοχή που ανακαλύπτουν και
επισκέπτονται όλο και περισσότεροι φυσιολάτρες.
Το Σάββατο 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε πεζοπορική κατάβαση των φαραγγιών του Λούλουγκα και
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ενδιαφέρουσα και ευχάριστη, βοηθούντος
και του καιρού. Την Κυριακή 20 Μαΐου ο ΠΟΑ
πραγματοποίησε την προγραμματισμένη του
κατάβαση στο τεχνικό φαράγγι της Λεπίδας.
Πρόκειται πιθανότατα για τη μεγαλύτερη ομαδική κατάβαση που έχει γίνει στη Λεπίδα, μιας
και συμμετείχαν συνολικά 43 άτομα. Υπεύθυνοι
της ομάδας του ΠΟΑ ήταν οι Νίκος Χαρίτος και
Βασίλης Μαργαρίτης. Στην κατάβαση της Κυριακής συμμετείχαν στην ομάδα του ΠΟΑ και
μέλη του Βριλησσού και του ΟΣ Λουτρακίου.

Αθλητική δραστηριότητα
Στο διάστημα που μεσολάβησε από το
προηγούμενο τεύχος των Φυσιολατρικών
Οριζόντων, πολλές, προγραμματισμένες και
μη, ομαδικές καταβάσεις έγιναν από μέλη του
Ομίλου μας. Ενδεικτικά, πραγματοποιήθηκαν
επαναλήψεις καταβάσεων στα ακόλουθα φαράγγια:
– Λεπίδα Αρκαδίας
– Γκούρα Πάρνηθας
– Ροσκά Ευρυτανίας
– Μαύρη Σπηλιά Ευρυτανίας
– Χάβος Εύβοιας
– Χα Κρήτης
– Πορτέλα Κρήτης
– Καλάμι Ι Κρήτης
– Καλάμι ΙΙ Κρήτης

Φαράγγι, ένα μέρος για να παίξεις με το νερό.

– Μαριδάκι Κρήτης
– Στριφτό Κνημίδας
– Βόθωνας Ευρυτανίας
– Μεγάλο Ρέμα Κνημίδας

Τι πρόκειται να ακολουθήσει…
Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για
το επόμενο διάστημα είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Παρακάτω αναφέρουμε τις σημαντικότερες.
Η 7η εκπαιδευτική σειρά Σχολών Canyoning
ΠΟΑ (φθινόπωρο 2012) προβλέπεται να περιλαμβάνει 3 σχολές: Μύησης Αρχαρίων, Προσωπικής
Τελειοποίησης Α’ Επιπέδου και Προσωπικής Τελειοποίησης Β’ Επιπέδου.
Επιπλέον και με γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής κατάρτισης στα μέλη του που
ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες, ο ΠΟΑ
προγραμματίζει την οργάνωση εξειδικευμένων
σεμιναρίων παροχής Α΄ Βοηθειών.
Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις:
Γραμματεία ΠΟΑ και ιστοσελίδες www.poa.gr και
www.canyoningingreece.gr.
Ραντεβού στα φαράγγια. Έως τότε, ευχάριστες και
ασφαλείς καταβάσεις.
Αρχοντική τσουλήθρα στον Όλυμπο.
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Κείμενο – φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος

Πρώτος ο αρχαίος Έλληνας ερευνητής Πυθέας αναφέρεται στη «Θούλη» σαν ένα νησί που
βρίσκεται στον ακραίο βορρά, έξι μέρες βόρεια
της Βρετάνης, και συμβολίζει από την εποχή της
αρχαιότητας την πιο βόρεια άκρη του κόσμου.
Ερμηνεύοντας τα αρχαία κείμενα, οι μελετητές
κατέληξαν ότι πρόκειται για την Ισλανδία, ενώ
«απώτατη Θούλη» φέρεται να είναι η Γροιλανδία.
Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, πρωτόγονο και
αυθεντικό, με την παγωμένη ενδοχώρα, το παρθένο αρκτικό τοπίο και τον απομονωμένο λαό
των Ινουίτ, αποτελεί κίνητρο για κάθε εναλλακτικό
ταξιδιώτη που θέλει να ζήσει κάτι το διαφορετικό
και απόκοσμο. Τα απόκρημνα φιόρδ, η αρκτική
τούνδρα, τα επιβλητικά παγόβουνα, οι κατακερματισμένοι παγετώνες, οι αλπικές λίμνες, οι
γρανιτένιες κορυφές και τα παγετωνικά ποτάμια
συνθέτουν αυτόν τον αφιλόξενο τόπο, μαζί με τον
παγωμένο αέρα, τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον
καυτό ήλιο και την απομόνωση.

Η ανατολική Γροιλανδία, αντίθετα με την νότια
και τη δυτική, που έχουν σημαντικό αριθμό κατοίκων, θεωρείται ένα από τα πιο ακραία και απομονωμένα περιβάλλοντα στο κόσμο, αφού δέχεται
συνεχείς επιδράσεις από το θαλάσσιο ρεύμα του
Βόρειου Ατλαντικού, το γνωστό και ως Storisen.
Πρόκειται για μια σταθερή μετακίνηση τεράστιων
όγκων πάγου από τον Βόρειο Πόλο προς τον νότο.
Κάθε δευτερόλεπτο, κατά μέσον όρο 150.000 m3
πάγου μεταφέρονται μέσω του στενού Fram, μεταξύ της Γροιλανδίας και του αρχιπελάγους Svalbard
της Νορβηγίας, προς τις ανατολικές ακτές της
Γροιλανδίας. Το ρεύμα αυτό δημιουργεί έντονα
καιρικά φαινόμενα και η ανατολική Γροιλανδία,
που κυρίως επηρεάζεται, πλήττεται από σφοδρές
θύελλες με έντονη βροχόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες και μεγάλης έντασης ανέμους.
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Η διάσχιση
Συναντηθήκαμε με τους φίλους στο Ρέικιαβικ
της Ισλανδίας. Πραγματικά ενθουσιασμένοι που
βρεθήκαμε ξανά για να προσπαθήσουμε ένα καινούργιο project στην Αρκτική. Είχαμε σχεδιάσει
μια αποστολή για μια διάσχιση στην Ανατολική
Γροιλανδία στην υποαρκτική ζώνη κοντά στον
66ο παράλληλο, χωρίς υποστήριξη σε βραχώδες
αλπικό πεδίο για περίπου 17 ημέρες. Ο αρχικός
ενθουσιασμός τις δυο πρώτες ημέρες στην Ισλανδική πρωτεύουσα άρχισε γρήγορα να μετατρέπεται
σε προβληματισμό, αφού η πρόγνωση καιρού για
την ανατολική Γροιλανδία δεν ήταν καθόλου καλή.
Την ημέρα της πτήσης όλοι με αγωνία περιμέναμε
στην αίθουσα αναμονής για κάτι νεότερο. Τελικά η
Αρκτική γι’ άλλη μια φορά μάς έδειξε τα δόντια της
και η προγραμματισμένη πτήση για το αεροδρόμιο
του Kulusuk καθυστέρησε για δυόμιση ημέρες λόγω
πολύ δυνατής θύελλας με σφοδρούς ανέμους στις
ακτές της Ανατολικής Γροιλανδίας. Έτσι αρχίσαμε
ν’ ανησυχούμε για τις καιρικές συνθήκες και για τις
επόμενες ημέρες, ενώ μάς ήρθαν στο μυαλό αυτά
που περάσαμε στην Ισλανδία τον προηγούμενο
Ιούλιο. Με την εμπειρία μας στην Αρκτική γνωρίζαμε ότι ο καιρός σπάνια είναι καλός και πρέπει να
ελπίζεις στον λιγότερο δυνατό άσχημο καιρό. Σε
καμία περίπτωση, όμως, δεν περιμέναμε μια τόσο
μεγάλη κακοκαιρία.
Με τρεις ημέρες καθυστέρηση και μετά από
μια πτήση διάρκειας 2 ωρών πάνω από τον Βόρειο

Ατλαντικό, φτάνουμε επιτέλους στο αεροδρόμιο
του Kulusuk της Ανατολικής Γροιλανδίας, που βρίσκεται στο ομώνυμο νησί. Ο καιρός βροχερός και
βαρύς, αλλά όλοι μας δείχναμε ανακουφισμένοι
που επιτέλους φτάσαμε. Γρήγορα όμως τα πλάνα
μας άλλαξαν και πάλι. Λόγω της σφοδρής θύελλας των προηγουμένων ημερών υπήρχε μεγάλη
συσσώρευση όγκου πάγου και η βάρκα δεν μπορούσε να μας μεταφέρει στην μικρή πόλη Tasilaq,
στο νησί Ammasalik, που ήταν και η αφετηρία της
διαδρομής. Έτσι αναγκαστήκαμε σε μια επιπλέον αναμονή 4 ωρών, έως ότου βρεθεί διαθέσιμο
ελικόπτερο για να μας μεταφέρει. Αφού φτάσαμε
στο μικρό ελικοδρόμιο, κατευθυνθήκαμε με τα
πόδια στην πόλη και τον τοπικό ξενώνα. Η προετοιμασία που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό ήταν
μεγάλη, με πολύ προσεκτικό προγραμματισμό,
σωστή επιλογή του εξοπλισμού και υπολογισμό
φαγητού βάσει ημερήσιων θερμίδων. Έπρεπε να
σκεφτούμε και το παραμικρό γραμμάριο βάρους.
Ξεκινώντας την αποστολή τα σακίδια ζύγιζαν 25-30
κιλά, αφού έπρεπε να κουβαλήσουμε ολόκληρο τον
εξοπλισμό για 17 ημέρες (υπνόσακους, χειμερινά
αντίσκηνα, φαγητό για 17+1 ημέρες, καύσιμα για
τις γκαζιέρες, σχοινιά, υλικά ασφάλισης για τους
παγετώνες, κραμπόν, πιολέ κ.ά.). Αφού ελέγξαμε
τα εφόδια και τον εξοπλισμό και τακτοποιήσαμε τις
τελευταίες λεπτομέρειες για την αποστολή, πέσαμε
νωρίς για ύπνο περιμένοντας με ανυπομονησία την
επόμενη μέρα.
Ημέρα 1η

Αλπική λίμνη καθοδόν προς την κορυφή.

Νωρίς το πρωί, μετά
από το τελευταίο κανονικό
πρωινό και τις προσευχές
για οίκτο στον θεό Θορ!!!
(τον θεό της μυθολογίας
των Βίκινγκς, του κεραυνού, της αστραπής και της
καταιγίδας) κατηφορίζουμε
προς το μικρό λιμανάκι του
Tasilaq, με τα λίγα διάσπαρτα παγόβουνα. Ο καιρός
βροχερός με χαμηλή νέφωση, αλλά χωρίς ιδιαίτερο
άνεμο. Επιβιβαζόμαστε, με
ολόκληρο τον εξοπλισμό,
για το 3ωρο ταξίδι μας μέχρι
την αρχή της διαδρομής, τις
όχθες του απόκρημνου φιόρδ Qinngertivaq. Το ταξίδι
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Το τελικό κομμάτι προς την κορυφή Imertivap Qaqqarativva.

είναι κρύο αλλά συναρπαστικό, καθώς ο Εσκιμώος
(Ινουίτ) βαρκάρης ελίσσεται με μεγάλη προσοχή
ανάμεσα στα παγόβουνα. Αφού μας αφήνει κοντά
σε μια παλιά κατασκήνωση κυνηγών και ψαράδων
Ινουίτ, αποχαιρετιόμαστε και ανανεώνουμε το
ραντεβού μας για 17 μέρες αργότερα. Με πλήρη
φόρτο και πολύ βαριά σακίδια ξεκινάμε προς την
πρώτη προγραμματισμένη διανυκτέρευσή μας δίπλα σε μια μικρή αλπική λίμνη. Κατασκηνώνουμε
μέσα σ’ ένα απίστευτο σκηνικό, περιτριγυρισμένοι
από γρανιτένιες βουνοκορφές, σε ένα πανόραμα
συνολικά 13 διαφορετικών παγετώνων, με τη βροχή
να δυναμώνει και τον παγωμένο αέρα να ρίχνει τη
θερμοκρασία αισθητά κάτω από το μηδέν.
Ημέρα 2η
Ο καιρός βαρύς και σήμερα αλλά ευτυχώς χωρίς βροχή. Ακολουθούμε τη διαδρομή κατά μήκος
της κοιλάδας Ikaasaalap llinnera, που αποτελεί μια
παραδοσιακή πορεία που ακολουθούν οι Ινουίτ με
τα έλκηθρά τους τον χειμώνα προς το εντυπωσιακό
φιόρδ Sermilik. Το φιόρδ αυτό αποτελεί μια μακριά
και απόκρημνη υδάτινη οδό στη νοτιοανατολική
Γροιλανδία, στα νερά της οποίας κάθε χρόνο καταλήγουν χιλιάδες παγόβουνα από τους τεράστιους
κατακερματισμένους παγετώνες. Ακολουθούμε
την κοίτη του ποταμού ανηφορίζοντας πάνω σε
καταπράσινες βουνοπλαγιές γεμάτες με τα αγριο-

λούλουδα της Αρκτικής μέχρι ένα πέρασμα, για να
κατευθυνθούμε και να στήσουμε τα αντίσκηνα στις
όχθες του φιόρδ. Το βράδυ, παρέα με τον ήλιο του
μεσονυχτίου, η απόλυτη σιωπή της Αρκτικής διακόπτεται από τον ήχο των παγόβουνων που λιώνουν
και στριφογυρίζουν στα ήρεμα νερά αλλάζοντας
σχηματισμούς. Θαυμάζουμε αυτόν τον περίεργο
ήλιο που χάνεται στον ορίζοντα, πίσω από τον τεράστιο παγετώνα της ενδοχώρας, αφήνοντας ένα
σταθερό λυκόφως μέχρι το ξημέρωμα.
Ημέρα 3η
Σήμερα επιχειρούμε την ανάβαση στην αλπική
κορυφή 939, ακριβώς πάνω από την κατασκήνωσή μας, με το ομώνυμο υψόμετρο. Ξεκινάμε
νωρίς το πρωί με ελαφρά σακίδια ημέρας και με
τον απαραίτητο εξοπλισμό, στην αρχή μέσα από
χορταριασμένες πλαγιές και στη συνέχεια από
γρανιτένιες πλάκες και παγετωνικές μορένες. Πιο
πάνω σαθρά πετρώματα και σκουρόχρωμες αμμώδεις επιφάνειες, ανακατεμένες με διάσπαρτες
χιονούρες. Ακολουθούμε μια στενή γρανιτένια κόψη
καλυμμένη με λεπτό πάγο μέχρι τον τελικό κώνο
της κορυφής. Η θέα από την κορυφή είναι εντυπωσιακή, με το γιγαντιαίο φιόρδ να δεσπόζει και στο
βάθος την αχανή έκταση πάγου της ενδοχώρας,
τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Ανταρκτική. Αυτό
το τεράστιο τείχος πάγου, που υψώνεται πίσω από
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Ανηφορίζοντας μέσα στην ενδοχώρα της Γροιλανδίας.

το φιόρδ, παραμένει παγωμένο για 3 εκατομμύρια
χρόνια. Εκτείνεται σε μήκος 2400χλμ. από βορρά
προς νότο, 1100χλμ. από ανατολή προς δύση, έχει
μέσο υψόμετρο 2500μ. και καλύπτει το 80% της
Γροιλανδίας. Το καλοκαίρι είναι η εποχή της «γέννησης» στην Αρκτική. Ένας τεράστιος στόλος από
παγόβουνα λαξευμένα από τα στοιχεία της φύσης
«γεννιούνται» από τους παγετώνες που πνίγουν τη
Γροιλανδία και καταλήγουν στο φιόρδ Sermilik σε
διάφορα σχήματα, που κάνουν τη φαντασία να καλπάζει και να δημιουργεί εικόνες. Μερικά απ’ αυτά
είναι τόσο οδοντωτά όσο τα κάστρα των παραμυθιών, κι άλλα τόσο λεία και συμμετρικά σαν τέλεια
γεωμετρικά σχήματα. Το ταξίδι αυτών των γλυπτών
από πάγο, από τους παγετώνες μέχρι τον Βόρειο
ωκεανό είναι παράξενα όμορφο και εντελώς απρόβλεπτο. Υπάρχει όμως και μια ανησυχία σχετικά με
τις πολικές αρκούδες, καθώς υπάρχουν παλαιότερες αναφορές για εμφανίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια αυτή την εποχή είναι πολύ σπάνιο να
βρεθεί κάποια πολική αρκούδα στις περιοχές που
είμαστε, διότι η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή
γι’ αυτές κι έτσι προτιμούν τις βορειότερες περιοχές. Πάντα όμως υπάρχει η πιθανότητα, από τους

όγκους πάγου, να έχει καμία παρασυρθεί νοτιότερα
και να χάσει τον προσανατολισμό της.
Ημέρα 4η
Μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα. Συνεχίζουμε
κατά μήκος του φιόρδ πάνω σε βραχώδες έδαφος
και αρκτική τούνδρα μέχρι τον φημισμένο κόλπο
των παγόβουνων. Ονομάζεται έτσι διότι, λόγω του
φαινομένου της παλίρροιας, που είναι πολύ έντονο
στην Aρκτική, η θάλασσα υποχωρεί και επανέρχεται
σε αποστάσεις που φτάνουν και το ένα χιλιόμετρο! Πολλά παγόβουνα ξεβράζονται στις όχθες
σχηματίζοντας έναν αχανή παγωμένο λαβύρινθο.
∆ιασχίζουμε την αμμώδη όχθη μέσα από τους καταγάλανους όγκους πάγου γι’ αρκετή ώρα. ∆ιάφορα
φύκια έχουν ξεβραστεί μαζί με τα παγόβουνα και
το παγωμένο αεράκι φέρνει μια έντονη δυσοσμία
που κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα. Ένα κοπάδι από
φάλαινες humpback, με τη χαρακτηριστική άσχημη
αναπνοή, βρίσκονται κοντά στις όχθες και ακίνητες
φαίνονται σαν να μας παρατηρούν προσεκτικά. Στο
τέλος της όχθης μια απότομη ανηφόρα μάς περιμένει, που με τα βαριά σακίδια μοιάζει ατελείωτη.
Πιο κάτω συναντάμε έναν εγκαταλελειμμένο οικισμό
όπου, πιο παλιά, Ινουίτ ζούσαν εκεί όλο το χρόνο.
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Ερείπια από πέτρινους τοίχους
δείχνουν ότι κάποτε εκεί υπήρχαν κατοικίες, ενώ λίγο πιο πέρα
οι άσπροι σταυροί πάνω σε σωρούς από πέτρες δείχνουν τους
τάφους των προγόνων τους.
Πίσω από τον οικισμό στήνουμε
τα αντίσκηνα και εγώ αφήνω
τον εαυτό μου να χαζεύει με τις
ώρες τα ήρεμα νερά του φιόρδ,
γεμίζοντας το μυαλό μου με τη
μαγεία της Αρκτικής.
Ημέρα 5η
Συνεχίζουμε με κατεύθυνση
νότια προς τις εκβολές ενός
ποταμού, εκεί που οι ψαράδες
Ινουίτ έστηναν τα δίχτυα τους για να ψαρέψουν τον
αρκτικό σολομό. Η διαδρομή μας διακόπτεται από
ένα τεράστιο ποτάμιο δέλτα που σχηματίζεται από
διάφορους παγετωνικούς χείμαρρους και ρέματα.
∆ιασχίζουμε με σανδάλια το δέλτα για περίπου
400μ. μέσα από το παγωμένο νερό, που σε πολλά
σημεία φτάνει ως το γόνατο. Μια σύντομη στάση
για ανασύνταξη και πάλι περπάτημα. Ακολουθούμε τις όχθες μιας μακρόστενης λίμνης πάνω στη
βραχώδη όχθη γι’ αρκετές ώρες και κατασκηνώ-

∆ιασχίζοντας τον παγετώνα Mittivakkat.

poa256.indd 61

νουμε στην αρχή του στενού κι εντυπωσιακού φιόρδ
Amitsivartiva, του οποίου η είσοδος φράσσεται από
ένα τεράστιο παγόβουνο. Από εκεί φαίνεται καθαρά
η ράχη την οποία θα ακολουθήσουμε την επόμενη
μέρα. Τα κουνούπια βρίσκονται σε τρελό κέφι και
τα τσιμπήματα στο σώμα και στα άκρα είναι εμφανή
και έντονα παρά τον μακρύ ρουχισμό.
Ημέρα 6η
Η σημερινή μέρα ξεκινά με μια σταθερή ανάβαση μέσα από γρανιτένιες πλάκες και βραχώ-
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Αλπική λίμνη κάτω από την κορυφή με την ονομασία 939.

δες πεδίο μέχρι το ψηλότερο σημείο της ράχης
Innertivik στα 543μ., που σηματοδοτείται από έναν
τεράστιο κούκο. Ακολουθούμε τη φαρδιά κορυφογραμμή περνώντας διαδοχικά από μερικές δολίνες
γεμάτες από νερά και μικρές αλπικές λίμνες για
πολλές ώρες, μέχρι που αποφασίζουμε να κατασκηνώσουμε μέσα σε μια τεράστια καρστική δολίνη
με μια αρκετά μεγάλη λίμνη. Το ελαφρό αεράκι
βοηθάει και διώχνει τα κουνούπια και τις μύγες, κι
έτσι μπορούμε να περπατάμε πιο άνετα χωρίς το
προστατευτικό δίχτυ στο κεφάλι. Στη Γροιλανδία,
όπως και σε όλη την Αρκτική, το καλοκαίρι υπάρχουν σμήνη ολόκληρα από κουνούπια και μικρές
μαύρες μύγες, τα οποία σε ακολουθούν όλες τις
ώρες. Μόνο όταν υπάρχει αέρας είναι η κατάσταση
κάπως πιο υποφερτή. Χωρίς δίχτυ στο κεφάλι δεν
μπορείς να περπατήσεις και πολλές φορές χρειάζεται να τρώμε και μέσα απ’ αυτό.
Ημέρα 7η
Συνεχίζουμε πάνω στη φαρδιά κορυφογραμμή
που οι Ινουίτ ονομάζουν «η στέγη του κόσμου». Για
αρκετές ώρες έχουμε πανοραμική θέα του φιόρδ
Sermilik στα δυτικά, του φιόρδ Ikaasatsivaq στα
ανατολικά και μπροστά μας τις γρανιτένιες κορυφές
του νησιού Ammasalik. Φτάνοντας στο νοτιότερο
σημείο της ράχης αρχίζουν να ξεπροβάλουν στο
βάθος τα χρωματιστά σπιτάκια του Tiniteqilaaq.
Αυτό το μικρό ψαροχώρι βρίσκεται στην ένωση των

δύο φιόρδ κι έχει μόλις 135 κατοίκους. Αρχίζουμε
σταδιακά να κατηφορίζουμε μέσα σ’ έναν λαβύρινθο
από βραχώδεις ρωγμές και μεγάλες πέτρες, μέχρι
τα πρώτα σπίτια. Στήνουμε τα αντίσκηνα λίγο έξω
από το χωριό, δίπλα στο μικρό νεκροταφείο.
Ημέρα 8η
Ημέρα ξεκούρασης σήμερα σ’ αυτό το χωριουδάκι και χρόνος για περιήγηση. Ήλιος με δόντια,
φυσικά, αλλά χωρίς αέρα, ιδανικές συνθήκες για
βόλτα. Οι λιγοστοί κάτοικοι ασχολούνται με το
κυνήγι φώκιας και πολικής αρκούδας, και με το
ψάρεμα. Μερικοί απ’ αυτούς το καλοκαίρι εξυπηρετούν με τις βάρκες τους τούς λιγοστούς τουρίστες
στις μετακινήσεις τους. Τα σπίτια μικρά, ξύλινα και
πολύχρωμα, χωρίς σύγχρονες ανέσεις, χωρίς ηλεκτρικό και νερό. Λόγω των πολύ ακραίων συνθηκών,
χρησιμοποιούνται γεννήτριες και φιάλες αερίου για
θέρμανση. Οι επικοινωνίες γίνονται αποκλειστικά με
ασυρμάτους VHF και δορυφορικά τηλέφωνα. Στο
χωριό υπάρχουν δημόσιες τουαλέτες και ντους,
τα οποία το καλοκαίρι είναι ανοιχτά μόνο μια μέρα
την εβδομάδα. Οι δρόμοι χωμάτινοι και πολλά
σκυλιά δεμένα έξω από τα σπίτια να γαυγίζουν στο
πέρασμα μας, ζητώντας τροφή. Τα σκυλιά στην
αρκτική δεν είναι κατοικίδια, είναι εργάτες, και έτσι
ακριβώς τα αντιμετωπίζουν. Τον χειμώνα τα χρησιμοποιούν στις μετακινήσεις τους, για να σέρνουν
τα έλκηθρα πάνω στα παγωμένα νερά των φιόρδ
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∆ιασχίζοντας την ακτή μετά την παλίρροια.

και τη χιονοσκέπαστη ενδοχώρα. Τους καλοκαιρινούς μήνες που τα σκυλιά δε δουλεύουν, οι Ινουίτ
τα κρατούν δεμένα στη σειρά με αλυσίδες και τα
ταΐζουν μόνο μια φορά την εβδομάδα. Στην άλλη
άκρη, βρίσκεται ένα χωμάτινο ελικοδρόμιο, καθώς
και η τεράστια δεξαμενή νερού που εξυπηρετεί τις
ανάγκες των κατοίκων για πόσιμο νερό. Ένα μικρό
σχολείο, το ταχυδρομείο, η εκκλησία και ο μικρός
κοινοτικός χώρος που χρησιμεύει για συναντήσεις
των κατοίκων κι έχει βιβλιοθήκη και δορυφορική
σύνδεση internet, συνθέτουν την εικόνα αυτού του
παραδοσιακού οικισμού. Όλ’ αυτά σε κάνουν να
συνειδητοποιείς από κοντά πόσο δύσκολη είναι
η ζωή αυτών των ανθρώπων που ζουν σ’ αυτό το
ακραίο περιβάλλον, κυρίως τον χειμώνα, όταν οι
θερμοκρασίες αγγίζουν τους -40οC.
Ημέρα 9η
Ένας ψαράς βαρκάρης μάς περνά απέναντι,
σε μια σύντομη διαδρομή 10 λεπτών, στο νησί
Ammasalik. Το τοπίο αλλάζει και βρισκόμαστε σε μια
περιοχή που μοιάζει σαν η εποχή των παγετώνων
να έφυγε μόλις λίγα χρόνια πριν. Υπάρχει λιγοστό
χώμα και οι πέτρες έχουν λαξευτεί, αφήνοντας
λείες, γρανιτένιες πλάκες γνεύσιου. Σημάδια που

δείχνουν ότι οι παγετώνες στο παρελθόν κατέληγαν μέσα στα νερά του φιόρδ. Η βάρκα μάς αφήνει
σε μια μικρή χερσόνησο στην άκρη ενός μεγάλου
κόλπου που στο τέλος του ενώνεται με το τεράστιο
δέλτα ενός παγετωνικού ποταμού που χύνεται στο
φιόρδ. ∆ιασχίζουμε τον κόλπο μέσα από τα παγωμένα νερά της ρηχής θάλασσας κι από μερικά
ξεβρασμένα παγόβουνα. Τα πόδια μετά από μια
ώρα μέσα στο νερό τα αισθάνομαι εντελώς μουδιασμένα, αλλά προχωρώ με γρήγορο ρυθμό χωρίς
να το πολυσκέφτομαι, για να φτάσω στην αμμώδη
παραλία. Μετά από μια στάση για να συνέλθουμε
λίγο, να ζεστάνουμε τα πόδια και να φορέσουμε
μπότες ξανά, ανηφορίζουμε τη γρανιτένια ράχη,
αφήνοντας πίσω μας το μεγάλο φιόρδ Sermilik, και
φτάνουμε στα απομεινάρια του παγετώνα που κάποτε κάλυπτε ολόκληρο το νησί. ∆ιανυκτερεύουμε
σ’ ένα μπαλκόνι με πανέμορφη θέα πάνω από μια
αλπική λίμνη στα όρια του παγετώνα Mittivakkat, με
τον λαμπερό ήλιο να δίνει καταπληκτικές αποχρώσεις στο μπλε και το γκρι του πάγου.
Ημέρα 10η
Και σήμερα ένας λαμπερός ήλιος μας καλημερίζει. Ό,τι καλύτερο γι’ αυτή τη μέρα, που θα
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Και πάλι, πορεία στην ακτή μετά την παλίρροια.

διασχίσουμε τον παγετώνα Mittivakkat. Γρήγορο
πρωινό, κραμπόν στα πόδια και μέσα στον παγετώνα. Το χιόνι λιγοστό, πράγμα που βοηθά πολύ,
καθώς όλες οι κρεβάς είναι ανοιχτές και εύκολα
μπορείς να βρεις τον δρόμο ανάμεσα τους. Κινούμαστε γι’ αρκετές ώρες πάνω στον παγετώνα, με
κατεύθυνση νότια, μέχρι που βγαίνουμε στη μορένα.
Βρισκόμαστε σ’ ένα μεγάλο βραχώδες οροπέδιο,
περιτριγυρισμένοι από μικρότερους παγετώνες.
∆ιασχίζουμε το οροπέδιο και κατηφορίζουμε από τις
βραχώδες πλαγιές μέσα από χιονούρες και μικρούς
διαδρόμους. Σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε σ’
ένα δίκτυο λιμνών με την ονομασία Sø («Σο») την
οποία έδωσαν οι ∆ανοί εξερευνητές και στα δανέζικα σημαίνει «λίμνη». Αυτή τη σειρά των λιμνών θ’
ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος της αποστολής. Η
μέρα τελειώνει και, φανερά κουρασμένοι, στήνουμε
τα αντίσκηνα δίπλα στη λίμνη Sø5. Ο καυτός ήλιος
προσφέρεται για ένα ολιγόλεπτο αναζωογονητικό
μπάνιο στα παγωμένα νερά της λίμνης, με τίμημα
τα άπειρα τσιμπήματα από τα κουνούπια. Στήνουμε
την κατασκήνωσή μας γύρω από κάτι μικρά ξύλινα
σπιτάκια που τα χρησιμοποιούν οι κυνηγοί Ινουίτ για
κατάλυμα τους κρύους χειμερινούς μήνες.

Ημέρες 11 έως 14
Τις επόμενες μέρες κινούμαστε κατά μήκος
αυτής της σειράς από λίμνες (Sø4, Sø3, Sø2 και
Sø1), με σύμμαχο τον ανέλπιστα καλό καιρό, με
έντονη ηλιοφάνεια και ένα απαλό δροσερό αεράκι.
Κινούμαστε πότε ανατολικά και πότε δυτικά από τις
όχθες των λιμνών, ανεβοκατεβαίνοντας ανάμεσα σε
βραχώδης λόφους, χιονούρες και φαρδιά λούκια.
Κατασκηνώνουμε στις όχθες των λιμνών μέσα στο
πραγματικά ειδυλλιακό αρκτικό σκηνικό. Την τελευταία ημέρα αφήνουμε πίσω μας τα βραχώδη υψίπεδα του νησιού και κατηφορίζουμε προς τη θάλασσα.
∆ιανυκτερεύουμε λίγο ψηλότερα από τις όχθες του
φιόρδ Kong Oskars, δίπλα σε ένα μικρό ποταμάκι.
Ημέρα 15η
Ο καιρός σήμερα βαρύς, με χαμηλή νέφωση και
δυνατό αέρα. Σηκωνόμαστε, χωρίς το καθημερινό
πρωινό άγχος, να μαζέψουμε τα πράγματα. Σήμερα επιχειρούμε την ανάβαση στην αλπική κορυφή
Imertivap Qaqqartivaa (1010μ.). Ξεκινάμε μόνο με τα
απαραίτητα της ημέρας και τον τεχνικό εξοπλισμό.
Ανηφορίζουμε αρχικά μέσα από διαδρόμους χιονιού
μέχρι ένα αμμώδες πλάτωμα με σκούρες γήινες
αποχρώσεις. Ακολουθεί μια δαιδαλώδης ανάβα-
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ση πάνω και ανάμεσα από τεράστια
βράχια, που μας καθυστερούν πάρα
πολύ. Στοχεύοντας προς το διάσελο,
περνάμε μια σειρά από παγετωνικές
λίμνες, όπου μεγάλες κομματιασμένες
κάτασπρες πλάκες πάγου πάνω στο
βαθύ μπλε του νερού δίνουν την εικόνα ενός εντυπωσιακού αλπικού μωσαϊκού. ∆ιασχίζουμε έναν λαιμό που
καλύπτεται από έναν μικρό παγετώνα
και καταλήγει στο διάσελο μεταξύ
των κορυφών Imertivap Qaqqartivaa
(Fjeld Sofia) και Qimmeertaajaliip
Η σκηνή μου δίπλα στην όχθη του φιόρδ Semirlik.
Qaqqartivaa. Η θέα μοναδική κι ο
αέρας πολύ δυνατός. Νιώθω κάθε
κύτταρο του κορμιού μου παγωμένο.
Ο παγωμένος βόρειος άνεμος γίνεται ακόμα πιο κρύος καθώς περνάει
μέσα από τα κατακερματισμένα παγόβουνα των άγριων φιόρδ και νιώθω
σαν χιλιάδες βελόνες να χτυπάνε το
πρόσωπο μου ασταμάτητα. Αυτό το
αίσθημα του πόνου στο πρόσωπο
και της απόλυτης απομόνωσης, σε
συνδυασμό με το άγριο περιβάλλον,
είναι κάτι που λίγοι θα ζήλευαν και
πάρα πολλοί θα χλεύαζαν. Με πολλή
προσοχή ακολουθούμε τη βραχώδη
κορυφογραμμή μέσα από τις συνεχόμενες ριπές του ανέμου και φτάνουμε
στην κορυφή. Έχουμε μπροστά μας
Το χωριό Tinitiqelaq, στις όχθες του φιόρδ Semirlik, γεμάτου με παγόβουνα.
για τελευταία φορά ένα πανόραμα
της Γροιλανδίας, που περιλαμβάνει
γούν την εικόνα ενός πολύχρωμου μωσαϊκού. Με
τον μεγάλο παγετώνα της ενδοχώλιγότερους από 1900 κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη
ρας, το πολικό ρεύμα, τις ατελείωτες γρανιτένιες
πόλη στην Ανατολική Γροιλανδία και πολύ σημαντικό
κορυφές στον βορρά και τα άπειρα παγόβουνα του
πολιτισμικό κέντρο. Χαρακτηριστικό είναι το μικρό
φιόρδ Semirlik. Αυτή την εικόνα προσπαθώ να την
λαογραφικό μουσείο, με ιστορικά και πολιτισμιαποτυπώσω στο μυαλό μου και να μην την ξεχάσω
κά τεκμήρια που δείχνουν την πολύ δύσκολη
ποτέ, αφού είναι μια μικρογραφία όλων αυτών που
και σκληρή ζωή των Ινουίτ μόλις 100 χρόνια πριν,
ζήσαμε σε αυτή την αποστολή.
η οποία δεν είχε μεγάλες διαφορές απ’ αυτήν της
Ημέρες 16 και 17
Λίθινης εποχής. Τα ξύλινα καγιάκ καλυμμένα από
Συνεπής ο βαρκάρης στο ραντεβού μας, και
δέρματα φώκιας, τα καμάκια που κυνηγούσαν ποτο μεσημεράκι διασχίζουμε τα νερά του φιόρδ
λικές αρκούδες και φάλαινες, διάφορα χειροποίητα
Kong Oskars και φτάνουμε στην πόλη του Tasilaq.
ρούχα, εργαλεία σκαλισμένα σε κόκαλα, καθώς
Η θέση της μόνο τυχαία δεν είναι. Βρίσκεται μέσα
και τα χαρακτηριστικά τούπιλακ, μικρά σκαλισμένα
στο πανέμορφο φιόρδ, προστατευμένη από τους
κοκάλινα τοτέμ με αναπαραστάσεις από τις τοπικές
δυνατούς ανέμους του ανοικτού Βόρειου ωκεανού.
άγριες θεότητες, είναι μόνο μερικά από τα εκθέΠλησιάζοντας το Tasilaq, τα μικρά και ομοιόμορφα
ματα που απεικονίζουν τις πρωτόγονες συνθήκες
χρωματιστά σπιτάκια κατά μήκος της ακτογραμμής,
μέσα στις οποίες αναγκάζονταν να ζουν οι κάτοικοι
σε συνδυασμό με το άσπρο του πάγου, δημιουρ65
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Παγόβουνα στις όχθες από την παλίρροια.

της Γροιλανδίας, και τον καθημερινό τους αγώνα
για επιβίωση.
Την επόμενη ημέρα διασχίζουμε με το μικρό
σκάφος τα κρύα νερά του υδάτινου περάσματος
Torsuut Tunoq με προορισμό το Kulusuk, μέσα σε
καθαρή και κρυστάλλινη ατμόσφαιρα, με τα παγόβουνα σκορπισμένα τριγύρω μας, να φαντάζουν
σαν μικρά διάσπαρτα βουνά πάνω στο βαθύ μπλε
του ωκεανού. Ο οικισμός του Kulusuk έχει μόλις
285 κατοίκους και βρίσκεται στο βορειοανατολικό
άκρο του νησιού, στις όχθες του ωκεάνιου καναλιού
Torsuut Tunoq sound. Φτάνοντας στο μικρό λιμανάκι
και έχοντας ολόκληρη τη μέρα ελεύθερη, γρήγορα
εντοπίζουμε το μικρό μαγαζί με τις προμήθειες
και, με αρκετές μπύρες, γιορτάζουμε καθισμένοι
στα βράχια του λιμανιού την επιτυχία του ταξιδιού
μας. Αργά το απόγευμα, φορτωμένοι για τελευταία
φορά, παίρνουμε τον ανηφορικό χωματόδρομο
προς το αεροδρόμιο και στήνουμε τα αντίσκηνά
μας σ’ ένα πλάτωμα δίπλα στον χωμάτινο διάδρομο
προσγείωσης, περιμένοντας την αυριανή πτήση της
επιστροφής μας στο Ρέικιαβικ.
∆ίχως αμφιβολία, η Γροιλανδία είναι ένα από τα
πιο εντυπωσιακά και θαυμαστά μέρη στον κόσμο.
Προσφέρει εικόνες που πραγματικά κόβουν την
ανάσα, ενώ εδώ συναντά κανείς έναν από τους πιο
σκληροτράχηλους κι ευγενικούς λαούς του πλανήτη. Είναι ένας τόπος για ταξιδευτές κι όχι για του-

ρίστες, μια περιοχή γι’ ανθρώπους που ταξιδεύουν
με όλες τους τις αισθήσεις και όχι απλά για να την
προσθέσουν στην ταξιδιωτική τους λίστα. Είναι γι’
αυτούς που θα θυμούνται το κάθε λεπτό που πέρασαν εδώ κι όχι γι’ αυτούς που θα το θυμούνται σα
μια μακρινή ανάμνηση. ∆εν είναι γι’ αυτούς που θα
παραμείνει απλά μια αξέχαστη εμπειρία αλλά για
εκείνους τους λίγους που μπορεί να τους αλλάξει τη
στάση ζωής τους και να τους προβληματίσει πάνω
στον αντίκτυπο που έχει ο δυτικός τρόπος ζωής
στο εύθραυστο οικοσύστημα της Αρκτικής. Αφήνω
τη Γροιλανδία μαγεμένος, αλλά ταυτόχρονα μ’ ένα
αίσθημα μελαγχολίας. Τις τελευταίες μου στιγμές
εδώ, σκέφτομαι ότι σε λίγους μήνες πλησιάζει το
παγωμένο φθινόπωρο με τον βαρύ χειμώνα κι ο
ήλιος του μεσονυχτίου θα γίνεται όλο και πιο μελαγχολικός, δίνοντας τη θέση του στο βαθύ έρεβος
του παγωμένου Βορρά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά: Τον ΠΟΑ
και την εταιρεία SHELTON NAVIGATION για την
οικονομική κάλυψη της αποστολής, το ταξιδιωτικό
πρακτορείο FIRSTEVENT για την προσφορά του
αεροπορικού εισιτηρίου, καθώς και το κατάστημα
ορειβατικών ειδών Pathfinder για την υποστήριξη
στον απαραίτητο εξοπλισμό. Ν.Τ.
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Ένα βράδυ για την Πάρνηθα
(η φύση ξέρει να ανταποδίδει…)
Κατανικήστε την κατήφεια της εποχής με τη γαλήνη που
μπορεί να εμπνεύσει η φύση, συμμετέχοντας στις δασοπυροφυλάξεις που έχουν ήδη ξεκινήσει στον τελευταίο
πνεύμονα της Αττικής, την Πάρνηθα.
Στις νυχτερινές δασοπυροφυλάξεις μπορεί να λάβει
μέρος οποιοσδήποτε καθώς γίνονται υπό την επίβλεψη
εκπαιδευμένων μελών του Ε.∆ΑΣ.Α. (Εθελοντές ∆ασοπυροπροστασίας Αττικής) και σε συνεργασία με το Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Πάρνηθας, το ∆ασαρχείο
Πάρνηθας, και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Σκοπός των δασοπυροφυλάξεων είναι ο εντοπισμός τυχόν εστιών φωτιάς ή και άλλων δραστηριοτήτων που θα
μπορούσαν να απειλήσουν το αλώβητο από την πυρκαγιά του 2007 δασικό κομμάτι της Πάρνηθας και της περιφερειακής ζώνης της. Οι δασοπυροφυλάξεις -που φέτος
οργανώνονται για 24η συνεχή χρονιά- διεξάγονται στα
στεγασμένα πυροφυλάκια της Σκίπιζας και της Μόλας
Σχολιάζοντας την αναγκαιότητα για συμμετοχή περισσότερων πολιτών στην προστασία του Εθνικού ∆ρυμού, οι
συντονιστές πυροφυλάξεων του Ε.∆ΑΣ.Α, Άρης Χαρβαλιάς και Φώτης Βογιατζής, αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«Όταν τα κρατικά μέσα μειώνονται, η συμμετοχή των
εθελοντών γίνεται ακόμα κρισιμότερη. Εάν ο καθένας
από τα πέντε εκατομμύρια των κατοίκων της Αττικής
αφιέρωνε ένα βράδυ του καλοκαιριού του στην Πάρνηθα, η φύλαξή της θα ήταν ευκολότερη και αποτελεσματικότερη. Η Πάρνηθα είναι υπόθεση όλων μας και όχι
μόνο των μελών του Ε.∆ΑΣ.Α.».

Εθελοντές
∆ασοπυροπροστασίας
Αττικής

1.381 Πυροφυλάξεις
2.838 Εθελοντές
Ειδοποίηση
για 152 Πυρκαγιές
Συμμετοχή σε
24 Κατασβέσεις
144 Περιπολίες
(από το 2008, με ειδικά
εξοπλισμένο όχημα)

Εάν θέλετε λοιπόν να συμβάλλετε καθοριστικά στην
προστασία της Πάρνηθας, να απολαύσετε την ανεπανάληπτη θέα από υψόμετρο 1.100μ., την καλοκαιρινή δροσιά του βουνού, και την ικανοποίηση ότι συμμετέχετε σε
κάτι το αυθεντικό, επικοινωνήστε με τον Ε.∆ΑΣ.Α
Ο Ε.∆ΑΣ.Α. (Εθελοντές ∆ασοπυροπροστασίας Αττικής) είναι περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, με κυριότερο σκοπό
του την κινητοποίηση των κατοίκων της Αττικής στην εθελοντική
δασοπυροφύλαξη, δασοπυρόσβεση και αναδάσωση των βουνών
της Αττικής, καθώς και την παροχή βοήθειας - στο μέτρο του
δυνατού- προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης ορεινών δασικών πυρκαγιών. Συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα κατά
τόπους ∆ασαρχεία της Αττικής.

ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Ε.∆ΑΣ.Α.

ΟΠΩΣ ΤΗ

Αγ. Κωνσταντίνου 12, Ομόνοια, Τ.Κ. 104 31

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

(Εθελοντές ∆ΑΣοπυροπροστασίας Αττικής)
τηλ.: 210-5200680, fax: 210-5200681

Το τηλ. κέντρο λειτουργεί Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6 - 9 μ.μ.
e-mail: edasa@otenet.gr • www.edasa.gr
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
7-9/9

∆υτικά Άγραφα: Ρέμα Φτέρης – Λιάκουρα (2040μ.)

3+

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 από το Πεδίον του Άρεως για Καρπενήσι – Κρέντη, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές.
Σάββατο: Μεταφορά στη διασταύρωση Αγράφων – Επινιανών. Πορεία προς Τρύπα Αγραφιώτη – Γέφυρα Ανηφόρας
– Ρέμα Φτέρης, με κατάληξη στη Βλαχοπούλα, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές που θα μεταφερθούν με
αγροτικά. Στη διαδρομή, μέσα στο ρέμα της Φτέρης, υπάρχουν 30μ. υποχρεωτικό κολύμπι και 2 μικρά τεχνικά
περάσματα. Ώρες πορείας: 8.
Κυριακή: Ανάβαση στη Λιάκουρα (2040μ., Υ∆ 1000μ.) και κατάβαση στο Μοναστηράκι. Ώρες πορείας: 8.
Εξοπλισμός: Εξοπλισμός φθινοπωρινής ορεινής πεζοπορίας, κατασκηνωτικός εξοπλισμός, φακός κεφαλής. Για
το Ρέμα της Φτέρης απαιτούνται μαγιό και παπούτσια που θα βραχούν.
Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων.
∆ήλωση από: 3/9
Αρχηγοί: Γιώργος Γραικός, Νίκος Χαρίτος

15/9

Φαράγγι Αρκαδικής Γκούρας

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίπολη – Λαγκάδια με κατάληξη το γιοφύρι της Λυσσαρέας στη Γορτυνία,
από όπου αρχίζει η πορεία μας. ∆ιάσχιση του πανέμορφου φαραγγιού της Γκούρας με τις μικρές λιμνούλες και
τα εντυπωσιακά βράχια μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Τουθύα (Αετορράχη). Ώρες πορείας: 4,5.
∆ήλωση από: 6/9
Αρχηγός: Μάρκος Κουφοπαντελής

15-16/9

24η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση στα Μετέωρα

Η μεταφορά θα γίνει με ιδιωτικά μέσα. ∆ιανυκτέρευση στο κάμπιγκ «Βράχος». Προσκαλούμε όλους τους
αναρριχητές του Ομίλου να δώσουν ένα δυναμικό παρών και δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή για τον καλύτερο
συντονισμό της εκδήλωσης.
Εξοπλισμός: Πλήρες αναρριχητικό υλικό.
∆ήλωση από: 6/9

21-23/9

Βόρειος Όλυμπος

3

∆υόμισυ μέρες στο μυθικό βουνό, σε μια διαδρομή που γίνεται εξαιρετικά σπάνια, μέσα από τα πιο αγνά του
σημεία, σε κατάφυτα δάση.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Λάρισα – Άνω Βροντού – καταφύγιο «Κρεβάτια», όπου και η διανυκτέρευση.
Σάββατο: Πορεία από το καταφύγιο Κρεβάτια (1000μ.) προς: Ρέμα Παπά 837μ., Παπά Αλώνι 1040μ., Μαστορούλι 1025μ., διάσελο Έλατος 1519μ. (προαιρετική κατάβαση στην Κλεφτόβρυση 1425μ., όπου σκοτώθηκε ο
λήσταρχος Γιαγκούλας), Πετρόστρουγκα 1952μ., Σκούρτα 2482μ., Λαιμός 2427μ., με κατάληξη στο οροπέδιο
των Μουσών, όπου και η διανυκτέρευση στο καταφύγιο «Χρήστος Κάκκαλος» (2650μ.). Ώρες πορείας: Πολλές!
Η διαδρομή δεν παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες.
Κυριακή: Η επιλογή της διαδρομής κατάβασης θα γίνει από τους αρχηγούς επιτόπου, ανάλογα με την κατάσταση
της ομάδας.
Προσοχή: Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση.
∆ήλωση από: 11/9
Αρχηγοί: Γιώργος Σιδηράς, Κατερίνα Νίττη

23/9

Αρχαίο μονοπάτι Κίρρας – ∆ελφών

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 από το Πεδίον του Άρεως για Ιτέα. Από εκεί πορεία μέσα από το αρχαίο μονοπάτι των προσκυνητών, στην αρχή μέσα από τον υπεραιωνόβιο ελαιώνα μέχρι το χωριό Χρυσό και στη συνέχεια
ανηφορικά μέχρι τους ∆ελφούς. Φαγητό σε ταβέρνα και αναχώρηση για Αθήνα. Ώρες πορείας: 4-5· Υ∆: 500μ.
∆ήλωση από: 13/9
Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος
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29-30/9

Εργασίες συντήρησης στο καταφύγιο της Γκιώνας

Το Σαββατοκύριακο αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στο καταφύγιο του Ομίλου μας στη Γκιώνα
(καθαρισμός, μεταφορά ξύλων). Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του ΠΟΑ να συνδράμουν ενεργά στην
προσπάθεια αυτή.
Αναχώρηση με ιδιωτικά μέσα για Καμένα Βούρλα – Παύλιανη – Καλοσκοπή. Το καταφύγιο απέχει 20 λεπτά από
το τέλος του βατού χωματόδρομου μήκους 20χλμ. που ξεκινάει από την Καλοσκοπή.
∆ήλωση από: 19/9
Αρχηγός: ∆.Σ.

29/9

1

Αρκαδία: Ελάτη – Στεμνίτσα

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίπολη – Ελάτη. Η πορεία μας ξεκινάει από την πηγή Παλιοχώρι και ακολουθεί την κοίτη του ρέματος, συνεχίζει από δασικό δρόμο και ορεινά λειβάδια και οδηγεί στο οροπέδιο Βλάχικα
και στην πηγή Κουρνόβρυση. Από εκεί το μονοπάτι μάς φέρνει στην παραδοσιακή Στεμνίτσα, την κατάληξη της
διαδρομής. Ώρες πορείας: 5. Φαγητό σε ταβέρνα και αναχώρηση για Αθήνα.
∆ήλωση από: 19/9
Αρχηγός: ∆ημήτρης Καλογερόπουλος

6-7/10

2

Ταΰγετος (2407μ.)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Σπάρτη – Παλαιοπαναγιά – Πηγή Μαγγανιάρη. Ανάβαση στην πηγή Βαρβάρα,
όπου βρίσκεται το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης στα 1600μ. Ώρες πορείας: 2· Υ∆: περ. 600μ.
Κυριακή: Ανάβαση στις Πόρτες και στη συνέχεια στην κορυφή της αγέρωχης πυραμίδας του Προφήτη Ηλία με
το εκκλησάκι και την απαράμιλλη θέα στον Μεσσηνιακό και Λακωνικό Κόλπο. Κατάβαση από τα ίδια στην Πηγή
Μαγγανιάρη, φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 7· Υ∆: 800μ.
∆ήλωση από: 25/9
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

6-7/10

Αναρριχητική συνάντηση μελών ΠΟΑ στη Βαράσοβα

Μετακίνηση με ιδιωτικά μέσα. ∆ιανυκτέρευση στην παραλία.
Εξοπλισμός: Πλήρες αναρριχητικό υλικό.
∆ήλωση από: 27/9

7/10

Ποδηλασία στη ∆ίρφη – παραλία Χιλιαδούς

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 με πούλμαν από το Πεδίον του Άρεως για Χαλκίδα – Στενή. Ανάβαση από το
διάσελο του Ξεροβουνιού στο καταφύγιο της ∆ίρφης. Στη συνέχεια απότομη κατάβαση από δασικούς δρόμους
με κατάληξη στην παραλία της Χιλιαδούς. Εξαιρετικά αισθητική διαδρομή μέτριας δυσκολίας με εκπληκτικό
downhill μέχρι την παραλία της Χιλιαδούς. Συνολικό μήκος 40 χλμ., Υ∆ 1000μ. Μπάνιο και φαγητό στην παραλία
και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κράνος, 2 σαμπρέλες, μαγιό.
∆ήλωση από: 26/9
Αρχηγοί: Μιχάλης Σενής, Αυγουστίνος Παυλάκης

10/10 Σουηδία: Χειμερινή διάσχιση του Kungsleden Arctic Royal Trail με σκι
Μια χειμερινή διάσχιση με ορειβατικά σκι στη σουηδική Λαπωνία. Mε συνοδεία το Βόρειο Σέλας,
τον λιγοστό χειμερινό ήλιο κάτω απ’ τον ορίζοντα και το επιβλητικό αρκτικό τοπίο της βόρειας
Σουηδίας, μέσα από επιβλητικές κορυφές, παγωμένες λίμνες και ποτάμια.
Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Νίκος Τόδουλος

12-14/10 Ορεινή Ναυπακτία: Τσακαλάκι (1712μ.) – Τσεκούρα (1733μ.) – Φαράγγι Κάκαβου

2

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Ναύπακτο – Άνω Χώρα, όπου και η διανυκτέρευση σε αντίσκηνα στον
χώρο αναψυχής του Άη-Γιάννη έξω από το χωριό (δυνατότητα διαμονής και σε δωμάτια).
Σάββατο: Ανάβαση στην κορυφή Τσακαλάκι (1712μ.) με την όμορφη θέα σε Πελοπόννησο και Στερεά και κατάβαση από άλλο μονοπάτι στην Άνω Χώρα. Ξεκούραση στο χωριό και στη συνέχεια διάσχιση του φαραγγιού του
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Κάκαβου με κατάληξη στην Αμπελακιώτισσα, όπου και η διανυκτέρευση σε αντίσκηνα στην πλατεία του χωριού.
Ώρες πορείας: 8· Υ∆: 400μ. Τα υλικά κατασκήνωσης θα μεταφερθούν με το πούλμαν.
Κυριακή: Ανάβαση στο διάσελο και κατόπιν στην κορυφή Τσεκούρα με εκπληκτική θέα στη λίμνη του Εύηνου και
στη συνέχεια κατάβαση στο χωριό Κρυονέρια. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 2/10
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

20/10 - 4/11

Νεπάλ: Annapurna Sanctuary Trek (15 ημέρες)

3

Με αφετηρία την Pokhara, θα πραγματοποιηθεί 10ήμερο τρέκινγκ στη μυστική απεραντοσύνη του Annapurna
Sanctuary. Αυτό το εντυπωσιακό ορεινό αμφιθέατρο σχηματίζεται από 6 κορυφές άνω των 7000μ.: Αnnapurna
II, III, IV, Gangapurna, το Annapurna I (8091μ.), ιερό όρος Machapuchare. Η πρόσβαση στο Sanctuary δίνει τη
δυνατότητα στον πεζοπόρο να γνωρίσει και να αποτυπώσει εικόνες μιας μεγάλης ποικιλίας από διαφορετικά
τοπία, καθώς περνά μέσα από τροπικά δάση, μικρούς γραφικούς αγροτικούς οικισμούς, δάση από μπαμπού
και ροδόδενδρα και καταλήγει στην «πύλη» του Sanctuary, όπου δεσπόζουν οι γίγαντες της Annapurna, έναν
αλπικό κόσμο από πάγο και χιόνι.
Πληροφορίες από: 4/9
Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

21/10

Πεζοπορία στον Ολίγυρτο

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κιάτο – Στυμφαλία – Λαύκα. Ανάβαση από το χωριό στην εκκλησία του
Σωτήρα και στη συνέχεια μέσα σε ελατόδασος προς το οροπέδιο κάτω από την κορυφή. Επιστροφή από τά ίδια
στη Λαύκα. Ώρες πορείας: 5· Υ∆: 600μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 10/10
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

21/10

Ολίγυρτος (1935μ.)

3

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κιάτο – Στυμφαλία – Λαύκα. Ανάβαση από το χωριό στην εκκλησία του
Σωτήρα και κατόπιν, μέσα από ελατόδασος, στο οροπέδιο και στην κορυφή Σκίπιζα (1935μ.). Κατάβαση από τα
ίδια στη Λαύκα. Ώρες πορείας:7· Υ∆:1250 μ. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 10/10
Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης

24/10 Σεμινάριο προσανατολισμού: Χρήση πυξίδας, χάρτη, GPS. Μέρος 1ο
Τετάρτη 20:00 – Παρουσίαση: Νικόλας Αναστασόπουλος

27-28/10

28η Οκτωβρίου: ∆ιάσχιση Πηλίου

2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Βόλο – Τσαγκαράδα. Από εκεί, κατάβαση από μονοπάτι στην παραλία
της Νταμούχαρης. Αναχώρηση με το πούλμαν για Χάνια, όπου και η διανυκτέρευση στο πλήρως οργανωμένο
καταφύγιο στο χιονοδρομικό κέντρο.
Κυριακή: ∆ιάσχιση της κορυφογραμμής του Πηλίου (Αγριόλευκες 1470μ. – Γολγοθάς 1380μ. – Σχιζοραύλι 1450μ.
– ∆ραμάλα 1455μ.), μέσα από χρυσοκόκκινα δάση οξυάς και καστανιάς, με θέα σε Παγασητικό και Αιγαίο, και
κατάβαση στην Τσαγκαράδα. Ώρες πορείας 7.
∆ήλωση από: 11/10
Αρχηγοί: Γιώργος Γραικός, Νίκος Χαρίτος

31/10 Σεμινάριο προσανατολισμού: Χρήση πυξίδας, χάρτη, GPS. Μέρος 2ο
Τετάρτη 20:00 – Παρουσίαση: Νικόλας Αναστασόπουλος

4/11

Αναρριχητική συνάντηση μελών ΠΟΑ στην Τήνο

Αναρριχητική συνάντηση στο πεδίο του Ξώμπουργκου στην Τήνο, με διαδρομές πάνω σε γρανίτη. ∆ιανυκτέρευση
κάτω από το πεδίο.
Εξοπλισμός: Πλήρες αναρριχητικό υλικό.
∆ήλωση από: 29/10
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4/11

1

Λίμνη ∆όξα – Πλανιτέρο

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κιάτο – Φενεό. Επίσκεψη της Μονής του Άη-Γιώργη του Φονιά πάνω από
τη Λίμνη ∆όξα. Ανάβαση από μονοπάτι στο διάσελο του Κυνηγού και στη συνέχεια πορεία προς την προκορφή
του Νησιού. Από το διάσελο κατάβαση στο όμορφο Πλανιτέρο στη νότια πλευρά του Χελμού. Ώρες πορείας: 6·
Υ∆: 600μ. Φαγητό σε ταβέρνα και αναχώρηση για Αθήνα.
∆ήλωση από: 29/10
Αρχηγοί: Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια Χατζηδάκη

4/11

Ποδηλατική στα Γεράνεια

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 με πούλμαν από το Πεδίον του Άρεως για Αλεποχώρι. Ανάβαση προς την
κορυφή των Γερανείων και διάσχιση με κατάληξη στη Λίμνη του Ηραίου και στον ομώνυμο αρχαιολογικό χώρο.
Η διαδρομή διασχίζει τα πευκοδάση του βουνού και προσφέρει θέα και προς τις δύο πλευρές, Κορινθιακό και
Σαρωνικό. Μήκος διαδρομής 45χλμ. περ. (70% χωματόδρομος, 30% άσφαλτος), χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές
δυσκολίες. Συνολική Υ∆ διαδρομής: 1000μ.
Εξολπισμός: Κράνος, 2 σαμπρέλες.
∆ήλωση από: 24/10
Αρχηγοί: Μιχάλης Σενής, Αυγουστίνος Παυλάκης

7/11

Ιορδανία – Scrambling στο Wadi Rum – Ανάβαση στο Jebel Rum

Ατέλειωτες αμμολιθικές ορθοπλαγιές για scrambling και αναρρίχηση, πολύχρωμες αμμώδεις
εκτάσεις, εκπληκτικές βραχώδεις διαβρώσεις, βεδουίνικη ζωή: Εξωτικές εικόνες από τη γεμάτη
αντιθέσεις έρημο του Wadi Rum και την πρώτη ελληνική ανάβαση το Jebel Rum.
Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια Χατζηδάκη

10-11/11

Βαρδούσια: Κοκκινιάς (2404μ.)

3+

(Ι)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 09:00 για Θερμοπύλες – Μουσουνίτσα. Ανάβαση από Πρ. Ηλία στο καταφύγιο του
ΠΟΑ, όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 3,5· Υ∆: 900μ.
Κυριακή: Ανάβαση από τις Πόρτες και τον Μέγα Κάμπο στον Κόρακα (2495μ.). Στη συνέχεια, από τη νότια
κορυφογραμμή, με μικρά βράχινα περάσματα, ανάβαση στην κορυφή Κοκκινιάς (2404μ.). Κατάβαση από τις
Λάκκες του Κοκκινιά και το Ασανσέρ στον Αθανάσιο ∆ιάκο. Ώρες πορείας: 8· Υ∆: 500μ.
Εξοπλισμός: 2 ιμάντες, 2 καραμπίνερ ασφαλείας, 1 κορδονέτο.
∆ήλωση από: 25/10
Αρχηγοί: Γιάννης ∆ημητράκης, Νίκος Τόδουλος

17-18/11

Rafting και πεζοπορία στην Ευρυτανία

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Καρπενήσι, με προορισμό τον Προυσό Ευρυτανίας. Σύντομη επίσκεψη στη
Μονή Προυσού και κατόπιν πεζοπορία σε πανέμορφο μονοπάτι μέχρι το φαράγγι της Μαύρης Σπηλιάς. Η 3ωρη
διαδρομή που θα ακολουθήσουμε περνά μέσα από πλατανόδασος και γεφύρια και πλάι από ρυάκια και ρέματα.
Αξιοθέατο της διαδρομής, το αλλαντοποιείο «Στρεμμένου» (με το γνωστό prosciutto του), το οποίο και θα
επισκεφθούμε. ∆ιανυκτέρευση στην περιοχή σε δωμάτια και σκηνές.
Κυριακή: Rafting στον Τρικεριώτη, ένα από τα ομορφότερα και καθαρότερα ποτάμια της Ευρώπης, που σχηματίζεται από τα νερά του Κρικελοπόταμου και του Καρπενησιώτη. Με τις φουσκωτές βάρκες μας θα γνωρίσουμε ένα
από τα απάτητα σημεία της Ευρυτανικής φύσης! Μέτριο επίπεδο δυσκολίας, κατάλληλο και για αρχάριους.
Εξοπλισμός: Παρέχεται από τους διοργανωτές. Οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους fleece ή θερμοεσώρουχο,
μαγιό, πετσέτα και δεύτερο ζευγάρι παπούτσια.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 16/10
Αρχηγοί: Βασίλης Μαργαρίτης, ∆ήμητρα Στέρπη

21/11

Πράσινο Ακρωτήρι

Γνωριμία με τον μαγευτικό τόπο της Σεζάρια Έβορα. Υπέροχα βουνά, συναρπαστικά φαράγγια και
θαυμάσια μουσική. Χρώματα και ήχοι που δίνουν μια γεύση από την ομορφιά ενός άγνωστου σε
πολλούς προορισμού.
Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Βαρβάρα Βλαβιανού
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24-25/11 Βόρειος Ταΰγετος: Πυργάκι (1732μ.) – Γιορτή Μπουκουβάλας

2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Τρίπολη – Καστόρι Λακωνίας, στις παρυφές του Βόρειου Ταΰγετου. Πορεία
μέσα στο φαράγγι των Μύλων, στην κατάφυτη περιοχή του ρέματος του Καστανιώτη με τον παλιό νερόμυλο.
Ώρες πορείας: 3 – 4· Υ∆: 400μ.Το βράδυ συμμετοχή στις εκδηλώσεις της καθιερωμένης Γιορτής Μπουκουβάλας
του Συλλόγου Φίλων ∆άσους Ταϋγέτου «Η Λουσίνα» (γιορτή ελαιολάδου), με φωτιά, παραδοσιακούς χορούς
και φαγητό. ∆ιανυκτέρευση στο σχολείο στο Καστρί ή, εναλλακτικά, σε δωμάτια.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Βορδόνια και από εκεί ανάβαση στο Πυργάκι (1732 μ.) Ώρες πορείας: 7· Υ∆:
900μ. Φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: ∆εύτερα παπούτσια. Για όσους κοιμηθούν στο σχολείο, υπόστρωμα και υπνόσακος.
∆ήλωση από: 8/11
Αρχηγός: Γιώργος Γιαννόπουλος

2/12

1

Πεζοπορία στην Κεντρική Εύβοια: Άτταλη – Απόκρεμνος

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Άτταλη. Πορεία σε παλιό μονοπάτι προς τον Άγιο Γιώργη-Τούρλα
(625μ.). Κατάβαση από άλλο μονοπάτι, δίπλα σε ποτάμι μέσα από πυκνή βλάστηση, προς τον παλαιό οικισμό
Απόκρεμνο. Ώρες πορείας: 4· Υ∆: 400μ. Φαγητό στην Άτταλη και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 22/11
Αρχηγοί: Βλαβιανού Βαρβάρα, Γιάννης Σταματίου

8-9/12

Παναιτωλικό (1922μ.)

2

ή 5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Ρίο – Αγρίνιο – Περιστέρι. Ανάβαση από δασικό δρόμο στο πλήρως οργανωμένο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Αγρινίου πάνω από τη λίμνη Τριχωνίδα. Ώρες πορείας: 2· Υ∆: 500μ.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή Κατελάνος (1922μ.), διάσχιση της κορυφογραμμής με θέα σε Τριχωνίδα, Μωριά
και Ευρυτανία και κατάβαση στην Αγία Παρασκευή. Ώρες πορείας: 7-8· Υ∆: 800μ.
Εξοπλισμός: Σε περίπτωση χιονοκάλυψης, κραμπόν και πιολέ (Κατηγορία: 5). Σχετικές πληροφορίες κατά τη
δήλωση συμμετοχής.
∆ήλωση από: 26/11
Αρχηγοί: Γιάννης ∆ημητράκης, Νίκος Τόδουλος

12/12

Γενική Συνέλευση ΠΟΑ (επαναληπτική)

Τετάρτη: 20.00 στα Γραφεία του ΠΟΑ

16/12

Παρνασσός: Μονή Ιερουσαλήμ – Ακρινό Νερό – Ζεμενό

2

ή 5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για ∆αύλεια – Μονή Ιερουσαλήμ. Ανάβαση από τη Μονή, μέσα από πυκνό δάσος
κωνοφόρων, και κατόπιν στην αλπική περιοχή του βουνού, στο Ακρινό Νερό (1780μ.), και κατάβαση στο Ζεμενό
(750μ.). Ώρες πορείας: 6-7· Υ∆: 920μ. Φαγητό σε ταβέρνα στο Ζεμενό και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Σε περίπτωση χιονοκάλυψης, κραμπόν και πιολέ (Κατηγορία: 5). Σχετικές πληροφορίες κατά τη
δήλωση συμμετοχής.
∆ήλωση από: 4/12
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

24/12/2012 - 2/1/2013

Χριστούγεννα: Βιρμανία

Ελάτε μαζί μας για ένα πρωτότυπο 11ήμερο ταξίδι σε μια μαγευτική και αυθεντική χώρα, που πρόσφατα απέκτησε
πολιτική ελευθερία και σταθερότητα και είναι έτοιμη να δείξει τους συναρπαστικούς φυσικούς και πολιτιστικούς
θησαυρούς της. Θα επισκεφθούμε:
Την πρωτεύουσα Γιανγκόν, που περιβάλλεται σχεδόν παντού από νερό, με τα εντυπωσιακά βουδιστικά μνημεία,
όπως την εκθαμβωτική, ολόχρυση παγόδα Σβενταγκόν, 118 μέτρων, που δεσπόζει πάνω από την πόλη σ’ ένα
δάσος από στούπες, με εκατοντάδες μαρμάρινους και αλαβάστρινους βούδες. Την πόλη Μπαγκάν στην κοιλάδα του ποταμού Ιραουάντι, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με τους 5000 ναούς, την εξαίσια
τοιχογραφημένη παγόδα Γκουμπιαουάκι, την αριστουργηματική αρχιτεκτονικά παγόδα Ανάντα με το τεράστιο
τέμπλο Ναμαγιάνγκι και τον 9μετρο Βούδα. Το ηφαίστειο Πόπα, με τα υπέροχα ιερά, όπου θα κάνουμε βόλτα με
πλοιάριο προς τους ναούς Κιάουκ Γκου Μιν και Σβεσαντάου. Την πόλη Μανταλέι, παλιά βασιλική πρωτεύουσα,
στις όχθες του ιμαλαϊκού ποταμού Ιαρουάντι, όπου θα πραγματοποιήσουμε μια απίθανη ποτάμια διαδρομή με
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πιρόγα, για να περιηγηθούμε σε μοναδικά μνημεία (παγόδα Μιγκούν, παγόδα Κουταντάου). Την Αμαραπούρα,
αρχαία πρωτεύουσα της Βιρμανίας, με το ξακουστό βουδιστικό μοναστήρι Μαχακανταγιόν και την 200 ετών ξύλινη
τοξωτή γέφυρά του. Την ορεινή Βιρμανία και τη ειδυλλιακή λίμνη Ινλέ, περιτριγυρισμένη από ψηλούς λόφους
και πασαλόκτιστα χωριά, όπου θα περιηγηθούμε στην παρόχθια πόλη Πιντάγια, με τα χιλιάδες χρυσά αγάλματα
του βούδα μέσα σε σπήλαια, θα περάσουμε από δάση πεύκων και μπαμπού, θα δούμε την τοπική γραφική αγορά
Ιβάμα, ενώ θα γνωρίσουμε τις τοπικές φυλές Πανταούγκ και Πάο και την ιδιαίτερη μορφή κωπηλασίας με τα
πόδια μέσα σε κωνικές βάρκες.
Λεπτομερές πρόγραμμα στο www.poa.gr και στη γραμματεία του ΠΟΑ από Σεπτέμβριο.
Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

22-26/12

Χριστούγεννα: Πωγώνι – Αώος – Μαστοροχώρια

1

5ήμερη περιήγηση σε μια από τις πιο αυθεντικές περιοχές της Ελλάδας. Με ορμητήριο την Κόνιτσα, όπου
θα γίνουν όλες οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο, θα ανεβούμε στη Μονή Στομίου από κατάφυτο μονοπάτι
παράλληλα με τον Αώο, θα δούμε το περίφημο τοξωτό γεφύρι της Κόνιτσας, θα επισκεφθούμε το ακριτικό
Πωγώνι, όπου θα κάνουμε πεζοπορία από το ∆ολό στο ∆ελβινάκι, θα θαυμάσουμε την εκκλησία της Παναγίας
Μολυβδοσκέπαστης, θα επισκεφθούμε το περιβαλλοντικό πάρκο «Μπουραζάνι», ενώ θα περιηγηθούμε στα
ξακουστά παραδοσιακά Μαστοροχώρια (Μόλιστα, Γαναδιό, Μοναστήρι).
∆ήλωση από: 22/11
Αρχηγοί: Μάρκος Κουφοπαντελής, Βαρβάρα Βλαβιανού

31/12 - 8/1 Χιονοδρομική εξόρμηση στις Γαλλικές Άλπεις (Serre Chevalier)
Όπως και στην περυσινή επιτυχημένη εξόρμηση του ΠΟΑ, θα επισκεφθούμε και φέτος την περίφημη κοιλάδα
του Serre Chevalier, στην είσοδο του Parc Natiοnal des Ecrins, με τα 13 γραφικά του χωριουδάκια στο επιβλητικό
αλπικό περιβάλλον του συγκροτήματος Pelvoux στη νοτιοανατολική Γαλλία. Η περιοχή, αν και βρίσκεται κοντά στη
Grenoble και μόλις 2 χλμ. έξω από τη Briançon και ενώ προσφέρει 250 χλμ. πίστες με 63 αναβατήρες, εντούτοις διατηρεί τον αυθεντικό χαρακτήρα της και δεν έχει σχέση με τα άλλα κλασικά πολύβοα και κοσμοπολίτικα
χιονοδρομικά κέντρα. Τέλειες συνθήκες χιονοδρομίας για κάθε επίπεδο, τόσο εντός όσο και ΕΚΤΟΣ πίστας.
Για όσους το επιθυμούν, θα υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης τεχνικής για όλα τα επίπεδα, από ελληνόφωνους
εκπαιδευτές σε μικρά τμήματα 4-5 ατόμων.
Πληροφορίες στην γραμματεία του ΠΟΑ από μέσα Σεπτεμβρίου.
Αρχηγός: Βασίλης Μαργαρίτης

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 2013*
* Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το επόμενο τεύχος των Φυσιολατρικών Οριζόντων (Ιανουάριος – Αύγουστος
2013) για τυχόν αλλαγές.

13/1

Κοπή πίτας: Τρίκαλα Κορινθίας – Φλαμπουρίτσα

1

Ορειβατικό Σκι: Ζήρεια (2374μ.)
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κόρινθο – Τρίκαλα Κορινθίας. Κατάβαση της κοιλάδας της Φλαμπουρίτσας
από το οροπέδιο της Ζήρειας μέχρι τα Άνω Τρίκαλα. Ώρες πορείας: 4. Η ορειβατική ομάδα θα πραγματοποιήσει
ανάβαση με σκι στη Ζήρεια. Κατόπιν φαγητό και κοπή της πίτας μας σε ταβέρνα.
∆ήλωση από: 3/1
Αρχηγός: ∆.Σ.

20/1

Ορχομενός – Ακόντιον Όρος

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ορχομενό. Επίσκεψη στη μονή Παναγιάς Σκριπούς (9ου αι.), στο αρχαίο θέατρο
Ορχομενού και στον θολωτό τάφο του Μινύου, μυκηναϊκής εποχής. Ανάβαση στο όρος Ακόντιον και στην αρχαία
ακρόπολη των Μινύων. Κατάβαση προς Υφάντειο Λόφο και τις πηγές των Χαρίτων. Κατάληξη στη Λιβαδειά και
επίσκεψη του μεσαιωνικού κάστρου. Ώρες πορείας: 4-5. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 14/1
Αρχηγός: Οδυσσέας Aναστασίου
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23/1

Ινδία – Νεπάλ με τον ΠΟΑ

Πολύχρωμες εικόνες και μοναδικά πορτρέτα από τον φακό μας!
Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Βαρβάρα Βλαβιανού, Αλιφέρης Μελέτης

26-27/1

6

Καλιακούδα (2098μ.)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Καρπενήσι – Κορυσχάδες. Βόλτα στον διατηρητέο οικισμό και στο μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Κατόπιν προώθηση στο Μεγάλο Χωριό, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια και
σκηνές.
Κυριακή: Ανάβαση από το Μεγάλο Χωριό στο καταφύγιο και από εκεί στην κορυφή. Κατάβαση από τα ίδια, φαγητό
σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. Ώρες πορείας: 6-8· ΥΔ: 1300μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση από: 14/1
Αρχηγός: Δημήτρης Τυροπώλης

2/2

Κιθαιρώνας

2

ή 5

Σάββατο: Aναχώρηση στις 06:30 για Βίλλια. Ανάβαση από Πηγή Βιλλίων στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ Ελευσίνας και
από εκεί στην κορυφή. Κατάβαση στα Βίλλια από τα ίδια. Ώρες πορείας: 6-7· ΥΔ: 800μ. Φαγητό σε ταβέρνα στο
Πόρτο Γερμενό και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Σε περίπτωση χιονοκάλυψης, κραμπόν και πιολέ (Κατηγορία: 5). Σχετικές πληροφορίες κατά τη
δήλωση συμμετοχής.
Δήλωση από: 24/1
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

9-10/2

Βόρεια Άγραφα: Μπορλέρο (2016μ.), Καραμανώλη (1628μ.)

5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Καρδίτσα – Λίμνη Πλαστήρα. Μετάβαση στη Μονή Πελεκητής και ανάβαση
στην κορυφή Καραμανώλη (1628μ.). Επιστροφή από τα ίδια ή διάσχιση προς καταφύγιο Ο.Χ.Ο.Κ. και κατάβαση
στη Νεράϊδα. Ώρες πορείας: 3-4· ΥΔ: 280μ. Διανυκτέρευση στη Μούφα σε δωμάτια και σκηνές.
Κυριακή: Μετάβαση στα Ζυγογιαννέϊκα (1150μ.) και ανάβαση από διαδρομή εξαιρετικού φυσικού κάλλους
προς καταφύγιο «Ελατάκος» - Πετσαλούδα - Μπορλέρο (2017μ.). Κατάβαση από τα ίδια ή, αν το επιτρέπουν οι
συνθήκες, διάσχιση προς τον οικισμό Έλατος (1200μ.). Ώρες πορείας: 7-8· ΥΔ: 870μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση από: 25/1
Αργηγός: Γιάννης Τζίμας

17/2

Πάρνηθα: Σπήλαιο Πανός – Άρμα

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Χασιά. Ανάβαση στην πηγή Ταμίλθι και κατόπιν, τραβερσάροντας πάνω από
τη χαράδρα της Γκούρας, στο σπήλαιο Πανός. Στη συνέχεια, ανάβαση από το διάσελο Καλαμαρά στην κορυφή
Άρμα. Κατάβαση με κατεύθυνση το διάσελο από το αρχαίο μονοπάτι προς τη Μονή Κλειστών και κατόπιν προς
το σημείο εκκίνησης. Ώρες πορείας: 5. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 11/2
Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος

24/2

Ντουρντουβάνα (2109μ.)

6

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:00 για Κιάτο – Φενεό. Ανάβαση από τη Λίμνη Δόξα στο Διάσελο του Κυνηγού κι
από εκεί στην κορυφή. Κατάβαση από τα ίδια. Φαγητό σε ταβέρνα εάν υπάρξει χρόνος. Ώρες πορείας: 8-10·
ΥΔ: 1100μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση από: 13/2
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

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
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
ΒΟΥΝΟ
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•
•
•
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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!

OUTDOOR

SPORTS

GEAR

Xαριλάου Τρικούπη 6 -10, Εμπορικό κέντρο ΑTRIUM (Σταθμός ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο), 106 79 Αθήνα
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ: Τηλ: 210 3627 032, Fax: 210 3615 045, info@alpamayopro.gr

e-shop: www.alpamayopro.gr // www.trailrace.gr
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