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Πληροφορίες:  
Νίκος Λαζανάς: 6945211766
Βαγγέλης Ζέκης: 6976647253

Αναρρίχηση βράχου, ένας χορός επί καθέτου!
Γνωρίστε μαζί μας κάτι περισσότερο από ένα 
άθλημα, γνωρίστε έναν νέο τρόπο ζωής!

Οι συμμετέχοντες διδάσκονται όλες τις 
απαραίτητες τεχνικές αναρρίχησης και 
ασφάλισης, ώστε να μπορούν με βάση την 
ασφάλεια να συνεχίσουν και ύστερα το υπέροχο 
άθλημα της αναρρίχησης βράχου. Οι σχολές 
διεξάγονται πάντα σε οργανωμένα αναρριχητικά 
πεδία και, συμπληρωματικά, σε τεχνητές πίστες 
αναρρίχησης. Πραγματοποιούνται δύο φορές τον 
χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο). 

Διαρκούν 5 Σαββατοκύριακα και πληρούν όλες 
τις προδιαγραφές που ορίζει ο κανονισμός 
εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας-Αναρρίχησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
 
14/9  Τελική ημερομηνία κατάθεσης
          αιτήσεων και δικαιολογητικών
 πρώτη συνάντηση στα γραφεία 
 του ΠΟΑ
25-26/9      Αττική 
2/10           Αττική
3/10           Σολομός 
9-10/10      Λεωνίδιο
16-17/10    Βαράσοβα
23-24/10    Μετέωρα

Περισσότερες 
πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα μας 
http://www.poa.gr

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτές:
Νίκος Λαζανάς (ΠΟΑ) και Βαγγέλης Ζέκης (ΠΟΑ), 
πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές και Οδηγοί Βουνού 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και 
Αναρρίχησης, καταξιωμένοι στον χώρο του 
βουνού, με σημαντικές αποστολές και 
αναρριχήσεις στα βουνά της Ελλάδας και του 
εξωτερικού (αριθμός πιστοποίησης ΕΟΟΑ: 
1054/16-12-2015).
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Υπεύθυνος έκδοσης:  
Τάσος Βάσσος 
tvassos@poa.gr

Συντακτική Ομάδα: 
Τάσος Βάσσος 
Νίκος Σταμπολίδης 
Ράνια Χατζηδάκη

Συνεργάστηκαν: 
Τάσος Βάσσος 
Γιάννης Δημητράκης 
Νικόλας Δημητρακόπουλος 
Μάκης Κακολύρης 
Στέλιος Μπαφαλούκος 
Πόπη Παρασκευοπούλου 
Χάρης Πλέγκας 
Ελένη Σκαλτσά 
Σοφία Στασινοπούλου 
Γιώργος Στειακάκης 
Άλκης Τερτσέτης 
Σελέστ Χατζίδη

Εξώφυλλο:  
Φωτογραφίες της Ομάδας από το 
Hellastrek.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν  
τις απόψεις των συγγραφέων.

Διανέμεται Δωρεάν

Γραφιστική Επιμέλεια: 
Σίλα Παπαδοπούλου 
Σελιδοποίηση - Επιμέλεια Έκδοσης: 
Αντώνης Παπάδης

ΤΕΥΧΟΣ 266 / ΕΤΟΣ 2021

Ζαΐμη 45 
106 82 Αθήνα 
Τηλ.: 210 8218401 (3 γραμμές) 

E-mail: info@poa.gr 
Web: www.poa.gr

	 ΜΕΛΟΣ:
• Ελληνικής Ομοσπονδίας  

Ορειβασίας & Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ)
• Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών  

Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων 
Ελλάδος (ΟΦΟΕΣΕ)

• Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας  
Ελλάδος (ΣΟΕ)

Η πανδημία της COVID-19 μας ανάγκασε, όπως όλους, σε περιορι-
σμούς, και έτσι από τον Μάρτιο 2020 η λειτουργία του Ομίλου μας 

ανεστάλη και βεβαίως όλες οι προγραμματισμένες εξορμήσεις και εκ-
δηλώσεις μας. Ελπίζουμε, τώρα που υπάρχουν δείγματα υποχώρησης 
του ιού, ότι σύντομα θα επανέλθουμε στην κανονικότητα και ελεύθεροι 
θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα των αναβάσεών μας 
από τον Σεπτέμβριο 2021. Γι’ αυτό και το δημοσιεύουμε σ’ αυτό το 
τεύχος του περιοδικού μας.

Στο ενδιάμεσο διάστημα ψηφίστηκε ο νέος Αθλητικός Νόμος 
4720/2020 και η υποχρεωτική εγγραφή μας στο Μητρώο Αθλητικών 
Σωματείων, που κατέστησαν τις υποχρεώσεις των ορειβατικών συλλό-
γων πολλαπλές, περίπλοκες, χρονοβόρες και κοστοβόρες. Ένα μεγάλο 
μέρος του χρόνου των διοικήσεων των ορειβατικών συλλόγων θα 
πρέπει πλέον να καταναλώνεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τη συμμόρφωσή μας προς τους νέους κανόνες 
λειτουργίας από το Υπουργείο Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα: η υποχρέωση να διατηρούμε αμιγώς αθλητικά τμή-
ματα στην αναρρίχηση και το ορειβατικό σκι καθιστά τη λειτουργία 
του Ομίλου προβληματική, καθώς δεν υπάρχουν άτομα να αναλάβουν 
την στήριξη αυτών των τμημάτων. Επίσης τα τμήματα αυτά απομυ-
ζούν μεγάλο μέρος των εσόδων του Ομίλου, που τόσο δύσκολα βρί-
σκονται αυτή την εποχή. Έτσι, λοιπόν, η αδυναμία λειτουργίας αυτών 
των τμημάτων μάς θέτει αυτόματα εκτός της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας-Αναρρίχησης, με ό,τι συνέπειες αυτό συνεπάγεται. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές της Ομοσπονδίας, που έγιναν πριν 
λίγο καιρό, μόνο 19 από τα 80 περίπου σωματεία της δύναμης της 
μπόρεσαν να συμμετάσχουν στις εκλογές λόγω των κριτηρίων του νέου 
αθλητικού νόμου. Αυτό μας προβληματίζει έντονα, όπως και πολλούς 
άλλους ορειβατικούς συλλόγους και την ίδια την Ομοσπονδία. Θέλουμε 
να ελπίζουμε ότι με την παρέμβαση της ΕΟΟΑ και ίσως κάποιας αντι-
προσωπείας ορειβατικών συλλόγων, το Υπουργείο θα αντιληφθεί το 
πρόβλημα και θα λάβει τα αναγκαία μέτρα.

Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο στην 54ήμερη διάσχιση της ορει-
νής Ελλάδας με τίτλο «HELLASTREK – SAVE THE GREEK MOUNTAINS 
– ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ» 
που εμπνεύστηκε και διοργάνωσε ο Γιάννης Δημητράκης και πραγμα-
τοποίησε μαζί με την Πηνελόπη Παρασκευοπούλου το καλοκαίρι του 
2020. Ήταν ένα φιλόδοξο εγχείρημα η πεζοπορική/ορειβατική διάσχιση 
όλης της ορεινής Ελλάδα, από την Καρδαμύλη μέχρι τη Φλώρινα, με-
ταφέροντας στους κατοίκους των ορεινών χωριών, αλλά και σ’ όλους 
τους Έλληνες και τις Ελληνίδες μέσω facebook, το μήνυμα του κινδύ-
νου καταστροφής του ορεινού τοπίου από την αλόγιστη εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών σε μεγάλα υψόμετρα, πάνω στις ομορφότερες και 
ιστορικότερες βουνοκορφές της πατρίδας μας. Η θέση μας ως γνωστόν 
δεν είναι κατά των ανεμογεννητριών αλλά αφορά τους τόπους όπου 
αυτές θα εγκατασταθούν. Η σημαντική αυτή δράση πραγματοποιή-
θηκε υπό την αιγίδα του ΠΟΑ, της Περιφέρειας Συλλόγων Αττικής & 
Ευβοίας και της Ομοσπονδίας μας, ΕΟΟΑ, και είχε ευρεία συμμετοχή 
από συλλόγους και ορειβάτες καθόλη τη διάσχιση.

Πληροφορίες:  
Νίκος Λαζανάς: 6945211766
Βαγγέλης Ζέκης: 6976647253

Αναρρίχηση βράχου, ένας χορός επί καθέτου!
Γνωρίστε μαζί μας κάτι περισσότερο από ένα 
άθλημα, γνωρίστε έναν νέο τρόπο ζωής!

Οι συμμετέχοντες διδάσκονται όλες τις 
απαραίτητες τεχνικές αναρρίχησης και 
ασφάλισης, ώστε να μπορούν με βάση την 
ασφάλεια να συνεχίσουν και ύστερα το υπέροχο 
άθλημα της αναρρίχησης βράχου. Οι σχολές 
διεξάγονται πάντα σε οργανωμένα αναρριχητικά 
πεδία και, συμπληρωματικά, σε τεχνητές πίστες 
αναρρίχησης. Πραγματοποιούνται δύο φορές τον 
χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο). 

Διαρκούν 5 Σαββατοκύριακα και πληρούν όλες 
τις προδιαγραφές που ορίζει ο κανονισμός 
εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Ορειβασίας-Αναρρίχησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
 
14/9  Τελική ημερομηνία κατάθεσης
          αιτήσεων και δικαιολογητικών
 πρώτη συνάντηση στα γραφεία 
 του ΠΟΑ
25-26/9      Αττική 
2/10           Αττική
3/10           Σολομός 
9-10/10      Λεωνίδιο
16-17/10    Βαράσοβα
23-24/10    Μετέωρα

Περισσότερες 
πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα μας 
http://www.poa.gr

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτές:
Νίκος Λαζανάς (ΠΟΑ) και Βαγγέλης Ζέκης (ΠΟΑ), 
πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές και Οδηγοί Βουνού 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και 
Αναρρίχησης, καταξιωμένοι στον χώρο του 
βουνού, με σημαντικές αποστολές και 
αναρριχήσεις στα βουνά της Ελλάδας και του 
εξωτερικού (αριθμός πιστοποίησης ΕΟΟΑ: 
1054/16-12-2015).
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Διάσχιση της ορεινής Ελλάδας από νότο προς βορρά, 
διαμαρτυρία ενάντια στην αλόγιστη εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στις κορυφές της Ελλάδας

Από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 23 Αυγούστου 
2020 πραγματοποιήθηκε διάσχιση της 
ορεινής Ελλάδας από την Καρδαμύλη μέχρι 

τη Φλώρινα. Περπατήθηκαν συνολικά 1050 χλμ. 
και έγιναν αναβάσεις σε 23 κορυφές.

Ο σκοπός του 54ήμερου αυτού ταξιδιού, μο-
ναδικού στα ορειβατικά χρονικά της χώρας μας, 
ήταν διπλός. Πρώτα απ’ όλα, η απόλαυση της 
συγκλονιστικής ορεινής φύσης της Ελλάδας. Και, 
ταυτόχρονα, η συμβολική διαμαρτυρία εναντίον 
του επερχόμενου κινδύνου αλλοίωσης της παρ-
θένας φύσης της πατρίδας μας από την αλόγιστη 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις πιο ψηλές 
ράχες και κορυφές των βουνών μας. Μέρος της 
δράσης ήταν και η διάδοση αυτού του μηνύματος 
στους κατοίκους των ορεινών περιοχών που είναι 
προγραμματισμένες να πληγούν ανεπανόρθωτα. 

Τη δράση αυτή εμπνεύστηκε και οργάνωσε 
το μέλος του Ομίλου μας Γιάννης Δημητράκης, 

και ολοκλήρωσε στο σύνολό της μαζί με την 
Πόπη Παρασκευοπούλου, επίσης μέλος μας. Σε 
διάφορα στάδια της πορείας, τους συντρόφεψαν 
και άλλοι φίλοι και συνορειβάτες, ενώ σε πολλούς 
τόπους ντόπιοι κάτοικοι πρόσφεραν στην ομάδα 
απλόχερη φιλοξενία ανοίγοντας τα σπίτια τους για 
διανυκτέρευση και ετοιμάζοντας υπέροχα γεύμα-
τα. Σε συγκεκριμένα σημεία της πορείας, πόλεις 
και χωριά, οργανώθηκαν εκδηλώσεις ενημέρωσης 
για τις επιπτώσεις των αιολικών.

Η μοναδική αυτή δράση πρόσφερε στους 
συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες υπέροχες 
βουνίσιες εμπειρίες, που παρουσιάζονται από 
τους/τις ίδιους/ες στο τεύχος αυτό των Φυσιολα-
τρικών Οριζόντων. Τους πρόσφερε όμως και την 
ικανοποίηση να δράσουν ειρηνικά αλλά και δυνα-
μικά υπέρ της προστασίας μοναδικών σε ομορφιά 
και ιστορικότητα τόπων της πατρίδας μας, που 
κινδυνεύουν να καταστραφούν ολοκληρωτικά 
από την εγκατάσταση στοιχείων της αιολικής βι-
ομηχανίας σε υπερβολικά μεγάλη κλίμακα για τα 
δεδομένα της μικρής μας χώρας. 

Το εγχείρημα τέλεσε υπό την αιγίδα του Πεζο-
πορικού Ομίλου Αθηνών (ΠΟΑ), της Περιφέρειας 
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Καλοκαίρι 2020

Ο Γιάννης και η Πηνελόπη τερματίζοντας στη Φλώρινα [54η]

Ορειβατικών Συλλόγων Αττικής και Ευβοίας και 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρ-
ρίχησης (ΕΟΟΑ).

Ο λογαριασμός facebook της δράσης, με το 
πλήρες, καθημερινό χρονικό και πληροφορίες για 
τους τόπους διέλευσης αλλά και όσους/ες συμμε-
τείχαν ή συνέβαλαν:
https://www.facebook.com/Hellastreksave-
GREEK-mountains-114698040278654

Για το αρχικό, πλήρες πρόγραμμα της διάσχι-
σης, δείτε την ανάρτηση της 13ης Ιουνίου 2020.

Τα γραφικά της δράσης δημιούργησε η Νίκη 
Παπασταθοπούλου.

Τις αναρτήσεις μετάφραζε στα αγγλικά η Σε-
λέστ Χατζίδη.

Οι αριθμοί μέσα αγγύλες, π.χ. [1η], στις λεζάντες δηλώ-
νουν την ημέρα πεζοπορίας.
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Θυμάμαι τον εαυτό μου στις αρχές της δεκα-
ετίας του ’90 να διαβάζω στις ΚΟΡΦΕΣ τα 
άρθρα του Παμπέρη για τις καλοκαιρινές 

διασχίσεις της Πίνδου και να ταξιδεύω μαζί του 
σε μέρη ονειρικά. Δυστυχώς, έχοντας άλλες οι-
κογενειακές και ορειβατικές προτεραιότητες, δεν 
κατάφερα να κάνω κάποια μεγάλη διάσχιση στην 
Πίνδο μέχρι το 2003. Εκείνη τη χρονιά μαζί με την 
τότε σύζυγο μου κι έναν φίλο κάναμε μια 8ήμερη 
διάσχιση της Βόρειας Πίνδου, από το Μέτσοβο 
μέχρι το Νεστόριο. Ακολούθησαν το 2010 με τον 
ΠΟΑ η διάσχιση της Νότιας Πίνδου από τα Επινια-
νά μέχρι το Μέτσοβο σε 8 ημέρες και το 2015 η 

διάσχιση της Ρούμελης σε 15 ημέρες.
Από τότε πάντα τριγύριζε στο μυαλό μου να 

ενωθούν αυτές οι διασχίσεις και να γίνει μια μεγά-
λη διάσχιση από τη Ναύπακτο μέχρι τη Φλώρινα. 
Έτσι κάθε χρόνο πρόσθετα μια άγνωστη ως τότε 
διαδρομή στο μεγάλο παζλ της διάσχισης. Στόχος 
να γίνει η μεγάλη διάσχιση το καλοκαίρι του 2021, 
στην επέτειο των 30 χρόνων μου στο βουνό. 

Όμως όλα τα σχέδια ανατράπηκαν το 2020 
λόγω κορωνοϊού. Η οργανωμένη εξόρμηση με τον 
ΠΟΑ στη Νορβηγία ακυρώθηκε, τα σχέδια για με-
ρικές 4άρες στις Άλπεις ματαιώθηκαν και τι έμενε; 
Μάλλον ήρθε η ώρα για τη μεγάλη διάσχιση, σκέ-

Hellastrek 
save the GREEK   mountains

Κείμενο: Γιάννης Δημητράκης
Φωτογραφίες: Γιάννης Δημητράκης και Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

54ήμερη διάσχιση της ορεινής Ελλάδας    από Καρδαμύλη μέχρι Φλώρινα
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φτηκα. Το Μάιο λοιπόν πήρα τη μεγάλη απόφαση 
και μάλιστα αναρωτήθηκα «γιατί να μη βάλω και 
την Πελοπόννησο στη μεγάλη διάσχιση, ώστε να 
πάρει και τον τίτλο HELLASTREK/ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΗΣ 
ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;».

Παράλληλα με απασχολούσε και το θέμα των 
ανεμογεννητριών, που σαν λαίλαπα εξαπλώνο-
νταν σε όλες τις κορυφογραμμές των βουνών μας. 
Άγραφα, Μικρή Ζήρεια, Οξυά, Ορεινή Ναυπακτία, 
Βόρειος Ταΰγετος, βουνά του Ασπροπόταμου, 
Λάκμος, όλα στο στόχαστρο των εταιρειών, που 
για να αυξήσουν τα κέρδη τους καταστρέφουν 
ό,τι πιο ωραίο έχει η πατρίδα μας!! Έτσι η σύνδεση 

της διάσχισης μ’ αυτό το θέμα ήταν αναπόφευκτη. 
Δυστυχώς, ο χρόνος δεν αρκούσε για να προετοι-
μαστεί κατάλληλα μια κινητοποίηση. Ειδοποίησα 
γνωστούς κι αγνώστους για την διαδρομή μας, με 
σκοπό να οργανώνουν συναντήσεις ενημέρωσης 
με τους ντόπιους για το θέμα της αλλοίωσης του 
ορεινού περιβάλλοντος. Ευτυχώς οι περισσότεροι 
κινητοποιήθηκαν κι άρχισαν να μου στέλνουν 
θετικά μηνύματα. Κι έτσι το εγχείρημα απέκτησε 
και τον πλήρη τίτλο του HELLASTREK/SAVE GREEK 
MOUNTAINS – ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/
ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ.

Και με όλα αυτά δεν καταλάβαμε πότε έφτασε 

Ανεβαίνοντας για το Χατζή [32η]

Hellastrek 
save the GREEK   mountains

54ήμερη διάσχιση της ορεινής Ελλάδας    από Καρδαμύλη μέχρι Φλώρινα
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η 1η Ιουλίου. Εγώ με την Πηνελόπη Παρασκευο-
πούλου, τη Νίκη Παπασταθοπούλου, την Ιωάννα 
Νικολαΐδου, τον Δημήτρη Γεροστάθη και τον 
Σταύρο Βασιλείου βρεθήκαμε το ζεστό πρωινό 
της να ανεβαίνουμε από τα παλιά μονοπάτια της 
Καρδαμύλης στο φαράγγι του Βυρού με προορι-
σμό το ξωκκλήσι του Αγ. Δημητρίου, με τη δρο-
σερή πηγή του. 

Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στην 
ανάβαση στην κορυφή του γίγαντα της Πελο-
ποννήσου, του Ταΰγετου. Εκκίνηση πολύ πρωί 
για να εκμεταλλευτούμε τη δροσιά του πρωινού 
και, λίγες ώρες μετά, βρισκόμασταν έξω από το 
ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στην κορυφή, να 
βγάζουμε φωτογραφίες με το πανό για τη σωτη-
ρία των βουνών μας. Το βράδυ μας βρήκε στη 
φιλόξενη Αναβρυτή. 

Την επόμενη ημέρα οι τέσσερις φίλοι μας 
αποχώρησαν κι εγώ με την Πηνελόπη συνεχίσαμε 
κατεβαίνοντας προς την Ταϋγέτη, τα Πικουλιάνι-

κα και την Τρύπη πριν πάρουμε τον ανήφορο για 
τους Σουστιάνους. Εκεί μας περίμενε μια έκπλη-
ξη! Η Μαρία Τσάκωνα, πρόεδρος του χωριού, όχι 
μόνο μας φιλοξένησε στο σχολείο του χωριού 
προσφέροντας μας τόσα καλούδια αλλά και με 
τη βοήθεια του δραστήριου προέδρου του ΕΟΣ 
Σπάρτης Κώστα Λαγανά είχαν οργανώσει μια 
ωραία εκδήλωση ενημέρωσης των κατοίκων για 
το θέμα της επικείμενης εγκατάστασης ανεμογεν-
νητριών στο βουνό τους, τον Βόρειο Ταΰγετο. Τα 
μηνύματα που βγήκαν από τη συνάντηση ήταν 
πολύ ενθαρρυντικά. Ο κόσμος ήθελε πρωτοβου-
λίες καταρχήν ενημέρωσης από τις αρχές και στη 
συνέχεια να μπει φραγμός στα σχέδια καταστρο-
φής της κορυφογραμμής του Βόρειου Ταΰγετου.

Το επόμενο πρωινό μάς βρήκε ν’ ανηφορί-
ζουμε προς τις Γούβες πάνω από το φαράγγι της 
Κριμπιάς σ’ ένα εντυπωσιακό μονοπάτι, παρέα 
με τη Μαρία Δρίτσα. Στην όμορφη Λουσίνα μας 
περίμενε ο γιός της Μαρίας με καλούδια για το 

Στο ξεκίνημα, στην παλιά Καρδαμύλη [1η]

Στο μονοπάτι για Αγία Σοφία [1η] Το φαράγγι του Βυρού [1η]
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μεσημεριανό μας. Εκεί η Μαρία μας άφησε για 
να επιστρέψει, κι εμείς, αφού περιμέναμε να πε-
ράσει η μεσημεριανή καταιγίδα, συνεχίσαμε για 
την κορυφογραμμή μέχρι το εκκλησάκι του Αγ. 
Παντελεήμονα, όπου θα διανυκτερεύαμε.

Η 5η Ιουλίου μας βρήκε να βαδίζουμε στην 
κορυφογραμμή του Βόρειου Ταΰγετου. Η βρύση 
στην Ανάληψη μας εφοδίασε με δροσερό νερό. 
Συνεχίζοντας με ελάχιστη σήμανση και με τη βοή-
θεια του GPS κατεβήκαμε προς τα ημιορεινά, στις 
βόρειες παρυφές. Η μεσημεριανή καταιγίδα μας 
βρήκε στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, που μας 
πρόσφερε ασφαλές καταφύγιο και μια ευκαιρία 
για ξεκούραση. Το απόγευμα, μετά την καταιγίδα, 
συνεχίσαμε και σύντομα φτάσαμε στην Φαλαισία. 
Ένα χωριό με ελάχιστους κατοίκους, που κάποιοι 
απ’ αυτούς μας θεώρησαν ανεπιθύμητους και κά-
λεσαν την αστυνομία για να μας διώξει (!!!)– ευτυ-
χώς χωρίς θετικό αποτέλεσμα γι’ αυτούς.

Το επόμενο πρωινό, από ωραίο δασικό δρόμο 

κατεβήκαμε προς το ιστορικό Λεόντιο, απ’ όπου 
θ’ άρχιζε κι η διάσχιση του οροπεδίου της Μεγα-
λόπολης. Ακολουθώντας το ανύπαρκτο εθνικό 
μονοπάτι Ο32 περάσαμε από τους οικισμούς Κο-
τσιρίδι και μεσημεριάσαμε στον Τριπόταμο, χωριό 
που έχει την ατυχία να είναι μέσα στα λιγνιτικά 
πεδία της ΔΕΗ με ελάχιστους πια κατοίκους που 
αγωνίζονται για να αποζημιωθούν. Με την ελπίδα 
ότι θα βρίσκαμε ένα καφενείο ανοιχτό στο Χωρέ-
μη συνεχίσαμε μέσα στην κάψα του μεσημεριού, 
αλλά μάταια. Τελικά καταλήξαμε στην διπλανή 
Απιδίτσα, στο υπόστεγο του κλειστού μαγαζιού, 
για να ξεκουραστούμε ακούγοντας τον ρυθμικό 
ήχο της ακατάπαυστης βροχής στους τσίγκους 
του υπόστεγου. Η βροχή κράτησε ως αργά το από-
γευμα, οπότε το τέλος της 6ης μέρας αναπόφευκτα 
θα το περνούσαμε στην Απιδίτσα. Για τρίτο βράδυ, 
την έλλειψη ταβέρνας αναπλήρωναν οι κονσέρβες 
τόνου με τα κράκερς…

Η 7η Ιουλίου ξημέρωσε με την προσδοκία του 

Η διασταύρωση προς Περγαντέικα [3η] Στο μονοπάτι προς Λούσινα [4η]

Στον Προφήτη Ηλία του Ταΰγετου [2η] Η συγκέντρωση στους Σουστιάνους [3η]
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μαγειρεμένου φαγητού στην Καρύταινα και την 
υποδοχή φίλων που θα μας συνόδευαν τις επόμε-
νες ημέρες. Η πορεία της ημέρας ήταν λίγο αλλο-
πρόσαλλη, καθώς αφήσαμε το -ανύπαρκτο έτσι κι 
αλλιώς- Ο32 για να κινηθούμε προς το ιερό βουνό 
των Αρκάδων, το Λύκαιο. Μέσα από κατάφυτους 
με δρυς δασικούς δρόμους κινηθήκαμε προς τη 
Λυκόσουρα και, παρακάμπτοντας το Καστανοχώρι 
από κάποιο πρόσφατα σηματοδοτημένο μονοπάτι 
που βρήκαμε τυχαία, βρεθήκαμε νωρίς το μεση-
μέρι στις Άνω Καρυές. Η ζέστη κι η κούραση από 
τα τελευταία ανηφορικά χιλιόμετρα στην άσφαλτο 
έδιωξαν κάθε σκέψη για επίσκεψη του αρχαίου 
σταδίου, αρκετά πιο πάνω από το χωριό. Αφού 
γεμίσαμε τα παγούρια μας με δροσερό νερό, 
αρχίσαμε να κατηφορίζουμε προς τον οικισμό 
του Κουρουνιού, για να συναντήσουμε τη μεση-
μεριανή ισχυρή νεροποντή. Νωρίς το απόγευμα, 
μ’ έναν καθαρό πια ουρανό, κατηφορίσαμε προς 
τη γέφυρα του Αλφειού και πήραμε τη σύντομη 

ανηφοριά για την ιστορική Καρύταινα, όπου μας 
περίμεναν ο Αντώνης Παπακωνσταντινίδης κι η 
Έφη Χρηστάκη. Το ζεστό φαγητό της ταβέρνας κι 
η δροσερή βραδιά στην αυλή του σχολείου μας 
έστειλαν νωρίς στις σκηνές μας για έναν βαθύ 
ύπνο που έδιωξε όλη την κούραση της ημέρας.

Το πρωινό στην Καρύταινα ξημέρωσε με μια 
κουρτίνα ομίχλης πάνω από τα σπίτια, που μας 
χάρισε μαγικές εικόνες. Μια ώρα κατηφορικής 
πορείας στην άσφαλτο μας έφεραν στη γέφυρα 
του Ατσίχολου, στον ποταμό Λούσιο. Το παραπο-
τάμιο μονοπάτι γέμισε με ωραίες εικόνες το μυα-
λό, αλλά και οι αχλαδιές πριν την Αρχαία Γόρτυνα 
πλημμύρισαν το στόμα μας με αξέχαστες γεύσεις, 
ενώ το κορμί μας γέμισε με δροσιά από τα παγω-
μένα νερά του Λούσιου, στο μπάνιο κάτω από τη 
γέφυρα της Γόρτυνας. Μια σύντομη ανηφόρα μάς 
έβγαλε στη μοναδική Μονή Προδρόμου και, για 
τη μεσημεριανή σιέστα, στη Μονή Φιλοσόφου. Το 
απόγευμα ανηφορίσαμε για το τελείωμα της ημέ-

Στον Άγιο Παντελεήμονα του βόρειου Ταΰγετου [4η]

Στη βρύση της Λούσινας [4η] Στα οροπέδια του βόρειου Ταΰγετου [5η]
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ρας στην ιστορική Δημητσάνα, όπου ο ΕΟΣ Τρί-
πολης είχε διοργανώσει μια συζήτηση για το θέμα 
των ανεμογεννητριών με παράλληλη προβολή 
του σχετικού ντοκιμαντέρ «Ο ασκός του Αιόλου». 
Ύπνος στην αυλή του δημοτικού σχολείου αργά 
το βράδυ, αφού η νύχτα ήταν κοσμική.

Την 9η μέρα θα βαδίζαμε πάνω στο «Μονοπάτι 
του Μαινάλου», με πρώτο σταθμό το Ζυγοβίστι, 
όπου είχαμε και την πρώτη ραδιοφωνική συνέ-
ντευξη για το εγχείρημα μας, στην ΕΡΑ Τρίπολης. 
Περνώντας από απίθανα δάση ελάτης και λουλου-
διασμένα ξέφωτα καταλήξαμε στην έρημη Ελάτη.

10 Ιουλίου και βρισκόμαστε στην καρδιά της 
Πελοποννήσου διασχίζοντας τις παρυφές του Μαι-
νάλου. Αφού κατηφορίσαμε δίπλα στον δροσερό 
Μυλάοντα ποταμό, ανηφορίσαμε για την κοσμο-
πολίτικη Βυτίνα, όπου θα ξεμεσημεριάζαμε αλλά 
και θα υποδεχόμασταν έναν ακόμη συνορειβάτη, 
τον Κωνσταντίνο Καντά. Το απόγευμα πήραμε το 
μονοπάτι που σύντομα μας έβγαλε στη μυθική 

Νυμφασία, για φαγητό στην όμορφη πλατεία 
και ύπνο νωρίς νωρίς στην αυλή του δημοτικού 
σχολείου.

Η 11η Ιουλίου προέβλεπε διάσχιση του αρκαδι-
κού οροπεδίου και άφιξη στα χώματα της Αχαΐας. 
Δυστυχώς, η μόνη μας επιλογή μέχρι τον Δάρα, τα 
12χλμ. ασφάλτου. Το κέρασμα των αναψυκτικών 
στην πλατεία του Δάρα από τους παπούδες του 
χωριού γρήγορα έσβησαν από τη μνήμη μας τον 
βαρετό ασφαλτόδρομο και, μετά από μια σύντομη 
στάση, ακολουθήσαμε το Ε4 μέχρι το Παγκράτι, 
όπου μας περίμεναν 2 εκπλήξεις. Η αρνητική, το 
χωριό δεν είχε υδροδότηση λόγων έργων, κι η 
θετική, κάποιοι κάτοικοι μας έφεραν παγωμένο 
νερό και μεζεδάκια για να περάσουμε το μεση-
μέρι στη δροσερή σκιά της πλατείας του χωριού. 
Το απόγευμα πήραμε την τελική κατηφόρα για να 
φτάσουμε στις πηγές του Λάδωνα και να κατασκη-
νώσουμε. Εκεί άλλη μια έκπληξη, η Έφη Κόκκου 
από τη Λυκούρια μας έφερε πολλά καλούδια για 

Ο Άγιος Μηνάς, στο δρόμο για Λεοντάρι [5η] Στο οροπέδιο της Μεγαλόπολης [6η]

Στις παλιές γραμμές της Πελοποννήσου [6η] Στον έρημο Τριπόταμο [6η]
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να χορτάσουμε την πείνα μας, που είχε θεριέψει 
από την πορεία της ημέρας.

Την επόμενη μέρα 8 μέλη του ΕΟΣ Κλειτο-
ρίας (Απόστολος Λάμπρος, Δημήτρης Ζουρνάς, 
Αναστασία Μηλιτσοπούλου, Κώστας και Χρήστος 
Φεφές, Χρήστος Χαλβατζής και Δώρα Κουτρου-
μάνη) θα μας συνόδευαν στην πορεία μας προς 
το Πλανητέρο. Αφού περπατήσαμε για λίγο στον 
ασφαλτόδρομο, φτάσαμε στην ιστορική τοπο-
θεσία της Χελωνοσπηλιάς, όπου Έλληνες επανα-
στάτες στις 16 Μαρτίου 1821 έστησαν ενέδρα σε 
Τούρκους φοροεισπράκτορες κι αυτό θεωρείται 
η πρώτη επαναστατική ενέργεια στο Μοριά. Από 
εκεί ακολουθώντας παλιά αγροτικά μονοπάτια 
φτάσαμε στα Κρινόφυτα, για μια στάση στο κα-
φενείο και μια δροσερή λεμονάδα. Ακολούθησε 
ανάβαση ακολουθώντας το ανύπαρκτο Ε4 μέχρι 
την Τουρλάδα, όπου κάναμε μια στάση στη δρο-
σερή πηγή της, πριν φτάσουμε στις ξακουστές 
πηγές του Άγιου Νικόλα. Μια δροσερή στάση 

ήταν επιβεβλημένη για να συνεχίσουμε στο καλό 
πια μονοπάτι προς τον Άρμπουνα, για να αποκα-
λυφθεί μπροστά μας ο μεγαλοπρεπής Χελμός με 
την σουβλερή μύτη του Προφήτη Ηλία. Τέλος, 
μετά τον Άρμπουνα η κατάληξη στο μαγικό πλατα-
νόδασος του Πλανητέρου, με τις δροσερές πηγές 
του Αροάνιου ποταμού, ήταν ότι έπρεπε για τα 
καταπονημένα πόδια μας. Μετά το χορταστικό 
γεύμα με τις φημισμένες πέστροφες ο πρόεδρος 
του ΕΟΣ Κλειτορίας Παναγιώτης Παπαθανασίου 
κι η Λυκειάρχης του Λυκείου Κλειτορίας Βασιλική 
Παπουτσή μας πρόσφεραν διαμονή στα σπίτια 
τους στην Κλειτορία. Το βράδυ ο σύλλογος είχε 
διοργανώσει συνάντηση ενημέρωσης για την 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα ψηλά βουνά 
στο ξενοδοχείο Helmos Mount με συμμετοχή 
αρκετών ντόπιων. Μέχρι εδώ μας ακολούθησε ο 
Αντώνης Παπακωνσταντινίδης, που θα μας ξανά-
βρισκε αργότερα στο Καρπενήσι.

Έχουμε φτάσει στις 13 Ιουλίου κι η μέρα προέ-

Περιμένοντας να περάσει η μπόρα στον Κουρουνιό [7η]

Κατασκήνωση στην Απιδίτσα [6η] Η αετοφωλιά της Μονής Προδρόμου [8η]
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βλεπε μια χαλαρή πορεία από το Πλανητέρο μέχρι 
τους Άνω Λουσούς. Στο ενδιάμεσο επισκεφθή-
καμε και το Σπήλαιο Λιμνών, όπου κάναμε και τη 
μεσημεριανή στάση μας, ενώ το απόγευμα στους 
Κάτω Λουσούς επισκεφθήκαμε και τον πύργο των 
Πετμεζαίων. Αυτή την ημέρα μπήκε στην ομάδα 
μας κι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος.

Την επόμενη μέρα από αγροτικούς δρόμους 
διασχίσαμε το κάμπο των Σουδενών, ανεβήκαμε 
το χαμηλό βουνό Μακρυπλάι και κατεβήκαμε 
στο χωριό Λαγοβούνι, όπου, περνώντας έξω από 
το σπίτι της Βάσως Αρμπουνιώτη, χωρίς να μας 
γνωρίζει, μας κάλεσε στην αυλή της για να μας 
κεράσει και να μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της πα-
ντρειάς της ανηψιάς της!! Μετά από αρκετή ώρα 
στη φιλόξενη αυλή συνεχίσαμε την πορεία πάλι 
από αγροτικούς δρόμους προς την Κέρτεζη, όπου 
μια άλλη μια έκπληξη μας περίμενε. Η πρόεδρος 
του πολιτιστικού συλλόγου «Στριφτόμοπλας», 
Γεωργία Χασαποπούλου, αφού μας εγκατέστησε 

στο σπίτι της και στο σπίτι του Παναγιώτη Λα-
φογιάννη, μας πρόσφερε ένα αξέχαστο γεύμα. 
Το απόγευμα κατέφθασαν κι αρκετά μέλη του 
ΣΕΟ Πάτρας με επικεφαλής τον πρόεδρο του 
συλλόγου Τάσο Μπούσια, για να πάρουν μέρος 
στη συνάντηση που οργάνωσε η Γεωργία για τις 
ανεμογεννήτριες. 

15 Ιουλίου πια και έχουμε μπροστά μας μια 
από τις πιο δύσκολες μέρες, ανάβαση προς τις 

Το πετρογέφυρο του Ατσίχολου [8η] Οι γέφυρες του Αλφειού στην Καρύταινα [7η]

Η Καρύταινα στην πρωινή ομίχλη [8η] Η αφίσα της εκδήλωσης στη Δημητσάνα [8η]

poa266.indd   11 16/6/2021   7:11:04 µµ



12

Τρεις Γυναίκες και το Καλλιφώνι. Μαζί μας ενώ-
θηκαν κι οι Πατρινοί Χρήστος Βαλουξής, Γιώργος 
Στειακάκης και Σταμάτης Σκούρας. Ξεκινήσαμε 
νωρίς κι από δασικό δρόμο φτάσαμε ψηλά. Στη 
συνέχεια, από μια απότομη πλαγιά χωρίς μονο-
πάτι, βγήκαμε στην κορυφογραμμή μετά τις Τρεις 
Γυναίκες. Μπροστά μας είχαμε να διασχίσουμε 
το επιβλητικό Δόντι, αλλά και τον καιρό που είχε 
αρχίσει να κλείνει. Αφού ανεβήκαμε στην κορυφή 
του κατεβήκαμε αρκετά χαμηλά για να βρούμε 
το βράχινο πέρασμα προς το διάσελο με το Καλ-
λιφώνι. Από το διάσελο αρχίσαμε ν’ ανεβαίνουμε 
τη βραχώδη πλαγιά μέσα σε ομίχλη και ψιλόβροχο 
…Τελικά ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη και, αν 
και καλοκαίρι, δεν απολαύσαμε τη θέα από τη 
ψηλότερη κορυφή που ανεβήκαμε εδώ και πολλές 
μέρες. Η μέρα έκλεισε με κατάβαση από το κλασ-
σικό μονοπάτι προς το Μετόχι και τα βαρετά 2 
χιλιόμετρα μέχρι την Άνω Βλασία, στο ξενοδοχείο 
«Μικρή Αρχόντισσα», όπου μας φιλοξένησαν και 

μας πρόσφεραν ένα εξαιρετικό δείπνο!!
Την επόμενη μέρα κατηφορίσαμε δίπλα στον 

Σελινούντα μέχρι τον οικισμό του Λόμποκα και 
στη συνέχεια ανεβήκαμε τα λίγα ασφάλτινα χι-
λιόμετρα ως το Μεγάλο Ποντιά για να πάρουμε 
το μονοπάτι, που θα μας κατέβαζε πάλι στο Σε-
λινούντα. Εκεί, σε μια μεγάλη πισίνα, κάναμε τη 
μεσημεριανή στάση μας. Η απογευματινή μας 
πορεία ήταν μια έκπληξη, καθώς μπροστά μας 
αποκαλυπτόταν ένα τοπίο παρόμοιο με τα Μετέ-
ωρα !! Σε συνδυασμό με τον Σελινούντα ήταν ένα 
μοναδικό τοπίο. Σύντομα φτάσαμε στο γεφύρι 
κάτω από τη Μονή Μακελλαριάς, γνωστό ως Γυ-
φτοπήδημα. Από εκεί, με λίγο ψάξιμο, βρήκαμε το 
παλιό μονοπάτι που μας ανέβασε στους έρημους 
Λαπαναγούς. Τέλος, όλο από το δρόμο φτάσαμε 
στον οικισμό της Ρακίτας σχεδόν νύχτα.

Η τελευταία μέρα της Πελοποννήσου ήταν 
από τις πιο μεγάλες. Ξεκινήσαμε αρκετά πρωί, 
με τη δροσιά του υψομέτρου να μας περονιάζει. 

Η Έφη στο γεφύρι του Μυλάοντα [10η] Η συγκέντρωση στη Δημητσάνα [8η]

Αφήνοντας τη Δημητσάνα [9η] Στα οροπέδια του Μαίναλου [9η]
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Ποτέ μου δεν είχα περπατήσει τόσο πολύ. 
Η μεγαλύτερη διάσχιση που είχα κάνει 

πριν το Hellastrek ήταν τρεις μέρες. Ανέκαθεν 
έτρεφα μεγάλη αγάπη για την ορεινή πεζοπο-
ρία. Είχα όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και 
πολύ καλή αντοχή. Απλώς δεν είχα ξανακάνει 
κάτι παρόμοιο. Αυτό με άγχωνε λίγο. Μπήκα 
στην ομάδα από την Ναύπακτο (τη 19η μέρα 
της διάσχισης) καθώς πιο πριν είχα εξεταστι-
κή στο πανεπιστήμιο. Έμαθα για το Hellastrek 
από μια δημοσίευση στο Fb, μόλις το είδα 
εκστασιάστηκα. Ακύρωσα (ή τουλάχιστον 
προσπάθησα να προσαρμόσω) ό,τι πρόγραμ-
μα είχα κάνει για καλοκαιρινές διακοπές, με 
στόχο να φτάσω μέχρι το Καρπενήσι, ελπί-
ζοντας βαθιά μέσα μου ότι ίσως καταφέρω 
να φτάσω μέχρι το Μέτσοβο. Πιστεύω ότι ο 
καλύτερος τρόπος να γνωρίσεις ένα μέρος 
είναι να το περπατήσεις. Διασχίζοντας την 
Ελλάδα με τα πόδια μαθαίνεις να αγαπάς τον 
τόπο σου και τους ανθρώπους του και τότε 
γεννιέται μέσα σου η ανάγκη-υποχρέωση 
να τον προστατέψεις. Υποχρέωση απέναντι 
στον εαυτό σου, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης 
για όλα τα μοναδικά βιώματα που προσφέ-
ρει, αλλά και απέναντι στις επόμενες γενιές, 
στις οποίες οφείλουμε να παραδώσουμε 
ανέπαφο αυτόν το παράδεισο. Ελπίζω η αλ-
λόκοτη κατάσταση που βιώνουμε να είναι η 
αφορμή να μάθουμε ή να ξαναθυμηθούμε 
την ευεξία και την υγεία (σωματική και πνευ-
ματική) που μας προσφέρει η επαφή με τη 
φύση και τότε να ξαναγεννηθεί μέσα μας το 
αίσθημα της προστασίας της. Στην πορεία 
από τη Ναύπακτο έως το Μέτσοβο εισέπραξα 
καλοσύνη, φιλοξενία, αλληλεγγύη, ταπεινο-
φροσύνη, δέος και θαυμασμό. 

Γιάννη, σ’ ευχαριστώ από καρδιάς.

Νικόλας Δημητρακόπουλος

Η κατασκήνωσή μας στην Ελάτη [9η] Η κατασκήνωση στη Νυμφασία [10η]

Στο καταφύγιο του Σταυρού στα Θεοδώριανα

Προς τη Βερλίγκα

Με θέα τα Γιάννενα
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Λίγο από δρόμο και μετά από μονοπάτι φτάσαμε 
στον κτηνοτροφικό οικισμό του Οβρυόκαμπου, 
όπου γνωρίσαμε πάλι τη μοναδική φιλοξενία των 
ξωμάχων των βουνών. Μόλις περάσαμε κοντά από 
το παλιό τυροκομείο της κυρίας Σπυριδούλας Νι-
κολακοπούλου, αμέσως μας κάλεσε στην αυλή της 
για να μας τρατάρει καφέδες και πλούσιο πρωινό, 
παρότι είχε να φροντίσει και τα έξι αγουροξυ-
πνημένα εγγόνια της!! Στη συνέχεια αρχίσαμε ν’ 
ανεβαίνουμε τις γυμνές πλαγιές του Παναχαϊκού 
με στόχο τη ψηλότερη κορυφή του, τον Πύργο 
του Παλαβού. Δυστυχώς από την κορυφή μας 
αποκαλύφθηκε και η ασχήμια του κατεστραμμέ-
νου πλέον τοπίου από τις τερατώδεις ανεμογεν-
νήτριες. Στη συνέχεια πήραμε τον κατήφορο και, 
περνώντας από τα καταφύγια στο Πρασούδι και 
στο Ψαρθί, φτάσαμε στο Πουρναρόκαστρο, όπου 
φίλοι και η οικογένεια μου είχαν έρθει για να μας 
μεταφέρουν στην Πάτρα. 

18 Ιουλίου πια κι έχουμε ολοκληρώσει την Πε-

λοπόννησο έχοντας διανύσει 350χλμ. με 14.000μ. 
θετικής και 13.200μ. αρνητικής υψομετρικής. 
Δικαιούμαστε λοιπόν μια μέρα ξεκούρασης. Το 
πρωί σ’ ένα καφέ της Πάτρας ο τοπικός ΣΕΟ έχει 
διοργανώσει συνέντευξη τύπου και συζήτηση για 
το εγχείρημα μας, αλλά και για το μείζον θέμα 
των ανεμογεννητριών. Δυστυχώς οι συμμετοχές 
τόσο του τύπου αλλά και των ατόμων ελάχιστες 
…. Μάλλον έχουν εξοικειωθεί με την παλαιότερη 
αιολική εγκατάσταση που υπάρχει πάνω από τα 
κεφάλια τους!!

19 Ιουλίου το πρωί έχουμε δώσει ραντεβού 
με νέους συνοδοιπόρους στη πλατεία της Ναυ-
πάκτου, για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς 
το βορρά. Ο Άλκης Τερτσέτης, ο Νικόλας Δημη-
τρακόπουλος, η Βιβή Δηλανά, ο Περικλής Λαμπα-
δίτης κι ο Σοφοκλής Βασιλάκης από τη Σπάρτη 
θα ενώσουν τα βήματα και τις φωνές τους στην 
πορεία μας στη Στερεά Ελλάδα. Με τη βοήθεια 
της Σούλας Σατλάνη, που μας μετέφερε ως τη 

Η κατασκήνωση στις πηγές του Λάδωνα [11η]

Στις πηγές του Αγίου Νικολάου [12η] Η συγκέντρωση στην Κλειτορία [12η]

poa266.indd   14 16/6/2021   7:11:05 µµ



15

διασταύρωση του Ανθόφυτου, ξεκινή-
σαμε στην παλιά στράτα με τα ερειπω-
μένα πια χάνια, που οδηγούσε από τη 
Ναύπακτο προς τα περισσότερα χωριά 
της Ορεινής Ναυπακτίας, τα χωριά των 
Γκραβάρων. Το μεσημέρι στάση στο 
χάνι της Αγ. Κυριακής για ξεκούραση 
αλλά και για να χορτάσουμε τη πείνα 
μας με το μανιταροπίλαφο, φίλεμα της 
Σούλας. Νωρίς το απόγευμα συνεχίσα-
με για την κατάληξη της πορείας στην Άνω Χώρα, 
την παλιά Μεγάλη Λομποτίνα, περνώντας μέσα 
από τον υπέροχο καστανόλογγό της. Εκεί άλλη 
πάλι έκπληξη!! Η Σούλα είχε κάνει πάλι το θαύ-
μα της είχε κανονίσει να μείνουμε στο σπίτι του 
Κώστα Καρακώστα που μαζί με το γιό του είχαν 
ανέβει επί τούτου από τη Ναύπακτο κι είχαν ψήσει 
και μια θαυμάσια χορτόπιτα στον ξυλόφουρνό 
τους για να μας υποδεχθούν. Τι να πει κανείς για 
την απίστευτη φιλοξενία των ανθρώπων αυτών !!

Χορτασμένοι και ξεκούραστοι ξεκινήσαμε 
πρωί πρωί με τη δροσούλα και, αφού περάσαμε 
από την Κάτω Χώρα, πήραμε το μονοπάτι για 
Μαγγάνες κι ανηφορίσαμε για το παλιομονά-
στηρο του Αη Δημήτρη, αφού κλαδέψαμε και 
κάμποσο την πυκνή βλάστηση, που κοντεύει 
πάλι να το κλείσει. Η συνέχεια για τα Κρυονέρια 
πιο άνετη, όπου πάλι η Σούλα είχε βάλει το χέρι 
της: κερασμένο το μεσημεριανό γεύμα και για 
τους 7!!! Αφού περιμέναμε να φύγει η ζέστη του 

Το ξεκίνημα από τη Χελωνοσπηλιά [12η]

Η ομάδα με φόντο τον Προφήτη Ηλία Χελμού [12η]

Στο σπήλαιο Λιμνών [13η] Ατενίζοντας τον κάμπο των Σουδενών [13η]
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μεσημεριού και με τη παρέα του Αλέξανδρου Θε-
οδωρίδη και της Διονυσίας Ντόμορου, οι οποίοι 
-προερχόμενοι από το Αγρίνιο- είχαν ανέβει από 
την Κλεπά για να μας συναντήσουν, πήραμε το 
δρόμο για τους Ταξιάρχες κι από εκεί το παλιό 
μονοπάτι που μας κατέβασε στα εντυπωσιακά 
Στενά του Εύηνου με το παλιό γεφύρι. Η τελευταία 
ανάβαση προς την Κλεπά μάλλον κούρασε τους 
περισσότερους, αλλά η φιλοξενία του Δημήτρη 
Στάικου και της αδελφής του Ελένης – πάλι με 
δάκτυλο της Σούλας, έσβησαν κάθε κούραση από 
το κορμί. Η βραδιά έκλεισε με μια υπέροχη συνά-
ντηση στη πλατεία του χωριού, με πρωτοβουλία 
του Δημήτρη και συμμετοχή πολλών κατοίκων, 
όπου ανταλλάχθηκαν πολλές απόψεις για την 
επερχόμενη ολική καταστροφή των βουνών όλης 
της ορεινής Ναυπακτίας.

Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στην 
ανάβαση της ψηλότερης κορυφής της Ορεινής 
Ναυπακτίας, την Κοκκινιά. Ξεκινήσαμε πολύ 

πρωί από το διάσελο των Αγίων Αποστόλων και, 
αφού περάσαμε από το ξωκλήσι του Προφήτη 
Ηλία, σε λίγες ώρες στεκόμασταν στην κορυφή 
της Κοκκινιάς, στα 1832μ. Η θέα πανοραμική και 
υπέροχη, η λίμνη του Εύηνου στα πόδια μας στε-
φανωμένη από την Τσεκούρα, τον Αρδίνη, τον 
Άννινο και τον Καρφοπεταλιά και στο βάθος, στο 
βορρά, τα εντυπωσιακά Βαρδούσια. Κατεβαίνο-
ντας τη βόρεια ράχη βγήκαμε στο δρόμο και τον 
ακολουθήσαμε μέχρι τη κορυφή Δεντρούλι. Εκεί, 
με τις οδηγίες του Αποστόλη Τσιμπανάκου, που 
χρόνια τώρα προσπαθεί να χτίσει το Μονοπάτι 
της Πίνδου, βρήκαμε το παλιό μονοπάτι που μας 
κατέβασε στη Δομνίστα. Οι καφέδες και τα ανα-
ψυκτικά γέμισαν το τραπέζι μας κάτω από τον 
δροσερό πλάτανο της πλατείας. Βέβαια, το τέρμα 
μας δεν ήταν η Δομνίστα αλλά το επόμενο χωριό, 
η Σκοπιά (Τσεκλίστα), άλλη μιάμιση ώρα πορεία. 
Αφού εγκατασταθήκαμε γύρω από την πλατεία, 
επισκεφθήκαμε το μνήμα του πολυαγαπημένου 

Στον πύργο των Πετμεζαίων [13η] Διασχίζοντας τον κάμπο των Σουδενών [14η]

Η συγκέντρωση στην Κέρτεζη [14η] Στις πηγές της Σωτήρας [15η]
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φίλου και συνορειβάτη Γιάννη Γρηγορόπουλου, 
που είχε φύγει από κοντά μας στη Δίρφη το 2007. 
Ακόμα πιο συγκινητική η συνάντηση με τη μητέρα 
του, την κυρία Ευαγγελία, που στη μνήμη του μας 
έκανε το τραπέζι.

Η 22η Ιουλίου θα μας χάριζε εικόνες από άλ-
λους χρόνους, καθώς θα διασχίζαμε παλιά λιθό-
κτιστα μονοπάτια, που άλλες εποχές συνέδεαν 
δυσπρόσιτα χωριά, χαμένα μέσα στις βαθιές 
κοιλάδες των Κραβάρων και της κοιλάδας του 
Κρικελοπόταμου. Μονοπάτια που ο πρόεδρος της 
Σκοπιάς Γιάννης Λιάτσος προσπαθεί με πολύ αγώ-
να να καθαρίσει και αναδείξει. Χωρίς τον Περικλή 
Λαμπαδίτη, που αποχώρησε, ξεκινήσαμε όπως 
πάντα αρκετά πρωί και ακολουθώντας μονοπάτια 
μέσα στις δασωμένες πια πεζούλες βγήκαμε στο 
πέρασμα Τρία Αλώνια κι από εκεί ακολουθήσαμε 
το καταπληκτικό λιθόκτιστο μονοπάτι που κάπο-
τε οδηγούσε στη Μεσοκώμη (Τέρνο). Στο σημείο 
που έχει πια γκρεμιστεί το αφήσαμε και, αφού πε-

ράσαμε από το ξωκκλήσι της Αγίας Παρασκευής 
και από τη κορυφή του Κέδρου, κατεβήκαμε στο 
δρόμο κοντά στην Καστανούλα. Κατεβήκαμε στη 
ρεματιά για τη μεσημεριανή μας σιέστα και συ-
νεχίσαμε στο άλλο καταπληκτικό μονοπάτι, που 
λέγεται Κωλουγλέπ (λέγεται έτσι γιατί σε κάποια 
σημεία του ήταν τόσο ανηφορικό που ο ένας 
έβλεπε τα οπίσθια του άλλου!!!). Το μονοπάτι απο-
τελεί θαύμα λιθοδομής και σίγουρα θα έπρεπε να 
χαρακτηριστεί αρχιτεκτονικό μνημείο. Το χτίσιμο 
του είναι μοναδικό, καθώς διασχίζει ρεματιές και 
ορθοπλαγιές, ενώ η θέα που χαρίζει προς τη κοι-
λάδα του Κρικελοπόταμου και της Καλλιακούδας 
είναι αξέχαστη. Κι έτσι, νωρίς το απόγευμα, φτά-
σαμε στη σχεδόν έρημη Ροσκά, όπου πάλι κάποιοι 
φιλόξενοι κάτοικοι μας πρόσφεραν ό,τι είχαν, 
καθώς η ταβέρνα του χωριού αυτό το δύσκολο 
καλοκαίρι δεν άνοιξε.

Η 23η Ιουλίου θα ήταν μια δύσκολη μέρα, 
καθώς θα έπρεπε να διαβούμε ένα κλεισμένο πια 

Ανεβαίνοντας για το Μονοδέντρι [15η]

Στη ράχη για το Καλλιφώνι [15η] Στην κορυφή του Δοντιού [15η]
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μονοπάτι με αξιόλογη υψομετρική, για να καβα-
λήσουμε την Καλιακούδα. Το ξεκίνημα χαλαρό 
από το δρόμο, που γρήγορα μας κατέβασε στη 
γέφυρα του Κρικελοπόταμου. Εκεί πιάσαμε το 
μονοπάτι και από την κρεμαστή γέφυρα περά-
σαμε το πολύβουο ποτάμι. Η συνέχεια δύσκολη, 
καθώς μέχρι την Αγία Παρασκευή η διαδρομή έχει 
κλείσει από την πυκνή βλάστηση. Όταν μπήκαμε 
όμως στο παλιό μονοπάτι που οδηγεί στην Κο-
ντίβα, τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Από την άλλη 
μεριά πια θαυμάζαμε τη κοιλάδα κι ακολουθώντας 
το μονοπάτι που ανεβοκατέβαινε σε πλαγιές και 
ρεματιές φτάσαμε στο ξωκκλήσι του Αη Γιώργη 
που κυριολεκτικά κρέμεται στα βράχια. Αφού 
αναλογιστήκαμε με τι κόπους οι άνθρωποι αυτοί 
πάλευαν με τα στοιχειά του βουνού για να κρα-
τάνε αυτό το μονοπάτι ανοικτό, συνεχίσαμε και 
σύντομα φτάσαμε στην ερειπωμένη πια Κοντίβα. 

Εικόνες μιας άλλης εποχής ξεπήδησαν μπρο-
στά μας. Λίγα τα σπίτια που έστεκαν ακόμα γερά, 

ανάμεσα από άλλα που δεν άντεξαν στην εγκα-
τάλειψη και στο χρόνο και είχαν σωριαστεί στο 
έδαφος, ενώ η βλάστηση αχόρταγη άρχιζε να τα 
πνίγει. Κατηφορίσαμε για λίγο στην εκκλησία, που 
μαζί με το ανακαινισμένο πριν χρόνια σχολείο 
είναι τα μόνα που στέκονται ακόμη όρθια, για 
να βάλουμε νερό, αλλά δυστυχώς η βρύση είχε 
χαλάσει κι έτρεχε ελάχιστα.. 

Από εκεί και πάνω θ’ άρχιζαν τα δύσκολα. Το 
μονοπάτι που ένωνε κάποτε τον οικισμό με το 
Μεγάλο Χωριό και το Καρπενήσι είχε χρόνια να 
περπατηθεί. Σε δύο σημεία που περνά αντίστοιχες 
ρεματιές οι κατολισθήσεις το έχουν εξαφανίσει κι 
έτσι αναγκαστήκαμε ν’ ανεβούμε ψηλότερα και με 
δυσκολία να συνεχίσουμε. Στο μεταξύ η βλάστηση 
σε πολλά σημεία το είχε κάνει αδιάβατο και τα πρι-
όνια μας πήραν φωτιά. Ευτυχώς όμως το μεγάλο 
πλατάνι στη ρεματιά μάς έκλεισε το μάτι ότι εκεί 
υπάρχει νερό. Αφού βρήκαμε την ανάβλυση λίγο 
πιο πάνω, χορτάσαμε τη δίψα μας και γεμίσαμε 

Στο Καλλιφώνι [15η] Στον Σελινούντα [16η]

Ο ΠΟΑ στο Καλλιφώνι [15η] Ξεκινώντας από τη Μικρή Αρχόντισσα [16η]
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τα παγούρια μας. Όμως τίποτα δεν είχε τελειώσει, 
καθώς είχε μεσημεριάσει κι ακόμη δεν είχαμε βγει 
στο Κοντιβιώτικο διάσελο. 

Βρίσκοντας το δρόμο ανάμεσα από πυκνά 
πουρνάρια κι αμείλικτες σάρες φτάσαμε στο 
Κοντιβιώτικο διάσελο καταμεσήμερο. Από εκεί 
η συνέχεια ήταν πιο βατή, καθώς το μονοπάτι 
διέσχιζε με ομαλές τραβέρσες τη δυτική πλα-
γιά της Καλιακούδας, πριν βγει στο μονοπάτι 
που ανεβαίνει από το Μεγάλο Χωριό προς το 
καταφύγιο. Ακολουθώντας το φτάσαμε αργά το 
απόγευμα κατάκοποι στο Μεγάλο Χωριό, όπου ο 
Φοίβος Τσαβαρόπουλος μας είχε παραχωρήσει 
το καταπληκτικό σπίτι του, με όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις, που, μαζί με το υπέροχο δείπνο, έδιωξαν 
την κούραση και μας γέμισαν ενέργεια για την 
επόμενη μέρα. 

Η 24η μέρα της διάσχισης προβλεπόταν χαλα-
ρή, καθώς η απόσταση και η υψομετρική μέχρι 
το μυθικό Καρπενήσι ήταν μικρή. Ξεκινήσαμε πιο 

αργά απ’ ό,τι συνήθως κι ακολουθώντας δασικό 
δρόμο και μονοπάτι φτάσαμε πολύ σύντομα στο 
Κλαυσί, με την ωραία πλατεία του. Οι καφέδες και 
τα υπέροχα γλυκά μάς έδωσαν ενέργεια για να 
συνεχίσουμε στο μονοπάτι μέχρι το γεφύρι των 
Κορυσχάδων και, δίπλα πια στον ήρεμο Καρπενη-
σιώτη, να φτάσουμε στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο, 
τόπο θυσίας του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη. Λίγα 
χιλιόμετρα ασφάλτου μάς έφεραν στην άκρη του 
Καρπενησίου, στον ξενώνα Μορφέα – γνώριμο 
από τη διάσχιση της Ρούμελης πριν 5 χρόνια. 
Μέχρι το βράδυ κατέφθασαν και νέοι συνοδοιπό-
ροι. Ο Αντώνης Παπακωνσταντινίδης για δεύτερη 
φορά, η Κατερίνα Αναγνωστοπούλου, ο Περικλής 
Μενούνος κι ο γιός του ο Γιάννης, ο Παναγιώτης 
Νικολόπουλος, ο Σπύρος Κουλός, ο Γιώργος Ανα-
γνωστόπουλος κι η γυναίκα του Μαρία Χρηστάκη 
και τέλος ο Αντώνης Πατουσιάς κι η Νάνσυ Κα-
ρατόλια. Το ζεστό ντους και ο ύπνος σε κρεβάτι 
εξαφάνισαν την κούραση των 120χλμ, με 5300μ. 

Το αδράχτι της Αχαΐας [16η]

Με τον ξωμάχο του Λόμποκα [16η] Στους Λαπανάγους [16η]
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θετικής και 6000μ. αρνητικής υψομετρικής των 5 
ημερών από τη Ναύπακτο μέχρι το Καρπενήσι.

Το επόμενο πρωί 15 άτομα διασχίσαμε το 
Καρπενήσι κι ακολουθώντας το Ε4 φτάσαμε στο 
ξωκκλήσι του Αη Θανάση για την πρώτη στάση. 
Στη συνέχεια το «μονοπάτι» ακολουθεί τον ασφαλ-
τόδρομο με μερικά κοψίματα, πριν πάρει τον κα-
τήφορο για το ιστορικό γεφύρι της Βίνιανης, πάνω 
από τον Ταυρωπό. Μερικές βουτιές στο δροσερό 
ποτάμι ήταν επιβεβλημένες πριν πάρουμε μέσα 
στη μεσημεριανή ζέστη τον ανηφορικό δρόμο 
προς τη Νέα Βίνιανη και τη φιλόξενη αυλή της 
ταβέρνας της κυρίας Αναστασίας. Εκεί ο γιός της 
πρόθυμα μετέφερε εμένα, τον Σοφοκλή, την Πηνε-
λόπη και τον Άλκη στο παλιό σχολείο της Βίνιανης, 
που τώρα λειτουργεί ως μουσείο Εθνικής Αντίστα-
σης, καθώς εκεί ήταν η έδρα της κυβέρνησης της 
Ελεύθερης Ελλάδας στη διάρκεια της γερμανικής 
κατοχής. Αφού πέρασε το μεσημέρι, συνεχίσαμε 
για το στόχο μας, το Κερασοχώρι, όπου κατασκη-

νώσαμε στο γήπεδο έξω από το χωριό.
Την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε ανηφορίζο-

ντας μέσα σε πυκνό ελατόδασος μέχρι το Καυκί 
(1751μ.), τη νοτιότερη κορυφή των Αγράφων, που 
μας αποκάλυψε όλο το πανόραμα των κορυφών 
του συγκροτήματος. Στη συνέχεια, ακολουθώντας 
τη κορυφογραμμή της Βατόλακας φτάσαμε μέχρι 
την κορυφή του Ουρανού, πριν πάρουμε το παλιό 
μονοπάτι που μας κατέβασε στο ξεχασμένο από 
θεό κι ανθρώπους οικισμό του Μάραθου. Εκεί ο 
Νίκος Μπούρας ετοίμασε ένα τυπικό ρουμελιώτι-
κο δείπνο με ψητό και σαλατικά, πριν πάρουμε το 
δρόμο για τις σκηνές μας στο υπέροχο μπαλκόνι 
της εκκλησίας, μαγεμένοι από τις μυτερές κορφές 
που μας περιτριγύριζαν.

Η 27η Ιουλίου προβλεπόταν μεγάλη μέρα κι 
ο Γιώργος με την Μαρία αποχώρησαν λόγω προ-
βλήματος υγείας. Δυστυχώς, το μονοπάτι από 
το Μάραθο προς τον Καρβασαρά έχει πέσει σ’ 
ένα σημείο και είχε καταστεί αδιάβατο. Έτσι από 

Στο Παναχαϊκό [17η]
Η ομάδα στο λιθόχτιστο μονοπάτι  

για τα Χάνια Ναυπακτίας [19η]

Στον φιλόξενο Οβρυόκαμπο [17η] Τερματισμός στο Πουρναρόκαστρο [17η]
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το χωριό μας συνέστησαν ν’ ακολουθήσουμε το 
δρόμο προς Βαρβαριάδα και μετά από 5χλμ. να 
ακολουθήσουμε τη ράχη που κατεβαίνει στον 
Καρβασαρά. Όντως, στη ράχη υπάρχει αμυδρό 
ίχνος μονοπατιού και μετά από μικρές μάχες με 
τη βλάστηση βγήκαμε στον Καρβασαρά. Αφού 
γεμίσαμε τα παγούρια, ακολουθήσαμε για λίγο 
το δρόμο και στη συνέχεια πιάσαμε το μονοπάτι, 
που σύντομα μας κατέβασε στον Αγραφιώτη, στη 
συμβολή του με το ρέμα της Φτέρης, ακριβώς στο 
ομώνυμο πέτρινο γεφύρι. Μια δροσερή βουτιά 
ήταν απαραίτητη πριν πάρουμε το μονοπάτι της 
«Ανηφόρας», κυριολεκτικά της ανηφόρας!! Αργά 
το μεσημέρι φτάσαμε στα Επινιανά και στην τα-
βέρνα του Κώστα αναπληρώσαμε υγρά και δυ-
νάμεις. Μετά τη μικρή ανάπαυλα συνεχίσαμε στο 
καταπληκτικό μονοπάτι του Ασπρορέματος, που 
δυστυχώς κι αυτό έχει αρχίσει να χαλάει και να 
κλείνει σε μερικά σημεία. Λίγο πριν νυχτώσει φτά-
σαμε στη στάνη του Κώστα του Ζαρκαδούλα, που 

είχε καταφτάσει λίγο πριν, ειδικά για εμάς, για να 
μας προσφέρει φαγητό και φιλοξενία στην αυλή 
του, αφού αυτή τη χρονιά είχε επιλέξει να μην 
ανεβάσει το κοπάδι του στα αγραφιώτικα βουνά. 
Στο τραπέζι, εκτός από το πλούσιο και πεντανό-
στιμο φαγητό, απολαύσαμε και τη κουβέντα και 
τις αφηγήσεις ενός ανθρώπου που γνωρίζει το 
βουνό του όσο κανείς άλλος.

Και η 28η Ιουλίου θα ήταν μεγάλη!! Έτσι 
ξεκινήσαμε πολύ πρωί αποχαιρετώντας τον οι-
κοδεσπότη Κώστα, αλλά και την Βιβή και τον 
Σοφοκλή μετά από 9 μέρες που ήταν κοντά μας. 
Αφού ακολουθήσαμε για καμιά ώρα το δρόμο 
περνώντας από τα τελευταία σπίτια που στέκουν 
ακόμη ορθά στον άλλοτε ακμαίο οικισμό του 
Ασπρορέματος, μπήκαμε στο πολύ ανηφορικό 
μονοπάτι, που κάθιδρους μας έβγαλε στο ερείπιο 
που κάποτε δέσποζε στη τοποθεσία Σφρι. Μετά 
από μια σύντομη ανάπαυλα, συνεχίσαμε για να 
βγούμε γρήγορα στο υπέροχο μονοπάτι που φι-

Η ομάδα στο λιθόχτιστο μονοπάτι  
για τα Χάνια Ναυπακτίας [19η] Στο καφέ Γέφυρες της Πάτρας [18η]

Από τη συνάντηση στο καφέ Γέφυρες της Πάτρας [18η] Η ακούραστη Σούλα στο χάνι της Αγίας Κυριακής [19η]
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δοσέρνεται στις πλαγιές του Ντεληδημιού. Άλλοτε 
σ’ αυτό το μονοπάτι ανεβοκατέβαιναν χιλιάδες 
πρόβατα για να βοσκήσουν το πλούσιο χορτάρι 
και τώρα δεν συναντάμε ούτε ένα!! Μ’ αυτές τις 
σκέψεις φτάσαμε στην πηγούλα που είναι πάνω 
στο μονοπάτι, λίγο πριν το διάσελο, και γεμίσαμε 
τα παγούρια μας με φρέσκο δροσερό νερό. Αφού 
φτάσαμε στο διάσελο η κορυφή του Ντεληδημιού 
στα 2163μ ήταν πια κοντά. Από εκεί απολαύσαμε 
ένα πραγματικό πανόραμα κορυφών, αφού βρι-
σκόμασταν κυριολεκτικά στο κέντρο της ορεινής 
ραχοκοκαλιάς της Ελλάδας. 

Στη συνέχεια ακολουθώντας τη Αφορισμένη, 
από τον Πατροκοσμά, ράχη πέσαμε στα ομαλά 
μονοπάτια πάνω από τα Πετρίλια και κάναμε στη 
σκιά των ελάτων τη μεσημεριανή μας σιέστα. Το 
απόγευμα ακολουθώντας το σωστά σημαδεμένο 
μονοπάτι βγήκαμε στα Καραμπαΐικα, έναν από 
τους 10 συνοικισμούς του χωριού, κι εκεί μας πε-
ρίμενε άλλη μια έκπληξη. Χωρίς να μας ξέρουν, ο 

Στέλιος κι η Αθηνά Καραμπά κάλεσαν 16 άτομα 
στην αυλή τους για να μας κεράσουν καφέδες κι 
αναψυκτικά. Αυτή είναι η Ελλάδα των βουνών, με 
γνήσια φιλόξενους ανθρώπους, που χαίρονται 
από ψυχής να φιλεύουν τους περαστικούς. Αφού 
απολαύσαμε τη ζεστή φιλοξενία του Στέλιου και 
της Αθηνάς, συνεχίσαμε στα επόμενα 6 ασφάλτινα 
χιλιόμετρα μέχρι το Βλάσι, σταθμό για τη διανυ-
κτέρευση μας.

Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στην 
ανάβαση στην Καράβα (2184μ.), την ψηλότερη 
κορυφή των Αγράφων. Ακολουθώντας το χωμα-
τόδρομο έξω από το χωριό, πιάσαμε το μονοπάτι 
που ομαλά πάνω στη ράχη μάς έβγαλε στο μικρό 
πλατό του Προφήτη Ηλία, που το στολίζουν δυο 
όμορφες ιτιές δίπλα στην ποτίστρα. Στη συνέχεια 
ακολουθώντας αγελαδόστρατες γρήγορα βγήκα-
με στην κορυφή, για να απολαύσουμε άλλη μια 
καταπληκτική θέα των Αγράφων και της Νότιας 
Πίνδου. Μετά από μια μεγάλη στάση, πήραμε τον 

Στην κρεμαστή γέφυρα της Κάτω Χώρας [20η]

Στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας [19η] Πορεία προς Κλέπα [20η]
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κατήφορο και περνώντας από την Ξερόλουτσα 
και την πλούσια βρύση παρακάτω βγήκαμε στο 
δρόμο που έρχεται από το διάσελο του Αγίου 
Νικολάου και τον ακολουθήσαμε μέχρι τη ράχη 
της Φούρκας. Από εκεί πέσαμε σε καλό μονοπάτι 
προς τη ρεματιά του Φαφούτη και από το δρόμο 
φτάσαμε στην Αργιθέα. Εκεί κατασκηνώσαμε 
δίπλα στο ποτάμι απέναντι από το καταπληκτικό 
μαγαζί με τις πέστροφες!! 

Η ανακοίνωση του Γιάννη Δημητράκη 
για την διάσχιση της χώρας από τον 

Ταΰγετο μέχρι τη Φλώρινα ήταν απίστευτα 
δελεαστική. Μαζί με τη Σοφία, τον Λάμπρο 
και τον Κώστα, που έκανε τις επαφές με τον 
Γιάννη, καταφέραμε να ενταχθούμε στην 
ομάδα στους Μελισσουργούς. Βρήκαμε τη 
μεγάλη κουρασμένη παρέα στην ταβέρνα 
του χωριού να τρώνε και να μιλάνε με ενθου-
σιασμό για τη μέρα που είχαν ζήσει. Γίναμε 
κομμάτι της παρέας που συνεχώς άλλαζε, 
για 9 μέρες, από Μελισσουργούς μέχρι Σα-
μαρίνα. Ήταν έξυπνο και χρήσιμο το μοτίβο 
ένα βράδυ διανυκτέρευση κοντά σε χωριό 
και ένα βράδυ στην φύση, σε μαγικά μέρη, 
στα χωριά κάποιοι ξεκίναγαν την περιπέτεια 
τους, κάποιοι την ολοκλήρωναν. Ηλικίες από 
εφηβεία μέχρι ορειβάτες με πολλές δεκαετίες 
στο σακίδιο, από’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, 
ένιωσα ότι μας ένωνε η αγάπη μας για τη 
φύση, για το περπάτημα στα βουνά, για την 
ικανοποίηση να διασχίζεις με τα πόδια τις 
ομορφιές της υπαίθρου, να αντιμετωπίζεις 
τις καιρικές συνθήκες, να κοιμάσαι τα βρά-
δια σε μοναδικά μέρη, και, πάνω απ’ όλα, η 
προσπάθεια για την προστασία της φύσης, 
δίνοντας το μήνυμα για λιγότερη ανθρώ-
πινη παρέμβαση. Ήταν τόσο όμορφα, που, 
όταν φθάσαμε στη Σαμαρίνα, δεν θέλαμε 
να μπούμε στο αυτοκίνητο της επιστροφής, 
αλλά οι υποχρεώσεις μάς καλούσαν πίσω 
στην αστική ζωή μας. Γιάννη, ευχαριστούμε 
που μας έδωσες την ευκαιρία να ζήσουμε 
αυτή την ολιγοήμερη περιπέτεια μαζί με τους 
υπέροχους συν-ορειβάτες.

Χάρης Πλέγκας

Ο φιδάρης Εύηνος [20η] Στο πετρογέφυρο των στενών του Εύηνου [20η]
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Την 30η Ιουλίου θα περνάγαμε από τα Άγραφα 
στη Νότια Πίνδο. Συνεχίζαμε 8 άτομα, αφού οι 
δυο Αντώνηδες με τη Νάνσυ και το Σπύρο απο-
χώρησαν. Από το χωριό ακολουθήσαμε το Ε4 και 
φτάσαμε σύντομα μέχρι το διάσελο της Καραβού-
λας. Μπροστά μας απλωνόταν πια η Θεσσαλία κι 
η Νότια Πίνδος. Μια μικρή τραβέρσα μάς έβγαλε 
στο λιβάδι της Χήρας και στη φιλόξενη στάνη της 
κυρίας Ελένης Καλαπανίδα–Παπαδήμα. Άλλη μια 
αξέχαστη στιγμή από την υπέροχη φιλοξενία της 
κυρίας Ελένης, που με τον άντρα της ανεβάζουν 
το κοπάδι τους πολλά χρόνια εκεί. Δυστυχώς είναι 
οι τελευταίοι ξωμάχοι, καθώς μεγάλοι πια και κου-
ρασμένοι από τη σκληρή ζωή των ορεινών κτη-
νοτρόφων θα ήταν η τελευταία τους χρονιά στις 
πλαγιές του Αχλαδιά και της Καραβούλας. Με ερη-
μωμένα βουνά και χωριά, ποιος θα αντισταθεί πια 
στην αλόγιστη καταστροφή και βιομηχανοποίηση 
των βουνών μας; Μ’ αυτές τις σκέψεις ανεβήκαμε 
τα λίγα μέτρα υψομετρικής μέχρι τον Αχλαδιά 

(1782μ.), τη βορειότερη κορυφή των Αγράφων. 
Στη συνέχεια ακολουθώντας την κορυφογραμμή 
βρήκαμε το παλιό μονοπάτι, που μας έβγαλε στον 
ασφαλτόδρομο που οδηγεί στη Μεταμόρφωση 
(Κατούσι) μετά από 5 χλμ. Αφού κατασκηνώσαμε 
στο ωραίο προαύλιο της εκκλησίας, το απόγευμα 
υποδεχθήκαμε το νέο συνοδοιπόρο μας, Ιορδάνη 
Σουνιάδη.

Την τελευταία μέρα του Ιούλη θα την περνού-
σαμε στη Νότια Πίνδο. Ξεκινήσαμε από το χωριό, 
κι από ωραίο μονοπάτι πιάσαμε τη βράχινη κόψη, 
που μας έβγαλε στην άγνωστη για τους πολλούς 
κορυφή Σουφλί (1801μ.). Μετά από μια σύντομη 
στάση, πιάσαμε την απότομη στην αρχή βράχι-
νη κόψη και πέσαμε στους χωματόδρομους της 
Κατούνας. Εκεί συναντήσαμε άλλη μια υπέροχη 
φιλοξενία από τον κυρ Γιάννη και τη γυναίκα του 
– «φύλακες» της Κατούνας. Αφού μας κέρασαν στο 
σπιτικό τους, μας έδωσαν τα κλειδιά του καταφυ-
γίου, που ήταν λίγο πιο πέρα, για τη μεσημεριανή 

Στην Κοκκινιά [21η] Στο παλιό μονοπάτι προς Μεσοκώμη – Τέρνο [22η]

Συνάντηση στην Κλέπα [20η] Με τους αγωνιστές της Κλέπας [20η]
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μας σιέστα. Νωρίς το απόγευμα ξεκινήσαμε τρα-
βερσάροντας την Τούρλα, ανεβήκαμε στη Λέουσα 
κι από εκεί κατηφορίσαμε στην άσφαλτο για το 
Μοσχόφυτο. Στη συνέχεια βρήκαμε το ίχνος του 
παλιού μονοπατιού που τραβερσάρει την κορυφή 
Ψηλά Δέντρα και, λίγο πριν νυχτώσει, φτάσαμε 
στον οικισμό της Μεσοχώρας, τα Σπίτια. Εκεί ο 
Γιάννης Γιαννούλας μας υποδέχθηκε στο σπίτι του 
και μας τραπέζωσε με ολόφρεσκες πέστροφες κι 
άλλα καλούδια. Εκεί μας βρήκε κι η Δώρα Τζώρ-
τζη, για να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Το πρωινό της 1ης του Αυγούστου μας βρήκε 
ν’ ανεβαίνουμε το Χατζή και την απότομη ράχη 
του παρέα με τον οικοδεσπότη μας. Μετά την 
κορυφή, ο Γιάννης κι ο Ιορδάνης πήραν το δρόμο 
της επιστροφής για τα Σπίτια, ενώ οι υπόλοιποι 
συνεχίσαμε την κορυφογραμμή προς τη Βρω-
μερή και, αφού την τραβερσάραμε και βγήκαμε 
στο διάσελό της, βρήκαμε το υπέροχο μονοπάτι 
που ελίσσεται στην ορθοπλαγιά και μας κατέβασε 

στον Προφήτη Ηλία της Γλίστρας. Αφού κάναμε 
μια στάση για να περάσει η σύντομη καταιγίδα, 
πιάσαμε το δασικό δρόμο, που σύντομα μας 
κατέβασε στη Γλίστρα. Ο κούραση φανερή στα 
πρόσωπα όλων, που εκλιπαρούσαν για μεταφο-
ρικό μέσο για τα επόμενα χιλιόμετρα μέχρι το 
Σκαρπάρι. Εκεί εμφανίστηκε σαν από μηχανής 
θεός ο Αποστόλης Τσιμπανάκος και πήρε τους 
κατάκοπους συνοδοιπόρους. Μόνο εγώ, η Πηνε-
λόπη κι ο Νικόλας συνεχίσαμε κι από την άσφαλτο 
και τον παλιό δρόμο δίπλα στον Αχελώο φτάσαμε 
στο Σκαρπάρι, όπου κατασκηνώσαμε στο εκκλη-
σάκι της Αγίας Παρασκευής, δίπλα σχεδόν στον 
Αχελώο. Εκείνο το βράδυ ήρθαν κοντά μας κι ο 
Μιχάλης Γιαννουλάτος μαζί με την Έφη Χρηστάκη 
–η Έφη για δεύτερη φορά μετά την Πελοπόννησο.

Μετά από πρόταση του Αποστόλη, το πρό-
γραμμα της 2ης Αυγούστου τροποποιήθηκε, 
καθώς προθυμοποιήθηκε να μας οδηγήσει στο 
μονοπάτι που δούλευε για να ενώσει τον Αχελώο 

Στο παλιό μονοπάτι προς Μεσοκώμη – Τέρνο [22η] Στο μπαλκόνι της Ροσκάς [22η]

Προσκύνημα στον φίλο Γιάννη στη Σκοπιά [21η] Στο μοναδικό Κώλουγλεπ [22η]
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με τα Θεοδώριανα και να μείνουμε στο καταφύ-
γιο του Σταυρού, που μόλις πριν λίγο καιρό είχε 
αρχίσει να λειτουργεί και πάλι. Έτσι πρωί πρωί μας 
συνάντησε και ξεκινήσαμε ν’ ακολουθούμε ομα-
λά γιδόστρατα δίπλα στο Γρεβενίτικο ρέμα. Στη 
συνέχεια όμως το γιδόστρατο έγινε πιο απότομο 

μέχρι που μας έβγαλε σε ένα υπέροχο πλάτωμα 
με υπέροχη θέα στην κοιλάδα του Αχελώου και 
στις γύρω κορυφές. Η συνέχεια ακόμη πιο εντυ-
πωσιακή, καθώς ένα καλοσχηματισμένο μονο-
πάτι μας οδήγησε στο καταφύγιο του Σταυρού, 
περνώντας από μπαλκόνια με φοβερή θέα προς 
την κοιλάδα των Θεοδώριανων, με τη φοβερή 
κόψη του Κρυάκουρα να δεσπόζει πάνω από το 
χωριό. Το ζεστό μπάνιο και το υπέροχο δείπνο 
μάς έβγαλαν από το μυαλό την πολύ μεγάλη 
διαδρομή της επόμενης μέρας.

Πριν ακόμη το πρώτο φως ξεκινήσαμε για 
να προλάβουμε να φτάσουμε με το τελευταίο 
φως στους Μελισσουργούς. Η Δώρα, ο Περι-
κλής κι ο Παναγιώτης μας άφησαν, για να επι-

στρέψουν στα σπίτια τους. Αφού ακολουθήσαμε 
για λίγο το δρόμο που φεύγει από το καταφύγιο, 
και με ελεύθερη πορεία, πιάσαμε το μονοπάτι 
που διασχίζει τη νότια ράχη του Καταφυδιού και, 
κατάκοποι από την υψομετρική και το βάρος των 

Στην κρεμαστή γέφυρα του Κρικελοπόταμου [23η]

Στο αξέχαστο μονοπάτι της Κοντίβας [23η]

Στα ερημόσπιτα της Κοντίβας [23η] Μαζεύοντας λίγο νερό έξω από την Κοντίβα [23η]
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σακιδίων, φτάσαμε στην κορυφή. Στη συνέχεια, 
από τη βόρεια ράχη κατεβήκαμε στο δρόμο και, 
με μικρά κοψίματα, το μεσημέρι κατεβήκαμε στο 
έρημο καταφύγιο του Καταρράκτη για μια μικρή 
μεσημεριανή σιέστα. Εκεί η Έφη, η Κατερίνα κι ο 
Μιχάλης θα κατέβαιναν στον Καταρράκτη ενώ οι 
υπόλοιποι ξεκινήσαμε για τ’ αέρινο μονοπάτι της 
Σκάλας του Σταμάτη. Μονοπάτι που βρίσκει απί-
θανα περάσματα στους γκρεμούς που χάσκουν 
κάτω από το Σχισμένο Λιθάρι. Μετά την έξοδο 
προς Μπρέσενα, συνεχίσαμε σε λιγότερο φανερό 
μονοπάτι, πάλι σε εκπληκτικά διαζώματα στις ορ-
θοπλαγιές, που παρακάμπτουν το απόκρημνο Γε-
ρακοβούνι, και βγήκαμε στο πέρασμα των Μελισ-
σουργών. Ήδη είχε φτάσει απόγευμα κι είχαμε με 
πολύ δρόμο μπροστά μας. Η κατάβαση μέχρι το 
Αγκάθι απότομη σε σάρες, ενώ από εκεί και πέρα 
ο ανιαρός δρόμος μας έφερε με το τελευταίο φως 
στους πανέμορφους Μελισσουργούς. Εκεί συνα-
ντήσαμε και τους επόμενους συνοδοιπόρους, τον 

Κώστα Φάλαρη, τον Χάρη Πλέγκα, τον Λάμπρο 
Γκαβογιάννη και τη Σοφία Στασινοπούλου.

Η 35η μέρα θα ήταν το ίδιο μεγάλη και δύσκο-
λη, καθώς έπρεπε να ανεβούμε στην Κακαρδίτσα, 
την ψηλότερη κορυφή των Αθαμανικών. Ξεκι-
νήσαμε με απώλειες, καθώς η Έφη, η Κατερίνα, 
ο Μιχάλης, ο Γιάννης κι ο Άλκης ένιωθαν πολύ 
κουρασμένοι και προτίμησαν να μην ακολουθή-
σουν και να πάνε με κάποιο μέσο στο Ματσούκι. 
Φύγαμε πάλι πολύ πρωί, δυσκολευτήκαμε λίγο να 
περάσουμε το Κρανιώτικο ρέμα, γιατί το μονο-
πάτι έχει εξαφανιστεί και το νερό ήταν μπόλικο. 
Τελικά βρήκαμε πέρασμα, βγήκαμε στο πλάτωμα 
της Κρανιάς και πήραμε το άλλοτε καλό μονοπάτι 
που τραβάει για το Σταυρό. Αδιάβατο μάλλον για 
χρόνια, έχει γεμίσει με αγκαθωτούς θάμνους, που 
κάνουν τα πόδια να μαρτυρούν. Φτάνοντας στο 
Σταυρό, το πανόραμα των Τζουμέρκων, του Κρυ-
άκουρα και του Λάκμου, έσβησαν από τη μνήμη 
τα αγκάθια και την υψομετρική. Πριν ξεκινήσουμε 

Στο πετρογέφυρο του Κλαυσίου [24η]

Ξεκινώντας από το Μεγάλο Χωριό [24η] Στο πετρογέφυρο των Κορυσχάδων [24η]
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για την ράχη της Ρουΐστας, μας άξιζε και μια καλή 
ξάπλα στον ήλιο του μεσημεριού. Όμως η μεγά-
λη πορεία δεν μας επέτρεπε την πολυτέλεια της 
συνηθισμένης μεσημεριανής σιέστας. Με βαριά 
καρδιά –όπως τα βαριά σακίδιά μας- συνεχίσαμε 
προς Ρουΐστα, περάσαμε από τις Πόρτες της και 
στο διάσελο κάτω από τους 1040 ο Γιώργος, η 
Κική κι ο Νικόλας εγκατέλειψαν και πήραν τον 
κατήφορο για το Ματσούκι. Οι υπόλοιποι πέντε 
συνεχίσαμε και νωρίς το απόγευμα φτάσαμε στα 
2429μ. της κορυφής. Αν και η ώρα περασμένη, μια 
μεγάλη στάση μας άξιζε!! Στη συνέχεια πήραμε 
την κατηφόρα και με το τελευταίο φως μπήκαμε 
στο Ματσούκι, όπου μας περίμεναν κι οι καινούρ-
γιες συνοδοιπόροι Κατερίνα Νίττη, Χριστιάνα 
Βαρελάκη και, για δεύτερη φορά, μετά την Πελο-
πόννησο, η Ιωάννα Νικολαΐδου.

5 Αυγούστου και, μετά από δύο 
σκληρές μέρες, μάς άξιζε μια χαλαρή 
πορεία. Εκείνη η μέρα περιελάμβανε 
την επίσκεψη σε δύο χωριά–δια-

μάντια της Ηπείρου, τους Καλαρρύτες και το 
Συρράκο. Ξεκινήσαμε σχετικά αργά για τα συνη-
θισμένα και σύντομα φτάσαμε στην εκπληκτική 
μονή Βύλιζας. Στη συνέχεια πήραμε το μονοπάτι 
που μας κατέβασε στο πανέμορφο πετρογέφυρο 
και με μια απότομη ανηφόρα σύντομα φτάσαμε 
στους Καλαρρύτες, μαζί με την καταιγίδα που μας 
νανούρισε όλο το μεσημέρι. Νωρίς το απόγευμα 
ξεκινήσαμε πάλι και πιάσαμε το παλιό μονοπάτι 
που μας κατέβασε στον Χρούσια. Δυστυχώς κά-
ποιοι θεώρησαν ότι παλουκώνοντας το μονοπάτι 
με inox κάγκελα θα το αναβάθμιζαν, τι να πει 
κανείς; Μετά τη μαγική τοποθεσία στο γεφύρι 
του Χρούσια, μια σύντομη ανηφόρα μας έβγαλε 
στο πανέμορφο Συρράκο. Κατασκηνώσαμε στην 
έξοδο του χωριού, με τη βροχή να μας απειλεί 

Στο ιστορικό γεφύρι της Βίνιανης Αγράφων [25η]

Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης  
στην παλιά Βίνιανη [25η]

Ξεκινώντας από το Καρπενήσι [25η] Στάση στον Αγ. Αθανάσιο [25η]
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όλο το βράδυ.
6 Αυγούστου και ξυπνήσαμε με τον ουρανό 

γεμάτο απειλητικά σύννεφα. Το δίλημμα μεγάλο, 
να ακολουθήσουμε το μονοπάτι προς τις πηγές 
του Χρούσια, που μας είπαν ότι είναι κατά τόπους 
κλειστό, ή ν’ ακολουθήσουμε το δρόμο μέχρι τη 
Βερλίγκα; Η Έφη, ο Μιχάλης, ο Γιώργος κι η Μαρία 
είχαν αποφασίσει να μην ακολουθήσουν άλλο. Τη 
λύση στο δίλημμα έδωσε η βροχή, που έφτασε 
ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε να μπούμε στο μο-
νοπάτι. Με δυνατές μπόρες και κλειστό μονοπάτι 
προβλεπόταν μια ταλαιπωρία, οπότε επιλέξαμε 
τη λύση του δρόμου. Πριν απομακρυνθούμε πολύ 
από το χωριό, ξέσπασε μια πολύ δυνατή καταιγί-
δα, αλλά ευτυχώς βρήκαμε καταφύγιο σ’ ένα άδειο 
μαντρί, όπου περιμέναμε καμιά ώρα να περάσει 
η μπόρα. Αφού απομακρύνθηκε η καταιγίδα συ-
νεχίσαμε, περάσαμε από το εκκλησάκι των Αγίων 
Αποστόλων, με φοβερή θέα προς τη πόλη και τη 
λίμνη των Ιωαννίνων, και συνεχίζοντας σε δασι-

κούς δρόμους καταλήξαμε στη μαγευτική τοποθε-
σία των πηγών του Αχελώου, στη Βερλίγκα. Αφού 
στήσαμε τις σκηνές μας και ξεκουραστήκαμε, 
κάναμε μια σύντομη ανάβαση στην Τσουκαρέλα, 
την ψηλότερη κορυφή του Λάκμου.

Η επόμενη μέρα θα ήταν η τελευταία στο 
κομμάτι της Νότιας Πίνδου. Ξεκινήσαμε πάλι 
πρωί, περάσαμε από το διάσελο της Τσουκαρέ-
λας και πέσαμε στη βορεινή μεριά του Λάκμου, 
για να ακολουθήσουμε τα σημάδια του Epirus 
Trail και το Ε6 μέχρι το μοναστήρι της Ζωοδόχου 
Πηγής, έξω από το Ανθοχώρι. Στη συνέχεια κα-
τηφορίσαμε προς το ποτάμι της Ρόνας και, αφού 
το περάσαμε, πήραμε την τελική ανηφόρα για τη 
πρωτεύουσα της Πίνδου, το Μέτσοβο. Εκεί μας 
περίμενε η άνεση των κρεβατιών και του ζεστού 
μπάνιου, καθώς προβλεπόταν μια μέρα ξεκού-
ρασης μετά τα 270χλμ. πορείας με 16.000 μέτρα 
θετικής κι αρνητικής υψομετρικής στις 20 μέρες 
από το Καρπενήσι.

Στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης  
στην παλιά Βίνιανη [25η] Ανεβαίνοντας στο Καυκί [26η]

Σκουπίδια των αιολικάδων [26η] Ο ΠΟΑ στο Καυκί [26η]
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Hellastrek: Μια εφικτή ορειβατική ουτοπία

Όταν πέρυσι, στις αρχές του καλοκαιριού του ΄20, έπεσε στα χέρια μου η είδηση για την ορεινή 
διάσχιση από Νότο έως Βορρά ολόκληρης της Ελλάδας για συγκεκριμένο σκοπό με το εντυ-
πωσιακό όνομα HELLAS TREK/SAVE GREEK MOUNTAINS, η πρώτη σκέψη ήταν ότι πρόκειται για 
άλλη μία από τις ενημερώσεις που καθημερινά διατρέχουν την ηλεκτρονική μας επικοινωνία 
και με ευκολία ανακοινώνουν νέα εντυπωσιακά επιτεύγματα. Συνέχισα την ανάγνωση πιο πολύ 

από περιέργεια, προσπάθησα να αντιληφθώ τα 
δεδομένα της προσπάθειας, την απόσταση, τον 
χρόνο και τη χάραξη της διαδρομής, η οποία σε 
πρώτη ανάγνωση φάνταζε αδιανόητη, και τελικά 
το άφησα χωρίς περαιτέρω επεξεργασία κάπου 
στις εκκρεμότητες. 

Τις επόμενες ημέρες η είδηση επέστρεφε με 
επιμονή συνεχώς στην οθόνη, καθώς όλο και 
περισσότεροι φίλοι της ορειβατικής κοινότητας 
μετέδιδαν την ιδέα και την έναρξη του εγχειρήμα-
τος, η οποία πλησίαζε, οι πληροφορίες πύκνωναν 
και πλέον δύσκολα απέφευγα τη συνεχή παρου-
σία της είδησης παντού. Αρχικά ήταν δύσκολο 
να συνειδητοποιήσω ότι κάποιος θα διέσχιζε όλη 
την Ελλάδα και μάλιστα από τα βουνά, η λογική 
έλεγε «αδύνατον», όμως, όταν έφθασε η ημέρα 
εκκίνησης και είδα τους ορειβάτες στην Καρδα-
μύλη έτοιμους για αναχώρηση, κατάλαβα ότι 
ήταν αποφασισμένοι να επιχειρήσουν κάτι που 
δεν είχε προηγούμενο. 

Ο σκοπός που έδωσε το έναυσμα για την 
πραγματοποίηση του εγχειρήματος, δηλαδή η 
ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση για την αν-
εξέλεγκτη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις 
κορυφογραμμές και τις πολυεπίπεδες συνέπειες 
στο φυσικό περιβάλλον έδινε άλλη διάσταση 
στην προσπάθεια και παρείχε κίνητρο επιτυχίας. 

Πλέον το εγχείρημα ήταν σε πλήρη εξέλιξη, ο Γιάννης Δημητράκης, η Πόπη Παρασκευοπούλου 
και οι συνοδοιπόροι τους μέρα με τη μέρα διέσχιζαν τα βουνά της Πελοποννήσου, κάθε μέρα 
άλλο βουνό, κάθε μέρα άλλο χωριό, οι τοποθεσίες άλλαζαν με καταιγιστικό ρυθμό και η ομάδα 
πλησίαζε την Αχαΐα, όπου βέβαια δεν θα μπορούσα να λείψω απ’ τη γιορτή. Αποφάσισα χωρίς 
πολλή σκέψη να αφήσω για λίγο τις καθημερινές ασχολίες μου στην Πάτρα και η συμμετοχή μου 
στο HELLASTREK με σημείο εισόδου για μένα την Κέρτεζη Αχαΐας ήταν γεγονός. 

Δεν συμβαίνει συχνά να εντάσσεσαι σε μια ορειβατική ομάδα χωρίς να γνωρίζεις κανέναν, 
όμως η ενσωμάτωση σε μια κοινότητα αληθινών ανθρώπων έρχεται άμεσα, με φυσικό τρόπο και η 
άφιξη στην Πάτρα μετά από τριήμερη διαδρομή σε ξεχασμένα μονοπάτια ήρθε νωρίτερα απ’ όσο 
φανταζόμουν. Στο τέλος αυτού του τριημέρου εγώ επέστρεψα στην έδρα μου και η ομάδα των 
ορειβατών ανανεωμένη συνέχισε στα βουνά της Ρούμελης. Η επιστροφή στην καθημερινότητα 
δεν ήταν ικανή να θαμπώσει την εμπειρία της πρώτης μικρής συμμετοχής στην ορεινή διάσχιση 
της Ελλάδας. Αντίθετα, λειτούργησε ενισχυτικά για την επιστροφή μου στο HELLASTREK, αυτή 
τη φορά στο Μέτσοβο, απ’ όπου ακολουθώντας μαγικές διαδρομές μέσα από εθνικούς δρυμούς, 
δασωμένα μονοπάτια, αλπικές λίμνες και ψηλές κορυφές κατέληξα μετά από οκτώ ορειβατικές 
ημέρες γεμάτος εικόνες και εμπειρίες πρωτόγνωρες στον Γράμμο, όπου τελείωσε πλέον για μένα 
η διαδρομή. 

Στη Γκιστόβα

Στον Γράμμο
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8 Αυγούστου κι η μέρα περνά με ήρεμες βόλ-
τες στο ξακουστό βλαχοχώρι, όπου υποδεχθήκα-
με τους νέους συνοδοιπόρους Ζαχαρούλα Σιούτη, 
Γιάννη Καλογήρου, Διονύση Κουκουλά, και τον 
Γιώργο Στειακάκη, που ξαναήρθε μετά την Πελο-
πόννησο. Όμως και με λύπη αποχωριστήκαμε τον 
Άλκη Τερτσέτη και τον Νικόλα Δημητρακόπουλο 
μετά από 20 μέρες, τον Γιάννη Μενούνο μετά από 
14 μέρες και τις «τρεις χάριτες» Ιωάννα Νικολαΐ-
δου, Κατερίνα Νίττη και Χριστιάνα Βαρελάκη.

9 Αυγούστου και ξεκινάμε για τη διάσχιση της 
Βόρειας Πίνδου. Ξεκινήσαμε πρωί πρωί και μέσα 
από τα καλντερίμια του Μετσόβου βγήκαμε στο 
επάνω μέρος της πόλης. Μαζί μας και για δυο 
μέρες θα είναι και η μεγάλη μου κόρη, η Άννα, 
μαθημένη από πολύ μικρή να περπατά στα ελλη-
νικά βουνά και στις Άλπεις, όπου περνούσαμε τις 
καλοκαιρινές μας διακοπές. Από το πάνω μέρος, 
λοιπόν, του Μετσόβου πιάσαμε το Μονοπάτι της 
Αρκούδας και μέσα από υπέροχα δάση οξιάς 

φτάσαμε μέχρι την Κρύα Βρύση και στη συνέχεια 
ακολουθώντας το νεοχαραγμένο Μονοπάτι της 
Ηπείρου διασχίσαμε το οροπέδιο των Πολιτσών. 
Μέχρι το μεσημέρι είχαμε φτάσει στο κλειστό κα-
ταφύγιο του Μετσόβου, που το μπαλκόνι του μας 
φιλοξένησε για τη μεσημεριανή ξεκούραση αλλά 
και για να περάσει η σύντομη μπόρα. Το απόγευμα 
πήραμε πάλι το μονοπάτι και, αφού συναντήσαμε 
τους εκτροφείς των αλόγων μαζί με το κοπάδι 
από 350 μικρά και μεγάλα άλογα, καταλήξαμε 
στην πανοραμική κορυφή της Φλέγκας. Λίγο πριν 
σουρουπώσει κατηφορίσαμε στις λίμνες Φλέγκες, 
για να διανυκτερεύσουμε στο ειδυλλιακό τοπίο.

Την επόμενη μέρα ξυπνήσαμε μέσα σ’ ένα 
στρώμα παγωμένης πάχνης πάνω στις σκηνές!! 
Αφού αφήσαμε τον ήλιο να σηκωθεί για τα καλά, 
ξεκινήσαμε να κατηφορίζουμε προς τον πυρήνα 
του εθνικού δρυμού της Βάλια Κάλντα. Τι να πει 
κανείς γι’ αυτό το μέρος, απλά μαγευτικό… Στη 
συνέχεια ακολουθώντας το μονοπάτι δίπλα στο 

Η εμπειρία της διπλής συμμετοχής μου στην ορεινή διάσχιση της Ελλάδας ήταν προσωπικά μια 
αποκάλυψη για τις δυνατότητες μας, που ανακαλύπτουμε όταν τις αναζητήσουμε, κι ακόμη και 
σήμερα δεν έχω καταλήξει αν ήταν η πρόκληση του εγχειρήματος ή ο σκοπός ή μάλλον και τα 
δύο που με κινητοποίησαν να συμμετέχω, να γνωρίσω συνοδοιπόρους, να αποκτήσω φίλους, να 
δοκιμαστώ σωματικά και ψυχικά στην καθημερινή διαβίωση στα βουνά και τελικώς να ζήσω μια 
εμπειρία που με ακολουθεί, μου παρέχει υλικό για νέες εξορμήσεις και αποτελεί οδηγό για την 
πραγματοποίηση ονείρων. 

Γιώργος Στειακάκης

Με θέα τον Σμόλικα
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Αρκουδόρεμα κι αφού δροσιστήκαμε με μερικές 
παγωμένες βουτιές κοντά στους καταρράκτες, συ-
νεχίσαμε μέχρι το καταφύγιο της Βωβούσας. Εκα-
τοντάδες άτομα είχαν κατασκηνώσει δίπλα στον 
Αώο και στο καταφύγιο, απόδειξη ότι στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει μόνο η θάλασσα για τις καλοκαιρινές 
μας διακοπές. Εκεί μας συνάντησαν κι ο Θοδωρής 
Μυλωνόπουλος κι η Σοφία Σωτηροπούλου, για να 
περπατήσουν μαζί μας τις επόμενες ημέρες, ενώ 
αποχώρησαν ο Γιάννης Καλογήρου κι ο Διονύσης 
Κουκουλάς.

11 Αυγούστου ξεκινάμε πάλι πολύ πρωί και 
για λίγο από το δημόσιο δρόμο φτάσαμε στην 
πανέμορφη Βωβούσα, με το υπέροχο πετρογέφυ-
ρο που γεφυρώνει τον Αώο. Λίγο πιο έξω από το 
χωριό, ακολουθήσαμε το Μονοπάτι της Πίνδου, 
δουλειά κι αυτό του Αποστόλη, που μάχεται κά-
ποια χρόνια τώρα, μαζί με λίγους εθελοντές, να 
δώσει ζωή ξανά σ’ αυτά τα μονοπάτια. Η διαδρο-
μή ακολουθεί παλιά μονοπάτια και ξεχασμένους 

δασικούς δρόμους, που μας έφεραν σύντομα στο 
Δίστρατο. Ακριβώς πάλι τη στιγμή που η μεσημε-
ριανή καταιγίδα θα ξεσπούσε.

 Η 43η μέρα της διάσχισης ξεκίνησε μ’ ένα φα-
νταστικό πέπλο ομίχλης να έχει καλύψει το χωριό. 
Το διασχίσαμε και, αφού βγήκαμε για λίγο στο 
δημόσιο δρόμο, μπήκαμε πάλι στο Μονοπάτι της 
Πίνδου. Η διαδρομή μας σήμερα λίγο κουραστική 
με μπόλικα ανεβοκατεβάσματα, αλλά η ομορφιά 
της Βάλια Στάθη, η εντυπωσιακή Βάλια Κίρνα 
αλλά και το μπάνιο στο Σαμαρινιώτικο ρέμα μάς 
έκαναν να τα ξεχάσουμε. Μετά τη μεσημεριανή 
σιέστα στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, 
σύντομα από το δρόμο φτάσαμε στην ξακουστή 
Σαμαρίνα, το ψηλότερο κατοικημένο χωριό της 
Ελλάδας. Εκεί συναντήσαμε και τους φίλους από 
την Πτολεμαΐδα Τάκη Μήτρου με τη γυναίκα του 
τη Σοφία και τη Γεωργία Μυλωνά, που θα μας 
ακολουθούσαν την επόμενη μέχρι τη Μοσιά. Εδώ 
όμως ήταν και το τέρμα για τον Κώστα Φάλαρη 

Προς το γεφύρι της Φτέρης [27η] Αιολικά σκουπίδια στα βουνά μας [26η]

Στον ουρανό των Αγράφων [26η] Η γέφυρα του Καρβασαρά [27η]
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και την παρέα του, τον Λάμπρο Γκαβογιάννη, τον 
Χάρη Πλέγκα και τη Σοφία Στασινοπούλου, μετά 
από 9 μέρες μαζί μας –σίγουρα θα μας λείψουν…

Η 13 Αυγούστου ήταν ημέρα κορυφής, στο 
γέρο-Σμόλικα, τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή της 
Ελλάδας. Ξεκινήσαμε λίγο πριν ξημερώσει και από 
το θαυμάσιο μονοπάτι μέσα σε πανύψηλα μαυρό-
πευκα, βγήκαμε στο διάσελο του Μπογδανιού, στα 
αλπικά πια, με θέα προς τις Μοσιές. Στη συνέχεια 
πήραμε τον ανήφορο μέχρι τη μικρή Μοσιά κι 
από το πέρασμά της κατεβήκαμε λίγο και ξανα-
νεβήκαμε για να βγούμε στο Λαιμό. Από εκεί και 
μετά η πετρώδης ράχη εύκολα μας ανέβασε στα 
2637μ. Η θέα, ειδικά προς τη βόρεια ορθοπλαγιά 
της Τύμφης, αξέχαστη. Αφού την απολαύσαμε, 
κατεβήκαμε στη δρακόλιμνη για τη μεσημεριανή 
ξεκούραση. Το απογευματάκι πια πήραμε τον κα-
τήφορο για να βγούμε στην Αγ. Παρασκευή –το 
παλιό Κεράσοβο. Εκεί αποχώρησαν ο Θοδωρής 
Μυλωνόπουλος, η Ζαχαρούλα Σιούτη κι η Σοφία 

Σωτηροπούλου, ενώ η Κατερίνα Αναγνωστοπού-
λου θα κατέβαινε στην Κόνιτσα για δυο μέρες για 
να μας ξαναβρεί στην Αετομηλίτσα.

14 Αυγούστου και πρωί πρωί ξεκινήσαμε οι 
τρεις πια που είχαμε απομείνει, εγώ, η Πηνελόπη 
κι ο Γιώργος Στειακάκης. Κατηφορίσαμε μέσα από 
το χωριό και, αφού περάσαμε το Κερασοβίτικο 
ρέμα, πήραμε τον ανήφορο, με το παλιό μονοπάτι 
να έχει αρχίσει να κλείνει, ειδικά στα ψηλά – στη 

Αιολικά σκουπίδια στα βουνά μας [26η]

Μάραθος, το χωριό του ήρωα Κατσαντώνη [26η]

Ξεκινώντας από το Μάραθο [27η] Το πετρογέφυρο της Φτέρης ή της Ανηφόρας [27η]
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ράχη της Ντούραλης. Αφού βγήκαμε στη ράχη, 
είπαμε να ανεβούμε και στην κορυφή Ταμπούρι, 
μια κορυφή που σπάνια δέχεται επισκέψεις. Η θέα 
του Σμόλικα από εκεί πάνω ήταν θαυμάσια, κάτι 
που μας παρακίνησε να καθίσουμε εκεί λίγο παρα-
πάνω. Επιστροφή από τη ράχη, για να ξαναβρούμε 
το μονοπάτι που σύντομα μας κατέβασε στη Δρο-
σοπηγή –το παλιό Κάντσικο. Στο χωριό ο κόσμος 
πολύς, όπως παραδοσιακά γεμίζουν τα ορεινά χω-
ριά μας την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου 
και μετά… ερήμωση. Δεν έχει μείνει κανείς πια για 

να υπερασπιστεί αυτούς τους θεϊκούς τόπους από 
τους επίδοξους επενδυτές–καταστροφείς, που, 
μαζί με τις τοπικές αρχές, αδιαφορούν που αυτή 
η ομορφιά θα χαθεί για πάντα!!

15 Αυγούστου και, ενώ οι πιστοί παίρνουν το 
δρόμο για τις εκκλησιές, η τριάδα μας κατηφορί-
ζει την άσφαλτο προς το Σαραντάπορο, αφού το 
παλιό μονοπάτι έχει κλείσει από χρόνια και κανείς 
δεν έχει ενδιαφερθεί να το αποκαταστήσει. Μ’ ένα 
μικρό κόψιμο φτάσαμε σύντομα στον παραπότα-
μο του Αώου με το πανέμορφο γεφύρι. Περάσαμε 
στην απέναντι όχθη κι από εκεί θα προσπαθού-
σαμε να βρούμε το μονοπάτι Ο3 –Μονοπάτι της 
Ηπείρου τώρα πια. Μάταια, όμως, σήμανση καμιά 
που να μας έδειχνε κάτι. Παρόλα αυτά, ακολου-
θώντας γιδόστρατα μέσα σε πυκνά δρυοδάση, 
κατορθώσαμε να φτάσουμε μέχρι την ερειπω-
μένη Λυκόρραχη – το παλιό Λούψικο. Από εκεί 
ακολουθώντας πάλι μια καθαρή αγελαδόστρατα 
πάνω στη ράχη βγήκαμε στο δρόμο που πάει προς 

Τελειώνοντας το μονοπάτι της Ανηφόρας [27η]

Στη φιλόξενη αυλή των Καραμπαίων [28η] Ξεκινώντας από το Ασπρόρεμα [28η]
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την Πέτρα Μούκα. Εκεί ήταν και η ώρα της 
μεσημεριανής σιέστας κάτω από την παχιά 
σκιά των οξιών. Νωρίς το απόγευμα πήραμε 
το δρόμο που ανηφορίζει και, αφού φτάσαμε 
κάτω από την Πέτρα Μούκα, ακολουθήσαμε 
το δρόμο που έρχεται από τα Μουτσάλια 
προς την Αετομηλίτσα –το παλιό Ντέντσικο. 
Από το βαρετό δρόμο κι αφού γλυτώσαμε 
από την απογευματινή καταιγίδα, φτάσαμε 
στο χωριό, παραδοσιακό κτηνοτροφικό χω-
ριό, στα μεθεόρτια του Δεκαπενταύγουστου. 
Καταλύσαμε στην αυλή του καταφυγίου, 
όπου συναντήσαμε και την Κατερίνα, που 
μας είχε έρθει φρέσκια πια μετά τη διήμερη 
ξεκούραση στην Κόνιτσα. 

Στο ξεκίνημα της 47ης μέρας μας περίμενε 
μια έκπληξη. Ξεκινώντας από το χωριό, τα δύο 
τεράστια τσοπανόσκυλα του ξενώνα άρχισαν να 
μας ακολουθούν. Παρόλες τις προσπάθειές μας 
να φύγουν, αυτά εξακολουθούσαν να μας ακο-

λουθούν απτόητα. Φτάνοντας στον Γκέσο, πιστέ-
ψαμε ότι θα επιστρέψουν, αλλά αυτά συνέχισαν 
να μας ακολουθούν στο Περήφανο, στην Τσούκα 
Πέτσικ (2520μ), τη λίμνη Γκιστόβα και μέχρι τη 

Στο Ντεληδήμι [28η]

Στο μοναδικό μονοπάτι του Ασπρορέματος [27η]

Ο ΠΟΑ στο Ντεληδήμι [28η] Στη ράχη για το Ντεληδήμι [28η]
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Γράμμουστα. Όλη την ημέρα δεν τα ταΐσαμε – 
δεν είχαμε και κάτι αξιόλογο- για να πάψουν να 
μας ακολουθούν και να μην έχουν προσδοκία για 
φαγητό. Μάταια, όμως, κι ήταν μάλιστα τόση η 
αφοσίωσή τους, που το βράδυ κοιμήθηκαν δίπλα 
στις σκηνές μας.

Η 17η Αυγούστου ξεκίνησε με πιο μεγάλη 
έκπληξη!! Εκτός από τους δυο πιστούς σκύλους, 
προστέθηκε στην παρέα κι άλλο ένας τεράστιο 
τσοπανόσκυλο από τη Γράμμουστα. Έτσι βρε-
θήκαμε στο μονοπάτι προς το Λιανοτόπι με τρία 
τεράστια τσοπανόσκυλα να μας ακολουθούν πι-
στά! Η διαδρομή θα γινόταν σε πραγματική terra 
incognita, αφού κανείς μας δεν είχε ξαναβρεθεί 
στα κατάφυτα δάση του ανατολικού Γράμου. 
Ακολουθώντας δασικούς δρόμους με τη βοήθεια 
της Σούλας –ξέρετε ποιας, εκείνης ντε από τη 
Ναυπακτία, που με είχε προμηθεύσει με ένα ίχνος 
GPS, φτάσαμε στον Αλιάκμονα, που είχε μπόλικο 
νεράκι, απέναντι ακριβώς από το Λιβαδοτόπι. 

Πώς θα τον περνούσαμε; Και -ω του θαύματος- 
βρισκόμαστε μπροστά από ένα «καρέλι». Αυτά 
τα εναέρια βαγονάκια που, κυλούμενα πάνω σ’ 
ένα συρματόσχοινο, χρησίμευαν για να περνούν 
τον κόσμο στην αντιπέρα όχθη. Αφού περάσαμε, 
λοιπόν, απέναντι ανηφορίσαμε και μπήκαμε στο 
χωριό, όπου αμέσως πιάσαμε τη συζήτηση με 
τους 3-4 ντόπιους που συναντήσαμε στο έμπα του 
χωριού. «Ποιοι είστε;» «Aπό πού είστε;» «Tι κάνε-
τε σ’ αυτά τα μέρη;» Οι συνηθισμένες ερωτήσεις. 
Ανάμεσα τους κι ο μπάρμπα Γιώργος Κοράνης, ο 
άνθρωπος που πάνω από 25 χρόνια προσπαθεί να 
ξαναστήσει το χωριό που καταστράφηκε στον εμ-
φύλιο. Επαναπατρισμένος πολιτικός πρόσφυγας, 
γύρισε στον τόπο των προγόνων του κι έχει δώσει 
αγώνα να αναστήσει το Λιβαδοτόπι. Αυτός έχει 
ξαναφτιάξει το καρέλι που σε περνάει στον παλιό 
μύλο, που τον έχει κάνει λαογραφικό μουσείο πια, 
κι έχει στήσει έναν υπέροχο κοινοτικό ξενώνα. 
Αφού μας πήρε σπίτι του για να μας φιλέψει κα-

Ανεβαίνοντας για την Καράβα [29η] Στην Καράβα [29η]

Ξεκινώντας από την Αργιθέα [30η] Στη στάνη της κυρά Ελένης [30η]
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φέδες, αναψυκτικά και κεράσματα, μας διηγήθηκε 
την πολυτάραχη ζωή του από τα παιδικά χρόνια 
στο χωριό, τον εμφύλιο, την εξορία, τη ζωή στις 
ανατολικές χώρες, όπου ανέπτυξε μια ενδιαφέ-
ρουσα καριέρα σαν μηχανικός, τον επαναπατρι-
σμό και τον αγώνα να ξαναστηθεί το χωριό, από 
το οποίο είχε μείνει μόνο το καμπαναριό!! Στο τέ-
λος της κουβέντας, βέβαια, χωρίς δεύτερη σκέψη, 
μας οδήγησε στον ξενώνα για να περάσουμε το 
βράδυ σ’ ένα μαλακό στρώμα και να κάνουμε ένα 
ζεστό μπάνιο. Σημειωτέον, οι πιστοί μας σκύλοι 
κοιμήθηκαν πάλι ατάιστοι στο κεφαλόσκαλο του 
ξενώνα!! Βέβαια τη λύση θα την έδινε ο Θανάσης 
Λεκάτης, που μας επισκέφθηκε βρισκόμενος στην 
περιοχή και ειδοποίησε τον κάτοχο του ξενώνα για 
το πού βρίσκονταν οι σκύλοι του.

Το πρωινό της 18ης Αυγούστου ξεκίνησε με 
την προσπάθεια να εγκλωβίσουμε τα σκυλιά για 
να πάψουν να μας ακολουθούν. Τι τα κλείσαμε σε 
αυλή, τι τα δέσαμε, αυτά πάντα κατάφερναν να 

απεγκλωβιστούν και να μας ακολουθούν!! Έτσι 
εγκαταλείψαμε τις προσπάθειες και τα αφήσαμε 
να ακολουθούν για τρίτη μέρα νηστικά. Αφού 
πήραμε το δημόσιο δρόμο, φτάσαμε σε λιγότε-
ρο από μια ώρα στο έρημο Γιαννοχώρι, απ’ όπου 
μπήκαμε στο μονοπάτι της Σκάλας της Αλεβίτσας, 
παλιό φιδωτό μονοπάτι που ανηφορίζει μέχρι τα 
υψίπεδα της κορυφής Αλεβίτσα. Από εκεί ακολου-
θώντας το δασόδρομο ανεβήκαμε στα 1589μ. της 
κορυφής, με τα οχυρωματικά έργα της γραμμής 
Μεταξά και με πανοραμική θέα προς το Γράμο 
και τα υψίπεδα της Αλβανίας. Ήμαστε πια δίπλα 
στα σύνορα με την Αλβανία κι ακολουθώντας 
δασικούς δρόμους κατηφορίσαμε προς το χωριό 
Καλή Βρύση, πριν καταλήξουμε στην Διποταμιά. 
Κεφαλοχώρι της περιοχής με αρκετά μαγαζιά αλλά 
και φιλόξενους κατοίκους, όπως οι αδελφές που 
άνοιξαν το σπίτι τους και μας διέθεσαν το πλυ-
ντήριό τους για ένα γρήγορο φρεσκάρισμα των 
ρούχων μας! Εδώ τελείωσε κι η περιπέτεια των 

Προς το λιβάδι της χήρας [30η]

Στον Αχλαδιά των Αγράφων [30η] Στιγμές χαλάρωσης στη Μεταμόρφωση-Κατούσι [30η]
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δυο σκυλιών του ξενώνα, καθώς ο ιδιοκτήτης τους 
έκανε 50+50χλμ. μέσα από τα βουνά, για να έλθει 
να παραλάβει τους τετράποδους φίλους του. Δυ-
στυχώς, ο τρίτος από τη Γράμουστα δεν χωρούσε 
στο αυτοκίνητο και παρέμεινε εκεί. 

Στις 19 Αυγούστου θα αφήναμε το νομό Κα-
στοριάς, για να μπούμε στο νομό Φλώρινας –τον 
τελευταίο της διάσχισής μας. Το ξεκίνημα ήταν 
από το δημόσιο δρόμο μέχρι το επόμενο χω-
ριό, τους Κομνηνάδες, κι από εκεί από δασικούς 
δρόμους φτάσαμε μέχρι το τελευταίο χωριό της 
Καστοριάς, την Ιεροπηγή. Εκεί η Κατερίνα θα 
έπαιρνε το λεωφορείο, για να μας αφήσει μετά 
από 25 μέρες μαζί μας. Αφού την ξεπροβοδίσα-
με, πήραμε το δρόμο που μας οδήγησε μέσα στο 
σεληνιακό τοπίο των μεταλλείων της ΛΑΡΚΟ. Αυτό 
άραγε επιζητούν οι «επενδυτές» για όλα τα βουνά 
μας; ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ. Αφήσαμε 
πίσω το θλιβερό σκηνικό κι από δασικό δρόμο 
ανεβήκαμε ψηλά μπήκαμε σε υπέροχο δάσος 

οξιάς περάσαμε κάτω από την κορυφογραμμή του 
Μάλι Μάδι, που έχει ήδη γαζωθεί από μια σειρά 
ανεμογεννήτριες που δεν λειτουργούν από κάποιο 
λάθος στα πτερύγια!! Στη συνέχεια, από το δασικό 
δρόμο κατηφορίσαμε στην Κρυσταλλοπηγή, το 
χωριό πέρασμα στην Αλβανία. Εκεί μας περίμεναν 
τέσσερις φίλοι για να περπατήσουν μαζί μας τα 
τελευταία χιλιόμετρα μέχρι τη Φλώρινα, ο Στέλι-
ος Μπαφαλούκος, η Ελένη Σκαλτσά, ο Λευτέρης 
Μελιγκρίτης κι η Κατερίνα Γκιόκα.

Η 51η μέρα της διάσχισης ξεκίνησε μέσα από 
το χωριό κι από δασικό δρόμο διασχίσαμε τα 
υπέροχα λιβαδοτόπια του Τρικλάριου μέχρι κάτω 
από την κορυφή του (Μέγας Αλέξανδρος). Μια 
σύντομη ανάβαση από το διασελάκι μάς έφερε 
στα 1750μ. της κορυφής για να πάρουμε μια άπο-
ψη του Βαρνούντα και του Βέρνου. Επιστρέψαμε 
στο διασελάκι και κινηθήκαμε προς τη δεύτερη 
ψηλότερη κορυφή, το Φαλακρό. Χωρίς να ανε-
βούμε στη κορυφή του, βγαίνοντας στη ράχη 

Το καταφύγιο της Κατούνας [31η] Αιολικά σκουπίδια παντού [31η]

Με τους ξωμάχους της Κατούνας [31η] Το φιλόξενο σπίτι του Γιαννούλα στα Σπίτια Μεσοχώρας [31η]
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αποκαλύφθηκε μπροστά μας μια αξέχαστη εικόνα. 
Η λεκάνη των Πρεσπών, ανάμεσα στα βουνά που 
ορίζουν τα σύνορα των τριών χωρών Ελλάδας, 
Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Κατηφορίσα-
με λίγο μέχρι το όριο του δάσους και κάναμε τη 
μεσημεριανή στάση με την υπέροχη εικόνα των 
λιμνών συνεχώς μπροστά μας. Νωρίς το απόγευ-
μα συνεχίσαμε τον κατήφορο ελεύθερα μέσα στο 
δάσος φυλλοβόλων, για να βγούμε στις όχθες της 
Μικρής Πρέσπας, δίπλα στα ερείπια του χωριού 
Κρανιές. Από εκεί μια ξεκάθαρη αγελαδόστρατα 
οδηγούσε στη Μικρολίμνη, το σταθμό μας για 
εκείνη τη βραδιά –αφού καταφέραμε και ξεφύ-
γαμε από μια άγρια αγέλη τσοπανόσκυλων. Εκεί 
με περίμενε κι η τότε σύζυγός μου, η Γεσθημανή, 
για να καλύψει μαζί μας τα τελευταία χιλιόμετρα 
ως τη Φλώρινα. 

Έχει φθάσει 21 Αυγούστου κι ο στόχος μας 
όλο και πλησιάζει στην επίτευξή του. Η μέρα 
αυτή έχει αφιερωθεί στη γνωριμία με τον τόπο 

και τους ανθρώπους του. Η πορεία μικρή και χα-
λαρή, καθώς θα διασχίζαμε τον απέραντο κάμπο 
με τα φασουλοχώραφα μέχρι τον Άγιο Γερμανό, 
την πρωτεύουσα των Πρεσπών. Αφού εγκατα-
σταθήκαμε στην αυλή του δημοτικού σχολείου 
πήγαμε στο κτίριο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Πρεσπών. Εκεί, μετά από παρέμβαση του 
γραμματέα του ΣΕΟ Φλώρινας Χρήστου Ορόβα, ο 
πρόεδρος του φορέα Παναγιώτης Παράσχου είχε 
κανονίσει να μας γίνει μια αναλυτική παρουσίαση 
του εθνικού δρυμού και του έργου του φορέα. Η 
ενημέρωση έκλεισε με μια βαρκάδα στους τόπους 
αναπαραγωγής των πουλιών στη Μικρή Πρέσπα. 
Ευχαριστήσαμε θερμά τους εργαζόμενους Τρια-
νταφυλλιά Γκώγκου, Λητώ Παπαδοπούλου, Φιλιώ 
Νιτσοπούλου, Βασίλη Παπαδόπουλο, Αμαλία 
Τοπαλοπούλου, Γιώργο Τσουλιά και Αλεξάνδρα 
Μάνη και αισθανθήκαμε ευγνώμονες που υπάρ-
χουν ακόμη τέτοιοι άνθρωποι που με ανύπαρκτα 
μέσα υπερασπίζονται καθημερινά τους παρθενώ-

Στο Σουφλί [31η]

Ζεστό μπάνιο μετά από καιρό [31η] Στο Χατζή [32η]
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νες της ελληνικής φύσης.
22 Αυγούστου και ξεκινήσαμε πολύ πρωί, 

μιας και είχαμε να καλύψουμε μια μεγάλη υψο-
μετρική για να βγούμε στα ψηλά του Βαρνούντα. 
Βγαίνοντας από τον Άγιο Γερμανό, πιάσαμε καλό 
μονοπάτι στη ράχη, που γρήγορα μας έβγαλε 
στο υπέροχο ξωκκλήσι της Θεοτόκου, σ’ ένα 
μπαλκόνι με υπέροχη θέα των Πρεσπών. Στη συ-
νέχεια το μονοπάτι μπαίνει μέσα σε δάσος οξιάς 
και σε ξέφωτα πάνω στη ράχη, που σε κάνουν να 
γυρίζεις συνέχεια πίσω για μια ακόμη ματιά στο 
μαγικό κόσμο των Πρεσπών. Μετά από κάμποσες 
ώρες φτάσαμε στη κορυφή Δίκορφο – Μπέλα 
Βόντα (2113μ.) και η στάση ήταν επιβεβλημένη. 
Εκεί ζήσαμε άλλη μια μαγική στιγμή. Ένα μεγάλο 
κοπάδι πελεκάνων έπαιζε με τα θερμικά ρεύμα-
τα κάνοντας κύκλους πάνω από τα κεφάλια μας, 
κάνοντάς μας να νιώθουμε τόσο μικροί κι ασή-
μαντοι. Με βαριά καρδιά, μετά από πολλή ώρα 

απόλαυσης του τοπίου και του παιχνιδίσματος 
των πελεκάνων, φορτωθήκαμε τα σακίδιά μας και 
πήραμε το δρόμο για την επόμενη κορυφή, τον 
Κίρκο ή Στρατιώτη (2155μ.), ακολουθώντας την 
υπέροχη κορυφογραμμή. Εκεί δεν καθίσαμε και 
πολύ, γιατί ανυπομονούσαμε να τελειώσουμε τη 
πορεία μας στο πρόσφατα ανακαινισμένο κατα-
φύγιο του Βαρνούντα, στη θέση Κοσάγια, και να 
γνωρίσουμε τον καταπληκτικό διαχειριστή του, 
τον Κώστα Μόμτση. Θα ήμασταν η πρώτη ομάδα 
που φιλοξενούνταν σ’ αυτό το πολύπαθο καταφύ-
γιο, που στα χέρια του Κώστα έχει κυριολεκτικά 
μεταμορφωθεί.

Και με τα πολλά, φτάσαμε στις 23 Αυγούστου 
στην 54η και τελευταία μέρα της διάσχισης. Φύγα-
με από το καταφύγιο αρκετά πρωί ευγνώμονες για 
την άψογη φιλοξενία και περιποίηση του Κώστα 
και των βοηθών του. Ακολουθώντας το δασικό 
δρόμο, περάσαμε κάτω από την κατεστραμμένη 

εδώ και χρόνια κορυφογραμμή του Ανθο-

Προς τη Βρωμερή [32η] Στη σκάλα της Γλύστρας [32η]

Το φεγγάρι πάνω από τον Αχελώο [32η] Πηγαίνοντας για τον Σταυρό Θεοδώριανων [33η]
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βουνίου. Πάνω από 30 τεράστιες ανεμογεννήτρι-
ες κυριαρχούν πια στο βουνό και σε κάνουν να 
θέλεις να τρέξεις για να ξεφύγεις από το άθλιο 
θέαμα και βουητό… Έτσι σύντομα φτάσαμε στο 
πέρασμα της Βίγλας Πισοδερίου, όπου περίπου 
30 άτομα από τη Φλώρινα, την Έδεσσα, την Πτο-
λεμαΐδα και το Αμύνταιο μας περίμεναν για να 
περπατήσουν μαζί μας τα τελευταία χιλιόμετρα 
μέχρι τη Φλώρινα. Αφού συστηθήκαμε, πήραμε 
το δρόμο και το μονοπάτι για την τελευταία κο-
ρυφή της διάσχισης μας, το Λούτζερ (1929μ.). Τη 
στιγμή που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, αυτή η 
κορυφή κι όλη η κορυφογραμμή μέχρι τη διπλανή 
κορυφή Φαλακρό θα έχει αλωθεί κι θα έχει χάσει 
τον ορεινό της χαρακτήρα από τη βιομηχανία των 
αιολικών... Μετά τις σχετικές φωτογραφίες, η πο-
ρεία συνεχίστηκε με εναλλαγές κορυφογραμμής, 
δάσους, ξέφωτων και δροσερών πηγών. Αργά το 
μεσημέρι ήρθε κι η στιγμή που μόνο σαν όνειρο 
ζούσαμε μέχρι τότε. Μπήκαμε στη πόλη της Φλώ-

ρινας μετά από 1050χλμ. και πάνω από 50.000μ. 
υψομετρικής για εμένα και την Πηνελόπη, δια-
σχίζοντας όλη την ορεινή Ελλάδα. Περάσαμε από 
τόπους ιστορικούς, τόπους μνημεία της φύσης, 
περπατήσαμε με υπέροχους συνορειβάτες που 
λατρεύουν τα βουνά μας κι ανησυχούν για την 
επερχόμενη καταστροφή τους, γνωρίσαμε αν-
θρώπους γνήσιους, ανθρώπους φιλόξενους που 
βλέπουν τον περαστικό σαν ευλογία, ανθρώπους 
που νοιάζονται για το τόπο τους κι αγωνιούν για 
το αύριό του, ανθρώπους με Α κεφαλαίο. Το εγ-
χείρημα έκλεισε στην πλατεία Αριστοτέλη, δίπλα 
στο ποταμό Σακουλέβα, με φιλιά, φωτογραφίες, 
συγχαρητήρια μα πάνω απ’ όλα ένα αίσθημα 
πληρότητας και ικανοποίησης. Ένα όνειρο χρό-
νων είχε επιτευχθεί, αλλά και μια προσπάθεια 
κινητοποίησης για τη σωτηρία των βουνών είχε 
μπει μπροστά. Το όνειρο πέρασε αλλά ο αγώνας 
τώρα αρχίζει…

Στο μονοπάτι προς Σκάρπαρι [32η]

Με τον Αποστόλη πάνω από τα Θεοδώριανα [33η] Στο Καταφύδι [34η]
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Το περασμένο καλοκαίρι ανέλαβα να μεταφρά-
ζω στα αγγλικά τις αναρτήσεις που ο Γιάννης 

Δημητράκης έκανε καθημερινά στο facebook του 
Hellastrek καταγράφοντας βήμα βήμα την πορεία 
της ομάδας, σε μια προσπάθεια ν’ ακουστεί στο 
εξωτερικό αυτή η μοναδική στα χρονικά ορει-
βατική και ακτιβιστική δράση. Ακολουθώντας 
με το μυαλό και την ψυχή το επικό αυτό ταξίδι 
στα βουνά της Ελλάδας, πέρασα πολλές στιγμές 
φυσιολατρικής απόλαυσης. Αλλά και πολλές στιγ-
μές οργής και αγανάκτησης από τις ειδήσεις που 
έστελνε ο Γιάννης για τον ήδη συντελούμενο ή τον 
επικείμενο βιασμό, από τα αιολικά εργοστάσια, 
πολλών απ’ τους μοναδικής ομορφιάς τόπους που 
η ομάδα διάσχιζε. 

Σ’ όλη αυτή τη νοερή διαδρομή δε σταμάτησα 
να αναρωτιέμαι: Οι ξένες κατασκευάστριες εται-
ρείες αυτών των ανεμογεννητριών θα τοποθετού-
σαν ποτέ αυτά τα βιομηχανικά μεγαθήρια πάνω 
στις κορυφές του Mont Blanc, του Matterhorn, 

της Brenta, του Ben Nevis, του Grossglockner, του 
Watzmann, των Picos de Europa? Κι ακόμα κι αν το 
προσπαθούσαν, άραγε θα τους το επέτρεπαν ποτέ 
οι κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας, της 
Αγγλίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας, της Ιταλίας, 
της Αυστρίας; Γιατί λοιπόν τις τοποθετούν πάνω 
στις ομορφότερες και ιστορικότερες κορυφές 
της Ελλάδας; Μάλιστα πολλές μέσα στα όρια των 
δικτύων Natura κατά παράβαση της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας; 

Και, η βασικότερη απορία μου, γιατί η ελληνι-
κή πολιτεία συναινεί σ’ αυτό το μεγάλης κλίμακας 
έγκλημα κατά της φύσης της πατρίδας μας; Γιατί 
αδειοδοτεί 163 (!) ανεμογεννήτριες στα Άγραφα, 
που ούτε οι Οθωμανοί δεν τα κατέγραψαν στα 
κατάστιχά τους, 28 ανεμογεννήτριες στο αισθη-
τικό δάσος Στενής Δίρφης, 31 στη Βασιλίτσα, 
στην καρδιά της Πίνδου, 21 στη Ζήρεια, 10 στον 
Πάρνωνα, 7 στα Γεράνεια (στο σημείο που μόλις 
κάψανε ολοσχερώς), 2-3 στον Ταΰγετο, 35 στον 

Hellastrek και Αιολικά 
στις Βουνοκορφές: 
Δαυίδ εναντίον Γολιάθ
Κείμενο – φωτογραφία: Σελέστ Χατζίδη

Ξεκινώντας για τα Τζουμέρκα [34η] Ανεβαίνοντας στο Καταφύδι [34η]
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Ερύμανθο, 44 στο Βέρμιο, 116 στη Φλώρινα, όλα 
Natura; 

Kι ακόμα, πέρα απ’ τα ψηλά βουνά της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας, γιατί αδειοδοτεί 39 ανεμογεν-
νήτριες στη Σαμοθράκη, 63 στην Άνδρο, 65 στη 
Σκύρο, 150 (!) στη Λέσβο, 41 στη Ρόδο, 77 στη 
μικροσκοπική Γυάρο, 64 στη Ικαρία, 86 στη Χίο, 
47 στη Μάνη, 13 στη Νάξο, 43 στην Κεφαλλονιά, 
10 στη Σάμο, 6 στη Κω, 355 (!) στον Έβρο, 34 στις 
βραχονησίδες Κινάρου, Γλάρου και Λέβιθας, 5 
στην Κάσο, 4 στη Μήλο, όλα Natura; Και γιατί 
στην Εύβοια, απ’ τις 600 (!) ήδη εγκατεστημένες, 
οι 293 είναι σε Natura, ενώ έχουν αδειοδοτηθεί 
άλλες 31, εντός Natura;

Η σαρωτική επέλαση των αιολικών στους τό-
πους ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιστορικής 
αξίας της χώρας μας μου φέρνει μοιραία στο μυα-
λό μιαν άλλη, κι αυτή τραγική και ανεπίστρεπτη: 
την εξόντωση των νεοκλασικών της Αθήνας και 
άλλων μεγάλων πόλεων για να χτιστούν πολυκα-

τοικίες. Το 1950, όταν ξεκινούσε δυναμικά αυτή η 
διαδικασία ισοπέδωσης του μοναδικού αρχιτεκτο-
νικού πλούτου της Ελλάδας, η Σέμνη Καρούζου, 
η σπουδαία αρχαιολόγος που το 1940 οργάνωσε 
την απόκρυψη των εκθεμάτων του Εθνικού Αρχαι-
ολογικού Μουσείου για να μην τα λεηλατήσουν οι 
Γερμανοί, έγραψε προνοητικά*: 

«Στη θέση των παλιών κτιρίων που συνδέονται 
με μεγάλα ονόματα αρχιτεκτόνων, υψώνονται 
κατά κανόνα άρρυθμα κατασκευάσματα. Αλλά 
για τέτοια κατασκευάσματα μπορεί να βρεθούν 
πολλά κεντρικά οικόπεδα. Γιατί σώνει και καλά 
να πατούν πάνω σε πτώματα μεγαλουργημάτων;»

Γιατί, λοιπόν, σήμερα, 70 χρόνια μετά, τα 
αιολικά κατασκευάσματα να πατούν σώνει και 
καλά πάνω σε πτώματα μεγαλουργημάτων της 
ελληνικής φύσης; 

* Καρούζου, Σέμνη, Αρχαιολογικά Θέματα, τ. Ι, Βιβλιοθήκη της 
εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας Αρ. 272, Αθήνα, 2011.

Σύνθημα στα Άγραφα, κοντά στα λημέρια του Κατσαντώνη

Στη μοναδική σκάλα Σταμάτη [34η] Περνώντας το Μελισσουργιώτικο ρέμα [35η]
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Τόσο μακρυτενής διάσχιση πρέπει να έχει 
να γίνει απ’ την εποχή του Φιλίππου και του 

Αλέξανδρου, ίσως και του Αλάριχου. Ωστόσο δεν 
περιλάμβαναν τον ηρωικό μαζοχισμό της υπο-
χρεωτικής κατάκτησης όλων των ενδιάμεσων 
κορυφών. Αν μάλιστα είχαμε και την ανάλογη 
μάζα, θα θυμίζαμε την αντιστροφή της Καθόδου 
των Δωριέων, κάτι σαν την Άνοδο των Οριέων.

Μια τόσο κορυφαία εμπειρία όμως χρειάζεται 
ζύμωση μεγάλη για ν’ αφομοιωθεί, γι’ αυτό άφησα 
να περάσουν λίγοι μήνες.

Δεν θέλω να αναφερθώ στα τεχνικά μέρη 
(υψομετρικές, κατάσταση μονοπατιών κ.λπ.), 
υπάρχουν άλλοι αρμοδιότεροι εμού. Θέλω να πε-
ριγράψω μόνο πρόσωπα και συναισθήματα, τους 
ανθρώπους που συνάντησα σ’ αυτό το μικρό κομ-
μάτι των τριών εβδομάδων, μεταξύ Ναυπάκτου 
και Μετσόβου. Την ψυχική μου εμπειρία.

Καταρχάς η όλη πορεία πραγματώθηκε κάτω 
από τον πόνο της επικείμενης καταστροφής των 

Hellastrek
Ψυχικός Μεταβολισμός

του Άλκης Τερτσέτης

λατρεμένων μας βουνών και της άγριας φύσης 
εν γένει. Δεν γνωρίζω ούτε πόσοι και ποιοι, ούτε 
και κατά πόσον μοιραζόμαστε αυτόν τον πόνο. 
Δυστυχώς γνωρίζουμε και ορειβάτες οι οποίοι βά-
ζουν απλώς το κεφάλι κάτω και δεν βλέπουν ούτε 
ανεμογεννήτριες, ούτε ομορφιά, βλέπουν μόνο 
ποσότητες: Πόσες ώρες περπάτησα, πόση υψο-
μετρική, πόσα χιλιόμετρα, πόσο δυνατός είμαι... 
Θα μιλήσω λοιπόν μόνο για μένα, που κινούμαι 
μεταξύ πόνου, απελπισίας και οργής.

Πόνος αισθητικός, γιατί πονούν τα μάτια μου, 
πόνος συναισθηματικός, αλλά και σωματικός γιατί 
πονάει το σώμα μου όλο σαν βλέπω ανήμπορος 
τον βιασμό και την σφαγή της μάνας μου, της 
Μάνας όλων μας, της Μάνας Γης.

Ήταν, κατά ένα μέρος, πορεία επιθανάτιου 
χαιρετισμού, στερνό φιλί στην λατρευτή, άγρια 
ορεινή, αγνή και ανέπαφη Ελλάδα, που όλα αυτά 
τα χρόνια σ’ αυτήν την κατέφευγα όποτε δεν 
ήμουν καλά και αυτή πάντα με παρηγορούσε με 

Ξεκούραση... όπου να ’ναι Υδρομάστευση στην Κοντίβα
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την απλότητα και την αιωνιότητα της. Αλλά και 
πάλι σ’ αυτήν πρόστρεχα μεσ’ τη χαρά μου απλώς 
για ν’ απολαύσω το μεγαλείο και την ομορφιά της, 
μαζί με άλλους συγγενείς συμπότες στ’ απλόχερο 
τραπέζι της.

Απελπισία, για την αδυναμία παρεμπόδισης 
της καταστροφής, απελπισία για την αδυναμία 
της σωτηρίας, απελπισία για την αναισθησία, την 
καταστροφική εμμονή του ανθρώπου κατά της 
φύσης και της ομορφιάς...

Αλλά και οργή, τόσο για τους άπληστους 
εγκληματίες της ψευδοπράσινης ανάπτυξης, που 
παίρνουν τις αξίες μας για να τις κάνουν μπίζνες, 
και για τις απέραντες, αδρανείς και αδιάφορες 
μάζες που, χαμένες στην αστικοποίηση και την 
αθλιότητα των τηλεσόου, αντιλαμβάνονται την 
άγρια ζωή σαν φόντο για Survivor. Είναι και αυτοί 
βαριά συνένοχοι.

Την παραμονή της εισόδου μου στην διάσχι-
ση ήμουν στην Επίδαυρο, στον Καβάκο. Άλλη μια 

μαχαιριά: αντίκρυ απ’ τις κερκίδες δυό ανεμογεν-
νήτριες αναβόσβηναν στα μάτια μας, αδύνατον 
να παρακολουθήσεις, όλοι ενοχλημένοι και άφω-
νοι. Κανένας σεβασμός, πουθενά, κανένα όριο... 
Αντίβαρο σ’ όλα αυτά κάποιοι άνθρωποι, λοιπόν.

Κυριακή, 19/7, χαράματα στη Ναύπακτο συνα-
ντήσαμε την κυρία Σούλα, που αυτοπροσφέρθηκε 
να μας μεταφέρει. Είχε κινητοποιήσει κι άλλους, 
που τους βρήκαμε μετά και πορεύτηκαν μαζί μας. 
Ο Γιώργος, ψηλός και γελαστός, μας έλεγε ήσυχα 
και απλά πως ήταν η πρώτη πορεία που ’κανε μετά 
από bypass! H Σούλα, δύναμη και γλύκα, τσιγάρο, 
πυγμή και προσφορά. Όχι μόνο δεν δέχθηκε καμιά 
συνεισφορά, αλλά στην μεσημεριανή στάση στην 
Αγία Κυριακή, κρυφίως και δολίως, μας πλήρωσε 
και το φαγοπότι, ανένδοτη και πάλι σε κάθε μοί-
ρασμα. Και οι άλλοι, o Γιώργος και o ήρεμος και 
χαμογελαστός Γιάννης συγκατάνευσαν, φυσικό 
ήταν να μας φιλέψουν στον τόπο τους. 

Το βράδυ, στην Άνω Χώρα, τη βρήκαμε πάλι 

Ανεβαίνοντας για τον Σταυρό της Κακαρδίτσας [35η] Στον Σταυρό της Κακαρδίτσας [35η]
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εκεί, να μας περιμένει, όπου και μας παρέδωσε 
στον Κώστα τον Καρακώστα στο σπίτι του. Ο 
Κώστας μάς περίμενε σαν παιδιά του. Ανοιχτός, 
ζεστός, γελαστός, άρχων, απλόχερος, πλούσιος και 
ανοιχτόκαρδος, μας καταϋποχρέωσε. Το σπίτι ήταν 
κλειστό και πήγε μια μέρα πριν και το άνοιξε για 
μας. Μόλις φτάσαμε, έβγαλε απ’ τον ξυλόφουρνο 
μια τεράστια πίτα ζεστή, για το «καλωσήρθα-
τε», και μετά μπύρες, σαλάτες και μακαρονάδες, 
έτοιμος θερμοσίφωνας και κρεβάτια, φιλοξενία 
ονειρική, συγγενείς σου δεν τη δίνουν∙ κι ήμασταν 
βλέπεις εφτά. Συνεπίκουρος του Κώστα ο υπέρο-
χος γιος του, ο Σπύρος, παλικάρι 20 χρονών, λιγομί-
λητο, πρόθυμο, ευγενικό, που πρόφταινε επιθυμίες 
και ανάγκες πετώντας ήσυχα. Ο Σπύρος, ένα φως 
στο μέλλον, μια υπόσχεση με φόντο ένα δάσος 
αρχαίο και άκαυτο, σ’ ένα σπίτι πετρόχτιστο με βι-
βλία και ζωγραφιές, άξιος γιος σπουδαίου πατέρα.

Παράλληλα γνωριζόμασταν κι εμείς∙ ο πιτσιρι-
κάς Περικλής, νέο γελαστό παιδί (του αλλάξαμε τα 

φώτα και έφυγε νωρίς), ο Νικόλας, γεωπόνος, 23 
χρονών, ακούραστος, αθόρυβος, που δεν έπαψε 
να μας εκπλήττει είτε με το πώς κρατούσε στα 
χέρια του φιδάκια είτε με το να περπατά ξυπόλυ-
τος στα δάση, μια φυσική ελπίδα, κι ο Σοφοκλής, 
ο αχρονολόγητος, αν και μεγαλύτερος όλων: 
πρόσωπο προτομής αρχαίας, ολόλευκα πλούσια 
μπουκλωτά μαλλιά, με γαλάζια μάτια και αγά-
πη στον Επίκουρο. Γαλλοτραφής παλαιόθεν και 
νυν αγρότης σε απομονωμένη φάρμα δικιά του, 
κάπου στον κάμπο της Σπάρτης, με τη Γαλλίδα 
σύζυγό του. Ακούραστος, ταχύς, αλληλέγγυος και 
θαυμάσιος συνομιλητής - κοιμόταν κάτω χωρίς 
υπόστρωμα, λιτός, δωρικός.

Την άλλη μέρα, αφού χαιρετήσαμε Κώστα, 
Σούλα και Σπύρο, φύγαμε για Κάτω Κλεπά. Στο 
δρόμο σταματήσαμε για μεσημέρι στα Κρυονέ-
ρια, στη μοναδική ταβέρνα της περιοχής. Ορεινή 
Ναυπακτία πάντα. Αφού φάγαμε και ήπιαμε με την 
ψυχή μας ως συνήθως - πάμε να πληρώσουμε... 

Στον αυχένα Χίλια Εξήντα [35η] Στη μονή Βύλιζας [36η]

Στην Κακαρδίτσα [35η] Ο ΠΟΑ στην Κακαρδίτσα [35η]
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αλλά η Σούλα, η φοβερή ψυχομάνα που μας είχε 
υιοθετήσει, είχε ήδη πληρώσει – «είστε ακόμα 
στην εμβέλεια του νομού μου», μας αντέτεινε, 
άρα υπό την προστασία της. Γεια σου, Σούλα, 
λεβέντισσα, ψυχάρα πλούσια! Σ’ ευχαριστώ πολύ 
για τη ζεστασιά και την ομορφιά που με γέμισες. 
Αδελφή μου σε νιώθω.

Στο γεφύρι προς Κλεπά, μας περίμενε ο Δημή-
τρης ο Στάικος. Μέσου αναστήματος, γερός, θερ-
μός, γνήσια μορφή πούρχεται από παλιά, με μεγάλη 
παλάμη, βγήκε να μας προϋπαντήσει. Κι αυτός με 
τη σειρά του έσπευσε ν’ ανοίξει το σπίτι του για μας, 
στο σπίτι όπου μας περίμενε η Ελένη, η αδελφή του, 
συνταξιοδοτημένη προϊσταμένη νοσοκόμα. Νοσο-
κόμα ή μάνα; Μας τακτοποίησε σε δωμάτια, μας 
πήρε τα ρούχα (με το αναντίρρητο ύφος προϊσταμέ-
νης) και τάβαλε πλυντήριο (!), επιτακτικά γρήγορα, 
μ’ αντίληψη χρόνου και προγράμματος, να προφτά-
σουμε ν’ αλλάξουμε, ώστε να πάμε στην πλατεία 
για την ομιλία/ενημέρωση που ’χαν ετοιμάσει στο 

χωριό για την αλόγιστη και ασύδοτη εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών. Δεν έχω συγκρατήσει τα ονόματα 
των ομιλητών, ούτε εκείνων των μικροπαραγόντων 
που δείχναν τον ύποπτο «ρεαλισμό» τους, σαφώς 
προφτασμένοι απ’ τους αναπτυξιακούς επενδυτές, 
με αδιαφανή ανταλλάγματα.

Θέλω να σταθώ μόνο στους ανωνύμους νέους 
πούρθαν απ’ τα γύρω χωριά και συμμετείχαν βουρ-
κωμένοι, θυμωμένοι, απελπισμένοι και ξέχειλοι απ’ 
αγάπη για τον τόπο τους. Τα λόγια τους, τα πρό-
σωπά τους και στο τέλος η οπτική και σωματική 
μας επαφή, που θύμιζε τόσο πολύ τις αγκαλιές των 
βουρκωμένων συγγενών στους διαδρόμους των νο-
σοκομείων, όπου μόλις έχουν αναγγελθεί τα μαύρα 
θανατερά μαντάτα, θα μείνουν χαραγμένα στη ψυχή 
μου για πάντα. Εν φύσει όμαιμοι συμπάσχοντες 
αδελφοί, σας ευχαριστώ βαθιά, μου είστε βάλσαμο 
και αντίδοτο στο δηλητήριο του καταστροφικού 
κτηνώδους ψευδοπολιτισμού. Ευγνώμων!

Το βράδυ, πίσω στους Στάικους, μας περίμενε 

Στη μονή Βύλιζας [36η] Στο μονοπάτι για Συράκο [36η]

Ξεκινώντας από το Ματσούκι [36η] Στο βιβλίο κορυφής της Κακαρδίτσας [35η]
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ένα βασιλικό δείπνο, ήδη στρωμένο απ’ την Αγία 
Ελένη της πλούσιας προσφοράς. Θα χόρταιναν και 
πενήντα φαντάροι. Αξέχαστη εικόνα.

Το επόμενο πρωί ο Δημήτρης και η Ελένη μας 
συνόδευσαν στην κορυφή του Κοκκινιά, όπου και 
χωριστήκαμε. Χαραγμένες θα μου μείνουν, Ελένη, 
οι διηγήσεις σου για τα παιδικά σας χρόνια και 
τις σχολικές εκδρομές στο βουνό, σελίδες απ’ τα 
Ψηλά Βουνά του Παπαντωνίου, η φυσική ευτυχία, 
η αγνότητα, η απλότητα, το ήθος. Υποκλίνομαι.

Τ’ απόγευμα, ύστερα από μια περιπετειώδη 
και εξαντλητική μέρα, φτάσαμε στη Σκοπιά, στη 
δυσκολότερη επικείμενη συνάντηση απ’ όλες, ει-
δικά για όσους γνωρίζαμε. Στην κυρία Ευαγγελία, 
τη μάνα του Γιάννη του Γρηγορόπουλου, του συ-
ντρόφου μας που έφυγε νωρίς, στα 38 του μόλις 
χρόνια, στο βουνό, παρέα μας, πριν 13 χρόνια. Ο 
Γιάννης ο Δημητράκης κι εγώ ήμασταν παρόντες, 
στα χέρια μας έφυγε. Πήγαμε στον τάφο του, φόρος 
τιμής. Τη συνάντηση με τη μάνα, τα λόγια της, τα 

δάκρυά της, την αγάπη της, τον άσβεστο πόνο της, 
όλα αυτά τα περιγράφουν τα δημοτικά τραγούδια, 
έξοχη και αγνή. Ήμασταν έτοιμοι με τους γείτονές 
της να μεθύσουμε με κλάματα, γνήσιο μνημόσυνο. 
Το βράδυ μάς πλήρωσε και τα ποτά της ταβέρνας. 
Έστησα τη σκηνή μου στην αυλή της και είπε με 
πίκρα και συνάμα χαρά, «Δεκατρία χρόνια έχω να 
δω σκηνές σ’ αυτήν την αυλή», μου κόπηκαν τα 
ήπατα. Στις 6 το πρωί, όπως μάζευα, παρόλο πού-
χαμε από βραδίς χαιρετισθεί, ήρθε με χέρια γεμά-
τα, σοκολάτες και λεφτά πολλά. Πήγα ν’ αρνηθώ, 
μετάνιωσα, κατάλαβα, δέχτηκα. «Να γλυκαθείτε 
και να κεραστείτε για το αγόρι μου». Τη φίλησα 
κι έφυγα σφαγμένος να βρω τους άλλους. Μάνα, 
καλή δύναμη και καλή αντάμωση. Σου υπόσχομαι 
να ξαναρθούμε να γεμίσεις με σκηνές την αυλή 
σου, και αυτή τη φορά να μεθύσουμε για τον Γιάννη 
και το πρωί να μην έχουμε να φύγουμε χαράματα.

Την επομένη (22/7) καταλήξαμε στη Ροσκά. 
Άδειο το χωριό, ούτε ταβέρνα, ούτε τίποτα, ούτε 

Στο πετρόχτιστο μονοπάτι του Συράκου [36η]

Στο μονοπάτι για Βερλίγκα [37η] Κατασκήνωση στη Βερλίγκα [37η]
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φαΐ, ούτε μπύρα! Κάποτε έριξα τα μούτρα μου 
και ζήτησα από ένα σπίτι ν’ αγοράσουμε μπύρα, 
αν έχουν. Αποτέλεσμα; Η κυρία Δήμητρα έστειλε 
την πανέμορφη μικρή Μαρία και μας κουβάλησε 4 
γιγάντιες Alfa, αφού έψησε για μας του κόσμου τα 
τυροπιτάκια και τα τοστ και ντομάτες και απ’ όλα. 
Δεν δέχτηκε δραχμή, μόνο που δεν μας είπε και 
συγνώμη. Μαζί μας έκατσε ο σύζυγος ο Bασίλης, 
γερός, πληθωρικός και ανοιχτόκαρδος, οδηγός 
στα λεωφορεία και στις επισκευές, οικογενειάρχης 
δουλευτής, με 4 παιδιά και αγάπη για το χωριό, 
τη φύση, τη θέα και την ησυχία. H φιλοξενία είναι 
λέξη μικρή γι’ αυτήν την οικογένεια. Nα σας έχει 
η τύχη προστατευμένους, ν’ απολαμβάνετε την 
ομορφιά και τη χαρά πούχετε μέσα σας, παιδιά. 
Mικρή Mαρία, είσαι το ομορφότερο πρασινομά-
τικο κορίτσι πούδαμε σ’ όλη την πορεία μας, ένα 
καλόψυχο και ευγενικό κουκλί. 

Καλοφαγωμένοι και καλοϋπνισμένοι (ευτυ-
χώς), την άλλη μέρα, αφού ξεθεωθήκαμε 13 κο-

λασμένες ώρες διασχίζοντας όλη την Καλιακούδα, 
απ’ την εγκαταλειμμένη Κοντίβα μέχρι το Μεγάλο 
Χωριό, φτάσαμε σε μια λουξ έκπληξη πρώτης 
γραμμής. Άγνωστος, έμαθε για μας απ’ το διαδί-
κτυο και μας παραχώρησε ένα ολόκληρο διώροφο 
σπίτι πολυτελές, σύγχρονο και ολοκαίνουργιο, 
με μπάνια και κρεβάτια, με σεντόνια καθαρά και 
πετσέτες μυρωδάτες – για τους εξαθλιωμένους 
και ιδρωκοπημένους σκηνίτες. Μια απροσδόκητη 
υπερπροσφορά, αναζωογονητική και πολύτιμη 
για μας. Η ζωή να στ’ ανταποδώσει, Φοίβε, που 
δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Ίσως μια μέρα να έχω 
την ευκαιρία να σου σφίξω το χέρι και με θαυμα-
σμό να σου πω κατάματα - φχαριστώ, τόσο για 
τη φιλοξενία όσο και για τα συναισθήματα με τα 
οποία μας εφοδίασες.

Στο Καρπενήσι ήρθαν άλλοι 10, μεταξύ των 
οποίων η παλιά φίλη Κατερίνα, που ξαναβρε-
θήκαμε στα βουνά, και η φράξια των σκληρών 
Κορινθίων, με το σπάνια όμορφο θέαμα πατρός 

Στη γέφυρα του Χρούσα [36η] Τα Γιάννενα από το διάσελο του Αγίου Αθανάσιου [37η]

Στην Τσουκαρέλα του Λάκμου [37η] Ξεκινώντας από τη Βερλίγκα [38η]
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και υιού συνοδοιπορούντων∙ ο mister Περικλής 
και ο Τσιτσιπόμορφος 17χρονος Little John, συν 
ο President Παναγιώτης. Έτσι, ορδή μεγάλη πια, 
περάσαμε το γεφύρι της Βίνιανης μέχρι το Κερα-
σοχώρι, διανυκτερεύσαμε στο γήπεδο με delivery, 
και το άλλο βράδυ φτάσαμε στον ιστορικό Μάρα-
θο (κυριολεκτικώς Ουρανοκατέβατοι) του Κατσα-
ντώνη. Τραυματισμένοι ελαφρώς από ψύλλους 
και σκνίπες (είχαν καιρό να συναντήσουν αίμα αν-
θρώπινο), προβληματιζόμασταν για τη συνέχεια, 
αφού οι πληροφορίες λέγαν πως το μονοπάτι προς 
Επινιανά είχε πέσει, αδιάβατο γκρέμι πλέον. Έτσι, 
αποφασίστηκε η επί τόπου επισκευή του (!) με αρ-
χηγό τον κύριο Παναγιώτη, που τόξερε. Τελευταία 
στιγμή, το βράδυ, ο Νίκος ο καφετζής μάς αντι-
πρότεινε ένα άλλο μονοπάτι, αδιάβατο μεν αλλά 
όχι γκρεμισμένο, όπερ και αποφασίστηκε. Στις έξι 
το πρωί, λοιπόν, στο πρώτο χάραμα, εμφανίζεται 
φρέσκος και ετοιμοπόλεμος ο κύριος Παναγιώ-
της, με φτυάρια, τσαπιά, σκεπάρνια, μια αξίνα και 

σκοινιά, χαρωπός και αποφασισμένος σαν έφηβος. 
Αν πρόφταινε ο Κατσαντώνης να μεγαλώσει πολύ, 
κάπως έτσι θάταν. Απογοητεύτηκε που δεν θάχαμε 
ανδραγαθίες, κόπους και περιπέτεια, είμαι σίγου-
ρος απ’ το βλέμμα του πως ήθελε να σκάβει ώρες 
στα ακροβατικά γιδόστρατα με παρέα, να βρεθεί 
στα περήφανα ρουμάνια του Μάραθου σαν γνή-
σιος Αγραφιώτης, αγέραστος και ανίκητος, μορφή 
από παλιά πολύ, αυθεντικός και απλός.

Υπερβάλλω; Εξιδανικεύω; Δεν ξέρω: Ίσως. 
Πάντως του δήλωσα θαυμαστής του, βγήκαμε 
μαζί του αγκαλιά μια φωτό κάτω απ’ τον Κατσα-
ντώνη και υποσχεθήκαμε ένα καφέ του χρόνου, 
καλά νάμαστε...

Ύστερα από 14ωρη πορεία non stop μέσα από 
ζούγκλες, ποτάμια, ράχες και ραχούλες, καταλή-
ξαμε στ’ Ασπρόρεμα, γνωστή φωλιά στη μέση του 
τίποτα, στην κυρά Μαρία, τώρα στους απογόνους 
της. Οι τελευταίοι κτηνοτρόφοι της περιοχής, η 
οικογένεια Ζαρκαδούλα, οι μόνοι, που μας περι-

Στον αυχένα της Τσουκαρέλας [38η] Η μαγευτική λίμνη πηγών Αώου [40η]

Τερματίζοντας στο Μέτσοβο [38η] Άλογα εκτροφής στα λιβάδια του Μαυροβουνιού [40η]
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μένουν με φαγητά, πίτες, κρασιά και μπύρες, με 
ψητά της στιγμής μυρωδάτα και τυριά∙ η βάση 
των Αγράφων, ο μόνος εφοδιασμός ολόκληρης 
της περιοχής. Κουβαλήθηκαν μόνο για μας με 
κέρδος τρίχες κατσαρές.

Την επόμενη (28/7) ανηφορίσαμε στο Ντελι-
δήμι («Στου Ντελιδήμη το μαντρί, ούτε γάλα, ούτε 
τυρί»), διασχίσαμε την Αφορισμένη (κατάρα του 
Κοσμά του Αιτωλού, που δεν τον φιλοξένησαν) και 
πέσαμε στο Πετρίλο, στα Καραμπέικα. Το Πετρίλο 
αποτελείται από διάσπαρτους συνοικισμούς λίγων 
σπιτιών, ανά φαμίλια, παλιά τότε πούχανε στάνες. 
Το μονοπάτι έμπαινε στην αυλή ενός σπιτιού, όπου 
μας περίμενε μια βρύση με λάστιχο έτοιμο, εντυπω-
σιακό, έμοιαζε με μαγαζί, μας μπέρδεψε. Και όντως, 
μόλις μας άκουσε ο Στέλιος ο Καραμπάς, αμέσως 
αυτός και η γυναίκα του, η Αθηνά, μας έστρωσαν 
και πλακώθηκαν να μας φέρνουν άπειρες μπύρες 
και αναψυκτικά κρύα σε λίτρα, κουλουράκια, τα 
πάντα όλα, τρέχοντας με χαρά και ψήνοντας δέκα 

διαφορετικούς καφέδες γελαστά. Άφωνοι. Η εγγο-
νούλα, η μικρή Aθηνά, η κατσαρομάλλα, ντρεπόταν 
και κρυβόταν. Πώς να περιγράψει κανείς τέτοια 
απλοχεριά; Ο περήφανος Στέλιος μάς εξήγησε τη 
χαρά του να υποδέχεται ορειβάτες απ’ το βουνό 
και μας έδειξε πώς έχτισε μια ψησταριά έξω απ’ την 
αυλή, ώστε να μπορούν οι του Ε.Ο.Σ. Καρδίτσας, 
που τους ενημέρωσε να ψήνουν, να τρώνε και να 
πίνουν στάνταρ, είναι δεν είναι αυτός εκεί. Μια σκέ-
τη προσφορά που ψάχνει ευκαιρία να εκδηλωθεί. 
Αφού λοιπόν περιποιήθηκαν 12 άτομα, ο Στέλιος 
μάς ξεπροβόδισε μέχρι το τέλος του χωριού γεμά-
τος ευχές και κατευόδια. Στέλιο και Αθηνά, είστε 
αξέχαστοι, γνήσιοι και άμεσοι απόγονοι του Ξένιου 
Διός. Βαθιά υπόκλιση κι ευχαριστώ.

Το βράδυ στο Βλάσι, η πιο ενδιαφέρουσα προ-
σωπικότητα ήταν ο λευκός πανέμορφος σκύλος 
που συστηματικά έκλεβε ένα παπούτσι ορειβάτη, 
μετά το έκρυβε και δημιουργούσε αδιέξοδα. Αυτή 
τη φορά βούτηξε την αρχηγική αρβύλα του Γιάν-

Η μαγευτική λίμνη πηγών Αώου [40η] Ανεβαίνοντας προς το καταφύγιο του Μετσόβου [40η]

Κατεβαίνοντας στη λίμνη Φλέγκα [40η] Γύρω από τη φωτιά στη λίμνη Φλέγκα [40η]
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νη, αλλά τον εντόπισαν τα πιτσιρίκια του χωριού, 
τα οποία φωνάζοντας μας οδήγησαν στη φωλιά 
του και σωθήκαμε - που να βρεις παπούτσια αντι-
κατάστασης στο Βλάσι... Αστραπιαία διαδόθηκε 
η εντολή: ψάξτε την αρτιμέλεια των παπουτσιών 
σας και ασφαλίστε τα άμεσα.

Μετά την επόμενη διανυκτέρευση στην Αρ-
γιθέα ανηφορίσαμε στο πανοραμικό διάσελο της 
Καραβούλας (30/7) και πήραμε το μισοχαμένο 
μονοπάτι για τον Αχλαδιά, το τέλος των Αγράφων, 
στης Χήρας το λιβάδι, μέρος αγορασμένο κάπο-
τε από μια χήρα. Eκεί συναντήσαμε την ηρωική 
Ελένη Καλαπανίδα, το γένος Παπαδήμα, γιαγιά 
με 3 εγγόνια 20χρονα. Η τελευταία οικογένεια 
κτηνοτρόφων απ’ την Μέση Παλαιοκαρυά. Μας 
έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε, «πολλά χρόνια έχουν 
να περάσουν “τουρίστες” από δω», μας είπε.

Τα σκυλιά μάς συνόδεψαν στη γάργαρη δρο-
σοπηγή, η Πόπη την έκανε φωτοστάρ, βγήκαμε 
όλοι φωτογραφία μαζί της, την έχω κι εγώ μια, 

αγκαλιά καμαρωτή, περήφανη μεσ’ την χαρά της 
επικοινωνίας. Αργότερα συναντήσαμε τον άντρα 
της, τον κυρ Ηλία. Μάλλον κακομίλησε άστοχα 
σ’ όλους, βαριόταν, «τι θέλετε στις ερημιές, άμα 
δεν έχετε δουλειά», «η γυναίκα μ’ θέλει και δεν τα 
πούλησα ακόμα ούλα», «εσύ δεν έπρεπε νάρθεις», 
είπε στην Κατερίνα που ’φτασε 2 λεπτά αργότερα 
αλλά περπάτησε ένα μήνα (!), «εσύ είσαι μεγάλος 
για τέτοια», είπε σε μένα, χωρίς να ’μαι ούτε ο με-
γαλύτερος (ήταν άλλοι δύο), ούτε ο ασθμαίνων∙ 
αντιθέτως ήταν αυτός και τα δυο, ο διανομέας της 
προβολικής ξινίλας παντού. Υπάρχουν δυστυχώς 
και αυτοί, αυτοί που βλαστημάν την μοίρα τους 
στη φύση, που δεν την ήθελαν, ούτε την αγάπη-
σαν ποτέ και δεκάρα δεν δίνουν και αν καεί, αλλά 
ταυτόχρονα μιλάν σαν γνώστες και ας μην την 
κοίταξαν ποτέ. Κρίμα, άσχημη εικόνα.

Το βράδυ κατασκηνώσαμε στη Μεταμόρφω-
ση, το παλιό Κατούσι, στο προαύλιο της φοβερής 
πετρόχτιστης εκκλησίας και του επίσης πετρόχτι-

Σούρουπο στη λίμνη Φλέγκα [40η]

Κατεβαίνοντας προς το Αρκουδόρεμα [41η] Περνώντας το Αρκουδόρεμα [41η]
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στου σχολείου του 1951, κάτω από ιλιγγιώδεις 
βελανιδιές και δίπλα στο πιο παράξενο, σχεδόν 
κουκλίστικο (!) νεκροταφείο. Εδώ συναντήσαμε 
τον Ηλία Παπαδήμα, πρώην δήμαρχο Αργιθέας και 
δεύτερο ξάδελφο της κυρίας Ελένης (στης Χήρας 
το Λιβάδι). Μετρημένος άνθρωπος, μας εξήγησε 
την απάτη, αυτολεξεί: «Πριν χρόνια ήρθαν και μας 
ενημέρωσαν ως εξής: θα κάνουμε, μόνο μετά απ’ 
την έγκρισή σας (1), ήπιες παρεμβάσεις (2), με 
ανεμογεννήτριες μικρές, το πολύ 20 μέτρων (3), 
με ελικόπτερα, άνευ διάνοιξης δρόμων (4) και πα-
νεύκολη αποκομιδή (6), προς το παρόν μόνο μια 
αίτηση για εγκατάσταση ανεμόμετρων”. Αυτό ήταν 
όλο. Έξι ψέματα. Τώρα, μας είπε ο Ηλίας, ποιος να 

Σύμφωνα με τον πρακτικό οδηγό της 
ινδιάνικης φυλής Haudenosaunee του 

Καναδά, «πρέπει να περπατάμε ελαφρά στην 
γη, γιατί έρχονται πολλές γενιές η μία πίσω 
από την άλλη». Ένας είναι αρκετός για να πει 
το «Ελάτε, πάμε!». Και αυτός ο ένας δεν είναι 
ο καθένας. Τώρα ήταν ο Δημητράκης. Με 
βήμα ελαφρύ από την Καρδαμύλη έως την 
Φλώρινα, βήμα-βήμα η ιδέα αυτή βιώθηκε. 
Είχα την ευκαιρία να περπατήσω και εγώ 
μερικά μόνο από αυτά τα βήματα, παρέα με 
κάλους φίλους που είχα αλλά και άλλους που 
δεν ήξερα. Χαζεύω το χάρτη...Τα πόδια μας 
μας πήγαν εκεί ή εμείς τα πήγαμε; Βάζω για 
πλάκα στο gps το Μελισσουργοί-Σαμαρίνα. 
Οδικώς, 4 ώρες και 12 λεπτά, λέει η Google. 
Χαμογελώ γιατί δεν ξέρει… αν ο χρόνος δεν 
μετριέται σε τικ-τακ αλλά σε αισθήσεις… 
εμείς σίγουρα πήγαμε από τον πιο σύντομο 
δρόμο.

Σοφία Στασινοπούλου

Περνώντας το Αρκουδόρεμα [41η] Στο μοναδικό πετρογέφυρο της Βωβούσας [42η]
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φέρει αντίρρηση, αδειάσαν όλα τα χωριά. Το Κα-
τούσι είχε 502 άτομα, έναν καιρό με ταλαιπωρίες, 
βάσανα και εμφύλιους. Τώρα που ηρέμησαν λίγο, 
φύγαν οι άνθρωποι. Το καλοκαίρι δεν υπάρχει 
ούτε καφενείο, τ’ άνοιξαν μόνο για μας, στρώναμε 
οι ίδιοι. Απογοήτευση, ερημιά.

Την επομένη (31/7) φύγαμε για Σπίτια. Στην 
Κατούνα μεσημεριάσαμε στο «εξοχικό» (έτσι τ’ 
ονόμαζαν) του Λευτέρη του Γούλα και της Αθηνάς. 
Μας κέρασαν αναψυκτικά και τσίπουρα κάτω απ’ 
την συκιά, μας ξήγησαν την καταστροφή του πα-
ρακείμενου καταφυγίου (η Ελλάδα όλη μια τέτοια 
ιστορία είναι) και, αφού με το ζόρι γλιτώσαμε α) 
την Πηνελόπη απ’ την αρπαγή της για προξενιό και 
β) τη λεπτομερή εξιστόρηση του κοσμοσωτήριου 
ΠΑΣΟΚ (άφριζε ενδομύχως ο Ιορδάνης, διασκέ-
δαζα εγώ), ανηφορίσαμε την Τούρλα για Σπίτια. 

Ψηλά στο διάσελο της Τούρλας συναντήσαμε 
τον Χρήστο τον βοσκό (δεν συγκράτησα επίθετο) 
με το κοπάδι με τα πολλά σκυλιά, ψηλός, γερο-

δεμένος, μ’ εκείνα τα χέρια τα κουπιά, γκλίτσα, 
μπλουτζίν, μπλε καρό πουκάμισο και πράσινο 
στρατιωτικό τζόκεϊ. Τρομερό σφύριγμα, πολυ-
επίπεδο, γλώσσα ολόκληρη, κατεύθυνε κοπάδι 
και σκυλιά, όσο μας μιλούσε. Άγρια εικόνα, ένα 
σκυλί θεριό, καταξεσκισμένο με αίματα, είχε μάχη 
χθεσινοβραδινή με λύκο, παραπατούσε∙ το βράδυ 
(θα τα κατάφερνε;) θα το φόρτωνε στ’ αγροτικό να 
το πάει στον κτηνίατρο για ράψιμο. Το ελπίσαμε, 
αληθινός φαινόταν. Από ’κει ατέλειωτο ροβόλημα, 
να φτάσουμε κάποτε στα Σπίτια.

Εδώ μας περίμενε ο Γιάννης ο Γιαννούλας∙ 
φίλος του Ιορδάνη, του αειθαλούς γιατρού, κα-
θηγητής Μηχανικού στα Τρίκαλα. Και ξάφνου 
βρεθήκαμε στο σπίτι της Χάιντι. Αυτό το κουκλό-
σπιτο το σχεδίασε και το κατασκεύασε ο ίδιος, με 
γούστο σε κάθε λεπτομέρεια. Μας υποδέχτηκε 
ένα πανό «Φίλοι μας καλώς ορίσατε από μακριά», 
πάνω από μια βρύση με πετροκούτουλο γεμάτο 
μπύρες και δροσερά καρπούζια. Ο Γιάννης είναι 

Ξεκινώντας από το Δίστρατο [43η] Πλησιάζοντας στη Σαμαρίνα [43η]

Στο Δίστρατο [42η] Στο διάσελο Μπογδάνι [42η]

poa266.indd   54 16/6/2021   7:11:20 µµ



55

μορφή ευγενούς Ελβετού, συγκρατημένου και 
λιγομίλητου, πετάει όμως στα βουνά σαν έφηβος. 
Άμεσα κατέφτασε η ξαδέλφη του η Αγγελική με 
μια πίτα έτοιμη. Μας έδειξε μια βελανιδιά και 
είπε: «Εδώ γεννήθηκα, από κάτω και αυθημερόν 
με πήρ’ η μάνα μου στην πλάτη μωρό και με πήγε 
Φάρσαλα». Εμφύλιος γαρ. Το τραπέζι, το τσαντίρι 
των απλωμένων ρούχων και των σκηνών, το ευ-
ρηματικό εξωτερικό θερμοντούς του εφευρετικού 
Γιάννη, η θέα στο Αυγό, η συντροφιά και η θερμή 
περιποίηση συνέθεσαν μια αναζωογονητική βρα-
διά με φεγγάρι αξέχαστη. Υπόκλιση ευγνωμοσύ-
νης, απλόχερε σύντροφε Γιάννη.

Το πρωί, με την προσθήκη της Δώρας και 
του Κώστα απ’ την Kρήτη και μετά από πλούσιο 
πρωινό, ανηφορίσαμε για Χατζή. Στο τέλος του 
χωματόδρομου μας περίμενε χαράματα η Αγγε-
λική. Μας είχε ετοιμάσει, ω θεοί!, ελιόψωμα ζεστά 
για το δρόμο! Η ψυχή σου και τα χέρια σου, Aγ-
γελική της Βελανιδιάς, είναι πιο ζεστά και από τα 

φρέσκα ελιόψωμά σου, δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο 
το μοίρασμα το εωθινό με φόντο το Xατζή και το 
γλυκό σου κατευόδιο!

Στο διάσελο της κορυφής χαιρετίσαμε Ιορ-
δάνη και Γιάννη και κατεβήκαμε υπό βροχή στη 
Γλύστρα - όνομα και πράμα. Σ’ αυτό το άδειο 
χωριό ακουγόταν ήχος αρμονίου. Πλησιάζοντας, 
φώναξα «ποιός Ραχμάνινωφ μελουργεί στη Γλύ-
στρα;» και εμφανίστηκε ένας πιτσιρικάς γύρω στα 
12, «θ’ αρχίσω και Αρμονία», μου είπε περιχαρής. 
Οι γονείς του μας προσκάλεσαν για λεμονάδα, το 
χωριό δεν είχε τίποτα, ούτε καν πλατεία.

Αργότερα μας παρέλαβε (πλην των φανατικών 
οδοιπόρων, που συνέχισαν πεζή) με το βανάκι του 
μια καζαντζακική μορφή των Αθαμανικών, ο Από-
στολος Τσιμπανάκος. Νέος, ψηλός, ωραίος, δυνα-
τός, αναχωρητής των πόλεων, βίος και πολιτεία, 
πολυτάλαντος και δραστήριος φυσιολάτρης, μας 
οδήγησε στη μισογκρεμισμένη συρματογέφυρα 
του Αχελώου - θυμίζει κάτι από Νεπάλ για όσους 

Πηγαίνοντας προς το Λαιμό [44η]

Στη Μικρή Μόσια [44η] Ο ΠΟΑ στο γέρο Σμόλικα [44η]

poa266.indd   55 16/6/2021   7:11:20 µµ



56

γνωρίζουν - και σ’ ένα αξέχαστο και ευεργετικό 
μπάνιο στο πεντακάθαρο και ολόδροσο ποτάμι.

Το άλλο πρωί, ο Απόστολος μας οδήγησε 
στα Θεοδώριανα μέσα από ένα μονοπάτι ημια-
νύπαρκτο, σκέτο γκρέμι, ανηφορικό και κάθετο, 
άφτιαχτο, «προσωρινό» το χαρακτήρισε. Φοβερό 
να σκεφτεί κανείς πως ο Απόστολος, με κάνα δυό 
άλλους, μονάχοι με τσάπες και κλαδευτήρια, ανοί-
γουν ξεχασμένα μονοπάτια στις ζούγκλες αμισθί, 
χαμαλοδουλειά άγρια. Κάθε ορειβάτης που πεζο-
πορεί αμέριμνος σε μονοπάτια ευκρινή οφείλει 
ευγνωμοσύνη σε παιδιά σαν τον Απόστολο.

Το μονοπάτι, μετά απ’ τη στάνη είναι όνειρο, 
ο σούπερ σφένδαμος με θέα Τζουμέρκα, Κριά-
κουρα και Φούρκα φοβερός και ο Απόστολος 
όλο ιστορίες - ένα παιδί στο Βόλο, μια νέα σύζυγο 
στα Τζουμέρκα... Το καταφύγιο το κρατά ο Σάκης, 
άλλη μορφή διάσημη του νομού Άρτας, μηχανικός 
μοτοσυκλετών και ψυχή του καταφυγίου. Μαζί με 
τον Απόστολο συνθέτουν ένα δίδυμο που έλκει 

νεολαία, ενώ οι ξαδέλφες και οι φίλες του Σάκη 
αποτελούν τον τρίτο πόλο έλξης, μ’ αποτέλεσμα 
οι νύχτες να είναι μαγικές. Λάιβ με τον Απόστολο 
στον τζουρά και το τραγούδι, γύρω του όμορφα 
κοριτσόπουλα, ρέον τσίπουρο, θαλεροί νέοι, 
τραγούδι, φεγγαρόφωτο - σκέτη παγίδα, να μην 
σηκώνεσαι την άλλη μέρα...

Σηκωθήκαμε∙ ο δωρικός τύπος του Αρχηγού 
δεν επιτρέπει καμιά δεύτερη σκέψη. Διασχίσαμε 
όλα τα Τζουμέρκα και, ύστερα από μόλις 15,5 
ώρες, μέσω κορυφής και Σκάλας Σταμάτη (το «αό-
ρατο μονοπάτι») φτάσαμε στους Μελισσουργούς.

Στην κατασκήνωσή μας, στο ξωκλήσι του 
Αγίου Κοσμά, συναντήσαμε τον τελευταίο τσο-
πάνο με γελάδια, Καλιαντάς Θωμάς, ετών 72. Μας 
διηγήθηκε όλη την ιστορία του τόπου. Χαμογελα-
στός και πικραμένος, ρομαντικός και ρεαλιστής 
συνάμα, με γιο καθηγητή πανεπιστημίου, στο 
Εδιμβούργο – «τον ξεπροβόδισα με καμάρι και με 
πίκρα», δεν έπαυε να βρίζει τους μαλάκες της Ελ-

Κατεβαίνοντας στη Δρακόλιμνη [44η] Στο Ταμπούρι του Σμόλικα [45η]

Στη γέφυρα του Σαραντάπορου [46η] Στην κορυφή του Σμόλικα [44η]
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λάδας, σειρά κυβερνήσεων, «μα όλοι τους λεφτά 
απ’ τους Γερμανούς παίρναν, να καταστρέψουν 
την Ελλάδα; Άδειασαν τον τόπο, μας κυνήγησαν 
όλους». Λαλίστατος, δήλωνε «να πεθάνω θέλω 
μέσα στα δάση, αγναντεύοντας από μακριά, δεν 
είν’ ωραίοι οι άνθρωποι από κοντά, άμα προο-
δεύεις σε μισούν κι άμα χαλιέσαι χαίρονται». Μας 
ζήτησε συγγνώμη που δεν είχε πάνω του τυριά να 
μας δώσει, «ντροπή, αφίλευτοι να φύγετε». Καλή 
δύναμη Θωμά. Να σε χαίρονται τα δάση ανάμεσα 
Τζουμέρκα, Κακαρδίτσα και είθε στο διάσελο του 
Κριάκουρα ξαπλωμένος ν’ αγναντεύεις ήρεμος, 
γεμάτος, ξέπικρος και ησυχασμένος.

Μας προστέθηκε κόσμος πολύς, γνωστοί και 
άγνωστοι. Το βράδυ γεμίσαμε τον νέο ξενώνα 
στο Ματσούκι, μόλις είχε ανοίξει, κανείς μας δεν 
γνώριζε την ύπαρξή του καν. Πανέμορφος ξενών 
που παίζει Marley(!), ψηλά, με θέα ένα αγνάντι 
πολυτελείας στο Ματσούκι! Δείπνο υπό το σε-
ληνόφως στο νέο ρεστοράν, που δεν περίμενε 

βεβαίως τέτοιο πλήθος, γέλια, κοινωνικοποίηση. 
Βασιλιάδες, ξύπνημα στις 8:30, ραχάτ!

Την άλλη μέρα (5/8) είχαμε περίπατο (με 20 
κιλά στην πλάτη) προς Καλαρρύτες. Στο Αρχοντικό 
Βογιάρου πήραμε την πικρή υπενθύμιση, παρού-
σης όλης της οικογένειας και των τριών γενεών: 
κλείνει για πάντα φέτος, πολύ κακό. Δεν είν’ ο 
κορωνοϊός, είναι η υποβάθμιση και το άδειασμα 
δεκαετιών, πολιτική συνεπής στην καταστροφή. 
Έφυγα με τη μεταλλική αίσθηση οξέος στο στόμα 
και ένα αγκάθι στην καρδιά, σαν να φεύγεις από 
κηδεία. Ψιλόβρεχε μελαγχολικά. Το μονοπάτι για 
Συρράκο, το προαιώνιο θαύμα, μας έδωσε άλλη 
μια απογοήτευση, τόση που γελάγαμε απ’ άκρη 
σ’ άκρη. Το πετρόχτιστο μονοπάτι «εκσυγχρο-
νίστηκε» φρικτά με ίνοξ σιδεριές παντού. Ένας 
πακτωλός αντιαισθητικής σπατάλης, κιτσαριού 
και απελπισίας. Αγανάκτηση. Ντροπή.

Το άλλο πρωί (6/8) έγερση 5:30, προμήθειες 2 
ημερών, στις 6 στο δρόμο και στις 6:30 βροχή. Στις 

Οι συνοδοιπόροι μας από την Αετομηλίτσα [47η]

Μπαίνοντας στον ψηλότερο  
οικισμό της Ελλάδας [46η] Στην Αετομηλίτσα [46η]
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7 κεραυνοί. Φύγαν 2. Μείναμ’ ώρες στα πλαστικά 
και σε μια στάνη με 2 κουταβάκια ποιμενικά. Τέλος, 
στην μαγική Βερλίγκα συναντήσαμε σκηνοθέτες 
ντοκιμαντέρ –μας παρακάλεσαν να μην ηχούμε! 
Στο κατέβασμα απ’ την Τσουκαρέλα ο Νικόλας 
περπάτησε ξυπόλυτος (και μετά ήθελε τσίπουρο 
και τσιγάρο- κακές παρέες...), ενώ το Μενουνάκι 
κατέβηκε πετώντας κυριολεκτικά. Αυτά τα δυο νέα 
αγόρια θα ’πρεπε να τα κινηματογραφήσουν. Ίσως 
η καλύτερη, η αγνότερη, η πλέον ελπιδοφόρα ει-
κόνα της γενιάς τους. Λίαν μειοψηφική όμως. Καλό 
Μενουνάκι, αξέχαστος θα μου μείνει ο ροκ χορός 
μας υπό το σεληνόφως της Βερλίγκας.

Την επομένη, Παρασκευή 7/8, φτάσαμε περι-
πετειωδώς στο Μέτσοβο. Με περίμενε η οικογέ-
νειά μου. Το βράδυ ήταν συγκινητικό, όπως και το 
Σάββατο της ξεκούρασης, όπου χαιρετηθήκαμε∙ 
έφευγα κι εγώ κι ο Νικόλας κι ο Γιάννης, ύστερα 
από 3 βδομάδες. Παρά τη χαρά μου για την γυ-
ναίκα μου και τις κόρες μου, έκλαψα.

Εδώ τελειώνει η συνάντησή μου με τους ωραί-
ους ανθρώπους των βουνών και της φύσης. Τους 
ευχαριστώ για τον εμποτισμό με ομορφιά και 
ποιότητα. Και τώρα που μήνες μετά τ’ αναβιώνω 
γράφοντάς τα, βρίσκω μέσα μου ό,τι ωραιότερο 
και ό,τι ποιοτικότερο υπάρχει. Είναι αυτοί. Και όπο-
τε τα μάτια μου και η ψυχή μου γεμίζουν ασχήμια, 
τους θυμάμαι.

Πολύτιμοι άνθρωποι, θεραπευτικοί, υπέροχοι.
Ευχαριστώ!

ΥΓ: Τις μέρες που γράφονταν αυτές οι γραμμές, μαύρο 
μαντάτο μάς ήρθε από τη Ναύπακτο. Ο Καρακώστας, 
ενώ πάλευε με την επάρατο, μολύνθηκε με κορωνοϊό. 
Σύντομα τον χάσαμε, μεσ’ στην καραντίνα, ούτε να 
τον χαιρετήσουμε δεν προφτάσαμε, ούτε τους δικούς 
του να συλλυπηθούμε. Ένιωσα σα να χάνω φίλο παλιό, 
αγαπημένο συγγενή, άνθρωπο δικό μου. Δυστυχώς, ένα 
μήνα μετά, έφυγε και η γυναίκα του, να τον συναντήσει. 
Σοκ διπλό. Αλαφρύ να ’ναι το χώμα που σε σκεπάζει, 
φίλε Κώστα. Κάποιοι θα σε μνημονεύουμε για πάντα με 
αγάπη, σεβασμό κι εκτίμηση βαθιά. 

Στη σκάλα της Σκίρτσης [47η]

Στο Γκέσο [47η] Ο ΠΟΑ στην Τσούκα Πέτσικ [47η]
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Πεζοπορική-ορειβατική διάσχιση της ηπειρω-
τικής χώρας από Καρδαμύλη μέχρι Φλώρινα.
Μια μορφή διαμαρτυρίας ενάντια στην εγκα-

τάσταση αιολικών πάρκων στις ψηλές κορφές της 
χώρας μας. 

Αψηφώντας αδυναμίες και κακουχίες, ενω-
θήκαμε με φίλους και συνοδοιπόρους για να 
διατρανώσουμε από κοινού την εναντίωση μας 
στην οργανωμένη καταστροφή που συντελείται 
στα βουνά μας.

Η πατρότητα, η οργάνωση και η υλοποίηση 
της ιδέας πιστώνονται στο συνοδοιπόρο Γιάννη 
Δημητράκη.
Είχαμε πολύ καιρό
• να βρεθούμε τόσο κοντά και τόσο απέναντι στη 

Φύση και στον εαυτό μας,
• να αναμετρηθούμε με τις δυνάμεις και τις αδυ-

ναμίες μας,
• να αντλήσουμε δύναμη από το ξάπλωμα στο 

χώμα και στο χορτάρι, από το ζύγιασμα των 
αργυροπελεκάνων πάνω από τις ψηλές κορφές,

• να γαληνέψει η ψυχή μας από τα ήρεμα νερά 
των λιμνών και από τις καλαμιές στις όχθες 

τους, από τα απέραντα λιβάδια, τα δάση και τις 
καλλιέργειες, τα χρώματα και τους ήχους, από 
τη ζεστασιά, τη θέρμη, την υποδοχή και φιλοξε-
νία των ανθρώπων και τέλος τα τρανταχτά γέλια 
και την ανεμελειά που σου χαρίζει η Μάνα Γη.

Αδυνατώντας να ενταφιάσουμε μερικές από 
τις ωραιότερες εμπειρίες και σχέσεις της ζωής μας 
που βιώσαμε πάνω στα ψηλά βουνά, θεωρούμε 
εγκληματική την υλοποίηση αυτού του καταστρο-
φικού έργου της μαζικής εγκατάστασης ανεμο-
γεννητριών στις ομορφότερες και ιστορικότερες 
κορυφές της πατρίδας μας.

Ευχαριστούμε θερμά τους φίλους και συνο-
δοιπόρους μας κατά τις τέσσερις τελευταίες μέρες 
της πορείας από Κρυσταλλοπηγή έως Φλώρινα:

Γιάννη Δημητράκη 
Πηνελόπη Παρασκευοπούλου
Κατερίνα Γκιόκα
Λευτέρη Μελιγκρίτη
Στέλιο Μπαφαλούκο
Γεύση Φωστηροπούλου

και τους συνοδοιπόρους από τη Φλώρινα.

Ελένη Σκαλτσά

Περνώντας το Περήφανο [47η] Στη λίμνη Γκιστόβα [47η]

Στην κορυφή του Γράμμου [47η]
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ΝΑΙ, ήταν ένα σχέδιο μεγαλειώδες στη σύλλη-
ψη, τιτάνιο στην οργάνωση και υπεράνθρωπο 

στην εκτέλεση. 
Και o μοναδικός Γιάννης Δημητράκης, εμπνευ-

στής, οργανωτής και εκτελεστής του, μαζί με τη 
χαλκέντερη Πηνελόπη Παρασκευοπούλου, τo 
επιχείρησαν. Ξεκίνησαν να διασχίσουν πεζή όλη 
την ορεινή Ελλάδα από την Καρδαμύλη στη Μάνη 
μέχρι τις Πρέσπες και τη Φλώρινα. 1050 χιλιόμε-
τρα σε 54 συνεχείς ημέρες. Κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής μπορούσε να προστίθεται στην ομάδα 
όποιος και για όσο ήθελε και μπορούσε.

Με την Ελένη σκεφτήκαμε ότι δεν θα ήταν 
δυνατόν να μην προσπαθήσουμε να ζήσουμε 
κι εμείς λίγο τις μοναδικές αυτές στιγμές, που, 
εκτός από την επαφή με τη φύση, αφιερώνονταν 
και στην προσπάθεια αφύπνισης του κόσμου 
πάνω στο θέμα της περιβαλλοντολογικής κατα-
στροφής από τα μεγάλα και ανεξέλεγκτα αιολικά 
πάρκα στα βουνά μας, ήδη εγκατεστημένα ή υπό 
εγκατάσταση.

Αποφασίσαμε, με γνώμονα τον χρόνο και τις 
δυσκολίες της πορείας, να λάβουμε μέρος τις 
τέσσερις τελευταίες ημέρες του εγχειρήματος, 
δηλαδή 20-23 Αυγούστου 2020, στη διαδρομή 
Κρυσταλλοπηγή–Φλώρινα. Στο ταξίδι μας προσ-
καλέσαμε και τον Λευτέρη Μελιγκρίτη, που με τη 
σειρά του προσκάλεσε την έμπειρη ορειβάτισσα 
Κατερίνα Γκιόκα. Ετσι οι τέσσερίς μας ξεκινήσαμε 
για το άγνωστο, να συναντήσουμε τον Γιάννη και 
την Πηνελόπη.

Από το ταξίδι προς την Κρυσταλλοπηγή έμεινε 
χαραγμένη στη μνήμη μας η φευγαλέα εικόνα που 

είδαμε στα τελευταία διόδια της Ιεροπηγής, λίγο 
πριν τα σύνορα με την Αλβανία. Δύο μετανάστες 
μ’ ένα παιδάκι να εμφανίζονται ξαφνικά και να 
χάνονται πάλι βιαστικά στο δάσος στη μέση του 
πουθενά για... το πουθενά. Εμείς, στην άνεση του 
αυτοκινήτου μας, με προορισμό την πεζοπορία 
για την αναψυχή μας, κι αυτοί στην αναγκαστική 
πεζοπορία προς το αβέβαιο μέλλον τους...

Η Κρυσταλλοπηγή, δύο χιλιόμετρα από τα 
σύνορα, είναι ένα μικρό, καθαρό και πολύ ήσυχο 
χωριό. Εκεί μας βρήκαν το απόγευμα ο Γιάννης 
και η Πηνελόπη μετά από την 10ωρη πορεία τους 
εκείνης της ημέρας. Το βράδυ φάγαμε όλοι μαζί 
στο περιποιημένο μικρό ξενοδοχείο μας, με ενη-
μέρωση από τον ξενοδόχο μας για την ιστορία της 
περιοχής κατά τον Εμφύλιο και τις μετακινήσεις 
των ντόπιων πληθυσμών.

1η μέρα

Η επομένη ημέρα, αφού αφήσαμε, με άγχος 
για την τύχη του, το αυτοκίνητό μας έξω από 
το ξενοδοχείο, ξεκίνησε ηλιόλουστα και χαλα-
ρά για το Τρικλάριο σε αγροτικό χωματόδρομο 
και βατό έδαφος. Η θέα από την κορυφή Μέγας 
Αλέξανδρος προς τις Πρέσπες κάτω μαγευτική, 
χαλαρωτική, απέραντη. Τίποτα δεν προμήνυε τι 
μας περίμενε στην κατηφόρα για τη Μικρολίμνη. 
Μιάμιση ώρα απότομης συνεχούς κατάβασης σε 
λιβάδι μεγάλης κλίσης, που σου σκοτώνει τις πα-
τούσες και σου χτυπάει τα γόνατα. Παράλληλα δεν 
πρέπει να χάσεις απ’ τα μάτια σου τον Γιάννη και 
την Πηνελόπη, που προπορεύονται, μην τύχει και 

Η Ελένη και ο Στέλιος αυτοπροσώπως
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μπουν στο δάσος πιο κάτω και άντε να τους βρεις. 
Ευτυχώς έκαναν στάση πριν το δάσος κι έτσι όλοι 
μαζί, ξάπλα στο γρασίδι, ανασάναμε αγναντεύο-
ντας τις Πρέσπες.

Μετά μπήκαμε στο δάσος ευθεία κάτω για να 
βγούμε στην παραλία δυτικά της Μικρολίμνης. 
Άλλη μιάμιση ώρα συνεχούς απότομης κατάβα-
σης. Περιμέναμε να ιδούμε το νερό της λίμνης 
και κατεβαίναμε, όλο κατεβαίναμε και λίμνη δεν 
βλέπαμε. Και δεν έπρεπε και να χάσουμε απ’ τα 
μάτια μας τα προπορευόμενα «λαγωνικά» της 
ομάδας. Φτάνουμε κάποτε στην παραλία και λέμε, 
αυτό ήτανε, θα ξεκουράσουμε τα ποδαράκια μας 
σε λίγο. Αυτό το λίγο όμως σημαίνει άλλη μιάμιση 
με δύο ώρες για τη Μικρολίμνη, άσε που έπρεπε 
να γλιτώσουμε και από τα μοβόρικα σκυλιά που 
φύλαγαν ένα κοπάδι βόδια και παραλίγο να φάνε 
τον Γιάννη ζωντανό.

Τέλος, φτάσαμε στη Μικρολίμνη το απόγευ-
μα (ώρες πορείας 10,5), όπου συναντήσαμε την 
Γεύση (Γεσθημανή) Φωστηροπούλου, που είχε 
έλθει από τη Φλώρινα και θα συνοδοιπορούσε 
στις επόμενες διαδρομές. Τεντώνουμε για λίγο τα 
βασανισμένα ποδαράκια μας στον περίβολο της 
εκκλησούλας, στην είσοδο του χωριού, στήνουμε 
σκηνές, μπαίνουμε στο χωριό και την αράζουμε 
για να χαζέψουμε το πανέμορφο δειλινό, στην 
ξύλινη προβλήτα της ταβέρνας, πάνω στη μικρή 
Πρέσπα. Επιστροφή το βράδυ στη σκηνή μας, η 
οποία το πρωί έσταζε εσωτερικά από την υγρασία 
της λίμνης και τις αναπνοές μας ..

2η μέρα

Δεύτερη μέρα και το σκηνικό που αντικρί-
ζουμε το πρωί είναι ονειρικό, Αγγελοπουλικό. Η 
ησυχία, το επίπεδο και η απεραντοσύνη της λίμνης 
στην πρωινή πάχνη, με τους ακίνητους στο ένα 
πόδι ερωδιούς, δίνει σιγά σιγά τη θέση της σε ένα 
λαμπρό ήλιο που στραφταλίζει πάνω στα γαλήνια 
νερά. Ενώ ξεκινάμε χαρούμενοι να περπατήσου-
με στην πεδιάδα μέσα σε απέραντες φυτείες από 
πανύψηλες φασολιές, ο ήλιος αρχίζει να γίνεται 
βασανιστικός και η επίπεδη διαδρομή βαρετή. 
Μετά από μια σύντομη στάση σε βενζινάδικο για 
μια πορτοκαλάδα στο πόδι, συνεχίζουμε στην 
άσφαλτο, ανηφορικά πλέον για τον Άγιο Γερμανό. 

Εκεί στήνουμε τις σκηνές μας στο προαύλιο 
του μεγάλου σχολείου του χωριού με θέα τις λίμνες 
και πηγαίνουμε να γνωρίσουμε τους υπεύθυνους 
του κρατικού περιβαλλοντολογικού σταθμού των 
Πρεσπών στο παραδοσιακό οίκημα όπου στεγάζε-
ται. (ώρες πορείας 6). Σε λίγο μας μεταφέρουν με 
τα τζιπ πίσω στη λίμνη, όπου μας ξεναγούν με τις 
βάρκες στο πανέμορφο και ιστορικό νησάκι του 
Αγίου Αχιλλείου και στο μέρος της λίμνης όπου 
φωλιάζει το 25% περίπου, όπως μας πληροφό-
ρησαν, του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού 
των αργυροπελεκάνων. Ο ήλιος ψηλά, δυνατός, 
ζεσταίνει τα βαθιά ακίνητα νερά της μικρής Πρέ-
σπας κι εμείς θαυμάζουμε το αγέρωχο πλανάρισμα 
των μεγάλων πουλιών στον μεσημεριανό ουρανό. 
Επιστρέφουμε στις σκηνές μας για ξεκούραση και 
το βραδάκι γευόμαστε την παραδοσιακή τοπική 
φασολάδα, στην πλατεία του Αγίου Γερμανού. 

Άλλος ένας συνοδοιπόρος από τη Γραμμούστα [48η]
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3η μέρα

Τρίτη ημέρα και οι μεν σκληροί ξεκίνησαν 
πρωί ν’ ανέβουν με τα πόδια στο οροπέδιο πάνω 
από το χωριό στα 1500 μ., τους δε τρεις τεμπέ-
ληδες, την Ελένη, τον Λευτέρη κι εμένα, μαζί με 
τα πράγματα όλης της ομάδας, μάς πέταξε μέχρι 
εκεί με το τζιπ η πρόθυμη υπάλληλος του περι-
βαλλοντολογικού σταθμού. Από το σημείο αυτό 
ξεκινάμε έναν διαρκή και μακρύ ανήφορο για την 
κορυφή Μπέλα Βόντα του Βαρνούντα. Ο καιρός 
είναι καλός, η διαδρομή αναλογικά βατή, ο μεγά-
λος ανήφορος όμως σου τεντώνει τις αντοχές... 
Εντάξει, η θέα απ’ την κορυφή δεν περιγράφεται 
ούτε και ξεχνιούνται τα σμήνη των αργυροπε-
λεκάνων που ταξίδευαν πάνω απ’ το κεφάλι μας 
με προορισμό την Κερκίνη. Μικρή στάση για να 
ξεγελάσουμε την πείνα μας και να χορτάσουμε τα 
μάτια μας, με τις δύο Πρέσπες στα πόδια μας και 
το απύθμενο γαλάζιο τ’ ουρανού από πάνω μας. 

Σε λίγο ξεκινάμε για μια μακριά πορεία προς τον 
τελικό προορισμό της ημέρας, το καταφύγιο της 
Βίγλας, πάνω από τη Φλώρινα , με την ατέλειωτη σει-
ρά ανεμογεννητριών στην απέναντι κορυφογραμμή 
του. Προς το τέλος της πορείας, το απόγευμα, λίγο 
πριν το καταφύγιο, οι τελευταίοι της παρέας μπλέ-
ξαμε σε αδιάβατα σχεδόν σχίνα και επιστρατεύσαμε 
ό,τι πιρουέτες ξέραμε και όση παλληκαριά μας είχε 
απομείνει για να ξεμπλέξουμε και να φτάσουμε στο 
καταφύγιο. Πολυτέλεια. Το βράδυ θα κοιμηθούμε 
οι τέσσερις της παρέας σε κρεβάτι, με φουσκωτό 
στρώμα παρακαλώ. Το πρόβλημα είναι ότι το στρώ-
μα με την παραμικρή κίνηση ΤΡΙΖΕΙ.

Αφού απλώνουμε τα πόδια μας στον τελευταίο 
ήλιο και τα μάτια μας στο απογευματινό βιολετί 
ημίφως, μαζευόμαστε το σούρουπο μέσα, για να 
απολαύσουμε τις ιστορίες και τη μαγειρική του 
Κώστα, που μόλις είχε αναλάβει τη διαχείριση του 
καταφυγίου (ώρες πορείας 10,30).

4η μέρα

Τέταρτη ημέρα για εμάς και τελευταία για τους 
ηρωικούς και ακατάβλητους Γιάννη και Πηνελόπη. 
Και οι δύο, σε ανύποπτη στιγμή σε ερώτημά μου, 
μου απάντησαν ότι δεν το μετάνιωσαν καθόλου 
γι’ αυτή την περιπέτειά τους και ήταν έτοιμοι να 
το ξανακάνουν από την αρχή!!!. Πρωινό ξεκίνημα 
για να φτάσουμε μετά από 7 χιλιόμετρα μέσω 
δασικών δρόμων στο χιονοδρομικό κέντρο στο 
Πισοδέρι, όπου μας περίμενε πολυπληθής ομά-
δα από Φλωρινιώτες για να περπατήσουμε μαζί 
το τελευταίο κομμάτι, την κορυφογραμμή του 
Λούτζερ, πάνω από τη Φλώρινα, όπου έχει ήδη 
αρχίσει η διάνοιξη δρόμων για την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών. Βουνό ομαλό και καταπράσι-
νο, ήλιος δεν μας είδε μέσα στο βαθύσκιο δάσος. 
Λιβάδια, πράσινες κορυφογραμμές και ζεστοί 
συνορειβάτες στα τελευταία 17 χιλόμετρα της 
διαδρομής μέχρι τη Φλώρινα (ώρες πορείας 8). 
Αποχαιρετισμός στους συντρόφους και με ταξί 
πίσω στο Πισοδέρι και από εκεί, με το αμάξι ευ-
γενικού νέου φίλου, στην Κρυσταλλοπηγή, για να 
πάρουμε το αυτοκίνητό μας και να επιστρέψουμε 
πάλι στη Φλώρινα αργά το απόγευμα.

Την άλλη ημέρα, μετά από ένα ωραίο πρό-

Ξεκούραση στο Γιαννοχώρι [49η] Στο καρέλι του Αλιάκμονα [48η]
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γευμα στο ξενοδοχείο μας στη Φλώρινα, η παρέα 
αναχώρησε για το μουσείο της Πέλλας μέσω Αμύ-
νταιου για να προμηθευτεί τα φημισμένα κρασιά 
του. Μετά το μουσείο της Πέλλας επισκεφθήκαμε 
το εντυπωσιακό μουσείο της Βεργίνας και κατα-
λήξαμε σε boutique hotel, παρακαλώ, στην όμορ-
φη Βέροια. Την επομένη πίσω στα πάτρια. Με 78 
χιλιόμετρα απόσταση σε τέσσερις ημερες και 35 
ώρες πεζοπορίας συνολικά, γυρίσαμε χορτάτοι, 
ικανοποιημένοι και χαρούμενοι.

Η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος με 
καταπληκτικό ανάγλυφο. Μπορείς το πρωί να κά-
νεις σκι σε ψηλές κορφές και το μεσημέρι της ίδιας 
ημέρας μπάνιο σε ζαφειρένιες παραλίες. Έχουμε 
υποχρέωση να προστατεύσουμε τον τόπο μας. 
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, μπορούμε όμως και πρέπει να 
επιβάλλουμε τη λελογισμένη χρήση τους. Ναι σε 
περιορισμένης κλίμακας μικρές ανεμογεννήτριες 

σε χαμηλό ύψος, όχι σε τεράστιες εγκαταστάσεις 
σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περιοχές 
αναπαραγωγής άγριας ζωής, μεγάλης βιοποικι-
λότητας ή ιστορικά τοπόσημα ή σε τουριστικά 
ήπια αξιοποιήσιμους τόπους. Είμαστε τυχεροί 
που ζούμε σ’ αυτή τη γωνιά της γης, δεν πρέπει 
να επιτρέψουμε να καταστραφεί.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από 
καρδιάς τον μοναδικό για τις ικανότητες και τον 
χαρακτήρα του Γιάννη Δημητράκη, την Πηνελόπη 
για το μπρίο και τα τραγούδια της, τη Γεύση για 
την παρέα της, τον Λευτέρη για την ανεπανάληπτη 
παρουσία του, την Κατερίνα για την ευγένειά της, 
την Ελένη για την συντροφιά της, και να ευχηθώ 
σε όλους όσους μας συνεπαίρνει το μεγαλείο κι 
η ομορφιά της φύσης, καλή αντάμωση σε ελεύ-
θερα βουνά.

 Στέλιος Μπαφαλούκος

Στην Αλεβίτσα του Γράμμου [49η]

Θερμή υποδοχή στο Λειβαδοτόπι [48η] Επιστροφή στην Αετομηλίτσα [49η]
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Στα πλαίσια του εγχειρήματος HellasTrek/Save 
Greek Mountains, της διάσχισης δηλαδή της 

ορεινής Ελλάδας από την Καρδαμύλη της Μεσ-
σηνίας ως τη Φλώρινα, που σχεδίασε και πραγ-
ματοποίησε ο Γιάννης Δημητράκης, συμμετείχα 
κι εγώ με δύο πενθήμερες πεζοπορίες: η πρώτη 
από Καρύταινα Αρκαδίας μέχρι Πλανητέρο Αχαΐας 
(περίπου 100χλμ. και 3000μ. υψομετρική) και από 
Καρπενήσι ως Αργιθέα Ν. Καρδίτσας, διασχίζοντας 
τα Δυτικά Άγραφα (130χλμ. και 6000μ. υψομετρική 
συνολικά). 

Αν και έκανα ένα μικρό μόνο τμήμα της συνο-
λικής διάσχισης των 54 ημερών, οι εικόνες και οι 
εμπειρίες που αποκόμισα με συνοδεύουν μέχρι 
σήμερα και με εμψυχώνουν μέσα στο γενικό κλίμα 
του ιδιότυπου εγκλεισμού που όλοι μας βιώνουμε. 
Τα πιο ωραία δεν αποτυπώνονται στις φωτογραφί-
ες, όπως άλλωστε και τα πιο ουσιαστικά είναι συ-
νήθως αόρατα στα μάτια. Έτσι, πώς να αποτυπώ-

σεις την αγαλλίαση από τη δροσιά των ποταμών 
όπου λουστήκαμε; Και δεν ήταν λίγοι: Λούσιος, 
Λάδωνας, Ταυρωπός ή Μέγδοβας, Αγραφιώτης, 
ξέχωρα τα πάμπολλα ρέματα που συναντήσαμε. 
Ή την απρόσμενη χαρά που αισθανθήκαμε σε 
κάποιο απομονωμένο οροπέδιο στην αρχαία Γορ-
τυνία, όταν βρήκαμε δυο αχλαδιές φορτωμένες 
γλυκύτατα αχλάδια, που μας δρόσισαν μετά από 
μια επίπονη ανάβαση κάτω από τον καυτό ήλιο. 
Ακόμα, η στάνη στο Ασπρόρεμα Ευρυτανίας, όπου 
διανυκτερεύσαμε και φάγαμε σαν βασιλιάδες στη 
μέση του πουθενά ανάμεσα σε κατάφυτα βουνά, 
φιλοξενούμενοι από μια οικογένεια κτηνοτρόφων 
με τα υπέροχα παιδάκια τους, τον Παναγιώτη 
και τη Μαρία, που μας αφηγούνταν πώς ο λύκος 
τους έφαγε τα πρόβατα και πώς η αρκούδα τούς 
πήρε μια μέρα τα μελίσσια τους. Επιπλέον, πώς 
να λησμονήσεις το χωριό Μάραθος, ένα διαμάντι 
των Αγράφων, χωνεμένο ανάμεσα στα βουνά, τη 
γενέτειρα του θρυλικού Κατσαντώνη; Επίσης, οι 

Ο διαλογισμός  
του ορειβάτη

Ανεβαίνοντας στον Βαρνούντα [53η]Στα δάση του Μάλι Μάδι [50η]

του Αντώνη Παπακωνσταντινίδη
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κουβέντες με τους ντόπιους, το γλυκό τους χαμό-
γελο και η περιέργεια να μάθουν για το εγχείρημά 
μας, η αγωνία τους για τα προς το ζην και για την 
καταστροφή του τόπου τους από την αλόγιστη 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Τα γέλια και οι 
πλάκες που κάναμε με τους συνοδοιπόρους, το 
αυθόρμητο σύνθημα-κραυγή που βγήκε σε όλους 
μας στην κορυφή Καράβα των Αγράφων: «Ελεύ-
θερα Βουνά χωρίς Αιολικά»! Τον Παναγιώτη, που 
φρόντισε τα φουσκαλιασμένα μου πόδια στην 
Κλειτορία, όταν αναγκάστηκα να εγκαταλείψω το 
πρώτο τμήμα της πεζοπορίας. Τα σκυλιά που μας 
συντρόφευσαν σαν πιστοί φίλοι και φρουροί σε 
κάποια τμήματα των πεζοποριών...αμέτρητες άλ-
λες στιγμές και εικόνες από πανέμορφα χωριά και 
ορεινά τοπία που συναντήσαμε σ’ ένα ατέλειωτο 
παιχνίδι εναλλαγών και ευχάριστων εκπλήξεων...

Πέρα από όλα αυτά: η καθημερινή αναμέ-
τρηση με τις σωματικές και ψυχικές αντοχές μας 
και η επέκταση των ορίων τους. Υπάρχει κάτι 

που μοιάζει με τον διαλογισμό, θα έλεγα ένας 
«πεζοπορικός διαλογισμός», όταν ανεβαίνεις στις 
κορυφές και αναμετριέσαι διαρκώς με τις ανάγκες 
σου και τους προσωπικούς δαίμονες των φόβων 
και της ανυπομονησίας σου να φτάσεις, επιτέλους! 
Η σωστή στάση του ορειβάτη είναι ένας αργός, 
μονότονος, επίμονος βηματισμός ατενίζοντας 
την κορυφή, κάτι σαν τις επαναλαμβανόμενες 
προσευχές των ασκητών όλων των θρησκειών. 
Γι’ αυτό και πιστεύω πως η ορειβασία δεν είναι 
απλά και μόνο μια σωματική άσκηση, αλλά, πολύ 
περισσότερο, μια πνευματική διαδικασία που σε 
ωθεί να καταφέρεις το φαινομενικά αδύνατο.

Τέλος, ένα ερώτημα παραμένει ακόμα μετέω-
ρο: κατάφερε η διάσχιση αυτή να ευαισθητοποι-
ήσει αρκετά τον ντόπιο πληθυσμό σχετικά με την 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα ελληνικά βου-
νά, ώστε να δημιουργηθούν θύλακες αντίστασης 
ενάντια στο έγκλημα που διαπράττεται μπροστά 
στα μάτια μας; Μπορεί ακόμα να γίνει κάτι;

Κατεβαίνοντας προς τις Πρέσπες [51η]

Οι φιλόξενες αδελφές στη Διποταμιά [49η] Στο Δίκορφο του Βαρνούντα [53η]
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Τι έχει στο μυαλό της μια γυναίκα που ξεκινάει 
να διασχίσει την Ελλάδα από Νότο προς Βορ-

ρά από τα βουνά, να περπατήσει από Καρδαμύλη 
μέχρι Φλώρινα όλο τον Ιούλιο και όλο σχεδόν τον 
Αύγουστο; Τι την ωθεί να κάνει μια τέτοια διαδρο-
μή 1050 χιλιομέτρων καλύπτοντας υψομετρική 
διαφορά 50.000 μέτρων με όλα όσα χρειάζεται 
στην πλάτη, χωρίς υποστήριξη, σε ένα πλάνο 54 
ημερών που περιλαμβάνει και ανάβαση σε 23 κο-
ρυφές(!) ψηλών βουνών της διαδρομής;

Από πού ξεπηδά αυτή η διάθεση να «χαθεί» 
μέσα στις αμέτρητες βουνοπλαγιές, στις ράχες, τα 
διάσελα, τις πηγές και στα ποτάμια, να προσεγγίσει 
πόντο-πόντο την ορεινή ομορφιά της χώρας μας;

Τι είναι εκείνο που την οδηγεί να αφήσει την 
άνεση της παραλίας, τη βολή του ξενοδοχείου, 
την «ξεκούραση» της ξαπλώστρας και να μπει 
στο δρόμο για ένα τέτοιο πεζοπορικό στόχο, μια 
τέτοια «περιπέτεια»;

‘Έχει χρόνο, θα πει κάποιος. Βεβαίως! Οι εκπαι-
δευτικοί έχουμε το πλεονέκτημα των διακοπών 
του καλοκαιριού.

Δεν έχει υποχρεώσεις, θα πει ένας άλλος. 
Οπωσδήποτε η έλλειψη οικογενειακών –με τη 
στενή έννοια– υποχρεώσεων είναι πλεονέκτημα 
για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Και άλλοι θα σκεφτούν και θα πουν πολλά….
Αλλά αυτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά.
Άλλα είναι εκείνα που σε σπρώχνουν και σε 

βγάζουν στο δρόμο για το «ωραίο ταξίδι» με τη 
δοκιμασία των αντοχών και την απόλαυση της 
διαδρομής και της επίτευξης του στόχου.

Πρώτα απ’ όλα είναι το Βουνό:
Η μεγαλειώδης ορεινή δομή, με την επιβλητικό-

τητα των κορυφών και το αγέρωχο παράστημά της, 
στέκεται εκεί στιβαρή κι εσύ σηκώνεις το κεφάλι 
και την ατενίζεις με τον πόθο να βρεθείς εκεί πάνω 
και να ζήσεις, έστω για λίγο, τη συγκίνηση που σου 
δίνει η αίσθηση πως βρίσκεσαι πάνω και πέρα από 
τα καθημερινά, πάνω και πέρα από το χρόνο.

Και είναι αυτή η αίσθηση πως ξεχνάς το χρόνο 
και γίνεσαι κοινωνός της αιωνιότητας του Βουνού 
που σου δίνει τα φτερά να αναμετρηθείς με τον 
εαυτό σου και να επιχειρείς κάθε φορά (στις μεγά-

Χρόνια στέκουν εκεί άπραγες... [50η] Ξεκινώντας από την Κρυσταλλοπηγή [51η]

Γιατί το κάνεις;
της Πηνελόπης Παρασκευοπούλου
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λες διασχίσεις κάθε μέρα!) την ανάβαση με όλες τις 
δυσκολίες, τους κόπους, και τους κινδύνους καμιά 
φορά, για να βρεθείς ψηλά, εκεί που ο ορίζοντας 
είναι ανοικτός, θαρρείς, μέχρι τα πέρατα της χώρας, 
εκεί που το βλέμμα δεν προσκρούει πουθενά, εκεί 
που λησμονάς το χρόνο, γιατί τις στιγμές της ευτυ-
χίας ο χρόνος σβήνεται από το μυαλό.

Και είναι αυτή η αίσθηση της τρομερής ελευ-
θερίας που σου δίνει το Βουνό πως έχεις απαλλα-
γεί από το βάρος της καθημερινότητας, από τη 
βαρύτητα της γης, και πετάς!!

Πετάς με τις δικές σου δυνάμεις, με τα δικά 
σου φτερά.

Και όταν βρεθείς εκεί, στην κορυφογραμμή, 
στην κορυφή, ξεχνάς αυτόματα τους κόπους και 
τους κινδύνους της ανάβασης. Δε νιώθεις κού-
ραση πια, μόνο ευτυχία, ανοίγουν τα μάτια και η 
καρδιά σου για να χωρέσουν, να χορτάσουν τον 
ανοιχτό ορίζοντα.

Και αυτή την εμπειρία είναι που θέλεις να ζή-
σεις ξανά και ξανά, γι’ αυτό και συνεχίζεις.

Ύστερα είναι η αναμέτρηση με τον εαυτό σου:

Ξεκινάς το εγχείρημα μ’ ένα καταιγισμό συ-
ναισθημάτων: ενθουσιασμός ανακατεμένος με 
αγωνία, ανησυχίες ανακατεμένες με το πείσμα και 
την αποφασιστικότητα, σε μια αέναη μάχη για το 
ποιο θα επικρατήσει.

Κι όλον αυτόν τον καταιγισμό πρέπει να τον 
τιθασεύσεις, παρατηρώντας τον με ηρεμία και 
προσοχή, για να μη σε πνίξει.

Τις πρώτες τρεις-τέσσερις μέρες το σώμα 
«ουρλιάζει» από τους πόνους του βάρους του 
σακιδίου και της προσπάθειας. Αλλά ξέρεις πως 
θα προσαρμοστεί και περιμένεις. Παρατηρείς και 
περιμένεις. Βαδίζεις υπομονετικά και περιμένεις.

Και όταν αυτό συμβεί –τι υπέροχη αίσθηση 
να μη νιώθεις, σχεδόν, το σακίδιο!– έχεις πια να 
συγκεντρωθείς στην παρατήρηση των αντοχών 
σου, ψυχικών και σωματικών, και να απολαμβάνεις 
αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα στη διαδρομή. 

Και είναι αυτή η συγκέντρωση στο τι συμβαί-
νει κάθε μέρα –στο σώμα και το μυαλό σου, στην 
ομάδα, στα απρόοπτα, στις δυσκολίες της πο-
ρείας– που δεν επιτρέπει να εισχωρήσουν άλλες 

Στον μέγα Αλέξανδρο του Τρικλαρίου [51η] Στα φασουλοχώραφα των Πρεσπών [52η]

Δαγκωτό ΠΟΑ στον Βαρνούντα [53η] Στον Φορέα Διαχείρισης Πρεσπών [52η]

poa266.indd   67 16/6/2021   7:11:23 µµ



68

έγνοιες –τι γίνεται πίσω, πώς θα πάνε οι επόμενες 
μέρες –που λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και σε 
λυτρώνει, σε ελευθερώνει.

Δεν είσαι μόνος σε αυτή την προσπάθεια.
Πρώτα απ’ όλα είναι ο Αρχηγός:
Ο Αρχηγός–εμπνευστής, ο οραματιστής και 

εκτελεστής του σχεδίου, το μοιράζεται μαζί σου 
και είναι εκεί, προσιτός, νηφάλιος, ανθρώπινος, 
υποστηρικτικός, με σοβαρότητα και υπευθυνό-
τητα στρατηγού αλλά και ενθουσιασμό μικρού 
παιδιού, για να σου εξηγήσει, να καθησυχάσει τις 
αγωνίες σου, να σε εμψυχώσει στα δύσκολα, να 
σε «επαναφέρει στην τάξη», αν χρειαστεί, να σε 
ενθαρρύνει, καθώς βλέπεις ότι πιστεύει στις ικα-
νότητές σου και σε εμπιστεύεται.

Τον νιώθεις Αρχηγό, που έχει, όπως πρέπει, 
τον πρώτο λόγο, αλλά και σύμμαχο, συνοδοιπόρο, 
φίλο αγαπημένο.

Ύστερα είναι οι συνοδοιπόροι-συνορειβάτες:
Οι άνθρωποι που άφησαν κι αυτοί, όπως κι 

εσύ, τα πάντα πίσω για λίγο, για να ενταχθούν 
στην ομάδα σε διάφορα σημεία της διαδρομής.

Οι άνθρωποι που από τα τέσσερα σημεία της 

χώρας κίνησαν και ήρθαν να πάρουν μέρος στο 
εγχείρημα.

Υπέροχοι άνθρωποι που, καθώς μοιράζεσαι 
μαζί τους τον κόπο της προσπάθειας, τη συγκί-
νηση των κορυφών, τα μικρογεγονότα της κάθε 
μέρας, την εμπειρία του κοινού φαγητού, του 
μοιρασμένου ύπνου, του πρωινού ξυπνήματος 
και της προετοιμασίας για το καθημερινό ξεκίνη-
μα, τους νιώθεις δικούς σου, τους νοιάζεσαι και 
πονάς όταν οι μέρες που έχουν στη διάθεσή τους 
τελειώνουν και τους αποχωρίζεσαι.

Ξέρεις όμως πως είναι πια φίλοι σου για πά-
ντα…

Τέλος, είναι οι άνθρωποι των χωριών που συ-
ναντάς στη διαδρομή:

Οι απλόχερα ανοιχτόκαρδοι αυτοί άνθρωποι 
που σε συγκινούν δίνοντάς σου τη μπουκιά απ΄ 
το στόμα τους, όπως λέει ο λαός.

Οι άνθρωποι που ανοίγουν τα σπίτια και 
την καρδιά τους, όπως ο άρχοντας Κώστας Κα-
ρακώστας στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας –που ο 
πρόωρος και αδόκητος χαμός του τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές μάς έχει συνταράξει 

Πανόραμα Πρεσπών από τη ράχη του Βαρνούντα [53η] Κατεβαίνοντας για τη Φλώρινα [54η]

Στο Κίρκο του Βαρνούντα [53η] Η μεγάλη ομάδα ξεκινά από τη Βίγλα Πισοδερίου [54η]
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όλους– για να σε ταΐσουν, να σε κοιμίσουν, να σε 
ακούσουν, να σε κατευθύνουν, να σου δώσουν 
στιγμές ξεκούρασης και συμπαράστασης.

Οι υπέροχοι, δοτικοί, φιλόξενοι και αυθεντικοί 
άνθρωποι της υπαίθρου!!

Και όλο αυτό το πάζλ –βουνά, άνθρωποι, ζώα, 
φυτά, λιβάδια, ποτάμια, λίμνες, ρυάκια, πηγές– 
ανοίγεται μπροστά σου στη διαδρομή και νιώθεις 
ότι είσαι πια εκεί που ανήκεις: στην αγκαλιά της 
Φύσης.

Και ισχυροποιείται η θέλησή σου να την 
προστατέψεις- με όσες δυνάμεις έχεις- από την 
αλλοίωση, την κακοποίηση και την καταστροφή.

Έτσι δεν περπατάς απλώς για τη δικιά σου 
αναψυχή αλλά συμμετέχεις –στο συγκεκριμένο 
τρεκ αλλά και σε άλλα που ίσως θα ακολουθή-
σουν– στη διάδοση του μηνύματος για τη σω-
τηρία των βουνών μας από την ανεπανόρθωτη 
αλλοίωση που προκαλεί η εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών στις ψηλές κορυφές, σε υψόμετρο 
πάνω από 1500 μέτρα(!).

Εδώ προστρέχουν αρωγοί οι κατά τόπους 
ορειβατικοί σύλλογοι και κάποιοι άνθρωποι με 

εξαιρετική αγάπη για τον τόπο τους από τις κοι-
νοτικές αρχές. 

Περπατάς και ενημερώνεις τον λιγοστό και 
σκόπιμα παραπλανημένο για το θέμα κόσμο των 
χωριών πως η «πράσινη ενέργεια» είναι «πράσινα 
άλογα» καθώς είναι πρόσχημα για κερδοσκοπία 
αισχρή, συνδυασμένη με απόλυτη αδιαφορία για 
τον τόπο τους και την καταστροφή του.

Περπατάς, μαζί με τον Αρχηγό και τους συνο-
δοιπόρους σου και έχεις την πεποίθηση ότι βάζεις 
κι εσύ ένα πετραδάκι στη μεγάλη Αλλαγή.

Και νιώθεις ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία 
που σου δόθηκε να ζήσεις, συνολικά, τη μοναδική 
εμπειρία του HellasTrek/Save Greek Mountains.

Γιάννη Δημητράκη, σε ευχαριστώ που μου 
άνοιξες το μονοπάτι προς τα βουνά, το μονοπάτι 
προς τη ζωή….

Και είναι αυτό το άρθρο η απάντησή μου στην 
ερώτηση που μου έκανες τις πρώτες μέρες του 
τρεκ: «Γιατί το κάνεις;»

Η ομάδα τερματίζει στη Φλώρινα [54η]

Στο Λούτζερ του Βίτσι [54η] Με τον Τάκη, τον γητευτή των ξωτικών [54η]
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5-6/9 Συντήρηση – εφοδιασμός καταφυγίων
Μετάβαση με ίδια μέσα στα καταφύγια της Γκιώνας και των Βαρδουσίων για μεταφορά υλικών κι εργασίες συντήρησης και καθα-
ριότητας. 
Δήλωση συμμετοχής από 1/9

12/9 Ναύπλιο 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ναύπλιο. Γύρος της Ακροναυπλίας μέχρι την Αρβανιτιά και κατόπιν πορεία σε γραφικό, πα-
ραθαλάσσιο χωματόδρομο μέχρι την πανέμορφη παραλία της Καραθώνας. Ανάβαση για λίγο μέχρι την Παναγία την Κατακρυμμένη 
και, από παραθαλάσσιο μονοπάτι, στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Κρασόκτιστου. Επιστροφή στην παραλία της 
Καραθώνας, μπάνιο, φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4, ΥΔ +/- 100μ.
Δήλωση συμμετοχής από 3/9

Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

17-19/9 Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση στα Μετέωρα
Μετάβαση με ίδια μέσα στο Καστράκι και διανυκτέρευση σε κάμπινγκ. Σάββατο και Κυριακή αναρρίχηση στους επιβλητικούς βράχους 
των Μετεώρων. Καλούμε όλους τους αναρριχητές-μέλη μας να δώσουν δυναμικό παρών.
Δήλωση συμμετοχής υποχρεωτικά μέχρι 10/9 για έγκαιρη ασφάλιση.

18-19/9 Κυπαρίσσι  2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Κρεμαστή Λακωνίας, μέσω Λεωνιδίου. Πορεία έξω από την Κρεμαστή στο νοτιότερο ελατό-
δασος της Ευρώπης κι ένα από τα ωραιότερα μονοπάτια της Ελλάδας, με κατάβαση, μέσα από εντυπωσιακότατη διαδρομή, αργά το 
απόγευμα, στο Κυπαρίσσι. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. ΩΠ 6, ΥΔ +200, -900 ΒΔ 1.
Κυριακή: Κυκλική διαδρομή σε παλιά μονοπάτια που περνούν από εντυπωσιακές ορθοπλαγιές και το πανέμορφο οροπέδιο της 
Μπαμπάλας. Επιστροφή στο Κυπαρίσσι για φαγητό και μπάνιο και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 7, ΥΔ 800μ., ΒΔ 2.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 2/9 

Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

26/9 Δίρφη – μονοπάτι των Βλάχων 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Αρτάκη – Άνω Στενή. Ανάβαση, από τη Βρύση τού Γιατρού του μονοπατιού Σ2, μέσα 
σε ένα καταπράσινο τοπίο, με συντροφιά το κελάρυσμα των νερών του Ξηροβουνίου, μέχρι το διάσελο της Δίρφης και το Ορειβατικό 
Καταφύγιο. ΩΠ 2. Δυνατότητα διακοπής της πορείας για όσους το επιλέξουν. Από την Κόψη της Λειρής, ελαφρά ανάβαση (ΥΔ 140μ.) 
μέχρι την αρχή τού μονοπατιού των Βλάχων και κατάβασή του στα βήματα των Βλάχων κτηνοτρόφων που μετακινούσαν τα κοπάδια 
τους ανάλογα με τις εποχές με κατεύθυνση το χωριό Γλυφάδα. Εναλλαγές τοπίου, με αρκετή πέτρα, θέα προς το απέραντο γαλάζιο 
του Αιγαίου και την γειτονική Σκύρο (ΩΠ 3,5 έως 4). Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πορεία κάτω από τις κορυφές της Δίρφυς, μία 
εμπειρία που λόγω της εγκατάλειψης του τόπου το μονοπάτι θα κλείσει και δεν θα είναι εφικτή. Εφόσον υπάρχει χρόνος, τσιπουράκι 
στην Αρτάκη. Σύνολο ΩΠ 6, ΥΔ +800μ./– 800μ., ΒΔ 1.
Δήλωση συμμετοχής από 16/9

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης

2-3/10 Βαρδούσια – Κόρακας (2495μ.) 2  , 3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Αθανάσιο Διάκο (Μουσουνίτσα). Ανάβαση στο καταφύγιο του ΠΟΑ, στη θέση Μετερίζια 
(2000μ.), για τη διανυκτέρευση. ΩΠ 3, ΥΔ 1000μ., ΒΔ 2.
Κυριακή: Ανάβαση από καλογραμμένο μονοπάτι στις Πόρτες και τον Μέγα Κάμπο και από εκεί στην ψηλότερη κορυφή των 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
με προαναγγελία Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022
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19/3 Φαράγγι Ροδόκαλου Οίτης   Canyoning 3.3.ΙΙ

Βαρδουσίων, τον Κόρακα (2495μ.) Επιστροφή από τα ίδια στο καταφύγιο του ΠΟΑ και στη συνέχεια στον Αθανάσιο Διάκο.  
ΩΠ 8, ΥΔ +500μ./– 1500μ., ΒΔ 3.
Δήλωση συμμετοχής από 13 /9

Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος

9-10/10 Ναύπακτος – ορεινή Ναυπακτία 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Μεσολόγγι – Αγ. Γεώργιο Χούνιστας. Ανάβαση μέσα από πυκνό δάσος στην κορυφή Γρεβενό 
(937μ.), με καταπληκτική θέα στη  λιμνοθάλασσα του Μεσσολογγίου  και την Τριχωνίδα. Διανυκτέρευση στη Ναύπακτο, όπου θα 
παρακολουθήσουμε τις φαντασμαγορικές εκδηλώσεις για την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. ΩΠ 3 έως 3,5, ΥΔ 500μ., ΒΔ1.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Ποτιδάνεια της Ορεινής Ναυπακτίας και ανάβαση στο Τρίκορφο (1549μ.) μέσα από πυκνό δάσος 
καστανιάς στην αρχή και ελάτης στη συνέχεια. Επιστροφή από τα ίδια. Γεύμα στην τοπική ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα.  
ΩΠ 4,5 έως 5,ΥΔ 750μ., ΒΔ 1.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 23/9

Αρχηγοί: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου, Γιώργος Σωτηρόπουλος 

17/10 Σκλήθρο – ρεματιά Παύλιανης 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07.00 για Σκλήθρο Φθιώτιδας. Πορεία σε δασικό δρόμο προς τη Παναγία και στη συνέχεια από μονοπάτι 
προς την Αγία Τριάδα της Καλοσκοπής, διασχίζοντας όμορφα δρυοδάση. Κατόπιν, από δασικό δρόμο θα μπούμε στην καταπληκτική 
ρεματιά της Παύλιανης με τις ευφάνταστες δημιουργίες. Κατάληξη για φαγητό στην Κάτω Παύλιανη κι επιστροφή στην Αθήνα.  
ΩΠ 5, ΥΔ 300μ. ΒΔ 1
Δήλωση συμμετοχής από 6/10 

Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

23-24/10 Αμπελιώνας – Ανδρίτσαινα – ναός Επικούρειου Απόλλωνα 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το γραφικό, πετρόχτιστο χωριό Αμπελιώνας, στα σύνορα των νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας και 
Ηλείας, τόπο καταγωγής του σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου. Πορεία 12χλμ. προς την ιστορική κωμόπολη της Ανδρίτσαινας μέσα 
από πυκνό καστανοδάσος με πολλές αιωνόβιες καστανιές, δάση βελανιδιάς και πουρναριού, καθώς και παλιές αγροτικές εκτάσεις, 
με αμέτρητες πεζούλες. ΩΠ 5, ΥΔ 400μ., ΒΔ1.
Κυριακή: Πορεία 11,5χλμ. στο μονοπάτι που συνδέει την Ανδρίτσαινα με το Ναό του Επικούριου Απόλλωνα, το οποίο περπάτησε 
ο Παυσανίας το 2ο αιώνα μ.Χ. για να επισκεφθεί τον ναό. Ο ναός υψώνεται στα 1130μ., ανεγέρθηκε το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα 
π.Χ. και αποδίδεται στον Ικτίνο, αρχιτέκτονα του Παρθενώνα. ΩΠ 4,5, ΥΔ: 500μ., ΒΔ1 
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από: 4/10 

Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης

31/10 Μονοπάτι Ηρώς 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Πολιτικά Ευβοίας και συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση του ΕΟΣ Χαλκίδας στη μνήμη της 
Ηρώς Μαραγκού, εμπνεύστριας της διαδρομής που θα ακολουθήσουμε: κυκλική πορεία σε πευκόφυτο μονοπάτι με ωραία σημεία 
θέας. Μετά το τέλος της διαδρομής, κεράσματα στον εκεί χώρο αναψυχής και στη συνέχεια επίσκεψη στο γειτονικό μοναστήρι της 
Παναγίας Περιβλέπτου, για να απολαύσουμε το μοναδικό αφέψημα των μοναχών. Φαγητό στα Πολιτικά και επίσκεψη στον μοναδικό 
ανακαινισμένο μεσαιωνικό πύργο των Πολιτικών. ΩΠ 5, ΥΔ 300μ., ΒΔ 1. 
Δήλωση συμμετοχής από 20/10

Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

7/11 Καρυές Λακωνίας – μονοπάτι Καστανιάς 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το γραφικό χωριό Καρυές Λακωνίας, τόπο καταγωγής των ιερειών Καρυάτιδων. Πορεία στο 
μήκους 10χλμ. Μονοπάτι της Καστανιάς, μιας από τις διαδρομές του δικτύου Caryatides Trails. Θα διασχίσουμε φθινοπωρινά τοπία με 
πανέμορφα καστανοδάση, θα ακολουθήσουμε την καταπράσινη σκιερή ρεματιά του Αη Γιώργη, θα δούμε παλιές βρύσες, αγροικίες 
και κτήματα. Μέρος της διαδρομής είναι σε χωματόδρομο, ο οποίος περιβάλλεται από καστανιές. Φαγητό σε ταβέρνα στην όμορφη 
πλατεία των Καρυών και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 5, ΥΔ: 600μ. ΒΔ 1
Δήλωση συμμετοχής από: 27/10 

Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης
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13-14/11 Χελιδόνα (1975μ.) – Κόψη Αηλιάδων 1 , 3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου. Πορεία σε μονοπάτι δίπλα στον Καρπενησιώτη ποταμό προς το 
πετρογέφυρο των Κορυσχάδων και ανάβαση μέχρι το χωριό Κλαυσί. Μικρή στάση στην όμορφη πλατεία του χωριού και πορεία σε 
μονοπάτια και δασικό δρόμο μέχρι το Μεγάλο Χωριό. Εάν υπάρξει χρόνος, συνέχιση μέχρι τον οικισμό του Γαύρου και ανηφορική 
πορεία με κατάληξη στο Παλιό Μικρό Χωριό, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές. ΩΠ 4 ή 5, ΥΔ 400μ. ή 500μ., ΒΔ 1.
Κυριακή:
Ομάδα Α: Πορεία από δασικό δρόμο και μονοπάτι μέσα στις ελατοσκέπαστες πλαγιές της Χελιδόνας μέχρι την ομώνυμη κορυφή 
(1974μ.). Επιστροφή από τα ίδια στο Παλιό Μικρό Χωριό. ΩΠ 6, ΥΔ 1100μ., ΒΔ 3.
Ομάδα Β: Πορεία από δασικό δρόμο μέχρι το εκκλησάκι του Άη Σώστη, διάσχιση της όμορφης κόψης από εύκολα αλλά εκτεθειμένα 
βράχινα περάσματα και κατάληξη στη Χελιδόνα (1975μ.). Επιστροφή στο χωριό μαζί με την Ομάδα Α από την κλασική διαδρομή. 
Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ9, ΥΔ 1100μ., ΒΔ 3+.
Εξοπλισμός ομάδας Β: Κράνος, λανιέρες, κορδονέτα, 2 καραμπίνερ ασφαλείας. 
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 25/10

Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Λάζαρος Κουλπούζης

21/11 Λιβαδειά – Λαφύστειο όρος 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Λειβαδιά. Από το γήπεδο της Λιβαδειάς, πορεία από χωματόδρομο και γραφικό μονοπάτι μέχρι 
την κορυφή με πολύ ωραία θέα στα γύρω βουνά. Στη συνέχεια, πορεία από χωματόδρομο και μονοπάτι με κατάληξη στο εκκλησάκι 
της Ιερουσαλήμ, που είναι σκαρφαλωμένο μέσα στα βράχια, πάνω από την Λιβαδειά. Κατάβαση στις Πηγές της Κρύας στη Λιβαδειά. 
Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4-5, ΥΔ +/- 500Μ., ΒΔ 1.
Δήλωση συμμετοχής από 11/10

Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

27-28/11 Βόρειος Ταΰγετος γιορτή Μπουκουβάλας 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Καστόρειο Λακωνίας. Κυκλική πορεία: Μαρμαρογέφυρο – Αγ. Μάμας – σπηλαιοξωκλήσια Αγ. 
Λουκά και Μεσοσπορίτισσας – Μαρμαρογέφυρο. ΩΠ 3, ΥΔ μικρή, ΒΔ 1. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο και, νωρίς το βράδυ, συμμετοχή 
στα δρώμενα της Μπουκουβάλας με τη γιορτή του λαδιού, κεράσματα, μουσική και χορό.
Κυριακή: Προώθηση στο Γεωργίτσι, το μπαλκόνι του Ταΰγετου. Πορεία από δασικό δρόμο, είσοδος στο μαγευτικό φαράγγι των 
Μύλων και κατάληξη στο Καστόρειο. Αν λόγω βροχών το φαράγγι δεν περνιέται, θα πραγματοποιηθεί άλλη ανάλογη πορεία στην 
περιοχή. ΩΠ 4, ΥΔ -500μ., ΒΔ 1. 
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 8/11

Αρχηγός: Ιωάννα Πολύδερα

5/12 Όρος Πατέρας – Γέννηση Θεοτόκου (780μ.) - κορυφή Καλιακούδα (916μ.) 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για Βίλλια. Πορεία από το διάσελο του Μακρού όρους και το εκκλησάκι της Γέννησης της Θεοτόκου. 
Κατάβαση από δασικό δρόμο έως το μονοπάτι που ανεβαίνει από το Κριεμάδι και ανάβαση στην κορυφή Καλιακούδα (916μ.), με 
εντυπωσιακή θέα στο Κορινθιακό κόλπο, τον όρμο των Αιγοσθένων και της Ψάθας. Διάβαση βράχινου περάσματος και κατάβαση 
έως το δρόμο και το διάσελο Μάλια Ψάθα. Φαγητό στα Βίλλια και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 5-6, ΥΔ +320μ/-700μ., ΒΔ: 1
Δήλωση συμμετοχής από 24/11

Αρχηγοί: Διονύσης Κουκουλάς, Λάζαρος Κουλπούζης

11-12/12 Όλυμπος: Λιβάδι – Κίτρος (2418μ.) – Βουλγάρα (1683μ.) – Τιτάρος (1893μ.) 2 , 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για το ξακουστό βλαχοχώρι του Ολύμπου, το Λιβάδι. Διανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στον Κοκκινοπλό και ανάβαση με μεγάλη κλίση στην κορυφή Κίτρος (2418μ.), με την εξαιρετική θέα προς 
τις ψηλές κορυφές του Ολύμπου. Επιστροφή στον Κοκκινοπλό από τα ίδια ή, αν υπάρξει χρόνος, από τη χαράδρα της Σταλαγματιάς. 
ΩΠ 9, ΥΔ 1350μ., ΒΔ 3.
Φαγητό στον Κοκκινοπλό και επιστροφή στο Λιβάδι.
Κυριακή: Από παλιό μονοπάτι, ανάβαση μέχρι τον Προφήτη Ηλία και, στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ράχη, ανάβαση μέχρι την ψη-
λότερη κορυφή του Τίταρου (1839μ.) και επιστροφή από τα ίδια στο Λιβάδι. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 6, ΥΔ 750μ., ΒΔ 2.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 22/11

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης
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19 /12 Μαίναλο – Αϊντίνης (1849μ.) 2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07.00 για Τρίπολη –Καρδαρά (1.030μ.). Ανάβαση από σηματοδοτημένο μονοπάτι προς Ροεινό μέσα σε 
πυκνό ελατοδάσος με αισθητή κλίση. Από στο τρίστρατο Ροεινό – Κάψια – Αϊντίνης, πορεία από μονοπάτι αρχικά σε σάρα και εν 
συνεχεία σε πυκνή βλάστηση μέχρι το μικρό οροπέδιο κάτω από τον κώνο της κορυφής. Με διαγώνια κίνηση, ανάβαση στον Αϊντίνη 
(1849μ.), δεύτερη ψηλότερη κορυφή του Μαινάλου, με εκπληκτική θέα προς τις άλλες κορυφές του και τα γύρω βουνά. Φαγητό 
στην Κάψια και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 6, ΥΔ 820μ., ΒΔ 2. 
Δήλωση συμμετοχής από 8/12

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης

24-26/12 Χριστούγεννα στο Νότιο Πήλιο 1

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Λαύκος στο Νότιο Πήλιο, όπου και όλες οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο. Από 
την πλατεία του χωριού κατηφορική πορεία σε παλιό καλντερίμι μέχρι τη Μηλίνα και επιστροφή στον Λαύκο από άλλο μονοπάτι/
καλντερίμι. ΩΠ 3, ΥΔ -/+300μ., ΒΔ 1. Το βράδυ εορταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο.
Σάββατο: Προώθηση στο παράλιο χωριό Κόττες. Ανάβαση μέχρι το χωριό Τρίκερι (ΩΠ 1, ΒΔ 1) και κατάβαση στο ψαροχώρι της Αγ. 
Κυριακής. Επιστροφή στο Τρίκερι και περιήγηση στο παραδοσιακό χωριό. Το μεσημέρι, προώθηση στο λιμανάκι του Αλογόπορου 
και, αν ο καιρός το επιτρέψει, μετάβαση με βάρκα στο νησάκι Παλιό Τρίκερι. Περιήγηση στο νησί και στο μοναστήρι της Παναγίας. 
Αργά το απόγευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Κυριακή: Προώθηση στην Αργαλαστή, το κεφαλοχώρι του Νότιου Πηλίου, και σύντομη περιήγηση. Κατάβαση από παλιό καλντερίμι 
μέχρι το Λεφόκαστρο, στην ακτή του Παγασητικού κόλπου. Φαγητό στον Βόλο και, νωρίς το απόγευμα, αναχώρηση για Αθήνα.  
ΩΠ 2,5, ΥΔ -300μ., ΒΔ1.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 1/12 

Αρχηγός: Ιωάννα Πολύδερα

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ 2022
Παρακαλούμε	συμβουλευτείτε	το	επόμενο	τεύχος	των	Φυσιολατρικών	Οριζόντων	 

(Ιανουάριος-Αύγουστος	2022)	για	τυχόν	αλλαγές.

16/1 Δεσφίνα – Δελφοί – μονοπάτι Κόχραν 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Δεσφίνα. Πορεία από τους πρόποδες της Κίρφης, κάτω από την κορυφή Κόχραν, σε πετρόκτι-
στο κατηφορικό μονοπάτι με θέα τον υπεραιωνόβιο ελαιώνα της Άμφισσας και τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Διάσχιση της 
κοίτης του Πλείστου ποταμού, ανάβαση μέσα από το χωριό Χρυσό και κατάληξη τους Δελφούς. Φαγητό σε ταβέρνα στο Ζεμενό και 
επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4, ΥΔ 500μ., ΒΔ 1.
Δήλωση συμμετοχής από 5/1

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης

23/1 Μαίναλο: Λεβίδι – Βλαχέρνα – κοπή πίτας ΠΟΑ 1  ή X1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το ιστορικό χωριό Λεβίδι Μαινάλου. Ανάβαση από δασικό δρόμο και ελατοσκέπαστα μονοπάτια 
μέχρι τα ξέφωτα του Μικρού Πετρίτη, με πανοραμική θέα στα βουνά του βόρειου τείχους της Αρκαδίας. Στη συνέχεια, πάλι από 
μονοπάτι, κατηφορική πορεία προς Βλαχέρνα. ΩΠ 6, ΥΔ 600μ.,ΒΔ 1 ή Χ1. Κοπή της πίτας του ΠΟΑ σε τοπική ταβέρνα και επιστροφή 
στην Αθήνα.
Δήλωση συμμετοχής από 12/1

Αρχηγός: ΔΣ

23/1 Μαίναλο: Οστρακίνα (1980μ.)– κοπή πίτας ΠΟΑ X2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου και το καταφύγιο του ΕΟΣ Τρίπολης. Ανάβαση στην Οστρακίνα 
(1980μ.), ψηλότερη κορυφή του Μαινάλου. Επιστροφή από τα ίδια μέχρι το καταφύγιο και, στη συνέχεια, από μονοπάτια και δασικό 
δρόμο, κατάβαση στη Βλαχέρνα για την κοπή της πίτας του ΠΟΑ σε τοπική ταβέρνα. ΩΠ 7, ΥΔ 700μ., ΒΔ Χ2.
Δήλωση συμμετοχής από 12/1

Αρχηγός: ΔΣ

30/1 Τζουμέρκα: Λάπατα (1350μ.) 1

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Γιάννενα, όπου και όλες οι διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο.
Σάββατο: Προώθηση, μέσω γέφυρας Τσιμόβου και χαράδρας Αράχθου, στον οικισμό Κέδρος. Πορεία προς καταρράκτες Καζάνια, 
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τους οποίους θα θαυμάσουμε από μακριά, ανάβαση από το παλιό μονοπάτι των αγωγιατών και στη συνέχεια από χωματόδρομο σε 
πευκόφυτη περιοχή, στην κορυφή Λάπατα (1350μ.), με υπέροχη θέα προς τα Τζουμέρκα, την Πίνδο, το Περιστέρι και το λεκανοπέ-
διο των Ιωαννίνων, με τη πόλη και τη γραφική λίμνη Παμβώτιδα. Συνέχιση της πορείας από χωματόδρομο μέσα σε καταπληκτικό 
ελατόδασος και κατάληξη στο Πετροβούνι, το χωριό του Κατσαντώνη. Φαγητό σε ταβέρνα του χωριού και επιστροφή στα Γιάννενα. 
ΩΠ 5, ΥΔ +/- 400μ., ΒΔ 1.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Ελληνικό για επίσκεψη στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Παπαγιάννη και κατόπιν στο χωριό Πλάκα. 
Πορεία προς το πρόσφατα αναστηλωμένο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, κατόπιν από χωματόδρομο προς τη Μονή Μουχουστίου και 
στη συνέχεια από μονοπάτι στο γραφικό ξωκλήσι του Αγίου Βασιλείου με καταπληκτική θέα στη χαράδρα του Αράχθου. Επιστροφή 
από τα ίδια, φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4, ΥΔ +/-200μ., ΒΔ 1.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από 19/1

Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

6/2 Κίρφη: Ξηροβούνι (1560μ.) ΒΔ Χ1
Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Ζεμενό. Μέσα από ελατόδασος, ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή του, το Ξηροβούνι (1560μ.), 
και κατάβαση στο Δίστομο. Η Κίρφη χωρίζεται από τον Ελικώνα από τον κάμπο του Δίστομου, ενώ, από τον Παρνασσό, από την 
κοιλάδα που σχηματίζει ο Πλείστος ποταμός. ΩΠ 6, ΥΔ +800/-1100μ., ΒΔ Χ1.
Δήλωση συμμετοχής από 26/1

Αρχηγοί: Διονύσης Κουκουλάς, Λάζαρος Κουλπούζης

13/2 Παρνασσός: Γεροντόβραχος (2396μ.) – Τσάρκος (2415μ.)  X2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού στη θέση Κελάρια. Ανάβαση από μονοπάτι στη ράχη του 
Γεροντόβραχου στην ψηλότερη, ομώνυμη κορυφή του (2396μ.). Στη συνέχεια, διάσχιση της κορυφογραμμής και ανάβαση στον 
Τσάρκο (2415μ.). Επιστροφή από άλλη διαδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο. ΩΠ 8, ΥΔ 800μ., ΒΔ Χ2.
Εξοπλισμός: κραμπόν, πιολέ.
Δήλωση συμμετοχής από 2/2

Αρχηγός: Νικόλας Αναστασόπουλος.

20/2 Περδικούλα – Λίμνη Δασίου – Μεσαία Τρίκαλα X1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Άνω Τρίκαλα Κορινθίας. Πορεία σε ωραίο μονοπάτι μέσα σε ελατόδασος μέχρι την κορυφή 
Περδικούλα, με την πανοραμική θέα. Κατάβαση στην γραφική λίμνη Δασίου και, στη συνέχεια, από δασικό δρόμο και μονοπάτι, 
κατάληξη στα Μεσαία Τρίκαλα. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 5, ΥΔ 500μ., ΒΔ Χ1.
Δήλωση συμμετοχής από 11/2

Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

20/2 Μεγάλη Ζήρεια: Σημείο (2374μ.) X2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομικό κέντρο Ζήρειας. Πορεία σε δασικό δρόμο μέχρι την αρχή της βόρειας ράχης 
της Ζήρειας. Ανάβαση, από τη ράχη με την υπέροχη θέα, προς τον Χελμό και τα βουνά της Ρούμελης, στην κορυφή Σημείο (2374μ.), 
την ψηλότερη της Βόρειας Πελοποννήσου. Κατάβαση από την κλασική διαδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο και επιστροφή στην 
Αθήνα. ΩΠ 7, ΥΔ 900, ΒΔ Χ2.
Δήλωση συμμετοχής από 11/2

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

Πάσχα 2022 στο Μαρόκο
6ήμερο trekking: Γύρος του Άτλαντα. 
Πληροφορίες από τον Ιανουάριο 2022 στη γραμματεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr

74

Ο	ΠΟΑ	εκφράζει	τις	θερμές	του	ευχαριστίες	προς	όλους	τους	αρχηγούς	των	εκδρομών	
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή οιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ομίλου σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων του. 
Επιπλέον σημαίνει ότι:
• Ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος 

στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη 
δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη 
για την ασφάλειά του/της.

• Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό 
που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη 
του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

• Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή ομίλου όσο και κατά 
του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

• Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της 

ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού-βουνού δεν εξασφαλίζουν 
την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την 
κρίση του δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα 
εφόδια ή γνώσεις, ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά, κλπ.) 

• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ-κραμπόν και καλή εμπειρία 
χειμερινού βουνού.

• Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε συνήθη 
κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

Τα γραφεία μας, οδός Ζαΐμη 45, Αθήνα, 
είναι ανοικτά καθημερινά από Δευτέρα 
μέχρι Παρασκευή 7-9 μμ., όπου δεχόμα-
στε 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 ακυρώ-
σεις 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 συμ-
μετοχή είναι έγκυρη μετά την καταβολή 
της προκαταβολής που απαιτείται. Η 
προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε πε-
ρίπτωση ακύρωσης, εκτός εάν η κενή 
θέση καλυφθεί. 
Ακυρώσεις μέσω τηλεφωνητή δεν 
γίνονται δεκτές.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΠΛΗ 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΒΟΥΝΟ
ΣΑΚΙΔΙΟ • •

ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (με εφεδρικές μπαταρίες) • •

ΑΡΒΥΛΕΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ (να καλύπτουν τον αστράγαλο) •

ΑΡΒΥΛΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (δερμάτινες ή πλαστικές) •

ΠΑΓΟΥΡΙ 1 - 1,5 lt • •

ΠΥΞΙΔΑ - ΣΦΥΡΙΚΤΡΑ - ΣΟΥΓΙΑΣ • •

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ • •

ΚΑΠΕΛΟ ΗΛΙΟΥ •

ΣΚΟΥΦΟΣ •

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ • •

ΓΑΝΤΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ •

ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΧΕΙΛΙΩΝ • •

ΚΑΛΤΣΕΣ μάλλινες ή συνθετικές (+ εφεδρικές) • •

ΘΕΡΜΟΕΣΩΡΟΥΧΑ • •

FLEECE ή ΜΑΛΛΙΝΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ • •

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (το χειμώνα μάλλινο ή fleece) • •

ΣΑΛΟΠΕΤΑ •

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ (αδιάβροχο και διαπνέον) • •

ΓΚΕΤΕΣ •

ΜΠΑΤΟΝ • •

ΠΙΟΛΕ •

ΚΡΑΜΠΟΝ •

ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ • •

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ • •

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

Σακούλες σκουπιδιών...
Προστατεύουμε το φυσικό 
περιβάλλον που μας φιλο-
ξενεί σε κάθε εκδρομή μας! 
Φεύγοντας, παίρνουμε πά-
ντα τα σκουπίδια μαζί!
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