


Ορειβατικά Καταφύγια ΠΟΑ

Τα καταφύγιά μας διατίθενται και σε ιδιώτες εκτός ορειβατικών συλλόγων.  
Ενημερωθείτε σχετικά από τη γραμματεία του ΠΟΑ και στο www.poa.gr.

Το καταφύγιο του ΠΟΑ στη Γκιώνα

Το καταφύγιο του ΠΟΑ στα Βαρδούσια
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 ΜΕΛΟΣ:
• Ελληνικής Ομοσπονδίας  

Ορειβασίας & Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ)
• Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών  

Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων 
Ελλάδος (ΟΦΟΕΣΕ)

• Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας  
Ελλάδος (ΣΟΕ)

Καθώς μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο για τα 70χρονα του 
ΠΟΑ συνειδητοποίησα (για άλλη μια φορά) την 40χρονη και 

πλέον παρουσία μου στο σύλλογο. Μια ολόκληρη ζωή που στη διάρ-
κειά της γίναμε μάρτυρες μεγάλων αλλαγών σε όλους τους τομείς 
της καθημερινότητάς μας. Από αυτές τις (ενίοτε) μεταμορφώσεις 
δεν εξαιρέθηκε και ο μικρόκοσμος των ορειβατικών συλλόγων. Στο 
τέλος της δεκαετίας του 70 υπήρχαν όλοι κι όλοι καμιά εκατοστή 
ορειβάτες στην Αθήνα μαζί με κάπως περισσότερους πεζοπό-
ρους και όλοι αυτοί σε λιγοστούς συλλόγους. Για να κάνουμε μια 
απαιτητική χειμερινή εξόρμηση πολλές φορές οργανώναμε κοινές 
εξορμήσεις με άλλους συλλόγους για να γεμίσουμε ένα μικρό τρι-
αντάρι πούλμαν…!

Σαράντα χρόνια μετά, η ορειβατική σκηνή στην Ελλάδα έχει 
αλλάξει ριζικά. Πολλοί αξιόλογοι ορειβάτες δραστηριοποιούνται σε 
όλη τη χώρα και οι πεζοπορικές εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου 
έχουν κερδίσει την προτίμηση σημαντικού αριθμού ανθρώπων για 
τα ελληνικά δεδομένα. Πολλοί αξιόλογοι σύλλογοι έχουν δημιουρ-
γηθεί και αναπτύσσονται διαρκώς, κάτι που δημιουργεί ελπίδα για 
το μέλλον των ορεινών δραστηριοτήτων στον τόπο μας.

Και όμως υπάρχει κάτι που κάνει αρνητική εντύπωση. Πώς οι 
άνθρωποι, που σήμερα ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το βουνό και τις 
δραστηριότητές του, είναι τόσο αδιάφοροι για τους φορείς που τους 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε αυτές τις δραστηριότητες. Και αυτό, 
γιατί, ενώ οι σύλλογοι είναι πολλοί, οι άνθρωποι που ασχολούνται και 
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στελεχώνουν τους συλλόγους είναι εξαιρετικά 
λίγοι. Και πώς ερμηνεύεται το φαινόμενο όλων 
αυτών που συμμετέχουν στις εξορμήσεις των 
συλλόγων χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη 
να δηλώσουν έστω την συμπαράστασή τους 
σε αυτούς που δουλεύουν για να κρατήσουν 
τους συλλόγους αυτούς ζωντανούς.

Η ερμηνεία είναι πρόδηλη και περιλαμ-
βάνεται στην έννοια του καταναλωτισμού που 
κατατρέχει όλες τις ανθρώπινες δραστηριό-
τητες στις μέρες μας. Και εδώ θα πρέπει όλοι 
μας να θέσουμε την παρακάτω ερώτηση: «Τι 
είναι πιο εύκολο: να αγοράσεις μια υπηρεσία 
ορεινού τουρισμού ή να δημιουργήσεις με την 
παρέα σου κάτι ανάλογο;». 

Εκ πρώτης φαίνεται πως ναι. Είναι πιο 
εύκολο να την αγοράσεις –από ένα ταξιδιω-
τικό γραφείο ή έναν σύλλογο–, χωρίς πολλές 
φορές να βλέπεις τη διαφορά ανάμεσα στα 
δύο. Αν όμως το δει κανείς σε βάθος χρόνου, 
θα διαπιστώσει ότι τα οφέλη είναι πολύ λιγό-
τερα και η ποιότητα της δραστηριότητας που 
παράγεται πολύ διαφορετική. Αυτό συμβαίνει 
γιατί, η ποιότητα μιας δραστηριότητας που 
δεν καταναλώνεται απλά αλλά συμμετέχουμε 
στην διαμόρφωσή της, περιέχει πολύ περισ-
σότερα συστατικά από την δραστηριότητα 
αυτή καθαυτή.

Περιέχει την φαιά ουσία που καταναλώσα-
με μαζί με τους φίλους μας για να φτιάξουμε 
το επόμενο πρόγραμμα αναβάσεων. Την αγω-
νία να οργανώσουμε σωστά και με ασφάλεια 
μια χειμερινή ανάβαση. Τον εκνευρισμό να 
συντονίσουμε με επιτυχία μια πεζοπορική 
εξόρμηση σε ένα νησί και στο τέλος την ικανο-
ποίηση των συμμετεχόντων και τις ευχαριστίες 
που όλα πήγαν καλά. Τις δημιουργικές διαφω-
νίες και ψιλοτσακωμούς στα συμβούλια και τις 
επιτροπές και στις συνέχεια τις μπύρες με τα 
πιτόγυρα στο τέλος της βραδιάς. Τις «μαγικές» 
στιγμές όπου η λέξη παρέα αποκτά μια άλλη 
αξία καθώς εμποτίζεται από την έννοια της 

πραγματικής φιλίας. Την ανάμνηση των γερό-
ντων που μας βρήκαν παιδιά και μας άλλαξαν 
ριζικά την ζωή μας όλη. Την ελπίδα τέλος ότι 
κι εμείς κάτι καλό θα αφήσουμε για κάποιους 
στο πέρασμά μας από την δεύτερη οικογένειά 
μας… τον ορειβατικό μας σύλλογο.

Είναι λοιπόν σημαντικό, σε αυτή την 
επέτειο των 70 χρόνων του ΠΟΑ, για όλους 
εμάς που περάσαμε ένα μεγάλο μέρος της 
ζωής μας μέσα σε ορειβατικούς συλλόγους, 
προσφέροντας αλλά και απολαμβάνοντας 
την προσφορά των άλλων, να βάλουμε έναν 
κυρίαρχο στόχο που δεν είναι άλλος από την 
συνέχεια του πνεύματος της συλλογικότητας 
σαν αντίβαρο στον καταναλωτισμό. Θα πρέ-
πει να εμφυσήσουμε στον κόσμο την ιδέα ότι 
ορειβασία-πεζοπορία δεν είναι να κατανα-
λώνεις αναβάσεις, εκδρομές, εξοπλισμό και 
κάθε λογής «εμπειρίες». Γιατί οι πραγματικές 
«εμπειρίες» δεν καταναλώνονται αλλά απο-
κτώνται από την αλληλεπίδρασή μας με τους 
«άλλους» –συνοδοιπόρους-ορειβάτες– και το 
«περιβάλλον» που έχουμε την τύχη ακόμα να 
απολαμβάνουμε. 

Αντώνης Παπάδης

TO NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΠΟΑ 
Για την περίοδο 2019-2020

Πρόεδρος: 
 Αναστάσιος Βάσσος
Αντιπρόεδρος: 
 Νικόλαος Σταμπολίδης
Γενικός Γραμματέας: 
 Αντώνιος Παπάδης
Ειδικός Γραμματέας: 
 Νικόλαος Χαρίτος
Ταμίας: 
 Πηνελόπη Παρασκευοπούλου
Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης: 
 Ιωάννα Πολύδερα
Έφορος Αναβάσεων: 
 Ιωάννης Δημητράκης
Έφορος Καταφυγίων & Υλικών: 
 Ιωάννης Τζίμας
Έφορος Εκδηλώσεων: 
 Ουρανία Χατζηδάκη

/polocenter

Σ. Ζησιμοπούλου 62 Π. Φάληρο 2109414020 faliro@polocenter.gr
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Διάσχιση του Αρχιπελάγους Lofoten στη Νορβηγία,  
το πρώτο 15θημερο του Ιουλίου 2020

Μια πεζοπορική διάσχιση 
12 ημερών, 160 χλμ.,  με 
αντίσκηνα στο πιο όμορφο 
αρχιπέλαγος της Ευρώπης 
που είναι γνωστό για την 
εξαιρετική και σπάνια φυσική 
ομορφιά του. Το αρχιπέλαγος 
βρίσκεται πολύ κοντά στον 
Αρκτικό κύκλο και είναι ένα 
από τα ωραιότερα μέρη του 
πλανήτη, καθώς τα νησιά του 
χαρακτηρίζονται από τα βου-
νά με τις επιμήκεις κορυφές 
τους. Το όνομά του σημαίνει «το πόδι του λύγκα» και σχετίζεται με τη μορφή που σχηματίζουν 
τα νησιά, έτσι όπως φαίνονται από την ηπειρωτική χώρα, αλλά αναφέρεται και ως «Lofoten 
Wall», γιατί μοιάζει με τείχος.
Για περισσότερες πληροφορίες Νίκος Τόδουλος, ntodoulo@yahoo.gr



Π έρασαν 10 χρόνια από τον Ιούλιο του 
2009, που, στα ανοιξιάτικα ακόμα 
Βαρδούσια, γιορτάσαμε την 60η επέ-

τειο από την επίσημη ίδρυση του ΠΟΑ.
Στο επετειακό τεύχος του 2009 είχαμε 

δημοσιεύσει ιστορίες και φωτογραφίες κυ-
ρίως από τις πρώτες δεκαετίες του Ομίλου. 
Σήμερα, 70 χρόνια από την 31η Μαΐου του 
1949, θα σταθούμε στη δράση της τελευ-
ταίας δεκαετίας.

Η δεκαετία αυτή δυστυχώς συμπίπτει με 
την εποχή της μεγάλης κρίσης που όλοι μας 
βιώσαμε και που τα σημάδια της είναι ακόμα 
νωπά, ενώ οι επιπτώσεις της φαίνεται να μας 
επηρεάζουν τουλάχιστον για μια δεκαετία 
ακόμα. Πολλά μέλη, ακόμα και του ΔΣ, ανα-
γκάστηκαν να ξενιτευτούν, ενώ άλλοι έμειναν 
άνεργοι. Όμως, παρά ταύτα, τα μέλη μας, 
είτε σε οργανωμένη εξόρμηση του Ομίλου 
μας είτε αυτόνομα, κατάφεραν να πεζοπο-
ρήσουν, να σκαρφαλώσουν, να διασχίσουν με 
τα πόδια ή τα πέδιλα, να ποδηλατήσουν και 
να καταρριχηθούν σε σπήλαια και φαράγγια 
από τα Icelandic Highlands, την Λαπωνία και 
τη Γροιλανδία έως το CapoVerde, το Mount-
Kenya, τη Μαδαγασκάρη και την Ανταρκτική. 
Κι από το Yosemite, τη Γουατεμάλα και τη Λίγο πριν την κορυφή του Triglav στη Σλοβενία.

Ορειβατικό σκι στη Γκιώνα. Φαράγγι Γοργοπόταμου.

70 χρόνια ΠΟΑ
του Νίκου Σταμπολίδη
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Sierra Maestra έως το Μπουτάν, τα φαράγγια 
του Νεπάλ, τη Σρι Λάνκα και το Βιετνάμ.

Πέντε εκλεγμένα διοικητικά συμβούλια 
υποστήριξαν, διοργάνωσαν και συνέδραμαν 
όλη αυτή τη δράση. 

Από την πλούσια αυτή δράση, θα πρέπει 
να σταθούμε σε δύο ιδιαίτερες αναβάσεις.

Το καλοκαίρι του 2012, ο Νίκος Λαζανάς, 
σε αποστολή της ΕΟΟΑ στο Ladakh, ανέβηκε 
στην απάτητη κορυφή των Ιμαλαΐων Lama…
Soo (5947μ.) και, σε δεύτερη παγκόσμια 
ανάβαση, στο Skilma Kangri (6020μ.). 

Τον Σεπτέμβριο του 2014, ο Βαγγέλης 
Ζέκης σκαρφάλωσε την Βόρεια των Grandes 
Jorasses από την Colton-MacIntyre (ED). 

Ο Νίκος Τόδουλος πραγματοποίησε πολ-
λές πρωτότυπες αποστολές, με έμφαση στις 
πολικές περιοχές, όπως το 2015 σε πολυή-
μερη διάσχιση στην Ανταρκτική και το 2010 
σε διεθνή αποστολή διάσχισης της Ισλανδίας 
πεζή (452 χλμ.).

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, 
συνεχίστηκε η προσπάθεια που καταβάλλει 
ο Όμιλος για τη διοργάνωση σχολών ορει-
βασίας-αναρρίχησης. Από το 2015, τα μέλη 
μας  Βαγγέλης Ζέκης και Νίκος Λαζανάς εί-
ναι πλέον εκπαιδευτές της ΕΟΟΑ, ενώ από 
το 2018 έγιναν και οδηγοί βουνού. Το 2016 
οι Νικόλας Αναστασόπουλος και Χρήστος 
Δανιήλ είναι βοηθοί εκπαιδευτές της ΕΟΟΑ. 
Έτσι, από το 2016 οι Σχολές μας βασίζονται 
αποκλειστικά στα δικά μας παιδιά, ύστερα 
από προσπάθειες 20 ετών.

Σε αυτή τη δεκαετία επικεντρωθήκαμε 

8η Διεθνής Συνάντηση  
Canyoning Ossola  
2010 στην Ιταλία

Φαράγγι Γοργοπόταμου.

Τρέκινγκ στο Bhutan.

5



στις πολυήμερες διασχίσεις ορεινών συγκρο-
τημάτων, αυτή τη λιχουδιά της ορειβασίας, 
με αρχηγό-πρωτεργάτη τον Γιάννη Δημη-
τράκη. Το 2010 με τη διάσχιση της Νότιας 
Πίνδου, το 2011 με διάσχιση ορειβατικού 
σκι σε Mischabel-Μonte Rosa, το 2013 με 
τον γύρο της Brenta, το 2015 με τη διάσχιση 
της Ρούμελης από Λιβαδειά μέχρι Αγρίνιο 
(254χλμ.), το 2017 με τα Πυρηναία (HRP – 28 
μέρες, 455χλμ., 31,000μ. συνολική υψομετρι-
κή διαφορά), τη διάσχιση των Αγράφων το 
ίδιο έτος, και την AltaVia 2 στους Δολομίτες 
(180χλμ., 30 διάσελα, πάνω από 11.000μ. 
υψομετρικής διαφοράς). Φέτος έρχονται οι 
Τυρολέζικες Άλπεις του Ötztal με τους πα-
γετώνες τους.

Από το 2010, ο Όμιλος ακολουθεί συστη-
ματικά τις διαδικασίες λήψης αθλητικής ιδιό-
τητας, αφού, ως γνωστόν, η ΕΟΟΑ ανήκει στη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο ΠΟΑ, το 
2016, δημιούργησε αθλητικό τμήμα αναρρί-
χησης με 6 νεαρούς αθλητές και προπονητή 
τον Αντώνη Σκευοφύλακα. Οι αθλητές μας 
Μανώλης Μαυρομάτης, Γιάννης Noel-Baker 
και Γιώργος Μανέτας μας χάρισαν διακρίσεις 
τόσο σε ελληνικούς όσο και διεθνείς αγώνες. 

Δολομίτες της Brenta.

70 χρόνια ΠΟΑ

Η ομάδα στην κορυφή του Breithorn.

Φινλανδία: Χειμερινή διάσχιση του Arctic Bear Trail.

Αποστολή στην Ανταρκτική.
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Το πρώτο μετάλλιο στο ορειβατικό σκι χά-
ρισε στον Όμιλό μας ο Νικόλας Αναστασό-
πουλος στο 26ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Ορειβατικού Σκι (χάλκινο).

Σε αυτή τη δεκαετία έγινε μεγάλη 
προσπάθεια, η οποία και (δυστυχώς) συ-
νεχίζεται, για την εκ βάθρων συντήρηση 
και ανάδειξη του καταφυγίου μας στη 
Γκιώνα. Ξεκινήσαμε με την υδροδότηση 
και, στη συνέχεια, το 2012, με τοποθέτη-
ση σύγχρονων ενεργειακών κουφωμάτων, 
εκτεταμένη υγρομόνωση και γενικευμένη 
συντήρηση. Από τις ζημιές που προκλή-
θηκαν τον βαρύ χειμώνα του 2015, χρει-
άστηκε να γίνει και πάλι το 2016 και το 
2017 πλήθος εργασιών αποκατάστασης 
και μόνωσης. Δυστυχώς, παρά τις συστη-
ματικές προσπάθειές μας, τα προβλήματα 
δεν έχουν ακόμα επιλυθεί. 

Το 2013 έγινε ανακαίνιση των Γραφείων 
του Ομίλου.

Ο ΠΟΑ, από το 2009, έγινε μέλος της Σπη-
λαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Η δρα-
στηριότητα του Ομίλου στο canyoningστην 
αρχή της δεκαετίας ήταν εντυπωσιακή, με 
πολλές σχολές όλων των επιπέδων, πολυ-

Αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια.

Σχολή canyoning.

Χειμερινή Διάσχιση στη Σουηδία 
– Kungsleden Arctic Royal Trail.

Διάσχιση στην Ανατολική Γροιλανδία.
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Τατζικιστάν: Πεζοπορώντας  
στο οροπέδιο των Παμίρ.

Αρκτική: Αρχιπέλαγος Svalbard.

ΑΛΠΕΙΣ 2016: Lyskamm (4527μ.), Mont Velan (3734μ.), 
Grand Tournalin (3370μ.), Testa Grigia (3315μ.)

70 χρόνια ΠΟΑ

πληθή συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις 
(Ιταλία, Capo Verde, Νεπάλ) και αθρόα 
παραγωγή δυνητικών στελεχών. Αυτές οι 
δραστηριότητες εκτόπισαν τις προγραμ-
ματισμένες καταβάσεις φαραγγιών από το 
επίσημο πρόγραμμα του ΠΟΑ, ενώ το κενό 
μεγάλωσε με τη μετανάστευση του Νίκου 
Χαρίτου στη Μέση Ανατολή. Ευτυχώς, με 
τη συνδρομή της Βαρβάρας Βλαβιανού και 
τις άοκνες προσπάθειες του Λευτέρη Δη-
μητρόπουλου, καθώς και τη συνδρομή του 

Κωνσταντίνου Μπέκα, καταφέραμε να 
ξαναδώσουμε πνοή στην όμορφη αυτή 
δραστηριότητα. Με την επιστροφή του 
Νίκου, είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουμε και 
πάλι δυνατοί.

Μια μεγάλη επιτυχία για τον ΠΟΑ 
ήταν η άνοδος στην 1η Κατηγορία του 
Πίνακα Αξιολόγησης Δράσης της ΕΟΟΑ. 
Επί δύο συνεχή έτη (2016 και 2017), ο 
Όμιλος κατέλαβε την 3η θέση στη γενική 

Grandes Jorasses North Face.
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κατάταξη των σωματείων. Το ίδιο 
αναμένουμε να συμβεί και το 
2018. Αισθανόμαστε υπερήφανοι 
γι’ αυτό, καθώς το συγκεκριμένο 
επίτευγμα αντανακλά τη συμβο-
λή των στελεχών, αρχηγών, εκ-
παιδευτών και αθλητών του ΠΟΑ, 
τη μεγάλη προσπάθεια που κα-
ταβάλλουμε για να οργανώνουμε 

Triangle du Tacul (3970μ.) στην  
3η σχοινιά της Perroux Gully.

Διάσχιση Ρούμελης.
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σχολές, να δραστηριοποιούμαστε στο κομ-
μάτι της αθλητικής αναρρίχησης και, πάνω 
απ’ όλα, να δημιουργούμε ένα πρόγραμμα 
αναβάσεων ελκυστικό για όλον τον κόσμο.

Προσπαθήσαμε να εντάξουμε και το ορει-
βατικό σκι στο πρόγραμμα αναβάσεων τόσο 
του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. 
Παράλληλα, θελήσαμε να οργανώσουμε συ-
ναντήσεις ορειβατικού σκι σε διασυλλογικό 
επίπεδο. 

Προχωρήσαμε πολύ τόσο στο θέμα της 
νομιμοποίησης των καταφυγίων μας όσο και 
στην εξασφάλιση της αθλητικής ιδιότητας 
του ΠΟΑ.

Όμως, η εποπτεία, η οργάνωση και η 
εκτέλεση όλων αυτών των δραστηριοτήτων 
απαιτεί ένα ατέρμονο αγώνα του ΔΣ ενάντια  
στη γραφειοκρατία. Συχνά αισθανόμαστε ότι 
χάνουμε την επαφή με τη χαρά του βουνού 
κι ασχολούμαστε διεκπεραιωτικά μαζί του. 
Όλα γίνονται πιο πολύπλοκα, πιο σύνθετα, 
πιο γραφειοκρατικά, πιο νομικά μέσα σε μια 
δύσκολη οικονομική συγκυρία, σα να χάνε-
ται η ανεμελιά και η προσμονή του πού θα 
ανέβουμε την επόμενη Κυριακή. Δεν έχουμε 
καταφέρει ακόμα να ενσωματώσουμε σε 
ικανοποιητικό βαθμό αποφοίτους σχολών 
και νεαρά σε ηλικία μέλη μας στην οργάνω-
ση και τη δομή της λειτουργίας μας. Το νέο 
αίμα είναι απαραίτητο για την υγιή πορεία 
της διοίκησης αλλά και όλου του ΠΟΑ. Στην 
πρόσφατη Γενική Συνέλευση, τον περασμέ-

10
Νότια Αφρική: Διασχίζοντας τα βουνά των Δράκων.

Συμμετοχή στην 1η Διεθνή Συνάντηση  
Canyoning στο Νεπάλ.



Αγωνιστική αναρρίχηση.

Διάσχιση Πυρηναίων.

νο Δεκέμβριο, φάνηκε να τέθηκαν κάποιες 
βάσεις προς αυτή την κατεύθυνση με την 
πρόταση για δημιουργία επιτροπών που θα 
συνδράμουν το έργο του ΔΣ.

Αν σας κουράσαμε με τα επιτεύγματα του 
Ομίλου μας από το 2010, θα θέλαμε να σας 
πούμε ότι είμαστε χαρούμενοι, γιατί μέσα σ’ 
αυτή την τόσο δύσκολη για την πατρίδα μας 
δεκαετία της ύφεσης και των μνημονίων, 
17.862 ψυχές γεύτηκαν τη χαρά της φύσης 
μαζί μας στις οργανωμένες αναβάσεις μας. 
Στα μάτια τους βλέπουμε συχνά ένα ευχαρι-
στώ όμοιο με αυτό που λέω κι εγώ σ’ αυτούς 
που μου έδειξαν ότι στον Επιτάφιο της Αμορ-
γού τα καλντερίμια είναι στρωμένα με άγρια 
ρίγανη, σ’ αυτούς που ακολούθησα τα βήματά 
τους στην κόψη της Αλογόραχης, σ’ αυτούς 
που μου έδειξαν στο λιόγερμα κόκκινο το 
Cevedale από τις ορθοπλαγιές της Brenta. 

Η ζωή είναι ένα σύνολο από στιγμές. 
Κάποιες απ’ αυτές τις μοιραζόμαστε λαχα-
νιασμένοι σε μια ανάβασή μας. Θα συνεχί-
σουμε να προσφέρουμε στιγμές, πιστοί στα 
αντισυμβατικά, ρομαντικά, 70ετή ιδανικά μας, 
«τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι», με την ίδια 
πάντα ευλάβεια,από τις θυμαριές της Σικίνου, 
στην τελευταία σκοινιά του Hörnligrat, στο 
μανιτάρι του Toqllaraju και, γιατί όχι, κάποτε 
και στο Hillary Step. 

70 χρόνια ΠΟΑ
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Alta Via 2 
ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ 2018 ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΑ

Κείμενο - Φωτογραφίες: Γιάννης Δημητράκης 

Forcella della Roa και Piz Duleda.
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Alta Via 2 
ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ 2018 ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΑ
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Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος μας έχει 
δημιουργήσει μια παράδοση μεγάλων 
διασχίσεων – trekking στην Ελλάδα αλλά 

και στην Ευρώπη. Το 2010 με την διάσχιση της 
Νότιας Πίνδου, το 2013 στους Δολομίτες της 
Brenta, το 2015 με την διάσχιση της Ρούμελης 
και το 2017 με την διάσχιση των Πυρηναίων. 
Έτσι και το 2018 είπαμε να συνεχίσουμε αυτή 
την παράδοση με την πραγματοποίηση της Alta 
Via 2, της μεγαλύτερης διάσχισης στην περιοχή 
των Δολομιτών. Η διαδρομή έχει μήκος 180χλμ. 
και καλύπτεται σε 13-14 ημέρες με παραμονή 
σε μερικά από τα ωραιότερα καταφύγια της 
Ευρώπης. Αφετηρία είναι το Bressanone/Brixen 
και, αφού περάσει από τις επαρχίες Bolzano, 
Trento και Belluno, καταλήγει στο Feltre. Κι-
νείται σε υψόμετρα από 2000μ. ως 3000μ. και 
διασχίζει τα πιο όμορφα συγκροτήματα των Δο-
λομιτών – Odle, Putia, Puez, Sella, Marmolada, 
Palle di San Martino, Vette Feltrino, περνώντας 
από 30 διάσελα με πάνω από 11.000 μέτρα 
συνολικής ανάβασης και κατάβασης.

Αυτή λοιπόν η πρόκληση τέθηκε αυτήν την 
χρονιά και 21 μέλη και φίλοι του Ομίλου αντα-
ποκρίθηκαν στην πρόσκληση. 

Το ξεκίνημα

10 Ιουλίου βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο και με 
μια σύντομη πτήση βρεθήκαμε στο Bergamo. 
Από εκεί με δημόσια μέσα μεταφοράς φτάσαμε 
στον όμορφο ξενώνα του Bressanone για την 
πρώτη μας διανυκτέρευση. Ο καιρός μάς υπο-
δέχθηκε μουντός, αλλά ευτυχώς η πρόβλεψη 
για τις επόμενες ημέρες ήταν αισιόδοξη. 

1η μέρα

Η πορεία ξεκίνησε από το σταθμό του τελε-
φερίκ στο San Andrea. Άλλοι μ΄αυτό κι άλλοι 
από το μονοπάτι βρεθήκαμε στα 2050μ, στην 
τοποθεσία Kreuztal. Περνώντας από το καταφύ-
γιο Citta di Bressanone και τη γειτονική κορυφή 
Monte Telegrafo (2486μ.), καταλήξαμε μετά 
από 4 ώρες πορείας στο πανέμορφο καταφύγιο 
Schatzerhuette 1984μ., απέναντι από το εντυ-
πωσιακό συγκρότημα των Odles.

2η μέρα

Η επόμενη ημέρα ξεκίνησε χαλαρά σε πανέ-

Οδηγίες για την αρχή της πορείας.
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μορφα δάση, μέσα πια στο εθνικό πάρκο των 
Odles μέχρι το διάσελο Putia (2357μ.), κάτω 
από την ομώνυμη κορυφή. Η Alta Via 2 αυτή κα-
θαυτή δεν περιλαμβάνει αναβάσεις σε κορυφές, 
αλλά περνώντας πολύ κοντά από κάποιες, σου 
δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσεις τις δυνάμεις 

και τις δυνατότητές σου ανεβαίνοντας σε κά-
ποιες απ’ αυτές. Έτσι κι εμείς ανεβαίνοντας στη 
Sas Putia (2875μ.) θα δοκιμάζαμε για πρώτη 
φορά τον ειδικό εξοπλισμό για via ferrata, αφού 
το τελευταίο κομμάτι προς την κορυφή είναι 
απότομο και βραχώδες, αλλά ασφαλισμένο με 

Στο μονοπάτι για Schutzerhütte.

Στο Kreuztal.



συρματόσχοινα. Αφού απολαύσαμε τη μοναδική 
θέα από την κορυφή, επιστρέψαμε στο διάσε-
λο και συνεχίσαμε μέχρι το καταφύγιο Genova 
(2297μ.) για την επόμενη διανυκτέρευση μας.

3η μέρα

Η σημερινή μέρα μάς βρήκε να ανεβοκατε-
βαίνουμε διάσελα – Kreuzjoch (2293μ.), Roa 
(2617μ.) και Nives (2737μ.). Από το τελευταίο 

μπορέσαμε στα γρήγορα να ανεβούμε μέχρι 
την κορυφή Piz Duleda (2909μ.), μια από τις 
καταπληκτικές βελόνες των Odles. Επιστροφή 
στο διάσελο και κατάβαση για τη διανυκτέρευ-
ση στο καταφύγιο (Puez 2475μ).

4η μέρα

Σήμερα είχαμε προγραμματίσει ανάβαση στη 
γειτονική Piz Puez (2913μ.). 12 άτομα σηκω-

16

Στο μονοπάτι για Forc Roa.

Στην Sas Putia.
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θήκαμε πολύ πρωί και με ένα γρήγορο 
ρυθμό σε 45’ φτάσαμε στην κορυφή 
και σε ακόμα λιγότερο επιστρέψαμε 
στο καταφύγιο, για να ξεκινήσει η μέρα 
μας. Στην πορεία μας μέχρι το οδικό 
πέρασμα Passo Gardena (2137m.) θα 
βρίσκονταν πάλι 3 διάσελα: Ciampei 
(2366μ.), Crespeina (2528μ.) και Cir 
(2469μ.). Φτάνοντας στο τελευταίο, 
θα αποκαλυπτόταν μπροστά μας το 
μεγαλείο του συγκροτήματος της 
Sella, που η θέα του θα μας συνόδευε 
μέχρι το Passo Gardena. Μια μεγάλη 
στάση εκεί για να συναντήσουμε και 4 
ακόμη φίλους, που θα μας συντρόφευ-
αν για μερικές μέρες. Από εκεί η πο-
ρεία μας θα συνεχιζόταν στο μονοπάτι 
666, που, για να δικαιώσει το όνομα 
του, θα μας οδηγούσε σε μια διαβολική 
ανηφόρα μέχρι το καταφύγιο Pisciadu 
(2585μ.), δίπλα στην ομώνυμη λίμνη 
και κάτω από την ορθοπλαγιά της 
ομώνυμης κορυφής.

5η μέρα

Τη μέρα αυτή θα ανεβαίναμε στην 
πρώτη μας 3άρα. Αφού περάσαμε από 
το καταφύγιο Boe 2871m χωριστήκα-
με σε 2 ομάδες, η μια ανέβηκε στην 
Piz Boe 3152m, ενώ η άλλη συνέχισε 
για το καταφύγιο Pordoi 2829m, ση-

Στη ράχη με φόντο το Piz Puez.

Στην κορυφή της Piz Duleda.

Στην Piz Puez.
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μείο συνάντησης και των 2 ομάδων. Δυστυχώς 
στην κατάβαση από την κορυφή μια ασάφεια 
στην σήμανση μας έκανε να καθυστερήσουμε 
κι έτσι αναγκαστικά κατεβήκαμε με τελεφερίκ 
μέχρι το passo Pordoi και με λεωφορείο μέσω 
Canazei φτάσαμε στο passo Fedaiα, λίγο πριν 
κλείσει το τελεφερίκ που θα 
μας ανέβαζε στο καταφύγιο 
Pian dei Fiacconi.

6η μέρα

Η σημερινή μέρα ήταν αφιε-
ρωμένη στην ανάβαση στην 
ψηλότερη κορυφή των Δο-
λομιτών στο συγκρότημα της 
Marmolada, στην Punta Penia 
(3343μ.). Για να γίνει αυτό 
ακολουθήσαμε μια παραλ-
λαγή της Alta Via 2, σύμφω-
να με την οποία, περνώντας 
από το διάσελο Marmolada 

(2896μ.), σου δίνεται η δυνατότητα να μπεις 
στη via ferrata της δυτικής ράχης της Marmo-
lada. Είναι μια απαιτητική αλλά ταυτόχρονα και 
συναρπαστική διαδρομή με πολλά κάθετα σκα-
λιά, που η πολυπληθής ομάδα μας κατάφερε να 
πραγματοποιήσει σε 2 ώρες και να βρεθεί στον 

Το μεγαλείο της Vallunga.

Ο Σαμουήλ στη VF για το διάσελο της Marmolada.
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σταυρό της Punta Penia. Η επιστροφή στο διά-
σελο από την ίδια διαδρομή εξίσου δύσκολη, όχι 
όμως τόσο επίπονη όπως η κατάβαση από το 
σαριασμένο ελικοειδές μονοπάτι μέχρι το κα-
ταφύγιο Contrin (2016m.). Ευτυχώς η βροχούλα 
που περιμέναμε στη διάσχισή μας έφτασε στο 
καταφύγιο την ώρα του υπέροχου δείπνου.

7η μέρα

Σήμερα πάλι χωριστήκαμε και η μια ομάδα ξε-
κίνησε νωρίτερα για να ανέβει στη Sas Vernale 
(3052μ.), μια καταπληκτική και ιστορική κορυφή 
απέναντι από τη νότια ορθοπλαγιά της Marmo-
lada. Πρώτα φτάσαμε στο διάσελο Ombrettola 
(2864.) κι αντικρίσαμε τα στρατόπεδα-σπηλιές, 
απομεινάρια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στη 
συνέχεια, από ένα απόκρημνο μονοπάτι φτάσα-
με στην κορυφή, αλλά δυστυχώς η νέφωση δεν 
μας άφησε να απολαύσουμε την ορθοπλαγιά 
της Marmolada. Δεν πειράζει όμως, αυτά έχει 
η ορειβασία, μας έμεινε όμως η ανάβαση σε 
μια ιστορική κορυφή των Δολομιτών. Γρήγορα 
επιστρέψαμε στο διάσελο και φύγαμε για το 
επόμενο διάσελο, το Cir, σημείο συνάντησης 

Το συγκρότημα της Sella.
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με την υπόλοιπη ομάδα. Η κατάβαση από εκεί 
και κάτω αποδείχθηκε μια απολαυστική κάθετη 
ολίσθηση σε σάρα με ψιλό χαλίκι. Στη συνέχεια 
ξαναπιάσαμε το μονοπάτι, που μας έβγαλε στο 
πανέμορφο καταφύγιο – μάλλον εστιατόριο 
– Fuciade (1982μ.), για μια μεγάλη στάση. Ο 
ανιαρός δρόμος μάς έφερε στο Passo San 
Pelegrino (1919μ.), όπου μερικοί προτίμησαν 
το τελεφερίκ και την κατάβαση στο καταφύγιο 
Passo Valles (2031μ.), ενώ άλλοι έφτασαν εκεί 
από το μονοπάτι μέσω των διάσελων Corda 
Zingari (2297μ.) και Pradazzo (2220μ.).

8η μέρα

Σήμερα είχαμε προγραμματίσει να μπούμε 
στο εντυπωσιακότατο συγκρότημα του Pale di 
San Martino. Ξεκινήσαμε αργά, αφού η πορεία 
μας θα ήταν σύντομη. Περνώντας τα διάσελα 
Venegia (2217μ.) και Venegiota (2302μ.) και με 
μεγάλες απολαυστικές στάσεις φτάσαμε μετά 
από 4 ώρες στο καταφύγιο Mulaz (2571μ.). 
Τακτοποιηθήκαμε, ξεκουραστήκαμε και μερικοί 
από εμάς βρήκαμε την ευκαιρία να ανεβούμε 
μέχρι την κορυφή Monte Mulaz (2906μ.) με τη 

Στη VF για το Piz Boe με φόντο το ομώνυμο καταφύγιο.

Ανεβαίνοντας στον παγετώνα για το διασελο της Marmolada.



21Ανεβαίνοντας στη VF για το καταφύγιο Pisciadu.
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μοναδική θέα στους μυτερούς πύργους γύρω 
από το Passo Farangole, αλλά και σχεδόν σ’ 
όλους τους Δολομίτες.

9η μέρα

Η σημερινή μέρα μας βρήκε να ανηφορίζουμε 
το εντυπωσιακό μονοπάτι προς το πέρασμα 
Farangole (2814μ.), που είναι εξοπλισμένο με 
συρματόσχοινο κι από τις δυο του μεριές. Στη 
συνέχεια ακολούθησε μια μεγάλη κατάβαση, με 
ένα εντυπωσιακό εκτεθειμένο αλλά καλά ασφα-
λισμένο μονοπάτι πάνω από το εντυπωσιακό 
φαράγγι της κοιλάδας Val Comelle. Φτάνοντας 
στο τέλος του φαραγγιού στην τοποθεσία Pian 
dei Cantoni (2322μ.), ακολούθησε η ανάβαση 
στο σεληνιακό τοπίο του οροπεδίου San Martino 
μέχρι το καταφύγιο Rosetta (2581μ.). Μετά 
την τακτοποίηση και μια μικρή ξεκούραση, μια 
μικρή ομάδα ανεβήκαμε μέχρι την ομώνυμη 
κορυφή στα (2743μ.), που δεσπόζει πάνω από 
την πόλη San Martino di Castrozza.

10η μέρα

Το πρωινό μας ξεκίνημα συνοδεύ-
τηκε από την εμφάνιση υψισωρει-
τών στον ουρανό, προάγγελων με-
σημεριανής καταιγίδας. Η ομάδα 
πάλι χωρίστηκε στα δυο. Οι μισοί 
θα ακολουθούσαν μια ήπια διαδρο-
μή διασχίζοντας το μονοπάτι 707 
μέχρι το καταφύγιο Treviso, ενώ οι 
άλλοι μισοί την κανονική διαδρο-
μή της Alta Via 2. Η ομάδα αυτή 
κατηφόρισε από το μονοπάτι που 
χρηματοδότησε ο βαρώνος Lesser 
στις αρχές του 20ου αι. και είναι ένα 
θαύμα, καθώς έχει 240 στροφές 
σκαμμένες πάνω στις απότομες 
ορθοπλαγιές, ώστε να μπορεί ένα 
άλογο να μεταφέρει την ανάπηρη 
κόρη του από το San Martino μέχρι 
το ομώνυμο οροπέδιο. Περάσαμε 
από το διάσελο Fede (2278μ.) και 
μπήκαμε στο ασφαλισμένο μονο-
πάτι, που μας οδήγησε στο διάσελο 
Ball (2443μ.). 

Στη συνέχεια κατηφορίσαμε 
στο όμορφο καταφύγιο Pradidali 
(2278μ.), όπου, μετά από μια στά-

Στην κορυφή της Punta Penia.

Στην κορυφή της Sas Vernale.
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ση για καφέ, πήραμε την ανηφόρα για το επό-
μενο διάσελο Lede. Λίγο όμως πριν φτάσουμε 
εκεί, γίναμε μάρτυρες ενός ατυχήματος ενός 
Ιταλού που κατέβαινε μαζί με την γυναίκα του. 
Μην έχοντας κάλυψη δικτύου, η γυναίκα του 
έφυγε για να καλέσει βοήθεια στο καταφύγιο. 
Φεύγοντας λίγο ψηλότερα μπορέσαμε να κα-
λέσαμε την διάσωση για αποστολή ελικοπτέ-
ρου, καθώς ο τραυματισμός του στο γόνατο 

δεν του επέτρεπε να περπατήσει. Στο μεταξύ 
η καταιγίδα είχε αρχίσει να πλησιάζει και το 
δίλημμα ήταν μεγάλο: να καθίσουμε μαζί του ή 
να φύγουμε για να αποφύγουμε την καταιγίδα; 
Η ορειβατική ηθική, βέβαια, μας επέβαλε να 
καθίσουμε μαζί του. Κι έτσι γίναμε μάρτυρες 
μιας διάσωσης υψηλού επιπέδου, καθώς, παρό-
λη την πυκνή νέφωση, το ελικόπτερο με τους 
διασώστες κατέφθασε σε ελάχιστο χρόνο. 

Το συγκρότημα της Sella από την Punta Penia.

Στην VF μετά το διάσελο της Marmolada.



Στην Forcella Venegia.

Το φοβερό πέρασμα Farangole.



Μετά την αναχώρηση του ελικοπτέρου, με 
γρήγορο βήμα φτάσαμε στο πέρασμα, ενώ οι 
κεραυνοί έσκαγαν στις απέναντι πλαγιές. Τε-
λικά μια σπηλιά στην αρχή και το καταφύγιο 
ανάγκης Minazio (2295μ.) λίγο παρακάτω μας 
κάλυψαν αρκετά, ώστε να μην βραχούμε καθό-
λου! Μετά από αναμονή μιας ώρας, η καταιγίδα 
πέρασε κι ο γαλανός ουρανός μάς επέτρεψε 
να κατηφορίσουμε το απότομο μονοπάτι μέχρι 
το βάθος της κοιλάδας Canali (1492μ.). Μια 
μικρή ανάβαση μας έφερε και στον προορισμό 
μας, το καταφύγιο Treviso (1631μ.), όπου συ-
ναντήσαμε και την υπόλοιπη ομάδα, που είχε 
τη δική της περιπέτεια, καθώς ένα μέλος της, 
νιώθοντας αδιαθεσία, αποχώρησε κι αυτό με 
την συνδρομή ελικοπτέρου. Δυστυχώς ο κακός 
καιρός επέστρεψε κι η βροχή έπεφτε συνεχώς 
από το απόγευμα και μετά.

11η μέρα

Ευτυχώς μέρα αυτή ξεκίνησε μόνο με μουντάδα 
και διασχίζοντας ένα όμορφο δάσος φτάσαμε 
μέχρι το διάσελο Oltro (2094μ.) και πέφτοντας 
από την άλλη πλευρά τραβερσάραμε μια υπέ-
ροχη πλαγιά, φτάνοντας κάτω από το πέρασμα 
Regade με τους απίθανους βράχινους σχηματι-
σμούς. Από εκεί και μετά το κατέβασμα μέχρι 
το Passo Cereda (1361μ.) ήταν μια απόλαυση 
μέσα στο δάσος οξιάς. Το βράδυ όμως μια δυ-
σάρεστη έκπληξη μας περίμενε! Ένας Ελβετός 
συνορειβάτης που είχαμε γνωρίσει την προη-
γούμενη μέρα μας τηλεφώνησε ότι η χθεσινή 
νεροποντή είχε καταστρέψει το μονοπάτι προς 
το επόμενο καταφύγιό μας, το Boz. Το δίλημμα 
μεγάλο για έναν αρχηγό, αλλά, βάζοντας την 
ασφάλεια της ομάδας πάνω απ’ όλα, αποφάσι-
σα η διάσχιση μας να τελειώσει εκεί και να μην 
ρισκάρουμε. Τα παιδιά της ομάδας το δέχθηκαν 

Στη VF μετά το Passo Farangole.



26

αδιαμαρτύρητα κι έτσι την επόμενη 
ημέρα με το λεωφορείο της γραμμής ο 
καθένας πήρε το δρόμο του γυρισμού, 
άλλοι για τη Βερόνα, άλλοι για τη Βε-
νετία κι άλλοι για την Αθήνα. 

Με το τέλος κι αυτής της μοναδι-
κής διάσχισης, άσχετα αν τελικά δεν 
ολοκληρώθηκε, νιώθω πραγματικά 
την ανάγκη να ευχαριστήσω για άλλη 
μια φορά τα περισσότερα παιδιά της 
ομάδας, που βοήθησαν όσο μπόρεσαν 
στην πραγματοποίησή της και έδωσαν 
σε όλους μας την ευκαιρία να ζήσουμε 
11 μέρες σ’ ένα από τα ομορφότερα 
τοπία του κόσμου.

Όμως δεν θα παραλείψω να τονίσω 
ότι η προσπάθεια αυτή ήταν αποτέλε-
σμα εθελοντικής συνεισφοράς, και στα 
πλαίσια τέτοιων αποστολών πρέπει οι 
συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 
να έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της 
ατομικής ευθύνης και να μην έχουν 
ανάγκη μιας «μαμάς» που έχει την υπο-
χρέωση να τους φροντίζει. Οι ορειβα-
τικές εξορμήσεις δεν είναι τουριστικά 
ταξίδια κι ο καθένας είναι υπεύθυνος, 
ως άτομο, για τη συμμετοχή του και την 
ασφάλειά του, πάντοτε, όμως, μέσα σε 
πνεύμα ομαδικότητας και συλλογικής 
ευθύνης. 

Κατεβαίνοντας το μονοπάτι του Lesser.

Τα εντυπωσιακά καγκέλια του μονοπατιού Lesser 
και το Passo di Ball.
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Πεζοπορώντας  
στη Γουατεμάλα
Κείμενο - Φωτογραφίες: Μάκης Κακολύρης 

Το ηφαίστειο Φουέγο όπως φαίνεται από το ηφαίστειο Ακατενάνγκο.
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Πεζοπορώντας  
στη Γουατεμάλα
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Στην ιθαγενή γλώσσα Νάουατλ του Μεξι-
κού, η λέξη Cuauhtēmallān σημαίνει «τό-
πος πολλών δένδρων». Ωστόσο, η Γουατε-

μάλα, χώρα της Κεντρικής Αμερικής, δεν είναι 
μόνο χώρα των πολλών δένδρων, αλλά και των 
πολλών ηφαιστείων –αριθμεί 37 ηφαίστεια– εκ 
των οποίων τα τέσσερα είναι ενεργά. Πρόκειται 
για χώρα ως επί το πλείστον ορεινή, όπου ο 
ταξιδιώτης πρέπει να φτάσει στα ανατολικά για 
να συναντήσει ευθεία δρόμου που θα ξεπερνά 
τα πεντακόσια μέτρα ή επίπεδη καλλιεργήσιμη 
γη. «Γη ατίθαση», γράφει ο Κώστας Ζυρίνης, 
«χωράφια σκληροτράχηλα που αναμετριούνται 
με ανυποχώρητους και αγέλαστους Μάγια».1 
Καλαμπόκι, καφές, μπανάνες και ζαχαροκάλα-
μο είναι τα προϊόντα που κυρίως καλλιεργεί και 
εξάγει η χώρα. Ωστόσο, το 70% της καλλιεργή-
σιμης γης ανήκει στο 3% του πληθυσμού (που 
κι αυτό δεν είναι Μάγια αλλά Λατίνος). «Ίσως 
αυτό να σου λύσει την απορία γιατί οι Μάγια 
είναι αγέλαστοι τύποι. Και περίπου δύσπιστοι 
απέναντι σ’ εμάς τους γκρίνγκος», συμπληρώ-
νει ο Ζυρίνης. Και όχι μόνο γι’ αυτό. Αλλά και 
λόγω των βασανιστηρίων, των δολοφονιών, των 
εξαφανίσεων, των εκτοπίσεων και της πολιτικής 
της «καμένης γης» στα οποία υποβάλλονταν 

οι ιθαγενείς από το 1954, όταν ανατράπηκε 
σε σχεδιασμένο από τις ΗΠΑ πραξικόπημα ο 
μεταρρυθμιστής πρόεδρος Χακόμπο Άρμπενς 
Γκουσμάν (Jacobo Árbens Guzmán). Το πραξι-
κόπημα έχει μείνει γνωστό ως «πραξικόπημα 
της μπανάνας», καθώς έγινε προκειμένου να 
αποτραπεί η αγροτική μεταρρύθμιση της κυ-
βέρνησης Άρμπενς, που προέβλεπε, μεταξύ 
άλλων, την αναδιανομή στους αγρότες του 40% 
των γαιών που κατείχε η νεοαποικιακή αμερικά-
νικη εταιρεία United Fruit Company (διάδοχος 
της οποίας είναι η σημερινή Chiquita). Έτσι, 
μέχρι και το 1996, που έληξε ο 36ετής εμφύ-
λιος πόλεμος, με την ειρηνευτική συμφωνία, υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ, μεταξύ των ανταρτών που 
δραστηριοποιούνταν στα βουνά εναντίον των 
φιλοαμερικανών δικτατόρων και του συντηρη-
τικού προέδρου Άλβαρο Αρσού (Álvaro Arzú), 
οι ιθαγενείς θα βίωναν τα μύρια όσα ως δήθεν 
υποστηρικτές των ανταρτών. 

Με μέγεθος μικρότερο απ’ αυτό της Ελλά-
δας, αλλά με πληθυσμό που ξεπερνά τα 16 εκα-
τομμύρια, η Γουατεμάλα συνορεύει στα βόρεια 
και βορειοδυτικά με το Μεξικό, στα βορειοανα-
τολικά με το Μπελίσε, στα νοτιοανατολικά με το 
Ελ Σαλβαδόρ και την Ονδούρα, ενώ νοτιοδυτικά 

Η Αντίγουα.
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βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό και ανατολι-
κά από την Καραϊβική Θάλασσα. Ο πληθυσμός 
της χώρας αποτελείται από Λαντίνος (Μεστί-
σος, αλλά και άλλους ισπανόφωνους κατοίκους, 
41,4%), Ευρωπαίους ισπανικής, αγγλικής, ιτα-
λικής, βελγικής, γερμανικής και σκανδιναβικής 
καταγωγής (18,5%), και γηγενείς Μάγια (40,1% 
– οι Κιτσέ αποτελούν το 9,1%, οι Κακτσικέλ το 
8,4%, οι Μαμ το 7,9%, οι Κέκτσι το 6,3%, και 
οι άλλοι Μάγια το 8,6%). Επίσημη γλώσσα εί-
ναι τα ισπανικά, αλλά οι γλώσσες που μιλούν οι 
ιθαγενείς ξεπερνούν τις 20. Πρωτεύουσα είναι 
η Πόλη της Γουατεμάλας. Ο πληθυσμός της 
μαζί με τα προάστια υπερβαίνει τους 3.700.000 
κατοίκους. Νόμισμα της χώρας είναι το κετσάλ 
(quetzal) (1 ευρώ = 8,5 κετσάλ), που πήρε το 
όνομά του από το ομώνυμο «εθνικό πτηνό» κατά 
τους Γουατεμαλτέκους. 

Αντίγουα

Ενδίδοντας στις φήμες που θέλουν την πρωτεύ-
ουσα να είναι επικίνδυνη, μεταβήκαμε απευθεί-
ας από το αεροδρόμιο στην Αντίγουα (Antigua), 

αποστερώντας  έτσι από τους εαυτούς μας την 
ευκαιρία να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό και 
Εθνολογικό Μουσείο με εκθέματα της τέχνης 
των Μάγια. Πρώτος μας σταθμός λοιπόν ήταν 
η Αντίγουα, όπου καταλύσαμε στο πολύ καθαρό 
και φθηνό ξενοδοχείο Paseo de la Merced. Η 
Αντίγουα βρίσκεται μόλις τρία τέταρτα μακριά 
από την πρωτεύουσα και είναι αναμφίβολα η 
πιο όμορφη πόλη της Γουατεμάλας, με καλά 
διατηρημένα κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής 
με επιρροές του ισπανικού ύφους μουδέχαρ. 
Από το 1543 έως το 1776 ήταν πρωτεύουσα 
της ισπανικής αποικίας της Γουατεμάλας, μιας 
περιοχής που περιελάμβανε σχεδόν όλη τη 
σύγχρονη Κεντρική Αμερική και την πολιτεία 
Τσιάπας στο Μεξικό. Όμως η πόλη ερειπώθη-
κε από ισχυρούς σεισμούς: ο πρώτος στις 29 
Σεπτεμβρίου 1717 κατέστρεψε περίπου 3.000 
κτίρια, ενώ ένας νέος ισχυρός σεισμός το 1773 
αφάνισε την πόλη ολοσχερώς. Αρκετές εκ-
κλησίες που καταστράφηκαν εν μέρει από τον 
σεισμό υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Η Αντίγουα 
ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς της UNESCO το 1979. 

Τα δίδυμα ηφαίστεια Φουέγο και Ακατενάνγκο όπως φαίνονται από τη λίμνη Ατιτλάν.
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Ανάβαση του ηφαιστείου  
Ακατενάνγκο

Η Αντίγουα περιβάλλεται από τα ηφαί-
στεια Άγουα (Agua, 3766μ.), Ακατενάνγκο 
(Acatenango, 3976μ.) και Βολκάν ντε Φουέγο 
(Volcán de Fuego, 3763μ.). Το Φουέγο, που 
εξερράγη τελευταία φορά τον Ιούνιο 2018, 
προκαλώντας τον θάνατο 194 ατόμων, ενώ 234 
άτομα συνεχίζονται να αγνοούνται, είναι ένα 
από τα τέσσερα ενεργά ηφαίστεια της Γουατε-
μάλας. Τα άλλα τρία είναι το Πακάγια (Pacaya, 
2522μ.), το οποίο είναι ενεργό από το 1965, 
ενώ εξερράγη τελευταία φορά το 1994· το Σά-
ντα Μαρία (Santa Maria, 3772μ.), που υψώνεται 
πάνω από το Κετσαλτενάνγκο· ενώ δίπλα του 
βρίσκεται το πιο νεαρό ηφαίστειο, το Σαντιαγίτο 
(Santiaguito), του οποίου η τελευταία έκρηξη 
σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2003. 

Το εντυπωσιακότερο απ’ όλα είναι το Φου-
έγο, του οποίου οι συνεχείς βρυχηθμοί συνο-
δεύονται από πυκνές στήλες καπνού και μικρές 
ροές λάβας. Η προσέγγιση του Φουέγο, μόνο 
μέχρι ενός ορισμένου σημείου φυσικά, γίνεται 
από το διπλανό δίδυμο ηφαίστειο Ακατενάνγκο. 
Το σημείο αφετηρίας του μονοπατιού βρίσκεται 
στα βόρεια του ηφαιστειακού συμπλέγματος, σε 
υψόμετρο 2400μ. περίπου. Μιλιούνια είναι οι 
τουρίστες που ανεβαίνουν καθημερινά το Ακα-
τενάνγκο, οι περισσότεροι με περιβολή που ται-
ριάζει περισσότερο σε παραλία της Καραϊβικής 
και λιγότερο σ’ ένα ηφαίστειο με τόσο μεγάλο 
υψόμετρο. Το πακέτο της επίσκεψης (μεταφορά 
από την Αντίγουα και οδηγός βουνού) στοιχίζει 
120 κετσάλ (14 ευρώ) και περιλαμβάνει και 
τη διανυκτέρευση σε σκηνές. Τέσσερις ώρες 
διαρκεί η ανάβαση μέχρι την περιοχή της κα-
τασκήνωσης στα 3600μ., σημείο όπου οι πεζο-
πόροι καταλύουν για τη νυχτερινή παρατήρηση 
του Φουέγο, που είναι πραγματικά εντυπωσιακή 
λόγω της ροής κόκκινης λάβας. Δεν θα συγ-
χωρήσω ποτέ στον εαυτό μου το γεγονός ότι, 
ένεκα του τσουχτερού κρύου, αναγκάστηκα να 
χωθώ στον ζεστό μου χειμερινό υπνόσακο από 
τις 7 μ.μ. (νυχτώνει γύρω στις 6:30 μ.μ.), έτσι 
που, όταν στις 9 μ.μ. ακούστηκε ένα μεγάλο 
βουητό και στη συνέχεια τα ξεφωνητά θαυμα-
σμού του κόσμου, εγώ προσπαθούσα να βγω 
από τη σκηνή, ενώ ταυτόχρονα έψαχνα μάταια 
τη φωτογραφική μου μηχανή. Την επομένη το 
πρωί στις 4:30 ξεκίνησε η ανάβαση προς την 

κορυφή του Ακατενάνγκο για να δούμε την ανα-
τολή, όπου στην πορεία μού εμφανίστηκαν τα 
πρώτα συμπτώματα της νόσου του υψομέτρου. 
Το τσουχτερό κρύο της κορυφής (η θερμο-
κρασία ήταν υπό το μηδέν) μας ανάγκασε να 
εγκαταλείψουμε τα αρχικά μας σχέδια και να 
επιστρέψουμε στην κατασκήνωση για να θεα-
θούμε από εκεί την ανατολή.  

Ανάβαση του ηφαιστείου  
Ταχουμούλκο

Μετά την Αντίγουα, μεταβήκαμε στο Κετσαλτε-
νάνγκο (Quezaltenango) ή Σέλα (Xela), δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Γουατεμάλας, προκειμέ-
νου να ανέβουμε στο υψηλότερο ηφαίστειο της 
χώρας, το ανενεργό Ταχουμούλκο (Tajumulco, 
4220μ.). Τρεις ώρες άθλιου δρόμου από τη 
Σέλα, για να ξεκινήσουμε στη συνέχεια από 
τα 3000 μέτρα το ανέβασμα του βουνού μαζί 
με τα πλήθη των γηγενών κάθε ηλικίας που 
φορούσαν ακόμη και σανδάλια ή τακούνια και 
μετέφεραν μαζί τους στην καλύτερη περίπτωση 
κάποια κουβέρτα, καθώς και τη ματσέτα για να 
κόψουν ξύλα για τη φωτιά που θα τους επέτρε-
πε τη διανυκτέρευση εν είδει προσκυνήματος 
στην κορυφή. 

Κάποια στιγμή μας πλησίασε ένας άνδρας, ο 
οποίος ζητούσε επίμονα να φωτογραφηθεί μαζί 
μας· ήταν ο δήμαρχος της περιοχής, ο οποίος 
ίσως ήθελε να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία 
στην επόμενη προεκλογική του εκστρατεία 
ως τεκμήριο της τουριστικής ανάπτυξης του 
ηφαιστείου επί των ημερών του. Τα σκουπίδια 
βρίσκονταν παντού καθόλη τη διάρκεια της δια-
δρομής, κι εγώ, ενώ υπέφερα από το υψόμετρο, 
έπρεπε να ανταποκρίνομαι στους χαιρετισμούς 
των εκατοντάδων ευγενικών ανθρώπων, των 
οποίων τόσο η ξενική μας όψη όσο και η πεζο-
πορική μας εξάρτυση μάλλον τους προκαλού-
σε το ενδιαφέρον, αλλά ενίοτε και θυμηδία. Η 
κορυφή ήταν τυλιγμένη σ’ ένα πελώριο πυκνό 
σύννεφο που δεν μας επέτρεψε να θαυμάσου-
με τη θέα, ενώ η μυρωδιά και οι καπνοί από 
την επιτόπου καύση των σκουπιδιών έκανε την 
ατμόσφαιρα εντελώς αποπνικτική. Η συνεχής 
ρίψη ισχυρών κροτίδων, έθιμο των εορτών των 
Χριστουγέννων σε όλη τη Γουατεμάλα,  ήταν 
σαν να επιχειρούσε να δώσει πάλι ζωή στο ηφαί-
στειο. Την ίδια στιγμή έκαιγαν κεριά, μπροστά 
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από τα οποία βρίσκονταν γονυπετείς αρκετοί 
επισκέπτες που δεν ξέρω αν προσκυνούσαν το 
ηφαίστειο ή τον χριστιανικό τους Θεό ή και τα 
δύο συνάμα σε αυτό το περίεργο αμάλγαμα που 
δημιουργήθηκε στην περιοχή από το πάντρεμα 
του χριστιανισμού των αποικιοκρατών και των 
προκολομβιανών λατρευτικών συνηθειών των 
Μάγια.

Λίμνη Ατιτλάν

Επόμενος προορισμός μας ήταν η λίμνη Ατιτλάν 
(Atitlán). Το αρχικό σχέδιο ήταν να φτάσουμε 
εκεί μετά από τριήμερη πεζοπορία που είχαμε 
κλείσει με το πρακτορείο trekking Quetzal-
trekkers, αλλά η κόπωσή μου από τα ευτυχώς 
ελαφρά συμπτώματα της νόσου του υψομέ-
τρου (έμετος, πονοκέφαλος) μας ανάγκασε να 
αναζητήσουμε μηχανοκίνητα μέσα μετάβασης. 
Έτσι, το πουλμανάκι που πήραμε από τη Σέλα 
μάς αποβίβασε μετά από δυόμισι ώρες στο λι-
μνοχώρι του Παναχατσέλ (Panajachel), σημείο 
εκκίνησης των ταχύπλοων  προς όλα τα χωριά 
της λίμνης: Σαντιάγκο Ατιτλάν, Σαν Πέδρο Λα 
Λαγκούνα, Σαν Χουάν Λα Λαγκούνα, Σάντα 

Ηλιοβασίλεμα στο Σαν Χουάν Λα Λαγκούνα.
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Κρουθ Λα Λαγκούνα, Σαν Αντόνιο Παλόπο, 
Σαν Λούκας Τολιμάν, κ.ά. Εμείς επιλέξαμε το 
Σαν Χουάν Λα Λαγκούνα (San Juan La Laguna) 
για τον λόγο ότι θεωρείται από τα λιγότερα 
τουριστικά. Τα χωριά της λίμνης κατοικούνται 
ως επί το πλείστον από ιθαγενείς της φυλής 
Τζουτουχίλ (Tz’utujil), που αριθμούν γύρω στις 
100.000 στην περιοχή. 

Η προσμονή μας ότι στις όχθες της 
λίμνης θα συναντούσαμε κάποια γραφι-
κά ψαροχώρια εξανεμίστηκε συντόμως· 
τα περισσότερα σπίτια είναι φτιαγμένα 
από τσιμεντόλιθους βαμμένους σε έντο-
να χρώματα, εκτός ίσως από εκείνα που 
φτιάχτηκαν με τραπεζικά εμβάσματα 
Γουατεμαλτέκων που ζουν στις ΗΠΑ, και 
αυτοί είναι πολλοί. Είναι αλήθεια ότι η 
Γουατεμάλα δεν διαθέτει γραφικές πόλεις 
και χωριά. Εντούτοις αυτά ομορφαίνουν 
από τα παζάρια τους και τα πολύχρωμα 
υφαντά ρούχα που φορούν οι ιθαγενείς 
κάτοικοί τους, σε διαφορετικά σχέδια και 
χρώματα ανάλογα με την κάθε περιοχή. 
Καταλύσαμε σ’ έναν από τους κοιτώνες 
του συμπαθητικού MayAchik, ενός μικρού 
οικολογικού αγροκτήματος αυστριακής 
ιδιοκτησίας. Μπορεί πολλοί από τους ιδι-
οκτήτες καταλυμάτων να είναι Ευρωπαίοι 
ή Βορειοαμερικανοί, εντούτοις το όνομα 
«Μάγια» δεν λείπει από τις ταμπέλες κα-
νενός καταλύματος, εφόσον φαίνεται να 
ελκύει τους τουρίστες. 

Η επόμενη μέρα προέβλεπε πρωινό 
εγερτήριο στις 3:30, προκειμένου να ανέ-
βουμε με τον πολύ συμπαθητικό ιθαγενή 
οδηγό μας στην κορυφή ενός παρακείμε-
νου βουνού που έφερε την ονομασία «Πρό-
σωπο του Μάγια» (Rostro del Maya) για να 
δούμε τον ήλιο να ανατέλλει πάνω από τη 
λίμνη. Την υψομετρική διαφορά των 700μ. 
που θα μας έφερνε στην κορυφή (2200μ.) 
την καλύψαμε σε 2 ώρες και 15 λεπτά. 
Μετά την επιστροφή, θα έπαιρνα μόνος 
το τρίκυκλο τουκ-τουκ (δημοφιλές μέσο 
μεταφοράς εντός των χωριών ή μεταξύ 
των χωριών που δεν απέχουν πολύ μεταξύ 
τους) μέχρι το τουριστικό Σαν Πέδρο (San 
Pedro) και στη συνέχεια το ταχύπλοο έως 
το Σαντιάγκο Ατιτλάν (Santiago Atitlán), 
έναν τόπο βαμμένο με το αίμα των Μάγια 
που εκτελέστηκαν από τις κυβερνητικές 

δυνάμεις κατά το διάστημα του εμφυλίου. Χα-
ρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο θάνατος 14 
ανθρώπων και ο τραυματισμός 21 ακόμη, όταν 
ο κυβερνητικός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον 
ενός πλήθους άοπλων πολιτών στις 2 Δεκεμ-
βρίου 1990. 

Το χωριό ήταν γεμάτο από τουρίστες κι ο 
λόγος ήταν το τετραήμερο ρέιβ πάρτι που διε-

Σαν Πέδρο Λα Λαγκούνα.

Το ξόανο του Μασιμόν.
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ξαγόταν τις μέρες της Πρωτοχρονιάς. 
Η δική μου έγνοια ήταν να βρω το 
«προσκύνημα» του Μασιμόν (Maximón), 
ενός αμφιλεγόμενου είδους λαϊκού 
αγίου ή θεότητας που σχετίζεται με 
την προκολομβιανή θεότητα των Μά-
για, Μαμ (Mam), έχοντας όμως δεχθεί 
επιρροές και από τον ισπανικό καθολι-
κισμό. Ο Μασιμόν αναπαρίσταται από 
ένα ξύλινο λατρευτικό άγαλμα (ξόανο) 
και ο τρόπος με τον οποίο είναι ντυμέ-
νος μοιάζει περισσότερο με αποκριά-
τικη στολή: φορά κουστούμι, πλήθος 
από γραβάτες, καουμπόικο καπέλο, 
καπνίζει πούρο, ενώ πάνω του κρέμο-
νται χαρτονομίσματα. Μπροστά του 
στο πάτωμα καίγονται λευκά κεριά, 
ενώ στα αφιερώματα συγκαταλέγονται 
και μπουκάλια αλκοόλ. Το ξόανο του 
Μασιμόν βρίσκεται σε διαφορετικό 
σπίτι (Cofradia) κάθε χρόνο, ενώ δε-
ξιά και αριστερά του κάθονται του-
λάχιστον δύο άτομα που ονομάζονται 
Cofrades και μεριμνούν γι’ αυτόν και 
για τα προσκυνήματα. 

Πεζοπορία στην οροσειρά  
Κουτσουματάνες: Από το Νεμπάχ 
στο Τόδος Σάντος

Η επόμενη πεζοπορία μας ήταν στην οροσει-
ρά Κουτσουματάνες (Sierra de 
los Cuchumatanes) στη δυτική 
Γουατεμάλα, έχοντας ως οδηγό 
μας τον προσηνή Νταβίντ από το 
οικογενειακό πρακτορείο trekking 
«Kaqchikel Tours» (το κόστος της 
πεζοπορίας ήταν 250 ευρώ ανά 
άτομο). Η τριήμερη πορεία μας 
από το Νεμπάχ (Nebaj) στο Τόδος 
Σάντος (Todοs Santos) αποτέ-
λεσε αφορμή για να έρθουμε σε 
επαφή όχι μόνο με την υπέροχη 
φύση της περιοχής, αλλά και με 
τα απομονωμένα χωριά των Μάγια 
της φυλής Ιξίλ (Ixil), που οι ισπα-
νοί εισβολείς δυσκολεύτηκαν 
να κατακτήσουν, όταν όμως 
το έκαναν, δεν άφησαν τίποτα 
όρθιο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 

οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
25.000 από τους 85.000 κατοίκους της 
περιοχής δολοφονήθηκαν ή εκτοπίστηκαν 
μεταξύ 1978 και 1983 ως μέρος μιας σειράς 
συντονισμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων του 

Καλλιέργειες καλαμποκιού στην Κουτσουματάνες.

Ψιλικατζίδικο στα χωριά των Μάγια.
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κυβερνητικού στρατού για την εξάλειψη της 
δράσης των ανταρτών. Σημείο αφετηρίας της 
πεζοπορίας μας ήταν το χωριό Ακούλ (Acul, 
1900μ.), κατεστραμμένο από 
τον εθνικό στρατό κατά τον 
εμφύλιο πόλεμο και ξανακτι-
σμένο από την κυβέρνηση το 
1983 ως χωριό-πρότυπο και 
για άλλους οικισμούς που είχαν 
την ίδια τύχη. Στο Hostal Doña 
Magdalena, όπου καταλύσαμε, 
είχαμε την ευκαιρία να γνωρί-
σουμε την υπερδραστήρια κυρία 
Μαγκνταλένα και να γευτούμε 
το υπέροχο τυρί της περιοχής. 
Την επόμενη μέρα, πεζοπορώ-
ντας με ψιλόβροχο μέσα από 
δάση με ψηλά κωνοφόρα, κατα-
λύσαμε σε ένα δωμάτιο-ξενώνα, 
στον περιφραγμένο χώρο του 

σχολείου, που είχε φτιαχτεί, 
κατά τα λεγόμενα του οδηγού 
μας, από μια ισπανική ΜΚΟ, 
σε ένα απομονωμένο χωριό 
Μάγια, το Τσορτίς (Chortiz, 
3470μ.), το οποίο δεν έχει 
ηλεκτρικό και ο πλησιέστε-
ρος χωματόδρομος βρίσκεται 
τρεις ώρες μακριά. Η υγρασία 
ήταν φοβερή, αυτό όμως δεν 
εμπόδισε τους υπόλοιπους να 
απολαύσουν τη μικρή ξύλινη 
σάουνα των Μάγια (chujs) που 
βρισκόταν κάπου στο ύπαιθρο, 
προς 15 κετσάλ (1,7 ευρώ) 
ανά άτομο. Εγώ κοιτούσα 
εκστασιασμένος το ρυτιδια-
σμένο πρόσωπο μιας υπέργη-
ρης ιθαγενούς ντυμένης στα 
κόκκινα, αλλά ούτε λόγος για 
φωτογραφία! Είναι κάτι που οι 
Μάγια δεν θέλουν με τίποτα. 
Άλλωστε, πού διάθεση από τη 
μεριά τους για πολλές οικειό-
τητες με τους γκρίνγκος! 

Ξεκινήσαμε την επομένη 
το πρωί με καθαρό ουρανό, 
πράγμα που μας βοήθησε να 
απολαύσουμε το υπέροχο το-
πίο, που διαρκώς άλλαζε: πότε 
βραχώδες, πότε επίπεδο, βο-

σκότοποι που εναλλάσσονταν με πλαγιές σπαρ-
μένες με καλαμπόκι, παιδιά που φύλαγαν τα 
κοπάδια των προβάτων ξαπλωμένα, φτωχικές 

Πεζοπορώντας στην οροσειρά Κουτσουματάνες.

Καλλιεργητές καλαμποκιού.
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ξύλινες οικίες χωρικών με γουρούνια και λίγα 
πουλερικά που έβοσκαν στα πέριξ, απαραίτητα 
για την επιβίωσή τους. Διανυκτερεύσαμε στο 
ισόγειο ενός σπιτιού στο χωριό Λα Βεντόσα 
(La Ventosa, 3000μ.). Σταματήσαμε την αρχική 
μας γκρίνια για τα σχεδόν ανύπαρκτα στρώ-
ματα που είχαν σχήμα V από την πολυχρησία 
ή την εξωτερική τουαλέτα που δεν ήταν παρά 
δυο τάβλες τοποθετημένες στο παμβρώμικο 
δάπεδο, όταν είδαμε τις συνθήκες στις οποίες 
διαβιούσαν οι ίδιοι οι οικοδεσπότες μας. Εντού-
τοις, στο δωμάτιο, όπως και στο υπόλοιπο σπίτι, 
φιγούραραν στους τοίχους σύντομα χωρία από 
την Αγία Γραφή που ευχαριστούσαν τον Θεό 
για τα αγαθά και τη χαρά που τους έδινε. Και 
αυτό συνέβαινε όχι μόνο εκεί, αλλά παντού στη 
Γουατεμάλα, σε κάθε σπίτι, σε κάθε παρμπρίζ 
αυτοκινήτου. Κάποιες φορές, η ελπίδα αποζητά 
κάποιον θεό για να συνεχίσει να υπάρχει... 

Την επόμενη μέρα, μετά από μόλις μιάμιση 
ώρα διαδρομής, φτάσαμε στην ψηλότερη κορυ-
φή της οροσειράς Κουτσουματάνες (La Torre, 
3823μ.), από την οποία μπορούσαμε να δούμε 
11 ηφαίστεια στον ορίζοντα. Αφού περάσαμε 
μέσα από το δάσος La Macheta, καταλήξαμε 

λίγο πριν από το Τόδος Σάντος περί τη μία 
το μεσημέρι, απ’ όπου πήραμε το λεωφορείο 
(βαν) της γραμμής για την πόλη του Χουεχου-
ετενάνγκο (Huehuetenango). Σκοπός μας ήταν 
να πάρουμε στις 5:30 το πρωί της επόμενης 
μέρας το λεωφορείο για το Κομπάν (Cobán) 
και αμέσως μετά για το Λανκίν (Lanquín). Πριν 
δώσουμε μάχη με τους ντόπιους για μια θέση 
σε ένα πουλμανάκι όπου μετά βίας χωρούσαν 
12 άτομα, αλλά έπρεπε να στριμωχτούν τουλά-
χιστον 20, είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια 
ενδιαφέρουσα γεύση από την πρωινή ζωή ενός 
σταθμού λεωφορείων που ήταν ταυτόχρονα και 
λαχαναγορά. 

Όταν το λεωφορείο θα άφηνε πίσω του τα 
τελευταία μέτρα ασφάλτου για να συνεχίσει 
πλέον σε κακό χωματόδρομο, το τοπίο θα μας 
αποζημίωνε με το παραπάνω. Τα βουνά με τα 
ψηλά κωνοφόρα δένδρα θα έδιναν τη θέση 
τους σε τροπικά δάση. Φτάσαμε στο Κομπάν 
μετά από 7 ώρες, για να συνεχίσουμε για άλλες 
δυόμισι με ένα άθλιο minibus μέχρι τo Λανκίν, 
όπου καταλύσαμε σε μία από τις καλαμοσκε-
πείς καλύβες του Hostal Vista Verde.  Όλα 
έμοιαζαν ειδυλλιακά μέχρι που άρχισε να λει-

Οι βάθρες του Σεμούκ Τσαμπέι.
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τουργεί η παρακείμενη γεννήτρια πετρελαίου 
που ηλεκτροδοτούσε το ξενοδοχείο, το οποίο 
είχε ρεύμα μόνο από τις 5 μ.μ. έως τις 12 μ.μ. 
Αρχικά χαρήκαμε που αυτή τη φορά το κατά-
λυμα ανήκε σε μια γυναίκα ιθαγενή και όχι σε 
κάποιον εύπορο ξένο. Η χαρά μας όμως εξανε-
μίστηκε όταν ο υπάλληλος στη ρεσεψιόν άρχισε 
να μας μιλά για τις εργασιακές συνθήκες στη 
συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Σεμούκ Τσαμπέι

O λόγος της επίσκεψής μας στο Λανκίν ήταν 
για να δούμε και να κολυμπήσουμε στις πε-
ρίφημες ασβεστολιθικές βάθρες του Σεμούκ 
Τσαμπέι (Semuc Champey). Έτσι, την επομένη 
βρεθήκαμε πάνω στην καρότσα ενός ημιφορτη-
γού Toyota μαζί με πολλούς άλλους τουρίστες, 
προκειμένου να καλύψουμε τα 10 χιλιόμετρα 
κατηφορικού χωματόδρομου που θα μας έφερ-
νε κοντά σε αυτό το καταπληκτικό μνημείο της 
φύσης. Βέβαια, εκτός από τις βάθρες, έχει εν-
διαφέρον να επισκεφθεί κανείς 
το υδάτινο σπήλαιο K’an Ba με 
τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους, 
τους παράξενους σχηματισμούς 
από σταλακτίτες και σταλαγ-
μίτες και τους μικρούς καταρ-
ράκτες. Απαραίτητο αξεσουάρ 
το μαγιό, καθότι στη διάρκεια 
της περιήγησης ο επισκέπτης 
βρίσκεται μέσα στο νερό, αλλά 
και κάποιο είδος παπουτσιού, 
καθότι οι επιφάνειες των βρά-
χων είναι κοφτερές. Η επίσκεψη 
στο σπήλαιο είχε διάρκεια περί-
που μια ώρα. Αφού στεγνώσαμε, 
πήραμε το γλιστερό μονοπάτι 
μέσα από το τροπικό δάσος, 
για να φτάσουμε σε περίπου 
45 λεπτά στο σημείο παρατή-
ρησης Ελ Μιραδόρ (El Mirador). 
Εκεί μπορεί κανείς να θαυμάσει 
και να φωτογραφίσει από ψηλά 
τις αλλεπάλληλες βάθρες που 
σχηματίζει το ποτάμι, καθώς και 
την οργιώδη τροπική βλάστηση 
της περιοχής. Στη συνέχεια, 
κατεβήκαμε και κολυμπήσαμε 
στα τιρκουάζ νερά των 6 μικρών 
λιμνών. Σε περίπτωση που κά-

ποιος προτιμήσει να επισκεφθεί το Σεμούκ με 
γκρουπ και οδηγό, το όλο πακέτο στοιχίζει 160 
κετσάλ (20 ευρώ).

Τικάλ

Επόμενος σταθμός μας ήταν το χωριό Ελ Ρε-
μάτε (El Remate) στη λίμνη Πετέν Ιτσά (Petén 
Itzá). Το ταξίδι από το Λαρκίν στη Σάντα Έλενα 
(Santa Elena) και από εκεί στο Ελ Ρεμάτε δι-
αρκεί περίπου 9 ώρες. Το παρήγορο είναι ότι 
όσο κανείς μετακινείται ανατολικά, οι αυτοκινη-
τόδρομοι παύουν να σκαρφαλώνουν ή να κατη-
φορίζουν διαρκώς ψηλά βουνά, με αποτέλεσμα 
οι στροφές να λιγοστεύουν, το τοπίο να γίνεται 
επίπεδο και το κλίμα πιο θερμό. Σκοπός της 
μετάβασής μας στο Ελ Ρεμάτε ήταν η επίσκεψη 
του σπουδαιότερου αρχαιολογικού χώρου της 
Γουατεμάλας, του Τικάλ (Tikal). Και εδώ θελή-
σαμε να αποφύγουμε την τουριστική Φλόρες 
(Flores) και να καταλύσουμε σε ένα πιο ήσυχο 
χωριό της λίμνης, το οποίο άλλωστε είναι και πιο 

Ο ναός ΙΙ στο Τικάλ.
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κοντά στο Τικάλ. Το βράδυ φάγαμε αξιοπρεπώς 
στο μικρό ιταλικό εστιατόριο Las Orquideas. 
Αναχωρήσαμε για το Τικάλ στις 5:30 το πρωί 
και επιστρέψαμε νωρίς το απόγευμα, χρόνος 
που αρκεί για να επισκεφθεί κανείς τα μνημεία 
χωρίς βιασύνη. Στα 50 κετσάλ (6 ευρώ) του 
μετ’ επιστροφής εισιτηρίου του λεωφορείου θα 
πρέπει να προσθέσει κανείς και άλλα τόσα για 
την είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο. Εδώ είναι 
απαραίτητο το εντομοαπωθητικό σπρέι, παρόλο 
που τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι 
μας είχαν περιγράψει. Ε, και μια ατομική κου-
νουπιέρα για τα ξενοδοχεία της περιοχής, την 
οποία μπορεί να αγοράσει κανείς στην Ελλάδα 
για περίπου 20 ευρώ, δεν είναι κακή ιδέα.

Το Τικάλ βρίσκεται στο βορειοανατολικό 
μέρος της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Με-
ξικό και το Μπελίσε. Υπήρξε μια από τις ισχυ-
ρότερες πόλεις-κράτη των αρχαίων Μάγια. Ο 
ανασκαμμένος χώρος των επιβλητικών ναών και 
πυραμίδων, που κάποιοι από αυτούς ξεπερνούν 
τα 60μ., περιβάλλεται από το Εθνικό Πάρκο 
του Τικάλ. Πρόκειται για ένα προστατευόμενο 
τροπικό δάσος 576 τετραγωνικών χιλιομέτρων, 
εντός του οποίου διαβιούν πάνω από 100 είδη 

θηλαστικών, όπως αραχνοπίθηκοι, τζάγκουαρ, 
κοάτι, αγριόχοιροι, κ.ά., 330 είδη πτηνών, όπως 
τουκάν, μαυρόγυπες, παπαγάλοι, κιτρινοπούλια, 
κ.ά., καθώς και 2000 είδη σπερματόφυτων. Από 
το 1979, η προκολομβιανή πόλη του Τικάλ περι-
λαμβάνεται στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμι-
ας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 

Αν και οι πρώτοι κάτοικοί του χρονολογού-
νται στα 900 π.Χ., δεν ήταν παρά μόνο περίπου 
το 250 π.Χ. όταν τα πρώτα λατρευτικά οικοδο-
μήματα (μια μικρή πυραμίδα και κάποια ιερά) 
άρχισαν να ανεγείρονται, μετά την κατάρρευση 
του Ελ Μιραδόρ (El Mirador). Στα επόμενα 200 
χρόνια η αρχιτεκτονική της πόλης εξελίχθηκε 
σημαντικά, καθώς η μεγάλη πυραμίδα έφτασε 
τα 30 μέτρα και οι πλευρές της διακοσμήθηκαν 
με μάσκες. Περίπου το 90 μ.Χ. ο Yax Ehb’ Xok 
εγκαθίδρυσε την πρώτη δυναστεία. Το 378 μ.Χ. 
το Τικάλ, που κατέστη σύμμαχος με το Τεοτιου-
ακάν (Teotihuacán), τη σημαντικότερη και μεγα-
λύτερη προκολομβιανή πόλη του Μεξικού, κα-
τέλαβε το γειτονικό Ουαξακτούν (Ouaxactun), 
κάτι που του επέτρεψε να κυριαρχήσει στην 
περιοχή του Πετέν για τα επόμενα 500 χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κατέστη 

Ο ναός Ι στην κεντρική πλατεία του Τικάλ.
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μία από τις πλέον μεγαλοπρεπείς πόλεις-κράτη 
των Μάγια, μέσω ενός προγράμματος ανοικο-
δόμησης, το οποίο περιελάμβανε τον ριζικό 
επανασχεδιασμό της Βόρειας Ακρόπολης και 
την ανακαίνιση των σημαντικότερων ιερών της 

πόλης. Παρά την ήττα που υπέστη το Τικάλ 
από το Καρακόλ (Caracol) με την υποστήριξη 
του Καλακμούλ (Calakmul) το 562 μ.Χ. (ήττα 
που δεν απέτρεψε την κατασκευή του Ναού 
V, που πρέπει να χτίσθηκε το διάστημα μετα-
ξύ του 550 και 650 μ.Χ. και έχει ύψος 57μ.), 
το Τικάλ κατάφερε στα τέλη του 7ου αιώνα 
να ξαναβρεί τη χαμένη του αίγλη κάτω από 
την κυριαρχία του Jasaw Chan K’awil (682-
734 μ.Χ.). Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας 
του, οι κυριότερες λατρευτικές περιοχές, 
η Δυτική Πλατεία και η Βόρεια Ακρόπολη, 
σχεδιάστηκαν εκ νέου μετά τις καταστροφές 
που είχαν υποστεί από το Καλακμούλ και το 
Καρακόλ. Την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε 
ο Ναός ΙΙ ή «Ναός της Μάσκας» (38μ.), όπου 
το ξυλόγλυπτο υπέρθυρό του εικάζεται ότι 
απεικονίζει τη σύζυγό του. Ο Ναός IV πρέ-
πει να κατασκευάστηκε περί το 740 μ.Χ. 
και έχει ύψος 70μ. Ο επισκέπτης μπορεί 
να ανέβει από ξύλινη σκάλα στην κορυφή 
του και να απολαύσει την υπέροχη θέα του 
τροπικού δάσους και των υπόλοιπων ναών 
που ξεπροβάλλουν μέσα από αυτό. Στα 100 
χρόνια μετά τον θάνατό του, χτίστηκαν τα 
κυριότερα μνημεία του Τικάλ. Ο γιος του 
Yik’in Chan K’awiil,  που ανήλθε στο θρόνο 
το 734 μ.Χ., ενταφίασε τον πατέρα του στον 
Ναό Ι, που ονομάζεται και «Ναός του Με-
γάλου Ιαγουάρου» και έχει ύψος 47 μέτρα. 
Επίσης κατασκεύασε τον Ναό VI (25μ.) που 
είναι γνωστός και ως «Ναός των Επιγραφών» 
επειδή φέρει στην κορυφή του τη μεγαλύτε-
ρη ιερογλυφική επιγραφή στο Τικάλ ύψους 
12,5μ.. Ο Ναός ΙΙΙ (περίπου 55μ.) πρέπει να 
χτίστηκε γύρω στα 810 μ.Χ. 

Την εποχή αυτή, που αποτέλεσε το από-
γειο της κλασικής περιόδου, το Τικάλ είχε 
περί τους 100.000 κατοίκους. Στις αρχές του 
9ου αιώνα εμφανίστηκαν τα πρώτα σοβαρά 
σημάδια παρακμής, που πιθανόν να οφείλο-
νταν σε ξηρασία. Το τελευταίο μνημείο της 
πόλης που έχει καταγραφεί, η Στήλη 24, 
ολοκληρώθηκε το 869 μ.Χ. Το τι ακριβώς 
επέφερε την τελική πτώση του Τικάλ παρα-
μένει ένα μυστήριο. Πάντως, είναι γνωστό ότι 
μέχρι το τέλος του 10ου αιώνα, οι κάτοικοί 

του το είχαν εγκαταλείψει εντελώς. Δεν ήταν 
παρά το 1848, όταν μια κυβερνητική αποστολή, 
προεξάρχοντος του Μοντέστο Μέντες (Modesto 
Méndez), θα ανακαλύψει το ξεχασμένο για πάνω 

Οι βάθρες Σιέτε Αλτάρες στο Λίβινγκστον.

Στον ποταμό Ρίο Ντούλτσε.

Στην παραλία του Λίβινγκστον στην Καραϊβική.
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δένδρων ή να πετούν ακριβώς πάνω από την 
επιφάνεια του νερού. Μέρος του δάσους ριζο-
βολεί μέσα στο νερό. Στην άκρη της ζούγκλας, 
ακριβώς δίπλα στο νερό ή πάνω σε πασσάλους, 
βρίσκονται τόσο οι βίλες των πλουσίων Γουα-
τεμαλτέκων ή οι ξύλινες τουριστικές μονάδες 
όσο και οι φτωχές καλύβες των ιθαγενών. Η 
συγκεκριμένη διαδρομή (43χλμ.), διάρκειας 
περίπου μιάμισης ώρας, ήταν πραγματικά ένας 
επίγειος παράδεισος. Το τελευταίο κομμάτι της 
διαδρομής διέρχεται μέσα από το φαράγγι του 
Ρίο Ντούλσε, που το ύψος του φτάνει τα 90 
μέτρα, ενώ έχει στα δεξιά του το Εθνικό Πάρκο 
Ρίο Ντούλσε. Το γραφικό και πολύχρωμο Λί-
βινγκστον, που είναι χτισμένο στο σημείο όπου 
o ποταμός συναντά την Καραϊβική Θάλασσα, 
είναι πατρίδα των Γκαριφούνα, της μοναδικής 
αφροαμερικανικής κοινότητας στη Γουατεμά-
λα. Οι Γκαριφούνα έφτασαν στην περιοχή το 
1635 από τη Νιγηρία, όταν οι δύο ισπανικές 
καραβέλες που τους μετέφεραν ως σκλάβους 
ναυάγησε στο νησί του Αγίου Βικέντιου. 

Στο Λίβινγκστον καταλύσαμε στο μικρό 
οικογενειακό ξενοδοχείο Casa Escondida, που 
είχε ωραία θέα και εξυπηρετικούς ιδιοκτήτες 

από 800 χρόνια Τικάλ. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν 
το 1956 από ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπι-
στημίου της Πενσυλβάνια και του Ινστιτούτου 
Ανθρωπολογίας της Γουατεμάλας. Ενώ οι κύ-
ριες ανασκαφές ολοκληρώθηκαν το 1984, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι ένα μεγάλο μέρος της 
αρχαίας πόλης παραμένει θαμμένο κάτω από 
τις ρίζες του τροπικού δάσους.         

Από το Ρίο Ντούλσε  
στο Λίβινγκστον 

Την επομένη το πρωί πήραμε το λεωφορείο από 
τη Σάντα Έλενα για το Ρίο Ντούλσε (Rio Dulce), 
πολύβουο μικρό λιμάνι στη μεγαλύτερη λίμνη 
της Γουατεμάλας, την Ισαμπάλ (Izabal), και από 
εκεί τη βενζινοκίνητη λέμβο για το Λίβινγκστον 
(Livingston), τελευταίο προορισμό του ταξιδιού 
μας. O ποταμός Ρίο Ντούλσε, που διασχίσαμε, 
συνδέει τη λίμνη Ισαμπάλ με την Καραϊβική. 
Δεξιά και αριστερά του ποταμού εκτείνεται πυ-
κνόφυτο τροπικό δάσος, εκπληκτικής ομορφιάς, 
με χιλιάδες πουλιά (πελεκάνους, ερωδιούς, κορ-
μοράνους, κ.λπ.) να κάθονται στα κλαδιά των 

Τοπίο στο Ρίο Ντούλτσε.
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αλλά ήταν αρκετά ακριβό για τα δεδομένα 
της Γουατεμάλας (40 ευρώ τη μέρα). Χωρίς 
να έχουμε χρόνο να δούμε πολλά πράγματα, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το περπάτημα κατά 
μήκος της αμμουδερής, κατάφυτης από φοίνι-
κες και γεμάτης από πλήθος πουλιών παραλίας, 
η οποία ξεκινά αμέσως μετά το ξενοδοχείο 
Salvador Gaviota, που βρίσκεται αριστερά της 
μικρής πόλης του Λίβινγκστον 
και καταλήγει στις βάθρες 
Σιέτε Αλτάρες (Siete Altares). 
Σε περίπτωση που κάποιος 
δεν θέλει να περπατήσει 5χλμ. 
από το Λίβινγκστον, μπορεί να 
πάρει ένα τουκ-τουκ, το οποίο 
κοστίζει 5 κετσάλ (0,60 ευρώ) 
ανά άτομο, μέχρι το ξενοδο-
χείο και να ξεκινήσει από εκεί 
το περπάτημα. Την επομένη 
το πρωί, η βενζινάκατος της 
γραμμής μάς μετέφερε από το 
Λίβινγκστον στο Πόρτο Μπά-
ριος (Porto Barrios), απ’ όπου 
πήραμε το πολυτελές λεωφο-
ρείο (120 κετσάλ – 13 ευρώ) 
της επιστροφής στην Πόλη της 
Γουατεμάλας. Η διαδρομή των 
5 ωρών θα διαρκούσε εντέλει 
9 λόγω των έργων οδοποιίας. 

Η 18ήμερη παραμονή μας 
στη Γουατεμάλα κόστισε πε-
ρίπου 1100 ευρώ κατ’ άτομο 
συν τα αεροπορικά εισιτήρια 
(670 ευρώ από Άμστερνταμ). 
Βίζα για την είσοδο στη χώρα 
δεν απαιτείται. Επισκεφθήκαμε 

την πραγματικά φθηνή αυτή χώρα 
κατά την ξηρή περίοδο, την περίο-
δο των εορτών, όπου η θερμοκρα-
σία στα δυτικά της χώρας λόγω 
υψομέτρου κυμαινόταν μεταξύ 18º 
και 26ºC, ενώ στα ανατολικά η 
θερμοκρασία ήταν σαφώς υψηλό-
τερη. Παρά τα όσα είχαμε ακούσει 
και διαβάσει, δεν αντιμετωπίσαμε 
κανένα πρόβλημα ασφάλειας. Στις 
πόλεις δεν δυσκολευτήκαμε σε 
καμία περίπτωση να βρούμε τρά-
πεζες για ν’ αλλάξουμε χρήματα ή 
να σηκώσουμε από ATM. Το ταξίδι 
σχεδίασε με κάθε λεπτομέρεια ο 

συνταξιδιώτης μου Βασίλης Θ., τον οποίο ευχα-
ριστώ θερμά.2  

1. Κώστας Ζυρίνης, «Γουατεμάλα», περ. Γεωτρόπιο, 
Ελευθεροτυπία, τχ. 103, 30 Μαρτίου 2002.
2. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αλεξάνδρα Μα-
κροπούλου, που επιμελήθηκε γλωσσικά το παρόν 
κείμενο.

Συνάντηση με παιδιά στην οροσειρά Κουτσουματάνες.

Στο Ρίο Ντούλτσε καθοδόν προς το Λίβινγκστον.
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Προβελεγγίου 4, Παλαιό Ηράκλειο 
τηλέφωνο: 210 2814989 website: Rockwayclimbing.com

facebook: Rockway Climbing Gym 



44

Διάσχιση  
Adamello - Presanella

Κείμενο: Λεωνίδας Μαργέλης 
Φωτογραφίες: Χαρά Σιδηροπούλου

Το Rifugio Segantini και η κορυφή Presanella.
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«Ο παράδεισος βρίσκεται κάτω  
από τα πόδια μας και πάνω  
από τα κεφάλια μας»

Henry David Thoreau

Τελείωνε ο Ιούνιος και με τη Χαρά ξεκινή-
σαμε για την Βόρεια Ιταλία, για ένα ραντε-
βού που είχε κλειστεί 8 μήνες νωρίτερα. 

Αυτή τη φορά το ταξίδι μας δεν ήταν τόσο ανέ-
φελο αεροπορικά όσο τις προηγούμενες φορές, 
δεδομένου ότι η εταιρεία που μας μεταφέρει 
με συνέπεια στο Bergamo δυστυχώς αυτή την 
φορά δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, 
με αναβολές στην ημέρα της πτήσης, ακόμα 
και με μία καθυστέρηση της τάξης των τριών 
ωρών στο αεροδρόμιο. Τέλος καλό, δεήσαμε να 
φτάσουμε στην αγαπημένη μας πόλη. Είχαμε 
ευτυχώς αρκετές ώρες να ξεκουραστούμε και 
να προετοιμαστούμε ψυχολογικά για να ανταπε-
ξέλθουμε στο πρόγραμμα των επόμενων τριών 
ημερών στο ορεινό συγκρότημα του Adamello. 

Ο συγκεκριμένος ορεινός όγκος βρίσκεται 
ακριβώς απέναντι από τους Δολομίτες της 
Brenta, τα ύψη που επρόκειτο να κινηθούμε 
ήταν περίπου τα ίδια με αυτά που είχαμε περ-
πατήσει δύο χρόνια πριν (περί τα 2500μ.) μέχρι 
το σημείο Bocca di Brenta. O καιρός αυτή τη 

φορά ήταν με το μέρος μας, τουλάχιστον στο 
ξεκίνημα, ημέρα Παρασκευή, από Madonna di 
Campiglio με προορισμό την κοιλάδα Val Nam-
brone και το ομώνυμο καταφύγιο στα 1350μ. 
Πανέμορφη κοιλάδα, τη διασχίζει ένας από 
τους τέσσερις παραπόταμους του Fiume Sarca, 
πριν αυτός καταλήξει στη Lago di Garda. Το 
εντυπωσιακό στοιχείο στην υπόθεση είναι η 
εκπληκτική διαύγεια των νερών του ποταμιού, 
η οποία προέρχεται από το γρανιτένιο πέτρωμα 
και την έλλειψη φερτών υλικών πού θολώνουν 
το νερό. Γενικά, όπως διαπιστώσαμε τις επό-
μενες μέρες, ολόκληρος ο ορεινός όγκος του 
Adamello αποτελείται από γρανιτένιο πέτρωμα, 
γεγονός που καθιστά ευκολότερη την ζωή των 
ορειβατών, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με τα 
κατάλληλα άρβυλα, που στην κυριολεξία κολ-
λάνε στην πέτρα. «Τα καλά εργαλεία κάνουν 
τον μισό μάστορα», μας έλεγε στα σεμινάρια 
των Αρχηγών της Ομοσπονδίας ο δάσκαλος 
Γιώργος Βουτυρόπουλος κι από τότε έχει επα-
ληθευτή ουκ ολίγες φορές. 

Άργησε να νυχτώσει, για την ακρίβεια νύχτω-
σε γύρω στις 10+, έτσι αργήσαμε να αφεθούμε 
στις αγκάλες του Μορφέα και να ονειρευτούμε 
κάτι όμορφο, ανάλογο με την περίσταση. Sogni 
d’oro («όνειρα χρυσά»), λένε οι Ιταλοί για τον 
ελαφρό και ξεκούραστο ύπνο, έτσι η προπα-
ρασκευή για την επόμενη μέρα τελείωσε με 

Διάσχιση  
Adamello - Presanella

Ρυάκι με χιονόνερα με φόντο τη Μπρέντα.
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τακτοποίηση του εξοπλισμού και ενημέρωση 
για την ανάβαση πού ακολουθούσε.

650 μέτρα μάς χώριζαν από το υψόμετρο 
των 2000μ. και το γεφυράκι που σηματοδοτεί το 
αλπικό πλέον μονοπάτι μέχρι το Rifugio Segan-
tini στα 2373μ. Άλλα 400 περίπου πανέμορφα 

μέτρα ανάβασης και, αναπάντεχα, 
το συγκρότημα του καταφυγίου 
ξεπρόβαλε μπροστά μας κάτω 
από τις πανύψηλες κορφές του 
συγκροτήματος Adamello, το ίδιο 
και η ψηλότερη κορυφή Presanella 
(3558μ.). Η θέα κυριολεκτικά σου 
έκοβε την ανάσα. Είχαμε απέναντί 
μας στο κάδρο της φύσης ολόκλη-
ρο του σύμπλεγμα των Δολομιτών 
της Brenta, ψάχναμε με την Χαρά 
να εντοπίσουμε το Στόμα της 
Brenta (Bocca di Brenta), όπου, 
δύο χρόνια νωρίτερα, σε παγκό-
σμια υποθέτω πρωτοτυπία και 
λόγω κακής πληροφόρησης από 
την κυρία του καταφυγιά του Rifu-
gio Tosa e Pedrotti, ανεβήκαμε και 
κατεβήκαμε μία via ferrata χωρίς 
τον απολύτως αναγκαίο εξοπλισμό, 
τον οποίο παρεμπιπτόντως είχαμε 
με πολύ κόπο και μόχθο κουβαλή-
σει μέχρι το καταφύγιο. Κάψαμε 
τότε άπειρη αδρεναλίνη (κοντέψα-
με να κάψουμε και τη φλάντζα της 
μηχανής) ακόμα τσιμπιόμαστε για 
το εάν είδαμε εφιάλτη… 

Μία μπύρα μάς χαλάρωσε 
ιδανικά θα έλεγα, το καταφύγιο 
και οι άνθρωποί του ήταν άψο-
γοι, η καθαριότητα ήταν επίσης 
εκπληκτική, σε σημείο να μην 
πιστεύεις στα μάτια σου, σίγουρα 
όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ιστορία 
ήταν πιο υπεύθυνοι και προπαντός 
ενδιαφέρονταν να διατηρήσουν 
αυτό το όμορφο θέαμα που και 
εμείς αντικρίσαμε. Τα δωμάτια ο 
αρχηγός Silvio είχε προνοήσει να 
τα κλείσει 6 μήνες νωρίτερα, δεν 
είναι τυχαίο ότι το Segantini είναι 
το δημοφιλέστερο καταφύγιο του 
Adamello, φτάνει να ξεχαστείτε και 
να κοιτάξετε τι φαίνεται απέναντί 
σας στον ορίζοντα.

Η επόμενη ημέρα, Σάββατο, μας έφερε μία 
εξίσου όμορφη ημέρα με την προηγούμενη, 
με πρόβλεψη όμως και επιδείνωση τις απο-
γευματινές ώρες. Το πρόγραμμα ήταν μάλλον 
χαλαρό για τους περισσότερους από την ομάδα 
μας, ήμασταν 18, οι περισσότεροι έμπειροι και 

Η φωτογράφος των Άλπεων.

Ανηφορίζοντας προς το καταφύγιο Segantini.

Τα τελευταία μέτρα πριν το καταφύγιο με φόντο την κορυφή.
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παλιοί ορειβάτες της εποχής του Silvio, όταν ο 
αλπινισμός στη Dopo Guerra Ιταλία βρισκόταν 
στην χρυσή εποχή του, με ανθρώπους πού έγρα-
φαν Ιστορία με σχεδόν υποτυπώδη μέσα και με 
καταφύγια χωρητικότητας 400+ ορειβατών.

Η Χαρά επέλεξε να κινηθεί με μία παρέα 
φίλων Ιταλών προς τις μικρές Αλπικές Λίμνες 
και τα ποταμάκια με τα χιονόνερα σε μονοπάτια 
που απομακρύνονταν ανηφορικά από το κατα-
φύγιο, με σκοπό να καταγράψει την ασύλληπτη 
ομορφιά που μας προσέφερε η 
ημέρα.

Όσον αφορά εμένα, έλαβα την 
ευλογία και την άδεια του αρχηγού, 
μαζί με δύο φίλους πού είχα γνω-
ρίσει πριν από λίγο, να κινηθούμε 
προς την κορυφή της Presanella 
(3558μ.), στόχος εκ προοιμίου άπι-
αστος και λόγω του ότι χρειαζόμα-
σταν ακόμα 4 ώρες και καλά καιρι-
κά, κάτι πού δεν θα ακολουθούσε, 
σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της 
Aviazione Militare, που εκδίδει το 
επίσημο δελτίο πρόβλεψης. Συμ-
φωνήσαμε να ξεκινήσουμε χαλαρά 
και βλέποντας και κάνοντας, εάν 
κάτι άλλαζε με τον καιρό. Εξυπα-
κούεται ότι είχαμε όλα τα καλούδια 
του χειμερινού βουνού, στα μείον 

ήταν ότι δεν ξέραμε το βουνό, η κορυφή απείχε 
αρκετά, με αυτές τις συνθήκες ξεκινήσαμε με 
καλό ρυθμό, τρία άτομα αποφασισμένα για το 
καλύτερο, χωρίς καμμία πίεση για το εάν θα 
πάρουμε προβιβάσιμο βαθμό η όχι στην αξιο-
λόγησή μας τελικά. 

Η πορεία ήταν συγκλονιστική, τα ποταμάκια 
από τα χιονόνερα έσπαγαν με θόρυβο στους 
ογκώδεις γρανιτένιους βράχους, ευτυχώς δεν 
υπήρχαν πολλά σαθρά, έτσι η ανάβαση ήταν 

Η Χαρά με φόντο το πανόραμα των Δολομιτών.

Η φύση αναδύεται μέσα απο τον γρανίτη.
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μεν ζόρικα ανηφορική, όμως κατά τα άλλα 
δεν υπήρχε κάποιο άλλο ορατό πρόβλημα. 
Τα αλτίμετρα και των τριών έδειχναν τις ίδιες 
περίπου ενδείξεις (φυσικό φαινόμενο σπανιότα-
το), πρέπει να είχαμε περάσει τα 2800μ., άρα 
υπολείπονταν άλλα 740, σκεφτόμουν, ο στόχος 
είναι ρεαλιστικός. Πρέπει οι σκέψεις μου να 
έκαναν θόρυβο μέσα στην απόλυτη ανθρώπινη 
σιγή, έτσι μου φάνηκε προς στιγμή, ίσως και το 
υψόμετρο να δημιουργεί παραισθήσεις…

Σήκωσα το κεφάλι μου μετά από μία δυνατή 
βροντή πού ακούστηκε κοντά μας, έτσι διαπί-
στωσα για μία ακόμη φορά το «άλλαι μεν βουλαί 
ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει», ότι, δηλαδή, 
καλά τα σχέδια, αλλά κόντρα στο βουνό και την 
λογική δεν πας. Μία μαυρίλα κατέβαινε προς τα 
μέρος μας συνοδευόμενη από χοντρές σταγόνες 
βροχής, δείγμα ότι η επιχείρηση κορυφή είχε μό-
λις λάβει τέλος. Κοιταχτήκαμε χωρίς να μιλήσου-
με πολύ και συμφωνήσαμε (υπήρξε ομοφωνία) 
να υποχωρήσουμε και μάλιστα από τη λωρίδα 
προσπέρασης. Έτσι κι έγινε, και σε λιγότερο 
από δύο ώρες ήμασταν στο φιλόξενο καταφύ-
γιο Segantini, δοκιμάζοντας ένα ζεστό τσάι που 
μου πρόσφερε η Χαρά, η οποία στο μεταξύ είχε 
επιστρέψει περιχαρής για τα φωτογραφικά της 
επιτεύγματα. Για την ιστορία, το καταφύγιο προ-
σέφερε ζεστό μπάνιο με κερματοδέκτη (υπήρχε 
μία μεγάλη δεξαμενή με χιονόνερα που τροφο-
δοτούσε το καταφύγιο), καθώς επίσης διέθετε 
και μία υπαίθρια ξύλινη σάουνα!

Οι πρωινές ομίχλες της κοιλάδας.

Το μικρό βοηθητικό καταφύγιο  
και η καλύβα του τελεφερίκ των εφοδίων.

Πάντα τέτοια να ’χουμε.
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Περιμέναμε υπομονε-
τικά να αδειάσει η τραπε-
ζαρία από μία σχολή που 
προετοίμαζε ανάβαση την 
επόμενη ημέρα στην κορυ-
φή (και που τελικά μάλλον 
θα πρέπει να τα κατάφερε, 
διότι ο καιρός την Κυριακή 
ήταν μαγικός), απολαύσαμε 
ένα θεϊκό ηλιοβασίλεμα με 
φόντο τους Δολομίτες της 
Brenta, θέαμα που θα μπο-
ρούσε κάποιος να απολαμ-
βάνει για ώρες, χάνοντας 
κυριολεχτικά την αίσθηση 
του Χρόνου.

Ξημέρωμα Κυριακής 
μέσα στις πρωινές ομί-
χλες της κοιλάδας και τις 
πανύψηλες κορυφές που 
ξεπρόβαλαν μαγικά στο κά-
δρο. Ξεμούδιασμα μετά το 
πλούσιο πρωινό με φυσικούς χυμούς και σπιτι-
κές μαρμελάδες, εφόδια που ανεβοκατεβαίνουν 
με τελεφερίκ σε κατάλληλο βαγονέτο, απουσία 
μουλαριών κατά τα δικά μας στον Όλυμπο. 
Κατά καιρούς τα διάφορα ιταλικά καταφύγια 
κάνουν χρήση και μεγάλων μεταγωγικών ελικο-
πτέρων για μία η και περισσότερες μεταφορές 
των αναγκαίων εφοδίων για τους ορειβάτες.

Ξεκινήσαμε την τρίτη και για μένα ομορφό-

τερη διάσχιση της ζωής μου (μέχρι την επόμε-
νη). Η ομάδα πέρασε αρχικά μία αιωρούμενη 
γέφυρα με συρματόσχοινο, κάτι που έφερε 
στο νου μου το ντοκιμαντέρ του 2004 με τα 
Ιμαλάια (καμμία σχέση), και εν συνεχεία αρχί-
σαμε να παίρνουμε ύψος, ώστε, φτάνοντας στο 
διάσελο και τα μυτίκια των κορφών, να πέσουμε 
στην πίσω πλευρά του ορεινού όγκου προς τις 
φημισμένες λίμνες του Adamello, και την πλέον 
διάσημη, τη Lago Nero (Μαύρη Λίμνη, 2400μ.). 

Καταρράκτης στο Αdamello με θέα τους Δολομίτες της Μπρέντα.

Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς (για να μη βραχούν εννοείται).
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Τα καλά νέα ήταν ότι σιγά σιγά το στενό μονο-
πάτι γινόταν πιο ήπιο, φαίνεται ότι χαζεύοντας, 
μετά από λίγες ώρες πορείας, είχαμε κερδίσει 
αρκετή υψομετρική, οπότε τραβερσάριζε και 
μας ξεκούραζε αισθητά. Η αλήθεια είναι ότι, 
συγκριτικά με του Δολομίτες της Brenta, προ-

σφέρεται σαν πιο ομαλό βουνό, όπου μπορείς 
να περπατήσεις σχεδόν ολοκληρωτικά χωρίς να 
φοράς συνεχώς το μποντριέ με τα κορδονέτα 
και τα καραμπίνερ ασφαλείας. 

Η άφιξη στο διάσελο σηματοδότησε και την 
απαρχή μίας ονειρεμένης παρατήρησης στις 
αλπικές λίμνες πού σχηματίζονταν κάτω από 
τα πόδια μας. Η πρώτη πού διακρίναμε ήταν 
γαλάζια σαν το χρώμα του ουρανού με φόντο το 
αλπικό τοπίο και το γκρίζο του γρανίτη. Συνεχί-
σαμε χάνοντας ελαφρά ύψος, για να βρεθούμε 
μπροστά σε μία δεύτερη λίμνη, αυτή τη φορά 
μαύρη, ήταν η Lago Nero, η φημισμένη αλπική 
λίμνη που είχαμε δει μέχρι τώρα μόνο σε φω-
τογραφίες από την περιοχή. Μας προϋπάντησε 
ένα μεγαλόσωμο λυκόσκυλο με το αφεντικό 
του, από τον οποίο πληροφορηθήκαμε ότι εί-
μαστε σε απόσταση μίας ώρας από τον τελικό 
προορισμό της ημέρας, το Rifugio Cornisello 
(2120μ.). Προχωρώντας διέκρινα έναν άνθρωπο 
που μ’ ένα καλάμι ψάρευε στη Lago Nero και 
μάλιστα είχε πιάσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο 
ψάρι, το οποίο ανέβαζε με πολύ κόπο από τα 
μαύρα νερά της λίμνης. Τον χαιρετήσαμε, λο-
γικά δεν μας απάντησε, δεδομένου ότι πάλευε 
εκείνη τη στιγμή να πιάσει το ψάρι και το τε-
λευταίο να σώσει την ζωή του. Η τελική έκβαση, 
ψαράς - ψάρι: 1-0.

Η γαλάζια αλπική λίμνη.

Lillium των Άλπεων – 
προστατευόμενο είδος σε εξαφάνιση.
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Πλήρεις εικόνων και ορειβατικής ευφορίας, 
συνεχίσαμε να χάνουμε ύψος, μέχρι πού αντι-
κρίσαμε από μακριά το τελευταίο καταφύγιο 
της διάσχισής μας, το Cornisello. Ο μάγειρας 
του καταφυγίου έλυνε σουντόκου ξαπλωμένος 
σε έναν ξύλινο πάγκο ελλείψει πελατών, μέχρι 
εκείνη την ώρα, οπόταν με την έλευσή μας μά-
ζεψε το περιοδικό του, κατευθύνθηκε προς την 
κουζίνα του χαμογελώντας, σαν 
να μας έλεγε ότι όλα τα ωραία 
έχουν ένα τέλος… Κάπως έτσι 
ολοκληρώθηκε μία ακόμη πε-
ριήγηση με happy end, χωρίς 
καλούς και κακούς αλλά με 
όρεξη λύκου για φαγητό (ίσως 
και να έφταιγε τα πολύ καθαρό 
οξυγόνο).

Η επόμενη ημέρα ήταν 
αφιερωμένη στον βασανισμένο 
εαυτό μας, η κλασική επίσκεψη 
στο Μιλάνο και στη Via Mon-
tenapoleone, όπου βρίσκονται 
τα ακριβότερα καταστήματα 
υψηλής ραπτικής, εξυπακού-
εται  ότι  εμείς βρεθήκαμε 
σαν απλοί παρατηρητές του 
τι πράγματι συμβαίνει στον 
μάταιο τούτο κόσμο. Το κα-

λύτερο το κρατάμε πάντα για το τελευταίο 
βράδυ, έτσι και αυτή την φορά ανηφορίσαμε 
με την παραδοσιακή funnivia (το τελεφερίκ 
πού συνδέει την Κάτω Πόλη με την Bergamo 
Alta), για να δοκιμάσουμε σε φιλική ταβέρνα 
τα εδέσματα που μας προσφέρει με περισσή 
αγάπη ο καλός μας φίλος (πια) Stefano με την 
Πολωνέζα σύζυγό του Marta. To μαγαζί ονο-

Το εκπληκτικό Lago Nero (η μαύρη λίμνη).

Κατηφορίζοντας από το διάσελο προς τις αλπικές λίμνες.
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μάζεται Officina dei Sapori («Εργαστήρι των 
Γεύσεων») και βρίσκεται από την έξοδο του 
τελεφερίκ στην πρώτη μικρή στοά δεξιά, στα 
100 περίπου μέτρα. Απίστευτα εγκάρδιος και 
διαχυτικός άνθρωπος ο Stefano, αν και γεννή-
θηκε στο Bergamo, η καταγωγή του κρατάει 
από το Palinuro της Napoli, έχουμε κοινές ρίζες 
καταγωγής, αλλά αυτό ειλικρινά το σκέφθηκα 
μόλις τώρα πού γράφονται αυτές οι γραμμές. 

Αν βρεθείτε προς τα εκεί, μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε τη συγκεκριμένη trattoria, δεν θα 
το μετανιώσετε. Το βράδυ μας έκλεισε με ένα 
διπλό limoncello με πάγο στο όμορφο μπαρ δί-
πλα στο τελεφερίκ (κάποτε διέθετε και πιάνο 
με ουρά για να παίζουν οι πελάτες), με θέα το 
φωτισμένο Bergamo. Εκεί είναι κάτι σαν την 
Fontana di Trevi της Ρώμης, όπου μέχρι σήμερα 
οι τουρίστες ρίχνουν το νόμισμά τους κάνοντας 

μία ευχή. Είναι το προσωπικό μας 
πηγάδι των ευχών, με τη διαφορά 
ότι τις δικές μας ευχές ευτυχήσα-
με να τις δούμε μέχρι σήμερα να 
πραγματοποιούνται. Μακάρι και 
στο μέλλον, ποιος μπορεί να κάνει 
προβλέψεις…

Κάπου εδώ τελείωσε η όμορφη 
ιστορία μας, σαν παραμύθι μού 
φαίνεται ακόμα, χρειάζεται αρκετό 
χρονικό διάστημα να αφομοιώσεις 
τόση ομορφιά, πιστεύω ότι η υπερ-
βολική δόση της προκαλεί προβλή-
ματα, ειδικά όταν επανέλθεις στην 
καθημερινότητά σου.

Καλές κορυφές (όχι υποχρεω-
τικά) σε όλους τους φίλους και τις 
φίλες που αγαπούν πραγματικά 
αυτό που κάνουν. 

Χάνοντας την αίσθηση του χρόνου.

Το Rifugio Cornisello.
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Κάτω από τρεις σημαίες.
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Προετοιμασία

Οδηγός βουνού: Για να μπορέσει κάποιος ν’ 
ανεβεί το βουνό, πρέπει υποχρεωτικά να έχει 
τοπικό οδηγό, και στα σχετικά πακέτα συμπε-
ριλαμβάνεται συνοδεία μάγειρα και αχθοφόρων, 
αφού τα καταφύγια δεν διαθέτουν φαγητό. 
Προσωπικά βρήκα μέσω διαδικτύου έναν τοπικό 
οδηγό που έχει εμπειρία χρόνων στα βουνά της 
Τανζανίας, και με βοήθησε σε αρκετά σημεία, 
που θα αναλύσω παρακάτω.
Τα απαραίτητα του ταξιδιού: Στο διαδίκτυο 
υπάρχουν πολλές λίστες με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό που θα χρειαστεί κάποιος να ανέβει 
το Kilimanjaro. Αναλόγως ποια εποχή θα πάει 
κάποιος, όπως και το πόσο εύκολα κρυώνει, 
θα υπάρξουν και προσαρμογές στον προτει-
νόμενο εξοπλισμό. Επειδή οι συνθήκες μπορεί 

Η απόφαση για την ανάβαση στο Kiliman-
jaro ήταν ένα όνειρο χρόνων και η αρχή 
της περιπέτειας των Seven Summits, 

δηλαδή των ψηλότερων κορυφών των επτά 
ηπείρων. Η επιλογή του συγκεκριμένου βουνού 
έγινε λόγω των καλών καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν όπως και της ευκολίας στην ανά-
βαση, επειδή δεν υπάρχουν τεχνικά περάσματα 
στις περισσότερες διαδρομές. Οι διαδρομές για 
τη κορυφή είναι 7. Επέλεξα την πιο σύντομη, η 
οποία είναι και η μόνη που διαθέτει καταφύγια 
(στις υπόλοιπες διαδρομές η διανυκτέρευση γί-
νεται σε σκηνές). Ονομάζεται Marangu Route ή, 
αλλιώς, Coca Cola Route, και για αρκετό καιρό 
ήταν η πιο δημοφιλής. Η διάρκειά της είναι 5 
έως 6 ημέρες, με προτεινόμενη την 6ήμερη για 
τον ιδανικό εγκλιματισμό στο υψόμετρο.

Kilimanjaro (5895μ.)
Κείμενο – Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Μαρτίνος
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να αλλάξουν και, όπως ξέρουμε, 
η θερμοκρασία στο βουνό μπορεί 
να πέσει απότομα, καλό είναι να 
είμαστε προετοιμασμένοι.
Μετάβαση στη Τανζανία: Η άφι-
ξη στη Τανζανία γίνεται αεροπορι-
κώς με διπλή πτήση (Αθήνα-Ντόχα 
και Ντόχα-Κιλιμάντζαρο). Η διάρ-
κεια των πτήσεων ανέρχεται σε 10 
έως 11 ώρες χωρίς την αναμονή 
ανάμεσα στις πτήσεις.

1η μέρα: Mandara Huts 
(2720μ.)

Η πρώτη διανυκτέρευση ήταν στο 
Moshi, σε ξενοδοχείο που βρίσκε-

ται περίπου 40χλμ. από το αεροδρόμιο. Την 
επόμενη μέρα αναχωρούμε με το αυτοκίνητο 
για την πύλη της διαδρομής Marangu, προ-
κειμένου να ξεκινήσει η ανάβαση. Στην πύλη 
βρίσκονται μικρά μαγαζάκια, είτε για τη κάλυ-
ψη των αναγκών σε εξοπλισμό, είτε για αγορά 
αναμνηστικών, ενώ υπάρχει κι ένας μεγάλος 
χώρος όπου γίνεται η «γιορτή» μετά την κατά-
βαση από το βουνό.

Ακόμα, εδώ βρίσκονται και τα γραφεία όπου 
γίνεται η καταγραφή των ορειβατών της κάθε 
ομάδας από τον οδηγό, καθώς και η ζύγιση των 
αποσκευών που έχουν οι αχθοφόροι. 

Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες, που 
διαρκούν τουλάχιστον μία ώρα, η ανάβαση 
ξεκινά.

Περνώντας από την πύλη, ξεκινάμε για τον 
πρώτο μας προορισμό, που είναι το Mandara 
Huts στα 2720μ. (4-5 ώρες πεζοπορίας, 8χλμ.). 
Η διαδρομή περνά μέσα από την πρώτη ζώνη 
rainforest, γνωστή και ως Montane Forest, που 
χαρακτηρίζεται από καταπράσινη βλάστηση. 
Στη διάρκεια της διαδρομής απολαμβάνουμε 
τις πλαγιές του Kilimanjaro και τη δροσιά από 
την σκιά των δέντρων, ενώ περνάμε αρκετές 
ξύλινες γέφυρες.

Φτάνοντας στο πρώτο καταφύγιο, γίνεται 
μια καταγραφή όλων των ορειβατών που κα-
ταφθάνουν και μοιράζονται τα δωμάτια και τα 
κρεβάτια.

Συγχρόνως, στην κουζίνα έχουν ήδη φτά-
σει οι μάγειρες του κάθε γκρουπ και γίνεται 

Kilimanjaro (5895μ.)
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η προετοιμασία του φαγητού. Η ποσότητα και 
η ποικιλία του φαγητού σε κάθε γεύμα είναι 
παρά πολύ καλή και δεν μένει κανείς παραπο-
νεμένος. Να σημειωθεί ότι οι αχθοφόροι και οι 
μάγειρες ακολουθούν διαφορετική διαδρομή 
σε κάποιες περιπτώσεις, γι’ αυτό φτάνουν πιο 
γρήγορα στα καταφύγια. Σε κάθε καταφύγιο, ο 
οδηγός μου μού έπαιρνε μέτρηση με παλμικό 
οξύμετρο (SpO2), για να έχουμε σαφή εικό-
να της αντίδρασης του οργανισμού μου στο 

υψόμετρο, η οποία ήταν πολύ καλή. Στην 
περιοχή υπάρχουν μπλε μαϊμούδες, αλλά, 
δυστυχώς, δεν είδαμε κάποια, αν και τις 
ακούγαμε όλο το βράδυ.

2η μέρα: Horombo Hut (3720μ.)

Μετά από ένα ωραίο πρωινό, ετοιμαζό-
μαστε για τη συνέχεια της ανάβασης με 
προορισμό το Horombo Ηut στα 3720μ. (5 
ώρες, 11χλμ.). Στη διαδρομή κάναμε μια 
μικρή παράκαμψη για να επισκεφτούμε 
τον κρατήρα Maundi. Η διαδρομή σιγά 
σιγά αφήνει πίσω της το τροπικό δάσος 
και τη θέση του παίρνει η χαμηλότερη 
βλάστηση (high moorland). Προχωρώντας, 
αρχίζουν να φαίνονται οι κορυφές Kimbo 
και Mawenzi, που είναι οι δυο από τις τρεις 
ηφαιστειακές κορυφές που δημιούργησαν 
την κορυφή του Kilimanjaro. Στη διαδρο-
μή θα συναντήσουμε μερικά σπάνια είδη 
βλάστησης. 

Φτάνοντας στο καταφύγιο είχαμε λίγο 
χρόνο να απολαύσουμε τη θέα από ψηλά, 
μιας και άρχιζε να συννεφιάζει και μετά 
ξεκίνησε μια σιγανή βροχή.

Σε αυτό το υψόμετρο αρχίζει πλέον να 
γίνεται αισθητή η πτώση της θερμοκρασί-
ας και τις βραδινές ώρες η θερμοκρασία 
μέσα στο καταφύγιο ήταν περίπου στους 
2˚ με 3˚C.

3η μέρα: Kibo Hut (4720μ.)

Όποιος ακολουθήσει τη διαδρομή των 6 
ημερών, την επόμενη ημέρα ξεκινάει από 
το Horumbo Hut στα 3720μ., για μια μικρή 
βόλτα στο Mawenzi Ridge, που βρίσκεται 
περίπου στα 4300μ., και επιστρέφει στο 
Horumbo Hut για διανυκτέρευση, ώστε να 
δώσει στο σώμα του παραπάνω χρόνο να 

εγκλιματιστεί (ημέρα εγκλιματισμού). Στη δική 
μου περίπτωση, συμφωνήσαμε με τον οδηγό να 
μη σταματήσουμε σε αυτό το υψόμετρο, αλλά 
να συνεχίσουμε για το Kibo Ηut στα 4720μ. 
(5 ώρες, 9χλμ.), ώστε να γίνει εκεί η ημέρα 
εγκλιματισμού. Η χαμηλή βλάστηση δίνει τη 
θέση της στην αλπική έρημο (alpine desert). Η 
πορεία αρχίζει να δυσκολεύει λόγω υψομέτρου 
και από τα 4500μ. η κούραση είναι πιο έντονη 
σε κάθε βήμα. 
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Ακολουθεί ένα μικρό διάλειμμα κι 
έπειτα αποφασίζουμε να ανεβούμε για 
λίγο με ελάχιστο βάρος στα 5000μ., για 
καλύτερο εγκλιματισμό. Παραμείναμε για 
30’ περίπου στα 5000μ. θαυμάζοντας τη 
θέα παρέα με μερικά σύννεφα. Το τοπίο 
είναι άγονο, αλλά έχει τη δική του ξεχω-
ριστή ομορφιά.

4η μέρα: Κορυφή Kilimanjaro 
(5985μ.)

Θεωρητικά, σύμφωνα με το προηγούμενο 
σχέδιο, θα πραγματοποιούσαμε την ημέ-
ρα εγκλιματισμού σε αυτό το υψόμετρο, 
ώστε το βράδυ, περίπου τα μεσάνυχτα, 
της επόμενης ημέρας να ξεκινούσαμε για 
την κορυφή. Παρόλα αυτά, λόγω καλής 
διάθεσης και καλών μετρήσεων SpO2, 
αποφασίσαμε να παραλείψουμε την ημέ-
ρα εγκλιματισμού και να ξεκινήσουμε για 
την κορυφή στις 04:00. Τα περισσότερα 
group ξεκινούν την ανάβαση στη 01:00, 
αλλά, λόγω του ότι δεν είχαμε κάνει ημέρα 
εγκλιματισμού, αποφασίσαμε να καθυστε-
ρήσουμε λίγο παραπάνω την ανάβαση. 
Παρότι υπήρχε ένα διάστημα 10-11 ωρών 
για ξεκούραση μέχρι να ξεκινήσουμε, λίγο 
η ανυπομονησία για την κορυφή, λίγο το 
υψόμετρο, δεν κατάφερα να κοιμηθώ στο 
σύνολο ούτε μια ώρα. Στις 00:00 ήδη τα 
περισσότερα group είχαν σηκωθεί για να 
ξεκινήσουν για την κορυφή. Περίμενα υπο-
μονετικά να περάσει η ώρα, ώστε να αρ-
χίσω να ετοιμάζομαι. Περίπου στις 02:00 
ένα ζευγάρι γύρισε πίσω λόγω προβλημά-
των υγείας του ενός εκ των δύο.

Η πολυπόθητη ώρα της ανάβασης 
έφτασε. Στις 03:00 ετοίμασα τα πράγ-
ματα για την ανάβαση, φάγαμε κάτι στα 
γρήγορα και ξεκινήσαμε. Ο οδηγός μου 
μού είχε εξηγήσει ότι πρέπει να διατηρή-
σουμε έναν ρυθμό σε όλη τη διαδρομή, για 
να κρατήσουμε τις δυνάμεις μας. Σταθερά 
βήματα, το ένα πίσω από το άλλο. Μπρο-
στά μας ήταν μια μεγάλη σε μήκος και 
σε κλίση ανηφόρα, όπου σε κάποια σημεία την 
περπατάγαμε ζιγκ ζαγκ για μεγαλύτερη ευκο-
λία. Το κρύο δεν ήταν τόσο μεγάλο, λίγοι βαθμοί 
υπό το μηδέν, παρόλα αυτά περιμέναμε την 

ανατολή του ηλίου για λίγη παραπάνω ζεστασιά 
και για να μην περπατάμε με τους φακούς. Η 
ανατολή πάνω από το Mawenzi Peak ήταν μονα-
δική. Μετά από 5,5 ώρες φτάσαμε στον πρώτο 
στόχο μας, τo Gilman’s Point στα 5685μ. 
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Επιτέλους, η μεγάλη ανηφόρα είχε τελειώ-
σει. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίσα-
με αργά αργά ή, όπως λένε και οι οδηγοί πάνω 
στο βουνό, pole pole. Η κλίση ήταν πλέον πιο 
μικρή. Μετά από 45’ φτάσαμε στον δεύτερο 
στόχο, tο Stella Point στα 5756μ.

Η κούραση συσσωρευόταν όσο περνούσε 
η ώρα, αλλά ήξερα ότι έχουν μείνει κάτι πα-
ραπάνω από 100 μέτρα ακόμα υψομετρική 
διαφορά, οπότε η λαχτάρα μου για να φτάσω 
στην κορυφή μεγάλωνε. Το σκηνικό όσο ανεβαί-
ναμε γινόταν όλο και πιο μαγευτικό. Ενώ εκεί 
που περπατούσαμε ήταν άγονη γη, χώμα και 
σε μερικά σημεία λίγο χιόνι, σε απόσταση 200-
300μ. υπήρχαν μεγάλοι παγετώνες. Το θέαμα 
ήταν μοναδικό με την τόσο έντονη εναλλαγή 
του τοπίου.

Μετά από μία ώρα πεζοπορίας ακόμα, ήμα-
σταν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή. 
Μεγάλες οι αναπνοές, για να δώσουν αυτή τη 

λίγη παραπάνω ενέργεια που χρειαζόταν 
για να φτάσουμε. Ταυτόχρονα, ορειβάτες 
που είχαν φτάσει ήδη στην κορυφή είχαν 
ξεκινήσει να κατεβαίνουν και μας εμψύ-
χωναν ότι σχεδόν φτάσαμε. Ένα μοναδικό 
συναίσθημα όταν φτάσαμε στην κορυφή. 
Όλη η κούραση, όλη η ταλαιπωρία άξιζε 
για αυτό που έβλεπα και ζούσα. 

Αφού βγάλαμε μερικές φωτογραφίες, 
έφτασε σιγά σιγά η ώρα της επιστροφής. 
Παρόλο που μπροστά μας είχαμε κατά-
βαση, η κούραση, σε συνδυασμό με το 
υψόμετρο και τη γρήγορη ανάβαση πα-
ρακάμπτοντας την ημέρα εγκλιματισμού, 
έκανε δύσκολο το κάθε βήμα. Το θετικό 
ήταν ότι σε όλη τη διαδρομή δεν υπήρχαν 
εκτεθειμένα ή επικίνδυνα σημεία. Το πιο 
δύσκολο κομμάτι της κατάβασης ήταν 
από το Gilman’s Point μέχρι το Kibo Hut. 
Αφού κάναμε ένα μεγάλο διάλειμμα στο 
Kibo Hut, μαζέψαμε τα πράγματα για την 
επιστροφή και συνεχίσαμε προς το Ho-
rombo Hut. 

5η μέρα: Κατάβαση από το 
βουνό

Διανυκτερεύσαμε στο Horombo Hut και 
την επόμενη ημέρα το πρωί ξεκινήσαμε 
για την πύλη, αφού πρώτα κάναμε μια 
στάση στο Mandara Hut. Φτάνοντας 

στην πύλη, παραλάβαμε από τη γραμματεία 
του πάρκου το πιστοποιητικό ανάβασης, που 
δόθηκε και σε όσους έφτασαν στο Gillman’s 
Point ή στο Stella Point. Μετά την παράδοση 
του πιστοποιητικού ανάβασης, σειρά είχε μια 
μικρή γιορτή με οδηγούς, μάγειρες και αχθο-
φόρους να τραγουδούν τοπικά τραγούδια. Είναι 
σαν μια τελετή που πραγματοποιείται μετά την 
επιστροφή των ορειβατών. Το όνειρο είχε γίνει 
πραγματικότητα. 

Στην επιστροφή προς το Moshi τα συναι-
σθήματα ήταν ανάμικτα. Από τη μια, χαρά που 
ανέβηκα το βουνό και επέστρεψα ασφαλής, 
και, από την άλλη, μια λύπη που όλο αυτό έλα-
βε τέλος. Στο μυαλό μου είχε ήδη αρχίσει να 
δημιουργείται το επόμενο όνειρο που έπρεπε 
να γίνει πραγματικότητα. Δεν ήταν άλλο από το 
να ετοιμαστώ για την επόμενη από τις Seven 
Summits!
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Γενικές πληροφορίες για  
την ανάβαση στο Kilimanjaro

Παρότι το Marangu Route είναι από τις πιο 
διαδεδομένες διαδρομές, το ότι έχει καταφύ-
για δεν την καθιστά την πιο εύκολη. Παρότι 
η ανάβαση είναι σταδιακή, τα σχεδόν 1000 
μέτρα υψομετρικής διαφοράς την ημέρα, πριν 
ανέβουμε στην κορυφή, δεν δίνουν τον απα-
ραίτητο χρόνο για να ξεκουραστεί ο ορειβά-
της. Επίσης, είναι η διαδρομή με τις λιγότερες 
ημέρες ανάβασης, που συνεπάγεται λιγότερο 
χρόνο για εγκλιματισμό. Ειδικά στην περίπτω-
ση που κάποιος επιλέξει την 5ήμερη ανάβαση, 
ή την 6ήμερη που τελικά την κάνει 5ήμερη, 
όπως έκανα εγώ, η πιθανότητα αποτυχίας είναι 
πάρα πολύ μεγάλη. Προσωπικά, η παράλειψη 
της ημέρας εγκλιματισμού μου δημιούργησε 
άπνοια όταν προσπάθησα να κοιμηθώ σε εκείνο 
το υψόμετρο, μεγαλύτερη κούραση και μεγαλύ-
τερες και πιο βαθιές αναπνοές στην ανάβαση 
για την κορυφή. Το πόσο και πώς θα επηρεάσει 
το υψόμετρο τον ορειβάτη είναι διαφορετικό για 
τον καθένα μας. Οπότε δεν θα συνιστούσα την 
5ήμερη ανάβαση. Και το βασικότερο: ακούμε 
το σώμα μας. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης 

από το Horombo Hut στο Kibo Hut, δύο άτομα 
της ομάδας διάσωσης κατέβαζαν σε χαμηλό-
τερο υψόμετρο ή και στην πύλη ένα άτομο που 
αντιμετώπισε πρόβλημα. Η διάσωση δεν γίνεται 
με ελικόπτερο αλλά με τροχήλατο φορείο.

Στο Marangu Route η ανάβαση και η κα-
τάβαση γίνονται από την ίδια διαδρομή, οπότε 
ο ορειβάτης ξαναβλέπει τα ίδια τοπία, και η 
συγκεκριμένη διαδρομή έχει το μικρότερο εν-
διαφέρον ως προς τη θέα σε σύγκριση με όλες 
τις άλλες διαδρομές, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι δεν είναι ωραία ή ότι δεν έχει ενδιαφέρον. 
Οι εικόνες που είδα ήταν πρωτόγνωρες και 
μοναδικές. Να προσθέσω επίσης ότι, παρόλο 
που ήμασταν ο οδηγός και εγώ μόνο, οι ημέρες 
πάνω στο βουνό πέρασαν πολύ ευχάριστα, με 
ατέλειωτες συζητήσεις για διάφορα θέματα. Άλ-
λωστε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να συζητούν 
δύο άτομα που είναι όχι μόνο από διαφορετικές 
χώρες αλλά και από διαφορετικές ηπείρους. 
Προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους, κάποια στιγ-
μή της ζωή τους να πραγματοποιήσουν αυτό το 
ταξίδι. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια αξέχαστη 
εμπειρία, όπως ήταν και για μένα.

Για οποιαδήποτε απορία: eeyore@outlook.
com.gr. 







Το 2018 έφυγε και, τη στιγμή που διαβά-
ζετε αυτό το άρθρο, έχετε στα χέρια σας 
το καινούργιο πρόγραμμα-περιοδικό του 

Ομίλου μας. Λένε ότι στην αρχή κάθε νέας 
χρονιάς οι περισσότεροι κάνουν τον απολογι-
σμό της προηγούμενης: όσων έκαναν, όσων θα 
ήθελαν να κάνουν, όσων έγιναν λάθος… 

Στο πλαίσιο αυτό κάναμε και εμείς με τη 
σειρά μας την ανασκόπηση των προηγούμενων 
12 μηνών για να καταλήξουμε σε μία πολύ ευ-
χάριστη διαπίστωση:  στο πόσο γεμάτοι ήταν 
σε ό,τι αφορά τους αθλητές μας και το κομμάτι 
της Αγωνιστικής Αναρρίχησης.  

Οι επιτυχίες ήταν πολλές τόσο σε ελληνικές, 
όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την 3η θέση του Johnnie Noel 
Baker στο Πρωτάθλημα Boulder Βουλγαρίας, 
την 1η και την 3η θέση του Μανώλη Μαυρο-
μάτη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων στα 
Σκόπια και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων 
στην Προύσα της Τουρκίας, αντίστοιχα. Δεν θέ-
λουμε, όμως, με το παρόν κείμενο να σταθούμε 
μονάχα στις επιτυχίες. Αυτό είναι κατά γενική 
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Αγωνιστική 
αναρρίχηση
Κείμενο: Ιωάννα Πολύδερα  
Φωτογραφίες: Αντώνης Σκευοφύλακας
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ομολογία το πιο εύκολο. Το σημαντικό είναι κάτι 
που ακούγεται αρκετά κοινότοπο, αλλά μάλλον 
έτσι ακούγονται τα πιο σημαντικά: το μεγαλύ-
τερο κατόρθωμα αυτών των μικρών σε ηλικία 
αθλητών είναι το ότι κάθε φορά επανέρχονται 
για να προσπαθήσουν, για να δοκιμαστούν, για 
να αξιολογηθούν εκ νέου. Και, με έναν εξαιρε-
τικά ώριμο για εφήβους τρόπο κάθε φορά, δεν 
είναι ίδιοι με την προηγούμενη: έχουν έρθει 
αντιμέτωποι με τον εαυτό τους, έχουν αλλάξει, 
έχουν εξελιχθεί... 

Ο ΠΟΑ μπορεί να μην διαθέτει πληθώρα 
αθλητών –το δυναμικό μας είναι πιο μικρό σε 
σχέση με άλλους συλλόγους– διαθέτει όμως 
αθλητές που προσπαθούν πάντα για το καλύ-
τερο, που στοχεύουν ψηλά, που διατηρούν σε 
υψηλό επίπεδο πάνω απ’ όλα το ήθος τους. 
Όποιος γνωρίζει αυτά τα παιδιά, από τους 
προπονητές έως τους συναθλητές τους, μπο-
ρεί να το διαβεβαιώσει. Όποιος παρίστατο στη 
βράβευση του Μανώλη Μαυρομάτη από τον 
πρόεδρο της Ομοσπονδίας (ΕΟΟΑ) ως ενός 
από τους καλύτερους αθλητές της αγωνιστικής 
αναρρίχησης για το 2018, μπορεί να το δια-
βεβαιώσει. Εμείς χαιρόμαστε για τις επιτυχίες 
τους, νιώθουμε κάθε φορά υπερήφανοι γιατί 
τιμούν τον Όμιλό μας με την παρουσία τους, 
αλλά πάνω απ’ όλα τους θαυμάζουμε τόσο για 
την προσήλωση στους στόχους τους, όσο και για 
τον κόπο που καταβάλλουν στις προπονήσεις 
και τους αγώνες. 

Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη χρονιά, 
παιδιά. Μακάρι να μπορέσουμε όλοι να ακο-
λουθήσουμε το παράδειγμά σας. 

Συνολικά για το 2018 σε Πανελλήνιους 
Αγώνες, Κύπελλα και Πρωταθλήματα έλαβαν 
μέρος οι παρακάτω αθλητές του ΠΟΑ: 

Johnnie Noel Baker, Μανώλης Μαυρομάτης, 
Αύρα Καποδίστρια-Βούρμαν, Γιώργος Μανέτας, 
Φίλιππος Νασιάκος, Νικηφόρος Κασσωτάκης, 
Ελπίδα Μπότου, Δανάη Παπανδρέου, Αγγελι-
κή Κόρκαρη, Δημήτρη Νικόπουλος, Λευτέρης 
Λίτινας.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στις 
Βρυξέλλες διακρίθηκε για τις επιδόσεις του 
ο Μανώλης Μαυρομάτης, ενώ ο ίδιος και ο 
Johnnie Noel Baker διακρίθηκαν στα Βαλκανικά 
Πρωταθλήματα σε Σόφια, Σκόπια, Προύσα και 
Προσοτσάνη. 
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ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΒΟΥΝΑ  
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μάκης Κακολύρης
Γουατεμάλα: Ανάβαση των ηφαιστείων 
Ακατενάγκο (3976μ., 27-28 Δεκεμβρίου) 
και Ταχουμούλκο (4220μ., 29 Δεκεμβρί-
ου). Διάσχιση της οροσειράς Κουτσουμα-
τάνες (3-5 Ιανουαρίου). Ανάβαση της κο-
ρυφής La Torre (3823μ., 5 Ιανουαρίου).
Κιργιζία: Ανάβαση στις λίμνες Kol Ukok 
(3000μ.) και Tor Koul (3500μ.) (13-
14 Ιουλίου). Διασχίσεις στη λίμνη Μποζ 
Ουτσούκ (3416μ.), στο πέρασμα Αλα-
νίς (3671μ.) και στο διάσελο Άμπα Κολ 
(3907μ.) (19-23 Ιουλίου). Ανάβαση στην 
λίμνη Τσατύρ Κολ (3530μ., 25-26 Ιουλί-
ου).

Αλέξανδρος Μαρτίνος
Αναβάσεις στο Κιλιμάντζαρο (5895μ., 21 
Φεβρουαρίου) και στο Elbrus (5642μ., 25 
Ιουλίου).

Γιάννης Δημητράκης
Γαλλικές Άλπεις: Ανάβαση της Aiguille de 
Bionnassay (4052μ., 15-16 Αυγούστου). 
Διάσχιση της κορυφογραμμής Grand Mont 
Cenis (3377μ.) – Pointe Ronce (3612μ.) – 
Pointe Lamet (3504μ.) (19 Αυγούστου).
Σκωτία: Αναβάσεις των κορυφών Ben Lo-
mond (974μ.), Cairn Gorm (1245μ.), Ben 
Macdhui (1309μ.), Ben Nevis (1343μ.) 
(31 Ιουλίου – 5 Αυγούστου).

Βαρβάρα Βλαβιανού
Κολομβία: Αναβάσεις των κορυφών Valle 
de Kokota (2400μ., 16 Αυγούστου) και 
Cuicocha (3300μ., 20 Αυγούστου).

ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ – ΤΡΕΚΚΙΝG  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στις 10-23 Ιουλίου, ομάδα 21 ατόμων (8 
μέλη και 13 φίλοι του ΠΟΑ) πραγματο-
ποίησαν τη μεγαλύτερη διάσχιση των Δο-
λομιτών, την Alta Via 2 (130χλμ.), ανε-

βαίνοντας 9 κορυφές, μεταξύ αυτών την 
ψηλότερη των Δολομιτών (Punta Penia, 
3343μ.).

Στις 10-25 Ιουλίου, ο Άλκης Τερτσέτης 
πραγματοποίησε τον Μεγάλο Γύρο της 
Annapurna.

Στις 29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου, o Λεωνίδας 
Μαργέλης κι η Χαρά Σιδηροπούλου πραγ-
ματοποίησαν διάσχιση στον ορεινό όγκο 
Adamello – Presanella στις Ιταλικές Άλ-
πεις.

Στις 9–16 Οκτωβρίου, ο Σαμουήλ Αμάρ 
πραγματοποίησε διάσχιση στα Ινδικά Ιμα-
λάια.

Στις 8-11 Απριλίου, η Βαρβάρα Βλαβια-
νού και ο Πάνος Παναγόπουλος πραγμα-
τοποίησαν διάσχιση στη Σρι Λάνκα.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ

Στις 31 Μαρτίου – 5 Απριλίου, οι Νικόλας 
Αναστασόπουλος και Γιάννης Δημητράκης 
πραγματοποίησαν ανάβαση στην κορυφή 
Strahlhorn (4190μ.) και στο διάσελο Lag-
ginhornjoch (3499μ.) στις Ελβετικές Άλ-
πεις.

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

Οι αναρριχητές του ΠΟΑ (Νικόλας Ανα-
στασόπουλος, Χρήστος Δανιήλ, Αντώνης 
Σκευοφύλακας κ.ά.) πραγματοποίησαν 
πλήθος αναρριχητικών διαδρομών σε δι-
άφορα πεδία, με σημαντικότερη δραστη-
ριότητα το άνοιγμα μιας νέας διαδρομής 
στη Μπαρουτοσπηλιά Παρνασσού, την 60 
Αποχρώσεις του Γκρι (VIII- A1 230μ.), 
από τον Ν. Αναστασόπουλο και Τζ. Μη-
λιά.

Ατομική Δράση Μελών  
του ΠΟΑ 2018 
(εκτός προγράμματος του Ομίλου)
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13/1 Κοπή πίτας ΠΟΑ – Ξεροβούνι 1  5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το διάσελο της Δίρφης. 
Α΄ ομάδα (πεζοπορική): Πορεία μέσα σε ελατόδασος προς τη βάση του Ξεροβουνίου και κατάβαση στην Στενή. 
ΩΠ: 4. ΥΔ: +100μ., -400μ. ΒΔ: 1. 
Β΄ ομάδα (ορειβατική): Ανάβαση στην κορυφή του Ξεροβουνίου από την κλασική διαδρομή και κατάβαση από την 
πεζοπορική διαδρομή στη Στενή. ΩΠ: 6. ΥΔ: +400μ., -700μ. ΒΔ: 5. 
Κοπή της πίτας σε ταβέρνα στην Στενή. 
Εξοπλισμός: Ορειβατική ομάδα: κραμπόν, πιολέ. 
Δήλωση από: 7/1  Αρχηγός: ΔΣ

19/1 Ταΰγετος: Φαράγγι Μαρουσώς Αναβρυτής, κοπή πίτας  canyoning 2-2-Ι
Ανοικτό φαράγγι με ενδιαφέρον από αισθητική και τεχνική άποψη, με εύκολη πρόσβαση και μικρή δυσκολία. 
ΒΔ: Μικρής δυσκολίας.
Διάρκεια κατάβασης: 3 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία κατάβασης 
φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην Αναβρυτή Ταϋγέτου. 
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 9/1

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

20/1 Παρνασσός – Μαύρα Λιθάρια (2327μ.)  6

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Δαύλεια – Μονή Ιερουσαλήμ (875μ.). Ανάβαση από γνωστό μονοπάτι μέχρι 
την τοποθεσία Ακρινό Νερό και κατόπιν στην κορυφή Μαύρα Λιθάρια (2327μ.). Ανάλογα με τις μετεωρολογικές 
συνθήκες, υπάρχει η δυνατότητα να θαυμάσουμε τις κοντινές κορυφές του Παρνασσού αλλά και μεγάλου μέρους 
της Ρούμελης, Εύβοιας και βόρειας Πελοποννήσου. Κατάβαση στο Ακρινό Νερό και, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, 
διάσχιση προς Ζεμενό, διαφορετικά κατάβαση από τα ίδια. Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στην 
Αθήνα. ΩΠ: 8-10. ΥΔ: 1450μ. 
Προϋπόθεση συμμετοχής: Εμπειρία χειμερινού βουνού.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός χειμερινού βουνού.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα.
Δήλωση από: 14/01 Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου 

26-27/1 Πάρνωνας: Ψηλή Τούρλα (1935μ.)  5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Βαμβακού Λακωνίας. Πορεία σε μονοπάτι μέσα σε δάση από μαυρόπευκα 
μέχρι το καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης, όπου και η διανυκτέρευση. ΩΠ: 2. ΥΔ: 450μ. ΒΔ: 1.
Κυριακή: Πορεία προς την κορυφή του Πάρνωνα Ψηλή Τούρλα (1935μ.) και στη συνέχεια, από μονοπάτι, κατάληξη 
στη Μονή Μαλεβής. ΩΠ: 6. ΥΔ: 500μ. ΒΔ: 5. Φαγητό στον Αγ. Πέτρο Αρκαδίας και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κραμπόν και πιολέ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 3/1 Αρχηγός: Άλκης Τερτσέτης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
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3/2 Μυκήνες: Προφ. Ηλίας (800μ.)  1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Ανάβαση στον Προφ. Ηλία (800μ.) και 
κατάβαση προς τον μυκηναϊκό δρόμο με κατάληξη στο χωριό Πρόσυμνα. ΥΔ: 600μ. ΩΠ: 6. 
Δήλωση από: 28/1

Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

8-10/2 70 Χρόνια ΠΟΑ – Συνάντηση ορειβατικού σκι στη Γκιώνα
Παρασκευή: Συνάντηση στην Καλοσκοπή και διανυκτέρευση σε αντίσκηνα ή δωμάτια.
Σάββατο: Ανάβαση από Μνήματα και Τράκα προς τα οροπέδια Βραΐλας και Κάστρου. Κατάληξη στο καταφύγιο 
του ΠΟΑ στη Λάκκα Καρβούνη για διανυκτέρευση. ΩΠ: 5-6. ΥΔ: 1000μ.
Κυριακή: Ανάβαση στην Πυραμίδα και την Πλατυβούνα. Κατάβαση μέσω Κριθαρόλακκας στην Καλοσκοπή. ΩΠ: 
6-7.ΥΔ: 1100μ.
Δήλωση από: 29/1 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

9/2 Canyoning: Φαράγγι Τρίτωνα Ηλείας 3.2.II
Το πανέμορφο ανοικτό φαράγγι Τρίτωνα, με πυκνή βλάστηση, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες και έναν εντυ-
πωσιακό καταρράκτη 50 μέτρων, ενδείκνυται για όσους θέλουν να έχουν μια πρώτη επαφή με το canyoning. 
ΒΔ: Μικρής δυσκολίας (3.2.II).
Διάρκεια κατάβασης: 3 ώρες. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση. Γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Ανδρίτσαινας Ηλείας. 
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 10/4

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

10/2 Μαίναλο: Οστρακίνα (1980μ.) – Λεβίδι  5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 με προορισμό το καταφύγιο του Μαινάλου. Πορεία μέχρι την ψηλότερη κορυφή 
του Μαινάλου, την Οστρακίνα (1980μ). Στη συνέχεια κατάβαση από μονοπάτι μέχρι το Λεβίδι. ΩΠ: 6. ΥΔ: +450μ., 
-1100μ. ΒΔ 5. Φαγητό σε ταβέρνα και επιστροφή στην Αθήνα. 
Δήλωση από: 4/2. 

Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης, Ιωάννα Πολύδερα

16-17/2 Διάσχιση Τυμφρηστού: Ψηλή Κορφή (2312μ.) – Συμπεθεριακό (2115μ.)  5

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Καρπενήσι – καταφύγιο Βελουχιού (1840μ.), χωρητικότητας 27 (34) ατόμων, 
όπου και η διανυκτέρευση. Ανάβαση στο Συμπεθεριακό (2115μ.) και επιστροφή στο καταφύγιο. ΩΠ 3. ΥΔ 300μ.  
Κυριακή: Ανάβαση στην κύρια κορυφή του Βελουχιού (Ψηλή Κορφή, 2312μ.). Αν οι συνθήκες ορατότητας είναι 
καλές, ευκαιρία για ορεογραφία (όπως και στο Συμπεθεριακό), αφού το Βελούχι βρίσκεται σε κεντρική θέση σε 
σχέση με τα βουνά της νότιας και κεντρικής Ελλάδας. Κατάβαση ανατολικά στον επαρχιακό δρόμο προς Φουρνά 
(1450μ.). ΩΠ: 5-6. ΥΔ: +500μ., -900μ. Φαγητό σε ταβέρνα της περιοχής και επιστροφή στην Αθήνα.
Προϋπόθεση συμμετοχής: Στοιχειώδης εμπειρία χειμερινού βουνού.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός χειμερινού βουνού.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα.
Δήλωση με προκαταβολή από: 23/1 Αρχηγοί: Γιάννης Τζίμας, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

24/2 Μαίναλο: Αϊντίνης (1849μ.)  5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Καρδαράς Αρκαδίας. Πορεία σε ελατοσκέπαστο μονοπάτι και στο 
τέλος στις χιονισμένες πλαγιές ως την κορυφή της δεύτερης ψηλότερης κορυφής του Μαινάλου (Αϊντίνης, 1849μ.), 
με εξαιρετική θέα σ’ όλα τα βουνά της Πελοποννήσου. Επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ: 6. ΒΔ: 5. Φαγητό σε ταβέρνα 
και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ. 
Δήλωση από: 18/2 Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης
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3/3 Ελικώνας: Υψηλάντης – Άγ. Βασίλειος – Ευαγγελίστρια 2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Υψηλάντης Βοιωτίας. Πορεία προς τον μεσαιωνικό πύργο που 
δεσπόζει πάνω από την Κωπαΐδα. Ανάβαση από καλοδιατηρημένο μονοπάτι στην κορυφογραμμή του Ξερακιώνα, 
στη θέση Πόρτες, και πορεία, με καταπληκτική θέα προς τον κάμπο της Κωπαΐδας από τη μια και τον Ζαγαρά από 
την άλλη, προς την κορυφή, με το εκκλησάκι του Αγ. Βασιλείου. Κατάβαση στο χωριό Ευαγγελίστρια, ένα από τα 
ωραιότερα χωριά της Βοιωτίας. Φαγητό στο χωριό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ: 5-6. ΥΔ: 700μ. 
Δήλωση από: 20/2

Αρχηγοί: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου, Λάζαρος Κουλπούζης

9-11/3 Καθ. Δευτέρα: Γκιώνα – Δελφοί – καρναβάλι Άμφισσας 1

Μια μοναδική ευκαιρία να γευτούν οι πεζοπόροι την άγρια ομορφιά της χειμερινής Γκιώνας, ένα 
συναρπαστικό ορεινό τοπίο που συνήθως απολαμβάνουν μόνο οι ορειβάτες. Η διαδρομή δεν είναι 
επίπονη και δεν έχει καμία τεχνική δυσκολία. 
Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Γαλαξίδι. Βόλτα στο ιστορικό αυτό ναυτοχώρι. Προώθηση 
στην Ιτέα, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Κυριακή: Προώθηση στη Συκιά της Γκιώνας και πεζοπορία σε ένα από τα πιο όμορφα βουνίσια 
μονοπάτια της Ελλάδας. Το καλογραμμένο μονοπάτι ανηφορίζει κάτω από τη μεγαλύτερη ορθοπλαγιά 
των Βαλκανίων, ακολουθώντας το Λαζόρεμα. Επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ: 5-6. ΥΔ: 600μ. ΒΔ: 1. 
Το βράδυ προώθηση στην Άμφισσα για το καρναβάλι με την παραδοσιακή κάθοδο του Στοιχειού 
της Χάρμαινας, προστάτη των ταμπάκηδων (βυρσοδεψών).
Καθ. Δευτέρα: Προώθηση στη Δεσφίνα. Πορεία αρχικά από δασικό δρόμο και, στη συνέχεια, από 
το πετρόχτιστο μονοπάτι του Κόχραν, με όμορφη θέα την κοιλάδα του Πλειστού και τους Δελφούς. 
Κατάληξη στο Χρισσό. Φαγητό στους Δελφούς και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Μπατόν.
Δήλωση με προκαταβολή από: 4/2 Αρχηγοί: Νίκος Σταμπολίδης, Ράνια Χατζηδάκη

11/3 Καθ. Δευτέρα Canyoning: Φαράγγι Λεπίδας, Πάρνωνας 4.3.ΙΙ
Η Λεπίδα είναι από τα πιο εντυπωσιακά φαράγγια του Πάρνωνα, του όρους που αποτελεί το φυσικό χώρισμα Αρ-
καδίας και Λακωνίας. Στη διάρκεια της κατάβασης, θα απολαύσουμε τις μοναδικές ομορφιές του φυσικού τοπίου, 
την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και δύο ατμοσφαιρικούς μεγάλους καταρράκτες 45 και 70 μέτρων. 
Βαθμός δυσκολίας: Μέτριας δυσκολίας. 
Διάρκεια κατάβασης: 4 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης. Ενδείκνυται για όσους θέλουν 
να έχουν μια πρώτη επαφή με το canyoning.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Άστρους Κυνουρίας. 
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 4/3.

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

17/3 Ελικώνας: Μεγάλη Λούτσα (1547μ.)  2  ή 5

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κυριάκι Βοιωτίας. Πορεία σε μονοπάτι πάνω σε ράχη μέχρι την κορυφή Μεγάλη 
Λούτσα (1547μ.), με ωραία θέα στα γύρω βουνά. Επιστροφή στο χωριό Ελικώνας (Ζερίκι) από άλλο μονοπάτι μέσα 
σε ελατοδάσος. ΩΠ: 5. ΥΔ: 750.    
Δήλωση από: 11/3. Αρχηγοί: Ιωάννα Πολύδερα, Χρήστος Χρυσάφης 

 20/3 Διάσχιση Δολομιτών με τον ΠΟΑ
Τετάρτη 20:00 – Παρουσίαση της διάσχισης του ΠΟΑ στην AltaVia 2 των Δολομιτών, που πραγμα-
τοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2018. Προβολή – παρουσίαση: Γιάννης Δημητράκης
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23-25/3 Μετέωρα – Τριγγία (2204μ.) – Μοράβα (1845μ.) 2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:30 για Καλαμπάκα – Καστράκι. Κυκλική διαδρομή από Μονή Αγίου Νικολάου Ανα-
παυσά προς Μονή Μεταμόρφωσης, παλιά Μονή Αγίου Δημητρίου, Μονή Υπαπαντής και επιστροφή προς το βράχο 
της Ντούπιανης. ΩΠ: 3. ΥΔ: 200μ. Μετάβαση στο χωριό Καστανιά (830μ.), όπου θα γίνουν οι διανυκτερεύσεις σε 
αντίσκηνα και δωμάτια.
Κυριακή: Μετάβαση στον αυχένα Τριγγίας – Μοράβας με την ονομασία Κιάτρα – Μπροάστρα (1400μ.) και ανάβαση 
στην κορυφή της Τριγγίας (2204μ.), απ’ όπου με ευνοϊκές συνθήκες η θέα είναι απεριόριστη προς τις κοντινές 
κορφές της νότιας Πίνδου αλλά και πολλές μακρινότερες. Επιστροφή από τα ίδια, ή εναλλακτικά, κατάβαση στο 
χωριό Κρανιά (1150μ.). ΩΠ: 8-9. ΥΔ: 800μ. (κατάβαση Κρανιά 1050μ.). 
Δευτέρα: Από σημείο του κεντρικού ασφαλτόδρομου (1290μ.), ανάβαση στην προσιτή και όμορφη κορυφή Μοράβα 
(1845μ.). Ακολούθως πορεία σε μονοπάτι μέσα σε πυκνό δάσος και κατάβαση στην Καστανιά. Αναχώρηση για 
Καλαμπάκα, στάση για φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ: 6-7. ΥΔ: 550 μ. (κατάβαση 1015μ.).
Δήλωση από: 28/2. 

Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας 

31/3 Κορομπίλι (908μ.)   2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Αλυκή Βοιωτίας. Η Αλυκή ταυτίζεται με την Κύφα, αρχαίο επίνειο των Θεσπι-
έων. Επίσκεψη στον εντυπωσιακό οχυρωματικό χώρο και στα τείχη στο λιμάνι, όπου, σύμφωνα με την παράδοση, 
κατασκευάστηκε η Αργώ του Ιάσονα. Ανηφορική πορεία αρχικά από δασικό δρόμο μέχρι τις παλιές βρύσες και στη 
συνέχεια από γιδόστρατα (μη σηματοδοτημένη) μέχρι το οροπέδιο και κατόπιν την κορυφή Κορομπίλι (908μ.), με 
την εκπληκτική θέα σε Παρνασσό, Ελικώνα και Δίρφυ (λίγο πριν την κορυφή, μικρό πέρασμα με scrambling, δηλ. 
ελαφρό σκαρφάλωμα με χρήση χεριών). ΩΠ: 6-7.ΥΔ: 850μ.
Δήλωση από: 25/3

Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Άλκης Τερτσέτης

 3/4 Σουδάν
Τετάρτη 20:00 – Μια φωτογραφική γνωριμία με τους εξαιρετικά φιλόξενους κατοίκους του Σουδάν, 
τους πολιτισμούς του Νείλου, τα νουβικά χωριά του Βόρειου Σουδάν και την Ερυθρά Θάλασσα.
Προβολή - παρουσίαση: Μάκης Κακολύρης

5-7/4 70 χρόνια ΠΟΑ: Χειμερινή συνάντηση αποφοίτων Σχολών 
     Ορειβασίας ΠΟΑ στον Όλυμπο    6  ή 6+

Κάλεσμα προς όλους τους αποφοίτους των σχολών ορειβασίας του ΠΟΑ να ξαναβρεθούμε σε μια επετειακή 
ανάβαση στο βουνό των θεών.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Λιτόχωρο, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή αντίσκηνα.
Σάββατο: Ανάβαση στο οροπέδιο των Μουσών από Γκορτσιά – Σκούρτα και εγκατάσταση στο καταφύγιο Γιόσος 
Αποστολίδης για τη διανυκτέρευση. ΩΠ: 8-9. ΥΔ: 1600μ. ΒΔ: 6.
Κυριακή: Με την επίβλεψη των εκπαιδευτών μας Νίκου Λαζανά και Βαγγέλη Ζέκη, ανάβαση από το λούκι στον 
Μύτικα. Επιστροφή από τα ίδια και κατάβαση μέσω Γομαρόσταλου στα Πριόνια. ΩΠ: 9. ΥΔ: 500μ. ΒΔ: 6+.
Δήλωση με προκαταβολή από: 13/3.

Αρχηγοί: Βαγγέλης Ζέκης, Νίκος Λαζανάς

5-7/4 Όλυμπος: Πετρόστρουγκα – Φαράγγι Ορλιά  2

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Λιτόχωρο, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Σάββατο: Ανάβαση στο καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, όπου και η διανυκτέρευση. ΩΠ: 4. ΥΔ: 900μ.
Κυριακή: Κατάβαση από το μονοπάτι του Ορλιά και επιστροφή στο Λιτόχωρο για φαγητό. ΩΠ: 5. ΥΔ: -1700.
Δήλωση με προκαταβολή από: 13/3

Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη 
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5-7/4 Περιφέρεια Ορειβατικών Σωματείων Αττικής & Ευβοίας: 
     Τριλογία ορειβατικού σκι: Παρνασσός – Βαρδούσια – Γκιώνα
Παρασκευή: Αναχώρηση από Αθήνα για Κελάρια. Ανάβαση κορυφή Τσάρκος (1700μ.), κατάβαση χαράδρα Βελί-
τσας. Προώθηση στον Αθανάσιο Διάκο, διανυκτέρευση.
Σάββατο: Ανάβαση από Προφήτη Ηλία – καταφύγια – Πόρτες – κορυφή Κόρακα (2495μ.), κατάβαση από Ασανσέρ 
ή Κοπρισιές (ανάλογα με την ποιότητα χιονιού) – Αθανάσιο Διάκο, διανυκτέρευση.
Κυριακή: Αναχώρηση από Αθανάσιο Διάκο για Μνήματα, Βαθιά Λάκκα, Διάσελο, κορυφή Πυραμίδα (2510μ.). 
Κατάβαση από βορειανατολικό λούκι Πυραμίδας στο διάσελο, ανάβαση κορυφή Πλατυβούνα (2317μ.), κατάβαση 
βόρειο Λούκι Πλατυβούνας. Επιστροφή στα Μνήματα.
Δήλωση από: 14/3

13/4 Ζήρεια: Παράγκα (2032μ.) – Κοιλάδα Φλαμπουρίτσας 3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Δροσοπηγή, περιοχή Στυμφαλίας. Πορεία σε δασικό δρόμο και 
μονοπάτι μέχρι την κορυφή Παράγκα (2032μ.). Κατάβαση στην κοιλάδα της Φλαμπουρίτσας, διάσχισή της και 
κατάληξη στο χωριό Μάννα (Μάρκασι). ΩΠ: 9. ΥΔ: 1200μ.
Δήλωση από: 3/4

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

20/4 Canyoning: Φαράγγι Ίναχος Α΄ Μέρος, όρος Αρτεμίσιο 3.3.ΙΙ
Όμορφο τεχνικό φαράγγι με 15 ραπέλ.
Διάρκεια κατάβασης: 4 ώρες (πεζοπορία 30’ για την προσέγγιση της εισόδου του φαραγγιού και 40’ για την 
επιστροφή).
Βαθμός δυσκολίας: Μέτριας δυσκολίας 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προηγούμενη εμπειρία κατάβασης τουλάχιστον ενός φαραγγιού, μέτρια φυσική 
κατάσταση, γνώση κολύμβησης και καλή γνώση χειρισμού των σχοινιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακινήσεις: Με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Αρτεμισίου Αρκαδίας.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 10/4

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

20-21/4 Μαχαιράς (1879μ.) – Καλλιφώνι (1997μ.)  3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για την Άνω Βλασία Αχαΐας. Ανάβαση από δασικό δρόμο και μονοπάτι μέχρι 
την κορυφή Μαχαιράς (1879μ.). Κατάβαση από τα ίδια στην Άνω Βλασία, όπου η διανυκτέρευση σε ξενώνα ή 
αντίσκηνα. ΩΠ: 6. ΥΔ: 1000μ. 
Κυριακή: Ανάβαση από μονοπάτι στην κορυφή Καλλιφώνι (1997μ.) και κατάβαση από τα ίδια στον οικισμό Μετόχι. 
ΩΠ: 7. ΥΔ: 1200μ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 1/4 Αρχηγοί: Αντώνης Παπάδης, Νίκη Παπασταθοπούλου

20-26/4 70 χρόνια ΠΟΑ: Αποστολή Ορειβατικού Σκι στις Γαλλικές Άλπεις
Κυκλική διάσχιση στο εθνικό πάρκο Vanoise, με διαμονή σε καταφύγια και αναβάσεις σε κορυφές των 3500μ. 
Αναλυτικό πρόγραμμα από: 10/2

Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

26-29/4 Πάσχα στη Σύρο με τον ΠΟΑ 1

Μεγάλη Παρασκευή: Αναχώρηση από Πειραιά για Σύρο, άφιξη και τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο. Μετάβαση 
στην τοποθεσία Παπούρι και πορεία προς Βαρβαρούσα με κατάληξη στο Κίνι. ΩΠ: 3 ΥΔ: +250μ., – 550μ. ΒΔ: 1. 
Το βράδυ, παρακολούθηση της περιφοράς των Επιταφίων.
Μεγάλο Σάββατο: Προώθηση στον οικισμό Κάμπος. Πορεία προς την παραλία του Αμερικάνου και την τοποθεσία 
Γράμματα. Μπάνιο, αν ο καιρός το επιτρέψει, και επιστροφή από τα ίδια στον Κάμπο. ΩΠ: 4 ΥΔ: +350μ. ΒΔ: 1. 
Επιστροφή στην Ερμούπολη και το βράδυ παρακολούθηση των αναστάσιμων εορτασμών.
Κυριακή του Πάσχα: Προαιρετική συμμετοχή σε παραδοσιακό εορτασμό του συριανού Πάσχα (με δήλωση στη 
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Γραμματεία).
Δευτέρα του Πάσχα: Αποχώρηση από το ξενοδοχείο και περιήγηση στην Ερμούπολη και στα στενά της Άνω 
Σύρου. Αναχώρηση με απογευματινό πλοίο για Πειραιά.
Δήλωση με προκαταβολή από: 26/3

Αρχηγοί: Ιωάννα Πολύδερα, Χρήστος Χρυσάφης 

27/4 - 4/5 Πάσχα στη μαγική Πορτογαλία με τον ΠΟΑ    
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ, ΠΟΡΤΟ, ΜΠΡΑΓΚΑ, ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ, ΚΟΪΜΠΡΑ, ΦΑΤΙΜΑ, ΝΑΖΑΡΕ, ΟΜΠΙΤΟΥΣ, ΑΒΕΙΡΟ, ΣΙΝΤΡΑ, 
ΚΑΣΚΑΙΣ, ΕΣΤΟΡΙΛ, ΜΠΟΥΣΑΚΟΥ, ΜΠΑΤΑΛΙΑ
Ένα 8ήμερο οδοιπορικό στη χώρα των μεγάλων θαλασσοπόρων, των μαγευτικών πόλεων και των διάσημων κρασιών.
Αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία  και στην ιστοσελίδα μας. 
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή.

Αρχηγός: Τάσος Βάσσος

1/5 Canyoning: Φαράγγι Νέδας Μεσσηνίας   2.2.II
Πρωτομαγιά (Τετάρτη) στο πανέμορφο ανοικτό φαράγγι της Νέδας, έναν επίγειο παράδεισο από πράσινα νερά 
και πυκνή βλάστηση και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Θα επισκεφτούμε και το σημείο στο οποίο ο ποταμός 
εισέρχεται σε σπηλιά, το Στόμιο, μήκους 100μ., όπου το φαράγγι στενεύει.
Βαθμός δυσκολίας: Μικρής δυσκολίας.
Διάρκεια κατάβασης: 4 ώρες (συν πεζοπορία 30’ για την προσέγγιση της εισόδου του φαραγγιού). 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Κοπανάκι Μεσσηνίας. 
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 20/4

Υπεύθυνοι κατάβασης:Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

5/5 Μαυροβούνι (1694μ.) Κορινθίας 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για διάσελο Καστανιάς Κορινθίας. Πορεία σε δασικό δρόμο και μονοπάτι μέχρι 
στη δασωμένη κορυφή Μαυροβούνι (1694μ.). Κατάβαση από δασικό δρόμο και μονοπάτι μέχρι το χωριό Μάτι. 
Φαγητό στην περιοχή και επιστροφή. ΩΠ: 5. ΥΔ: 650μ.
Δήλωση από: 22/4

Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης

11/5 Κουφοβούνι Ταϋγέτου (1850μ.) 3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Πικουλιάνικα Σπάρτης. Πορεία αρχικά σε δασικό δρόμο και στη συνέχεια 
σε πανέμορφο μονοπάτι μέσα σε ελατόδασος μέχρι την κορυφή Κουφοβούνι (1850μ.), τη βορειότερη κορυφή του 
κεντρικού Ταΰγετου, με άπλετη θέα σε όλο το συγκρότημα και στον κάμπο της Σπάρτης. Στη συνέχεια πορεία από 
τη νότια κορυφογραμμή του Ταϋγέτου, προς το πέρασμα Παξιμάδι κι από εκεί, μέσω Περγανταίικων, κατάληξη 
στην Αναβρυτή. ΩΠ: 7. ΥΔ: 1250μ.
Δήλωση από: 2/5 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

11/5 Μυστράς – Ταϋγέτη – Αναβρυτή 2

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Μυστρά. Σύντομη περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και κατόπιν ανάβαση 
από μονοπάτι στον όμορφο οικισμό της Ταϋγέτης και στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Συνέχιση της πορείας 
προς Περγανταίικα, κατόπιν προς Μονή Φανερωμένης, με κατάληξη στην Αναβρυτή. Φαγητό και επιστροφή. ΩΠ: 
5. ΥΔ: 950μ. 
Δήλωση από: 2/5

Αρχηγοί: Ιωάννα Πολύδερα, Χρήστος Χρυσάφης
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18-19/5 Περιφέρεια Ορειβατικών Σωματείων Αττικής & Ευβοίας: 
      Μαδερό (2130μ.) – Ντουρντουβάνα (2109μ.) 3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για λίμνη Δόξα Κορινθίας. Ανάβαση από μονοπάτι στη Γαϊδουρόραχη, με πανο-
ραμική θέα στις ορθοπλαγιές του Χελμού. Διάσχιση της ομαλής μέχρι την κορυφή Μαδερό (2130μ.) διαδρομής. 
Επιστροφή από το διάσελο του Νησιού και κατάληξη στη λίμνη Δόξα. Διανυκτέρευση στις όχθες της σε σκηνές, ή 
σε δωμάτια σε γειτονικό χωριό. ΩΠ: 7-8. ΥΔ: 1400μ.
Κυριακή: Ανάβαση από μονοπάτι στο διάσελο του Κυνηγού και στη συνέχεια στην κορυφή Ντουρντουβάνα (2109μ.). 
Κατόπιν διάσχιση της κορυφογραμμής και, μέσω της ράχης του Ζαρκερού, κατάληξη στον οικισμό Βάλτος και 
προώθηση με αγροτικά στο Πλανητέρο. Φαγητό κι επιστροφή. ΩΠ: 8. ΥΔ: 1400μ.
Δήλωση από: 2/5 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

19/5 Πανόραμα Λαυρίου 1

Η συγκεκριμένη διαδρομή ενοποιεί τους χώρους ενδιαφέροντος της Λαυρεωτικής (φυσικό περιβάλλον, αρχαιολογικοί 
και παλαιοί βιομηχανικοί χώροι).
Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Λαύριο. Πορεία από το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας, μέσα από πευκόφυτη 
διαδρομή, προς το βάραθρο Χάος περιοχής Καμάριζας, την καμινάδα της Γαλλικής Εταιρείας, τον ναό της Δήμη-
τρας, τον λόφο Βελατούρι, με κατάληξη το αρχαίο θέατρο Θορικού (το αρχαιότερο στον ελλαδικό χώρο). Φαγητό 
στο Λαύριο. ΩΠ 6.
Δήλωση από: 10/5 Αρχηγοί: Διονύσης Κουκουλάς, Λάζαρος Κουλπούζης 

25/5 Γεράνεια 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Πίσια Κορινθίας. Ανάβαση από πευκόφυτο μονοπάτι μέχρι την κορυφή Πίντιζα 
(1032μ.). Διάσχιση από άλλο μονοπάτι μέχρι το εκκλησάκι της Φανερωμένης και, μέσω Σκάλας της Γερακίνας, 
κατάληξη στην παραλία του Σχίνου. ΩΠ: 6.ΥΔ: +600, -1000.
Δήλωση από: 15/5 

Αρχηγοί: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου, Λάζαρος Κουλπούζης 

2/6 70 χρόνια ΠΟΑ: Εορτασμός στον Κιθαιρώνα 1         
Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για το καταφύγιο Κιθαιρώνα «Τσάκος» (1100μ.). Πορεία σε όμορφο μονοπάτι 
μέχρι την πρώτη κορυφή (Τάρταρης, 1385μ.), με εκπληκτική θέα προς τον κόλπο των Αιγοσθένων και τα βουνά της 
Κορινθίας. Προαιρετική διάσχιση της κορυφογραμμής μέχρι την ψηλότερη κορυφή (Κιθαιρώνας, 1409μ.) Επιστροφή 
από τα ίδια στο καταφύγιο, όπου θα ακολουθήσει εορτασμός για την επέτειο των 70 χρόνων από την ίδρυση του 
ΠΟΑ, με ομιλίες, χαιρετισμούς και φαγητό. ΩΠ: 2 ή 4. ΥΔ: μικρή.
Δήλωση από: 20/5

9/6 Φαράγγι Νηλέα (river trekking) 1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Χαλκίδα – Αγία Άννα. Κατάβαση από το μονοπάτι που είναι χαραγμένο στα 
τοιχώματα του φαραγγιού μέχρι την κοίτη του Νηλέα, με την επιβλητική βράχινη είσοδο. Ανηφορική διάσχιση του 
ποταμού σε μήκος 2χλμ. συντροφιά με το τραγούδι των νεοσσών γερακιών και το κελάρισμα του κρυστάλλινου 
νερού, κολυμπώντας κατά διαστήματα σε διάφανες βάθρες. Επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ: 5. Γεύμα στην παραλία 
της Αγκάλης στην Αγία Αννα και επιστροφή στην Αθήνα. 
Εξοπλισμός: Μαγιό και δεύτερα παπούτσια.
Δήλωση από: 29/5 Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης

15-17/6 Αγίου Πνεύματος:  Άγραφα – Φαράγγι Τρύπας – Ασπρόρεμα – Ντεληδήμι     1 ή 3  
Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:00 για τη γέφυρα Καρβασαρά στην κοιλάδα του Αγραφιώτη. Πορεία μέσα στο ποτάμι 
μέχρι την εντυπωσιακή τοποθεσία της Τρύπας, ένα δεύτερο Πάντα Βρέχει (στο σημείο αυτό ίσως χρειαστεί να 
κολυμπήσουμε). Έξοδος στη διασταύρωση των Αγράφων για αλλαγή ρούχων και συνέχιση της πορείας από μονοπάτι 
προς τα Επινιανά. Διανυκτέρευση σε ξενώνα ή σκηνές. ΩΠ: 6. ΥΔ: 200μ. ΒΔ: 1.
Κυριακή: Πορεία προς Ασπρόρεμα, σε ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα παραδοσιακά μονοπάτια των Αγρά-
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φων. Διανυκτέρευση στη στάνη της κυρά Ζαρκαδούλας σε σκηνές που θα μεταφερθούν με αγροτικό. ΩΠ: 5. ΥΔ: 
100μ. ΒΔ: 1.
Δευτέρα: Ανάβαση από υπέροχο μονοπάτι στο Ντεληδήμι και κατάβαση προς το Τροβάτο. ΩΠ: 7. ΥΔ: 1100μ. 
ΒΔ: 3.
Δήλωση με προκαταβολή από: 29/5 Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

16-17/6 Canyoning: Καρπενήσι – φαράγγια Ροσκάς και Μαύρης Σπηλιάς  3.3.IΙ
Ένα γεμάτο πρόγραμμα στη μαγευτική Ευρυτανία, με καταβάσεις σε δυο από τα ομορφότερα φαράγγια της Ελλάδας. 
Η Ροσκά και η Μαύρη Σπηλιά έχουν καταπράσινη πυκνή βλάστηση, υπέροχα χρώματα, υδάτινες κουρτίνες, στενά 
τμήματα, λίμνες με κρυστάλλινα νερά και φυσικές τσουλήθρες που μας προδιαθέτουν για παιχνίδι. Η εξόρμηση 
περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα από τα ξακουστά αξιοθέατα της Ευρυτανίας, το Πάντα Βρέχει, με διάσχιση τμήματος 
του Κρικελοπόταμου (river trekking).
Βαθμός δυσκολίας: Μικρής / μέτριας δυσκολίας. 
Διάρκεια καταβάσεων: 
Φαράγγι Μαύρης Σπηλιάς: 3 ώρες συν πεζοπορία 20’. 
Φαράγγι Ροσκάς: 4 ώρες, επιστροφή από το Πάντα Βρέχει (river trekking): 45’. 
Διαμονή σε δωμάτια στο Μεγάλο Χωριό ή, ιδανικά λόγω απόστασης από το φαράγγια, στη Ροσκά σε σκηνές (στην 
τελευταία περίπτωση, απαραίτητος ο κατασκηνωτικός εξοπλισμός).
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης. Δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία κατάβασης φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακινήσεις: Με ιδιωτικά μέσα.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 6/6

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

22-23/6 Πόρος – Μέθανα 1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Γαλατά Αργολίδας και μετάβαση με πλοιάριο στην πανέμορφη πόλη του 
Πόρου. Πορεία σε δασικούς δρόμους και μονοπάτι μέχρι το ιερό του Ποσειδώνα, με καταπληκτική θέα σε όλο 
τον Αργοσαρωνικό. Στη συνέχεια διάσχιση της κορυφογραμμής του νησιού με κατάληξη στην πόλη του Πόρου. 
Φαγητό στο γραφικό λιμανάκι και προώθηση στην πόλη των Μεθάνων, όπου και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. 
ΩΠ: 5. ΥΔ: 300.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Μακρύλογγος (Άνω Μούσκα) και πορεία από μονοπάτι μέχρι την κορυφή του 
ηφαιστείου Μεθάνων. Κατάβαση από το ηφαίστειο και πορεία σε μονοπάτι μέχρι τον παραθαλάσσιο οικισμό του 
Αγίου Νικολάου. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ: 4. ΥΔ: +400, - 700. 
Δήλωση με προκαταβολή από: 5/6

Αρχηγοί: Ιωάννα Πολύδερα, Χρήστος Χρυσάφης

29-30/6 Βαρδούσια – Πάνω Ψηλό 2  - 3

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας. Ανάβαση από μονοπάτι στο καταφύγιο του ΠΟΑ 
στη θέση Μετερίζια, όπου και η διανυκτέρευση. ΩΠ: 3. ΥΔ: 1000μ. ΒΔ: 2.
Κυριακή: Κατάβαση μέχρι το ρέμα Ραϊλή (ΥΔ: -250μ.) και, στη συνέχεια, τραβερσάροντας στα ριζά της Αλογόραχης, 
προώθηση στη Μουσουνιτσιώτικη Διασέλα και ανάβαση στο Πάνω Ψηλό (ΥΔ: +410μ.). Κατάβαση στα Αρτοτινά 
Λιβάδια και κατόπιν στην Αρτοτίνα (ΥΔ: -1150, +100). ΩΠ: 8. ΒΔ: 3.
Δήλωση από: 12/6

Αρχηγοί: Αντώνης Παπάδης, Νίκη Παπασταθοπούλου

3-12/7 70 χρόνια ΠΟΑ: Αυστριακές Άλπεις του Ötztal
Ορειβατική και πεζοπορική διάσχιση γύρω από την κοιλάδα Ötz στο Τιρόλο της Αυστρίας με διαμονή σε καταφύγια.
Αναλυτική παρουσίαση προγράμματος και δηλώσεις συμμετοχής στις 14/2 στα Γραφεία του ΠΟΑ.
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Ο ΠΟΑ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους αρχηγούς των εκδρομών 
για την πολύτιμη και αφιλοκερδή τους συμβολή στην οργάνωση και πραγματοποίηση των 
πεζοπορικών και ορειβατικών εξορμήσεων του Ομίλου.

6-7/7 Canyoning: Φαράγγι Ορλιά (Όλυμπος) & φαράγγι Καλυψούς (Κίσσαβος) 3.3.II
Μια εκπληκτική διήμερη απόδραση στην περιοχή του Ολύμπου, με διάσχιση δύο φαραγγιών μοναδικής ομορφιάς 
και μεγάλης επισκεψιμότητας. Τα διάφανα νερά, οι φυσικές τσουλήθρες και η πυκνή βλάστησή τους δημιουργούν 
έναν επίγειο παράδεισο.
Βαθμός δυσκολίας: Μικρής/μέτριας δυσκολίας 
Διάρκεια καταβάσεων:
Φαράγγι Ορλιά Β’ τμήμα: 5 ώρες. 
Φαράγγι Καλυψούς: 4 ώρες. 
Διαμονή: Δωμάτια ή σκηνές (στην τελευταία περίπτωση, απαραίτητος ο κατασκηνωτικός εξοπλισμός).
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης. Δεν απαιτείται προηγούμενη 
εμπειρία κατάβασης φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακινήσεις: Με ιδιωτικά μέσα.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 27/6

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

21/7 – 6/8   Υπερμογγολικός Σιδηρόδρομος: Ρωσία - Μογγολία - Κίνα
Ένα ταξίδι μύθος. Η μακρύτερη συνεχόμενη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, που συνδέει την Ευρωπαϊκή Ρωσία 
με τις επαρχίες της Άπω Ανατολής, της Μογγολίας και της Κίνας. Με αφετηρία την Αγία Πετρούπολη, το ταξίδι μας 
θα συνεχίσει στο Ιρκούτσκ και στην μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου, τη Βαϊκάλη. Από εκεί, με το τρένο, μέσα από την 
τάιγκα της Σιβηρίας, θα διασχίσουμε τις απέραντες στέπες της Μογγολίας και θα καταλήξουμε στο αυτοκρατορικό 
Πεκίνο. Ένα ρομαντικό ταξίδι, όνειρο πολλών ταξιδευτών, πραγματικά ένα ταξίδι ζωής.
Δήλωση συμμετοχής στον αρχηγό με κατάθεση προκαταβολής στο πρακτορείο μέχρι 15/2.
Αναλυτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΠΟΑ.

Αρχηγός: Νίκος Τόδουλος, 6972926910, ntodoulo@yahoo.gr

17-18/8 Canyoning: Τζουμέρκα – φαράγγια Πύλης Παραδείσου και Γκούρας 4.3.IΙΙ
Κατάβαση δύο πανέμορφων φαραγγιών στα Τζουμέρκα, το φυσικό σύνορο μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας. Ο 
συνδυασμός των άφθονων νερών ανάμεσα στους επιβλητικούς ορεινούς όγκους, που η βοή τους ακούγεται ακόμα 
και στις ψηλές κορυφές, διαμορφώνει τη μοναδική αισθητική του τοπίου. 
Διάρκεια καταβάσεων:
Φαράγγι Πύλης Παραδείσου: 5 ώρες συν πεζοπορία 55’.
Φαράγγι Γκούρας, όρος Περιστέρι (Λάκμος): 3 ώρες συν πεζοπορία 40’. 
Βαθμός δυσκολίας: Μέτριας δυσκολίας.
Διαμονή στο καταφύγιο Μελισσουργών (1023μ. – διαθέτει φαγητό) ή σε σκηνές (στην τελευταία περίπτωση, απα-
ραίτητος ο κατασκηνωτικός εξοπλισμός). Φαγητό, για όσους το επιθυμούν, σε ταβέρνες της περιοχής.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προηγούμενη εμπειρία κατάβασης τουλάχιστον ενός φαραγγιού, μέτρια φυσική 
κατάσταση και γνώση κολύμβησης.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακινήσεις: Με ιδιωτικά μέσα.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 31/7

Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ.) όταν υπάρχουν  
αναρριχητικά περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού/πάγου από 40° και πάνω.  

Η συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. 
Για τις χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται επίσης γνώσεις  

στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.
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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 ολοκλή-

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

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 περιβάλ-
λον που μας φιλοξενεί σε κάθε εκ-
δρομή μας! Φεύγοντας, παίρνουμε 
πάντα τα σκουπίδια μαζί!
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PROΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Στο Alpamayo PRO θέλουμε να πρωταγωνιστούμε στις επιλογές σας! 

Πάντα ενημερωμένοι και έτοιμοι, έχουμε όλο τον ειδικό εξοπλισμό για κάθε σας 
επόμενη εξόρμηση στα βουνά. Εσείς δεν έχετε παρά να αφήσετε τον εαυτό σας 

να πρωταγωνιστήσει στις δικές σας περιπέτειες!

Χαριλάου Τρικούπη 6 - 10, Εμπορικό κέντρο ATRIUM (Σταθμός ΜΕΤΡΟ Πανεπιστήμιο), 106 79 Αθήνα
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ: Τ 210 3627 032, F 210 3615 045, E info@alpamayopro.gr

e-shop:www.alpamayopro.gr


