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Ήξερες ότι:
Η Ελλάδα είναι από τις πλουσιότερες χώρες όσον αφορά τη βιοποικιλότητα; Εξαιτίας του υψηλού ενδημισμού της και επειδή είναι από τα τελευταία
καταφύγια πολλών απειλούμενων και σπάνιων στην υπόλοιπη Ευρώπη
ειδών, η Ελλάδα αποτελεί σημαντική περιοχή για την ευρωπαϊκή πανίδα
και χλωρίδα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 50.000 είδη ζώων, από
τα οποία 25% περίπου είναι ενδημικά, ενώ 263 περίπου θεωρούνται ως
σπάνια και απειλούμενα, καθώς και περισσότερα από 5500 είδη φυτών,
από τα οποία τα ενδημικά είναι πάνω από 1000.
Προβλήματα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Μπορούν να τα προκαλέσουν η κατασκευή έργων υποδομής, οι πυρκαγιές των δασών, η ερημοποίηση, η αστικοποίηση, οι κλιματικές μεταβολές,
η βιομηχανική δραστηριότητα, ο ευτροφισμός, η εντατικοποίηση της
γεωργίας–κτηνοτροφίας, η υπερβόσκηση, η εγκατάλειψη της γεωργικής
δραστηριότητας, η διάβρωση του εδάφους. Τα προβλήματα αυτά περιορίζονται, όταν υπάρχει κατάλληλος σχεδιασμός και λαμβάνονται μέτρα
αντιμετώπισης των επιπτώσεων.
Η πραγματικότητά μας
Έλλειψη συγκροτημένου χωροταξικού σχεδιασμού, άναρχη οικιστική
εξάπλωση και ανάπτυξη διάσπαρτων βιομηχανικών μονάδων, μειωμένα
κονδύλια στους ΟΤΑ.
Πυροσβεστικό Σώμα με τα κονδύλια κουτσουρεμένα, με γερασμένο
στόλο πυροσβεστικών οχημάτων, που έχουν να αλλάξουν λάστιχα πολλά
χρόνια, με μόνο 20 διαθέσιμα αεροσκάφη, ενώ την ίδια στιγμή εκκρεμεί η
προμήθεια στολών, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία μίσθωσης
12 ελικοπτέρων, ενώ το κονδύλι για τους 1600 εποχικούς πυροσβέστες
αναμένει την έγκρισή του. Κι ενώ οι προγνώσεις μιλούν για ένα πολύ
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∆ύο δωρεάν θέσεις
για ανέργους σε κάθε
μονοήμερη εξόρμηση του ΠΟΑ

Potentilla deorum, ενδημικό άνθος των κορυφών
του Ολύμπου (φωτο: Ράνια Χατζηδάκη, 15/6/13).

δύσκολο καλοκαίρι με μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιών,
τα κενά θα πρέπει να καλυφθούν με … καλύτερη
οργάνωση! Ως γνωστόν, η καλή οργάνωση και ο
σωστός συντονισμός δεν ήταν ποτέ τα δυνατά μας
σημεία.
Γι’ αυτό ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ. Ανησυχούμε βλέποντας
τα βουνά μας βαθιά τραυματισμένα από άχρηστούς χωματόδρομους, τις νεκρές αρκούδες στην
Εγνατία Οδό, για τα δάση μας αυτό το καλοκαίρι.
Ανησυχούμε γιατί η οικονομική κρίση οδηγεί στην
αυξημένη και συχνά ανεξέλεγκτη υλοτομία. Αλλά,
πάνω απ’ όλα, ανησυχούμε γιατί ακόμα πάρα πολλοί δεν έχουν καταλάβει ότι ο πραγματικός πλούτος
είναι αυτός που ανήκει σε όλους και ταυτόχρονα
σε κανέναν, αυτός που πρέπει να παραδώσουμε
στις επόμενες γενιές. Και γι’ αυτό είμαστε απόλυτα
υπόλογοι τόσο για τις πράξεις μας όσο και για την
απραξία μας.
Φίλε ορειβάτη, το να σκέφτεσαι το περιβάλλον δεν
σημαίνει ότι δεν σκέφτεσαι τον άνθρωπο που περνάει δύσκολα, αντιθέτως σημαίνει ότι σκέφτεσαι το
μέλλον όλων μας!

Όλο και πιο συχνά ακούμε γνωστούς και άγνωστους που είναι άνεργοι πολύ καιρό να λένε πως
κάποτε συμμετείχανε στις αναβάσεις μας πολύ συχνά, αλλά τώρα, λόγω έλλειψης χρημάτων, κάνουν
αυστηρή επιλογή κι έτσι σπάνια κάνουν βουνό. Σαν
Όμιλος, αποφασίσαμε, λοιπόν, να υποστηρίξουμε
αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσουμε την
ευκαιρία να είναι μαζί μας και τώρα που πιθανόν το
χρειάζονται ακόμα περισσότερο από πριν. Από την
1η Σεπτεμβρίου 2013, πέρα από την καθιερωμένη
έκπτωση για ανέργους, θα διατίθενται και 2 θέσεις
σε όλες τις μονοήμερες αναβάσεις μας (εκτός των
ποδηλατικών) οι οποίες θα είναι εντελώς δωρεάν
για τα άνεργα ταμειακά ενήμερα μέλη μας. Εάν ανήκετε σ’ αυτή την κατηγορία, το μόνο που έχετε να
κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στη γραμματεία, όταν
ανοίξει η εκδρομή, και, δίνοντας το όνομά σας, να
ζητήσετε τη δωρεάν θέση. Στο πούλμαν θα πρέπει
να επιδείξετε την κάρτα ανεργίας σας.
Οι 2 θέσεις θα διατίθενται κατά σειρά προτεραιότητας. Για να μπορέσει, όμως, όσο το δυνατόν
περισσότερος κόσμος να επωφεληθεί από αυτή την
ευκαιρία, το ίδιο άτομο θα έχει δικαίωμα χρήσης της
δωρεάν συμμετοχής μέχρι 2 φορές στο εκάστοτε
πρόγραμμα του Ομίλου μας.

Γνωριμία με την αναρρίχηση
Από το τρέχον πρόγραμμα, ο Όμιλός μας
καθιερώνει τις εκδηλώσεις γνωριμίας με τα
αντικείμενα δραστηριότητάς του. Στο πλαίσιο
αυτό, το φθινόπωρο θα πραγματοποιηθούν δύο
εκδηλώσεις γνωριμίας με την αναρρίχηση βράχου.
Τα μέλη μας θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα
πρώτα τους κάθετα βήματα με την καθοδήγηση
των εκπαιδευτικών στελεχών και των έμπειρων
αναρριχητών του ΠΟΑ. ∆εν απαιτείται κάποια
προηγούμενη εμπειρία, παρά μόνο μια στοιχειωδώς
καλή φυσική κατάσταση. Όλος ο απαραίτητος
εξοπλισμός θα παρασχεθεί από τον Όμιλο.
Παρακαλούμε να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή
για την καλύτερη οργάνωση των εκδηλώσεων.
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Χριστούγεννα
στο μαγευτικό Πήλιο
25-29 ∆εκεμβρίου 2013
Ελάτε μαζί μας να απολαύσουμε τα γραφικά
χωριά, τα περίφημα αρχοντικά και τα πέτρινα
γεφύρια του βουνού των Κενταύρων. Αλλά και τα
υπέροχα μονοπάτια, στα οποία θα πεζοπορήσουμε
όλες τις ημέρες της παραμονής μας. ∆ιαμονή σε
παραδοσιακό ξενώνα στην Πορταριά.
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία του ΠΟΑ και
στην ιστοσελίδα www.poa.gr από τέλη Οκτωβρίου.

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 4 ∆εκεμβρίου 2013,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στα γραφεία του
Ομίλου, Ζαΐμη 45, με τα εξής θέματα:
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία πεπραγμένων ∆.Σ. για το έτος 2013
3. Απολογισμός εσόδων - εξόδων
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και απαλλαγή
του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη
6. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014
7. ∆ιάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα
συνέλθει και πάλι στις 11 ∆εκεμβρίου 2013, ημέρα
Τετάρτη, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια
θέματα, ανεξαρτήτως αριθμού μελών.
Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΟΣ

Η Γεν. Γραμματέας
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ
3
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Φθινόπωρο στην Τοσκάνη
Ένα 7ήμερο μαγευτικό οδοιπορικό σ’
έναν απ’ τους μεσογειακούς παραδείσους φύσης και τέχνης.
28/9 έως 4/10/2013
Θα περιηγηθούμε:
• στη Φλωρεντία με τον επιβλητικό Duomo και το
περίφημο καμπαναριό του Τζιόττο, την εκκλησία
Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την
Ponte Vecchio. Ξενάγηση στη διάσημη πινακοθήκη Uffizi.
• στη μεσαιωνική Σιένα με την παγκόσμια γνωστή
κεντρική της πλατεία Campo, τον επιβλητικό
καθεδρικό ναό της, το μεγαλοπρεπές δημαρχείο με τον ιστορικό πέτρινο πύργο και πολλά
άλλα.
• στη μεσαιωνική καστρόπολη Σαν Τζιμινιάνο, που φαντάζει σαν δάσος από μακριά και
παρουσιάζεται στον επισκέπτη σε όλη του τη
μεγαλοπρέπεια.

• στην κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μοντεκατίνι
Τέρμε, όπου θα διαμείνουμε όλες τις μέρες σε
κεντρικό ξενοδοχείο.
• στα Cinque Terre (πέντε γαίες), 5 πολύχρωμα
μικρά χωριά σκαρφαλωμένα σε απόκρημνες
πλαγιές πάνω απ’ τη θάλασσα, τα οποία θα
προσεγγίσουμε με τρένο και πλοιάριο, ενώ θα
πεζοπορήσουμε στη Via del Amore κατά μήκος
του εθνικού δρυμού. Θ’ απολαύσουμε έναν
καλά κρυμμένο παράδεισο, ξεχασμένο απ’ τον
χρόνο, που προκαλεί μια ανέμελη διάθεση και
είναι το κατάλληλο μέρος για πραγματικές διακοπές!
Η εκδρομή θα γίνει οδικώς μέσω Πάτρας-Ανκόνας.
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία και στην
ιστοσελίδα του ΠΟΑ.
∆ηλώσεις συμμετοχής από 14 Ιουνίου.
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Κείμενο – φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος

Η ηπειρωτική Ανταρκτική πλέοντας μέσα στο Gerlache Strait.
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Τον Μάρτιο του 2013 ο Νίκος Τόδουλος, μαζί με
τους φίλους και συνορειβάτες από την Αυστραλία Howard Whalen και James Kell, πραγματοποίησαν αποστολή στην Ανταρκτική με στόχο
την αναβίωση της βρετανικής εξερευνητικής
αποστολής των αρχών του 20ου αι. “Imperial
Trans-Antarctic Expedition” (1914-1917), της
οποίας είχε ηγηθεί ο Sir Ernest Shackleton.
Αρχικά ακολούθησαν την πορεία του πλοίου του Βρετανού εξερευνητή, του ιστορικού

Endurance, και κατόπιν διέσχισαν ορειβατικά
το ιδιαίτερα δύσκολο, παγετωνικό, ορεινό και
αλπικό νησί South Georgia με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ο Shackleton το είχε επιχειρήσει χωρίς εξοπλισμό, σε μια προσπάθεια
διάσωσης του αποκλεισμένου πληρώματός του.
Το όλο εγχείρημα είχε αποτελέσει πραγματικό
άθλο για εκείνη την εποχή. Η σημερινή αναβίωση σηματοδότησε και την πρώτη ελληνική
συμμετοχή σε αποστολή στη South Georgia.
7
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νταρκτική, γνωστή και σαν Terra Incognita Australis, το τελευταίο σύνορο του πλανήτη και η
πιο απομονωμένη ήπειρος στην υφήλιο. Μια εντυπωσιακή έκταση άγριας ομορφιάς από θάλασσα,
πάγο και πέτρα, στοιχειωμένη από επικές ιστορίες
θαλασσοπόρων και εξερευνητών γεμάτες πόνο,
αυτοθυσία, αυταπάρνηση, θάρρος, αποφασιστικότητα και σθένος, πέρα από τα όρια της ανθρώπινης πνευματικής και σωματικής αντοχής, κατά τη
διάρκεια της ηρωικής εποχής της εξερεύνησης
της Ανταρκτικής στα τέλη του 19ου και τις αρχές
του 20ου αιώνα.
Τα γιγαντιαία παγόβουνα, οι τεράστιοι παγετώνες δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Η
απεραντοσύνη του νότιου πολικού οροπεδίου, το
αχανές παγοκάλυμμα και οι τεράστιες οροσειρές
της πραγματικά σαστίζουν το μυαλό. Εδώ, στην άκρη
του κόσμου, με μόνον κυρίαρχο τον καιρό, ο χρόνος δεν μετριέται με ημερολόγια και ρολόγια αλλά
από τον πάγο και τη θάλασσα. Εδώ, ανάμεσα στα
παγωμένα νερά της Weddell Sea και τα απρόσιτα
παγετωνικά νησιά της Scotia Sea, γράφτηκε η επική
ιστορία επιβίωσης του Sir Ernest Henry Shackleton
και των ανδρών του κατά τη διάρκεια της αποστολής Imperial Trans-Antarctic Expedition (1914-1917).
Αυτή ακριβώς η αποστολή αποτέλεσε το κίνητρό μας
γι’ αυτό το ταξίδι, με σκοπό ν’ ακολουθήσουμε τα
βήματα του Βρετανού εξερευνητή.

Αφετηρία του ταξιδιού μας η Ushuaia, η νοτιότερη πόλη στον κόσμο, που αποτελεί την πύλη προς
την Ανταρκτική. Αυτό το απομακρυσμένο αργεντίνικο λιμάνι βρίσκεται στο αρχιπέλαγος της Γης του
Πυρός (Tierra del Fuego), στη νοτιότερη άκρη της
αμερικανικής ηπείρου, μετά τα στενά του Μαγγελάνου. Το αρχιπέλαγος αποτελείται από το κύριο νησί
(Isla Grande de Tierra del Fuego, έκτασης 48.000
τχλμ.), που, διαιρεμένο, ανήκει στην Αργεντινή και
τη Χιλή, καθώς και μια ομάδα μικρότερων νησιών,
συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηρίου Horn.
Επιβιβαστήκαμε στο εξερευνητικό πλοίο Polar
Pioneer και το ταξίδι μας προς την Ανταρκτική
ξεκίνησε.
Πλεύσαμε αρχικά κατά μήκος του Beagle Channel μέχρι τον Ατλαντικό και, στη συνέχεια, με κατεύθυνση νότια προς το άγριο πέρασμα Drake Passage, την τεράστια υδάτινη έκταση μεταξύ Γης του
Πυρός και χερσονήσου της Ανταρκτικής. Μετά από
3 μέρες στη θάλασσα, φτάσαμε στον υδάτινο χώρο
της Ανταρκτικής (Antarctic Convergence), γνωστό
και σαν πολικό σύνορο. Ο ωκεανός εδώ διαφέρει
πολύ από τα νερά του Ατλαντικού σε πυκνότητα,
θερμοκρασία και περιεκτικότητα σε αλάτι. Αυτή η
μίξη των υδάτινων ρευμάτων, πλούσια σε θρεπτικά
συστατικά, την καθιστά πολύ παραγωγική σε κριλ,
άλγη και μικροοργανισμούς, που αποτελούν και τη
βάση του διατροφικού ιστού της Ανταρκτικής.

Τα τεράστια παγόβουνα της Weddell Sea.
8
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∆εξαμενές στο Deception Island.

Deception Island

θάλασσας. Τα διάφορα ακρωτηριασμένα κουφάρια
Πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στη χερσόνησο,
πλοίων στις άκρες του περάσματος μαρτυράνε τη
άρχισαν να φαίνονται τα South Shetland Islands,
δυσκολία προσέγγισης σ’ αυτό το κρυφό λιμάνι,
που ανήκουν στην Ανταρκτική. Ένα σύμπλεγμα από
όπως το βρετανικό φαλαινοθηρικό Southern Hunter,
150 νησιά και βραχονησίδες, με τους παγετώνες να
που βυθίστηκε την Πρωτοχρονιά του 1957 στο νότιο
καλύπτουν το 90% της επιφάνειάς τους. Πρώτος
σημείο της εισόδου. Πλησιάζουμε με τα φουσκωτά
σταθμός μας το ηφαιστειακό νησί Deception Island,
στην ακτή, στο Whalers Bay, μια παραλία από μαύρη
με τη χαρακτηριστική καλντέρα, προσέφερε για
ηφαιστειακή τέφρα, μέσα σε άσπρους ατμούς από
χρόνια ένα φυσικό λιμάνι για τα πλοία της εποχής
τις θέρμες πηγές, με μία έντονη οσμή από θειάφι
των εξερευνήσεων. Το νησί είναι ολόκληρο ένα
να κυριαρχεί. Η παραλία γεμάτη από σκελετούς
ενεργό ηφαίστειο, ένα από τα δύο πιο ενεργά ηφαίφαλαινών, σαπισμένα καραβόξυλα, σκουριασμένες
στεια της Ανταρκτικής, με τελευταία έκρηξη το 1992
δεξαμενές και τα ερείπια των παλιών εγκαταστάσεκαι συνεχή δραστηριότητα. Το πεταλοειδές σχήμα
ων των φαλαινοθηρικών σταθμών, με πλήθος φώκιτου νησιού είναι χαρακτηριστικό και ξεχωρίζει στους
ες να βρίσκουν καταφύγιο μέσα σ’ αυτά. Το τοπίο
χάρτες. Ένα νησί πλούσιο σε ιστορίες με φαλαινοερημικό, αποτελούμενο από μια μίξη ηφαιστειακών
θήρες και κυνηγούς φώκιας του
19ου και 20ου αιώνα. Πλησιάζοντας
πιο κοντά, αρχίζουν να φαίνονται
οι απόκρημνες ακτές του με
χρώματα ηφαιστειακά, όπου, στα
ψηλότερα σημεία, κυριαρχούν οι
παγετώνες. Η πρόσβαση σ’ αυτό
το μυστικιστικό μέρος είναι αρκετά
δύσκολη, καθώς τα πλοία πρέπει
να διαβούν ένα στενό πέρασμα
μόλις 230μ., που ονομάζεται Neptune’s Bellows (Φυσητήρες του
Ποσειδώνα) λόγω των ισχυρών
ανέμων που πνέουν ανάμεσα στα
στενά. Στη μέση υπάρχει κι o μεγάλος βράχος Raven Rock, μόλις
Κουφάρια φαλαινών διάσπαρτα στις ακτές.
2,5μ. κάτω απ’ την επιφάνεια της
9
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Απομεινάρια της εποχής της φαλαινοθηρίας.

πετρωμάτων, άμμου και λάβας. Είχε αρχίσει να χιονίζει κι ο συνδυασμός του σεληνιακού τοπίου με
τον βαρύ και συννεφιασμένο ουρανό, με καπνούς
να αναδύονται από τα βάθη της καλντέρας, έδινε
μια εικόνα μεταφυσική και απόκοσμη.

Livingston Island
Μερικές ώρες αργότερα και λίγο βορειότερα, φτάσαμε στο Livingston Island, στο σημείο Walkers Bay,
με τους τεράστιους θαλάσσιους ελέφαντες. Αυτά
τα πελώρια παχύδερμα από λίπος, ενώ φαίνονται
τόσο νωθρά και βραδυκίνητα, διαθέτουν απίστευτη
δύναμη και μπορούν να κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή. Μια σύντομη περιήγηση αποκαλύπτει τα ερείπια παλιών πρόχειρων καταυλισμών για
κυνηγούς φώκιας και φαλαινοθήρες. Στα λιγοστά
βράχια που υπάρχουν, κατάλοιπα παγετώνων που
έχουν υποχωρήσει, χιλιάδες θαλάσσιοι πετρέλοι και
άλμπατρος κάνουν τις φωλιές τους και φροντίζουν
τα νεογνά τους.

Cuverville Island
Συνεχίσαμε νοτιότερα, από τη δυτική πλευρά της
χερσονήσου της Ανταρκτικής, μέσω του Gerlache
Strait, μέχρι τον 65 ο παράλληλο στο Cuverville
Island, ένα σκουρόχρωμο βραχώδες νησί στη δυτική ακτή της Ανταρκτικής. Ανακαλύφθηκε από τη
βελγική αποστολή στην Ανταρκτική (1897–1899),

με αρχηγό τον Adrien de Gerlache, και ονομάστηκε
προς τιμήν τού Cavelier de Cuverville, ναυάρχου του
γαλλικού ναυτικού. Το νησί αποτελεί πολύ σημαντική
περιοχή βιοποικιλότητας, επειδή οι μικρές ακτές
του υποστηρίζουν μια αποικία από 6500 ζευγάρια
πιγκουίνων gentoo μαζί με γιγάντιους πετρέλους και
μαυρόασπρους κορμοράνους (imperial shags).

Cierva Cove
Επόμενος σταθμός του ταξιδιού τα γεμάτα πάγους
νερά του κόλπου Cierva Cove, με πλήθος από πιγκουίνους και μικρές φώκιες και φώκιες του Weddell να τριγυρίζουν ανάμεσά τους. Άλμπατρος, με
το τεράστιο άνοιγμα φτερών (φτάνει τα 3,5μ. και
είναι μεγαλύτερο στον κόσμο), και φάλαινες μας
συνοδεύουν συνεχώς στο ταξίδι. Στη νότια πλευρά του κόλπου βρίσκεται η ερευνητική βάση της
Αργεντινής Primavera, στην ακτή Danco Coast, με
τα χαρακτηριστικά κόκκινα κτίριά της. Το πλούσιο
σε τροφή αυτό μέρος αποτελεί ιδανικό τόπο για
τον απόλυτο θηρευτή της Ανταρκτικής, που βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, τη
φώκια λεοπάρδαλη (Hydrurga leptonyx). Πολλές
απολαμβάνουν τον λιγοστό ήλιο πάνω σε κάποιο
παγόβουνο, ενώ άλλες κολυμπάνε ανάμεσα στους
πάγους αναζητώντας τροφή. Μια μεγάλη αρσενική
φώκια λεοπάρδαλη ακολουθεί το φουσκωτό και το
περιεργάζεται επιδεικνύοντας τα κοφτερά δόντια
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Τα παγωμένα νερά του Cierva Cove.

της, προσπαθώντας να καταλάβει, εάν πρόκειται
για κάτι φαγώσιμο. Συνεχίζοντας με τα φουσκωτά
μέσα στον πυκνό πάγο, αποβιβαστήκαμε στη βόρεια
πλευρά του κόλπου, στην ηπειρωτική Ανταρκτική,
σε μια μικρή βραχώδη λωρίδα δίπλα σ΄ έναν τεράστιο παγετώνα.

Brown Bluff
Τις επόμενες ημέρες το πλοίο προχώρησε προς την
ανατολική πλευρά της χερσονήσου, στα παγωμένα
νερά της Weddell Sea, γεμάτα από γιγαντιαία παγόβουνα σε μέγεθος νησιών. Ακριβώς στο βορειότερο
άκρο της χερσονήσου της Ανταρκτικής βρίσκεται
το ανενεργό ηφαίστειο Brown Bluff, που δημιουργήθηκε πριν από 1 εκατ. χρόνια. Πρόκειται για ένα
ηφαίστειο τύπου tuya (τραπεζοειδούς σχήματος,
με απόκρημνες πλαγιές, που σχηματίζεται, όταν
γίνεται ηφαιστειακή έκρηξη κάτω από μεγάλους
παγετώνες ή παγοκαλύμματα). Στις ηφαιστειακές
ακτές του, διάσπαρτοι, πολλοί πιγκουίνοι adelie
περιπλανιούνται αμέριμνοι μαζί με φώκιες και διάφορα είδη πετρέλων. Μια πολύ καλή ευκαιρία για
ξεμούδιασμα μετά τις τόσες μέρες στο πλοίο, κι
έτσι αποφασίσαμε να επιχειρήσουμε την ανάβαση
του ηφαιστείου. Οι πλαγιές του είναι έντονα διαβρωμένες, με αποτέλεσμα να περιβάλλεται από σάρες
και μεγάλες πέτρες καθώς και μεγάλα βράχια στις
ακτές. Οι μόνιμοι παγετώνες που ζώνουν το ηφαί-

Φώκια λεοπάρδαλη.

Πιγκουίνοι gentoo στο Cuverville Island.
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Paulet Island

Ανεβαίνοντας στην κορυφή του Brown Bluff.

στειο καθώς και η παλίρροια έχουν σαν αποτέλεσμα
μεγάλα κομμάτια πάγου να βρίσκονται ξεβρασμένα
στις ακτές σχηματίζοντας έναν παγωμένο λαβύρινθο. Αρχικά κινηθήκαμε ανάμεσα σε ηφαιστειακά
πετρώματα, που έχουν καλύψει τον παγετώνα.
Με γρήγορες κινήσεις δεθήκαμε, φορέσαμε τα
κραμπόν και, με τα πιολέ ανά χείρας, ανεβήκαμε
στην κορυφή του σε περίπου 4 ώρες, περνώντας
με μεγάλη προσοχή μέσα από τους παγετώνες
και τις μεγάλες κρεβάς (παγετωνικά ρήγματα).
Ο καιρός ήταν βαρύς με πολλά σύννεφα αλλά με
μεγάλη καθαρότητα ατμόσφαιρας. Μπροστά μας
ένα απλώθηκε ένα πανέμορφο αλπικό πανόραμα,
με το «μικροσκοπικό» πλοίο μας στη μέση. Η θέα
πανέμορφη, με ορατότητα κι απ’ τις δύο πλευρές
της χερσονήσου. Ανατολικά μέχρι τα South Shetland Islands και δυτικά ως τα νησιά-παγόβουνα
της Weddell Sea.

Στη συνέχεια αποβιβαστήκαμε στο ιστορικό Paulet
Island. Σ’ αυτό το μικρό
ηφαιστειακό νησί υπάρχει
μια από τις μεγαλύτερες
αποικίες πιγκουίνων adelie, με πληθυσμό πάνω
από 100.000 άτομα. Μόλις
40χλμ. ανατολικά του νησιού, τον Φεβρουάριο του
1903, το πλοίο Antarctic του
Σουηδού εξερευνητή Otto
Nordenskjold βυθίστηκε
στους πάγους της Weddell
Sea και αυτός και οι άντρες
του αναγκάστηκαν να περάσουν εκεί έναν ολόκληρο
χειμώνα, πριν διασωθούν
από το αργεντίνικο πλοίο
Uruguay τον Νοέμβριο του
1903. Ένας ιστορικός τόπος, όπου μόνο τα ερείπια
της πέτρινης καλύβας μαζί
με σωρούς από ξύλα θυμίζουν την προσπάθειά τους
να επιβιώσουν σ’ αυτή την
αφιλόξενη γη. Από εκείνο το
σημείο ακολουθήσαμε την
ίδια διαδρομή της αποστολής του Shackleton και της
μεγάλης περιπέτειάς του.

Sir Ernest Henry Shackleton
Ο Sir Ernest Henry Shackleton ήταν Βρετανός
εξερευνητής ιρλανδικής καταγωγής. Από το 1901
μέχρι το 1904, έπειτα από δεκάχρονη υπηρεσία στο
βρετανικό εμπορικό ναυτικό, έγινε αξιωματικός του
Βασιλικού Ναυτικού και πήρε μέρος στην εξερευνητική αποστολή Discovery στην Ανταρκτική, υπό
την ηγεσία του Robert Scott. Αργότερα (1907-1909)
έγινε αρχηγός της εξερευνητικής αποστολής Nimrod, πάλι στην Ανταρκτική, και αναρριχήθηκε στο
όρος Έρεβος, φτάνοντας έως τον 88ο παράλληλο,
το νοτιότερο έως τότε (1908) σημείο που είχε πατήσει άνθρωπος, ενώ τον επόμενο χρόνο έφτασε
για πρώτη φορά στον νότιο μαγνητικό πόλο. Κατά
την επιστροφή του, του απονεμήθηκε ο τίτλος του
Ιππότη. Το 1914 επιχείρησε άλλη μία αποστολή στην
Ανταρκτική, την Imperial Trans-Antarctic Expedition,
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To Brown Bluff στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου.

με στόχο να διασχίσει τη μεγάλη νότια ήπειρο. Αυτή
ήταν και η αποστολή για την οποία έμεινε στην ιστορία και συμπεριλήφθηκε στο πάνθεον των μεγάλων
εξερευνητών της Ανταρκτικής. Τον Ιανουάριο του
1915, το πλοίο του, το Endurance, παγιδεύτηκε
στην Ανταρκτική και θρυμματίστηκε πάνω στους
πάγους της Weddell Sea, αφού έπλεε έρμαιο των
ρευμάτων επί 10 μήνες. Ο Shackleton και οι άντρες
του παρέμειναν εγκλωβισμένοι πάνω στον πάγο
για περίπου 5 μήνες. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν
σε τρεις μικρές βάρκες για το ακατοίκητο νησί
Elephant Island, που βρίσκεται απομονωμένο στο
ανατολικότερο άκρο των South Shetland Islands.
Εκεί αποβιβάστηκαν στο Point Wild, μια μικρή λωρίδα γης, μετά από 10 μήνες παγιδευμένοι στους
πάγους της Ανταρκτικής. Βλέποντας ότι το νησί
δεν διασφάλιζε την επιβίωσή τους και μπροστά
στο αδιέξοδο, ο Shackleton αποφάσισε να πάρει
τις τύχες του πληρώματός του στα χέρια του και
με πέντε από τους άντρες του και την 7μετρη βάρκα τους James Caird ξεκίνησε για ένα επικό ταξίδι
800 ναυτικών μιλίων (1500χλμ.) διασχίζοντας την
Scotia Sea, μια απ’ τις χειρότερες θάλασσες του
κόσμου, στον Νότιο Ατλαντικό, για να καταλήξει
μετά από 17 μέρες στο νησί South Georgia, όπου,
στην ανατολική πλευρά του, υπήρχε το μεγαλύτερο
δίκτυο φαλαινοθηρικών σταθμών του 20ου αιώνα. Οι
έξι άντρες αποβιβάστηκαν στην ακατοίκητη δυτική

∆ιασχίζοντας τη γλώσσα του παγετώνα στο Brown Bluff.

Η πέτρινη καλύβα του Nordenskjold στο Paulet Island.
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Το άγριο ακρωτήριο Cape Valentine στο Elephant Island.

πλευρά του νησιού στο ακρωτήριο Rosa (Cape
Rosa), μέσα σε έναν μικρό κολπίσκο (Cave Cove),
και στη συνέχεια μετακινήθηκαν λίγο πιο μέσα, στον
κόλπο King Haakon Bay, στο σημείο Peggotty Bluff.
Μόνη τους ελπίδα ήταν να διασχίσουν την ορεινή
και αλπική ενδοχώρα του νησιού, που μέχρι τότε
θεωρείτο απροσπέλαστη, μέσα από ένα σύμπλεγμα
παγετώνων και βουνών, χωρίς εξοπλισμό, μέχρι
τον πλησιέστερο φαλαινοθηρικό σταθμό του Strom-

ness, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Τελικά, ο
Shackleton, μαζί με δυο ακόμα συντρόφους του,
τους Tom Crean και Frank Worsley, κατάφεραν να
ολοκληρώσουν το επικό τους ταξίδι στις 21 Μαΐου
1916 φτάνοντας στην ασφάλεια του Stromness. Στη
συνέχεια, με τη βοήθεια της χιλιανής κυβέρνησης,
κατόρθωσαν τους επόμενους μήνες να διασώσουν
όλους τους άντρες του πληρώματός του που είχαν
μείνει πίσω.

Elephant Island

Η προτομή του Pilato Pardo στο Point Wild του Elephant Island.

Πρώτος σταθμός της δικής μας αποστολής ήταν,
όπως και του Shackleton,
το Elephant Island, που
ονομάστηκε έτσι, επειδή το
σχήμα του θυμίζει κεφάλι
ελέφαντα. Το Point Wild βρίσκεται στη βόρεια ακτή του
νησιού, 10χλμ. δυτικά του
ακρωτηρίου Cape Valentine.
Εκεί υπάρχει προτομή του
Pilato Pardo, αξιωματικού
του χιλιανού ναυτικού και
καπετάνιου του Yelcho,
που περισυνέλεξε τους
22 άνδρες του Shackleton
στις 30 Αυγούστου 1916.
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Με το φουσκωτό καταφέραμε
να αποβιβαστούμε στο σημείο
με δυσκολία λόγω των δυνατών
ανέμων και τη συσσώρευση
κομματιών πάγου, που εμπόδιζαν την πρόσβαση μας. Αυτή
η στενή λωρίδα στεριάς είναι
γεμάτη θαλάσσιους ελέφαντες,
φώκιες και πιγκουίνους chinstrap. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς, σ’ αυτό το
μικροσκοπικό κομμάτι γης, πέρασαν οι άντρες του Shackleton
5 μήνες βρίσκοντας καταφύγιο
κάτω από τις βάρκες τους.

Ο μικρός κολπίσκος Cave Cove στη South Georgia.

South Georgia
Σε αντίθεση με το τρομακτικό ταξίδι 17 ημερών
του Shackleton, μετά από 3 μέρες στη θάλασσα,
το πλοίο μας έφτασε στο επιβλητικό νησί South
Georgia. Μπροστά μας ορθώθηκε ένας τεράστιος, άγριος ορεινός όγκος αλπικών βουνών και
παγετώνων, 1600χλμ. ανατολικά από το άκρο της
Νότιας Αμερικής και 1300χλμ. από την Ανταρκτική.
Φάνταζε σα να ξεπηδά μέσα απ’ τα παγωμένα βάθη
του νότιου ωκεανού της Scotia Sea αγγίζοντας τα
3000μ. Μια γρανιτένια ραχοκοκαλιά 160χλμ. από
παγετώνες και χιονοσκέπαστες κορυφές διασχίζει
το νησί. Ένας τόπος κρύος, υγρός, αφιλόξενος, που

Το ακρωτήριο Cape Rosa της South Georgia.
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πλήττεται από άγριους ανέμους και βίαιες καταιγίδες. Αυτό το τραχύ νησί βρίσκεται ακριβώς πάνω
στη διαδρομή που ακολουθούν τα συνεχή χαμηλά
βαρομετρικά μέτωπα τα οποία διέρχονται από το
Drake Passage. Η μέση ετήσια θερμοκρασία αγγίζει
το μηδέν και οι χιονοπτώσεις αποτελούν καθημερινό
φαινόμενο. Παρόλα αυτά, η ακτογραμμή της South
Georgia σφύζει από ζωή. Εκατομμύρια φώκιες και
βασιλικοί πιγκουίνοι, πουλιά όπως άλμπατρος και
πετρέλοι, καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες θαλάσσιοι ελέφάντες και θαλάσσια λιοντάρια βρίσκουν
καταφύγιο στις ακτές της.
Μετά την επίσκεψή μας στο Cape Cove, με τη
χαρακτηριστική πλακέτα προς τιμή του Shackleton
και των 5 συντρόφων του για το 1300χλμ. αδιανόητο
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∆ιασχίζοντας τον παγετώνα Murray με τον κόλπο King Haakon Bay στο βάθος.

ταξίδι τους από το Elephant Island, αποβιβαστήκαμε
από το φουσκωτό, με όλον τον εξοπλισμό μας, στο
σημείο Peggotty Bluff, όπου οι 6 άντρες είχαν στήσει
την πρόχειρη κατασκήνωσή τους αναποδογυρίζοντας τη βάρκα τους πάνω σε ένα πέτρινο τειχίο.
Έπειτα χρησιμοποίησαν τις βίδες και τα καρφιά από
τα ξύλα και τα τοποθέτησαν στα παπούτσια τους
για να μπορέσουν να προχωρήσουν τις επόμενες
μέρες στην παγωμένη ενδοχώρα. Εμείς οι τρεις (o
Howard, o James κι εγώ), όπως άλλοτε ο Shackleton, o Crean και ο Worsley, θα επιχειρούσαμε ν’
ακολουθήσουμε την ίδια διαδρομή του 1916 από το
Peggotty Bluff μέχρι το Stromness.
Μόνοι μας τώρα πια ανηφορίσαμε αρχικά μέσα
από γρανιτένιες πλάκες και παγετωνικές μορένες.
Πιο πάνω κινηθήκαμε ανάμεσα σε σαθρά πετρώματα και σκουρόχρωμες αμμώδεις επιφάνειες
ανακατεμένες με διάσπαρτες χιονούρες μέχρι τον
παγετώνα. ∆εμένοι και με προσοχή προχωρήσαμε
ανάμεσα στις κρεβάς. Η σφοδρή χιονόπτωση, πριν
λίγες μέρες, τις έχει καλύψει κι έτσι χρειάστηκε
μεγάλη προσοχή, καθώς δεν ήταν εύκολα ορατές.
Ο καιρός ηλιόλουστος, μ’ ένα απαλό αεράκι ίσα
ίσα να μας κρατάει δροσερούς. Φτάνοντας στο

ψηλότερο σημείο του παγετώνα, χαζεύαμε το πλοίο
του έφευγε από τον King Haakon Bay, μέχρι που
σιγά σιγά χάθηκε πίσω απ’ τα βουνά του νησιού.
Αυτό το αίσθημα της απόλυτης απομόνωσης είναι
κάτι το μοναδικό αλλά ταυτόχρονα και τρομακτικό.
Βρίσκεσαι εντελώς απομονωμένος μέσα σε μια
αλπική έρημο μέσα στον Νότιο Ατλαντικό, με την
παραμικρή εξωτερική βοήθεια εβδομάδες ή ακόμα
και μήνες μακριά. Συνεχίσαμε δεμένοι μέχρι αργά

Η αναμνηστική πλακέτα στο Cave Cove.
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Στον παγετώνα πάνω από το Antarctic Bay.

το απόγευμα, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, ως
το Murray Snowfield, όπου στήσαμε το αντίσκηνό
μας χωρίς ιδιαίτερο αέρα αλλά με πολύ κρύο, κάτω
απ’ το χαρακτηριστικό πέρασμα Trident Ridge με
τις χαρακτηριστικές τρεις γρανιτένιες κορυφές.
Μια τελευταία επικοινωνία με το πλοίο, δίνοντας το
στίγμα μας, σηματοδότησε και το τέλος της μέρας
μετά από 10 ώρες περίπου.
Το βράδυ ο καιρός χάλασε, με σφοδρή χιονόπτωση και ανέμους πάνω από 100χλμ. Η νύχτα
πέρασε δύσκολα, καθώς χρειαζόταν με βάρδιες να
κρατάμε τον σκελετό της σκηνής, μήπως και σπάσει από το βάρος του χιονιού και τον πολύ δυνατό
αέρα. Νωρίς τα χαράματα, με το πρώτο φως, βγήκαμε έξω και, μέσα στην ομίχλη, προσπαθήσαμε με
τα φτυάρια να ξεθάψουμε το αντίσκηνο. Μας πήρε
πάνω από 2 ώρες σ’ αυτές τις συνθήκες να μαζέψουμε τα πράγματα μας και να ξεστήσουμε τη σκηνή. Με πολλή δυσκολία καταφέρναμε να σταθούμε
όρθιοι, αφού οι ριπές του ανέμου ήταν πολύ δυνατές. Προσπαθήσαμε να περάσουμε το Trident Ridge
αλλά, με μηδενική ορατότητα και τέτοιες συνθήκες,
δεν ήταν δυνατό. Αποφασίσαμε να το παρακάμψουμε από αριστερά και ν’ ακολουθήσουμε μια παραλλαγή προς το Antarctic Bay, μέσω μιας διαδρομής

άγνωστης μέχρι τότε, αφού δεν είχε επιχειρηθεί
ποτέ καμιά κατάβαση από εκεί και χωρίς να έχουμε
περασμένα στο GPS μας σημεία ή κάποια περιγραφή. Ειδοποιήσαμε με το δορυφορικό τηλέφωνο το
πλοίο για την απόφασή μας αυτή, δίνοντας και το
τελευταίο μας στίγμα. Αρχίσαμε να κατηφορίζουμε
μέσα από ένα σύμπλεγμα παγετώνων, βλέποντας
τον κόλπο Antarctic Bay από ψηλά, χωρίς όμως να
μπορούμε να διακρίνουμε με σαφήνεια τη διαδρο-

Το αντίσκηνο μέσα σε θυελλώδεις
ανέμους και σφοδρή χιονόπτωση.
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Ο κόλπος Fortuna Bay.

μή που έπρεπε ν’ ακολουθήσουμε. Έτσι, μετά από
επιλογή, με αρκετή τύχη κατευθυνθήκαμε αριστερά
από μια λωρίδα βράχων ανάμεσα σε δυο τεράστιους παγοκαταρράκτες που κατέληγαν κατακόρυφα
και απότομα στην θάλασσα. Ακολουθήσαμε αυτόν
τον λαβύρινθο από βράχινα περάσματα αναζητώντας την πιο ομαλή διαδρομή προς την παραλία
και ελπίζοντας ότι δεν θα καταλήξουμε σε κάποιο
απροσπέλαστο σημείο. Μετά από αρκετές ώρες
καταλήξαμε στην παραλία, με πλήθος από φώκιες
και πιγκουίνους να μας παρατηρούν με περιέργεια.
Ασφαλείς, πλέον, βρήκαμε προσωρινό καταφύγιο
από τον πολύ δυνατό αέρα ανάμεσα σε κάποιους
βράχους. Έχοντας αρκετό χρόνο στη διάθεσή
μας, αρχίσαμε να κοιτάμε, τώρα με μεγαλύτερη

Εκατοντάδες φώκιες για συντροφιά
τη νύχτα στο Fortuna Bay.

ηρεμία, ανάποδα προς τα επάνω τη διαδρομή και
παρατηρήσαμε ότι οποιαδήποτε άλλη επιλογή και
εάν είχαμε κάνει, θα οδηγούμασταν σε αδιέξοδο,
αφού οι εναλλακτικές κατέληγαν σε κατακόρυφες
πλαγιές και παγετωνικούς γκρεμούς. Ειδοποιήσαμε
το πλοίο και μας μαζέψαν 4 ώρες αργότερα με τα
φουσκωτά, για να μας μεταφέρουν στο τελευταίο
στάδιο της διαδρομής μας, στον κόλπο Fortuna Bay,
όπου στήσαμε την κατασκήνωσή μας με τη δύση
του ήλιου και αποκοιμηθήκαμε. Όλη τη νύχτα μας
συντρόφευαν οι ήχοι απ’ τις δεκάδες φώκιες.
Την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε βαδίζοντας κατά
μήκος της παραλίας και, στη συνέχεια, για 3 περίπου ώρες, κινηθήκαμε ανηφορικά μέχρι την αλπική
λίμνη Crean Lake. Συνεχίσαμε μέσα στο βαθύ χιόνι,
με δυνατό αέρα, μέχρι το τελευταίο πέρασμα. Από
εκεί η θέα ήταν εκπληκτική και μπροστά στα μάτια
μας απλώθηκε ολόκληρη η εικόνα που είχε αντικρίσει ο Shackleton και περιέγραψε ο ίδιος ως την
ομορφότερη θέα της ζωής του. Βλέπαμε την ίδια
ακριβώς εικόνα, την πεδιάδα που καταλήγει στην
ανατολική ακτογραμμή του νησιού και στην άκρη
δεξιά τον φαλαινοθηρικό σταθμό του Stromness.
Κατηφορίσαμε γρήγορα μέσα από κατακερματισμένες βραχώδεις πλαγιές και σάρες, κατάλοιπα
της εποχής των παγετώνων, μέχρι τον καταρράκτη
που χρησιμοποίησε ο Shackleton για να κατέβει
στην πεδιάδα (όπως ο ίδιος αναφέρει στο ημερο-
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λόγιό του). Συνεχίσαμε για
2 ώρες περίπου μέσα στην
πεδιάδα διασχίζοντας διαδοχικά αρκετά παγετωνικά
ποτάμια, φτάνοντας αργά
το απόγευμα, χαρούμενοι
πια, στο τέρμα, 200 μόλις
μέτρα από τον σταθμό,
μιας και δεν επιτρέπεται η
προσέγγιση λόγω των ινών
αμιάντου που υπάρχουν
στις παλιές εγκαταστάσεις.
Η ίδια η θέση του StromΟ εγκαταλελειμμένος φαλαινοθηρικός σταθμός του Stromness.
ness είναι πραγματικά
ανατριχιαστική. Χιλιάδες
φάλαινες σφαγιάστηκαν
εδώ. Ένα νεκροταφείο φαλαινών, που σημαδεύκαι το μέρος όπου ο Ernest Shackleton έγραψε το
εται από τα βιομηχανικά συντρίμμια ενός προητέλος της μεγαλύτερης επικής ιστορίας επιβίωσης
γούμενου αιώνα. Σκουριασμένοι λέβητες ατμού,
στην ιστορία των εξερευνήσεων της Ανταρκτικής.
δεξαμενές για το λίπος, οξειδωμένα υπόστεγα,
Η κατοικία του διοικητή του σταθμού παραμένει
κατεστραμμένοι σιδερένιοι φράκτες, υπολείμματα
ακόμα εκεί, σε σχετικά καλή κατάσταση, όπως είναι
σκαφών, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος
ακόμα και η πόρτα την οποία ο αγνώριστος από τις
και σκελετοί φαλαινών παντού διασκορπισμένοι.
κακουχίες Shackleton χτύπησε, για να ρωτήσει τον
Θα μπορούσα ακόμα και τώρα να φανταστώ αυτόν
κ. Sorle: «Γνωρίζετε ποιος είμαι; Το όνομά μου είναι
τον πανέμορφο κόλπο γεμάτο με νεκρές φάλαινες
Shackleton. Μας συγχωρείτε, αλλά βρομάμε λιγάπου αναμένουν «την τελική επεξεργασία». Όμως,
κι!». Για να λάβει την απάντηση, μαζί με μια αγκαλιά
το 1916, το Stromness ήταν ο «πολιτισμός». Αλλά
από τον κυβερνήτη: «Θεέ μου, Ernest!! Πού ήσουνα;

19
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Ο εγκαταλελειμμένος φαλαινοθηρικός σταθμός του Grytviken.

∆εν πειράζει, εδώ είναι φαλαινοθηρικός σταθμός,
όλοι βρομάμε λίγο...»
Επόμενός μας σταθμός στη South Georgia,
o εγκαταλελειμμένος φαλαινοθηρικός σταθμός
του Grytviken, ο μεγαλύτερος στον Νότιο Ατλαντικό, που λειτούργησε από το 1904 μέχρι το 1965.
Πλησιάζοντας στον σταθμό ξεχωρίζουν τα κτίρια
του μουσείου, που παλιά υπήρξε κατοικία του
κυβερνήτη της South Georgia, το μικρό ταχυδρομείο και η εκκλησία. Όλος ο σταθμός αποτελεί
μουσείο. Περπατούσα ανάμεσα σε σκουριασμένες
εγκαταστάσεις, εργαστήρια επεξεργασίας λίπους,
οξειδωμένες δεξαμενές καυσίμων, κομμάτια και
ανταλλακτικά πλοίων, σκουριασμένα κουφάρια παλιών φαλαινοθηρικών, ερειπωμένους κοιτώνες και αποθήκες,
μισοκατεδαφισμένα υπόστεγα.
Φτάνοντας έξω από την εκκλησία, στο πίσω μέρος του σταθμού, μπορούσα καθαρά να διακρίνω τον προορισμό μου. Μια
μικρή έκταση που περιβάλλεται
από έναν άσπρο φράκτη στη
άκρη του εγκαταλελειμμένου
σταθμού. Αυτό είναι το τοπικό
νεκροταφείο, το μέρος όπου
αναπαύονται δεκάδες φαλαινοθήρες που έχασαν την ζωή τους
τόσο μακριά απ’ την πατρίδα

τους. Ανάμεσα στις λιγοστές ταφόπλακες, στο
βάθος, στέκει ένας όρθιος, ψυχρός, γρανιτένιος
ογκόλιθος, που σηματοδοτεί τον τάφο του Shackleton, αυτού του μεγάλου εξερευνητή, που πέθανε
στις 5 Ιανουαρίου το 1922 στη South Georgia, ετοιμάζοντας μια νέα αποστολή στην Ανταρκτική. Με
μεγάλη συγκίνηση πλησιάζω και περιεργάζομαι το
μνημείο. Σκαλισμένο πάνω του, το αγαπημένο του
απόφθεγμα από ένα ποίημα του Βρετανού ποιητή
Robert Browning, μια φράση χαρακτηριστική για τη
θέληση και το όραμα που τον καθοδηγούσε σε όλες
του τις αποστολές στην Ανταρκτική:
«I hold that a man should strive to the uttermost
for his life’s set prize.»

Ο τάφος του Sir Ernest Henry Shackleton.
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«Πιστεύω πως κάθε άνθρωπος πρέπει ν’ αγωνίζεται μέχρις εσχάτων για την κατάκτηση του μεγαλύτερου επάθλου που του όρισε η ζωή του».

Κουφάρια φαλαινοθηρικών στο Grytviken.

H μικρή εκκλησία του Grytviken.

Βασιλικοί πιγκουίνοι στο St. Andrews Bay.

Ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει και να σκορπίζει
ένα γλυκό λυκόφως στην ατμόσφαιρα, μ’ ένα
παγωμένο αεράκι να με χτυπάει στο πρόσωπο.
Είχα μείνει σχεδόν μόνος στο Grytviken, αφού
οι πιο πολλοί επιβάτες είχαν επιστρέψει στη
ζεστασιά του πλοίου. Είχα λίγη ακόμα ώρα και,
θέλοντας να μην αφήσω ούτε μια εικόνα και να
κερδίσω μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο,
κάθισα μόνος μου λίγη ώρα έξω από τον φράκτη.
Έχοντας πια φτάσει στο τέλος, προσπάθησα
να βάλω τις σκέψεις μου σε τάξη και να συγκεντρώσω το μυαλό μου στον Shackleton και στο τι
πραγματικά σημαίνει όλη αυτή η ιστορία του για
μένα προσωπικά. Για σχεδόν δύο χρόνια, 28 άνθρωποι με τεράστια ψυχικά αποθέματα πάλεψαν
με τους πάγους της Ανταρκτικής, για να σώσουν
τη ζωή τους, και στο τέλος τα κατάφεραν χάρις
στις ικανότητες του μεγαλύτερου (κατά την προσωπική μου γνώμη) εξερευνητή της Ανταρκτικής,
του «καπετάνιου», όπως, άλλωστε, προτιμούσε
να τον αποκαλούν.
Τελευταίοι μας σταθμοί στη South Georgia,
ο κόλπος St. Andrews Bay, με τη μεγαλύτερη
αποικία βασιλικών πιγκουίνων, που αριθμεί
πάνω από 150.000 πουλιά. Μια δυσάρεστη οσμή
κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα, που γίνεται εντονότερη πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά. Παρόλα
αυτά, οι πανέμορφοι βασιλικοί πιγκουίνοι με το
έντονο πορτοκαλί χρώμα και τα άσχημα μικρά
τους, που έτρεχαν ανάμεσά μας, συνδυάζονταν
με τα χρώματα της Ανταρκτικής δημιουργώντας
μια οπτική πανδαισία. Ο κόλπος Hercules Bay,
με τους ιδιαίτερους πιγκουίνους macaroni με
τα χαρακτηριστικά κίτρινα φρύδια. Πάνω από
5 εκατομμύρια(!!!) τέτοιοι πιγκουίνοι υπάρχουν
στο νησί. Και ο κόλπος Cumberland Bay East,
με αρκετά κουφάρια πλοίων προσαραγμένα
στις ξέρες του και τα μεγάλα παγόβουνα σε
παραμυθένιους σχηματισμούς. Τα δυνατά ρεύματα τα παρέσυραν εδώ, χιλιάδες μίλια μακριά
από τα παγοκαλύμματα Larsen και Ronne της
Ανταρκτικής.

Falklands
Μετά από 3 μέρες στον Νότιο Ατλαντικό, φτάσαμε στα νησιά Falkland (Islas Malvinas κατά τους
Αργεντινούς), περίπου 450χλμ. ανατολικά απ’
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το στενό του Μαγγελάνου. Αυτό το
αρχιπέλαγος είναι ένα σύμπλεγμα
800 νησιών και αποτελεί βρετανικό
υπερπόντιο έδαφος από το 1690
και, επίσημα, από το 1833, ενώ η
κυριαρχία των Βρετανών αμφισβητείται έντονα από την Αργεντινή,
με αποκορύφωμα τον πόλεμο του
1982. Το κλίμα τους είναι ιδιαίτερο
και χαρακτηρίζεται σαν ωκεάνιο
υποπολικό. Βρίσκεται στη διαδρομή
πολύ δυνατών αέριων μαζών και
θαλάσσιων ρευμάτων, με αποτέλεσμα ισχυροί άνεμοι να κυριαρχούν
ολόκληρο τον χρόνο. Στη μοναδική
μικρή πόλη, πρωτεύουσα και κύριο
λιμάνι, το Port Stanley, κατοικούν
οι 2500 από τους συνολικά 3000
κατοίκους του αρχιπελάγους.
Μια μικρή βόλτα στην πόλη είναι
αρκετή για να συνειδητοποιήσει
κανείς τα χρόνια εχθροπραξιών
κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου
αιώνα για τον έλεγχο των νησιών.
Το τοπικό μουσείο, το κυβερνητικό
μέγαρο του 1845, που είναι και το
σπίτι του κυβερνήτη, πολλά μνημεία αφιερωμένα στον πόλεμο του
1982, πλήθος από κουφάρια πλοίων προσαραγμένα στις ακτές και
ο αγγλικανικός καθεδρικός ναός,
ο νοτιότερος στον κόσμο, αποτελούν τα λιγοστά αξιοθέατα. Τα
πολύχρωμα σπίτια με τα έντονα και
ζωηρά χρώματα δίνουν μια μικρή
νότα ζωντάνιας σ’ αυτόν τον τόπο
και στον μοναδικό και δύσκολο
τρόπο ζωής των κατοίκων του.
Εντούτοις, αυτό το απομονωμένο,
επίπεδο και ανεμοδαρμένο σύμπλεγμα νησιών, όμηρος των σκληρών και άγριων καιρικών συνθηκών,
διατηρεί μια περίεργη ομορφιά και
μια γαλήνια ατμόσφαιρα, ενώ οι
ακτές του είναι απίστευτα πλούσιες
σε άγρια ζωή.
Τη δεύτερη μέρα αποβιβαστήκαμε στο Sea Lion Island, ένα από
τα κοσμήματα της άγριας φύσης
του αρχιπελάγους. Εκ πρώτης όψε-

Ο καθεδρικός ναός του Port Stanley.

To μνημείο του πολέμου των Falkland το 1982.

Θαλάσσιος ελέφαντας στο Sea Lion Island.
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∆ειλινό στη χερσόνησο της Ανταρκτικής.

ως δείχνει μονότονο και χωρίς κανένα ενδιαφέρον,
αλλά οι νερόλακκοι, οι αχανείς εκτάσεις από γρασίδι, οι ατέλειωτες παραλίες και οι μικρές λίμνες
σφύζουν από ζωή, και όλα σε απόσταση αναπνοής.
Εκεί βρίσκουν καταφύγιο θαλάσσια λιοντάρια, γιγάντιοι θαλάσσιοι ελέφαντες, διάφορα είδη πιγκουίνων
και πλήθος από πουλιά διαφόρων ειδών. ∆έκα
χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο που αποβιβαστήκαμε, στο νότιο ακρωτήριο του νησιού, πάνω
σε μια βραχώδη απόκρημνη πλαγιά, βρίσκεται και
η μοναδική αποικία πιγκουίνων rockhopper στον
Νότιο Ατλαντικό. Μια τελευταία ματιά στα νησιά από
το πλοίο σηματοδότησε και το τέλος του ταξιδιού,
καθώς παίρναμε τον δρόμο της επιστροφής στην
Ushuaia με κατεύθυνση τις ανατολικές ακτές της
Γης του Πυρός και το Beagle Channel.
Χωρίς αμφιβολία, η Ανταρκτική είναι ένα από τα
πιο θαυμαστά μέρη στον κόσμο. Αποτελεί κίνητρο
για κάθε εναλλακτικό ταξιδιώτη που θέλει να ζήσει
κάτι το διαφορετικό κι απόκοσμο. Οι απόκρημνες
ακτές, τα επιβλητικά παγόβουνα, οι κατακερματισμένοι παγετώνες, οι γρανιτένιες κορυφές
συνθέτουν αυτόν τον αφιλόξενο τόπο, μαζί με τον
παγωμένο αέρα, τις χαμηλές θερμοκρασίες και την
απομόνωση. Προσφέρει εικόνες που πραγματικά
κόβουν την ανάσα. Ένα μέρος για ταξιδευτές και
όχι για τουρίστες, ένας τόπος για ανθρώπους που
ταξιδεύουν με όλες τους τις αισθήσεις. Που θα

θυμούνται για πάντα το κάθε λεπτό που πέρασαν
εκεί και που δεν θέλουν απλά να την προσθέσουν
στη ταξιδιωτική τους λίστα. Αφήνω τη μεγάλη αυτή
Νότια Ήπειρο συγκλονισμένος και μαγεμένος, μ’
ένα κομμάτι της ψυχής μου να έχει μείνει εκεί, στο
νησί της South Georgia, και μια υπόσχεση ότι στο
μέλλον θα ξανάρθω.
Σημ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία Active
Point για την προσφορά του εξοπλισμού. Ν.Τ.
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Η φοβερή ορθοπλαγιά του Φαλακρού όπως τη βλέπουμε ανεβαίνοντας το Φ1.

«Κ

αιρός παντί πράγματι» λέει το ρητό, και
φαντάζομαι πως αυτό μπορεί να ισχύει και
στην ορειβασία. Τα βουνά είναι όμορφα όλες τις
εποχές, κάποια όμως, λόγω της γεωμορφολογίας
τους, συμβαίνει να αποκτούν μια ιδιαίτερη ομορφιά
την εποχή κατά την οποία η βλάστηση που διαθέτουν αναδεικνύεται με τρόπο ξεχωριστό. Τυπικό
παράδειγμα οι φθινοπωρινές αποχρώσεις που
παίρνουν τα δάση της οξιάς στην κεντρική και –κυρίως– βόρεια Ελλάδα. Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε

συμμετάσχει σε εξορμήσεις, εκεί, τέλη Οκτώβρη ως
και αρχές ∆εκέμβρη, και με την ευκαιρία της αργίας τής 28ης ή ένα απλό Π-Σ-Κ έχουμε περπατήσει
σε τέτοια βουνά, «χαμένοι» στο πορτοκαλοκίτρινο
φόντο των φυλλορροούντων τους δασών. Ο φίλος
μου ο Παναγιώτης όμως επέμενε να μου μιλά για
ένα βουνό που, λόγω απόστασης, δέχεται λιγοστές
επισκέψεις απ’ τους αθηναϊκούς (και όχι μόνο)
ορειβατικούς. Κι όλο μού τριβέλιζε το μυαλό να μας
«καθόταν» μια ευκαιρία να πηγαίναμε εκεί, για μια
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«...πανοραμικό που κόβει την ανάσα».

Κείμενο – φωτογραφίες:
Κώστας Αστρακιανάκης

διάσχιση σ’ αυτό και στα πέριξ
–είχε ήδη μελετήσει τα πάντα
για την περιοχή, έχοντας κάνει
και μια αναγνωριστική επίσκεψη κατ’ ιδίαν.
Η ευκαιρία αυτή μάς δόθηκε τον Οκτώβρη του 2012.
Εκείνου του έλαχε ένα τριήμερο μεσοβδόμαδο ρεπό, εγώ
είχα ένα υπόλοιπο αδείας απ’

Περπατώντας στο Παγγαίο.
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Ανεβαίνοντας στο Παγγαίο από το 04.

το καλοκαίρι. Κι έτσι, τη ∆ευτέρα 22/10 μπήκαμε
νωρίς τ’ απόγευμα στο αυτοκίνητο για τα βορειοανατολικά της χώρας. Ναι, στόχος μας είναι ο νομός

Καβάλας: Παγγαίο και (ολίγον) Φαλακρό!
Το αντιτουριστικό ΠΑΓΓΑΙΟ υψώνεται ∆ της
πόλης της Καβάλας και Ν απ’ τον κάμπο της ∆ράμας. Οι πλαγιές του καλύπτονται στα ψηλά από συμπαγή δάση οξιάς αλλά και μακεδονίτικων ελάτων,
ενώ χαμηλότερα υπάρχουν βελανιδιές, καστανιές
κι εκτεταμένα θαμνοτόπια. Σποραδικά εμφανίζεται
και η σημύδα, και μάλιστα το βουνό αποτελεί το
νοτιότερο σημείο εμφάνισής της στη ΝΑ Ευρώπη.
Ψηλότερη κορφή του είναι το Μάτι (1956μ.), χωρίς
όμως ορειβατικό ενδιαφέρον, αφού καταλαμβάνεται
από κεραία τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών (στην
οποία καταλήγει και δρόμος). Αντίθετα οι κορφές
Τρίκορφο (1940μ.) και Αυγό (1835μ.) αποζημιώνουν
δεόντως εκείνον που θα τις βάλει στο πρόγραμμά
του, ιδίως αν συνδυάσει την ανάβασή τους με μια
διάσχιση, ώστε να αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα
του ορεινού όγκου του βουνού.
Πρωί πρωί λοιπόν της Τρίτης 23/10 αφήνουμε
τη θαλπωρή του ξενώνα ΠΕΥΚΟΡΑΜΑ στην Ελευθερούπολη (μπορεί να αποτελέσει ορμητήριο και
για εκδρομές συλλόγων) κατευθυνόμενοι 10χλμ.
δυτικά, στο χωριό Αυλή. Τρία χλμ. πιο πάνω βρίσκεται το παλιό χωριό, στην άκρη του οποίου ξεκινά
το μονοπάτι 04. Από τα 390μ. λοιπόν αρχίζουμε την

Στις πράσινες –ακόμα– οξιές του Παγγαίου.
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Ο κώνος του Τρίκορφου (1940μ.).

ανάβαση, 08:20, κάτω από ένα μουντό ουρανό, με
υγρασία και σύντομα διαλείμματα ηλιοφάνειας.
Κινούμαστε πρώτα σε θαμνώδη βλάστηση, με τη
συνοδεία δυο μικρών σκυλιών που θέλησαν φαίνεται
να μάθουν περισσότερα για το βουνό που δεσπόζει πάνω απ’ το χωριουδάκι τους και... βρήκαν την
κατάλληλη παρέα! Γρήγορα συναντάμε τεράστια
δέντρα καστανιάς και άλλα φυλλοβόλα, ενώ από
τα 800μ. περ. εισερχόμαστε στο βασίλειο της οξιάς. Η ανομβρία που επικρατεί στην περιοχή μέχρι
τώρα έχει ως αποτέλεσμα τα δέντρα να είναι ακόμα
πράσινα, κι έτσι η φαντασίωσή μας να βαδίζουμε σ’
ένα καφεκίτρινο σκηνικό με φόντο το βαθύ μπλε τ’
ουρανού δεν πραγματοποιείται στο σημείο αυτό.
Επιπλέον, ο καιρός όσο πάει και συννεφιάζει. Τα
σκυλάκια μάς εγκαταλείπουν για κάποιους υλοτόμους, τα πριόνια των οποίων αντηχούν μες στο δάσος κοντά στο μισοερειπωμένο καταφύγιο του ΕΟΣ
Καβάλας (1650μ.). Βγαίνουμε στον ασφαλτόδρομο
του βουνού, προχωράμε 100μ. αριστερά κι έπειτα
ανηφορίζουμε δεξιά σε χωματόδρομο. Εδώ πια οι
οξιές έχουν ντυθεί στα χρώματα της εποχής, παραπέμποντας τρόπον τιμά στα χρυσοφόρα κοιτάσματα
του υπεδάφους που έκαναν περιώνυμο το βουνό
στην αρχαιότητα (σ’ αυτά στηρίχτηκε εν πολλοίς η
στρατιωτική ισχύς του μακεδονικού κράτους με τον

Φίλιππο και τον Αλέξανδρο).
∆ώδεκα παρά φτάνουμε στο (κλειστό) καταφύγιο «Στέργιος Χατζηγεωργίου», 1750μ., στην
άκρη της κοιλάδας του Ορφέα (ο οποίος σχετίζεται επίσης με το Παγγαίο, καθώς, όπως αναφέρει
ο Αισχύλος, κινούσε αχάραγα για την κορφή του
βουνού για να λατρέψει το θεό του ανατέλλοντος
φωτός, τον Απόλλωνα). Εμείς, μετά από μια στάση
για κολατσιό, ξεκινάμε (με συννεφιά που γρήγορα
μας καλύπτει ως ομίχλη) ν’ ανεβούμε απλά, χωρίς
μεταφυσικές ή άλλου είδους βλέψεις, στον κώνο
του Τρίκορφου, όπου φτάνουμε κατά τις 14:15.
Ίσα που παίρνουμε από μια φωτογραφία μες στη
θολούρα ο ένας του άλλου, και συνεχίζουμε τη
διάσχισή μας βόρεια. Οι στύλοι με την ένδειξη
του (υποδειγματικά σημασμένου) 04 τελειώνουν
όσο κατεβαίνουμε χαμηλότερα, αφήνοντας πίσω
μας το μουχλιασμένο πέπλο που μας στέρησε τη
θέα απ’ την κορφή. Φτάνοντας πάλι στο δασοόριο,
πάνω από μια βαθιά κατάφυτη κοιλάδα, ο καιρός
καθαρίζει, ο ήλιος κάνει δειλά την εμφάνισή του
και τα χρυσαφένια φυλλώματα δίνουν στην πορεία μας τόνο φαντασμαγορικό. Τρεις ώρες μετά
βγαίνουμε στον αυχένα Κεντίκι (1050μ.), με την
κωμόπολη της Νικήσιανης στα πόδια μας, 340μ.
χαμηλά. Το μονοπάτι προς τα εκεί όμως, που ο
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Στα φθινοπωρινά δάση του Παγγαίου.

Παναγιώτης έχει δει καταγεγραμμένο στο Hellaspath και στο GPS, αποδεικνύεται ανύπαρκτο επί του
πεδίου· έτσι, αφού πελαγοδρομούμε 45’ μες στα
πουρνάρια από... βοϊδόστρατες που δεν οδηγούν
πουθενά, ανεβαίνουμε τελικά ξανά στον αυχένα και
συνεχίζουμε το 04 ως την κατάληξή του, την ιστορική μονή Εικοσιφοίνισσας (το τελευταίο τμήμα σε
χωματόδρομο). Η ώρα είναι 19:30, οι ψαλμωδίες
που ακούγαμε κατεβαίνοντας έχουν πια τελειώσει, οι άνθρωποι όμως από ένα αυτοκίνητο που
έφευγε εκείνη τη στιγμή μάς εξυπηρετούν με τον
καλύτερο τρόπο, λέγοντάς μας λίγο αργότερα στο
κινητό τρεις αριθμούς τηλεφώνου για ταξί (η θετική
πλευρά της τεχνολογίας!). Έτσι, θα μπορέσουμε να
γυρίσουμε στην Παλιά Αυλή και με τ’ αμάξι μας να
πάμε στην Ελευθερούπολη, 40χλμ. μακριά, για το
πρώτο δείπνο του οδοιπορικού μας.
Το ΦΑΛΑΚΡΟ είναι ένα σαφώς πιο γνωστό και
επισκέψιμο βουνό, το ψηλότερο της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (Προφ. Ηλίας, 2232μ.). Βρίσκεται στο κέντρο περ. του νομού ∆ράμας και οι ΒΑ
απολήξεις του βρέχονται απ’ την τεχνητή λίμνη του
Θησαυρού, φυσικό όριο του βουνού με τη γειτονική
Ροδόπη. ∆ιαθέτει μια πλουσιότατη και με πολλά

σπάνια είδη χλωρίδα, και ένα εξαιρετικό ανάγλυφο
με έντονες πτυχώσεις, αλπικά λιβάδια, γυμνές κορφές και χαώδεις ορθοπλαγιές. Στο οροπέδιο του
Αγίου Πνεύματος (1720μ.) λειτουργεί (όποτε λειτουργεί) χιονοδρομικό κέντρο με ορειβ. καταφύγιο,
η εύκολη πρόσβαση στο οποίο το καθιστά αφετηρία
για εύκολες και γρήγορες αναβάσεις στις ψηλές
κορφές (στα βόρεια του βουνού)· αν θέλει όμως
κανείς να γνωρίσει το πραγματικό μεγαλείο του
Φαλακρού (που μόνο φαλακρό δεν είναι!), πρέπει
να το περπατήσει απ’ τη νότια πλευρά και γύρω απ’
το μεγάλο φαράγγι του (των Πύργων ή της Νασκβίτσας). Εδώ το δασαρχείο έχει δημιουργήσει ένα
δίκτυο μονοπατιών με την κωδικοποίηση Φ1, Φ2,
Φ3 και Φ4, τα οποία, με λίγη προσοχή στη σηματοδότηση, προσφέρουν στον πεζοπόρο αλησμόνητες
διαδρομές. Μια απ’ αυτές είχαμε σχεδιάσει για τη
δεύτερη μέρα της εξόρμησής μας.
Πάντα πρωινοί λοιπόν, αναχωρούμε την Τετάρτη 24/10 για ∆ράμα-Πετρούσα-Πύργους (ένα
χωριουδάκι 62χλμ. από την Ελευθερούπολη), απ’
όπου 09:30 ξεκινά η πορεία μας –αρχικά στον χωματόδρομο που φεύγει μπροστά απ’ την εκκλησία
του Σωτήρος. Ο δρόμος αυτός (3,5χλμ.) οδηγεί σ’
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Στην κάτω πλευρά του «πετάλου», με τη σιλουέτα τού σαλέ απέναντι.

ένα μικρό καταφύγιο, ωστόσο εμείς θα τον αφήσουμε μισή ώρα αργότερα για να μπούμε, κάτω δεξιά,
στην κοίτη του φαραγγιού ακολουθώντας την προς
τα πάνω (βόρεια). Είμαστε στο Φ1, ο καιρός είναι
λαμπρός αλλά εδώ μέσα κάνει κρύο –ιδίως στο
τμήμα εκείνο που το φαράγγι στενεύει, δημιουργώντας ένα ωραίο σκηνικό ανάμεσα στα πανύψηλα
τοιχώματα. 12:30 βρίσκουμε το σημείο όπου πρέπει
να κάνουμε αριστερά (υπάρχει κι ένα πέτρινο καθιστικό εκεί), κι ανηφορίζουμε μεσ’ απ’ τις θαλερές
οξιές πίσω στο φως και στον ήλιο. Το καλογραμμένο
πια μονοπάτι μάς βγάζει σε αραιοδασωμένη ράχη
(1200-1300μ.) με συγκλονιστική θέα στις εντυπωσιακές ορθοπλαγιές δεξιά μας (ανατολικά), που
απλώνονται σχηματίζοντας μια τεράστια πέτρινη
χοάνη. 14:20 βγαίνουμε στη διασταύρωση των Φ1Φ2 (1463μ.), και η συνέχεια είναι ένα ζόρικο δίωρο
πηγαινέλα μέχρι ώμο στα 1926μ. τελικά, σε πολύ
επικλινές και χορταριασμένο έδαφος με ασαφές
καγκελωτό μονοπάτι (σημείο αναφοράς η θέση
Πάνω Καρτάλκα, 1740μ. με έναν τραπεζοπάγκο
στη σκιά μεγάλων κωνοφόρων). Εκεί, στα 1926μ.,
το είναι μας «χάνεται», απλό εικονοστοιχείο σ’ ένα
πανοραμικό που κόβει την ανάσα. Στεκόμαστε στην
κάτω πλευρά (Ν∆) του «πετάλου», στο χείλος του
ιλιγγιώδους γκρεμού, κι απέναντί μας διακρίνουμε
τη σιλουέτα τού σαλέ, την κυματιστή γραμμή του διάσελου (όπου η μεγάλη δολίνη Χιονότρυπα) και την

Στο ρέμα πάνω απ’ τη Μεσορόπη.
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Με φόντο την κορυφογραμμή, σ’ ένα άνοιγμα του μονοπατιού μετά το Τρίκορφο.

κορφή του Προφ. Ηλία (στην οποία έχουμε ανέβει
και οι δύο με άλλη ευκαιρία): ίσως η πιο «δυνατή»
κι αντιπροσωπευτική εικόνα του Φαλακρού.
Από τη διασταύρωση πλέον ακολουθούμε το Φ2
για κάτω. Αρχικά δάσος, κατόπιν πεδίο πετρώδες
με σκόρπιους θάμνους μέχρι να ξαναμπούμε σε
δάσος –βελανιδές, οξιές· χαμηλότερα, πλατάνια
και λεύκες. [Στο Παγγαίο αλλά κι εδώ, στο Φαλακρό, οι ζώνες εμφάνισης των δασικών ειδών
είναι ανάμεικτες –κάποτε κι αντίστροφες– εξαιτίας
του προσανατολισμού των πλαγιών και της θέσης
τους στα ριζά των ορθοπλαγιών, με αποτέλεσμα
χαμηλά να έχει κρύο και οξιές, και ψηλότερα να
βλέπεις τα πεύκα στον ήλιο.] Με το τελευταίο φως
φτάνουμε στο καταφυγιάκι των Πύργων (στη βάση
άλλης επιβλητικής ορθοπλαγιάς με σπηλιές), και
απ’ τον χωματόδρομο ολοκληρώνουμε, 20:00, την
πεζοπορία της ημέρας.
Η αυριανή (Πέμπτη 25/10), τελευταία μας μέρα,
είναι αφιερωμένη και πάλι στο Παγγαίο. Πάνω απ’
το χωριό Μεσορόπη (20χλμ. ∆ της Ελευθερούπολης), από υψόμετρο 460μ., το δασαρχείο έχει
διαμορφώσει ένα άρτια σημαδεμένο μονοπάτι το
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Στο μονοπάτι Μεσορόπη – Τσομπάνσουι.

οποίο ανεβαίνει ελικοειδώς ακολουθώντας την κοίτη
ενός κελαρύζοντος ρέματος, μέσα σ’ ένα κατάφυτο
τοπίο, γεμίζοντας τις αισθήσεις μ’ ευωδιές, ήχους
και χρώματα σπάνιας ομορφιάς. Τρία ξύλινα γεφυράκια, σκαλοπάτια και κιγκλιδώματα στα επίφοβα
σημεία μαρτυρούν τη δουλειά που έχει γίνει για
την ανάδειξη του φυσικού κάλλους του μέρους.
Πινακίδες ανά 500μ. ενημερώνουν τον πεζοπόρο
(αρχίζοντας απ’ τα 5140μ.) για την απόσταση που
υπολείπεται ως τον τελικό προορισμό της διαδρομής, το σπήλαιο Τσομπάνσουι ή Βοσκόβρυση στα
1250μ., στα ριζά τεράστιων βράχων. [Εάν αφήσει
κανείς το διαμορφωμένο μονοπάτι στα 1000μ. περίπου, μπορεί, φεύγοντας δεξιά σε ασαφές ίχνος, ν’
ανηφορίσει για τις κορφές, που σήμερα διαγράφονται πεντακάθαρα στον γαλανό ουρανό...] Κάνουμε
λοιπόν στο τέλος και λίγη σπηλαιολογία, σκύβοντας
και περπατώντας τα πρώτα μέτρα της σπηλιάς,
απ’ τα έγκατα της οποίας ξεπηδά το ποταμάκι που
σχηματίζει το ρέμα, πλάι στο οποίο ανηφορίζαμε το
προηγούμενο δίωρο (ο Π. προχώρησε λίγο και στο
ποτάμιο τμήμα). Επιστρέφοντας, κοντά στο χωριό
πια, συναντήσαμε όντως κι έναν αιπόλο (γιδοβοσκό,

ντε!), απ’ τον οποίο μάθαμε πως στο σπήλαιο μέσα
υπάρχουν τρεις «μπάρες» (λιμνούλες). Αν αποφασίσετε λοιπόν ποτέ να ’ρθείτε καταδώ, βάλτε στο
σακίδιο κι ένα ζευγάρι παπούτσια ποταμού (τον
φακό τον θεωρώ αυτονόητο), για ν’ ανακαλύψετε
–αν έχετε τον χρόνο– και τα... Υπόγεια Ρεύματα της
περιοχής στην κυριολεξία!
Κατά το μακρύ ταξίδι του γυρισμού σκεφτόμασταν πόσο προικισμένος από άποψη φύσης και
πολιτισμού τόπος είναι η Ανατολική Μακεδονία.
Πανέμορφα άγνωστα βουνά, απέραντα δάση, σπήλαια, ποτάμια, παλιά μοναστήρια, κάστρα βυζαντινά, αρχαιολογικοί χώροι δεν περιμένουν παρά μια
απόφαση και την κατάλληλη συγκυρία (τον καιρόν,
όπως ανέφερα αρχή αρχή), για να τα γνωρίσει και
να τα βιώσει όποιος δεν θέλει να περιορίζεται στα
τετριμμένα τουριστικά/ορειβατικά προγράμματα. Αν
είχαμε περισσότερες μέρες διαθέσιμες, θα «χτυπάγαμε» σίγουρα κι άλλο ένα βουνό, θα αφιερώναμε
και μια ολόκληρη μέρα για πολιτιστική περιήγηση...
∆ε θα είχαμε όμως τότε το κίνητρο να ξανάρθουμε
εδώ πάνω, για χάρη αυτών που αφήσαμε. Και τώρα
το έχουμε!
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Κείμενο: Λευτέρης Καρούτσος
Φωτογραφίες: Νικόλας Αναστασόπουλος
Λευτέρης Καρούτσος

Πριν από την εκτεθειμένη τραβέρσα...
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αμογελάω ικανοποιημένος... Στοιβαγμένοι
στο τρίτο ρελέ της διαδρομής, αντικρίζουμε
τη σύντομη κάθετη πλάκα μπροστά μας. Έχει ήδη
αρχίσει να βρέχει, είμαστε κουρασμένοι αλλά δεν
μας νοιάζει. Κοιταζόμαστε κι ο Νικόλας, γεμάτος
αυτοπεποίθηση, ξεκινά για τα τελευταία 30 μέτρα
μιας χορταστικής ημέρας.
Παρασκευή απόγευμα, και οι τελευταίες ώρες
εργασίας κυλούν βασανιστικά, αναμένοντας γεμάτος αγωνία την κλήση από τον σχοινοσύντροφο...
Ξάφνου τα pixel ενεργοποιούνται, τα λεντάκια φωτίζουν και...
– Μάλιστα;
– Καρούτσο, είσαι έτοιμος;
– Έτοιμος, Αναστασόπουλε!
Λακωνικός και περιεκτικός, όπως πάντα, ο
Νίκος έχει δώσει το σήμα εκκίνησης για το πιο
δραστήριο τριήμερο της χρονιάς.
– Εεε... Γιώργο..., θα πρέπει να σχολάσω νωρίτερα σήμερα...
– Πού πας;
– Ταξιδεύω για Μετέωρα...
Παίρνω άδεια με συνοπτικές διαδικασίες, βλέπετε ακολουθεί τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και,
αν το αφεντικό τυχαίνει να είναι ο μεγαλύτερος
αδερφός σου, έχεις κάποια προνόμια. Οι ώρες του
ταξιδιού κυλούν γρήγορα ζαλίζοντας με ερωτήσεις
τον συνταξιδιώτη μας Νίκο Λαζανά, έναν από τους
πιο δραστήριους Έλληνες ορειβάτες της γενιάς
του. Ο Νίκος θα συνοδεύσει τη Σχολή Αναρρίχησης
Αρχαρίων του ΠΟΑ στο τελευταίο και πιο σημαντικό της μάθημα, ως βοηθός του εκπαιδευτή Γιάννη
Θεοχαρόπουλου. Μετά από διαδρομή 4 ωρών,
κατασκηνώνουμε αθόρυβα στο κάμπινγκ, ανάμεσα
στις σκηνές των μαθητών που ροχαλίζουν μακάριοι,
ονειρευόμενοι κάθετα βήματα αλλά αγωνιώντας το
ξημέρωμα.
Ξημέρωμα, που μας βρίσκει ήδη στη βάση
του βράχου Ντούπιανη, αντικρίζοντας τα 160μ.
της απαιτητικής για το επίπεδό μου διαδρομής
Südostwand («Nοτιοανατολικός Τοίχος»). Τελευταίος έλεγχος στα υλικά και...
– Ασφαλίζεις;
– Ασφαλίζω!
...απαντώ, κι ο Νίκος ξεκινά για την πρώτη
σχοινιά της ημέρας. Η πρώτη ασφάλεια στα 10
μέτρα αλλά το σκαρφάλωμα εύκολο, κάτι πολύ
φυσιολογικό για τα Μετέωρα, οπότε βαθιές ανάσες
και λίγη κουβεντούλα, για να ξεχαστεί ο φόβος,

μέχρι να φτάσει ο σχοινοσύντροφος στην πρώτη
ασφάλεια. ∆ίνω σχοινί και τον παρατηρώ, σταθερός
σαν ατμοκίνητη αμαξοστοιχία αλλά γρήγορος και
αποτελεσματικός... ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς
τα καταφέρνει και, για του λόγου το αληθές, πολύ
σύντομα απομένουν 10 μέτρα σχοινί από τα 60.
– Νικόλα, έχεις 10 μέτρα!
– Φτάνω!!
...μου απαντά. Προφανώς έχει ενώσει τις δυο
πρώτες σχοινιές, κάτι που θα μας προωθήσει γρήγορα στο τέλος.
– Λευτέρη, ρελέ!
– Ασφάλεια τέλος!, απαντώ.
Βάζω παπούτσια, ακουμπάω τον βράχο όπως
οι αθλητές του στοίβου τη γραμμή εκκίνησης, ειδοποιώ τον Νίκο:
– Παίρνε γρήγορα!
Και ξεκινάω σχεδόν τρέχοντας. Έχω στο μυαλό μου τις εικόνες από τον ρυθμό ανάβασης των
αδερφών Huber κατά το σπάσιμο των ρεκόρ στο
Yosemite (ανάβαση 883 κάθετων και απαιτητικών
μέτρων σε 2 ώρες και 45’) και προσπαθώ να μιμηθώ
τον Νίκο, τρέφοντας το εγώ μου καλοασφαλισμένος
από ψηλά. Μερικά λεπτά αργότερα με κοιτά απορημένος. Την τελευταία φορά που σκαρφαλώσαμε
μαζί στη Βαράσοβα είχε να κάνει με έναν σχοινοσύντροφο 7 κιλά βαρύτερο και μονίμως κουρασμένο,
τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
– Μπράβο, Λευτεράκη!
– Speedy Gonzales, φιλαράκο!
Οι δύο αυτές σχοινιές μού έχουν δώσει το
θάρρος που θα χρειαστώ αργότερα. Τα επόμενα
μέτρα καλύπτονται με ευκολία και ετοιμάζομαι να
ακολουθήσω, κάνω λίγα βήματα και, για κακή μου
τύχη, την αντικρίζω: 20μ. ανασφάλιστης τραβέρσας
με χωρίζουν από την ασφάλεια του ρελέ.
– Νικόλα!
– Εεε, ναι... λίγη προσοχή εδώ!!!
– Ούτε μια ασφάλεια, βρε Νικόλα;
– Πού να τη βάλω, ρε Λευτέρη;
Έχει δίκιο, τα βοτσαλάκια του αμμόλιθου δεν
αφήνουν περιθώρια για τοποθέτηση προσωρινών
ασφαλειών. Μπροστά μου το σχοινί αιωρείται κι
εγώ έχω δύο επιλογές: να μην πέσω και να μην
πέσω. Παίρνω μερικές βαθιές ανάσες και αρχίζω να
τραγουδάω... Σας πληροφορώ, είναι σπουδαίο γιατρικό στις δύσκολες στιγμές. Πάμε, λοιπόν: «Βράχο,
βράχο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ...». Και,
βράχο– βράχο, φτάνω στην αγκαλιά του κύριου
ρελέ, δίνοντας τα σκήπτρα και πάλι στον Νικόλα,
συνέχεια στη σελ. 40
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Στην πρώτη σχοινιά του «Πιλιέ της Βροχής».

ο οποίος οδηγεί τώρα το πιο δύσκολο κομμάτι της
διαδρομής, 70μ. από το έδαφος.
– Λευτέρη, δύσκολο μου φαίνεται...
Αγκομαχάει ο Νίκος σε μια κάθετη πλάκα, που
κάπως φοβίζει, οφείλω να ομολογήσω.
– Βρε Νικόλα, δε μου φαίνεται αυτό για VII-...
Και, πριν προλάβω να τελειώσω τη φράση
μου...
– Λευτέρη πάρε!!!
... ο Νίκος πέφτει μερικά μέτρα πιο κάτω.
Όντως έχουμε κάνει λάθος, έχουμε μπει στη διαδρομή Ντουέτο, η δικιά μας, κατά 1 βαθμό ευκολότερη, είναι λίγο πιο αριστερά. Λίγες βαθιές ανάσες
μετά, η ομάδα ανασυγκροτείται και, ακολουθώντας
πια το σωστό δρομολόγιο, φτάνουμε μετά από 60μ.
στην κορυφή του βράχου της Ντούπιανης. Στην κορυφή κάθε βράχου των Μετεώρων υπάρχει το λεγόμενο βιβλιαράκι κορυφής, στο οποίο σημειώνονται
τα στοιχεία της σχοινοσυντροφιάς, η ημερομηνία
ανόδου και όποιο άλλο σχόλιο, αυτό πράττουμε
κι εμείς πριν την επιστροφή μας στο έδαφος με 3

διαδοχικά ραπέλ.
Οι περισσότερες παρέες, σε
αυτό το σημείο της ιστορίας, θα ξάπλωναν ικανοποιημένες στην πισίνα
του κάμπινγκ και θα αναπολούσαν
το κατόρθωμά τους, αλλά τι καλύτερο από 140μ. αναρρίχησης; Αυτή
τη φορά θα προσεγγίζαμε ξανά τον
βράχο της Ντούπιανης από τη Ν
πλευρά του και, συγκεκριμένα, μέσω
της διαδρομής Regenpfeiler («Πυλώνας της Βροχής»), V+. Το βήμα
προς τη βάση του βράχου γοργό
και σίγουρο, τόσο σίγουρο, που η
οχιά που παραλίγο να πατήσουμε
τρέπεται σε άτακτη φυγή, κι εμείς το
ίδιο, βέβαια, αλλά με τα μάτια πάντα
προς την αρχή της διαδρομής, της
οποίας τα βοτσαλάκια αγγίζουμε 10
λεπτά αργότερα.
– Νικόλα, θα πάω εγώ πρώτος
τώρα.
Το Πιλιέ της Βροχής είναι πιο
εύκολο από την πρωινή μας διαδρομή οπότε έρχεται η ώρα να ξεκουράσω τον σχοινοσύντροφό μου.
– Ασφαλίζεις;
– Ασφαλίζω!
Σύντομα καλύπτουμε άλλα 140μ.
και, χωρίς πολλές περιπέτειες, υπογράφουμε για
δεύτερη φορά το βιβλιαράκι της κορυφής, γεμάτοι
ευτυχία. Και, όπως κάθε τι που ανεβαίνει, κατεβαίνει, με κάποιες όμως ευχάριστες συναντήσεις:
στην πορεία προς το έδαφος καταρριχώμαστε
ανάμεσα στη Σχολή Αρχαρίων του Ομίλου μας. Ο
Νικος (Λαζανάς) περιμένει υπομονετικά, κρεμασμένος στα 30μ., τους μαθητές να σκαρφαλώσουν,
λίγο πιο κάτω ένας αγωνιά ιδρωμένος να βρεί την
ισορροπία του, μερικά μέτρα αργότερα δυο άλλοι
τραβούν αναμνηστικές φωτογραφίες, δεξιά κι αριστερά άτομα αιωρούνται παίζοντας στο κάθετο σαν
μικρά παιδιά, στο έδαφος ο εκπαιδευτής παραδίδει
θεωρία, διορθώνει και ενθαρρύνει ταυτόχρονα, ενώ
ο Νικόλας περπατά με τον αέρα του προχωρημένου
και την ικανοποίηση των συνολικά 280μ. αναρρίχησης μέχρι τώρα.
– Βρε Νικολή, γιατί δεν τον βοηθάς να μαζέψει
τα σχοινιά;
– Άσ’ τον μικρό να μαθαίνει, Ειρήνη!
Σκύβω το κεφάλι μαζεύοντας τον εξοπλισμό
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Ο Νικόλας στα ραπέλ της Ντούπιανης.

μας και κρυφοχαμογελώ, άλλωστε όντως είμαι μικρότερος ηλικιακά. Αποχαιρετώντας τη Σχολή, αρχίζουμε να κατηφορίζουμε. Φεύγοντας, λοξοκοιτώ
διακριτικά το κορίτσι με το υπέροχο κοτσιδάκι και
το πελώριο χαμόγελο, χαμόγελο που σημάδεψε την
καρδιά μου και εξακολουθεί να τη σημαδεύει.
Το μεσημεράκι φέρνει μαζί και τη βροχή που
αναμέναμε. Βρέχοντας τα βράχια αλλά και τους
μαθητές της βροχής, που τώρα, μαζεμένοι στο ευρύχωρο υπόστεγο του κάμπινγκ, παρακολουθούν
θεωρητικά μαθήματα. Εμείς περιμένουμε τη βροχή
να σταματήσει σχεδιάζοντας να προσθέσουμε ακόμα λίγα μέτρα στο ενεργητικό μας, πριν πέσει το
σκοτάδι. Το γκριζωπό χρώμα των βρύων μάς δίνει
το σύνθημα που περιμέναμε, οι βράχοι έχουν στεγνώσει και η διαδρομή Οstkante («Ανατολική Κόψη»)
περιμένει να τη σκαρφαλώσουμε με επικεφαλής και
πάλι τον Νικόλα, που αυτή τη φορά είναι εμφανώς
δυσαρεστημένος. Ξεκινάμε.
– Νίκο, τι συμβαίνει;
– Τίποτα, απλώς δεν μου αρέσει να σκαρφαλώνω 30μ. ανασφάλιστος.
Έχει δίκιο, η πρώτη σχοινιά είναι σχεδόν ανασφάλιστη, πράγμα φυσικό για τα Μετέωρα, αλλά,
όταν βρίσκεσαι σε μία κόψη με το κενό δεξιά κι
αριστερά, είναι λογικό η ψυχολογία να περνάει
φάσεις. Αντιθέτως, απολαμβάνοντας τη σιγουριά

του δεύτερου, ξεκινώ το σκαρφάλωμα έχοντας τα
αναρριχητικά παπούτσια κρεμασμένα στο μποντριέ
μου και, σχεδόν τρέχοντας, φτάνω στον Νικόλα.
– Πού είναι τα παπούτσια σου, Λευτέρη;
– Εεμ... θεώρησα ότι ήταν εύκολο και, για να
κερδίσω χρόνο...
Ακολουθεί ο εξάψαλμος και συνεχίζουμε το
σκαρφάλωμα σαν μια αγαπημένη σχοινοσυντροφιά,
αφού βέβαια έχω φορέσει τα αναρριχητικά μου. Λίγες στιγμές εύκολου σκαρφαλώματος μάς οδηγεί
στο τρίτο και τελευταίο ρελέ της διαδρομής... Από
μέσα μου, χαμογελάω ικανοποιημένος...

Το βιβλίο κορυφής .
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Κείμενο: Στέλλα Στεφανάκη
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Λημναίος
Μάρκος Κουφοπαντελής
Οι μύλοι της Χώρας.
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Άποψη της Σκάλας από τη Χώρα.

Π

άσχα στην Πάτμο. Την Πάτμο την ανεμοδαρμένη, τη φωτεινή, την κατάλευκη σαν κλασικό
Κυκλαδονήσι, παρόλο που διοικητικά ανήκει στα
∆ωδεκάνησα.
Πάσχα με τον ΠΟΑ. Με καθημερινή ανάβαση
από τη Σκάλα στη Χώρα. Από το αιώνιο μονοπάτι. Το
ίδιο που μετά το 1794 χρησιμοποιούσαν οι μαθητές
της Πατμιάδας Σχολής, για να παρακολουθήσουν
τα πρωτοποριακά μαθήματα της εποχής τους, αλλά
και οι αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, όταν
κατηφόριζαν στο λιμάνι για να συνδράμουν τον
αγώνα με καράβια, ναύτες και εφόδια.
Πάσχα με ξεναγό μας τον Αντώνη ∆ήμα, βαθύ
γνώστη των μονοπατιών της Πάτμου και συγγραφέα
του βιβλίου-αφιερώματος «H δική μου άγνωστη
Πάτμος», που μοιράστηκε μαζί μας την αγάπη
του για το μοναδικό αυτό νησί. Αλλά και αρχηγό
μας τον Μάρκο Κουφοπαντελή, που με μεράκι και
ενθουσιασμό μάς γνώρισε κι αυτός τη δική του,
αυθεντική Πάτμο.
Αψηφήσαμε την απεργία των ακτοπλοϊκών μέσων και την αμφιβολία της αναχώρησης για την πασχαλιάτικη ανάπαυλα, γιατί η Πάτμος μας καλούσε.
Και, σε πείσμα όλων των αντιξοοτήτων, το Blue Star
II αναχώρησε… σχεδόν στην ώρα του.
Μετά την άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δεν έμεινε καθόλου καιρός για χάσιμο. Άρχιζε
44
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ή πρώτη ανάβαση στη Χώρα. Ήταν η ώρα για την
Ακολουθία του Νιπτήρος (μοναδική μοναστηριακή
τελετουργία). ∆εν ξέραμε τι είναι πιο μαγευτικό, το
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Η Πέτρα της Καλικατσούς στον Γρίκο.
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Στον αρχαιολογικό χώρο Καστέλι.

και ο καφές στην πλατεία της Αγιά Λεβιάς. Ήταν
Μεγάλη Πέμπτη.
Την επομένη ακολουθήσαμε το κακοτράχαλο
μονοπάτι για την Κοιλάδα των Κήπων του Οσίου.
Κατεστραμμένο και αφιλόξενο, οδηγεί σ΄ έναν μικρό
παράδεισο, που φροντίζει η κ. Γρηγόρα, και καταλήγει σε μια παραλία γαλάζια, απέραντη, χωρίς όρια.
Στην επιστροφή, το Μοναστήρι του Ευαγγελισμού,
λίγο πριν τον Επιτάφιο.
Η επόμενη μέρα επιφύλασσε μια καινούρια
πρόκληση. Ξενάγηση στη Μονή του Αγ. Ιωάννη
του Θεολόγου και στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης.
Μια μικρή εσοχή στον βράχο, στην ίδια θέση όπου,
πριν από 2000 χρόνια, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολό-

γος άκουγε τον λόγο του Θεού και τον υπαγόρευε
στον μαθητή του Πρόχορο. Και μετά στη Χώρα,
όπου η περιφορά στα στενά δρομάκια, με όλη την
ιστορία του νησιού να ξετυλίγεται, από τα Αλλοτινά
και την Παναγία ∆ιασώζουσα, στα Απορθιανά, τους
Φούρνους και την Πίσω Λότζια. Με όλο το φως του
Αιγαίου στα μάτια μας.
Και το μοναστήρι κατασκευασμένο από θραύσματα άλλων πολιτισμών και θρησκειών. Αρχαιοελληνικά και μουσουλμανικά σπαράγματα επιστρατεύονται για την κατασκευή αυτού του κατανυκτικού
μνημείου του ανθρώπου προς τιμήν του θείου. Το
μουσείο του μοναστηριού, με όλη την ιστορία του
νησιού τακτοποιημένη σε προθήκες. Βυζαντινά
χρυσόβουλα, χρυσοποίκιλτα άμφια, χειρόγραφα ιστορικά βιβλία,
βυζαντινές εικόνες.
Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου επαναλάβαμε την ανάβαση
στην πιο μυστηριακή Ανάσταση
στην αυλή του μοναστηριού,
με τον ήχο του σήμαντρου να
δυναμώνει σε κρεσέντο, μη διαφέροντας σε τίποτα από τζαζ ή
ροκ συναυλία που υμνεί τη χαρά
της ζωής.
Η επόμενη μέρα ήταν αναστάσιμη και περιλάμβανε μετάβαση
στον Γροίκο. Γραφικό και ήρεμο
λιμανάκι στα νότια του νησιού με
πεζοπορία μέχρι την παραλία της
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Περπατώντας στο πλακόστρωτο μονοπάτι από τη Σκάλα στη Χώρα.

Η Χώρα με την Ιερά Μονή Πάτμου.
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Βλέποντας τον Προφήτη Ηλία από τη Χώρα.

Ψιλής Άμμου, της πιο ιδιαίτερης παραλίας της Πάτμου. Ένας περίπατος κατά μήκος της ακτογραμμής, που είναι και ο μοναδικός τρόπος, εκτός της
βαρκάδας από τη Σκάλα, για να προσεγγίσει κανείς
αυτή την ευρύχωρη αμμουδιά, γεμάτη αλμυρίκια,
που, όταν φυσάει ο βοριάς, δημιουργεί... συνθήκες
αμμοβολής! Μετά τον περίπατο, όλοι επιδοθήκαμε
στο αγαπημένο σπορ του… οβελία σε παραλιακή ταβέρνα στον Γροίκο, με αξιοσημείωτες επιδόσεις.
Το ίδιο βράδυ, ο ∆ήμος Σκάλας είχε προγραμματίσει γιορτή με παραδοσιακή μουσική και χορό
με τοπικά συγκροτήματα και πρόσφερε τοπικούς
μεζέδες σε όλους τους παρευρισκόμενους. Συμπαθητικό στιγμιότυπο, που μας έφερε κοντά στην
τοπική κοινωνία και ξύπνησε σε πολλούς παιδικές
μνήμες. Η βραδιά έκλεισε σε ένα συμπαθητικό
μπαράκι με το όνομα «Κουκουμαύλα» (η κουκουβάγια στην πατινιώτικη διάλεκτο). Ένας εξαιρετικός
χώρος, που συνδυάζει μουσική και τέχνη, ποίηση
και αυθεντικότητα, ανάμεσα στα έργα τέχνης της
γλύπτριας ιδιοκτήτριας.
Η επομένη ήταν ημέρα αποχαιρετισμού. Καθώς
το πλοίο απομακρυνόταν από το λιμάνι, έπαιρνε
μαζί του και μια υπόσχεση επιστροφής.
Η εξόρμηση αυτή έγινε στα πλαίσια του προγράμματος
«Μονοπάτια Πολιτισμού» που διοργανώνει η Ελληνική
Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και τη σήμανση
των μονοπατιών έκανε ο Φοίβος Τσαραβόπουλος.

Ο ναός της Αποκάλυψης.
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Κείμενο – φωτογραφίες: Ι. Σωτ. Τζίμας

Πλησιάζοντας την κορυφή της Φούρκας.
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Ρεμβάζοντας στην κορυφή της Φούρκας.
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Απέναντι το πολύκορφο Χατζή.

Σ

το πλαίσιο του ανοιξιάτικου προγράμματος 2011
του Π.Ο.A., πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία –βοηθούντος και του εξαιρετικού καιρού– η
εξόρμηση στην περιοχή του Ασπροπόταμου (Νότια
Πίνδος), με αφετηρία το ορεινό Παχτούρι και ανάβαση στις κορυφές Φούρκα και Τσιγκόρι. Η περιοχή
αυτή είναι μια απ’ τις πιο άγριες και εντυπωσιακές
στην ορεινή Ελλάδα, με σχεδόν ανύπαρκτο τουρισμό και ελάχιστες επισκέψεις ορειβατών.
Παρασκευή 08/04: Φεύγουμε στις 17:15 από
Πεδίον του Άρεως 21μελής ορειβατική ομάδα της
οποίας είχα την τιμή να τεθώ επικεφαλής. Προορισμός η Μεσοχώρα (Βιτσίστα) Τρικάλων (800μ.), σε
απόσταση 380χλμ. από την Αθήνα, όπου φτάνουμε
κατά τις 00:30. Εκεί τακτοποιούμαστε γρήγορα, άλλοι στρωματσάδα σε αίθουσα που μας παραχωρήθηκε, άλλοι σε αντίσκηνα, ενώ κάποιοι προτίμησαν
το υπόστεγο του σχολείου.
Σάββατο 09/04: Εγερτήριο στις 06:00, πρωινό
στο μαγαζί του Γιώργη και γρήγορα στο λεωφορείο
για το Παχτούρι (960μ.), σε απόσταση 12,3χλμ. Ξεκινάμε την πορεία στις 08:15 και, μετά τη διόρθωση
ενός λάθους στην αρχή της, πιάνουμε καλογραμμένο μονοπάτι μέσα σε δάσος, με κατεύθυνση
αρχικά βορειοδυτική. Πίσω μας ξεπροβάλλει όλο
και μεγαλύτερο το Χατζή, ενώ δεξιά μας ξανοίγεται η άγρια κορυφογραμμή της Παχτουρνέτσας

με εντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς.
Εδώ να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μονοπάτι
εξαιρετικής αισθητικής, που λογικά θα πρέπει να
συνέδεε παλιά το Παχτούρι με την Αθαμανία (Μουτσιάρα). Είναι μάλλον άγνωστο ευρύτερα κι έγινε
γνωστό στον γράφοντα από τον Τάκη Γ., ορειβάτη
με πολύ καλή γνώση της Νότιας Πίνδου, στέλεχος
παλιότερα γνωστού συλλόγου. Η αρχή του εντοπίζεται εύκολα, ξεκινώντας ανάμεσα στα δύο γήπεδα
που βρίσκονται στην είσοδο του χωριού.
Μετά από δυο ώρες περίπου, βγαίνουμε από τη
δασωμένη περιοχή του βουνού και συναντάμε τρία
τέσσερα μικρά ρέματα με αρκετό νερό αυτή την
εποχή. Εδώ το μονοπάτι λογικά θα συνέχιζε βορειοδυτικά, προς χαρακτηριστικό αυχένα, εμείς όμως
πάμε δυτικά χωρίς μονοπάτι, πλέον, και χαράζουμε
πορεία προς μια πρώτη κορυφή (περίπου 1950μ.),
όπου επιτέλους βλέπουμε όλη την κορυφογραμμή
της Φούρκας. Στη συνέχεια, αναγκαζόμαστε να χαμηλώσουμε κάτω από τα 1900μ., για να περάσουμε
υποχρεωτικό αυχένα, και τελικά πιάνουμε τον κώνο
της Φούρκας (2092μ.), όπου φθάνουμε σε 4,5 ώρες
συνολικά, με χορταστικές στάσεις.
Έχουμε πατήσει και κάποια διαστήματα σε
μαλακό χιόνι, αλλά ο εξοπλισμός που κουβαλάμε
αποδεικνύεται άχρηστος. Ο υπέροχος καιρός και
το πανόραμα των κορφών γύρω μας μας κρατάνε
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Ανεβαίνοντας τον κώνο της Φούρκας.

στην κορυφή ίσως και τρία τέταρτα της ώρας. Βλέπουμε πολύ κοντά δυτικά τον άγριο Κρυάκουρα,
πίσω του τα αγέρωχα Τζουμέρκα και βορειότερα
το συγκρότημα της Κακαρδίτσας. Κοντά μας ανατολικά στέκεται η απειλητική Παχτουρνέτσα και το

Τσιγκόρι, ενώ παραπίσω δεσπόζει το Αυγό και νοτιότερα το πολύκορφο Χατζή. ∆ιακρίνεται, φυσικά, και
πλήθος από μακρινές κορφές και ο συναγωνισμός
στην ορεογραφία φουντώνει, ενώ οι φωτογραφικές
μηχανές έχουν πάρει φωτιά.

Παράξενοι γεωλογικοί σχηματισμοί στην Παχτουρνέτσα.
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Η Παχτουρνέτσα με τον καταρράχτη.

Τελικά, κατά τις 13:30, αρχίζουμε να κατηφορίζουμε νοτιοανατολικά στη μακριά ράχη της
Φούρκας, βλέποντας συνεχώς δεξιά τη Νεράιδα
(Γρεβενοσέλι) και αριστερά το Παχτούρι. Παρατηρούμε από κάποια απόσταση και εντυπωσιακό καταρράκτη χωρίς πολύ νερό αλλά με ύψος ίσως και
πάνω από 100μ. Κοντά στο υψόμετρο των 1700μ.
πέφτουμε σε χωματόδρομο, τον οποίο ακολουθούμε συνεχώς με κάποια κοψίματα μέχρι λίγο πριν

την είσοδο του χωριού, όπου φθάνουμε σε 4 ώρες
περίπου. ∆υστυχώς βρίσκουμε το καφενείο κλειστό
και οι προσδοκίες για μπύρες, καφέδες κ.λπ. μεταφέρονται στη Μεσοχώρα.
Κυριακή 10/04: Επαναλαμβάνεται το πρωινό
σκηνικό τις ίδιες ώρες, και γραμμή και πάλι για το
Παχτούρι. Σήμερα είμαστε πιο βιαστικοί, γιατί υπάρχει και η μακριά επιστροφή στην Αθήνα. Θα κάνουμε
ένα μονοπάτι προς την κορυφή Τσιγκόρι, το οποίο,
επίσης, είναι άγνωστο
ευρύτερα. Ο γράφων είχε
την τύχη να το ανακαλύψει
χάρις σε μια μικρή αλλά
καθοριστική υπόδειξη μιας
ηλικιωμένης κατοίκου του
Παχτουρίου, πριν από μια
επταετία. «Τραβάτε δεξιά
κατά το ρέμα», μας είπε,
και την ευχαριστούμε από
καρδιάς, γιατί μας βοήθησε να ανακαλύψουμε
μια διαδρομή απίστευτης
ομορφιάς.
Ξεκινάμε κατά τις
08:00 από το κέντρο του
χωριού με κατεύθυνση
βόρεια και, αφού περνάμε
Στην αρχή της κατάβασης προς Αρματολικό.
απέναντι το ρέμα, κινού-
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Αγναντεύοντας από την κορυφή Τσιγκόρι.

μαστε σε πετρώδες έδαφος, ανάμεσα σε παλιά
παρατημένα χωράφια. Σε 30’ φτάνουμε σε σημείο
που μοιάζει αδιέξοδο έχοντας αριστερά μας ορμητικά ρέματα και δεξιά απότομη πλαγιά. Εκεί, όμως,
αρχίζει το καλύτερο: πιάνουμε δεξιά χτιστό μονοπάτι (καλντερίμι σε κάποια σημεία) με «καγκέλια»,
που ελίσσεται πάνω στην πλαγιά. Βλέπουμε κοντά
μας καταρράχτες και, σε λίγο, το χωριό, και η φωτογράφιση δε σταματάει. Τραβερσάρουμε για λίγο
και συνεχίζουμε την ελικοειδή ανάβαση, μέχρι που
φθάνουμε σε οριζόντιο κομμάτι, όπου διακρίνουμε
σε μικρή απόσταση στάνη ανάμεσα στα έλατα. Εκεί
στρεφόμαστε απότομα δεξιά και σε λίγο φτάνουμε
σε όμορφο υψίπεδο, όπου κάνουμε μια καλή στάση
και θαυμάζουμε το πανόραμα της τραχιάς κορυφογραμμής και της ορθοπλαγιάς της Παχτουρνέτσας
στα βόρεια.
Συνεχίζουμε ανατολικά στην κουραστική πλαγιά,
με στόχο να πιάσουμε την κόψη που οδηγεί γρήγορα στην κορυφή, και, όντως, σε 3,5 ώρες από
το ξεκίνημα, έχουμε φτάσει και οι τελευταίοι στο
Τσιγκόρι (1976μ.). Επαναλαμβάνεται, φυσικά, το
σκηνικό της προηγούμενης μέρας με ορεογραφία
και φωτογραφίσεις. Βλέπουμε τα ίδια βουνά αλλά
από αρκετά διαφορετική γωνία. Ο Νίκος Μ. καταφέρνει να εντοπίσει και τον Σμόλικα, που φαινόταν
βόρεια στο βάθος καθαρά.
Τελικά, κατά τις 12:00, αποφασίζουμε να κα-

τηφορίσουμε προς Αρματολικό (Μπούκουρο). ∆εν
έχουμε σαφές μονοπάτι, θα πάμε κατ’ εκτίμηση και
με τη βοήθεια του GPS. Τώρα το σκηνικό αλλάζει:
κινούμαστε σε απότομες χιονισμένες πλαγιές, το
χιόνι, όμως, βουλιάζει όσο χρειάζεται, για να μη
χρειαζόμαστε τον τεχνικό εξοπλισμό. Κάποια στιγμή
το χιόνι τελειώνει, μπαίνουμε βαθμιαία σε πυκνό
υγιές ελατόδασος και, μετά κάποιους προβληματισμούς για την καλύτερη πορεία, με την πολύτιμη
βοήθεια του Γιώργου Σ. χαράζουμε διαδρομή μέσα
στο δάσος. Στο τέλος, ακολουθούμε για λίγο χωματόδρομο και σε μια απότομη στροφή του κόβουμε
απότομα δεξιά για το χωριό, που επιμένει να μη
φαίνεται.
Φθάνουμε στο Αρματολικό (860μ.) μετά από
2,5 ώρες και στο μοναδικό μαγαζί του –πιστέψτε
το– υπάρχουν μόνο δυο μπύρες! Οι τυχεροί που
πρόλαβαν τις απολαμβάνουν και γρήγορα πάμε
στη Μεσοχώρα (6,3χλμ.), μαζεύουμε τα συμπράγκαλά μας και απολαμβάνουμε το τελευταίο γεύμα στο μαγαζί του Γιώργη (Γκάνια), ο οποίος μας
εξυπηρέτησε άψογα και οικονομικά όλες τις μέρες
και ώρες.
Ευχαριστούμε τον ΠΟΑ για τη διοργάνωση, τον
άψογο οδηγό μας, τους φιλόξενους ντόπιους των
χωριών που επισκεφθήκαμε και, φυσικά, όλους
όσους συμμετείχαν για την άψογη συνεργασία χωρίς κανένα πρόβλημα.
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Κείμενο – φωτογραφίες: Ελισώ Κοτσίεβα

Η αναμνηστική
φωτογραφία περιμένοντας την κατάβαση του τελευταίου.
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Π

ροχτές, Πέμπτη, στα γραφεία του ΠΟΑ, έγινε
το τελευταίο θεωρητικό μάθημα με το οποίο
ολοκληρώθηκε η 8η σχολή μύησης αρχαρίων.
Ακολούθησε ομαδική έξοδος, με πολύ γέλιο και
πολλά σχέδια για μελλοντικές συναντήσεις και καταβάσεις. Φυσικά, στην πρώτη μας συνάντηση πριν
από 2 εβδομάδες, δεν ήμασταν όλοι τόσο άνετοι,
δεν ήμαστε καν μια παρέα. Σε εκείνο το πρώτο
μάθημα καθόμασταν μαζεμένοι και ακούγαμε τον
Βασίλη και τη ∆ήμητρα να μας εξηγούν τι είναι
το ραπέλ, τι η τσουλήθρα, πώς γίνεται σωστά ένα

ρίς και είχαν ήδη στήσει σκηνές και κοιμόντουσαν,
και άλλοι φτάσαμε μες στη νύχτα και ξεκινήσαμε
να στήνουμε μες στο σκοτάδι και το κρύο με γέλια
και πειράγματα ενοχλώντας τους κοιμισμένους.
Μετά από πολλή ώρα, και μετά την προειδοποίηση
του Βασίλη να είμαστε όλοι ξύπνιοι και έτοιμοι στις
8:00, καταφέραμε επιτέλους να είμαστε όλοι στις
σκηνές μας. Φυσικά δεν ξυπνήσαμε όλοι την ώρα
που έπρεπε, ούτε ξεστήσαμε όλοι όσο γρήγορα θα
ήθελε ο Βασίλης (δηλώνω ένοχη), κάποτε όμως μαζευτήκαμε για την ενημέρωση πριν την αποχώρηση

Μαθαίνοντας να ασφαλίζουμε την ομάδα.

άλμα, ενώ άλλοι ανυπομονούσαν και ενθουσιάζονταν και άλλοι αμφέβαλλαν ότι θα τα κατάφερναν.
Όμως, πριν προλάβουμε να ανησυχήσουμε πολύ,
ακολούθησαν όλες οι λεπτομέρειες της οργάνωσης,
και η προσοχή μας έφυγε απο το πώς γίνεται ένα
άλμα στο πώς θα φτάσουμε, πού θα κοιμηθούμε,
τι θα φάμε.
Το πρώτο σαββατοκύριακο της Σχολής, λοιπόν,
βρεθήκαμε στον Όλυμπο... Φύγαμε από την Αθήνα καλοκαίρι και φτάσαμε στο εκκλησάκι που θα
κατασκηνώναμε, χειμώνα –και, για να μη με λέτε
υπερβολική, συμβιβάζομαι με τέλη φθινοπώρου,
Νοέμβρη τουλάχιστον! Άλλοι είχαν φτάσει από νω-

και, αφού συζητήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, φύγαμε για Ενιπέα!
Εκεί ξεκίνησε το πιο πρακτικό κομμάτι. ∆εμένοι
στα δέντρα προσπαθούσαμε να ασφαλιστούμε με
όλους τους τρόπους που μας είχε δείξει πιο πριν η
∆ήμητρα. Γρήγορος, αναρριχητικός, vertaco, στην
αρχή όλα φαινόντουσαν μπερδεμένα και παρόμοια,
μετά από δυο-τρεις φορές που τα κάναμε μόνοι
μας, όμως, τα πράγματα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν. Μπορεί να μην ήμαστε, όλοι όμως νιώθαμε
πανέτοιμοι να μπούμε επιτέλους στο φαράγγι και
να κατεβούμε και τους πιο ψηλούς καταρράκτες
(και του Γοργοποτάμου τον 100μετρο μη σας πω!).
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Υπό την επίβλεψη των παλαιότερων μαθητών.

Πρώτα, όμως, έπρεπε να ξεπεράσουμε το
πιο δύσκολο κομμάτι της Σχολής: τη Στολή!
Νομίζω θα συμφωνήσουν οι συνcanyonίτες
μου (ναι, ναι, δικιά μου λέξη αυτή!) ότι ήταν
πιο εύκολο να κατέβεις το 45άρη του Ροδοκάλου από το να βάλεις αυτό το «πράγμα»!
Αν και, μπαίνοντας στο «δροσερό» νεράκι,
ήταν πολύ παρήγορο που είχαμε κάτι να
μας προστατεύει από την υποθερμία.
Ο Ενιπέας, ή μάλλον το τμήμα του που
διασχίσαμε εμείς, δεν είχε τόσες τεχνικές
καταβάσεις–ραπέλ, αλλά πιο πολύ περπάτημα, τσουλήθρες και άλματα. Το νερό
πεντακάθαρο, η μέρα ηλιόλουστη, η παρέα
άρχιζε σιγά σιγά να σχηματίζεται και έτσι,
με παιχνίδι στις τσουλήθρες και τα νερά,
φτάσαμε στην πρώτη μας κατάβαση... (μια
απο τις δύο στο τμήμα μας του Ενιπέα).
Εδώ δοκιμάστηκε για πρώτη φορά η μνήμη
μας, αφού έπρεπε να ασφαλιστούμε στον
«γρήγορο» τρόπο, για να κάνουμε αυτό
που σε μας θύμιζε flying fox, αλλά για τους
παλιούς ήταν το guidé. Η χαρά του παιδιού!
Μετά από μια σύντομη «πτήση», βρεθήκαμε
στη δεύτερη και τελευταία καταβασή μας:
ασφάλιση με vertaco, κατάβαση μέχρι τη
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μέση του καταρράκτη,
όπου περίμενε τουρτουρίζοντας ο Κ.Μ. για να μας
«σώσει» από τη ροή του
νερού που θα μπορούσε
να μας εγκλωβίσει, μερικά μέτρα ακόμα, κι αυτό
ήταν! Η πρώτη μέρα μας
στο φαράγγι είχε σχεδόν
ολοκληρωθεί... Μετά από
λίγο περπάτημα, βγήκαμε
στο σημείο οπου είχαμε
παρκάρει και φύγαμε για
το φιλόξενο Λιτόχωρο!
Χρόνος ξεκούρασης, ψητά
Ολύμπου και δοκιμασμένο
γλυκό κρασί...
Η επόμενη μέρα ξεκίνησε ακόμα νωρίτερα,
αφού, για να φτάσουμε
στο σημείο από το οποίο
θα ξεκινούσαμε, χρειαζόταν πολύ περπάτημα.
Όμως, η τρομερή ομάδα
μας δεν είχε κανένα πρόβλημα, ανυπομονούσαμε
όλοι για τον Ορλιά. Οι
«έμπειροι» μάς είχαν προετοιμάσει: μας περίμεναν
17 τεχνικές καταβάσεις,
κάθετη τσουλήθρα 9 μέτρων που μερικοί μερικοί
βάζανε στοιχήματα ότι
θα μας τρομοκρατούσε
(δεν το αναφέρω τυχαία
αυτό, κάποιος χρωστάει
προφιτερόλ- ονόματα δε
λεμε Κ.Μ.), καθώς και άλματα, με αποκορύφωμα
ένα 9μετρο, το οποίο, προς απογοήτευση όλων, ο
Βασίλης τελικά δε μας άφησε να το κάνουμε... (ναι
το θυμάμαι ακόμα αυτό, όπως και το ότι ο Στέφανος, για κάποιο λόγο, το έκανε). Εκείνη τη μέρα
ανακαλύψαμε και την «Ιεροτελεστία του Κύκλου»,
που την προηγούμενη μέρα παραλείφθηκε. Όπως
είναι προφανές, μπήκαμε σε κύκλο και μιλήσαμε για
τα πράγματα που μας άρεσαν, που μας φόβισαν,
που θα θέλαμε να ’χανε γίνει κάπως διαφορετικά
και, όταν όλοι είχαν μιλήσει, ήρθε η ώρα να σκορπίσουμε και ανανεώσαμε ανυπόμονα το ραντεβού
μας για την επόμενη εβδομάδα.

Και, ναι, υπάρχουν και ζεστοί καταρράκτες.

Στο δεύτερο σαββατοκύριακο της Σχολής,
βρεθήκαμε στη μαρτυρική Υπάτη. Αν συγκρίνουμε
τα δύο φαράγγια (Ροδοκάλου και Ορλιά), νομίζω
ότι η πλειοψηφία θα διάλεγε τον Ορλιά. Πολύ πιο
καθαρά νερά, πολύ ωραίες τσουλήθρες, που μας
έλειψαν στον Ροδοκάλο, αλλά και πολλά άλματα. Αν,
όμως, συγκρίνουμε το πώς περάσαμε, νομίζω ότι
ομόφωνα θα διαλέγαν όλοι τον Ροδοκάλο. Ήμαστε
πλέον μια ομάδα, είχαμε γνωριστεί μεταξύ μας, δεν
είχαμε κανέναν φόβο. Εκτός από το να σκεφτόμαστε πώς θα ασφαλιστούμε και πώς θα κρατήσουμε
και τα δύο χέρια κάτω από τον καταβατήρα και όχι
από πάνω, είχαμε την πολυτέλεια να μιλάμε πιο
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Η Σχολή δοκιμάζεται στα στενά του Ενιπέα.

πολύ, να κάνουμε πλάκα, ακόμα και να
τραγουδάμε (ε, Zucchero;) αλλά και να
θαυμάσουμε τη φύση.
Ξεχωριστές στιγμές: η βραδιά χορού κάτω από τ’ αστέρια με μουσική
από τα χαλασμένα ηχεία ενός κινητού, με καβαλιέρους τον Βασίλη, το,
Ζακ, τον Χρήστο, τον Στέφανο (έστω
για λίγο) και ντάμες τις ∆ήμητρες και
εμένα, με τον Χάρη να γελάει και να
σχολιάζει. Επίσης, ο 45άρης καταρράκτης που τον κατέβαινες, τον κατέβαινες και κατέβαινες, και δεν τελείωνε,
κι όταν τελείωνε ήθελες κι άλλο... Άλλη
μια αξέχαστη στιγμή, η διαδρομή με το
αγροτικό μέχρι την είσοδο του Ροδοκάλου, φορτωμένοι στην καρότσα μαζί
με τον εξοπλισμό, να τραγουδάμε και
να κινδυνεύουμε να πέσουμε σε κάθε
στροφή. Ακόμα, το λιώσιμο στα θερμά
λουτρά στις Θερμοπύλες, που, μετά το
γεμάτο περπάτημα μέσα σε βάτους
σαββατοκύριακο, ήταν ό,τι πρέπει
για να χαλαρώσουμε. Και πάρα πάρα
πολλές στιγμές ακόμα, οι οποίες δεν
γίνεται να αναφερθούν όλες μέσα σ’
ένα άρθρο, αλλά όλοι θα τις θυμόμαστε για πολύ καιρό!
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Κάπως έτσι, μέσα στις δύο
τελευταίες εβδομάδες, περάσαμε το πρώτο ή, μάλλον, το
μηδενικό στάδιο του canyoning:
ήρθαμε σε επαφή με το φαράγγι,
τα σκοινιά, τις τσουλήθρες, τα
άλματα. Πιθανότατα οι περισσότεροι από μας να περάσουμε και
το δεύτερο στάδιο, που θα μας
επιτρέψει να πάψουμε να είμαστε η «σαβούρα» ή, αλλιώς, τα
«έρμα», όπως μας λένε οι παλιοί,
και να γίνουμε κι εμείς αυτόνομοι,
να μπορούμε να στήνουμε εμείς
τα σκοινιά και να μη χρειάζεται
να τα βρίσκουμε όλα έτοιμα (όχι
ότι αυτό μας χαλάει και πολύ).
Στο σύνολό της, όμως, αυτή η
Σχολή μάς πρόσφερε πολύ περισσότερα. Ήρθαμε σε επαφή
με τη φύση, στήσαμε σκηνές –για
πολλούς αυτό ήταν πρωτόγνωρη
εμπειρία, γελάσαμε, διασκεδάσαμε, πολλοί ξεπεράσαν τις φοβίες
τους, μα το πιο σημαντικό είναι
ότι γνωρίσαμε ανθρώπους που
μοιράζονται την ίδια τρέλα με
μας και που στο μέλλον είναι
σίγουρο ότι θα ξαναβρεθούμε
και θα ξαναcanyonίσουμε μαζί
Μαθαίνοντας την ασφάλιση από κάτω.
(συγγνώμη, Βασίλη, αλλά ανακάλυψα ότι το ελληνικό λεξιλόγιο
δεν μου ήταν αρκετό, έπρεπε να
βρώ καινούριες λέξεις για να εκφραστώ).
Η Μαρία: διασώστρια, δύτρια, κουκλάρα, δεν κόλΕδώ, στο τέλος, δυο λόγια για την τρελή–τρελή
λαγε πουθενά, σχεδόν πάντα μπροστά –σωστή
ομάδα των αρχαρίων: Ο μέγας Αρά: έλεγε πως ήταν
commando! Η Αμάντα είναι η σούπερ γυναίκα που
ο πιο αργός και γι’ αυτό ήταν συνέχεια μπροστά, για
θα θέλαμε όλες να της μοιάσουμε –πάντα μπροστά
να μην είναι πίσω.... (ναι, ΟΚ!). Η ∆ήμητρα: βλέπομαζί με τη Μαρία, προλάβαινε ανάμεσα από τις καντας το βίντεο στο πρώτο θεωρητικό έλεγε «πάμε
ταβάσεις να βγάζει και φωτογραφίες, κι αν σκεφτείς
να φύγουμε, πού να τα κάνουμε εμείς αυτά;» Τον
ότι έχει και σούπερ κοιλιακούς και, παρότι φαίνεται
45άρη, όμως, τον κατέβηκε σταθερά και σίγουρα,
κοριτσάκι, έχει μια κόρη 16 χρονών, καταλαβαίνετε
παρά το στραμπουληγμένο στον Ορλιά πόδι της. Το
τι εννοώ σούπερ γυναίκα.
τρίο Χάρης – Χρήστος – Στέφανος δεν μπορώ να το
Εμείς, λοιπόν, η «σαβούρα», ευχαριστούμε
διαχωρίσω στο μυαλό μου. Να ‘στε καλα βρε παιδιά,
όλους τους εκπαιδευτές και αυτονόμους που μας
άξιοι. Αν δεν ξέρετε πώς να στήσετε τη σκηνή σας,
βοήθησαν να το ζήσουμε αυτό. Ευχαριστούμε Βασίαν δε χωράνε οι μπάρες δημητριακών στα στεγανά
λη και ∆ήμητρα, Κατερίνα Μανέττα, Κατερίνα Βιβή,
σας, αν το πρωί, μες στον πανικό, δεν προλαβαίνετε
Ζαχαρία, Κώστηδες, Ιπποκράτη, Παναγιώτη. Και να
είστε σίγουροι ότι σύντομα θα ξαναβρεθούμε στο
να μαζέψετε τα πράγματα σας, σας τους συστήνω
επόμενο φαράγγι!
ανεπιφύλακτα. Κι είναι κι ομορφάντρες! (εχμμ,
Αααχ... Συγκινήθηκα...!
εδώ είναι που μου συγχωρείτε το «μαντράχαλοι»).
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Η δράση του ΠΟΑ στο canyoning ήταν πλούσια
και κατά το 1o εξάμηνο του 2013, με την καθιερωμένη, πλέον, διεξαγωγή δύο σχολών, βελτιώσεις
ασφάλισης και πολλές επαναλήψεις κατάβασης
φαραγγιών.

Εκπαιδευτική ∆ραστηριότητα

Φωτογραφίες: Βασίλης Μαργαρίτης

Κείμενα: Βασίλης Μαργαρίτης, Νίκος Χαρίτος

8η Εκπαιδευτική Σειρά Σχολών
Canyoning ΠΟΑ - άνοιξη 2013
Ο ΠΟΑ διοργανώνει, συστηματικά από το φθινόπωρο του 2009, πιστοποιημένες σχολές κατάβασης
φαραγγιών. Μέσα σε 8 εξάμηνα, έχει πραγματοποιήσει 8 κύκλους σχολών (19 σχολές) και των τριών
επιπέδων.
Η 9η Σχολή Μύησης Αρχαρίων διεξήχθη κατά
τον μήνα Απρίλιο. Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν καταβάσεις στα φαράγγια Μέγα Ρέμα
Κνημίδας, Ροδοκάλο Οίτης και Χάβος Ευβοίας.
Καθώς γράφεται αυτό το άρθρο βρίσκεται σε εξέλιξη η 8η Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης Α’
Επιπέδου (Αυτονόμων) με καταβάσεις στα φαράγγια Μύλων, Μεγάλου Ρέματος και Ροδοκάλου,
καθώς και πρακτική εκπαίδευση σε οργανωμένα
τεχνικά πεδία.
Υπεύθυνοι των σχολών ήταν οι εκπαιδευτές
Νίκος Χαρίτος, Βασίλης Μαργαρίτης και η βοηθός
εκπαιδεύτρια ∆ήμητρα Στέρπη, ενώ τον προγραμματισμό και συντονισμό των πρακτικών μαθημάτων
επιμελήθηκαν οι Βασίλης Μαργαρίτης και ∆ήμητρα
Στέρπη. Στη διεξαγωγή των σχολών συνέβαλαν
παλαιότεροι απόφοιτοι, που υποστήριξαν τις καταβάσεις, αποκτώντας ταυτόχρονα πολύτιμη εμπειρία
στις τεχνικές στελέχωσης ομάδων. Αυτοί είναι οι:
Λιχούδης Στάθης, Ζαχαριάδης Ζαχαρίας, Παπαδόπουλος Κώστας, Βασιλείου Κατερίνα, Κρίκος
Κώστας, Παντελέα Αντριάν, Μπόγλου Σταύρος,
Μεσσηνέζος Μίλτος, Γράψα Ελένη, Παπαδόπουλος
Γιώργος, Θρασυβουλίδης Απόλλωνας, Καπετανάκης Φάνης, ∆ιοματάρης Κωνσταντίνος και Τσίγκανος Παναγιώτης.
Οι σχολές διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει η Επιτροπή ∆ιάσχισης
και Εξερεύνησης Φαραγγιών της Σπηλαιολογικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΟΕ) ακολουθώντας τα
πρότυπα των γαλλικών σχολών canyoning, ενώ οι
απόφοιτοι έλαβαν πτυχίο ανάλογο του επιπέδου
κατάρτισης τους.
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΩΝ CANYONING ΠΟΑ
9η ΣΧΟΛΗ ΜΥΗΣΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
Αργυράκης Αναστάσιος
Επιτροπάκη Κωνσταντίνα
Ζέρβου Ελένη
Καψάλης Κωνσταντίνος
Μπουργάνη Χαρά
Νικολάου Ουρανία
Σαραντάκος Πέτρος
Τσαμαλής Μάκης

Τη Σχολή Μύησης Αρχαρίων παρακολούθησαν
8 άτομα, ενώ τη Σχολή Προσωπικής Τελειοποίησης
Α΄Επιπέδου 9 άτομα.

Πρώτες Βοήθειες
Ο ΠΟΑ, αντιμετωπίζοντας με συνέπεια τον τομέα
της εκπαίδευσης και θέλοντας να διευρύνει τις
γνώσεις και την κατάρτιση των μελών του, οργάνωσε κατά το προηγούμενο διάστημα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Α’ Βοηθειών. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε μέλη του Ομίλου που επιθυμούσαν να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στις Α΄Βοήθειες,
δίνοντας προτεραιότητα συμμετοχής στα μέλη που
αναλαμβάνουν ενεργά υπεύθυνο ρόλο συνοδού στις
εξορμήσεις του ΠΟΑ.
Ο οργανισμός που επιλέχθηκε για την διεξαγω-

8η ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
Καψαλής Κωνσταντίνος
Σαραντάκος Πέτρος
Φεράτη Μαρία
Χρυσανθακόπουλος Σπύρος
Παπαγεωργίου Ανδρέας
Τερζιάδης Θεολόγος
Τσαμαλής Μάκης
∆ημητρίου Λουκία
Γραμματάς Κλεάνθης
γή της σχετικής εκπαίδευσης είναι η American Heart
Association, τόσο για την εγκυρότητα, αξιοπιστία
και πρωτοπορία της στην έκδοση οδηγιών όσο και
για την παγκόσμια αναγνωσιμότητα και το πλούσιο
και ευέλικτο portfolio εκπαιδευτικών προγραμμάτων
που διαθέτει.
Το πρόγραμμα που εφαρμόσθηκε είναι το
Heartsaver® First Aid CPR AED, το οποίο δίνει
τη δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης ενός επείγοντος περιστατικού και παροχής αποτελεσματικής
φροντίδας κατά τα κρίσιμα πρώτα λεπτά, έως ότου
φτάσει εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα
διδάσκει τις τεχνικές καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης και απελευθέρωσης αεραγωγού από ξένο
σώμα. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν οπτικοακουστικά μέσα, ενώ υπήρξε εκτεταμένη πρακτική
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Γκούρας, που εξοπλίσθηκε με χημικά βύσματα σε
όλες σχεδόν τις καταβάσεις. Υπεύθυνος ασφάλισης:
Βασίλης Μαργαρίτης. Στην ασφάλιση συμμετείχαν
και οι: Ζαχαρίας Ζαχαριάδης, Μίλτος Μεσηνέζος,
Ανδριάν Παντελέα, Κλεάνθης Γραμματάς, Αλέξανδρος Κορομηλάς, Παπαδόπουλος Κώστας, Κρίκος
Κώστας, Μπόγλου Σταύρος και Τσελέντης Αντώνης.
Τα υλικά ασφάλισης προσέφερε ο ΠΟΑ. Η αντικατάσταση των βυσμάτων μηχανικής εκτόνωσης με
χημικά ήταν απαραίτητη λόγω των επανειλημμένων
κλοπών πλακετών που έχουν παρατηρηθεί στο συγκεκριμένο φαράγγι. Η ολοκλήρωση της ασφάλισης
θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο διάστημα.

Αθλητική ∆ραστηριότητα

Σχολή μύησης = νερό, άλματα, τσουλήθρες και κολύμπι.

εξάσκηση σε ανθρώπινα ομοιώματα. Λαμβάνοντας
υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες των μελών του ΠΟΑ,
επιλέχτηκε το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
καθώς παρέχει σημαντικές περαιτέρω επιλογές για
την αξιοποίηση των δεξιοτήτων μας και σε μη αστικό
περιβάλλον, στο οποίο συχνά εξορμούμε.
Ο ΠΟΑ συνέβαλε οικονομικά στην οργάνωση
του σεμιναρίου, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση από όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη
του. Η οικονομική ενίσχυση υπήρξε ανάλογη της
δράσης των μελών και ανήλθε έως και στο 80% του
κόστους συμμετοχής. Από τα δύο προγράμματα
αποφοίτησαν επιτυχώς τα ακόλουθα μέλη μας:
Πετράκης Μάνος, Ζέρβου Ελένη, Τσαμαλής Μάνος
και Παλαμάρας Κώστας.

Βελτιώσεις Ασφάλισης
Φαραγγιών
Κατά τον μήνα Απρίλιο πραγματοποιήθηκε από
τον ΠΟΑ βελτίωση της ασφάλισης του φαραγγιού

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση των Φυσιολατρικών Οριζόντων, πολλές
προγραμματισμένες και μη ομαδικές καταβάσεις
διενεργήθηκαν από μέλη του ΠΟΑ. Ενδεικτικά,
πραγματοποιήθηκαν επαναλήψεις καταβάσεων
στα ακόλουθα φαράγγια: Λεπίδα Πάρνωνα, Γκούρα
Πάρνηθας, Χάβος Εύβοιας, Μέγα Ρέμα Κνημίδας,
Κάκαβος Οίτης, Γερακάρης Οίτης, Χα Κρήτης,
Αμπάς Κρήτης, Πορτέλα Κρήτης, Τσούτσουρος
Κρήτης, Καβούσι Κρήτης, Άρβη Κρήτης, Ροδόκαλος
Οίτης, Γαλανόρεμα Πηλίου, Μυλοπόταμος Πηλίου,
Καλυψώ Κισσάβου, Βελβεντός Κοζάνης, Φόνισσα
Κορινθίας, Γκούρα Πάρνηθας, Μύλοι Γερανίων,
Καλλιθέα Κορινθίας, Τσιγγενόρεμα Β Οίτης, Κακόρεμα Α Οίτης, Στρίφτος Καμμένων Βούρλων, Άγιος
Λουκάς Κορινθίας.

Προγραμματισμένες
εξορμήσεις σε φαράγγια
Από το φθινόπωρο 2013 ο ΠΟΑ καθιερώνει και
πάλι τακτικές προγραμματισμένες καταβάσεις σε
φαράγγια απευθυνόμενες σε αποφοίτους σχολών
canyoning, και όχι μόνο. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους παλιούς και νεότερους
μαθητές μας να ξαναβρίσκονται, να αποκτούν
εμπειρία και να γνωρίζουν μέσα από τον Όμιλο
νέα φαράγγια. Παράλληλα, δίνουμε την ευκαιρία
σε άτομα που δεν έχουν αποφοιτήσει από σχολές
να γνωρίσουν, μέσα από εύκολες καταβάσεις, τον
κόσμο των φαραγγιών και, γιατί όχι, να τον αγαπήσουν. Στο πρόγραμμα του ΠΟΑ, ανεξάρτητα από τις
σχολές canyoning, θα υπάρχει πάντα μία κατάβαση
φαραγγιών ανά εξάμηνο.
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•
•

•

•

•
Στενός κόσμος, σχεδόν απροσπέλαστος.

Τι πρόκειται να ακολουθήσει…
• Ο 9ος κύκλος σχολών canyoning του ΠΟΑ. Ο
Όμιλός μας αποφάσισε, εφεξής, τη διεξαγωγή
δύο σχολών ανά έτος για λόγους καλύτερης
λειτουργίας τους σε σχέση με τις τρέχουσες
συνθήκες. Το φθινόπωρο του 2013 θα διεξαχθεί
μεταβατικά μία σχολή Μύησης (Αρχαρίων), ενώ
την άνοιξη θα διεξάγονται δύο σχολές (Αρχαρίων και Αυτονόμων). Οι Σχολές Προσωπικής
Τελειοποίησης 2ου Επιπέδου (Ομαδαρχών)

•

θα πραγματοποιούνται κατά περίπτωση και θα
ανακοινώνονται ξεχωριστά.
Σεμινάριο Προσανατολισμού στο Βουνό με χρήση Χάρτη και Πυξίδας.
Σεμινάριο Προσανατολισμού στο Βουνό με χρήση GPS – Οργάνωση Κίνησης με Ψηφιακούς και
∆ιανυσματικούς Χάρτες.
Σεμινάριο Α’ Βοηθειών της American Heart
Association Heartsaver® First Aid CPR AED
για παροχή Α΄ βοηθειών, καρδιοπνευμονική
αναζωγόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού
απινιδωτή.
Σεμινάριο Α΄ Βοηθειών της American Heart
Association BLS for Healthcare Providers, το
οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας ή
σε ζεύγη διασωστών.
Σεμινάριο εξειδικευμένων Α’ Βοηθειών της
Αmerican Health and Safety Institute (ASHI)
Wilderness First Aid, το οποίο απευθύνεται
σε όσους ασχολούνται με υπαίθριες δραστηριότητες, με σκοπό να τους εκπαιδεύσει στην
εκτίμηση και αντιμετώπιση θύματος από τραυματισμό ή νόσο στο ύπαιθρο.
11th International Canyoning Meeting στη Domodossola της Β. Ιταλίας.

Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις:
Γραμματεία ΠΟΑ και ιστοσελίδες www.poa.gr
και www.canyoningingreece.gr.
Ραντεβού στα φαράγγια. Έως τότε, ευχάριστες και
ασφαλείς καταβάσεις.

Γραμματεία ΠΟΑ
παρακαλώ...
Για ποια εκδρομή
ενδιαφέρεστε;
Όχι, δεν είμαι ο
Γιώργος, τον
έστειλα μια βόλτα
με ποδήλατο...
Ονομάζομαι

Αλκίνοος-Μεταξάς
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
14-15/9

Μεσσηνιακή Μάνη – Σπήλαια Καταφύγι Σελίνιτσας και Βατσινήδη, φαράγγι Νούπαντης 2+

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Μάνη. Σύντομη περιήγηση στη Σαϊδόνα και πιθανή επίσκεψη του Πύργου
του Κιτρινιάρη, υπέροχου δείγματος μανιάτικης αρχιτεκτονικής. Κατάβαση του φαραγγιού της Νούπαντης, που
καταλήγει στην εξαιρετική παραλία του Φονέα. Στα 5-6 τεχνικά σημεία της διαδρομής (μικρές καταβάσεις) θα
τοποθετηθούν σχοινιά. ∆εν θα χρειαστούν αναρριχητικές ζώνες. Ώρες κατάβασης: 5-6. Απογευματινή επίσκεψη
στο εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς ενάλιο σπήλαιο Βατσινήδη, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε τις αντανακλάσεις
του νερού στη λίμνη, καθώς το φως μπαίνει υποθαλάσσια στον κύριο χώρο. ∆ιαμονή σε σκηνές στην εντυπωσιακή είσοδο του σπηλαίου Καταφύγι Σελίνιτσας, που αποτελεί φυσικό στόμιο-έξοδο παλαιού υπόγειου ποταμού.
Υπάρχει δυνατότητα διαμονής και σε οργανωμένο κατάλυμα πλησίον.
Κυριακή: Εξερεύνηση του σπηλαίου Καταφύγι και μπάνιο στη θάλασσα. Το σπήλαιο διαθέτει μεγάλες αίθουσες
και αρκετούς διαδρόμους με σταλακτιτικό διάκοσμο. Ώρες παραμονής στο σπήλαιο: 3-4.
Εξοπλισμός: Κράνος, φακός κεφαλής, εφεδρικές μπαταρίες, παλιά ρούχα.
∆ήλωση από: 6/9
Αρχηγός: Βασίλης Μαργαρίτης

20-22/9

25η 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 και την έγκαιρη οργάνωση της ασφαλιστικής κάλυψης.
Εξοπλισμός: Πλήρες αναρριχητικό υλικό.
∆ήλωση από: 11/9

22/9

Παρνασσός: Πολύδροσο – Αγόριανη

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 από το Πεδίον του Άρεως για Λιβαδειά – Πολύδροσο. Πορεία από το όμορφο
αυτό χωριό με τις πηγές του Βοιωτικού Κηφισού, μέσα από μονοπάτι σε δασωμένο τμήμα του βουνού με ρέματα
και μικρά φαράγγια, με κατάληξη στην Αγόριανη (830μ.). Ώρες πορείας: 4-5. Υ∆: 500μ. Φαγητό σε ταβέρνα
και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 16/9
Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος

28/9 - 4/10

Φθινόπωρο στην Τοσκάνη:

1

Φλωρεντία – Moντεκατίνι – Σιένα – Σαν Τζιμινιάνο – Cinque Terre
Ένα 7ήμερο μαγευτικό οδοιπορικό σ’ έναν απ’ τους μεσογειακούς παραδείσους φύσης, τέχνης και γεύσης.
Σάββατο: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 11:00 για Πάτρα και απόπλους με σύγχρονο ταχύπλοο
για Ανκόνα.
Κυριακή: Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση με το πούλμαν για την κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μοντεκατίνι
Τέρμε. Περιήγηση στην πόλη και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
∆ευτέρα: Επίσκεψη και ξενάγηση στη μεσαιωνική πόλη Σιένα (UNESCO) με την παγκόσμια γνωστή κεντρική της
πλατεία Campo, τον επιβλητικό καθεδρικό ναό της, το μεγαλοπρεπές δημαρχείο με τον ιστορικό πέτρινο πύργο
και πολλά άλλα. Στη συνέχεια, επίσκεψη της καστρόπολης Σαν Τζιμινιάνο (UNESCO), που φαντάζει σαν δάσος
από μακριά και παρουσιάζεται στον επισκέπτη σε όλη του την μεγαλοπρέπεια.
Τρίτη: Επίσκεψη και ξενάγηση στη Φλωρεντία (UNESCO), με τον επιβλητικό Duomo και το περίφημο καμπαναριό
του Τζιόττο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, την Ponte Vecchio. Ξενάγηση στη διάσημη
πινακοθήκη Uffizi.
Τετάρτη: Ολοήμερη εκδρομή στην ακτογραμμή των Cinque Terre (πέντε γαίες, UNESCO), των 5 μικρών χωριών
σκαρφαλωμένων σε απόκρημνες πλαγιές πάνω απ’ τη θάλασσα. Θα τα προσεγγίσουμε με τρένο και πλοιάριο και
θα πεζοπορήσουμε κατά μήκος του εθνικού δρυμού (3 ½ ώρες). Θα βιώσουμε έναν καλά κρυμμένο παράδεισο,
που προκαλεί μια ανέμελη διάθεση και είναι το κατάλληλο μέρος για πραγματικές διακοπές! Θα χρειαστεί
ορειβατικό μποτάκι.
Πέμπτη: Αναχώρηση το πρωί για Ανκόνα και επιβίβαση στο ταχύπλοο για Πάτρα.
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Παρασκευή: Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην Αθήνα.
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του ΠΟΑ (www.poa.gr).
∆ήλωση με προκαταβολή από: 14/6.

28-29/9

Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

Φλυτζάνι Αγράφων (2017μ.) – ∆ιάσχιση: Ανθηρό – Ρέμα Οξούλας – Σάϊκα 3+ (Ι)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Καρδίτσα – Ανθηρό (734μ.). Πορεία αρχικά μέσα από πυκνό δάσος και
κατόπιν από δασικό δρόμο μέσα σε πανέμορφο ελατόδασος με υπέροχη θέα προς τη λίμνη Πλαστήρα και τις
γύρω κορυφές. ∆ιανυκτέρευση σε σκηνές σε πλάτωμα πάνω από το ρέμα Οξούλας. Ώρες πορείας: 4. Υ∆:
500μ. περ.
Κυριακή: Απότομη ανάβαση μέσα από πυκνό δάσος ελάτης και οξάς και κατόπιν στην αλπική ζώνη μέχρι το
διάσελο (1778μ.) μεταξύ των επιβλητικών κορυφών Πέντε Πύργοι και Φλυτζάνι. Ανάβαση στο Φλυτζάνι (2017μ.)
αρχικά από μέτριας κλίσης ράχη που στη συνέχεια γίνεται πιο απότομη, ενώ στο τέλος χρειάζεται λίγο scrambling.
Κατάβαση από τα ίδια μέχρι το διάσελο και κατόπιν από τη νότια πλαγιά (πεδίο εκτός μονοπατιού, με απότομες
σάρες και πυκνή βλάστηση) προς το ποταμάκι (937μ.). Ανάβαση από όμορφο δασωμένο μονοπάτι και στη συνέχεια
από χωματόδρομο μέχρι τη Σάικα (Πετράλωνα). Ώρες πορείας: 9. Υ∆: Ανάβαση 800μ., κατάβαση 1200μ.
Προσοχή: Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με απότομο ορεινό πεδίο.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό (μεταφέρεται από τους συμμετέχοντες).
∆ήλωση από: 18/9
Αρχηγοί: Γιάννης Μανώλης, Μαρίνα Στάρτσεβιτς

29/9

Ορεινή Αρκαδία: ∆άσος Σκιρίτιδας

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για Τρίπολη – Βλαχοκερασιά (900μ.). Πορεία από μονοπάτι μέσα σε δάσος
από καστανιές, πεύκα και βελανιδιές προς την χαράδρα της Βάλταινας, κατόπιν προς Άγ. Χριστόφορο και Άγ.
Ελισσαίο, με κατάληξη στο χωριό Κολλίνες (600μ.). Ώρες πορείας: 6,5. Φαγητό σε ταβέρνα του χωριού και
επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 23/9
Αρχηγός: Μάρκος Κουφοπαντελής
(συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων – Σ.Α.Ο.Ο.)

29/9

Γνωριμία με την αναρρίχηση: 1η Συνάντηση

Μία πρώτη γεύση από αναρρίχηση, για όσους δεν έχουν καμμία προηγούμενη επαφή με τη δραστηριότητα αυτή.
Γνωριμία με την κίνηση στον βράχο και τον βασικό εξοπλισμό. Η εξόρμηση θα πραγματοποιηθεί σε πεδίο της
Αττικής. Επόμενο στάδιο, η σχολή αναρρίχησης.
Οι μετακινήσεις θα γίνουν με ίδια μέσα. Η ώρα αναχώρησης θα ανακοινωθεί κατά τη δήλωση συμμετοχής.
Εξοπλισμός: Θα παρασχεθεί από τον ΠΟΑ.
∆ήλωση από: 17/9

4-6/10

Canyoning, πεζοπορία και river trekking στον Βόρειο Ταΰγετο 2+ , v3.a1.II

Εξόρμηση στον Βόρειο Ταΰγετο με συνδυασμό canyoning, river trekking και πεζοπορίας. ∆ιοργανώνεται στο
πλαίσιο σειράς εξορμήσεων για αποφοίτους σχολών μύησης αρχαρίων στο canyoning.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 5:30 για Καστόρειο Λακωνίας, όπου και η διανυκτέρευση στο σχολείο και σε
σκηνές.
Σάββατο: Ομάδα 1: Προώθηση στη μονή Ζωοδόχου Πηγής και κατάβαση του κάτω τμήματος του φαραγγιού του
Λουκά με 18 ραπέλ (μεγαλύτερη κατάβαση 18μ). Επιστροφή στο Καστόρειο όπου φαγητό και διανυκτέρευση.
Ώρες κατάβασης φαραγγιού: 6-7. Β.∆. v3.a1.II.
Ομάδα 2: Κυκλική πεζοπορική διαδρομή: Καστόρι – ∆ίρεμα – Ξεροβούνα (1.424μ) – Λουσίνα – Καστόρι. Στη
Λουσίνα θα γίνει στάση για φαγητό οργανωμένο από τους τοπικούς φορείς. Ώρες πορείας: 6-7. Υ∆: 924μ.,
Β.∆. 2.
Κυριακή: Ομάδες 1 και 2: Κατάβαση του Βρυσιώτικου φαραγγιού μέσα σε πανέμορφη φύση. Πρόκειται για πεζοπορικό φαράγγι με λίγες μικρές τεχνικές καταβάσεις και αρκετά σημεία που θα χρειαστούν αντιστηρίξεις.
Ώρες κατάβασης: 6. Β.∆. 2+. Φαγητό στο Καστόρειο και επιστροφή στην Αθήνα.
Τα φαράγγια κατά τη φθινοπωρινή περίοδο είναι πιθανόν να είναι άνυδρα.
Εξοπλισμός: Στολή νεοπρέν 5 χιλ (θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης), μποντριέ, κράνος, φακός κεφαλής, δύο
λανιέρες αυτασφάλισης, δύο καραμπίνερ ασφαλείας και δύο απλά, οχτάρι, σφυρίχτρα, σακκίδιο με στεγανό
μπιτόνι, παπούτσια canyoning.
∆ήλωση (κατόπιν συνεννόησης με τους αρχηγούς) από: 23/9
Αρχηγοί: Νίκος Χαρίτος, Λευτέρης ∆ημητρόπουλος
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5/10

Αίγινα – Ελλάνιον Όρος (450μ.)

1

Σάββατο: Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί κατά τη δήλωση συμμετοχής) και
αναχώρηση με πλοίο για Αίγινα. Προώθηση με πούλμαν στην Πέρδικα. Ανάβαση στην κορυφή του Ελλάνιου
όρους (450μ.), κατάβαση στο καταφύγιο περίθαλψης άγριων ζώων, κατόπιν ανάβαση στο οροπέδιο της Μονής
Χρυσολεόντισσας και κατάληξη στον Άγ. Νεκτάριο. Ώρες πορείας: 7. Κατά την πορεία θα επισκεφθούμε τα
δρακόσπιτα, τις αρχαίες σουβάλες (υπόσκαφους ταμιευτήρες ομβρίων υδάτων), τον εντυπωσιακό ναό του
Ελλανίου ∆ιός, τη Μονή Χρυσολεόντισσας και, εφόσον υπάρξει χρόνος, τον Ναό της Αφαίας. Επιστροφή στο
λιμάνι, φαγητό σε ψαροταβέρνα και αναχώρηση για Πειραιά.
∆ήλωση από: 24/9
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

6/10

Γνωριμία με την αναρρίχηση: 2η Συνάντηση

Μία πρώτη γεύση από αναρρίχηση, για όσους δεν έχουν καμμία προηγούμενη επαφή με τη δραστηριότητα αυτή.
Γνωριμία με την κίνηση στον βράχο και τον βασικό εξοπλισμό. Η εξόρμηση θα πραγματοποιηθεί σε πεδίο της
Αττικής. Επόμενο στάδιο, η σχολή αναρρίχησης.
Οι μετακινήσεις θα γίνουν με ίδια μέσα. Η ώρα αναχώρησης θα ανακοινωθεί κατά τη δήλωση συμμετοχής.
Εξοπλισμός: Θα παρασχεθεί από τον ΠΟΑ.
∆ήλωση από: 24/9

9 / 10

King Lines

Τετάρτη 20:00 – Προβολή αναρριχητικής ταινίας: Ο Chris Sharma σε μερικές από τις
σημαντικότερες διαδρομές τις αναρριχητικής του καριέρας. Με ελληνικούς υπότιτλους.

12/10

Άνδρος: Ποδηλατική

Σάββατο: Συνάντηση στο λιμάνι της Ραφήνας και αναχώρηση με το πρωινό πλοίο (κατά τις 07:00) για την Άνδρο.
Η ακριβής ώρα αναχώρησης θα γνωστοποιηθεί κατά την δήλωση συμμετοχής. Περιμετρική διαδρομή στη βόρεια
Άνδρο, από Γαύριο, περνώντας από την παραλία του Ζόρκου. Μήκος διαδρομής περίπου 37χλμ.
Εξοπλισμός: Κράνος, εφεδρική σαμπρέλα, μαγιό.
∆ήλωση από: 2/10
Αρχηγoί: Αυγουστίνος Παυλάκης, Ηλίας Γεωργόπουλος

12-13/10

Kάτω Όλυμπος – λίμνη Κατή: Πεζοπορία και γνωριμία με το οικοσύστημα

1

Μια γνωριμία με τη χλωρίδα, την ορνιθοπανίδα και τα ειδυλλιακά τοπία του Κάτω Ολύμπου από επιστήμοναοικοξεναγό με ειδίκευση στη βιοποικιλότητα και εκτεταμένη γνώση της φύσης της συγκεκριμένης περιοχής.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Λάρισα – Πλαταμώνα. Περιήγηση στο περίφημο κάστρο του (10ου αι. μ.Χ.).
Προώθηση στον Παλαιό Παντελεήμονα και πορεία από δασικό δρόμο και μονοπάτι σε όμορφο μικτό δάσος προς
Παλαιούς Πόρους. Συνέχιση της πορείας και κατάληξη στους Νέους Πόρους, πάνω από το κάστρο του Πλαταμώνα.
Ώρες πορείας: 3. Φαγητό σε ταβέρνα και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της περιοχής.
Κυριακή: Προώθηση στην Καλλιπεύκη του Κάτω Ολύμπου και πορεία, με συνοδεία της οικοξεναγού, μέσα από
πανέμορφο δάσος οξιάς και κωνοφόρων, προς τη λίμνη Κατή, με κατάβαση-κατάληξη στον Παλαιό Παντελεήμονα. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 400μ. Φαγητό σε ταβέρνα στο υπέροχο αυτό παραδοσιακό χωριό και αναχώρηση
για Αθήνα.
Προσοχή: Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (έως 30 άτομα).
∆ήλωση με προκαταβολή από: 25/9
Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

19-20/10

Αναρριχητική συνάντηση μελών ΠΟΑ στη Βαράσοβα

Μετακίνηση με ιδιωτικά μέσα. ∆ιανυκτέρευση στην παραλία.
Προσοχή: Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής για τον καλύτερο συντονισμό της εκδήλωσης και την οργάνωση της
ασφαλιστικής κάλυψης.
Εξοπλισμός: Πλήρες αναρριχητικό υλικό.
∆ήλωση από: 8/10

20/10

Κεντρική Εύβοια: Μονοπάτι των Βλάχων

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – διάσελο ∆ίρφης. Ανάβαση προς καταφύγιο – Λειρί. Το πετρόχτιστο
Μονοπάτι των Βλάχων πήρε το όνομά του από τους Βλάχους της Θεσσαλίας, που κατέβαζαν τα ζωντανά τους
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στην περιοχή. Κινείται στην εντυπωσιακή βόρεια πλευρά της ∆ίρφης (Λειρί – Μελεγάκια – Κούτουπας), διασχίζει
τις σάρες της, έχει όμορφη θέα στο Αιγαίο και καταλήγει στο χωριό Γλυφάδα. Ώρες πορείας: 5. Φαγητό σε
τοπική ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 14/10
Αρχηγός: Βαρβάρα Βλαβιανού

23 / 10

Προβηγκία – Κυανή Ακτή – Γαλικία με τον ΠΟΑ

Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – Παρουσίαση: Françoise Παπασπυρίδη

25-28/10

28η Οκτωβρίου: Νότια

Κρήτη – ∆υτικά Λευκά Όρη – φαράγγι Κλάδου 4+

Απαιτητική διάσχιση των παρυφών του δυτικού συγκροτήματος των Λευκών Ορέων και του κάτω τμήματος του
φαραγγιού του Κλάδου.
Παρασκευή: Αναχώρηση από Πειραιά για Σούδα (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί κατά τη δήλωση συμμετοχής).
Σάββατο: Προώθηση στο Ξυλόσκαλο (1250μ.) και διάσχιση Ξυλόσκαλο – διάσελο Γκίγκιλου (1700μ.) – μητάτο
Τζάτζινου – σέλι Κοκκινάβαρης (1550μ.) – Κεφάλα (1450μ.) – Μονή (1350μ.). ∆ιανυκτέρευση στο οροπέδιο
της Μονής με καταπληκτική θέα στο φαράγγι της Σαμαριάς και τις κεντρικές κορφές των Λευκών Ορέων. Ώρες
πορείας: 8.
Κυριακή: Κατάβαση του φαραγγιού του Φλόκου και στη συνέχεια του φαραγγιού του Κλάδου μέχρι την παραλία
∆ώματα. ∆ιαδρομή απαιτητική αλλά βατή, με λίγα τεχνικά σημεία. ∆ιανυκτέρευση στα ∆ώματα με προμήθειες
που θα έρθουν με βάρκα από την Αγία Ρουμέλη, εφόσον το επιτρέψει ο καιρός. Ώρες πορείας: 9-10.
∆ευτέρα: ∆ιάσχιση του παραλιακού μονοπατιού Ε4 από ∆ώματα ως Σούγια. Ώρες πορείας: 7. Φαγοπότι και
επιστροφή από Σούδα στον Πειραιά με το νυχτερινό πλοίο.
Προσοχή: Προϋπόθεση συμμετοχής η εμπειρία πολυήμερων διασχίσεων σε τραχύ ορεινό πεδίο.
Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την κρίση των αρχηγών.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικός εξοπλισμός (θα μεταφέρεται από τους συμμετέχοντες όλες τις ημέρες), τρόφιμα
και νερό.
∆ήλωση από: 3/10
Αρχηγοί: Νίκος Χαρίτος, Γιάννης Σκοντινάκης

26-28/10

28η Οκτωβρίου: ∆ιάσχιση Παγγαίου (1946μ.) – Λαϊλιάς (1849μ.)

2

Ένα τριήμερο σε δύο καταπράσινα (ή χρυσοκίτρινα) βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας. ∆ιανυκτερεύσεις σε
οργανωμένα καταφύγια προσβάσιμα με το πούλμαν.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Θεσσαλονίκη – Σέρρες – χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά (ο Λαϊλιάς είναι
το ψηλότερο βουνό της οροσειράς Βροντούς, πυκνά δασωμένης με οξιές, πεύκα και έλατα). Ανάβαση στην
ομώνυμη κορυφή (1849μ.) και κατάβαση στο καταφύγιο του ΕΟΣ Σερρών, όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες
πορείας: 2. Υ∆: 250μ.
Κυριακή: Προώθηση στη Μεσορόπη Καβάλας, στις νότιες παρυφές του Παγγαίου. Ανάβαση από πανέμορφο
μονοπάτι, μέσα σε δάσος οξιάς με καταρράκτες, στην κορυφή Αυγό ή Πιλάφ Τεπέ (1835μ.). Κατάβαση στο
καταφύγιο «Χατζηγεωργίου» (κοιλάδα του Ορφέα), όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 7-8. Υ∆: 1000μ.
∆ευτέρα: Από το καταφύγιο, ανάβαση στην κορυφή Τρίκορφο (1946μ.), διάσχιση του Παγγαίου με Β κατεύθυνση,
και πάλι μέσα από πανέμορφα δάση οξιάς, και κατάληξη το μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας. Ώρες πορείας: 6-7.
Υ∆: 200μ.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 1/10
Αρχηγοί: Γιάννης ∆ημητράκης, Νίκος Τόδουλος

2-3/11

Γραμμένη Οξυά (1923μ.)

2

∆ιήμερο σ’ ένα από τα πιο εντυπωσιακά δάση της χώρας μας.
Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Λαμία – Γαρδίκι Ομιλαίων και προώθηση προς το καταφύγιο της Οξυάς.
Ολιγόλεπτη ανάβαση από το τέλος του δρόμου στο οργανωμένο καταφύγιο στη θέση Καρβουνόλακα (1700μ.).
Πορεία προς την κορυφογραμμή των Β. Βαρδουσίων (Πύργος 1730μ.). Ώρες πορείας: 3,5. ∆ιανυκτέρευση στο
καταφύγιο.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή Σαράνταινα (1923μ.) με την μοναδική θέα στα αγέρωχα ∆υτικά Βαρδούσια, το
Βελούχι και την Νότια Πίνδο. Κατάβαση-κατάληξη στο Γαρδίκι. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 250μ.
∆ήλωση από: 22/10
Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης
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6 / 11

Αποστολή στην Ανταρκτική

Ένα απίστευτο ταξίδι στα συγκλονιστικά τοπία της αχανούς αυτής λευκής ηπείρου. Πλεύση στον
Νότιο Ατλαντικό με κατεύθυνση τη χερσόνησο της Ανταρκτικής και ορειβατική ανάβαση στο ηφαίστειο
Brown Bluff. Κατόπιν, πορεία στα βήματα του Βρετανού εξερευνητή Sir Ernest Shackleton στα
παγωμένα νερά της Weddell Sea μέχρι το απόκρημνο παγετωνικό νησί South Georgia και ορειβατική
διάσχισή του. Πλεύση προς τα απομακρυσμένα νησιά Φόκλαντ και επιστροφή στη Γη του Πυρός.
Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: Νίκος Τόδουλος
Τετάρτη 20:00 σε αίθουσα του College Year in Athens, Πλατεία Σταδίου 5 (δίπλα από
την είσοδο του Καλλιμάρμαρου: Κοιτώντας την, αριστερά, το δεύτερο κτίριο από τη Βασ.
Κωνσταντίνου – Μετρό Συντάγματος).

10/11

1

Καλλίδρομο: Ακρόπολη Αλπηνών – Θερμοπύλες

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για Θερμοπύλες – Ανάβρα Φθιώτιδας. Από την πλατεία του χωριού, ανάβαση
από δασικό δρόμο στο διάσελο των Αλπηνών και κατόπιν, από μονοπάτι σε κόψη, στον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης των Αλπηνών (πόλης-μέλους της αρχαίας Αμφικτυονίας). Επιστροφή από διαφορετικό μονοπάτι
στο διάσελο και στη συνέχεια, από τμήμα της αρχαίας οδού, πορεία σε πυκνό ελατόδασος μέχρι τη Λάκα του
Γρηγόρη. Από εκεί, ανάβαση σε ράχη, όπου συναντάμε το μονοπάτι της Ανωπαίας Ατραπού, και κατάβαση έως
την κοίτη του ρέματος των Θερμοπυλών. Κατόπιν ανάβαση από μονοπάτι στο οροπέδιο του Ζάστανου και κατάβαση από τις εντυπωσιακές Πόρτες στο χωριό Θερμοπύλες. Ώρες πορείας: 5. Υ∆: 450μ. Μπάνιο στα υπαίθρια
λουτρά, εάν υπάρχει χρόνος.
∆ήλωση από: 30/10
Αρχηγοί: Κωστής Πετρόπουλος, Βαρβάρα Βλαβιανού
(συνδιοργάνωση με τους ΠΡΟΒΟμάστορες)

10/11

2

Καλλίδρομο: Ελαφοβούνι (1146μ.)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για Θερμοπύλες – Ανάβρα Φθιώτιδας. Από την πλατεία του χωριού, ανάβαση
από δασικό δρόμο στο διάσελο των Αλπηνών και κατόπιν, από μονοπάτι σε κόψη, στον αρχαιολογικό χώρο της
Ακρόπολης των Αλπηνών (πόλης-μέλους της αρχαίας Αμφικτυονίας). Επιστροφή από διαφορετικό μονοπάτι στο
διάσελο και στη συνέχεια, από τμήμα της αρχαίας οδού, πορεία σε πυκνό ελατόδασος μέχρι τη Λάκα του Γρηγόρη. Από εκεί, ανάβαση σε ράχη πάνω από τη ρεματιά του Κρυοκάναλου και, κατόπιν, στην κορυφή Ελαφοβούνι
(1146μ.) με την υπέροχη θέα σε Ρούμελη και Εύβοια. Κατάβαση από την ανατολική κόψη στη θέση Πινακάκια
και κατάληξη στην Ανάβρα. Ώρες πορείας: 6-7. Υ∆: 800μ.
∆ήλωση από: 30/10
Αρχηγοί: Νίκος Αναστασίου, Βαρβάρα Βλαβιανού
(συνδιοργάνωση με τους ΠΡΟΒΟμάστορες)

10/11

Ποδηλατική διάσχιση του Όρους Πατέρας

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 από το Πεδίον του Άρεως με πούλμαν για Βίλλια. Ανάβαση προς την κορυφή
του Όρους Πατέρας και διάσχιση με κατάληξη στην παραλία της Ψάθας. Μήκος διαδρομής: 38χλμ. Συνολική Υ∆:
1000μ. Χωματόδρομος χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Η διαδρομή περνά από πευκοδάση, έχει όμορφο
ανάγλυφο και υπέροχη θέα στον Κορινθιακό.
Εξοπλισμός: Κράνος, δύο σαμπρέλες.
∆ήλωση από: 31/10
Αρχηγοί: Μιχάλης Σενής, Νίκος Ποντίκης

13 / 11

Σεμινάριο προσανατολισμού. Χρήση πυξίδας, χάρτη, GPS. Μέρος 1ο

Τετάρτη 20:00 – Παρουσίαση: Νικόλας Αναστασόπουλος

16-17/11

Μυστράς - Ταΰγετος (Τσάρκος 1700μ.)

1

, 2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για Σπάρτη – Μυστρά. Επίσκεψη του ιστορικού χώρου της βυζαντινής καστροπολιτείας. Κατόπιν, πορεία από βόρεια του Μυστρά ( 320μ.) πάνω σε πετρόχτιστο μονοπάτι μέχρι το χωριό
Ταϋγέτη (700μ.) και στη συνέχεια από μονοπάτι στις πλαγιές της Ξεροβούνας (Σέλα, 1120μ.), σε φρυγανότοπους και μέσα από ελατόδασος. Συνέχιση της πορείας μέσα από τον οικισμό Περγανταίικα (840μ.), το ρέμα
της ∆αμασκηνιάς, τη Μονή Φανερωμένης (780μ.) και, μέσω του μονοπατιού Ε4, κατάληξη στην Αναβρυτή.
Ώρες πορείας: 5,5. Υ∆: 800μ. Φαγητό και διανυκτέρευση σε δωμάτια, ή σε σκηνές για όσους προτιμούν ν’
απολαύσουν την πανσέληνο.
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Κυριακή: Πορεία με Ν∆ κατεύθυνση πάνω στο μονοπάτι Ε4. Από την πηγή της Πλατανίτσας, ανάβαση στα δυτικά
μέσα στον κύριο όγκο του Ταΰγετου μέχρι τη θέση Λιβαδάκι (1400μ.) και κατόπιν προς στον αγέρωχο Πενταδάκτυλο μέχρι στη θέση Τσάρκος (1700μ.) και τον βοτανικό σταθμό. Μοναδική θέα προς Β. Ταϋγετο, Νεραϊδοβούνα,
Μεσσηνία και Λακωνία. Κατάβαση από τα ίδια στην Αναβρυτή. Ώρες πορείας: 7. Υ∆: 900μ.
∆ήλωση από: 5/11
Αρχηγοί: Γιάννης Μανώλης, Μαρίνα Στάρτσεβιτς

20 / 11

Σεμινάριο προσανατολισμού. Χρήση πυξίδας, χάρτη, GPS. Μέρος 2ο

Τετάρτη 20:00 – Παρουσίαση: Νικόλας Αναστασόπουλος

24/11

2

Παρνασσός: Πεζοπορία στη Βελίτσα

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ορχομενό – Βελίτσα (Τιθορέα). Κατάβαση στην εντυπωσιακή χαράδρα και
ανάβαση από την απέναντι (ανατολική) πλευρά της στο εκκλησάκι του Αη Γιάννη. Στη συνέχεια, μέσα από ελατόδασος, ανάβαση στο ύψωμα Κουμπές (1254μ.) με την υπέροχη θέα στις κορφές του Παρνασσού. Επιστροφή
από τα ίδια, φαγητό σε ταβέρνα της Βελίτσας και αναχώρηση για Αθήνα. Ώρες πορείας: 6-7. Υ∆: 900μ.
∆ήλωση από: 18/11
Αρχηγοί: Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια Χατζηδάκη

24/11

1

Πάρνηθα: Πρακτική εξάσκηση στον προσανατολισμό

Πρακτική εξάσκηση πεδίου για όσους παρακολούθησαν τα σεμινάρια προσανατολισμού στα γραφεία του Ομίλου
(Τετάρτες 13/11 και 20/11).
Οι μετακινήσεις θα γίνουν με ίδια μέσα ή, σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής, με πούλμαν. Η ώρα αναχώρησης
θα ανακοινωθεί κατά τη δήλωση συμμετοχής.
∆ήλωση από: 18/11
Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος

27 / 11

∆ιάσχιση Λευκών Ορέων 2013 με τον ΠΟΑ

Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών με μουσική και ρακές.
Παρουσίαση: Νίκος Χαρίτος

1/12

Γεράνεια (Πίντιζα 1032μ.): ∆ιάσχιση Χαρβάτι – Μονή Οσίου Παταπίου

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για Λουτράκι – Χαρβάτι. Ανάβαση αρχικά από χωματόδρομο, στη συνέχεια
από όμορφο μονοπάτι μέτριας κλίσης μέσα σε πευκοδάσος κι ελατοδάσος προς Φίχθι και κατόπιν στην κορυφή
Πίντιζα (1032μ.). Έντονες εναλλαγές τοπίου θα μας εκπλήξουν ευχάριστα! Κατάβαση από πιο απότομο αλλά
όχι εκτεθειμένο μονοπάτι, με συνεχή υπέροχη θέα σε Λουτράκι και Κορινθιακό κόλπο, και κατάληξη στη Μονή
Οσίου Παταπίου. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 780μ.
∆ήλωση από: 25/11
Αρχηγοί: Μάρκος Χαρατσής, Μαρίνα Στάρτσεβιτς
(συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών και Οικολόγων – Σ.Α.Ο.Ο.)

6-8/12

Σινιάτσικο (Άσκιο 2111μ.) – Μουρίκι (1699μ.)

2

ή 5 *

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 με προορισμό το χωριό Βλάστη Κοζάνης. Μεταφορά με αγροτικά στο καταφύγιο του Χ.Ο.Ο. Πτολεμαΐδας στο Σινιάτσικο (1400μ.).
Σάββατο: Ανάβαση στη κορυφή του Άσκιου (Σινιάτσικο) από τη κλασική διαδρομή και επιστροφή στο καταφύγιο
από διαφορετική διαδρομή. Ώρες πορείας: 8. Υ∆: 700μ.
Κυριακή: Μετάβαση με αγροτικά στη Βλάστη κι από εκεί ανάβαση στο όρος Μουρίκι, τη νότια συνέχεια του Βίτσι.
Κατάβαση από μονοπάτι μέσα σε δάσος οξιάς στο χωριό Εμπόριο. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 500μ.
* Ο βαθμός δυσκολίας θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες.
Εξοπλισμός: Πιθανώς κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 26/11
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

11/12

Γενική Συνέλευση ΠΟΑ (επαναληπτική)

Τετάρτη: 20.00 στα Γραφεία του ΠΟΑ
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15/12

1

Βόρεια Πάρνηθα

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Μόλα. Κυκλική πορεία: Μόλα – Λοιμικό – Πηγαδάκια – οροπέδιο Σαλονίκι
– Ντρέη – Μόλα. Ώρες πορείας: 5,5.
Εξοπλισμός: Κολατσιό (δεν θα υπάρξει ταβέρνα).
∆ήλωση από: 9/12
Αρχηγοί: Μάρκος Χαρατσής, Μαρίνα Στάρτσεβιτς

25-29/12

1

Χριστούγεννα στο Πήλιο

Ελάτε μαζί μας να απολαύσουμε τα γραφικά χωριά, τα περίφημα αρχοντικά και τα πέτρινα γεφύρια του βουνού
των Κενταύρων. Αλλά και τα υπέροχα μονοπάτια, στα οποία θα πεζοπορήσουμε όλες τις ημέρες της παραμονής
μας. ∆ιαμονή σε παραδοσιακό ξενώνα στην Πορταριά.
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία του ΠΟΑ και στην ιστοσελίδα www.poa.gr από τέλη Οκτωβρίου.
∆ήλωση με προκαταβολή από: 6/11
Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 2014*
* Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το επόμενο τεύχος των Φυσιολατρικών Οριζόντων (Ιανουάριος – Αύγουστος
2014) για τυχόν αλλαγές.

12/1

1

Κοπή πίτας: Κίρφη – Ζεμενό

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Λειβαδιά – Ζεμενό. Ανάβαση από όμορφο ελατόδασος στην κορυφή με θέα
στον Κορινθιακό και τον Παρνασσό. Κατάβαση στο Ζεμενό από τα ίδια και κοπή της πίτας σε ταβέρνα. Ώρες
πορείας: 4.
∆ήλωση από: 7/1
Αρχηγός: ∆Σ

19/1

1

∆ιάσχιση στον Νότιο Yμηττό

Ένα νέο, ενδιαφέρον μονοπάτι στο βουνό αυτό της Αττικής.
Κυριακή: Αναχώρηση με πούλμαν από το Πεδίον του Άρεως στις 08:00 για Τερψιθέα – Άνω Γλυφάδα. Πορεία:
Τρύπια Σπηλιά – Σέσι - ρωμαϊκό λατομείο – ναός Προφήτη Ηλία – κατάβαση προς Κορωπί από την αρχαία
Σφηττία Οδό. Ώρες πορείας: 5.
∆ήλωση από: 13/1
Αρχηγοί: Μάρκος Κουφοπαντελής, Φοίβος Τσαραβόπουλος

22 / 1

Κένυα

Τετάρτη 20:00 – Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών – παρουσίαση: ∆ημήτρης Παναγιωτίδης

25-26/1

Ταΰγετος (2407μ.)

5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 09:00 για Σπάρτη – Παλαιοπαναγιά – Πηγή Μαγγανιάρη. Ανάβαση στην πηγή Βαρβάρα,
στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης (1600μ.), όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες πορείας: 2. Υ∆: 600μ. περ.
Κυριακή: Ανάβαση στις Πόρτες και κατόπιν στην κορυφή της αγέρωχης πυραμίδας του Προφήτη Ηλία με το
εκκλησάκι και την απαράμμιλη θέα σε Μεσσηνιακό και Λακωνικό κόλπο. Κατάβαση από τα ίδια στην Πηγή Μαγγανιάρη. Ώρες πορείας: 8. Υ∆: 800μ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 15/1
Αρχηγός: Θανάσης Σκόπας

2/2

Κεντρική Εύβοια: Ψηλός Βράχος (1111μ.)

2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Μακρυκάπα. Ανάβαση στην αρχή από δασικό δρόμο προς παλιό
οικισμό Βάβουλα και κατόπιν, μέσα από δασωμένο μονοπάτι, στην κορυφή Ψηλός Βράχος ή Καρτσήμι (1111μ.).
Κατάβαση από τα ίδια. Ώρες πορείας: 6. Υ∆: 950μ.
∆ήλωση από: 27/1
Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη
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5/2

Ίμβρος – Τένεδος – Τροία – Βιθυνικός Όλυμπος κ.ά.

Τετάρτη 20:00 – Φωτογραφική παρουσίαση σε μορφή video clip με μουσική επένδυση:
Βασίλης Ηλιόπουλος

9/2

Παρνασσός: Μαύρα Λιθάρια (2327μ.)

6+

(35º)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 06:30 για ∆αύλεια – Μονή Ιερουσαλήμ (880μ.). Ανάβαση στο διάσελο Ακρινό Νερό,
κατόπιν στην απότομη πλαγιά μέχρι την κορυφογραμμή και από εκεί στην κορυφή Μαύρα Λιθάρια. Κατάβαση
από τα ίδια. Ώρες πορείας: 8-10. Υ∆: 1450μ. περ.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ.
∆ήλωση από: 28/1
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

15/2

∆ίρφη (1743μ.): Ανάβαση από το 2ο λούκι

5+

(35º)

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Στενή – διάσελο ∆ίρφης. Ανάβαση προς το διάσελο Λειρί και
τη βάση του 2ου λουκιού. Το λούκι έχει Α–ΝΑ κατεύθυνση (Στρόπωνες) και κλίση 35° σε κανονικές συνθήκες.
Ανάβαση από το λούκι στο ∆έλφι (1743μ.). Κατάβαση από την κλασική διαδρομή ή και πάλι από το λούκι. Ώρες
πορείας: 5.
Προσοχή: Η τελική επιλογή της διαδρομής της ανάβασης επαφίεται στην απόλυτη κρίση του αρχηγού.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, κράνος.
∆ήλωση από: 10/2
Αρχηγός: Λεωνίδας Μαργέλης

16/2

Ηφαίστειο Μεθάνων

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Μέθανα – Μεγαλοχώρι. Ανάβαση στην Καμένη, κορυφή του ηφαιστείου,
με την όμορφη θέα στα στενά των Μεθάνων και τον Αργοσαρωνικό. Ώρες πορείας: 5. Φαγητό στο Μεγαλοχώρι
και επιστροφή στην Αθήνα.
∆ήλωση από: 10/2
Αρχηγός: ∆ημήτρης Τυροπώλης

21-23/2

2η Συνάντηση Ορειβατικού Σκι στη Γκιώνα

Παρασκευή: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 17:00 για Καλοσκοπή. Συνάντηση με τους συμμετέχοντες
από άλλα μέρη της Ελλάδας στην πλατεία της Καλοσκοπής. ∆ιανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές.
Σάββατο: Ανάβαση από Μνήματα – Βραΐλα – Κάστρο και κατάβαση στο καταφύγιο του ΠΟΑ στη Λάκκα Καρβούνη,
όπου και η διανυκτέρευση. Ώρες διαδρομής: 7-8. Υ∆: 1300.
Κυριακή: Ανάβαση στην Πυραμίδα (2510μ.) και κατάβαση προς Βαθιά Λάκκα και Καλοσκοπή. Ώρες διαδρομής:
6-7. Υ∆: 800μ.
Εξοπλισμός: ARVA, σόντα, κράνος, φτυάρι, πιολέ, κραμπόν.
∆ήλωση από: 11/2
Αρχηγός: Γιάννης ∆ημητράκης

23/2

Λίμνη Τσιβλού – Κλουκινοχώρια

2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ακράτα – Λίμνη Τσιβλού. Πορεία από μονοπάτι και δασικό δρόμο στην
Περιστέρα. Στην συνέχεια, πορεία με κατεύθυνση προς Νεραϊδόραχη και ανάβαση μέσα από ελατόδασος στη
θέση Πρώτα Ταμπούρια με όμορφη θέα στην αγέρωχη ορθοπλαγιά. Κατάβαση από Καστράκι στο Σόλο. Ώρες
πορείας: 6,5· Υ∆: 550μ.
∆ήλωση από: 17/2
Αρχηγοί: Νίκος Σταμπολίδης, Αντώνης Παπάδης

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 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Α.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή οιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ομίλου σημαίνει ταυτόχρονα
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές,
που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Επιπλέον σημαίνει ότι:
• Ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του
εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη
της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους
κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.
• Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο
εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα
αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες
προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
• Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή ομίλου
όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
• Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την 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 ∆ευτέρα 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
ΣΑΚΙ∆ΙΟ
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (με εφεδρικές μπαταρίες)
ΑΡΒΥΛΕΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ (να καλύπτουν τον αστράγαλο)
ΑΡΒΥΛΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (δερμάτινες ή πλαστικές)
ΠΑΓΟΥΡΙ 1 - 1,5 lt
ΠΥΞΙ∆Α - ΣΦΥΡΙΚΤΡΑ - ΣΟΥΓΙΑΣ
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΚΑΠΕΛΟ ΗΛΙΟΥ
ΣΚΟΥΦΟΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ
ΓΑΝΤΙΑ Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΧΕΙΛΙΩΝ
ΚΑΛΤΣΕΣ μάλλινες ή συνθετικές (+ εφεδρικές)
ΘΕΡΜΟΕΣΩΡΟΥΧΑ
FLEECE ή ΜΑΛΛΙΝΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (το χειμώνα μάλλινο ή fleece)
ΣΑΛΟΠΕΤΑ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ (αδιάβροχο και διαπνέον)
ΓΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΤΟΝ
ΠΙΟΛΕ
ΚΡΑΜΠΟΝ
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

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

ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ:
• 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!

•
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