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να βάναυσο έγκλημα έχει αρχίσει να συντελείται με θύμα τις
αγέρωχες εσχατιές της πατρίδας μας, τις βουνοκορφές και
τα ερημονήσια, μέρη που ακόμα σηκώνουν στους ώμους τους και
στους κόλπους την λέξη Ελλάδα, όπως εμείς μυηθήκαμε να την
αφουγκραζόμαστε από τις γιαγιάδες μας και τους ποιητές μας. Η
αρχή γίνεται από τις βουνοκορφές των αδάμαστων Αγράφων με το
σχεδιασμό της εγκατάστασης 600 ανεμογεννητριών ακόμα και σε
ύψος πάνω από τα 2000μ. Ιδανικά επιλεγμένο μέρος για να αντιληφθούμε την βαρβαρότητα της επίθεσης που θα ακολουθήσει και
δεν θα σταματήσει μπροστά σε εθνικά πάρκα, περιοχές Natura και
δάκρυ γερόντων. Δωδεκάμετροι δρόμοι θα αυλακώσουν για πάντα
τις ορθοπλαγιές για να στηθούν οι ανεμογεννήτριες σε όλα σχεδόν
τα ελληνικά βουνά, όπως φαίνεται στον ανατριχιαστικό χάρτη της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
Η θέση μας είναι ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας άμεσα
πρέπει να αντικαταστήσουν τον μέγα ρυπαντή που ακούει στο
όνομα λιγνίτης. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς την απεξάρτηση αυτή.
Σαν ορειβάτες τρομάζουμε να αναγνωρίσουμε βουνά που ανεβήκαμε πριν μια δεκαετία, τόσο μεγάλη είναι η υποχώρηση των,
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όχι πια αιώνιων, πάγων. Γνωρίζουμε ότι σε
ακτίνα κάποιων μέτρων γύρω από κάθε
ανεμογεννήτρια κάθε σχεδόν μορφή ζωής
αντιμετωπίζει ένα αντίξοο περιβάλλον. Έτσι,
οι κάτοικοι κάθε περιοχής αντιστέκονται
στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.
Όμως όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν
μπορεί να παραχθεί ενέργεια με μηδενική
επίδραση στο περιβάλλον. Τα Άγραφα, η
Ζήρεια, η Κίναρος και όλα όσα έπονται δεν
έχουν φωνή (ή ψήφο), κι έτσι, με ασύλληπτο
κόστος (διάνοιξη δρόμων) και με αμφίβολο
ενεργειακά αποτέλεσμα (οι ανεμογεννήτριες δεν λειτουργούν πάνω από 7 μποφόρ),
εξαναγκάζονται σε αυτόν τον εξευτελισμό,
κάπως σαν τους κάδους απορριμάτων στις
μεγαλουπόλεις μας, που βρίσκονται πάνω
στη διασταύρωση γιατί κανένας δεν τους
δέχεται στην πόρτα του.

Ας κάνουμε παντού γνωστό ότι η Ελλάδα
του Κρυστάλλη, του Ζαχαρία Παπαντωνίου,
του Ελύτη σύντομα δεν θα υπάρχει πια. Ας
ενημερώσουμε τις πολυπληθείς διεθνείς ορειβατικές ομοσπονδίες CAF, CAI, DAV, OeAV,
SAC/CAS για τον επερχόμενο οριστικό θάνατο
των ελληνικών βουνών. Γνωρίζουμε ότι μόνο με
ένα θαύμα η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί
και οι ανεμογεννήτριες να τοποθετηθούν κοντά
σε κατοικημένες περιοχές, αλλά οφείλουμε να
κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μας. Ισχνή η
δύναμή μας και μεγάλο το χρέος μας.
Πού να δώσω να το καταλάβουν οι πλειοψηφίες πως η δύναμη μόνο σκοτώνει και πως το
σπουδαιότερο: Η Άνοιξη και αυτή προϊόν του
ανθρώπου είναι.*
* Οδυσσέας Ελύτης, Η Οδύσσεια
Το Φωτόδεντρο και η Δέκατη Τέταρτη Ομορφιά

23-30/8 Καθαρισμός μονοπατιών στην περιοχή Σκοπιάς
Ευρυτανίας
Εβδομάδα εθελοντικής εργασίας καθαρισμού των μονοπατιών στη Σκοπιά (Τσεκλίστα) Ευρυτανίας, τόπο καταγωγής του αείμνηστου μέλους μας Γιάννη Γρηγορόπουλου. Σε συνεργασία
με τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού, θα καθαρίσουμε και θα σηματοδοτήσουμε τα μονοπάτια που ο Γιάννης χρόνια προσπαθούσε να αναδείξει. Η διαμονή και η διατροφή θα είναι
προσφορά του τοπικού συλλόγου.
Δήλωση συμμετοχής στην συντονίστρια της εκδήλωσης Πηνελόπη Παρασκευοπούλου (κιν. 6972070770) από: 10/8



20-31/7 Νορβηγία με τον
ΠΟΑ: Διάσχιση των νησιών
του αρχιπελάγους Lofoten
Μια πεζοπορική διάσχιση 12 ημερών, 160
χλμ., με αντίσκηνα σ’ ένα απ’ τα ωραιότερα αρχιπελάγη της Ευρώπης, που είναι
γνωστό για την εξαιρετική και σπάνια φυσική ομορφιά του. Βρίσκεται πολύ κοντά
στον Αρκτικό Κύκλο και είναι ένα από τα
ωραιότερα μέρη του πλανήτη, καθώς τα
νησιά του χαρακτηρίζονται από τα βουνά
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.
Διαμονή σε σκηνές που μεταφέρονται με
αυτοκίνητο.
Αναλυτική παρουσίαση προγράμματος
και δηλώσεις συμμετοχής στις 5/2.
Περιορισμένες θέσεις.
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

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.


Διάσχιση
του Ötztal
στις Αυστριακές
Άλπεις με τον ΠΟΑ
Κείμενο - Φωτογραφίες: Διονύσης Κουκουλάς

Στη διαδρομή για την κορυφή Hintergraslspitze.

.

Ο

ΠΟΑ, συνεχίζοντας μια παράδοση
πολυήμερων καλοκαιρινών διασχίσεων εξωτερικού που ξεκίνησε το
2017 με τη διάσχιση της Haute Route των
Πυρηναίων στην Ισπανία και συνεχίστηκε
το 2018 με την Alta Via No2 των Δολομιτών στην Ιταλία, πραγματοποίησε το 2019
τη διάσχιση των Αυστριακών Άλπεων της
περιοχής Ötztal από 3 έως 12 Ιουλίου
2019. Διοργανωτής, αρχηγός και ψυχή της
εξόρμησης, ο Γιάννης Δημητράκης. Στη
φετινή εξόρμηση υπήρχε, παράλληλα με
την ορειβατική ομάδα, και μία πεζοπορική
ομάδα, αρχηγός της οποίας ήταν ο Μάκης
Κακολύρης. Στο τέλος κάθε ημέρας και οι
δύο ομάδες κατέληγαν στα ίδια καταφύγια,
έχοντας κάνει διαφορετικές διαδρομές. Η
διάκριση των ομάδων δεν ήταν απόλυτη
καθόσον γίνονταν μετακινήσεις μελών από
τη μία ομάδα στην άλλη, όταν οι δυνατότητες και οι συνθήκες το επέτρεπαν ή όταν
οι καταστάσεις το επέβαλλαν.

1 μέρα: Τετάρτη 3 Ιουλίου

Οι παλαιότεροι δείχνουν το δρόμο.

η

Συνάντηση στο Innsbruck όλων των συμμετεχόντων στην εξόρμηση, μελών και φίλων
του ΠΟΑ, που καταφθάνουν το απόγευμα,

Το τοπίο πράσινο αρχικά.

με διάφορες πτήσεις, είτε μέσω Μονάχου,
είτε μέσω Βιέννης, στον ξενώνα διαμονής
(Jugendherberg). Συνολικά 26 άτομα.

2η μέρα: Πέμπτη 4 Ιουλίου

Μια τρομακτική κρεμαστή γέφυρα που
έπρεπε να διασχίσουμε.

Με λεωφορείο, μετάβαση όλων στο χωριό Obergurgl από όπου η εκκίνηση της
πεζοπορίας. Ανάβαση όλων στο καταφύγιο Langtalereck (2450μ.).

3η μέρα: Παρασκευή 5 Ιουλίου
Η ορειβατική ομάδα ανεβαίνει στην κορυφή Hochwilde (3480μ.). αφού κινήθηκε
αρχικά σε στεγνό πεδίο, μετά σε χιόνια
και παγετώνα, όπου προχώρησε σε σχοινοσυντροφιές, πέρασε από διάφορες crevasse (ρωγμές στον παγετώνα), πέρασε
via ferrata (βράχινη διαδρομή ασφαλισμένη με
συρματόσχοινα) και στο τέλος έκανε σκράμπλινγκ (σκαρφάλωμα σε βράχινο πεδίο),
για να ανέβει στην κορυφή. Κάθοδος και
πέρασμα στην απέναντι πλευρά της κοιλάδας μέσω μιας τρομακτικής κρεμαστής
γέφυρας μήκους 160μ. –από τις μεγαλύτερες στις Άλπεις– και στη συνέχεια, μετά
από μία ατελείωτη άνοδο, επιτέλους στο
καταφύγιο Ramolhaus (3006μ.). μετά από
13 ώρες πορείας. Ο καταφυγιάς δύστροπος, όμως δεν είχαμε άλλες επιλογές. Η
πεζοπορική ομάδα ανέβηκε στο συγκε-

Το χωριό Vent.

Το τοπίο γίνεται αλπικό τις επόμενες ημέρες.

Στο βάθος η κορυφή Hochwilde.

κριμένο καταφύγιο αφού έκανε μια πιο
χαλαρή πορεία.

4 μέρα: Σαββάτο 6 Ιουλίου
η

H ορειβατική ομάδα επιχειρεί ανάβαση
στο Ramoljoch (3189μ.). Επιστρέφει στο
διάσελο, όπου ενώνεται με την πεζοπορική ομάδα και όλοι μαζί κατεβαίνουν στο
Vent, ένα χωριό που θυμίζει άγρια δύση, με
ξύλινα σπιτάκια, μία εκκλησία, ένα μαγαζί
που πουλάει τα πάντα κι ένα ποτάμι που
διασχίζει το χωριό. Διαμονή στον ξενώνα
Haus Eberhart.

6η μέρα: Δευτέρα 8 Ιουλίου
Ανάβαση όλων στο καταφύγιο Similaunhutte
(3019μ.). Στη συνέχεια, η ορειβατική ομάδα, διασχίζοντας τον παγετώνα σε σχοινοσυντροφιές, ανεβαίνει στην κορυφή Similaun (3599μ.). Επιστροφή στο καταφύγιο.

5η μέρα: Κυριακή 7 Ιουλίου
Ανάβαση όλων στο καταφύγιο Martin Busch
(2501μ.). O καιρός το πρωί ηλιόλουστος,
μετά ψιλόβροχο και μετά ξανά ήλιος,
όταν φτάσαμε στο καταφύγιο. Μια ομάδα επιχειρεί την ανάβαση στην κορυφή
Kreuzspitze (3455μ.). Ο καιρός όμως κλείνει, χιόνι, βροχή, μεταβολή κι επιστροφή
στο καταφύγιο. Καθόλου ή ελάχιστο σήμα
των κινητών τηλεφώνων στο καταφύγιο
και δυσκολία επικοινωνίας με Αθήνα για
ενημέρωση για τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών.


Κορυφή Hochwilde (3480μ.).

Η διαδρομή προς την κορυφή Similaun.

7η μέρα: Τρίτη 9 Ιουλίου
Ανάβαση όλων στο Tisenjoch (3210μ.), όπου
βρίσκεται το μνημείο του Ötzι, της παγωμένης μούμιας των Άλπεων (Similaunman),
η οποία βρέθηκε το 1991 στην περιοχή
αυτή και είναι εκτιμώμενης ηλικίας 5300
χρόνων. Η ορειβατική ομάδα ανεβαίνει
στην κορυφή Fineilspitze (3514μ.), μια
ανάβαση που είχε πολύ σκράμπλινγκ. Κατάβαση, συνάντηση με πεζοπορική ομάδα
και συνέχιση της κατάβασης και των δύο
ομάδων από τη μία πλευρά του φαραγγιού,
με ανάβαση από την άλλη πλευρά μέχρι
το καταφύγιο Βella Vista (2842μ.). Στο
καταφύγιο μας υποδέχεται ένα τοτέμ! Το
καταφύγιο διαθέτει και σάουνα προς χρήση. Σάουνα στα 2842μ.!

καταφύγιο Hochjochhospiz (2412μ.) και
συνεχίζει την ανάβαση μέχρι το καταφύγιο
διαμονής (Vernagthuette, 2755μ.), όπου
φτάνει νύχτα μετά από πορεία 16 ωρών.
H πεζοπορική ομάδα ανεβαίνει στην κορυφή Im hintern Eis (3269μ.), επιστρέφει
στο καταφύγιο, συνεχίζει με κάθοδο του
φαραγγιού και κατόπιν ανεβαίνει στο καταφύγιο Hochjochhospiz, όπου στάση για

8η μέρα: Τετάρτη 10 Ιουλίου
Η ορειβατική ομάδα ανεβαίνει στην κορυφή Weisskugel (3739μ.), την υψηλότερη
της εξόρμησης. Στη συνέχεια, διασχίζει
έναν απέραντο παγετώνα, ανεβαίνει στο

Κορυφή Similaun (3599μ.).


μπύρες. Ολοκληρώνει με ανάβαση και κατάληξη στο καταφύγιο Vernagthuette.

9η μέρα: Πέμπτη 11 Ιουλίου

Μνημείο Ötzi.

Δεν πραγματοποιείται η προγραμματισμένη ανάβαση της ορειβατικής ομάδας στην
κορυφή Wildspitze (3774μ.), διότι αφενός
η ομάδα είχε ταλαιπωρηθεί από την πορεία
της προηγούμενης ημέρας και αφετέρου ο
καιρός κλείνει. Μια μικρή ομάδα ανεβαίνει
στην κορυφή Hintergraslspitze (3318μ.),
μια ανάβαση που είχε σκράμπλινγκ, via
ferrata και διάσχιση παγωμένων πλαγιών.
Κατάβαση της ομάδας και αναχώρηση
όλων για μετάβαση υπό ψιλόβροχο στο
καταφύγιο της τελευταίας διαμονής (Breslauer Hütte, 2844μ.).

10η μέρα: Παρασκευή 12 Ιουλίου

Κορυφή Fineeilspitze (3514μ.).

Κατάβαση με τα πόδια ή με τελεφερίκ ανοικτού τύπου στο χωριό Vent. Με λεωφορεία
και τραίνο επιστρέφουμε στο Innsbruck
και στη συνέχεια αεροπορικώς, είτε μέσω
Μονάχου είτε μέσω Βιέννης, επιστροφή
στην Αθήνα.

Απολογισμός

Κορυφή Im hintern Eis (3269μ.).
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Καταφύγιο Βella Vista.

Η εξόρμηση έγινε σε μεγάλα ύψη, πραγματοποιήθηκαν αναβάσεις σε 8 κορυφές
ύψους άνω των 3000μ., δύο καταφύγια
ήταν σε υψόμετρο πάνω από 3000μ., υπήρχαν παγετώνες παντού, παγετώνες που έλιωναν και τα νερά τους έτρεχαν παντού, η
βουή των νερών ακουγόταν συνεχώς. Καυτός ήλιος που γινόταν εκτυφλωτικός λόγω
της αντανάκλασης στο χιόνι και απαιτούσε
ενισχυμένα μέτρα προστασίας των ματιών,
του μετώπου, των χειλιών, των χεριών. Τα
καταφύγια με καλή οργάνωση, καθαρά,
με πλούσιο γεύμα τριών πιάτων, με δυνατότητα να κάνεις ζεστό μπάνιο, έστω επί
πληρωμή. Τα καταφύγια δεν πουλούσαν
νερό σε πλαστικά μπουκάλια, το νερό
τους ήταν πόσιμο, με το οποίο γέμιζες τα
μπουκάλια σου. Εναλλακτικά, τα γέμιζες με
το νερό των πηγών. Πολύ το βάρος, ιδίως
για την ορειβατική ομάδα, λόγω πλήρους
χειμερινού εξοπλισμού (κραμπόν- πιολέ-

Ο παγετώνας που πρέπει να διασχίσει η ομάδα κατά την κατάβαση σπό την κορυφή Weisskugel.

αδιάβροχα- ημιάκαμπτες μπότες), αλλά
και η πεζοπορική ομάδα κουβαλούσε όλον
τον εξοπλισμό πορείας και διαμονής. Η
εξόρμηση δεν είχε ατυχήματα ή τραυματισμούς ενώ δεν προκλήθηκε εξάντληση
ή ασθένεια κάποιου μέλους των ομάδων,
όλα τα μέλη της ομάδας είχαν καλή φυσική

κατάσταση, όπως άλλωστε προϋπέθετε η
συμμετοχή. Η εξόρμηση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα αγαστής συνεργασίας και
καλής διάθεσης. Όλοι όσοι συμμετείχαμε
αναμένουμε να ανυπομονησία την επόμενη
καλοκαιρινή εξόρμηση του ΠΟΑ.
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Cabo Froward

... η ξεχασμένη Παταγονία
στον Σταυρό των Θαλασσών

Forcella della Roa και Piz Duleda.
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Νίκος Τόδουλος

Με θέα στον κόλπο Bahia del Aguila.
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Αγναντεύοντας τον φάρο San Isidro.

«Τελικά βρήκα τον εαυτό μου ανάμεσα στα
κακοτράχαλα δέντρα και σύντομα έφτασα στη
γυμνή κορυφογραμμή που με οδήγησε στην κορυφή. Εδώ υπήρχε η αληθινή θέα της Γης του
Πυρός, ακανόνιστες αλυσίδες από βουνοκορφές
με χιονισμένες επιφάνειες, βαθιές κιτρινοπράσινες κοιλάδες και θαλάσσιοι βραχίονες που
διασχίζουν τη γη προς πολλές κατευθύνσεις. Ο
ισχυρός άνεμος ήταν κρύος και η ατμόσφαιρα
θολή».
Κάρολος Δαρβίνος, 4 Φεβρουαρίου 1834

Ο Νίκος Τόδουλος και ο Νίκος Κρητικός
είναι οι δύο πρώτοι Έλληνες που πραγματοποίησαν με επιτυχία τη διαδρομή που
περιγράφεται παρακάτω.

Ο τόπος
Γεωγραφικό πλάτος: -53° 55’ 59.99» Ν
Γεωγραφικό μήκος: -71° 19’ 60.00» Β
Έχω επισκεφθεί πολλές φορές την Παταγονία,
αλλά αυτή ήταν σίγουρα η πιο ξεχωριστή απ’
όλες, γιατί μπόρεσα να βρεθώ σε μέρη ιδιαίτερα και παρθένα, να ανακαλύψω ιστορίες
και τόπους ξεχασμένους και άγνωστους στο
ευρύ κοινό. Αφετηρία του ταξιδιού, μαζί με τον
συνορειβάτη και καλό φίλο μου Νίκο Κρητικό,
ήταν η ιστορική πόλη του Punta Arenas, στις
ακτές των Στενών του Μαγγελάνου, που είναι
και το φυσικό σύνορο με την επαρχία της Γης
14

του Πυρός. Στόχος μας η πεζοπορική διάσχιση
της χερσονήσου Brunswick χωρίς υποστήριξη μέχρι το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής
αμερικανικής ηπείρου, το ακρωτήριο Cabo
Froward. Πήρε το όνομα του από τον Άγγλο
θαλασσοπόρο Sir Thomas Cavendish τον Ιανουάριο του 1587 λόγω του εξαιρετικά εχθρικού
και αφιλόξενου κλίματος, με ισχυρούς ανέμους,
βροχές και καταιγίδες. Εκεί, στην κορυφή του
ακρωτηρίου, βρίσκεται το ορόσημο, ο μεγάλος
μεταλλικός σταυρός, γνωστός και ως «Σταυρός
των Θαλασσών», που ανεγέρθηκε για να τιμήσει
την επίσκεψη του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ στη
Χιλή το 1987.
Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος εξερευνητής που διέπλευσε τα
στενά το 1520 στην προσπάθειά του για τον
περίπλου της γης. Η ιστορία του Punta Arenas
ουσιαστικά ξεκινάει 300 χρόνια αργότερα, όταν
το 1843 ο Βρετανός αξιωματικός John Williams
(γνωστός σαν Juan Guillermos), στην υπηρεσία
του Ναυτικού της Χιλής, πέτυχε την κατοχή
των Στενών του Μαγγελάνου και των γύρω
εδαφών στο όνομα του Manuel Bulnes Prito,
τότε Προέδρου της Δημοκρατίας της Χιλής,
ενσωματώνοντάς τα στο εθνικό τους έδαφος.
Έτσι ιδρύθηκε ο πρώτος οικισμός, το λεγόμενο
Fort Bulnes. Το 1848 ο οικισμός μεταφέρθηκε
 Η χερσόνησος Brunswick ονομάστηκε έτσι από τους Άγγλους εξερευνητές προς τιμή του Δούκα του Brunswick, Frederick William, ο οποίος σκοτώθηκε στην μάχη Quatre Bras
κατά του Ναπολέοντα το 1815.

Περπατώντας κατά μήκος των στενών.

50χλμ. βορειότερα, στις όχθες του ποταμού
Las Minas, και μετονομάστηκε σε Punta Arenas.
Η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται έντονα στις
αρχές του 20ου αιώνα με την άφιξη πολλών Ευρωπαίων αριστοκρατών μεταναστών, οι οποίοι
δραστηριοποιήθηκαν στην κτηνοτροφία και
το εμπόριο. Η πιο γνωστή για την πολιτιστική
της κληρονομιά και τη μεγάλη προσφορά της
στην τοπική κοινωνία είναι η Sara Braun. Μια
δυναμική γυναίκα ρωσικής καταγωγής, με τον
σύζυγό της, τον Πορτογάλο επιχειρηματία
Jose Nogueira. Ξακουστή είναι και η μεγάλη
κροατική κοινότητα, με πλούσια δράση, που
απαρτίζεται από μετανάστες που έφτασαν εδώ

κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τα Στενά του Μαγγελάνου ήταν το κύριο πέρασμα για τη ναυσιπλοΐα μεταξύ Ατλαντικού και
Ειρηνικού Ωκεανού μέχρι το 1914, όταν πλέον
κατασκευάστηκε η διώρυγα του Παναμά. Έτσι,
το Punta Arenas έγινε το πιο σημαντικό λιμάνι
στην ευρύτερη περιοχή και η πόλη έγινε γνωστή
σαν το μεγαλύτερο κοσμοπολίτικο και εμπορικό
κέντρο στην Παταγονία.

Η εξόρμηση
Επιτέλους έφτασε η μεγάλη μέρα και, μετά
το πρωινό στον ξενώνα, αποχαιρετούμε με

Διαδοχικοί κολπίσκοι στη διαδρομή μας.
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Θέα από το οροπέδιο Turbal προς τον ποταμό San Nicholas.

θερμούς εναγκαλισμούς την οικοδέσποινά μας
Marisol, κάνουμε τις τελευταίες ετοιμασίες,
παίρνουμε την τελευταία εβδομαδιαία ενημέρωση για τις ώρες της παλίρροιας από τη ναυτική
υπηρεσία του Punta Arenas και ξεκινάμε με
τα βαριά σακίδια για την περιπέτειά μας κατά
μήκος των στενών του Μαγγελάνου. Το λεωφορείο της γραμμής θα μας άφηνε στο τέρμα
του δρόμου, στο τελευταίο σημείο όπου υπάρχει
άσφαλτος. Πείθω τον οδηγό με τα άπταιστα
ισπανικά μου και με λίγα πέσος παραπάνω και
μας αφήνει 8χλμ. πιο κάτω, ακριβώς στο τέλος
του χωματόδρομου που αρχίζει και το μονοπάτι.
Κινούμαστε κατά μήκος της βόρειας πλευράς
των στενών του Μαγγελάνου, αρχικά παράκτια,
πάνω σε βότσαλα ανακατεμένα με άμμο και
φύκια που είχε ξεβράσει η παλίρροια. Βρισκόμαστε στα όρια του δάσους μέχρι το τελευταίο
σημείο πολιτισμού, τον φάρο San Isidro, στη
βάση του Monte Tarn. Αυτή η άγρια περιοχή
φιλοξενεί πλούσια πανίδα πτηνών και θαλάσσιας
ζωής όπως φάλαινες και θαλάσσια λιοντάρια.

Από τον φάρο, περπατάμε για πρώτη φορά
στο πυκνό, σχεδόν σαν ζούγκλα, μαγγελανικό
δάσος. Το μονοπάτι μάς οδηγεί στην Bahía del
Aguila, έναν ήσυχο κόλπο, όπου υπάρχουν τα

ερείπια ενός εγκαταλειμμένου φαλαινοθηρικού
σταθμού. Τριγύρω, διάσπαρτα πάνω στα βράχια,
μαύρα και μπλε κελύφη από οστρακοειδή ανακατεμένα με πράσινα φύκια. Στην άκρη ξύλινοι

Ολισθηρή ακτογραμμή μετά την παλίρροια.

σταυροί, μια υπενθύμιση για τους ναυτικούς και
ψαράδες που χάθηκαν σ’ αυτά τα αφιλόξενα
νερά, στην άκρη του κόσμου.
Επόμενος σταθμός μας ο πρώτος ποταμός,
ο Rio Υumbel, από τους τρεις συνολικά της διαδρομής μας. Μέχρι το 1993, ο τόπος αυτός
ήταν ο νοτιότερος οικισμός της αμερικανικής
ηπειρωτικής χώρας, μιας οικογένειας Γερμανών μεταναστών ονόματι Hernandez. Τώρα το
κεντρικό σπίτι είναι άδειο, ερειπωμένο, σε κακή
κατάσταση, και χρησιμεύει μόνο σαν καταφύγιο
ανάγκης σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών. Αποφασίσαμε με τον Νίκο να μείνουμε
εδώ και να μην προχωρήσουμε άλλο για σήμερα, καθώς ο καιρός μάλλον χειροτέρευε, με
αρκετή βροχή, κι έτσι, μετά από ένα γρήγορο
γεύμα, μπήκαμε στο αντίσκηνο για την πρώτη
μας διανυκτέρευση.
Την επόμενη μέρα θα διασχίζαμε τον ποταμό. Με βάση το διάγραμμα της παλίρροιας
που είχαμε, η χαμηλότερη στάθμη του νερού
θα ήταν στις 3 τα ξημερώματα. Αλλά, λόγω του
αέρα και της χαμηλής θερμοκρασίας, αποφασίσαμε να μπούμε στο ποτάμι γύρω στις 7 το
πρωί. Βέβαια δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε
πολύ, γιατί από τον πολύ δυνατό άνεμο έπρεπε να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Το πρωί
η θερμοκρασία χαμηλή, με ελαφρύ χιονόνερο.
Δεν βιαστήκαμε για το πρωινό και σιγά σιγά
ξεκινήσαμε κρατώντας τα σακίδια πάνω από
το κεφάλι μας, διασχίζοντας σχετικά εύκολα το
πρώτο ποτάμι της διαδρομής μας. Η στάθμη του
νερού μέχρι τη μέση, αλλά το νερό τόσο κρύο
που αρκούσαν αυτά τα 30 μέτρα να μουδιάσει
ολόκληρο το κορμί μας. Το ψιλόβροχο και ο
αέρας ήταν κάτι που έκανε την αίσθηση της
θερμοκρασίας στο σώμα μας ακόμα χαμηλό-
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Ο Σταυρός των Θαλασσών στο ακρωτήριο Cabo Froward.

τερη. Ντυθήκαμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
και προχωρήσαμε.
Τις επόμενες ημέρες συνεχίσαμε πεζοπορώντας κατά μήκος των στενών πάνω στη
βραχώδη ακτογραμμή και πολλές φορές κυνηγώντας την παλίρροια, μέσα στην θάλασσα,
κατασκηνώνοντας κοντά σε μικρές πηγές. Τα
βράχια βρεγμένα άλλοτε από τη βροχή, άλλοτε
από τα παλιρροιακά ρεύματα, και πολλά καλυμμένα με την παράξενη άλγη που τα έκανε
ακόμα πιο γλιστερά. Τον ένα όμορφο κολπίσκο
διαδεχόταν μια ήρεμη παραλία και ύστερα
ένας άλλος μεγαλύτερος κόλπος και όλα αυτά
αγκαλιασμένα από το πυκνό και αειθαλές
δάσος της Παταγονίας. Σε ορισμένα σημεία,
αδιάβατοι βράχοι μπλόκαραν τον δρόμο μας
στην ακτογραμμή και μας ανάγκαζαν να μπούμε πιο βαθιά στην αφιλόξενη ενδοχώρα και το
παρθένο δάσος.
Μετά από το συνεχόμενο περπάτημα πάνω
σε άμμο και ολισθηρούς βράχους, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια ανακούφιση, για αλλαγή, να
πάρουμε το μονοπάτι που συνεχίζει μέσα στο
δάσος. Αλλά σίγουρα δεν ήταν έτσι. Μας είχαν
προειδοποιήσει, αλλά αυτό που ζήσαμε δεν το
είχαμε φανταστεί καθόλου. Το αποκαλώ το
«Δάσος των Χόμπιτ», γιατί ήταν σαν ένα μυθικό,
σατανικό σκηνικό με ρίζες δέντρων που προσπαθούσαν να αρπάξουν τα πόδια σου, λάσπη
που προσπαθούσε να κλέψει τις μπότες σου,
απότομες κατηφόρες και πιθανώς μάγισσες και
ξωτικά που μας παρακολουθούσαν από απόστα18

ση. Πολλές φορές έπρεπε να σκαρφαλώσουμε
πάνω από γιγαντιαία πεσμένα δέντρα ακόμα και
να συρθούμε από κάτω και να προχωρήσουμε
τραβώντας τους εαυτούς μας χρησιμοποιώντας
ρίζες και κλαδιά δέντρων. Μετά απ’ αυτή τη
συνεχή μάχη και με πολλή αργή πρόοδο που
μας απομυζούσε όλη την ενέργεια, καταλήξαμε
σε ένα τεράστιο οροπέδιο, την επονομαζόμενη
Turbal. Η Turbal είναι ένα φυτό, ένα είδος από
σπογγώδη βρύα, με πολύ μεγάλη ικανότητα συγκράτησης νερού, που φτάνει μέχρι και 26 φορές περισσότερο από το ξηρό βάρος τους. Αυτό
το είδος κυριολεκτικά αντικαθιστά το έδαφος
καλύπτοντας μια τεράστια περιοχή. Στην αρχή

Ο Νίκος με φόντο τα βουνά της Γης του Πυρός.

Πλησιάζοντας τον ποταμό Yumbel.

είναι αρκετά διασκεδαστικό, γιατί είναι σαν να
περπατάς πάνω σε τραμπολίνο, αλλά μετά από
πάρα πολλές ώρες συνειδητοποιείς ότι είναι
αφόρητα κουραστικό και επιπλέον οι μπότες
σου βρίσκονται μέσα στο νερό σε κάθε βήμα.
Από αυτό το υγρό ορεινό πέρασμα θαυμάζουμε την υπέροχη θέα προς τα Στενά, ανατολικά
προς τις αχανείς εκτάσεις της Γης του Πυρός
και νοτιότερα προς το ποτάμι Río San Nicolas,
τη δεύτερη μεγάλη μας πρόκληση. Κατασκηνώνουμε στις όχθες του ποταμού και διασχίζουμε
το ποτάμι από το στενότερο σημείο του (50μ.)
σύμφωνα με το διάγραμμά μας για την ευνοϊκή
παλίρροια. Αυτή την φορά, όμως, πέφτουμε στα

παγωμένα νερά χωρίς πολύ σκέψη και κολυμπάμε σπρώχνοντας τα σακίδιά μας μπροστά, μέσα
σε μεγάλες πλαστικές σακούλες.
Τις επόμενες ημέρες περνάμε από τα πιο
παρθένα μέρη της χερσονήσου, μέσα από δάση
χωρίς μονοπάτια, με τα σκληρά κλαδιά να σκίζουν τα ρούχα και το δέρμα μας, διασχίζουμε
υγροτόπους με λάσπη μέχρι το γόνατο και
σκαρφαλώνουμε βράχινα κάθετα περάσματα
με σχοινιά. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν αυτό το άγριο μέρος
και να απολαύσουν τη μοναδικότητα του τοπίου.
Συνεχίζουμε με νότια κατεύθυνση, συναντώντας
πάλι την ακτογραμμή στις εκβολές του ποταμού
Río Nodales, του δυσκολότερου και πιο επικίνδυνου ποταμού που πρέπει να διασχίσουμε.
Κατασκηνώνουμε σε κοντινή απόσταση από
το ποτάμι, σε ένα κρυμμένο ξέφωτο μέσα στο
δάσος, και καταστρώνουμε τη στρατηγική μας
για την επόμενη και πιο κρίσιμη μέρα. Πρέπει
να διασχίσουμε το ποτάμι και να προλάβουμε
να είμαστε στο ακρωτήριο μέχρι τις 14:30, έτσι
ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο να επιστρέψουμε
στην κατασκήνωσή μας πριν πέσει το σκοτάδι.
Μετά τη διάσχιση του ποταμού δεν υπάρχει
κανένα σημείο πιθανής κατασκήνωσης, γιατί η
διαδρομή κινείται στην απότομη ακτογραμμή
στο χείλος της θάλασσας. Αποφασίζουμε να
το επιχειρήσουμε χωρίς βάρος και μόνο με τα
απαραίτητα, για να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα με ασφάλεια, έτσι ώστε να προφτάσουμε.
Βέβαια έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την
19

παλίρροια. Σκεφτόμαστε ότι είναι προτιμότερο
να περάσουμε το ποτάμι με υψηλή παλίρροια
νωρίς το πρωί και να κινηθούμε πολλές φορές
αναγκαστικά και μέσα στην θάλασσα, έτσι ώστε
στην επιστροφή, που θα είμαστε και πιο κουρασμένοι, να έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πιο
χαμηλή και ευνοϊκή παλίρροια.
Σηκωνόμαστε ξημερώματα, παίρνουμε
τα απαραίτητα και ξεκινάμε για το πέρασμά
μας από το ποτάμι. Το ποτάμι βαθύ, το νερό
παγωμένο όπως πάντα. Και αυτή την φορά
κολυμπάμε χωρίς καθυστερήσεις. Ντυνόμαστε γρήγορα και τώρα πια βρισκόμαστε

Παιχνίδια φωτός πάνω από τα στενά.
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στην τελικά ευθεία. Περπατάμε
γρήγορα, αποφασιστικά, χωρίς
καθυστερήσεις. Ευτυχώς ο καιρός
είναι ευνοϊκός, με όχι πολύ δυνατό
άνεμο και, ανάμεσα στην ηλιοφάνεια, μόνο λίγα σύννεφα βροχής.
Δεν μιλάμε πολύ μεταξύ μας. Ξεπερνάμε τα εμπόδια ένα ένα την
φορά, πότε μέσα στην θάλασσα
πότε στα βράχια, κοιτάζοντας το
ρολόι. Στο σημείο Piedra la Momia
(«Πέτρα της Μούμιας») αντικρίζουμε για πρώτη φορά τον τελικό
μας στόχο. Τον μεταλλικό «Σταυρό των Θαλασσών» να δεσπόζει
πάνω ψηλά στον λόφο, στο νοτιότερο άκρο.
Κοιτάζω το ρολόι και η ώρα είναι 12:30. Βάσει
του χάρτη μας χωρίζουν 6,5χλμ. δύσκολα, μαζί
με την τελική επίπονη ανάβαση πάνω στον
λόφο. Μια απότομη ανηφόρα μέσα στη λάσπη
για 400μ. υψομετρικής διαφοράς. Λέω στον
Νίκο απογοητευμένος, «δεν προλαβαίνουμε,
πάμε και όπου φτάσουμε, μετά επιστρέφουμε». Προχωράμε σκυμμένοι, επιταχύνοντας
διαρκώς χωρίς στάσεις, χωρίς κουβέντες, ούτε
νερό, ούτε τίποτα. Φτάνουμε στη βάση της
τελικής ανάβασης. Να πιούμε λίγο νερό, μια
ανάσα μου λέει ο Νίκος. «Τίποτα», του απα-

ντάω, «πάμε». Προχωράω
δεν σταματάω με τίποτα
και ξεκινάω αφηνιασμένος
στην ανηφόρα. Πιστεύω
ότι έχω τερματίσει τις
στροφές στο μοτέρ της
καρδιάς μου αλλά πάω
όλο και πιο δυνατά τώρα.
Δεν κοιτάζω τίποτα τριγύρω μου, πατάω μέσα στη
λάσπη και καμιά φορά σηκώνω το κεφάλι μου να δω
φευγαλέα τον τεράστιο σταυρό που πλησιάζει.
Ο πρώτος σταυρός που τοποθετήθηκε εδώ
ήταν ξύλινος, από τον Ιταλό ιεραπόστολο Jose
Fagnano το 1913, που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην εκκλησιαστική
του αποστολή στην Παταγονία.
Επιτέλους... η τελευταία στροφή! Η ώρα
14:15, και φτάνω λίγα μέτρα από τον Σταυρό.
Σταματώ χαζεύοντας τη θέα και περιμένω τον
Νίκο να έρθει κι αυτός να πάμε μαζί. Εννέα
χρόνια πέρασαν από τότε που είχα ακούσει
γι’ αυτή τη διαδρομή και, να, τώρα βρίσκομαι
εδώ, σε αυτή τη νότια εσχατιά της Παταγονίας.
Βρίσκομαι εδώ στην ένωση των δύο Ωκεανών.
Σε αυτό το γεωγραφικό σημείο τα Στενά του
Μαγγελάνου κατευθύνονται προς τα βορειο-

δυτικά μέχρι τον Ειρηνικό. Η πανοραμική θεά
εκθαμβωτική προς τα βουνά της Γης του Πυρός.
Ανατολικά μας οι κορυφές του Isla Dawson και
νοτιοδυτικά μας η οροσειρά του Δαρβίνου με
τις χιονοσκέπαστες κορυφές της.
Μετά από 10 λεπτά περίπου φτάνει κι ο
Νίκος. Καταπονημένοι αλλά εμφανώς χαρούμενοι και χαμογελαστοί βγάλαμε τις απαραίτητες
φωτογραφίες με τον αέρα να λυσσομανάει. Η
αποστολή και όλη μας η σκληρή προσπάθεια
στέφθηκε με επιτυχία. Αλλά είχαμε κάνει τη
μισή διαδρομή! Η περιπέτειά μας δεν είχε τελειώσει ακόμα. Έπρεπε να επιστρέψουμε στον
πολιτισμό ακριβώς από τον ίδιο δρόμο! Εκεί που
μας άφησε ο οδηγός του πούλμαν 10 μέρες
πριν! Άντε πάλι αγώνας!!!

Τα δέντρα μόνιμα γερμένα από τον δυνατό αέρα των στενών.
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Πεζοπορία στην Κύθνο
με τον ΠΟΑ:
Ένα ταξίδι στο χώρο
και το χρόνο
Κείμενο - Φωτογραφίες: Πόπη Παρασκευοπούλου

Σ

την Κύθνο, το όμορφο νησί των Δυτικών
Κυκλάδων ανάμεσα στη Τζιά και τη Σέριφο, εξορμήσαμε 45 μέλη και φίλοι του
ΠΟΑ το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του
Σεπτέμβρη και ζήσαμε μια μοναδική εμπειρία
συνδυάζοντας την πεζοπορία με περιήγηση και
γνωριμία αυτού του ξεχωριστού νησιού.
Η γοητεία της Κύθνου βρίσκεται στην απαλότητα της. Διατηρεί, σε αντίθεση με άλλα
Κυκλαδονήσια που είναι έντονα τουριστικοποιημένα, μια αίσθηση απλότητας και οικειότητας.
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Προσιτή από κάθε άποψη, απέχει μόλις 1 ώρα
και 40 λεπτά από το Λαύριο (αυτό επιλέξαμε
εμείς) και 3 ώρες από Πειραιά.
Το λιτό της τοπίο, το ανάγλυφό της με τις
γυμνές πλαγιές των χαμηλών της λόφων, τα
μονοπάτια της που σε οδηγούν σε οικισμούς
και παραλίες, σε ερείπια αρχαίων ναών και
μεσαιωνικών κάστρων, σε σπήλαια, λαγκαδιές
και ξωκλήσια μάς μάγεψαν πραγματικά ήδη από
την αναγνωριστική εξόρμηση που κάναμε αρχές
Σεπτέμβρη με το Λάζαρο Κουλπούζη.

πάμπολλες κάτασπρες εκκλησίες της (όπως ο
Χριστός των Μεθυσμένων, όπου κατέληγαν οι
Χωραΐτες τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
μεθυσμένοι… λιγάκι!) και τα κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής σπίτια της.
Από εδώ οι περισσότεροι επιλέξαμε να μεταβούμε στα Λουτρά από το μονοπάτι που τα
συνδέει με τη Χώρα. Το μονοπάτι περνάει από
αγροτόσπιτα, στάνες και παλιές καλλιέργειες
και γίνεται εντυπωσιακό προς το τέλος τους
καθώς κατηφορίζει προσφέροντας πανοραμική
θέα σε όλο τον οικισμό των Λουτρών, με τις
σιδερένιες γέφυρες των παλιών μεταλλείων να
στέκονται, μάρτυρες άλλων εποχών, στην άκρη
του λιμανιού τους.

Τα Λουτρά από το μονοπάτι Χώρα-Λουτρά.

Σάββατο
Από τον Μέριχα, το λιμάνι της Κύθνου που
σφύζει από ζωή, η ομάδα μας κατευθύνθηκε
προς τα Λουτρά, τη βάση της εξόρμησής μας,
διασχίζοντας την κεντρική οδική αρτηρία, τη
ραχοκοκαλιά του νησιού.
Πρώτη στάση στη Χώρα ή Μεσσαριά, την
πρωτεύουσα του νησιού, μια τυπική Κυκλαδίτισσα με τα σοκάκια της κάτω από καμάρες ασπρισμένα και στολισμένα με σχέδια λουλουδιών, τις

Στου Μαθιά με τα πλυσταριά.
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Ηλιοβασίλεμα στο Κάστρο της Ωριάς.

Τα Λουτρά είναι γνωστά για το «Υδροθεραπευτήριο του Όθωνα και της Αμαλίας» με
τους μαρμάρινους λουτήρες και τον παρακείμενο εγκαταλελειμμένο ξενώνα, όλα έργα του

Γερμανού αρχιτέκτονα Christian Hansen (του
αρχιτέκτονα των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών) που έχουν χαρακτηριστεί από το
ΥΠΠΟ Ιστορικό Μνημείο.
Αναβάλλοντας την απόλαυση
των θεραπευτικών ιδιοτήτων του
νερού για το τέλος της πεζοπορίας μας, ξεκινήσαμε (με ελάχιστες
απουσίες κάποιων που προτίμησαν
το μπάνιο στο διπλανό όρμο της
Αγίας Ειρήνης) για το Κάστρο της
Ωριάς ή Κάστρο Κατακέφαλου,
στο βόρειο τμήμα του νησιού, που
αποτελούσε τη μεσαιωνική πρωτεύουσά του από τον 7ο έως το
16ο μ.Χ. αι., οπότε καταστράφηκε
από το στόλο του Τούρκου πειρατή
Ξερολιθιές και εκκλησάκια στη νότια πλευρά.
Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα.
Το μονοπάτι ορίζεται σε μεγάλο μέρος του από τους ψηλούς μαντρότοιχους των χωραφιών με τις
ξερολιθιές με το ιδιαίτερο χτίσιμο,
για να ανοίξει, ανηφορίζοντας, τους
ορίζοντες του πεζοπόρου προς
τις βόρειες πλευρές του νησιού,
τη Τζιά και τη θάλασσα που τις
αγκαλιάζει.
Φτάσαμε, όπως είχαμε προγραμματίσει, στο Κάστρο, με το
ηλιοβασίλεμα. Οι τελευταίες ακτίνες του σεπτεμβριάτικου ήλιου σκίΗ Παναγιά η Καλολιβαδίτισσα.
αζαν υπέροχα τις πλαγιές και έβα-
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Στο μονοπάτι από Δρυοπίδα προς Καλό Λιβάδι.

φαν τα πάντα πάνω στο Κάστρο, μαζί κι εμάς,
με τις αποχρώσεις ενός βαθύ πορτοκαλί.
Η Παναγιά η Κυραλεούσα ή Καστριανή,
στο πανέμορφο κάτασπρο εκκλησάκι της που
δεσπόζει στην κορυφή του Κάστρου, δέχτηκε
με χαρά την καλησπέρα που ο ιδιοκτήτης του
ξενώνα όπου καταλύσαμε μας είπε να της μεταφέρουμε.
Πίσω στα Λουτρά μάς περίμενε η απόλαυση των ιαματικών νερών τόσο στο Υδροθεραπευτήριο όσο και στις υπαίθριες γούρνες στο
λιμάνι, όπου το ζεστό νερό, ανακατεμένο με

τη θάλασσα, μας πρόσφερε παιχνίδισμα και
χαλάρωση.
Φυσικά μας περίμεναν και οι ψαροταβέρνες και τα καφέ με τα τραπεζάκια πάνω στη
θάλασσα, για να κλείσουμε με γευστικές απολαύσεις την πρώτη μέρα της γνωριμίας μας με
το νησί.

Κυριακή
Νωρίς το πρωί της Κυριακής ξεκινήσαμε για τη
Δρυοπίδα, το μεσόγειο, αγροτικό, παραδοσιακό

Απλό, απέρριτο, γοητευτικό τοπίο της Κύθνου.
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Το μονοπάτι καταλήγει στους Αντώνηδες.

χωριό με ονομασία από τους Δρύοπες, τους
πρώτους κατοίκους του νησιού, που διατηρεί
μια γοητεία που προέρχεται από τα βάθη της
ιστορίας και τα έγκατα της γης.
Η πρωινή βόλτα στο χωριό μέσα από τα
γραφικά του σοκάκια μάς έφερε σ’ ένα από
τα σημαντικότερα και πλέον εντυπωσιακά
αξιοθέατα του νησιού, το Σπήλαιο Καταφύκι ή
Καταφύγι, στην άκρη του χωριού. Ονομάστηκε
έτσι ακριβώς επειδή λειτούργησε ως καταφύγιο των κατοίκων στα χρόνια των πειρατών και
στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και ως χώρος
συνεύρεσης και πανηγυριών για τους Δρυοπείς
ή Συλλακιώτες, όπως ονομάζονται αλλιώς.
Η πεζοπορία μας από τη Δρυοπίδα προς
τα νότια του νησιού, το Καλό Λιβάδι και την
Παναγιά Κανάλα, είχε πάμπολλα σημεία ξεκούρασης και ενδιαφέροντος όπως τη ρεματιά
της Παναγιάς του Μαθιά με την πηγή και τα

ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής «πλυσταριά», χτισμένα το 1852 και χαρακτηρισμένα Μνημεία
Νεώτερης Εποχής.
Στο Καλό Λιβάδι, στο εκκλησάκι της Παναγιάς της Καλολιβαδίτισσας, πήραμε μια ανάσα
απολαμβάνοντας τη θέα της όμορφης παραλίας
(ήσυχης πια, τέλη Σεπτέμβρη) και συνεχίσαμε
για τους Αντώνηδες, τη θαυμάσια παραλία στην
Παναγιά Κανάλα, όπου απολαύσαμε μπάνιο και
χαλάρωση μετά από τέσσερις ώρες πορεία.
Ανανεωμένοι επισκεφτήκαμε την εκκλησία
της Παναγιάς Κανάλας (η παράδοση λέει πως η
εικόνα της Παναγίας βρέθηκε από ψαράδες στα
στενά, το κανάλι μεταξύ Κύθνου και Σερίφου)
και τον ομώνυμο οικισμό, χτισμένο σε πευκόφυτο λόφο σε ένα τοπίο εντελώς διαφορετικό
από το υπόλοιπο νησί.
Η εξόρμησή μας έκλεισε για άλλους με
φαγητό στις ψαροταβέρνες του Μέριχα ή καφέ
στα τραπεζάκια στην άμμο και
για άλλους με ένα τελευταίο
μπάνιο στη γειτονική «κοσμοπολίτικη» παραλία Μαρτινάκια.
Το πλοίο της επιστροφής
μάς πήρε μαζί του γεμάτους
εικόνες, χαλάρωση και την
ευχάριστη για μας «απαίτηση»
των συνοδοιπόρων μας να επαναλάβουμε την εξόρμηση για να
γνωρίσουν και τις άλλες πλευρές του νησιού (Βρυόκαστρο,
Κολώνα κ.λπ.), που δε χώραγαν
σε μια διήμερη εξόρμηση.

Στο μονοπάτι για το Κάστρο της Ωριάς.
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Πεζοπορώντας
στην Ιορδανία

Κείμενο - Φωτογραφίες: Μάκης Κακολύρης
Η κοιλάδα Ουάντι Ραμ.
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Το κράτος

Φύση και μονοπάτια

Το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, ή απλώς
Ιορδανία, έχει έκταση 89.342 τ.χλμ., δηλαδή
είναι περίπου τα 2/3 του μεγέθους της Ελλάδας, ενώ έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με
αυτήν. Χώρα της Μέσης Ανατολής, στα βόρεια
συνορεύει με τη Συρία, βορειοανατολικά με το
Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία ανατολικά και νότια,
και το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη (του Ιορδάνη,
έκταση που η Ιορδανία κατείχε πριν το 1967 και
την κατέλαβε το Ισραήλ) στα δυτικά. Μοιράζεται με το Ισραήλ τις ακτογραμμές του Κόλπου
της Άκαμπας και της Νεκράς Θάλασσας. Κύρια
θρησκεία της Ιορδανίας είναι το Ισλάμ, ενώ επίσημη γλώσσα η αραβική. Νόμισμα της χώρας
είναι το δηνάριο (1JD = 1,28€) και πρωτεύουσα
το Αμμάν. Δύο αεροπορικές εταιρείες συνδέουν
απευθείας την Αθήνα με το Διεθνές Αεροδρόμιο
Κουήν Αλία του Αμμάν, η Aegean και η Royal
Jordanian, σε μια πτήση που διαρκεί λιγότερο
από δύο ώρες (κόστος 320€), ενώ η χαμηλού
κόστους αεροπορική εταιρεία Rynair συνδέει
την Αθήνα με την Άκαμπα από Οκτώβριο έως
Μάρτιο.

Με εκατοντάδες φαράγγια και τεράστια βράχια
λαξευμένα από τον αέρα σε διάφορα χρώματα
και σχήματα, με σεληνιακά τοπία από κόκκινη
άμμο, η Ιορδανία αποτελεί παράδεισο για τους
πεζοπόρους. Ένα συνεχές δίκτυο μονοπατιών
απαρτίζει το φημισμένο «Μονοπάτι της Ιορδανίας» (Jordan Trail) που εκτείνεται σε μήκος
περίπου 650χλμ. από τoν αρχαιολογικό χώρο
Um Quais (ελληνιστική Γάδαρα) στα βόρεια σύνορα της χώρας με τη Συρία μέχρι την Ερυθρά
Θάλασσα νότια. Το Jordan Trail διασχίζει τέσσερα εθνικά πάρκα (βιοσφαιρικά αποθέματα),
δασώδεις περιοχές στον βορρά, αναρίθμητα
φαράγγια, καθώς και μαγικές τοποθεσίες όπως
η Πέτρα και το Ουάντι Ραμ. Η διάσχισή του
απαιτεί περίπου 36 μέρες. Βέβαια, τον Μάρτιο
του 2018 ο Αργύρης Βαμβακίτης και ο Δημήτρης Δεσποινιάδης κάλυψαν τα 650χλμ. του
Jordan Trail σε 16 ημέρες, περπατώντας κάτω
από τον καυτό ήλιο περισσότερο από 40χλμ.
ημερησίως (https://globetrekker.gr). Αν και η
διαδρομή δεν είναι σηματοδοτημένη, σημαντικές πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κανείς
από τον εξαιρετικό ιστότοπο του μονοπατιού

Πεζοπορώντας από τη Ντάνα στην Πέτρα.
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Τοπίο στη Μικρή Πέτρα.

(https://jordantrail.org), απ’ όπου μπορεί να κατεβάσει το ίχνος GPS της συνολικής διαδρομής
ή των επιμέρους οκτώ διαδρομών που προτείνονται. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που μπορεί
να αντιμετωπίσει ο πεζοπόρος κατά τη διάσχιση
είναι η έλλειψη νερού, κυρίως μετά την Πέτρα
με κατεύθυνση νότια. Επίσης, η κατασκήνωση
εντός των φαραγγιών είναι άκρως επικίνδυνη,
λόγω των ορμητικών ρεμάτων που δημιουργούνται από τις ξαφνικές βροχοπτώσεις.

Πεζοπορώντας από τη Ντάνα
στην Πέτρα
Σκοπός της επίσκεψής μας στην Ιορδανία δεν
ήταν να κάνουμε το σύνολο του μονοπατιού,
αλλά ένα μόνο μικρό χαρακτηριστικό τμήμα
του. Ως εκ τούτου, επιλέξαμε να περπατήσουμε το τμήμα από το παραδοσιακό χωριό της
Ντάνα έως την Πέτρα, διάρκειας τεσσάρων
ημερών, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ποικιλομορφίας. Έτσι, από το
αεροδρόμιο, το ταξί (50JD) μάς οδήγησε στο
Al Nawatef Camp (www.alnatefcamp.com), το
οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Ντάνα,
πάνω ακριβώς από το Βιοσφαιρικό Απόθεμα της
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Ντάνα (Dana Biosphere Reserve). Σε μια αρκετά κρύα για την εποχή νύχτα (τέλη Απριλίου), η
θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 3 βαθμούς.
Εκεί συναντήσαμε τον Βασίλη και τη Ντόρα,
με τους οποίους θα πεζοπορούσαμε μαζί για
τις επόμενες τέσσερις μέρες. Ο ιδιοκτήτης του
κάμπινγκ θα μας παρείχε οδηγό, μεταφορά κατασκηνωτικού υλικού και νερό κατά τη διάρκεια
της πεζοπορίας προς 150JD το άτομο.
Την επομένη το πρωί ξεκινήσαμε για το
χωριό, απ’ όπου εισήλθαμε στο Βιοσφαιρικό
Απόθεμα της Ντάνα, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ιορδανία, με εντυπωσιακές ψαμμιτικές κάθετες πλαγιές που ξεπερνούν τα
1500μ. και βάραθρα από κόκκινους βράχους,
κατοικία ενός ποικιλόμορφου οικοσυστήματος
που αποτελείται από περίπου 600 είδη φυτών
(κυπαρίσσια, κέδρους, ακακίες, χουρμαδιές
κ.ά.), 150 είδη πτηνών και περισσότερα από 45
είδη θηλαστικών, όπως καρακάλ (είδος μεγάλης αγριόγατας), αίγαγρους, γαζέλες, κόκκινες
αλεπούδες και λύκους.
Κατεβήκαμε εύκολα την πλαγιά και συνεχίσαμε στη μεγάλη κοιλάδα του Ουάντι Ντάνα.
Εκεί συναντήσαμε το ξενοδοχείο Feynan Eco
Lodge και στη συνέχεια τα αρχαία ορυχεία
χαλκού Khirbat en-Nahas, που χρονολογούνται

από το 3000 π.Χ. και ήταν από τα
μεγαλύτερα του αρχαίου κόσμου.
Μετά από 23,5χλμ. καταλήξαμε
στο Ουάντι Μάλαγα (Malaga), για
να καταλύσουμε σε μια σκηνή Βεδουίνων, όπου μας περίμεναν τα
πράγματά μας και νερό. Την επόμενη μέρα, μετά από 19χλμ. πεζοπορίας και ανάβαση στα 2100μ.,
περνώντας μέσα από ανεμοδαρμένους βράχους διαφόρων σχημάτων
και χρωμάτων, φτάσαμε στην περιοχή Ρας αλ-Φεΐντ (Ras al-Feyd),
όπου και κατασκηνώσαμε. Κατά τη
διαδρομή συναντήσαμε ένα ζευγάρι
πολύ συμπαθητικών Ιταλών με τον
έμπειρο βεδουίνο οδηγό τους, τον
Ίσα (isaa22@gmail.com), ο οποίος
γνώριζε πολύ καλά την περιοχή και
μας έδωσε πολλές πληροφορίες
γι’ αυτήν, ενώ το βράδυ ως προσκεκλημένοι του δοκιμάσαμε την
εξαιρετική ντόπια κουζίνα! Την τρίτη μέρα συνεχίσαμε να κινούμαστε
σε βραχώδες τοπίο με εντυπωσιακούς σχηματισμούς, στο οποίο φύονται σποραδικά φυτά και θάμνοι.
Ψηλά από το όρος Safaha είχαμε
μια πανοραμική άποψη της γύρω
περιοχής, ενώ στη διάρκεια της
διαδρομής συναντήσαμε νεολιθικά,
ναβαταιϊκά και ρωμαϊκά ερείπια. Το
βράδυ κατασκηνώσαμε στην περιοχή Qboural-Wahdat, που φημίζεται
για τα χαρακτηριστικά σπηλαιώδη
βράχια της, και το επόμενο πρωινό
ξεκινήσαμε για τη Μικρή Πέτρα.

Πανοραμική άποψη του Θησαυροφυλακίου στην Πέτρα.
Το ρωμαϊκό θέατρο της Πέτρας.

Μικρή Πέτρα
To Siq Al Barid (Κρύο Φαράγγι)
ή Mικρή Πέτρα βρίσκεται σε μια
άνυδρη, ορεινή έρημο σε ύψος
1040μ. πάνω από τη στάθμη της
θάλασσας. Όπως δηλώνει το όνομά
της, είναι μικρότερη από την Πέτρα,
που βρίσκεται νοτιότερα. Υπήρξε
πόλη των Ναβαταίων, με κτίρια λαξευμένα στις
ψαμμιτικές πλαγιές των φαραγγιών. Αποτελείται
από τρία αμμώδη πλατώματα που συνδέονται
με ένα φαράγγι 450μ. Στο πρώτο μπορεί να

θαυμάσει κανείς έναν ναό, ενώ στο δεύτερο
τέσσερα τρικλίνια (αίθουσες συνεστιάσεων στις
ιδιωτικές επαύλεις της ελληνιστικής εποχής).
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης
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για να επισκεφθούμε εκ
νέου τον τεράστιο αρχαιολογικό χώρο, όπου ούτε
λίγο ούτε πολύ καλύψαμε
άλλα 20χλμ. πεζοπορίας
ανάμεσα στα αξιοθέατα.
Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο κοστίζει 50JD.
Ωστόσο συμφέρει κανείς να
αγοράσει ηλεκτρονικά το
Jordan Pass (https://www.
jordanpass.jo/), που κοστίζει 70JD και περιλαμβάνει
την αξία της βίζας εισόδου
στη χώρα, ενώ επιτρέπει
Το Μοναστήρι στην Πέτρα.
την ελεύθερη είσοδο σε
40 αρχαιολογικούς χώρους,
το ζωγραφισμένο δικλίνιο, με τις ξεθωριασμέ- συμπεριλαμβανομένης της Πέτρας.
νες τοιχογραφίες αμπελώνων, λουλουδιών και
Οι Ναβαταίοι κάτοικοι της Πέτρας την ονόπουλιών, σπάνιο δείγμα της ζωγραφικής των μαζαν Ράκμου, που σημαίνει «βράχος με χρωΝαβαταίων. Η ανάβαση των σκαλοπατιών στο ματιστές ραβδώσεις». Αυτό είναι ακριβώς ένα
τέλος του φαραγγιού μάς πρόσφερε υπέροχη από τα σημαντικά χαρακτηριστικά της, δηλαδή
θέα στο ανεμοδαρμένο τοπίο.
οι θεόρατοι βράχοι της σε διάφορα χρώματα
και σχήματα, που καταλαμβάνουν μια περιοχή
δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το άλλο
Πέτρα
χαρακτηριστικό της είναι τα κτήρια και οι τάφοι
Στον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας εισήλθαμε της, που είναι λαξευμένοι πάνω σε μαλακά ψαμτο απόγευμα της ίδιας μέρας από τη βόρεια μιτικά πετρώματα, έργο της αραβικής νομαδιπλευρά. Το Μοναστήρι απέχει 2,3χλμ. από τη κής φυλής των Ναβαταίων, που εγκαταστάθηβόρεια είσοδο και 8χλμ. από τη νότια (κεντρική καν σταδιακά στην περιοχή κατά τον 4ο αιώνα
είσοδος). Την επομένη το πρωί επανήλθαμε, π.Χ. Βέβαια, οι Ναβαταίοι δεν επέλεξαν τυχαία
την Πέτρα, εφόσον αυτή
βρισκόταν στο σταυροδρόμι των καραβανιών που
περνούσαν φορτωμένα με
μπαχαρικά, υφάσματα και
αρώματα από τη μακρινή
Ασία και την Αραβία. Μετά
τη μόνιμη εγκατάστασή
τους στην Πέτρα και τη δημιουργία κράτους με πρώτο
γνωστό βασιλιά τον Αρέτα
τον Α΄ στα 168 π.Χ., πολλά
από τα νομαδικά χαρακτηριστικά των Ναβαταίων
εξαφανίστηκαν. Ανέπτυξαν
σημαντικά την υδραυλική
μηχανική, προκειμένου να
υδροδοτήσουν την Πέτρα,
παρήγαγαν κρασί, ενώ,
όπως αναφέρει ο ΣτράβωΝέοι ένοικοι αρχαίων τάφων.
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νας στα Γεωγραφικά, είχαν ελάχιστους δούλους
και στηρίζονταν στην αλληλοεξυπηρέτηση
(«ὀλιγόδουλοι δ᾽ ὄντες ὑπὸ τῶν συγγενῶν
διακονοῦνται τὸ πλέον ἢ ὑπ᾽ ἀλλήλων ἢ
αὐτοδιάκονοι͵ ὥστε καὶ μέχρι τῶν βασιλέων
διατείνειν τὸ ἔθος») (βιβλίον ις΄, 4.26).
Σύμφωνα με τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό του
4ου αιώνα π.Χ. Ιερώνυμο τον Καρδιανό, το όνομα
Πέτρα δόθηκε από Έλληνες εμπόρους, επειδή
οι κάτοικοι της πόλης γιόρταζαν την εποχή της
άνοιξης μια θεότητα στην οποία προσέφεραν
διάφορα αγαθά, ως θυσία, πάνω σε μια μεγάλη
πέτρα, η οποία σήμερα ονομάζεται Ουμ-αλΜπιγιάρα και βρίσκεται νοτιοδυτικά της αρχαίας
πόλης. Η αρχιτεκτονική της πόλης έχει έντονη
την επίδραση των Ελλήνων και των Ρωμαίων.
Ειδικά, από την εποχή των Ρωμαίων διασώζεται
η οδός με τους κίονες και τα λουτρά. Το 106
μ.Χ. η περιοχή που κατοικούσαν οι Ναβαταίοι
προσαρτήθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από
τον Τραϊανό ως επαρχία της Πετραίας Αραβίας.
Μέχρι τα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. η Πέτρα είχε
χάσει τη σημασία της ως εμπορικό κέντρο και
σταθμός καραβανιών, προς όφελος της ανερχόμενης Δαμασκού. Επίσης, σε ένα είδος εμπορικού πολέμου, οι Ρωμαίοι άλλαξαν την εμπορική
οδό, έτσι ώστε αυτή να πηγαίνει απευθείας από
την Νότια Αραβία στην Αίγυπτο μέσω Ερυθράς
θάλασσας, με σκοπό την αποφυγή των ακριβών
δρόμων της ερήμου.
Ο δρόμος Σικ μήκους 1,2χλμ., με τους στενούς, κάθετους λαξευμένους τοίχους του που
φτάνουν τα 200μ. ύψος, αποτελεί το πέρασμα
για να μπει κανείς στην πόλη της Πέτρας. Το
πρώτο σπουδαίο μνημείο που συναντά κανείς
είναι το περίφημο Θησαυροφυλάκιο ή αλλιώς
Χαζνέ Φαραούν, του οποίου η αριστοτεχνική
ελληνιστική του πρόσοψη έχει ύψος 40μ. Αν και
λαξεύτηκε για να αποτελέσει τάφο του Ναβαταίου βασιλιά Αρέτα του Γ’, το Θησαυροφυλάκιο
έλαβε το όνομά του από έναν μύθο που θέλει
τον Αιγύπτιο Φαραώ να κρύβει τον θησαυρό του
εκεί, καθώς καταδίωκε τους Ισραηλίτες μετά τη
φυγή τους από την Αίγυπτο.
Στη βόρεια πλευρά του αρχαιολογικού χώρου, το Μοναστήρι είναι παρόμοιο σε σχήμα με
το Θησαυροφυλάκιο, αν και μεγαλύτερο (50μ.
πλάτος, 45μ. ύψος). Οικοδομήθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. ως τάφος, ενώ έλαβε το όνομά του
από τους σταυρούς που έχουν σμιλευτεί στους
εσωτερικούς του τοίχους, κάτι που μαρτυρεί

Ουάντι Ραμ.

ότι χρησιμοποιήθηκε ως εκκλησία κατά τους
βυζαντινούς χρόνους. Σμιλευμένο στον βράχο, το θέατρο οικοδομήθηκε αρχικά από τους
Ναβαταίους. Οι Ρωμαίοι το επέκτειναν, με τη
χωρητικότητά του να φτάνει τα 8500 άτομα
(περίπου το 30% του πληθυσμού της Πέτρας).
Στις πλευρές του Jebel al Khubtha βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι, που αποτελούν μερικά
από τα πιο μεγαλοπρεπή ταφικά οικοδομήματα
στην Πέτρα. Μπορεί να τα προσεγγίσει κανείς
από το ήσυχο μονοπάτι al Khubtha μήκους
3,5χλμ., το οποίο ξεκινά λίγο μετά το θέατρο
και περνά μπροστά από τον βασιλικό Τάφο
της Υδρίας (Urn Tomb), τον Τάφο του Μεταξιού (Silk Tomb), τον Κορινθιακό Τάφο και τον
Τάφο του Παλατιού (Palace Tomb). Μετά τους
βασιλικούς τάφους, το μονοπάτι καταλήγει σε
μια σειρά από επίπεδους λατρευτικούς χώρους
στην κορυφή του λόφου, απ’ όπου μπορεί κανείς
να έχει πανοραμική θέα του Θησαυροφυλακίου.
Το μονοπάτι αποτέλεσε για εμάς όαση γαλήνης, μακριά από τα λεφούσια των επισκεπτών
που συνωστίζονται κυρίως μπροστά από το
Θησαυροφυλάκιο και τα πέριξ κτήρια κατά
μήκος της κύριας οδού. Εξαιρετικά είναι επίσης τα ψηφιδωτά μωσαϊκά της Εκκλησίας της
Πέτρας (που σκεπάζεται από στέγαστρο), τα
οποία απεικονίζουν μεταξύ άλλων θεμάτων τις
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τέσσερις εποχές και τον Ωκεανό.
Ο επισκέπτης μπορεί να ανακαλύψει την
Πέτρα μέσα από οκτώ μονοπάτια τα οποία
απεικονίζονται στο φυλλάδιο που παρέχεται
στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Το νέο
μουσείο της Πέτρας, που βρίσκεται πλησίον του
κέντρου επισκεπτών, είναι πραγματικά εντυπωσιακό τόσο για την αρχιτεκτονική του όσο και
για τα εκθέματά του. Διανυκτερεύσαμε στην
κωμόπολη της Ουάντι Μούσα, η οποία γειτνιάζει
με τον αρχαιολογικό χώρο και εξυπηρετεί τους
δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που τον κατακλύζουν. Την επομένη το πρωί κατευθυνθήκαμε
με ταξί από την Ουάντι Μούσα προς το Ουάντι
Ραμ (30JD).

Ουάντι Ραμ (Wadi Rum)
Το Ουάντι Ραμ αποτελεί ένα μοναδικής ομορφιάς, απόκοσμο, σεληνιακό τοπίο έκτασης 720τ.
χλμ., με αμμολόφους και ψηλούς γρανιτένιους
βράχους διαφόρων σχηματισμών και χρωμάτων, καθώς και δεκάδες φαράγγια. Ωστόσο το
όνομα παραμένει αμφίσημο, σημαίνοντας είτε

Ουάντι
34 Ραμ.

«αμμώδης κοιλάδα» είτε «ρωμαϊκή κοιλάδα»,
ενώ η περιοχή είναι γνωστή και ως «Κοιλάδα
της Σελήνης» (Wādī al-Qamar). O Τόμας Έντουαρντ Λώρενς (T.E. Lawrence), γνωστός από την
ομώνυμη κινηματογραφική ταινία ως «Λώρενς
της Αραβίας», περιγράφει το Ουάντι Ραμ στο
βιβλίο του Επτά Στύλοι της Σοφίας ως ένα τοπίο από άμμο και πέτρα, διάστικτο από ψηλούς
κόκκινους βράχους, «απέραντο σαν τον Θεό».
Τα τοπία από το Ουάντι Ραμ που προβλήθηκαν
στην ταινία του 1961 σε σκηνοθεσία του David
Lean έδωσαν το έναυσμα για την καθιέρωση
της περιοχής ως έναν εκ των σημαντικότερων
τουριστικών προορισμών στην Ιορδανία. Τιμής
ένεκεν, ο τίτλος του βιβλίου του Λώρενς έχει
δώσει το όνομά του σε έναν μεγάλο βράχινο
σχηματισμό, που αποτελείται από επτά ραβδωτούς πυργίσκους και παρουσιάζεται στον επισκέπτη, καθώς αυτός εισέρχεται στην περιοχή
του Oυάντι Ραμ.
Η ταινία αποτελούσε αυτοβιογραφία του
Λώρενς, ο οποίος, ως νεαρός Εγγλέζος αρχαιολόγος, με την κήρυξη του Α΄ Παγκοσμίου
πολέμου (1914) μπήκε στην υπηρεσία της

Πανοραμική άποψη της κοιλάδας του Ουάντι Ραμ.

Intelligence Service στο Κάιρο και στη συνέχεια
στην υπηρεσία της ανωτάτης αγγλικής διοίκησης στη Μέση Ανατολή. Κατά την αραβική
εξέγερση πολέμησε εναντίον της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, έμαθε να ιππεύει καμήλες,
φορούσε αραβικά ρούχα και συνεργάστηκε με
τον στρατό του μεγάλου Άραβα πολεμιστή Εμίρ
Φαϊζάλ, κατοπινού βασιλιά της Συρίας και μετά
του Ιράκ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η ταινία δεν
αποτελούσε παρά μια ηρωοποιημένη εκδοχή
της ζωής του Λώρενς. Η Ιορδανία απαγόρευσε
την ταινία θεωρώντας ότι αποτελούσε μια ασεβή απεικόνιση της αραβικής κουλτούρας.
Όπως και η Πέτρα βορειότερα, το Ουάντι
Ραμ ήταν ένας από τους κυριότερους δρόμους
καραβανιών την εποχή των Ναβαταίων, οι οποίοι
εγκαταστάθηκαν εκεί κατά τον 4ο αιώνα π.Χ.
Περίπου 30.000 πετρογλυφικά διακοσμούν τις
ψαμμιτικές πλαγιές των βράχων. Το Ουάντι Ραμ
απέχει 65χλμ. από την Άκαμπα και 121χλμ. από
την Πέτρα, ενώ εντός της κοιλάδας υπάρχει το
ομώνυμο χωριό, κατοικία των Βεδουίνων Τζαλαμπία, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με
τον τουρισμό. Τριάντα χιλιόμετρα από το χωριό
βρίσκεται το ψηλότερο βουνό της Ιορδανίας, το

Jabal Ummad Dami (1840μ.), ενώ στο κεντρικό
Ραμ ορθώνεται το Jebel Rum (1734μ.), δεύτερο
ψηλότερο βουνό στην Ιορδανία (βλ. άρθρο της
Ράνιας Χατζηδάκη στο τ. 257 των Φυσιολατρικών Οριζόντων, για την ανάβασή της στο βουνό
αυτό την άνοιξη του 2012).
Ευτυχώς, στο Ουάντι Ράμ δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, αλλά κατασκηνώσεις στους πρόποδες
των βράχων, που αποτελούνται από μεγάλες
σκηνές με κρεβάτια, ενώ στην πολυτελή εκδοχή τους περιλαμβάνουν ακόμη και ιδιωτικές
τουαλέτες! Οι αποστάσεις είναι μεγάλες, έτσι η
μετακίνηση να γίνεται με τετρακίνητα αγροτικά
αυτοκίνητα, στις καρότσες των οποίων έχουν
τοποθετηθεί καθίσματα, για να μπορούν οι
επισκέπτες να θαυμάζουν ανενόχλητοι το τοπίο.
Οι οδηγοί μεταφέρουν τον επισκέπτη σε σημεία
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
εκείνος, ανάλογα με τις διαθέσεις του, μπορεί
απλώς να φωτογραφηθεί, να πεζοπορήσει για
πολύ ή για λίγο ή ακόμη και να επιδοθεί στο
σπορ της αναρρίχησης.
Η δική μας ξενάγηση ξεκίνησε από τους
αμμόλοφους Al Hasany, τους οποίους σκαρφαλώσαμε ξυπόλυτοι, βυθιζόμενοι στην κόκ35

Βράχινοι σχηματισμοί με φοινικόδεντρα.

κινη άμμο! Στη συνέχεια, μεταφερθήκαμε στο
φαράγγι Khazali, μια στενή σχισμή που τέμνει
το Jebel Khazali. Περπατήσαμε τα 150μ. του
φαραγγιού που είναι προσβάσιμα, τα οποία
χαρίζουν δροσερή σκιά αλλά και κάποια ενδιαφέροντα πετρογλυφικά. Η βράχινη γέφυρα
Burdah είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις αψίδες
που βρίσκονται στο Ουάντι Ραμ, στην οποία
μπορεί να φτάσει κανείς από ένα απότομο
μονοπάτι. Εμείς, λόγω έλλειψης χρόνου, την
είδαμε απλώς από μακριά. Στο φαράγγι Abu
Seishaba περπατήσαμε για περίπου 20΄, για να
μεταφερθούμε στη συνέχεια στη βράχινη αψίδα
Umm Fruth, που βρίσκεται σε μια απομονωμένη
γωνιά της ερήμου, την οποία αξίζει να δει κανείς, αλλά και να ανέβει στην κορυφή της με
το φως του σούρουπου. Ηλιοβασίλεμα είδαμε
από το Amagur.
Την επομένη το πρωί, ανεβήκαμε στην καρότσα του αγροτικού με κατεύθυνση το φαράγγι
Rakhabat, το οποίο βρίσκεται κοντά στο χωριό.
Τα πολύ ωραία λαβυρινθώδη και ανισόπεδα
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περάσματά του, που απαιτούν ένα
στοιχειώδες σκαρφάλωμα, επιτρέπουν την πρόσβαση στην καρδιά
του Jebel um Al Ishrin. Στη συνέχεια μεταβήκαμε στην πηγή του
Λώρενς (Lawrence’s Spring), γύρω
από την οποία ξαπλώνουν ράθυμα
δεκάδες καμήλες, ενόσω οι ιδιοκτήτες τους περιμένουν τους επόμενους επισκέπτες-πελάτες τους.
Η περιοχή γύρω από την πηγή μοσχοβολά από το φυτό μέντα που,
μαζί με τις αγριοσυκιές, τις φτέρες
και τις αγριοκαρπουζιές, φύεται σε
μέρη όπου αναβλύζει νερό. Αν και
η περιοχή είναι έρημος, αποτελεί
ένα περίπλοκο οικοσύστημα, στο
οποίο φύονται φαρμακευτικά φυτά
που χρησιμοποιούνται ακόμη από
τους Βεδουίνους της περιοχής,
ενώ κατά τη διάρκεια των σπάνιων
βροχών κάνουν την εμφάνισή τους
περισσότερα από 200 διαφορετικά είδη λουλουδιών και άγριας
χλωρίδας.
Μετά την «τουριστική» πηγή
του Λώρενς, η επόμενη στάση μας
ήταν το φαράγγι Abu Hasaba, στο
οποίο περπατήσαμε για περίπου
μισή ώρα. Στη συνέχεια φάγαμε και ξαπλώσαμε για την καθιερωμένη σιέστα στη σκιά που
σχημάτιζε ένας μεγάλος βράχος, ενώ είχαμε τη
χαρά να διαπιστώσουμε ότι τη συνήθεια αυτή
ακολουθούν ευλαβικά και οι Βεδουίνοι! Τελειώσαμε τη μέρα πεζοπορώντας στο φαράγγι Barrah, έναν βράχινο διάδρομο μήκους 5χλμ. Την
επομένη το πρωί ο πολύ εξυπηρετικός οδηγός
μας Αμπντάλα (www.bedouinroads.com/) μας
παρέλαβε από το κάμπινγκ, για να μας μεταφέρει στο Κέντρο Επισκεπτών στην είσοδο
του Ουάντι Ραμ, και από εκεί πήραμε ταξί για
την Άκαμπα (25JD). Για δύο διανυκτερεύσεις
στο Ουάντι Ραμ, φαγητό, οδηγό και μεταφορά
πληρώσαμε 150JD το άτομο.
Σίγουρα ο πιο εύκολος τρόπος για να περιηγηθεί κάποιος ή κάποια την Ιορδανία, είναι
με αυτοκίνητο. Η κατάσταση των δρόμων είναι
καλή, όπως και η σήμανση. Έτσι, για το υπόλοιπο του ταξιδιού μας αποφασίσαμε να νοικιάσουμε αυτοκίνητο στην Άκαμπα (προς 35JD
ημερησίως) προκειμένου να κατευθυνθούμε
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βόρεια, ακολουθώντας τον αυτοκινητόδρομο
της Νεκράς Θάλασσας (Dead Sea Highway).
Εκτός από το να δούμε και να κολυμπήσουμε
στη Νεκρά Θάλασσα, θέλαμε να περπατήσουμε στο φαράγγι Μουτζίμπ, το οποίο βρίσκεται
εντός του Βιοσφαιρικού Αποθέματος του Μουτζίμπ (Mujib Biosphere Reserve).

Κολυμπώντας στην Άκαμπα
Πρώτα βέβαια θελήσαμε να κολυμπήσουμε
στην κοραλλιογενή Ερυθρά Θάλασσα. Γι’ αυτό
τον λόγο επιλέξαμε μια ιδιωτική παραλία ξενοδοχείου, 10χλμ. νοτιότερα της Άκαμπα. Εκεί
συναντήσαμε συνοδοιπόρους από την Ελλάδα,
τον Βασίλη και τη Φιλιώ. Η είσοδος ήταν 10JD,
ενώ η ενοικίαση μάσκας άλλα 15JD. Φυσικά,
υπάρχουν πάμπολλα ταξιδιωτικά γραφεία στην
Άκαμπα που προσφέρουν καταδυτικές εμπειρίες ανοιχτά των ακτών, όπου το πλήθος και
η ποικιλία των κοραλλιών και των ψαριών είναι
μεγαλύτερη απ’ ό,τι στις ακτές. Πλήθος τουριστών απ’ όλο τον κόσμο συρρέουν στον κόλπο
της Άκαμπα ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Βέβαια,
έχοντας πρόσφατη τη μοναδική εμπειρία από

τις παρθένες κοραλλιογενείς ακτές του Πορτ
Σουδάν, στη σουδανική πλευρά της Ερυθράς
Θάλασσας, δεν δείξαμε τον απαραίτητο ζήλο
για την εξερεύνηση του βυθού της Άκαμπα.

Νεκρά Θάλασσα και
Ουάντι Μουτζίμπ
Επόμενος σταθμός μας ήταν η Νεκρά Θάλασσα, η οποία στην πραγματικότητα είναι μια
λίμνη που βρίσκεται στα σύνορα της Ιορδανίας
με το Ισραήλ, έχει μήκος από Βορρά προς Νότο
77χλμ. και μέγιστο πλάτος 16χλμ. Θεωρείται
το χαμηλότερο σημείο στην ηπειρωτική γη,
408μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας,
ενώ το βάθος της φτάνει τα 390μ. Η ονομασία
της λίμνης, Νεκρά Θάλασσα, οφείλεται στο
ότι περιέχει μεγάλες ποσότητες διαλυμένων
ανόργανων στερεών ουσιών (χλώριο, νάτριο,
μαγνήσιο, κάλιο, θειώδες οξύ) κάτι που έχει
ως αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής.
Περιέχει αλάτι (χλωριούχο νάτριο) σε ποσοστό
34.2% (το 2011), δηλαδή μέχρι και δέκα φορές
περισσότερο από το νερό της θάλασσας.
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Το πιο ωραίο σημείο της Νεκράς
Θάλασσας βρίσκεται στην αρχή της
λίμνης από Ν προς Β, μετά το εργοστάσιο ποτάσας. Οι διαδοχικοί κολπίσκοι με τις λευκές δαντελωτές ακτές
από συμπαγείς κρυστάλλους αλατιού
δημιουργούν ένα ανεπανάληπτο φυσικό εργόχειρο. Αξίζει να κατέβει κανείς
την πλαγιά με τα πόδια και να δει από
κοντά αυτό το υπέροχο θέαμα. Στη
συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς τις
εκβολές του ποταμού Μουτζίμπ, όπου
Σχηματισμοί κρυστάλων αλατιού στη Νεκρά Θάλασσα.
στήσαμε τη σκηνή μας σε ένα πλάτωμα
με αμφιθεατρική θέα προς τη λίμνη,
κοντά στoυς ξενώνες του Mujib Chalγεύση. Βγαίνοντας, πλυθήκαμε με το γλυκό
let. Ήδη ήταν ώρα για το πρώτο μας μπάνιο στη νερό του ποταμού Μουτζίμπ, που εκβάλλει σε
Νεκρά Θάλασσα. Το μεγαλύτερο ειδικό βάρος αυτό το σημείο. Ένα ζευγάρι από το Αμμάν μας
του νερού της από αυτό της θάλασσας, λόγω έδωσε το σαπούνι τους, ενώ μας πληροφόρησε
της αυξημένης περιεκτικότητας σε αλάτι, κάνει ότι το κολύμπι στη λίμνη απαγορεύεται μετά τις
το κολύμπι αν όχι αδύνατο, σίγουρα μια πραγμα- 6μ.μ.! Λίγο μετά τη δύση του ηλίου, ο ορίζοντας
τικά αστεία υπόθεση, ενώ η επαφή του νερού με πάνω από τη λίμνη είχε πάρει ένα πράσινο χρώτα χείλη προκαλεί σύντομα κάψιμο και άσχημη μα, θέαμα πραγματικά μοναδικό.
Την επομένη στις 8 το πρωί
ήμασταν ήδη στο Adventures Center, που βρίσκεται αμέσως μετά
τη γέφυρα Μουτζίμπ, προκειμένου
να κάνουμε το μονοπάτι Σικ (Siq
Trail) (κόστος 21JD). Το μονοπάτι
ξεκινά από το Adventures Center
και είναι από εύκολο μέχρι μέτριας δυσκολίας, ανάλογα με την
εποχή. Η διάσχιση του φαραγγιού
προϋποθέτει γνώση κολύμβησης
και ένα σχετικά καλό επίπεδο
φυσικής κατάστασης. Η διάρκειά
της διάσχισης είναι συνολικά 2-3
ώρες. Σχεδόν το σύνολο της διαδρομής είναι μέσα στο ποτάμι,
το οποίο ελίσσεται ανάμεσα σε
επιβλητικούς ψηλούς βράχους σε
σχήματα γλυπτών, σχηματίζοντας
σε πολλά σημεία μεγάλες βάθρες.
Η διαδρομή τελειώνει στη βάση
ενός μεγάλου καταρράκτη. Σχοινιά
και σκάλες υπάρχουν καθόλη τη
διάρκεια της διαδρομής διευκολύνοντας την κίνηση μέσα στο νερό.
Απαραίτητο κάποιο ελαφρύ είδος
υποδήματος, που δεν θα διστάσετε να το βρέξετε, καθώς και μια
μπλούζα, προκειμένου να αποφευΤο φαράγγι
Μουτζίμπ.
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χθούν αμυχές από πιθανά χτυπήματα σε βράχους. Υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης μικρού
αδιάβροχου σακιδίου (dry bag) για τη μεταφορά
της φωτογραφικής μηχανής (10JD). Το κόστος
για το συγκεκριμένο μονοπάτι είναι 21JD. Άλλα
μονοπάτια που μπορεί να κάνει κανείς, εφόσον
η στάθμη, η ορμητικότητα του νερού, καθώς
και ο αριθμός των ατόμων το επιτρέπουν, είναι
το Canyon Trail (4 ώρες), το Malaqi Trail (6-7
ώρες) και το Ibex Trail, που είναι εκτός νερού (3
ώρες). Πληροφορίες και τιμές για τα μονοπάτια
μπορεί να βρει κανείς στον ιστοχώρο του Wild
Jordan (www.wildjordan.com).

Η προστατευόμενη δασική περιοχή του Άτζλουν και το κάστρο
Ακολουθώντας στη συνέχεια τον Ιορδάνη, ο
οποίος αποτελεί το «φυσικό» σύνορο (παρόλο
που δεν υπάρχει τίποτα «φυσικό» γύρω από την
ύπαρξη συνόρων!) με το Ισραήλ, κατευθυνθήκαμε προς την προστατευόμενη δασική περιοχή
του Άτζλουν (Ajloun Forest Reserve) στη Βορειοδυτική Ιορδανία. Η ζωτικής σημασίας προστατευόμενη περιοχή είναι μόλις 13τ.χλμ. και
ιδρύθηκε το 1988, για να προστατεύσει τα δάση
βελανιδιάς, χαρουπιού, φιστικιού και φράουλας.
Λειτουργεί επίσης ως καταφύγιο για το απειλούμενο με εξαφάνιση ζαρκάδι, καθώς και για αγριόχοιρους, πετροκούναβους, βρωμοκούναβους,
τσακάλια, ακόμη και γκρίζους λύκους. Παρά το
ωραίο τοπίο με τους γύρω κατάφυτους λόφους
και το μικτό δάσος, το μόλις 2χλμ. μονοπάτι του
ζαρκαδιού (Roe Deer Trail) που κάναμε δεν μας
ενθουσίασε, όπως επίσης δεν μας ενθουσίασαν
τα σπίτια της καλλιγραφίας, του σαπουνιού και
του μπισκότου, που λειτουργούν στην περιοχή.
Ο χώρος μας έδινε περισσότερο την αίσθηση
«μπίζνας» και λιγότερο προστατευόμενης περιοχής, κάτι που αισθανθήκαμε γενικότερα για τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Royal Society
for the Conservation of Nature (RSCN), υπεύθυνη γι’ αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, αυτό που
μας εντυπωσίασε πραγματικά ήταν το ιστορικό
κάστρο του Άτζλουν, χτισμένο στην κορυφή του
όρους Auf (1250μ), μεταξύ 1184 και 1188 μ.Χ.
από έναν στρατηγό του φημισμένου Σαλαντίν
(σουνίτη μουσουλμάνου κουρδικής καταγωγής
και πρώτου σουλτάνου της Αιγύπτου και της
Συρίας). Το κάστρο αποτέλεσε σημαντικό προ-

ΡωμαΪκή οδός στη Γέρασα.

μαχώνα εναντίον των Σταυροφόρων, οι οποίοι
ποτέ δεν κατάφεραν να το κατακτήσουν.

Γέρασα
Επόμενος σταθμός μας ήταν η ελληνορωμαϊκή
πόλη Γέρασα. Δύσκολα μπορεί να φανταστεί
κανείς το μέγεθος, το κλέος και το πόσο καλά
διατηρημένη είναι αυτή η αρχαία πόλη, η οποία
βρίσκεται στο κέντρο της νέας Γέρασας. Ευρήματα αποδεικνύουν την ύπαρξη ζωής στην
περιοχή από τη νεολιθική ήδη εποχή. Ωστόσο,
η ίδρυσή της ως πόλης αποδίδεται στην εποχή
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο στρατηγός
του Περδίκκα εγκατέστησε εκεί παλαίμαχους
Μακεδόνες στρατιώτες περί το 331 π.Χ. Άλλοι
αποδίδουν την ίδρυση της πόλης στον Πτολεμαίο Β΄ τον Φιλάδελφο (309-246 π.Χ.). Μετά
τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η περιοχή
περιήλθε σε πτολεμαϊκό έλεγχο και, με τη μάχη
του Πανείου το 198 π.Χ., στους Σελευκίδες.
Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, η Γέρασα
μετονομάστηκε σε Αντιόχεια η επί Χρυσορρόη
ποταμώ, μιας και ήταν κτισμένη στις όχθες του
ποταμού Χρυσορρόα (σημ. Barada).
Η μεγάλη ακμή και το κλέος της πόλης
επήλθε μετά την κατάκτησή της το 64 π.Χ.
από τους Ρωμαίους και την προσάρτησή της
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Πανοραμική άποψη της οβάλ πλατείας στη Γέρασα.

στη ρωμαϊκή επαρχία της Συρίας. Στη συνέχεια
αποτέλεσε μέρος της «περιοχής Δεκαπόλεως»
(Regio Decapolitana). Κατά τους επόμενους δύο
αιώνες, το εμπόριο με τους Ναβαταίους της
Πέτρας άνθησε και η πόλη κατέστη εξαιρετικά πλούσια χάρις στη γεωργία και την εξόρυξη
σιδηρομεταλλεύματος, έτσι που αποκαλείτο
«Πομπηία της Μέσης Ανατολής» εξαιτίας του
πλούτου της. Τον 1ο αιώνα μ.Χ. η πόλη απέκτησε
σχήμα πλέγματος με μια περίστυλη κεντρική
λεωφόρο (Cardo maximus), που τη διατρέχει
από το Βορρά προς τον Νότο και τέμνεται από
δύο παράδρομους. Η κεντρική λεωφόρος φέρει
διπλή επιβλητική κορινθιακή κιονοστοιχία και
ωραίο πλακόστρωτο, που ακόμη σώζεται σε
καλή κατάσταση.
Η Αψίδα του Θριάμβου στο νότιο άκρο της
πόλης, ύψους 13μ., η οποία αποτελεί και την
είσοδο του αρχαιολογικού χώρου σήμερα, κατασκευάστηκε στα 129 μ.Χ., προς επίρρωση
του σπουδαίου γεγονότος, της επίσκεψης του
αυτοκράτορα Αδριανού. Κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ.
η Γέρασα αριθμούσε 15.000 - 20.000 κατοίκους. Η πόλη άρχισε να παρακμάζει μετά τον
καταστροφικό σεισμό του 747 μ.Χ. Εκτός από
μια σύντομη κατοχή από τους Σταυροφόρους
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κατά τον 12ο αιώνα, η πόλη ερημώθηκε εντελώς μέχρι την άφιξη Τσερκέζων από τη Ρωσία
το 1878.
Αμέσως μετά την Αψίδα του Θριάμβου, ο
σημερινός επισκέπτης συναντά το Ιπποδρόμιο,
ένα μεγαλεπήβολο έργο, που κάποτε είχε χωρητικότητα 15.000 θεατών. Σήμερα σώζεται
μόνο μικρό τμήμα των κερκίδων και ολόκληρη
η αρένα. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η
Αγορά, το Νυμφαίο, τα δύο θέατρα, καθώς και
οι επιβλητικοί ναοί του Δία και της Άρτεμης.
Το Oval Forum ή ελλειψοειδής πλατεία εντυπωσιάζει πραγματικά με το μέγεθος και τον
διάκοσμό της. Επίσης, επιβλητική είναι η Βόρεια
Πύλη, που οικοδομήθηκε περί το 115 μ.Χ. επί
παραγγελία του Κλαύδιου Σεβήρου, ο οποίος
κατασκεύασε επίσης τον δρόμο προς την Πέλλα. Ακολουθώντας την πινακίδα «βυζαντινές
εκκλησίες» είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε
το μωσαϊκό δάπεδο της εκκλησίας των Αγίων
Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, (533 μ.Χ.) με
τις υπέροχες ζωόμορφες αναπαραστάσεις, τα
γεωμετρικά μοτίβα και τα ιατρικά σύμβολα. Η
Γέρασα σήμερα αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO και κάθε χρόνο την
επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες.

Αμμάν
Τελευταίος σταθμός μας ήταν το Αμμάν, που
αριθμεί τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους. Η
πόλη υπήρξε πρωτεύουσα των Αμμωνιτών,
αρχαίου βιβλικού σημιτικού λαού, την οποία
ονόμαζαν Ραββάθ Αμμών, προς τιμήν του γενάρχη τους, γιου του Λωτ, Άμμωνα. Μετά την
κατάκτησή της το 285 π.Χ. από τον Πτολεμαίο
Β΄ τον Φιλάδελφο, βασιλιά της Αιγύπτου κατά
την ελληνιστική περίοδο, μετονομάστηκε προς
τιμήν του σε Φιλαδέλφεια. Η Φιλαδέλφεια
έγινε τμήμα του βασιλείου των Ναβαταίων μέχρι το 106 μ.Χ., οπότε και κατακτήθηκε από
τους Ρωμαίους, ενώ διατήρησε την ονομασία
της μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια. Οι Ρωμαίοι
ανοικοδόμησαν την πόλη και μερικά εξαιρετικά
οικοδομήματα αυτής της εποχής διασώζονται
μέχρι σήμερα. Μεταξύ αυτών είναι το ρωμαϊκό
θέατρο, στο κέντρο της παλιάς πόλης, χωρητικότητας 6.000 θεατών, το οποίο οικοδομήθηκε
πιθανόν τον 2ο αιώνα μ.Χ., κατά τη διάρκεια
της βασιλείας του αυτοκράτορα Αντωνίου Πίου
(138-161 μ.Χ.). Ο ναός του Ηρακλή (2ος αιώνας μ.Χ.), με τις δύο τεράστιες κολώνες του,
βρίσκεται στην Ακρόπολη του Αμμάν, στην
κορυφή του λόφου Al Qala’a, εκεί που κάποτε
ήταν η Ραββάθ Αμμών. Ένα ακόμη εντυπωσιακό κτήριο της Ακρόπολης είναι το παλάτι των
Ουμαγιάδων, το οποίο βρίσκεται όπισθεν του
μικρού αρχαιολογικού μουσείου και εικάζεται
ότι οικοδομήθηκε περί το 720 μ.Χ. από Ουμαγιάδες Άραβες.
Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται επίσης το
Darat Al Funun (http://daratalfunun.org/), ένα
σύμπλεγμα πέντε κτηρίων αφιερωμένο στη σύγχρονη τέχνη. Δεν είναι μόνο τα έργα των Ιορδανών και Αράβων καλλιτεχνών που πρέπει κανείς
να δει οπωσδήποτε, αλλά αξίζει να επισκεφθεί
επίσης τα κτήρια που αποτελούν ανακαινισμένες πρώην κατοικίες από τη δεκαετία του 1920,
χτισμένες, σύμφωνα με το στυλ της εποχής, σε
μεσογειακο-βενετσιάνικο ύφος. Στον ίδιο χώρο
λειτουργεί επίσης ένα πολύ ωραίο καφενείο,
ενώ οι κήποι αποζημιώνουν τον επισκέπτη με
την πανοραμική τους θέα. Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε τη φημισμένη Rainbow Street στο
Jebel Amman, με τα πολλά καφέ και εστιατόρια,
καθώς και τους παρακείμενους δρόμους με τις
παλιές εντυπωσιακές βίλες.
Το Μουσείο της Ιορδανίας (www.jordan-

Γύψινο αγαλματίδιο (7.700-7.500 π.Χ.).

museum.jo/en), που στεγάζεται σε ένα μεγάλο
σύγχρονο κτήριο, είναι ένα από τα καλύτερα
στη Μέση Ανατολή. Η ιστορία της περιοχής,
από τους πρώτους κατοίκους της έως και σήμερα, παρουσιάζεται με τρόπο βιωματικό και
εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Στα κυριότερα εκθέματα περιλαμβάνονται τα αρχαιότερα γνωστά
ανθρώπινα αγάλματα του Άιν Γκαζάλ ηλικίας
9.500 ετών και τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Στον πρώτο όροφο ο επισκέπτης έχει
την ευκαιρία να περιηγηθεί σε μια εξαιρετική
διαδραστική έκθεση, που παρουσιάζει τις καινοτομίες και εφευρέσεις Αράβων επιστημόνων
και διανοουμένων του παρελθόντος.
Περπατώντας στους δρόμους του Αμμάν,
είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε υπέροχους
φυσικούς χυμούς από κάθε λογής φρούτα και
παραδοσιακά ανατολίτικα γλυκά. Καλύτερη
εποχή να επισκεφθεί κανείς την Ιορδανία είναι
την άνοιξη, όταν ο καιρός δεν είναι ακόμη πολύ
ζεστός, αλλά ούτε και κρύος, τα μονοπάτια
είναι λουλουδιασμένα και οι βροχές λιγοστές.
Αναμφίβολα η Ιορδανία αποτελεί έναν από τους
ομορφότερους πεζοπορικούς προορισμούς, με
φιλόξενους κατοίκους, χωρίς όμως να είναι φθηνή χώρα. Το ταξίδι στην Ιορδανία, διάρκειας 12
ημερών, πραγματοποίησα μαζί με τη φίλη και
συνοδοιπόρο Μαρία Πρελορέντζου. Συνολικό
κόστος ταξιδιού: 1100€.
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Μαδέιρα

Πεζοπορώντας στο νησί
της αιώνιας άνοιξης
Κείμενο: Λεωνίδας Μαργέλης - Φωτογραφίες: Χαρά Σιδηροπούλου

Μετάβαση
Mόλις ξεκινούσε ο Φλεβάρης, μαζί κι η σχεδιασμένη από εμένα και τη Χαρά, 8 μήνες πριν,
εξόρμηση στην πορτογαλική Μαδέιρα. Χρειάστηκαν περισσότερες από 10 ώρες συνολικής
δουλειάς, προκειμένου να επιλέξουμε το καλύτερο δυνατό δρομολόγιο προς το αεροδρόμιο
του Φουντσάλ, δεδομένου ότι απευθείας πτήση
δεν υπάρχει. Έτσι, εκτιμώντας και τις συστάσεις
της αγγλικής εταιρείας για πιθανή ματαίωση
των πτήσεων λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, αποφασίσαμε να πετάξουμε μέσω Λονδίνου (Gatwick),
να διανυκτερεύσουμε ένα βράδυ εκεί τόσο στη
μετάβαση όσο και στην επιστροφή μας, ώστε
να έχουμε ένα χρονικό μαξιλάρι ασφαλείας σε
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περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών.
Το αεροδρόμιο Cristiano Ronaldo της Μαδέιρα, όπως είναι η επίσημη ονομασία του προς
τιμήν του πλέον διάσημου τέκνου του νησιού,
βρίσκεται σε μια ορεινή πεζούλα, εκτεθειμένο
στους αέρηδες του Ατλαντικού Ωκεανού, οι
οποίοι πολλές φορές είναι απαγορευτικοί για
απογειώσεις –προσγειώσεις των αεροσκαφών
και μέχρι πρότινος συγκαταλεγόταν στα 10 πιο
επικίνδυνα αεροδρόμια παγκοσμίως. Χάρις στα
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποδομές, παράλληλα με μια γενναίαδωρεά του ποδοσφαιριστή, ο διάδρομος επεκτάθηκε οριακά,
ώστε να δέχεται και μεγάλα αεροπλάνα, αφού
προηγουμένως θρήνησαν ουκ ολίγα θύματα σε
αεροπορικά δυστυχήματα.

«Περπάτημα για μένα σημαίνει να διεισδύω στην φύση. Γι’ αυτό περπατώ αργά
και σχεδόν ποτέ δεν τρέχω. Η φύση δεν
είναι για μένα χώρος γυμναστικής. Περπατώ για να δω, να αισθανθώ μ’ όλες μου
τις αισθήσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο η ψυχή
μου εισέρχεται στα δένδρα, στο γρασίδι,
στα λουλούδια. Τα ψηλά βουνά είναι για
μένα συναίσθημα. »
Reinhold Messner
Οδηγός αισιοδοξίας. Η φουρτούνα και η γαλήνη.

Ο τόπος
Ξεκινήσαμε από το Λονδίνο στις 7 το πρωί με
–7 βαθμούς και τους Άγγλους να ξεπαγώνουν το
αεροπλάνο-παγοκολώνα με ζεστό νερό, ωστόσο, μετά από 3 ώρες και 15 λεπτά πτήση, προσγειωθήκαμε στους +18. Το κλίμα της Μαδέιρα
είναι ημιτροπικό, με χαμηλότερη θερμοκρασία
τον χειμώνα τους 16-18 βαθμούς, γεγονός που
το καθιστά το Νησί της Αιώνιας Άνοιξης και
πόλο έλξης για τους Άγγλους, κυρίως, αλλά και
για τους υπόλοιπους Βορειοευρωπαίους, όπως
επίσης ιδανικό σταθμό για την κρουαζιέρα,
αφού, γεωγραφικά, μαζί με τις Αζόρες, βρίσκεται στο κέντρο του Ατλαντικού.
Το εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτό το νησί
είναι ότι αποτελείται εξ ολοκλήρου από ηφαι-

στειακή λάβα και δεν διαθέτει ούτε ένα σημείο
επίπεδο. Επιπλέον, τα πάντα είναι καλυμμένα
από φυτείες μπανάνας. Υπάρχουν 220 τούνελ
μήκους από 200μ. μέχρι 6χλμ. , με δρόμους
που τα συνδέουν χτισμένους σε κολώνες πολύ
ψηλά από το έδαφος, κάτι σε τυρί έμενταλ από
λάβα. Δημιουργήθηκε την Παγγαία Περίοδο,
πριν από 250 εκατομμύρια χρόνια(μόνον), από
την ανάδυση ενός ηφαιστείου που εν συνεχεία
κοιμήθηκε. Η σεισμική δραστηριότητα είναι
φαινόμενο άγνωστο στο νησί, αντίθετα οι γειτονικές Αζόρες, που δημιουργήθηκαν από την
σύγκρουση των Πλακών της Αφρικής με την
Αμερική, οι σεισμικές δονήσεις εντάσσονται
στην καθημερινότητα των κατοίκων, που έχουν
μάθει να ζουν με αυτές.
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Πεζοπορώντας στο άγνωστο.

Πρωτεύουσα το Φουντσάλ, με 125.000
κατοίκους (260.000 έχει το νησί συνολικά), με
μεγαλύτερες πόλεις το Sao Antonio, γενέτειρα του τοπικού ποδοσφαιρικού ήρωα Cristiano
και τόπος παραγωγής της εξαιρετικής τοπικής
μπύρας CORAL, η Santana, το Μαchicο, καθώς
και το Pοrto Moniz, το βορειότερο ακρωτήρι,
απέναντι από τις Αζόρες.

Pico Arieiro (οδικώς) – Pico Ruivo
(1861μ. )
Πριν ξεκινήσουμε από την Αθήνα είχαμε επικοινωνήσει με έναν από τους πιστοποιημένους αρχηγούς για τις πεζοπορίες μας. Έτσι,
την επόμενη μέρα βρεθήκαμε μπροστά στην
εγκαρδιότατη κυρία Luccy, η οποία μας παρέπεμψε χωρίς πολλές διευκρινίσεις σε άλλο
γραφείο για την πρώτη και, όπως αποδείχθηκε
εκ των υστέρων, δυσκολότερη πορεία μας από
το Pico Arieiro μέχρι το Pico Ruivo (1861μ.,
η ψηλότερη κορυφή). Είχαμε μαζί μας πλήρη
εξοπλισμό trekking, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει τι θα αντιμετωπίζαμε την επόμενη ημέρα.
Πρωί δεύτερης ημέρας, μετά το πρόγευμα στο
ξενοδοχείο μας, ο αρχηγός μας, ο Carlos, μ’
ένα βανάκι με άλλους 6 επίδοξους πεζοπόρους,
44

μας οδήγησε προς την πρώτη κορυφή, το Pico
Arieiro. Διάλειμμα για καφέ σε καταφύγιο στο
δρόμο κατά τα ελληνικά και, εν συνεχεία, αρχίσαμε να ανηφορίζουμε με το όχημά μας σ’
ένα περιβάλλον που ολοένα γινόταν πιο άγριο.
Φτάσαμε 20 μέτρα από την κορυφή, η οποία
δεν υπολογίζεται, δεδομένου ότι μας έφερε το
αυτοκίνητο.
Ο Carlos μας ενημέρωσε στα Αγγλικά ότι η
διαδρομή μας έχει διάρκεια περί τις 3,5 ώρες,
ότι έχουμε εμείς την αποκλειστική ευθύνη σε
περίπτωση ατυχήματος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση διάσωσης και ότι τα δύο συρματόσχοινα
στο στενό, υπόσκαφο στη λάβα, μονοπάτι είναι
αποκλειστικά για ψυχολογικούς λόγους και σε
καμία των περιπτώσεων δεν επιτρέπεται να τα
ακουμπάμε. Κοιταχτήκαμε ελαφρά προβληματισμένοι με τη Χαρά, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάτι σε πιο λάιτ, κι αντί γι’ αυτό μύριζε
κάτι σε via ferrata καμουφλαρισμένη. Φύσαγε
κι ένας αέρας δυνατός, η ορατότητά μας από
το σημείο εκκίνησης ήταν σχεδόν μηδενική
για την εξερεύνηση της υπόλοιπης διαδρομής,
την οποία αποτελούσαν πανύψηλα και κοφτερά
μυτίκια, τα οποία δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τίνι τρόπω θα τα περνούσαμε.
Διασχίσαμε το πρώτο στη σειρά εκτεθειμένο πέρασμα με μανιασμένο αέρα, δεξιά κι αρι-

στερά το απόλυτο χάος, το μονοπάτι σ’ αυτό το
σημείο είχε πλάτος περί το ένα μέτρο, εγώ περπατούσα πίσω από τη Χαρά αργά, διότι αστοχία
δεν επιτρεπόταν, γενικότερα. Ακολούθησε ένα
σχεδόν κάθετο κατέβασμα με σκαλοπάτια, ισιώσαμε για λίγο και κατόπιν βρεθήκαμε μπροστά
στο πρώτο γιγάντιο μυτίκι, το οποίο, όπως μας
αποκαλύφθηκε, θα περνούσαμε μέσα από ένα
σκοτεινό και χαμηλό τούνελ 50μ., το οποίο είχε
σκαφτεί με πολύ πόνο, όπως μας εξήγησε ο
Carlos. Aνώμαλο έδαφος και σταγόνες υγρασίας συνέθεταν ένα απόκοσμο τοπίο, που εμείς
ποτέ δεν είχαμε ξανασυναντήσει.
Προχωρήσαμε την πρώτη μισή ώρα σε αυτόν τον ρυθμό, μέχρι που ο αρχηγός μας μάς
ενημέρωσε ότι σε κάποια σημεία που ήταν
μπροστά μας τα ψυχολογικά συρματόσχοινα
στα αριστερά μας (στο κενό) είχαν πέσει από
πρόσφατη κατολίσθηση, η οποία είχε αποκόψει το μονοπάτι, που στο μεταξύ είχε γίνει 30
πόντους, και πως σταθήκαμε τυχεροί που το
βρήκαμε σε λειτουργία. Για κράνη προφανώς
δεν τους είχε μιλήσει κανείς. Όταν τον ρώτησα
σχετικά, έλαβα την απάντηση ότι έχει ενημερώσει το αφεντικό του, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Οδηγός αισιοδοξίας στο έπακρο.

Ο δρόμος χωρίς επιστροφή.

Τι με πιάνει και μένα και κάνω τέτοιου είδους
ερωτήσεις… Τον ρώτησα πώς πάνε από διασώστες και τα σχετικά, έλαβα την απάντηση ότι
υπάρχουν οι pompeiros (πυροσβέστες), αλλά σ’
ένα πρόσφατο ατύχημα χρειάστηκαν 4 ώρες
για να επιχειρήσουν. Σ’ ένα άλλο προηγούμενο
δεν χρειάστηκε να επέμβουν, διότι ο τολμηρός
πεζοπόρος μάλλον δεν κατάλαβε τις εντολές,
κρατήθηκε από το διακοσμητικό συρματόσχοινο
και μετέστη απευθείας εις αιωνίαν ανατολήν.
Ρώτησα επίσης τον λόγο που δεν τοποθετούν
σταθερά συρματόσχοινα στα πλευρικά τοιχώματα, ώστε να ασφαλίζονται οι έχοντες τα αναγκαιούντα τσιμπράγκαλα. Μου απάντησε ότι στη
λάβα δεν κρατάει καμία απολύτως ασφάλεια,
διότι πρόκειται για απολύτως σαθρό πέτρωμα
(ειλικρινά, δεν τον πίστεψα).
Τα καλά νέα ήταν ότι μ’ αυτά και με τ’
άλλα είχε περάσει η πρώτη ώρα, ο ανθρώπινος
εγκέφαλος ήταν πλήρης εικόνων του βράχινου
πεδίου, ίσως και να είχε υποταχθεί στο αναπόφευκτο, που ήταν ότι οπωσδήποτε έπρεπε με
κάθε τρόπο να προχωρήσουμε. Δεν έχω ντραπεί
προσωπικά ποτέ στην ζωή μου να ομολογήσω
τους φόβους μου, θεωρώ ότι, όπως και στο
αυτοκίνητο, ο ελεγχόμενος φόβος λειτουργεί
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Και δεν φτάσαμε ούτε στη μέση.

Κάθε αρχή και δύσκολη.

Εδώ πήραμε ανάσα (για λίγο).
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ευεργετικά κάπως σαν φρένο, που
χωρίς αυτό δεν σταματά το όχημα.
Φοβήθηκα, διότι για μια ακόμη
φορά βρεθήκαμε απροετοίμαστοι
σε μια περιπέτεια που ξεκίνησε για
περπάτημα και κατέληξε καραμπινάτη via ferrata χωρίς εξοπλισμό
(δεύτερη φορά μας συμβαίνει) και
χωρίς τις αναγκαίες υποδομές από
την πλευρά των αξιολάτρευτων
κατά τα άλλα φίλων Πορτογάλων.
Αποφεύγαμε να κοιτάμε το
απύθμενο χάος αριστερά μας,
όμως μπήκαμε στον πειρασμό να
εξερευνήσουμε οπτικά την Nuns
Valley, ένα χωριό περικυκλωμένο από πανύψηλες κορυφές, το
οποίο, όπως μάθαμε αργότερα,
δημιούργησαν μοναχές που κρύφτηκαν εκεί για να αποφύγουν τις
πειρατικές επιδρομές. Σ’ αυτό το
μέρος, το εντυπωσιακό στοιχείο
είναι ότι βρίσκεται κυριολεκτικά
στο μαύρο σκοτάδι ακόμα και στην
διάρκεια της ημέρας, μέχρι τις 12
το μεσημέρι, οπότε ο ήλιος ξεπροβάλλει και λούζει στο φως το μικρό
υγρό χωριό. Μου ήρθε στο μυαλό
ο γνωστός ήρωας της ταινίας του
Steven Spielberg Indiana Jones,
που περίμενε να φτάσει η αχτίδα
του ηλίου στο διαμάντι, για να φωτίσει το σημείο του θησαυρού.
Οι σκέψεις μας διακόπηκαν
από την νέα, μεγαλύτερη σε μήκος σήραγγα, που διαπερνούσε
την επόμενη μυτερή κορυφή,
όμως, αυτή τη φορά, στην έξοδο
μας περίμενε το καλύτερο. Ένας
τεράστιος βράχος, σε πείσμα των
υπολοίπων που προφανώς κατρακύλησαν, είχε κλείσει το στενό
υπόσκαφο στον βράχο μονοπάτι,
όσο για τα συρματόσχοινα, είχαν
πάει επίσκεψη στην Nuns Valley.
Έχω δει ανθρώπους να αγκαλιάζουν κορμούς δένδρων, δεν ξέρω
τον λόγο, σίγουρα τον ξέρουν αυτοί, εμείς τώρα αγκαλιάζαμε στο
έκταμα των χεριών μας τον βράχο,
προκειμένου να μπορέσουμε να

συνεχίσουμε, και, το καλύτερο, μας
φάνηκε φυσιολογικό. Άβυσσος η
ψυχή του ανθρώπου ή τι φτάνει να
κάνει, προκειμένου να επιβιώσει.
Είχαμε περάσει τις δύο ώρες
και αισίως φτάσαμε μπροστά σε
6 τον αριθμό μεταλλικές σκάλες,
που σε ανέβαζαν διαδοχικά +100
μέτρα μέχρι την κορυφή ενός διάσελου. Για την ιστορία, κορυφή δεν
φαινόταν πουθενά. Ανηφορίσαμε
τον ακούσιο Γολγοθά μας και, φτάνοντας στο διάσελο, παρατηρήσαΤέσσερα ακόμα ατελείωτα χιλιόμετρα.
με κάποια χορταριασμένα μονοπάτια όπου υπήρχαν πινακίδες που
απαγόρευαν αυστηρά με όλες τις
επισημάνσεις την είσοδο. Σε ερώτησή μου, ο Carlos μού απάντησε
ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι,
αφού προηγουμένως εξάντλησαν
κάθε τι επικίνδυνο στον Πλανήτη,
ήρθαν κι εδώ να παίξουν ρώσικη
ρουλέτα τη ζωή τους. Δεν πρέπει
να υπερέβαλε, διότι, από μια λοξή
ματιά που είχα την ευκαιρία να
ρίξω (από μακριά, εννοείται), η
γραμμούλα που διέκρινα επάνω
στον βράχο της λάβας μάλλον για
σαύρα είχε δημιουργηθεί παρά για
ανθρώπινο ον. Η συνέχεια ήταν πιο
Κοντεύουμε προς το τέλος.
ήπια, για να είμαστε ειλικρινείς,
ένα ανέβασμα μιας ώρας σε μονοπάτι, με κλίση όπως εκείνο από τους Δελφούς σχολιασμό ενός Άγγλου και ενός Αυστριακού
στις Φαιδριάδες Πέτρες, και η συνέχεια ακόμη ορειβάτη, που στην κυριολεξία τραβούσαν τα
καλύτερη, διότι φτάσαμε σε ορειβατικό κατα- μαλλιά τους για τις 8 χαμένες ώρες περιπλάνηφύγιο, το οποίο κάποιοι εργάτες συντηρούσαν σής τους, χωρίς να ξέρουν καν πού βρίσκονται.
για το καλοκαίρι, μάλλον. Εκεί συναντήσαμε Το νησί διαθέτει 1800χλμ. μονοπάτια, όμως
τουλάχιστον άλλους 20 ορειβάτες, και το ερώ- λίγα είναι πιστοποιημένα από τις Αρχές με το
τημά μου ήταν, από πού είχαν εμφανιστεί, ερώ- σήμα «ΑΣΦΑΛΕΣ».
τημα που απαντήθηκε μετά από λίγο.
Ανηφορίσαμε τα τελευταία σχετικά εύκολα
200μ. υψομετρικής διαφοράς και η Χαρά πάτησε πρώτη την ψηλότερη κορυφή της Μαδέιρα,
το Pico Ruivo. Στο κατέβασμά μας πριν το
καταφύγιο είδαμε σήμανση για τις Encumeadas. Παρέλειψα να αναφέρω το γεγονός ότι,
όπου ζήτησα ενημέρωση για τα συγκεκριμένα
μονοπάτια, εισέπραξα από τρομοκρατημένα
βλέμματα μέχρι κοφτή άρνηση ακόμα και για
στοιχειώδη ενημέρωση. Σίγουρα κάτι δεν πήΆγρια αγγινάρα στη λάβα.
γαινε καλά. Χάρις στο ίντερνετ, διάβασα τον
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Εκεί που σταματά ο χρόνος.

Η έκπληξη ήταν μεγάλη, όταν διαπιστώσαμε
ότι η επιστροφή μας ήταν από μονοπάτι autostrada, όπου σε λιγότερο από μια ώρα βρεθήκαμε σ’ ένα πάρκιν με πολλά αυτοκίνητα και
οικογένειες με παιδιά που είχαν ανεβεί από το
χωριό Santana. Ρίξαμε μια αποχαιρετιστήρια
ματιά πίσω μας, συνειδητοποιώντας, καθώς βλέπαμε στο βάθος το Pico Arieiro, την τρομαχτική
σε εικόνα διαδρομή που προηγουμένως είχαμε
διασχίσει. Μια σύντομη στάση από τον Carlos
Santana, όπως χαριτολογώντας τον βαφτίσαμε
στο χωριό Santana, για μια μπύρα Coral και
επιστροφή μέσω τούνελ και εναερίων αυτοκινητοδρόμων στο Φουντσάλ.

Las Levadas
Η επόμενη μέρα είχε πεζοπορία στη διασημότερη τουριστικά περιοχή της Μαδέιρα, τα Las
Levadas. H διαδρομή μας ξεκινούσε από ένα
απόκοσμο σκοτεινό τούνελ μήκους 900μ., το
οποίο κατασκευάστηκε για να περνάει ο γιγάντιος σιδερένιος αγωγός που τροφοδοτεί με
νερό το Φουντσάλ και τα πέριξ. Μαζί με την
επιστροφή, κάναμε κοντά 2χλμ. στο μαύρο
σκοτάδι, σκυφτοί, με ελεύθερο χώρο μετά βίας
για έναν άνθρωπο, που κινείται παράλληλα με
τον αγωγό. Όταν φτάσαμε στην έξοδο, είδαμε
κι ένα εκκλησάκι στη είσοδο. Σκέφτηκα ότι
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κάποιος μάλλον μπήκε αλλά δεν πρόφτασε να
ξαναδεί τον ήλιο. Ακολουθώντας τσιμεντένια
χαντάκια όπου κυλούσε το νερό φτάσαμε στη
μεγάλη βάθρα που σχηματιζόταν από τον καταρράκτη Levadado 25 Fontes. Περπατήσαμε
λίγο ψηλότερα, έτσι μπορέσαμε να τον δούμε
από κοντινότερη απόσταση. Από κόσμο άλλο
τίποτα, τουλάχιστον άλλα χίλια άτομα έκαναν
την ίδια επιλογή μ’ εμάς. Επιστρέψαμε στο
Φουντσάλ για ξεκούραση και οργανώσαμε την
επόμενη εξόρμηση στο Porto Moniz.

Porto Moniz
Eδώ φτάσαμε, αφού πρώτα ξεναγηθήκαμε στο
εκτεθειμένο μπαλκόνι με το γυάλινο πάτωμα
(Miraduro Pico Dos Barcelos), σε ύψος
950μ. πάνω από την θάλασσα, βλέποντας τα
κατάμαυρα βράχια που τα χτυπούσαν κύματα μανιασμένα. Ένα ελαφρό γαργάλημα στις
πατούσες αρχικά, μετά απλά διασκεδάζεις με
τους ατρόμητους τουρίστες που, αφού αποχαιρετήσουν πρώτα τα εγκόσμια, εκ των υστέρων
δεν ξεκολλάνε και ποζάρουνε περήφανοι σε
συζύγους και πεθερές. Η διαδρομή για το Porto
Moniz ξεκινάει από το Φουντσάλ, ανηφορίζει
μέχρι τα 1200μ., όπου υπάρχει δασικό χωριό
στην τοποθεσία Encumeada, και προσφέρεται για ανελέητα περπατήματα, αρκεί να έχεις

κάποιο μέσο να επιστρέψεις. Το
χωριό στο βορειότερο ακρωτήριο
έχει απίστευτη ομορφιά, τα κύματα
του Ατλαντικού εκτινάσσονται σε
μεγάλο ύψος κτυπώντας στα μυτερά μαύρα βράχια, δημιουργώντας
ένα εντελώς απόκοσμο τοπίο. Με
ανθρώπινη παρέμβαση και λίγο
τσιμέντο, ο κόσμος απολαμβάνει
το μπάνιο του σε βράχινες φυσικές
πισίνες, κάτι που δεν καταφέραμε
να κάνουμε.
Η Μαδέιρα διαθέτει μόνον δύο
Παραδοσιακός πεζοπόρος ατενίζοντας τον Ατλαντικό.
παραλίες με άμμο, την οποία μετέφεραν από το Μαρόκο και φυλάνε
ως κόρην οφθαλμού. Απέναντί μας μάς χαμογελούσαν οι Αζόρες, ίσως την επόμενη φορά
να επιβιβαστούμε στα μικρά ελικοφόρα που
συνδέουν τα δύο νησιά, ζωγραφισμένα με χαμογελαστές φατσούλες, για να τις επισκεφθούμε.
Για τη Nuns Valley δεν θα σας κουράσω, απλά
θέλω να πω ότι πρόκειται για έναν δρόμο με
απόκρημνο κάθετο μονοπάτι που σε κατεβάζει
στα έγκατα ενός φυσικού κρατήρα χωρίς καμμία
εναλλακτική έξοδο διαφυγής. Πληροφορηθήκαμε ότι στο τούνελ που περνάμε υποχρεωτικά για
Η πύλη του Άδη.
να κατέβουμε έπιασε φωτιά ένα πούλμαν, έτσι
οι τουρίστες αποκλείστηκαν εκεί για τρεις ολόκληρες ημέρες. Μακριά από μας!
διότι ο κήπος εκτεινόταν σε μήκος αρκετών
εκατοντάδων μέτρων κατηφορικά και στο τέλος
έπρεπε να επιστρέψεις από τα ίδια.
Τουριστική περιήγηση
Εάν κάποιος έχει την απορία πόσες μέρες
Οι επόμενες ημέρες αφιερώθηκαν (όσο και να παραμείναμε στη Μαδέιρα, η απάντηση είναι:
ακούγεται εγωιστικό) στην ικανοποίηση των 10. Όσες μέρες μας έμειναν κάναμε ρομαντιτουριστικών μας αναζητήσεων, έτσι ανεβήκαμε κές βόλτες στην παραλιακή λεωφόρο μέχρι
με το εντυπωσιακό σε θέα τελεφερίκ από το το κοντινό Miraduro, ένα απίστευτα όμορφο
λιμάνι στον Βοτανικό Κήπο στυλ Ιαπωνίας, που μπαλκόνι με θέα το λιμάνι και το ατέλειωτο
συγκαταλέγεται δικαίως μέσα στους 7 καλύτε- γαλάζιο του Ατλαντικού, απολαμβάνοντας την
ρους παγκοσμίως. Πόδια να έχεις να περπατάς, αγαπημένη μας μπύρα συνοδευμένη από ξιδάτα
φασολάκια και κάτι άλλα τοπικά συνοδευτικά,
χάνοντας εντελώς την αίσθηση του χρόνου.
Τα παραλιακά κοντινά μικρά ψαροχώρια με
τις πολύχρωμες βαρκούλες, τις φωνές των
ντόπιων ψαράδων, με τους κρεμασμένους να
στεγνώσουν μπακαλιάρους στα ξάρτια και τη
μικρή εκκλησούλα για τους ναυτικούς δίπλα
στο κύμα ήταν επίσης στις επιλογές μας. Παράλληλα, επισκεφθήκαμε το Μουσείο Οίνου
Blandy’s στο Φουντσάλ, το οποίο κάλυπτε μια
ευρύτατη χρονική περίοδο, εκθέτοντας στους
επισκέπτες την ενδιαφέρουσα ιστορική πορεία
Υποτροπική ομορφιά.
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του κρασιού στο νησί από τις αρχές του περασμένου αιώνα.
Το τελευταίο βράδυ επισκεφθήκαμε ένα κέντρο όπου τραγουδούσαν fados, τα τραγούδια
της Πορτογαλίας που μιλούν για τον έρωτα και
τον θάνατο. Όπως μας εξήγησαν, για τουριστικούς λόγους τραγουδάνε μόνον τα χαρούμενα.
Μάλλον μας συμπάθησε η κυρία Αλεξάνδρα
Σόουζα, η οποία εκτός από ιδιοκτήτρια του
μαγαζιού, τραγουδούσε μαζί με όλη της τη
οικογένεια. Ήμασταν οι πρώτοι Έλληνες που
γνώριζε, μάλλον μας συμπάθησε, γι’ αυτό δεν
αρνήθηκε να τραγουδήσουν δύο παλιά τραγούδια που είχα στο μυαλό μου από την ιέρεια του
πορτογαλικού fado Amalia Rodriguez. Για του
λόγου το αληθές, μας κέρασε και δύο σφηνάκια
από το κρασί Madeira, το οποίο δεν πίνεται
σαν κρασί αλλά σαν λικέρ (για ενημέρωση).
Κατά τα άλλα, οι Πορτογάλοι μοιάζουν στον
απόλυτο βαθμό με τους Έλληνες, έχουμε τa ίδια
γούστα, μας αρέσει το καλό φαγητό και το καλό
κρασί, όσο για τις τιμές είναι παραπάνω από
ικανοποιητικές. Επιλέξαμε για δείπνο ένα από
τa καλύτερα εστιατόρια του Φουντσάλ, το Los
Compatientes, όπου για πρώτο δοκιμάσαμε
την κλασική τοπική χορτόσουπα, για δεύτερο
ψητό μπακαλιάρο (μπακαλιάου) συνοδεία άφθονου οίνου από το Οπόρτο, το γνωστό Tinto.
Tέλος. Ελπίζω να μην σας κούρασα, σίγουρα
θα θυμηθώ κι άλλα στη πορεία, αλλά καλύτερα
να σταματήσω εδώ, διότι ο υπεύθυνος σύνταξης
ύλης Αντώνης θα με επιπλήξει!

Αποχαιρετισμός
Αεροδρόμιο Cristiano Ronaldo (παρεμπιπτόντως, διαθέτει και μουσείο Christiano Ronaldo):
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Περιμένοντας το αεροπλάνο μας, που θα μας
μετέφερε πίσω στο Λονδίνο, δοκίμασα τον τοπικό καφέ, αλλά ειλικρινά δεν μπόρεσα να καταλάβω, τι ακριβώς πίνω. Βγήκα για πρώτη φορά
μετά από τα παιδικά μου χρόνια σε ανοιχτή
βεράντα με θέα τον διάδρομο και τ’ αεροπλάνα. Πρωτόγνωρα πράγματα. Ο διάδρομος έχει
ανηφορική κλίση και καταλήγει σε ανυψωτικό
καταπέλτη, όπως αυτόν που διαθέτουν τα αεροπλανοφόρα. Το είχα δει σε φιλμάκι στα Ιμαλάια
και γελούσα. Μια δυνατή κανονιά διέκοψε τις
σκέψεις μου, ήταν το κανονάκι που έριχνε κάθε
λίγα λεπτά για να τρομάζουν οι γλάροι και να
μην απειλούνται τ’ αεροπλάνα. Γέλασα σκεφτόμενος ότι ίσως τα πουλιά το είχαν συνηθίσει και
διασκέδαζαν μ’ αυτό, δεδομένου ότι ο χώρος
τους ανήκε εκ του φυσικού του, απλά, ελλείψει
άλλου χώρου, έγινε αεροδρόμιο.
Επιβίβαση στο αεροπλάνο, το πίσω μέρος
με την ουρά είναι σχεδόν στο κενό, ο πιλότος
εκτοξεύει στην κυριολεξία το αεροπλάνο στην
προσπάθειά του να κερδίσει και το τελευταίο
μέτρο του μικρού διαδρόμου. Μια τελευταία
ματιά στη φουρτουνιασμένη θάλασσα του
Ατλαντικού, τα μαύρα κοφτερά βράχια από
κάτω έμοιαζαν με τα χέρια του φυλακισμένου
γίγαντα που προσπαθούσε να πιάσει τον γλάρο
Ιωνάθαν, ο οποίος, ως γνωστόν, πρόκρινε τα
«θέλω» του από τα «πρέπει» της φυλής του. Έτσι
χαθήκαμε κι εμείς στον ζωγραφισμένο γαλάζιο
ουρανό με κατεύθυνση στο ανοιξιάτικο, αυτή
τη φορά, Λονδίνο, με την φαντασία μας να μας
παρασέρνει στους ήχους του τραγουδιού του
Neil Diamond.
Εάν θελήσετε να προγραμματίσετε κάτι
ανάλογο, ίσως μπορέσω να βοηθήσω.

Η ορειβασία θέλει καλοπέραση.

ȆȡȠȕİȜİȖȖȓȠȣȆĮȜĮȚȩǾȡȐțȜİȚȠ
ĲȘȜȑĳȦȞȠZHEVLWH5RFNZD\FOLPELQJFRP
IDFHERRN5RFNZD\&OLPELQJ*\P
51

Ελβετικές Άλπεις
Εικόνες – εντυπώσεις – σκέψεις
Κείμενο - Φωτογραφίες: Βαγγέλης Γιακουμάκης

Ένα δύσκολο σημείο ανεβαίνοντας το Weissmies.
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Προετοιμασία
Τέλος Μαΐου δέχτηκα ένα μήνυμα από τον
Γιάννη τον Δημητράκη, που με ρωτούσε
αν θα με ενδιέφερε να συμμετάσχω σε
μια αποστολή του ΠΟΑ στις Ελβετικές
Άλπεις στις αρχές Αυγούστου. Το να πω ότι
ενθουσιάστηκα είναι μάλλον λίγο. Δε μου
χρειάστηκαν πάνω από δύο ημέρες για να
εξασφαλίσω τα χρήματα και την άδεια από
τη δουλειά μου και να απαντήσω θετικά.
Η συνάντηση των μελών ορίστηκε
αρχές Ιουνίου, όπου κανονίστηκαν τα διαδικαστικά θέματα και οι λεπτομέρειες. Κι
έτσι, το Σάββατο 27 Ιουλίου βρεθήκαμε ο
Γιάννης, ο Λάζαρος, ο Αντώνης κι εγώ να
ταξιδεύουμε για Πάτρα με το αμάξι του Γιάννη φορτωμένο με όλο μας τον εξοπλισμό.
Στόχος μας οι κορυφές Bishorn (4153μ.),
Lagginhorn (4010μ.) και Weissmies
(4023μ.). Εάν, μάλιστα, οι συνθήκες το
επέτρεπαν, και δύο via ferrata (διαδρομές
σε βράχο ασφαλισμένες με συρματόσχοινο)
του Jägihorn (3206μ.) και του Mittaghorn
(3143μ.). Από Πάτρα Ανκόνα κι από κει
900χλμ. οδήγηση μέχρι το Simplon Pass
της Ελβετίας, όπου κατασκηνώσαμε δίπλα
στον δρόμο για λίγες ώρες ύπνο.

Zinal – Tracuit
Δευτέρα 27 Ιουλίου, νωρίς το πρωί φτάσαμε
στο Zinal. Εδώ μας περίμεναν ο Αντώνης
και η Νάνσυ, φίλοι των παιδιών και, πλέον,
και δικοί μου, πολλά χρόνια ορειβάτες,
μέλη του ΕΟΣ Χαλκίδας, που βρίσκονταν
στην Ελβετία πριν από μας κι έκαναν κορυφές. Μαζί ανεβήκαμε και όλα τα βουνά
της αποστολής μας.
Μετά από μια ώρα χαοτικής προσπάθειας να φτιάξουμε τα σακίδια και τον Γιάννη
να φωνάζει να τελειώνουμε, ξεκινήσαμε την
ανάβαση για το καταφύγιο Tracuit. Στην
αρχή κινηθήκαμε μέσα σε δάσος, μετά σε
λιβάδια με φόντο τις μόνιμα χιονισμένες
κορυφές και, όταν το τοπίο έγινε αλπικό,
φάνηκε το καταφύγιο: μια μεταλλική κατασκευή με γυάλινη πρόσοψη στην άκρη
του βράχου.
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Περνώντας τη γέφυρα του Jägihorn.

Bishorn (4153μ.)
Το ξυπνητήρι χτύπησε στις 4:30. Πήραμε πρωινό στο καταφύγιο και ξεκινήσαμε. Ο ύπνος
στα 3250μ. μου προκάλεσε έναν δυνατό πονοκέφαλο, που όμως ευτυχώς σε λιγότερο
από μια ώρα πέρασε. Αυτό κι ένα μικρό λαχάνιασμα όσο πλησιάζαμε στα 4000μ. ήταν οι
μόνες δυσκολίες της ανάβασης. Από τη βάση
του παγετώνα μέχρι πάνω, το βουνό δεν ήταν
τεχνικά δύσκολο. Οι κρεβάς φαίνονταν καθαρά
και οι χιονογέφυρες από πάνω τους ήταν λόγω
του πρωινού αρκετά σφιχτές. Γύρω στις 11
ήμασταν στην κορυφή. Για μένα, τον Αντώνη
και τον Λάζαρο ήταν η πρώτη μας τεσσάρα! Ο
ουρανός ήταν πεντακάθαρος κι έτσι μπορέσαμε

να θαυμάσουμε τη θέα γύρω μας. Στα αριστερά
το Weisshorn με την επιβλητική του κόψη και
απέναντί μας δεκάδες κορυφές των τριών και
τεσσάρων χιλιάδων μέτρων.
Η κατάβαση αποδείχτηκε πολύ κουραστική. Μέσα στην ίδια μέρα κατεβήκαμε μέχρι
το καταφύγιο και, μετά από μια μικρή στάση,
στο Zinal. Η υψομετρική ήταν -2550μ. και, σε
συνδυασμό με το ότι την κάναμε φορώντας τις
άκαμπτες μπότες, μας άφησε ένα ωραιότατο
πιάσιμο για τις επόμενες τρεις μέρες. Το φαγητό όμως που μαγείρεψε το βράδυ ο Γιάννης
(που σημειωτέον αποδείχθηκε εξαιρετικός
μάγειρας σε όλη τη διάρκεια της αποστολής)
και ο ύπνος στην ησυχία του camping ήταν η
καλύτερη αποζημίωση.

Saas Grund
Την επόμενη μέρα, κάνοντας μια στάση στο
Brig για να αλλάξουμε λεφτά, πήγαμε στο
Kappelenweg, ένα camping λίγο έξω από το
Saas Grund, που θα ήταν και η βάση μας για
τις υπόλοιπες μέρες. Το απόγευμα, με τον
Λάζαρο και τον Αντώνη, πιο πολύ για να ξεπιαστούμε, κάναμε μια εύκολη κυκλική διαδρομή
γύρω στα 8,5 χλμ., που σε κάποιο σημείο μέσα
στο δάσος συναντούσε μία εκκλησία του 17ου
αιώνα μ’ ένα εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο άγαλμα
της Παναγίας.
Στo Bishorn.
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Via ferrata Jägihorn
Την Πέμπτη 1η Αυγούστου πήραμε το lift, που μας ανέβασε λίγο
πριν την αρχή της via ferrata του
Jägihorn. Προσωπικά δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο. Και βούτηξα
στα βαθιά! Ήταν δύσκολη. Από
την αρχή η διαδρομή κέρδιζε πολύ
γρήγορα υψομετρική, πέρναγε
από μικρά μπαλκόνια με θέα όλης
της κοιλάδας και μεγάλες κάθετες σκάλες, για να φτάσει σε μία
κρεμαστή γέφυρα πάνω από έναν
γκρεμό 150μ. Περάσαμε. Κι εκεί
που είπα «το βγάλαμε το δύσκολο»,
το συρματόσχοινο μας οδηγούσε
σε δύο κάθετους βράχους πάνω
από τη γέφυρα. Τις ώρες της
διαδρομής, αν και η αδρεναλίνη
ήτανε στα ύψη, κάποιες φορές βίωσα φόβο, αλλά τη συγκίνηση και
την ικανοποίηση που ένιωσα στη
συγκεκριμένη κορυφή ελάχιστες
φορές θυμάμαι να την έχω νιώσει
στη ζωή μου.
Επιστρέφοντας στο Saas Grund
είδαμε πολύ κόσμο στους δρόμους.
Τη μέρα αυτή η Ελβετία έχει εθνι-

Κάθετοι βράχοι μετά τη γέφυρα.

κή γιορτή. Στον κεντρικό δρόμο της πόλης παρέλασαν άρματα που αναπαριστούσαν όλα τα
παλιά επαγγέλματα της περιοχής, από ελκυθροποιούς και οδηγούς βουνού μέχρι βοσκούς και
λαθρέμπορους. Το βράδυ η γιορτή συνεχίστηκε
με παραδοσιακή μουσική, που πήγαμε και ακούσαμε με τον Αντώνη και τη Νάνσυ, και έκλεισε
με ένα μεγάλο σόου με πυροτεχνήματα.

Καταρράκτης, Saas Almagel
Η επόμενη μέρα είχε ελεύθερο πρόγραμμα.
Ευκαιρία λοιπόν για περισσότερο ύπνο και χαλάρωση. Μέχρι τη στιγμή που ο Λάζαρος μου
είπε τη μαγική φράση: «Έλα, σου ’χω διαδρομή».
Δεν το συζητήσαμε πολύ. Φτιάξαμε σακίδια και
νωρίς το απόγευμα φύγαμε για μία ακόμα πεζοπορική διαδρομή, που, μέσα από πολύ πυκνό
δάσος, έφτανε σ’ έναν ψηλό καταρράκτη πάνω
από το Saas Almagel.

Jägihorn!
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Ανεβαίνοντας στο Weissmies.

Weissmies (4023μ.)
Το Σάββατο 3 Αυγούστου ανεβήκαμε στο
Weissmies. Από την αρχή κινηθήκαμε χωρισμένοι σε δύο σχοινοσυντροφιές. Στο μέσο της διαδρομής αναγκαστήκαμε να περιμένουμε κάτω
από σεράκ (μεγάλα κάθετα κομμάτια πάγου),
αφού έπρεπε να συντονιστούμε με όσους κατέβαιναν από την κορυφή, για να περάσουμε ένα
στενό τεχνικό σημείο. Υπήρχε τοποθετημένο
ένα σταθερό σχοινί αλλά δεν ενέπνεε ιδιαίτερη
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εμπιστοσύνη. Κάναμε κορυφή με δυνατό αέρα.
Απέναντί μας βλέπαμε το Lagginhorn, που σκοπεύαμε να ανέβουμε την επόμενη μέρα.

Lagginhorn (4010μ.)
Όπως και κάναμε τελικά. Αρχικά διασχίσαμε
έναν μικρό παγετώνα που υπήρχε στη βάση
του βουνού. Μετά η ανάβαση γινόταν πάνω σε
μεγάλες πέτρες. Σε κάποια σημεία χρειαζόταν
να χρησιμοποιήσουμε και λίγο τα χέρια μας. Η

Στο βάθος η κορυφή του Weissmies.

δεύτερη συνεχόμενη ανάβαση,όμως, έβγαλε
κούραση. Διακόσια μέτρα χαμηλότερα από την
κορυφή εγώ έπρεπε να ρίξω λίγο τον ρυθμό μου,
χωρίς όμως τελικά να βγούμε εκτός χρόνου. Η
μόνη άτυχη στιγμή ήταν όταν στην επιστροφή
ο Αντώνης έχασε το κράνος του. Με μια απρόσεκτη κίνηση, του έφυγε και κατρακύλησε στον
γκρεμό.

Λίμνη Mattmark
Δευτέρα 5 Αυγούστου επισκεφτήκαμε την τεχνίτη λίμνη Mattmark, η κατασκευή του φράγματος της οποίας σημαδεύτηκε από ένα τραγικό
συμβάν. Τον Αύγουστο του 1965 ένα μεγάλο
κομμάτι του παγετώνα του Allalin αποκολλήθηκε σκοτώνοντας 88 εργάτες. Σήμερα στη
μνήμη τους υπάρχει ένα μνημείο σκαλισμένο
στον βράχο. Η υπόλοιπη παρέα κάθισε κοντά
στο φράγμα για καφέ κι εγώ με τον Λάζαρο
κάναμε μια διαδρομή περιμετρικά της λίμνης.
Αρχικά σε χωματόδρομο και μετά ανεβαίνοντας
από μονοπάτι, φτάσαμε σε δύο μικρές αλπικές
λίμνες εξαιρετικής ομορφιάς κοντά στα σύνορα
με την Ιταλία.

Η λίμνη Mattmark.

του Allalin. Όμως, αν και ο καιρός το επέτρεπε και όρεξη υπήρχε, τελικά την απορρίψαμε.
Θα ήταν πολύ πιεστικό από άποψη χρόνου και
κούρασης, αφού την ίδια μέρα θα έπρεπε και
να μαζέψουμε τα πράγματα και να ξεκινήσουμε
για το ταξίδι της επιστροφής. Αυτό μας έδωσε
την ευκαιρία, κλασικά πλέον με τον Λάζαρο, για
μία τελευταία πεζοπορία. Κατά τη γνώμη μου
την πιο ωραία απ’ όλες.

Triftalp – Saas Balen
Ξεκινήσαμε με ψιλόβροχο για τον οικισμό του
Triftalp στα 2100μ. Με μια μικρή στάση για να

Via ferrata Mittaghorn, Saas
Fee
Την επόμενη ολοκληρώσαμε τους στόχους της αποστολής μας με τη via ferrata
του Mittaghorn. Ήταν μέτριας δυσκολίας,
με κάποια σημεία, ειδικά προς το τέλος,
πολύ απότομα. Η προηγούμενη εμπειρία,
όμως, του Jägihorn την έκανε να μοιάζει
εύκολη. Την ολοκληρώσαμε σε λιγότερο
χρόνο απ’ ό,τι υπολογίζαμε. Το μονοπάτι
της επιστροφής είχε πολύ ωραία θέα από
ψηλά της λίμνης που ήμασταν χθες. Έχοντας χρόνο και δωρεάν μετακινήσεις, που
εξασφάλιζε η διαμονή μας στο camping,
ανεβήκαμε να δούμε τον παγετώνα του
Allalin, έναν τεράστιο όγκο μπλε πάγου,
και στο βάθος την ομώνυμη κορυφή. Γυρνώντας, περπατήσαμε στους δρόμους του
Saas Fee, που, αν και αμιγώς τουριστική
πόλη, παραμένει όμορφη.
Κάποια στιγμή έπεσε η ιδέα μήπως
την τελευταία μέρα κάναμε άλλη μια
κορυφή στα 4000 μέτρα. Συγκεκριμένα
Ανεβαίνοντας το Lagginhorn.
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και τους εντυπωσιακούς κήπους.

Επιστροφή

βάλουμε αδιάβροχα, συνεχίσαμε το μονοπάτι
μέσα σε δάσος με κωνοφόρα μέχρι το Saas
Balen. Η βροχή, σε συνδυασμό με την ομίχλη,
που κάποιες στιγμές πύκνωνε πολύ, έκαναν το
τοπίο να μοιάζει απόκοσμο. Η εμπειρία αυτής
της διαδρομής ήταν τελείως διαφορετική απ’
όσες κάναμε μέχρι τώρα.

Stresa, Lago Maggiore
Πέμπτη 8 Αυγούστου ήταν η τελευταία μέρα
στην Ελβετία. Μαζέψαμε τα πράγματα, χαιρετήσαμε τον Αντώνη και τη Νάνσυ, που θα
συνέχιζαν το ταξίδι τους, και πήραμε τον δρόμο
της επιστροφής. Το βράδυ μείναμε στην πόλη
Stresa, στις όχθες της λίμνης Maggiore. Χαρακτηριστικά πλούσιος ιταλικός βορράς: υπερπολυτελή ξενοδοχεία, επαύλεις και κοντά στην
ακτή τα νησάκια Borromeos, με τα αρχοντικά

Στην κορυφή του Weissmies.
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Από κει, χωρίς
απρόοπτα, Ανκόνα,
Πάτρα και, το απόγευμα του Σαββάτου
10 Αυγούστου, ήμασταν στην Αθήνα.
Το ταξίδι αυτό
ήρθε λίγους μήνες
αφού είχα τελειώσει
τη σχολή χειμερινού
βουνού. Δε μπορούσα να φανταστώ πιο
Αλπική λίμνη στα 2750μ.
κατάλληλη στιγμή
για να δουλέψω σε
πραγματικές συνθήκες όσα έμαθα. Πέρα από
το πρακτικό κομμάτι, η συνεχόμενη δραστηριότητα που καθημερινά άλλαζε με βοήθησε να
δω τις δυνατότητες και τα όριά μου, να βιώσω
πολλά και διαφορετικά συναισθήματα και να
θέσω καινούριους στόχους. Η αναρρίχηση, για
παράδειγμα, είναι ένας απ’ αυτούς για φέτος.
Σαν ομάδα συνεργαστήκαμε πολύ καλά.
Προσπαθώντας να πετύχουμε κοινούς στόχους,
ένιωσα σύνδεση και οικειότητα ακόμα και με
ανθρώπους που μόλις είχα γνωρίσει. Αυτό είδα
να συμβαίνει και ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη.
Ακόμα και σε στιγμές κούρασης ή ασυνεννοησίας, δεν υπήρξε η παραμικρή ένταση μεταξύ
μας, κάτι που δεν συναντάω και πολύ συχνά
γύρω μου.
Θέλω πρώτα και κύρια να ευχαριστήσω τον
ΠΟΑ για την ενθάρρυνση και τη στήριξή του,
υλική και οικονομική. Έπειτα, τον αρχηγό της
αποστολής, τον Γιάννη τον Δημητράκη, για την
εμπιστοσύνη που έδειξε να με καλέσει, για τον
κόπο και την υπομονή του, καθώς και για όλη
τη γνώση και εμπειρία που διέθεσε.
Τέλος, τον Αντώνη και τον Λάζαρο για την
παρέα τους, και ειδικά τον τελευταίο, που σχεδίασε και οδήγησε όλες τις πεζοπορίες που
κάναμε.
Συνολικά, η εξόρμηση αυτή υπήρξε μια
από τις πιο δυνατές εμπειρίες που έχω ζήσει.
Εύχομαι να ήταν μόνο η αρχή και να ακολουθήσουν κι άλλες σε πιο ψηλά και πιο δύσκολα
βουνά.

Η θέα από την κορυφή του Weissmies.
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Αγωνιστική αναρρίχηση

Σ

Κείμενο: Ιωάννα Πολύδερα

το καινούργιο τεύχος των «Φυσιολατρικών Φωτογραφίες: Αντώνης Σκευοφύλακας
Οριζόντων» που κρατάτε στα χέρια σας
θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε μια νιά που έφυγε. Οι Νικόλας Παπανδρέου, Αγγελική
πληθώρα άρθρων και να μεταφερθείτε νοερά Κόρκαρη και Φοίβος Ματζαπετάκης έκαναν τις
σ’ όλα τα βουνά, σ’ όλες τις κορυφές, σ’ όλα τα δικές τους πολύ σημαντικές προσπάθειες.
μέρη που πήγαν διάφορα μέλη του Ομίλου μας.
Αυτό όμως που μένει τελικά όταν οι βραβεύΑυστριακές και Ελβετικές Άλπεις, Μαδέιρα, Ιορ- σεις τελειώσουν, τα φώτα στην πίστα σβήσουν
δανία, Cabo Froward. Αναβάσεις δύσκολες και και μόνο η μαγνησία στα πιασίματα μαρτυρά τι
κοπιαστικές, πεζοπορίες σε μέρη οικεία στον έχει προηγηθεί, είναι η στοχοπροσήλωση αυτών
ορειβατικό χώρο αλλά και σε πιο ιδιαίτερες και των παιδιών, των ηλικίας από 10 έως 16 ετών.
άγνωστες περιοχές αυτού του υπέροχου κόσμου Είναι η απογοήτευση στην οποία δεν μένουν, η
στον οποίο ζούμε.
επόμενη διαδρομή που θα «τρέξουν» γιατί τους

Το τεύχος όμως αυτό, το τόσο γεμάτο από
εικόνες και εμπειρίες, θα ήταν λειψό αν δεν γινόταν αναφορά για μια ακόμη χρονιά στα παιδιά
του Ομίλου που κρατούν ψηλά το κομμάτι της
αγωνιστικής αναρρίχησης τόσο με τις επιδόσεις
όσο και με τον χαρακτήρα τους. Το 2019 ήταν
ομολογουμένως μια πολύ επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά για τους αθλητές
μας. Οι Μανώλης Μαυρομάτης,
Johnnie Noel-Baker, Ελπίδα
Μπότου, Δανάη Παπανδρέου
και Φοίβη Καραδημητροπούλου
έφεραν αθροιστικά 5 πρώτες,
8 δεύτερες και 7 τρίτες θέσεις
στους αγώνες που συμμετείχαν,
ενώ οι Μανώλης Μαυρομάτης,
Johnnie Noel-Baker και Δανάη
Παπανδρέου βραβεύτηκαν από
την Ομοσπονδία Ορειβασίας και
Αναρρίχησης ως τρεις από τους
καλύτερους αθλητές για τη χρο62

αρέσει αυτό που κάνουν ανεξάρτητα απ’ την
πρωτιά, είναι η ευγενής άμιλλα με την οποία
αγωνίζονται όταν στεναχωριούνται για κάποιον
«αντίπαλο» που έχασε το πιάσιμο κι έπεσε. Για
όλα αυτά τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια,
ένα μεγάλο «ευχαριστώ» απ’ όλους στον ΠΟΑ
και τα λίγα λόγια που γράφτηκαν σε τούτο το
άρθρο. Μπορεί η αγωνιστική
αναρρίχηση να γίνεται μέσα σε
ένα πεδίο τεχνητό, μπορεί πολλοί από εσάς να μην ξέρετε καν
πώς λειτουργεί, αλλά πιστέψτε
μας αυτά τα παιδιά ανεβαίνουν
κάθε φορά αμείωτα και σταθερά
στην προσωπική του καθένας κορυφή. Και ίσως να μην μπορούν
να τη μοιραστούν μαζί μας, όπως
συμβαίνει με άλλους σε αυτό το
περιοδικό, αλλά να είσαστε σίγουροι πως η θέα από κει πάνω
είναι πολύ ωραία!

Ατομική Δράση Μελών
του ΠΟΑ 2019

(εκτός προγράμματος του Ομίλου)
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ο Χρήστος Δανιήλ άνοιξε 22 νέες διαδρομές υψηλής δυσκολίας από 7a – 8b+
σε διάφορα πεδία της Ελλάδας.
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ
Τον Μάρτιο, ο Νίκος Λαζανάς μαζί με τον
Νικόλα Αναστασόπουλο αναρριχήθηκαν
στην διαδρομή Aris στα Σκόρδα Πιτιμάλικου στα Βαρδούσια.
Στην διάρκεια της χρονιάς, η Ρούλα Κατσατούρη αναρριχήθηκε σε πολλές διαδρομές δυσκολίας από 6b – 6c.
ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΒΟΥΝΑ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στα πλαίσια του εορτασμού των 70 χρόνων από την ίδρυση του ΠΟΑ, τα μέλη
μας Γιάννης Δημητράκης, Λάζαρος
Κουλπούζης, Βαγγέλης Γιακουμάκης και Αντώνης Παπακωνσταντινίδης πραγματοποίησαν τον Αύγουστο
αποστολή στις Ελβετικές Άλπεις, όπου
ανέβηκαν σε 3 κορυφές άνω των 4000μ.
(Bishorn, 4153μ., Weissmies, 4023μ. και
Lagginhorn, 4010μ.), καθώς και σε 2 κορυφές άνω των 3000μ. μέσω δύσκολων via
ferrata (Jägihorn, 3206μ. και Mittaghorn,
3143μ.).
Τον Φεβρουάριο, ο Λεωνίδας Μαργέλης
και η Χαρά Σιδηροπούλου ανέβηκαν
στην κορυφή Pico Ruivo (1862μ.) στην
Μαδέιρα της Πορτογαλίας.
Τον Ιούνιο, ο Αλέξανδρος Μαρτίνος
και η Μαριλένα Γιαννοπούλου ανέβηκαν στην ψηλότερη κορυφή της Πολωνίας
(Rysy, 2500μ.).
Τον Σεπτέμβριο, ο Αλέξανδρος Μαρτίνος ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή της
Βουλγαρίας (Musala 2925μ.).
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Τον Αύγουστο, ο Σαμουήλ Αμάρ ανέβηκε στις κορυφές Khustup (3206μ.) και
Aragats (3888μ.) στην Αρμενία.
Τον Σεπτέμβριο, ο Νίκος Τόδουλος κα ο
Άλκης Τερτσέτης ανέβηκαν σε 4 ηφαιστειακές κορυφές στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Σιβηρίας (Mutnovsky, 2322μ.,
Gorely, 1829μ., Tolbachik, 3682μ. και
Avachinsky, 2741μ.).
Στην
κορυφή του Άτλαντα (Toubkal
4167μ.) ανέβηκαν τον Σεπτέμβριο ο Χρίστος Ζορμπάς και η Έλενα Σφαέλου
και τον Οκτώβριο ο Διονύσης Κουκουλάς.
ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ – ΤRΕΚΚΙΝG
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τον Ιανουάριο, ο Νίκος Τόδουλος συμμετείχε σε ελληνική ομάδα που πραγματοποίησε για πρώτη φορά 10ήμερη διάσχιση
στην Γη του Πυρός. Επίσης, ο ίδιος, τον
Φεβρουάριο συμμετείχε σε άλλη ελληνική
ομάδα που πάλι για πρώτη φορά πραγματοποίησε 8ήμερη διάσχιση στο Cabo
Froward, το νοτιότερο άκρο της χιλιανής
Παταγονίας.
Τον Απρίλιο, ο Μάκης Κακολύρης πραγματοποίησε διάσχιση 4 ημερών από τη
Dana έως την Petra στην Ιορδανία και τον
Μάιο, κατάβαση του φαραγγιού Mujib.
ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ
Τον Μάρτιο, ο Νικόλας Αναστασόπουλος συμμετείχε στο 4ο Pierra Creta, όπου
κατέλαβε τη 19η θέση, ενώ τον ίδιο μήνα
συμμετείχε και στον ατομικό αγώνα του
πανελλήνιου πρωταθλήματος, όπου κατέλαβε τη 2η θέση.

ёѕюъфёрѐѕрѐшїьѣњѢ

цёѯѨѤيрѩѯњѩًѱѦѝѢњѩѣўًѤيѩѠёњћћњѬѨѣٍѩѢњѣњцўѢѤѨќيѬѱѦѮњѩњќќѢَѦѝًѦўѢѬѠѦ
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чўѱѩًњтѩњѮўًњяюр
 єњѩوќќѢњْѦњѯѨѪѣњѢُќѢѨѪъѨѭѣوѪ

чўѱѩًњтѩњѮўًњяюр






чўѱѩًњтѩњѮўًњяюр
фѣњѢѝўѭѬѢѣٌўѝًѨрѬѬѢѣيѪѣњѢѮњѩوќќѢыٍѤѱѦ
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єњѩوќќѢњْѦњѯѨѪѣњѢُќѢѨѪъѨѭѣوѪ
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ўѥћوѡѭѦѫѠ ѫѬѢѪ ѬўѯѦѢѣىѪ ѣًѦѠѫѠѪ ѫў ѮњѩوќќѢњ ѝًѦѨѦѬњѪ ѬѠ ѝѭѦњѬٌѬѠѬњ ѫѬѨѭѪ
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ѭѨѰيѮѢѨѢ ѤњѥћوѦѨѭѦ ѢѫѬѨѨѢѠѬѢѣٌ њѩњѣѨѤѨٍѡѠѫѠѪ Ѩѭ њѩىѯўѢ ѬѠ ѝѭѦњѬٌѬѠѬњ
ѫѭѥѥўѬѨѯيѪ ѫѬѠ ёѯѨѤ يюѥњѝњѩѯَѦ њѤѤ وѣњѢ ѫў ѨѥѨѫѨѦѝѢњѣىѪ ѫѯѨѤىѪ ѣњѬوѩѬѢѫѠѪ
ѫѬўѤўѯَѦ ёѯѨѤىѪфѣњѢѝўѭѬَѦ яѩѨѳѨѡىѫўѢѪѫѭѥѥўѬѨѯيѪфѢѬѭѯيѪѨѤѨѣѤيѩѱѫѠѬѠѪ
ёѯѨѤيѪрѩѯњѩًѱѦюѢўѣњѢѝўѭѬىѪѝѢњѬѠѩѨٍѦѬѨѝѢѣњًѱѥњњѨѣѤўѢѫѥѨٍѫѭѥѥўѬўѯٌѦѬѱѦ
њٌѬѠѫѯѨѤيѣњѬوѬѠѝѢوѩѣўѢњѬѨѭѩَѬѨѭѩњѣѬѢѣѨٍѥњѡيѥњѬѨѪўѮٌѫѨѦѣѩًѦѨѭѦٌѬѢѨ
ўѣњѢѝўѭٌѥўѦѨѪѝўѦѤѠѩѨًѬѢѪѩѨѳѨѡىѫўѢѪњѩњѣѨѤѨٍѡѠѫѠѪёўўѩًѬѱѫѠѨѭѨ
ўѣњѢѝўѭٌѥўѦѨѪѝўѦњѩњѣѨѤѨѭѡيѫўѢѬѨѫٍѦѨѤѨѬѱѦѥњѡѠѥوѬѱѦѤٌќѱѭѨѯѩўَѫўѱѦ
ىѯўѢѬѠѦѝѭѦњѬٌѬѠѬњѦњѨѤѨѣѤѠѩَѫўѢѬѠѫѯѨѤيѫўўٌѥўѦѨѣٍѣѤѨўѦѬўѤَѪѝѱѩўوѦѣњѢѦњ
ѤوћўѢѬѨѢѫѬѨѨѢѠѬѢѣٌњѩњѣѨѤѨٍѡѠѫѠѪ

яѐютѐрыыр

чўѱѩًњтѩњѮўًњяюр
 фѣњѢѝўѭѬѢѣٌўѝًѨрѬѬѢѣيѪѣњѢѮњѩوќќѢыٍѤѱѦ

чўѱѩًњтѩњѮўًњяюр
 фѣњѢѝўѭѬѢѣٌўѝًѨрѬѬѢѣيѪѣњѢєњѩوќќѢъѨѭѣو

чўѱѩًњќѩњѮўًњяюр
 єњѩوќќѢњْѦњѯѨѪѣњѢُќѢѨѪъѨѭѣوѪ

чўѱѩًњтѩњѮўًњяюр

ёѕюъцюырурѐѕїь

цёѯѨѤيюѥњѝњѩѯَѦѝѢњѩѣўًѠѥىѩўѪѣњѢѠўѣњًѝўѭѫѠћњѫًџўѬњѢѫѬѠѦٍѤѠѬѨѭўѢىѝѨѭ
ѨѝѠќѨٍ OHDGHU цўѣњًѝўѭѫѠњѨѬўѤўًѫѠѥњѦѬѢѣيўѦٌѬѠѬњѫѬѨѯўٍѨѦѬњѪѫѬѠѦўѥћوѡѭѦѫѠ
ѫѬѢѪѬўѯѦѢѣىѪѣًѦѠѫѠѪѨѩќوѦѱѫѠѪѣњѢњѭѬѨѝѢوѫѱѫѠѪѫѬѠѦѣњѬوћњѫѠѮњѩњќќѢَѦыўѬوѬѨ
ىѩњѪѬѠѪѫѯѨѤيѪѨѢѭѨѰيѮѢѨѢѤњѥћوѦѨѭѦѢѫѬѨѨѢѠѬѢѣٌњѩњѣѨѤѨٍѡѠѫѠѪѨѭњѩىѯўѢ
ѬѠѦ ѝѭѦњѬٌѬѠѬњ ѫѭѥѥўѬѨѯيѪ ѫў ѨѥѨѫѨѦѝѢњѣىѪ ѫѯٌѤўѪ ѣњѬوѩѬѢѫѠѪ ѫѬўѤўѯَѦ ёѯѨѤىѪ
фѣњѢѝўѭѬَѦ  ц ѫѯѨѤ يѡњ ѩњќѥњѬѨѨѢѠѡўً ѥў ѬѠ ѫѭѥѥўѬѨѯ يтوѤѤѨѭ ўѣњѢѝўѭѬي
яѩѨѳѨѡىѫўѢѪѫѭѥѥўѬѨѯيѪфѢѬѭѯيѪѨѤѨѣѤيѩѱѫѠѬѠѪёѯѨѤيѪрѭѬѨѦٌѥѱѦюѢўѣњѢѝўѭѬىѪ
ѝѢњѬѠѩѨٍѦѬѨѝѢѣњًѱѥњњѨѣѤўѢѫѥѨٍѫѭѥѥўѬўѯٌѦѬѱѦњٌѬѠѫѯѨѤيѣњѬوѬѠѝѢوѩѣўѢњѬѨѭ
ѩَѬѨѭ ѩњѣѬѢѣѨٍ ѥњѡيѥњѬѨѪ ўѮٌѫѨѦ ѣѩًѦѨѭѦ ٌѬѢ Ѩ ўѣњѢѝўѭٌѥўѦѨѪ ѝўѦ ѤѠѩѨً ѬѢѪ
ѩѨѳѨѡىѫўѢѪ њѩњѣѨѤѨٍѡѠѫѠѪ ёў ўѩًѬѱѫѠ Ѩѭ Ѩ ўѣњѢѝўѭٌѥўѦѨѪ ѝўѦ њѩњѣѨѤѨѭ
ѡيѫўѢѬѨѫٍѦѨѤѨѬѱѦѥњѡѠѥوѬѱѦѤٌќѱѭѨѯѩўَѫўѱѦىѯўѢѬѠѦѝѭѦњѬٌѬѠѬњѦњѨѤѨѣѤѠ
ѩَѫўѢ ѬѠ ѫѯѨѤ يѫў ўٌѥўѦѨ ѣٍѣѤѨ ўѦѬўѤَѪ ѝѱѩўوѦ ѣњѢ Ѧњ ѤوћўѢ ѬѨ ѢѫѬѨѨѢѠѬѢѣٌ
њѩњѣѨѤѨٍѡѠѫѠѪ

яѐютѐрыыр

фѣњѢѝўѭѬѢѣٌўѝًѨрѬѬѢѣيѪчўѱѩًњтѩњѮўًњяюр

єњѩوќќѢыٍѤѱѦ

фѣњѢѝўѭѬѢѣٌўѝًѨрѬѬѢѣيѪчўѱѩًњтѩњѮўًњяюр

єњѩوќќѢْѦњѯѨѪсыىѩѨѪ

єњѩوќќѢщњѤѤѢѡىњ

чўѱѩًњќѩњѮўًњяюр

тўѦѢѣىѪѤѠѩѨѮѨѩًўѪ
юѢѫѭѥѥўѬىѯѨѦѬўѪѫѬѢѪѫѯѨѤىѪFDQ\RQLQJѩىўѢѦњ
ўًѦњѢѥىѤѠѫѭѤѤٌќѨѭѨѭњѦيѣўѢѫѬѠёѠѤњѢѨѤѨќѢѣي
юѥѨѫѨѦѝًњфѤѤوѝѨѪёўٌѫѨѭѪўѢѡѭѥѨٍѦѦњ
ќًѦѨѭѦѥىѤѠѬѨѭяюрѨٓѥѢѤѨѪѝѱѩًџўѢѬѨѣٌѫѬѨѪ
ўќќѩњѮيѪ ўѭѩَ ђѨѣٌѫѬѨѪѬѠѪўѬيѫѢњѪ
ѫѭѦѝѩѨѥيѪўًѦњѢўѭѩَяњѩىѯѨѦѬњѢўѣѬَѫўѢѪ
ѫўѥىѤѠѬѠѪфырщѮѨѢѬѠѬىѪѣњѢњѦىѩќѨѭѪ
ђњѡўѱѩѠѬѢѣوѥњѡيѥњѬњѝѢўѧوќѨѦѬњѢѫѬњќѩњѮўًњ
ѬѨѭяюряњѩىѯўѬњѢўќѯўѢѩًѝѢѨѫўѠѤўѣѬѩѨѦѢѣي
ѥѨѩѮيцѩњѣѬѢѣيўѧوѫѣѠѫѠѩњќѥњѬѨѨѢўًѬњѢѫў
ѮњѩوќќѢњўѩѢѨѩѢѫѥىѦѠѪѝѭѫѣѨѤًњѪѣњѬوѤѤѠѤњ
ѨѩќњѦѱѥىѦњѣњѢўѧѨѤѢѫѥىѦњќѢњўѣњًѝўѭѫѠ
ѣњѡَѪѣњѢѫўوѩѬѢњѨѩќњѦѱѥىѦњўѣњѢѝўѭѬѢѣو
ўѝًњ
щٌѫѬѨѪѫѭѥѥўѬѨѯيѪѫѬѠёѯѨѤيрѩѯњѩًѱѦ½
тѢњѬњѥىѤѠѬѨѭяюр½
щٌѫѬѨѪѫѭѥѥўѬѨѯيѪѫѬѠёѯѨѤيрѭѬѨѦٌѥѱѦ½
тѢњѬњѥىѤѠѬѨѭяюр½
щٌѫѬѨѪѫѭѥѥўѬѨѯيѪѫѬѠёѯѨѤيюѥњѝњѩѯَѦ½
тѢњѬњѥىѤѠѬѨѭяюр½
ёѬѨѣٌѫѬѨѪѫѭѥѥўѬѨѯيѪѫѬѢѪѫѯѨѤىѪѝўѦ
ўѩѢѤњѥћوѦѨѦѬњѢѬњىѧѨѝњѥўѬњѣًѦѠѫѠѪѝѢњѥѨѦيѪ
ѣњѢѝѢњѬѩѨѮيѪюњѬѨѥѢѣٌѪѣњѢѨѥњѝѢѣٌѪ
ўѧѨѤѢѫѥٌѪѣњѬوћњѫѠѪњѩىѯўѬњѢѝѱѩўوѦўѣѬٌѪ
њٌѬѠѦўѧوѩѬѠѫѠѦўѨѩىѦ ќѢњѬѠѦѨѨًњѭوѩѯўѢ
ѝѭѦњѬٌѬѠѬњўѦѨѢѣًњѫѠѪ ѣњѢѬњѭѨѝيѥњѬњ
юѢѥўѬњѣѢѦيѫўѢѪќًѦѨѦѬњѢѥўѢѝѢѱѬѢѣوѥىѫњ
юѢѝѢњѦѭѣѬўѩўٍѫўѢѪٌѬњѦњњѢѬѨٍѦѬњѢќًѦѨѦѬњѢѫў
ѧўѦَѦўѪѥўѨѢѣѨѦѨѥѢѣيўѢћوѩѭѦѫѠѬѱѦѫѭѥѥўѬў
ѯٌѦѬѱѦيѫўњѦѬًѫѣѠѦњ
рњѢѬѨٍѥўѦњѝѢѣњѢѨѤѨќѠѬѢѣو
рًѬѠѫѠ ѫѭѥѥўѬѨѯيѪ њѩىѯўѬњѢ њٌ ѬѨѦ яюр 
ѢѫѬѨѨѢѠѬѢѣٌѭќўًњѪњٌњѡѨѤٌќѨيѣњѩѝѢѨѤٌќѨѝٍѨ
ѮѱѬѨќѩњѮًўѪ

ѓўٍѡѭѦѨѢфѣњѢѝўѭѬىѪѫѯѨѤَѦFDQQ\RQLQJяюр
ъўѭѬىѩѠѪуѠѥѠѬѩٌѨѭѤѨѪ
фѣњѢѝўѭѬيѪ0RQLWHXU))6()&
ِѮѠщњѤњѥѨٍѣњ
фѣњѢѝўٍѬѩѢњ0RQLWULFH))6()&
щѱѦѫѬњѦѬًѦѨѪщѨѬѫَѩѠѪ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
12/1 Φαράγγι Καταφύκι – Σπήλαιο Φράχθι

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Φούρνοι Αργολίδας. Επίσκεψη στο σπήλαιο Φράχθι με τα εντυπωσιακά
ευρήματα του πιο παλαιού οικισμού στην Ευρώπη. Επιστρέφοντας στο χωριό, πορεία σε δασικό δρόμο μέχρι την
είσοδο του φαραγγιού Καταφύκι και κατόπιν, από μονοπάτι, πορεία μέσα στο εντυπωσιακό φαράγγι με κατάληξη
από ασφαλτόδρομο στην Ερμιόνη. ΩΠ 4, ΒΔ 1.
Δήλωση συμμετοχής από: 7/1
Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

18/1 Canyoning: Φαράγγι Μαρουσώς Αναβρυτής Ταϋγέτου – Κοπή Πίτας

2-2-Ι

Πρόκειται για ανοικτό φαράγγι, τεχνικά και αισθητικά ενδιαφέρον, με εύκολη πρόσβαση και μικρή δυσκολία. Βαθμός
δυσκολίας: Εύκολο (2-2-Ι). 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 πόλη της Σπάρτης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 8/1
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

19/1 Κοπή πίτας ΠΟΑ – Λίμνη Δασίου – Καρυά

X1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Άνω Τρίκαλα Κορινθίας και το χιονοδρομικό κέντρο στο οροπέδιο
της Ζήρειας. Πορεία προς τη λίμνη Δασίου και το χωριό Καρυά. ΩΠ 5. ΥΔ +300μ., –400μ. Φαγητό και κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΠΟΑ σε ταβέρνα της Καρυάς.
Δήλωση συμμετοχής από: 9/1
Αρχηγός: ΔΣ

19/1 Κοπή πίτας ΠΟΑ – Ζήρεια (2374μ.)

X2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Άνω Τρίκαλα Κορινθίας και το χιονοδρομικό κέντρο στο οροπέδιο
της Ζήρειας. Ανάβαση στην κορυφή της Ζήρειας (2374μ.) από την κλασική διαδρομή με επιστροφή από τα ίδια.
ΩΠ 7, ΥΔ 900μ. Φαγητό και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΠΟΑ σε ταβέρνα της Καρυάς.
Δήλωση συμμετοχής από: 9/1
Αρχηγός: ΔΣ

26/1 Κνημίδα – Αέρας – Γιαννάκη – Άλογο

2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. Πορεία σε εντυπωσιακό μονοπάτι μέσα στο
φαράγγι του Μεγάλου Ρέματος μέχρι τα οροπέδια της Κνημίδας και την κορυφή Αέρας. Στη συνέχεια πορεία σε
δασικούς δρόμους και μονοπάτια προς το μπαλκόνι Γιαννάκη με τη μοναδική θέα στα Καμένα Βούρλα, τον Μαλιακό
κόλπο και τη Β. Εύβοια και κατάληξη τη θέση Άλογο. Προώθηση στα Καμένα Βούρλα για φαγητό ή θερμό λουτρό
στις πηγές Κουνιαβίτη. ΩΠ 7, ΥΔ 900μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 15/1
Αρχηγοί: Διονύσης Κουκουλάς, Λάζαρος Κουλπούζης

2/2 Πεζοπορία στο Παναχαϊκό

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το παλιό Σανατόριο πάνω από την Πάτρα. Πορεία μέχρι το καταφύγιο Ψαρθί
και επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ 5, ΥΔ 600μ. Προώθηση στην Πάτρα για το φαγητό.
Δήλωση συμμετοχής από: 27/1
Αρχηγός: Ιωάννα Πολύδερα

2/2 Παναχαϊκό (1924μ.)

X2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το παλιό Σανατόριο πάνω από την Πάτρα. Πορεία μέχρι το καταφύγιο Ψαρθί,
ανάβαση στην κορυφή Βοδιάς (1838μ.) και κατόπιν στην κορυφή Παλαβού Πύργος (1924μ.), την ψηλότερη του
Παναχαϊκού. Επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ 8, ΥΔ 1300μ. Προώθηση στην Πάτρα για το φαγητό.
Δήλωση συμμετοχής από: 27/1
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης
66

5/2 Παρουσίαση προγράμματος διάσχισης νησιών Lofoten
Τετάρτη 19:30 - Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και των ιδιαίτερων συνθηκών της μοναδικής διάσχισης
των νησιών του αρχιπελάγους Lofoten της Νορβηγίας, την οποία ο ΠΟΑ οργανώνει για τον Αύγουστο 2020.
Παρουσίαση: Γιάννης Δημητράκης

9/2 Παρνασσός: Αη Γιάννης – Γερσαλή – Αμφίκλεια

1

Κυριακή: Aναχώρηση στις 07:00 για Αμφίκλεια Παρνασσού. Προώθηση, στον Άη Γιάννη (995μ.) Κατάβαση στα
745μ., πέρασμα του ρέματος Κεραμιδίου και πορεία σε μονοπάτι μέσα στη χαράδρα Κεραμιδίου μέχρι τη σκαρφαλωμένη στα βράχια Μονή Αγίας Ιερουσαλήμ (Γερσαλή) 850μ. Η εκκλησία αυτή φημολογείται ότι κτίστηκε τον
12ο αιώνα από ιππότες του Τάγματος των Ναϊτών της 4ης Σταυροφορίας, ενώ λέγεται ότι εδώ είχε το καραούλι του
ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Κατάβαση στην Αμφίκλεια, φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4-5, ΥΔ 100μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 3/2
Αρχηγοί: Αντώνης Παπάδης, Νίκη Παπασταθοπούλου

14-16/2 Ε4 Αναβρυτή – Βρύση Μαγγανιάρη & Καλύβια Σοχάς – Σοχά

1

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Σπάρτη, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Σάββατο: Προώθηση στην Αναβρυτή και πορεία στο μονοπάτι Ε4 με κατάληξη στη Βρύση Μαγγανιάρη. Επιστροφή
στη Σπάρτη για τη διανυκτέρευση. ΩΠ 5, ΥΔ 600μ.
Κυριακή: Προώθηση στα Καλύβια Σοχάς και πορεία από το παλιό αέρινο μονοπάτι με καταπληκτική θέα στον
λακωνικό κάμπο με κατάληξη στη Σοχά. Επιστροφή από τα ίδια. ΩΠ 5, ΥΔ 600μ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 21/1
Αρχηγός: Διονύσης Κουκουλάς

14-16/2 Ταΰγετος: Σπανακάκι (2024μ.) – Προφ. Ηλίας (2405μ.) – Πενταδάκτυλος Χ2 & Χ3+
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:00 για Σπάρτη, όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στην Αναβρυτή, ανάβαση στην κορυφή Σπανακάκι (2024μ.) και επιστροφή από τα ίδια.
Προώθηση στη Βρύση Μαγγανιάρη και ανάβαση στο καταφύγιο για τη διανυκτέρευση. ΩΠ 6 (Σπανακάκι) συν 2
(Καταφύγιο), ΥΔ 1200μ. συν 550μ, ΒΔ Χ2. Από το Σπανακάκι μια μικρή ομάδα θα συνεχίσει μέχρι την κορυφογραμμή
(Πενταδάκτυλος), όπου και η διανυκτέρευση σε σκηνές. ΒΔ Χ3+.
Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή του Ταϋγέτου (Προφ. Ηλίας, 2405μ.) και επιστροφή από τα ίδια στο καταφύγιο
και τη βρύση Μαγγανιάρη. ΩΠ 7 συν 1, ΥΔ +900μ. –1400μ., ΒΔ Χ2.
Εξοπλισμός: Χειμερινός εξοπλισμός. Για την ομάδα του Πενταδάκτυλου, αναρριχητικός και κατασκηνωτικός
εξοπλισμός.
Δήλωση με προκαταβολή από: 21/1
Αρχηγοί: Γιάννης Δημητράκης, Αντώνης Παπάδης

16/2 Canyoning: Φαράγγι Τρίτωνα Ηλείας

3.2.II

Το πανέμορφο ανοικτό φαράγγι Τρίτωνα, με πυκνή βλάστηση,χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες και έναν εντυπωσιακό καταρράκτη 50 μέτρων, ενδείκνυται για μια πρώτη επαφή με το canyoning. Βαθμός δυσκολίας: Μικρής
δυσκολίας (3.2.II). Διάρκεια κατάβασης: 3 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης. Δεν απαιτείται προηγούμενη
εμπειρία κατάβασης φαραγγιών.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Ανδρίτσαινας Ηλείας.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 10/2
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

23/2 Φαράγγι Κλεισούρας – Μονή Οσίου Λουκά

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας και το εργοστάσιο της Πεσινέ. Πορεία στο παλιό
μονοπάτι μέσα στο φαράγγι της Κλεισούρας, περνώντας κι από το εντυπωσιακό πέτρινο γεφύρι. Βγαίνοντας από
το φαράγγι, πορεία σε αγροτικούς δρόμους με κατάληξη στο μοναστήρι του Όσιου Λουκά. Επίσκεψη στο θαυμάσιο
βυζαντινό αυτό μνημείο και προώθηση στο Δίστομο για φαγητό. ΩΠ 4, ΥΔ 600μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 17/2
Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

26/2 Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών
Τετάρτη 19:30 - Το σεμινάριο οργανώνεται από την Περιφέρεια Ορειβατικών Συλλόγων Αττικής και Ευβοίας.
(Πληροφορίες από τη γραμματεία του ΠΟΑ για τον τόπο διεξαγωγής του).
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29/2 - 2/3 Καθαρή Δευτέρα στη Σκύρο με τον ΠΟΑ

1

Μια εξαιρετική ευκαιρία να ζήσουμε το μοναδικό καρναβάλι της πανέμορφης και γραφικής Σκύρου, με τους παραδοσιακούς Γέρους και τις Κορέλες, τα σατυρικά τραγούδια και δρώμενα, τα κουδούνια που ακούγονται στα στενά της Χώρας,
όλα αυτά τα έθιμα που έχουν τις ρίζες τους στη λατρεία του Πάνα αλλά και τις αρχαίες διονυσιακές γιορτές.
Σάββατο: Αναχώρηση το πρωί για Κύμη και μετάβαση με πλοίο στη Σκύρο (οι ακριβείς ώρες αναχωρήσεων θα
ανακοινωθούν όταν οριστικοποιηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια του τριημέρου). Προώθηση με πούλμαν από το
λιμάνι για δείπνο και διανυκτέρευση. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στο νησί.
Κυριακή: Χώρα – Αναβάλσα – Άγιος Μέρωνας – Παναγία Λυμπιανή. Προώθηση στη Χώρα και κυκλική πορεία μέσα
από όμορφο πευκόφυτο πεδίο με πολλά σημεία ενδιαφέροντος, όπως ιστορικά ξωκλήσια και πέτρινα γεφύρια. Κατάληξη στην Παναγία την Λυμπιανή, επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. ΩΠ 5, ΥΔ +500μ., -460μ.
Καθαρή Δευτέρα: Το πρωί θα απολαύσουμε το παραδοσιακό λαϊκό πανηγύρι που στήνεται στην κεντρική πλατεία
της Χώρας, με τους Σκυριανούς να φορούν τις πλουμιστές παραδοσιακές φορεσιές τους. Το μεσημέρι, προώθηση
στο λιμάνι της Σκύρου, μετάβαση με το πλοίο στην Κύμη και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση συμμετοχής με προκαταβολή από: 28/1
Αρχηγοί: Ιωάννα Πολύδερα, Χρήστος Χρυσάφης

1-2/3 Καθαρή Δευτέρα: Canyoning: Φαράγγια Πανοράματος και Λαγκάδας Μέλπειας Μεσσηνίας
Ιδανική εξόρμηση για όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας συνδυάζοντας την
κατάβαση φαραγγιών με την εορταστική ατμόσφαιρα στην περιοχή με κούλουμα και την παραδοσιακή λαγάνα.
Φαράγγι Πανόραμα: Ένα φαράγγι κυρίως άνυδρο, με καθετότητα, αλλεπάλληλες καταβάσεις και απίστευτη θέα
στον μεσσηνιακό κάμπο. ΒΔ: Εύκολο (3-1-ΙΙ). Διάρκεια κατάβασης: 4 ώρες. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Μέτρια φυσική κατάσταση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία κατάβασης φαραγγιών.
Φαράγγι Λαγκάδας, Μέλπεια: Ανοικτό φαράγγι με παρουσία υγρού στοιχείου και βλάστηση στις όχθες του. Το
φαράγγι καταλήγει σε δυο συνεχόμενες λίμνες 5 και 8 μέτρων, ιδανικές για άλματα. ΒΔ: Εύκολο (3-2- ΙΙ). Διάρκεια
κατάβασης: 4 ώρες. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση. Δεν απαιτείται προηγούμενη
εμπειρία κατάβασης φαραγγιών. Μετακίνηση: Με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Μέλπειας Μεσσηνίας. Διαμονή:
Σε δωμάτια ή σκηνές.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης. Κατασκηνωτικό υλικό σε περίπτωση διαμονής σε σκηνές.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 20/2
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

8/3 Ελικώνας

2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για την Αγία Άννα «των Ελάτων». (700μ.). Πορεία σε δασικό δρόμο και κατόπιν
σε καλογραμμένο μονοπάτι μέσα σε πυκνό ελατοδάσος προς χώρο εγκαταλελειμμένων ορυχείων βωξίτη και, στη
συνέχεια, σε βραχώδες πεδίο μέχρι την υψηλότερη κορυφή του Ελικώνα, την Παλιοβούνα (1748μ.), με πανοραμική
θέα στην πεδιάδα της Κωπαΐδας, τον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς και τον Παρνασσό. Κατάβαση προς ΒΔ και κατάληξη σε ένα από τα ομορφότερα ορεινά τοπία της Στερεάς Ελλάδας, το οροπέδιο Αρβανίτσα (950μ.). Φαγητό και
επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 6-7,ΥΔ +1050μ./-700μ.
Δήλωση από: 27/2
Αρχηγοί: Λάζαρος Κουλπούζης, Διονύσης Κουκουλάς

11/3 Αυστριακές και Ελβετικές Άλπεις με τον ΠΟΑ
Τετάρτη 19:30 - Προβολή ψηφιακών φωτογραφιών από τις εξορμήσεις του ΠΟΑ το καλοκαίρι του
2019 στις Άλπεις. Παρουσίαση: Γιάννης Δημητράκης

15/3 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Μονή Μεγάλου Σπηλαίου

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων. Πορεία από τον Ξηρόκαμπο (1600μ.)
μέσα σε πυκνό ελατοδάσος και κατόπιν από διάσελο με όμορφη θέα στην κοιλάδα του Βουραϊκού, διάσχιση όμορφης ρεματιάς και, περνώντας κάτω από την ορθοπλαγιά του Μεγάλου Σπηλαίου και τον τόπο θυσίας των μοναχών,
κατάληξη στο Μέγα Σπήλαιο. ΩΠ 4-5, ΥΔ -700.
Δήλωση από: 5/3
Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

15/3 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Νεραϊδόραχη

X2

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων. Ανάβαση μέχρι το εγκαταλελειμμένο
ορειβατικό καταφύγιο στη θέση Πουλιού Βρύση (2000μ.) και κατόπιν στο διάσελο μεταξύ Αυγού και Νεραϊδόραχης
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(2100μ.). Στη συνέχεια, ανάβαση προς την κορυφογραμμή που οδηγεί στην κορυφή Νεραϊδόραχη (2340μ.), τη δεύτερη
σε υψόμετρο κορυφή του Χελμού, όπου βρίσκεται το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Αρίσταρχος.
Ανάλογα την ποιότητα του χιονιού, επιστροφή από τα ίδια ή από εναλλακτική διαδρομή. ΩΠ 5, ΥΔ 650μ.
Δήλωση συμμετοχής από: 5/3
Αρχηγός: Νίκη Παπασταθοπούλου

18/3 Βιβλιοπαρουσίαση: Στο δρόμο για την Πυθία
Τετάρτη 19:30 - Παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Σταμέλλου «Στο δρόμο για την Πυθία: Άγραφα – Καρπενήσι
– Δελφοί, το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4».

21-22/3 Πάρνωνας: Βαμβακού – καταφύγιο – Μεγάλη Τούρλα (1935μ.) – Μονή Μαλεβής 1 / X1
Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Βαμβακού Λακωνίας. Πορεία από μονοπάτι μέσα σε δάση με μαυρόπευκα
μέχρι το καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης, όπου και η διανυκτέρευση. ΩΠ 2, ΥΔ 450μ., ΒΔ 1.
Κυριακή: Πορεία προς την κορυφή του Πάρνωνα Μεγάλη Τούρλα (1935μ.) και, στη συνέχεια, από μονοπάτι, κατάληξη στη Μονή Μαλεβής. ΩΠ 6, ΥΔ 500μ., ΒΔ Χ1. Φαγητό στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κραμπόν και πιολέ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 4/3
Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης

28/3 Ακροκόρινθος – Πεντεσκούφι

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 08:00 για Αρχαία Κόρινθο – Κρήνη του Χατζή-Μουσταφά. Ανάβαση από μονοπάτι στην
ακρόπολη, το κάστρο του Ακροκορίνθου 580μ. Περιήγηση και ξενάγηση στον χώρο και κατόπιν πορεία προς το
Καστέλλο Πεντεσκούφι. Επιστροφή στον Ακροκόρινθο και προώθηση στην Αρχαία Κόρινθο ή στα Λουτρά Ωραίας
Ελένης για φαγητό. ΩΠ 5, ΥΔ 500μ.
Δήλωση από: 18/3
Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

29/3 Canyoning: Καταρράκτης Πράσινος

5.2.ΙΙΙ

Ο επιβλητικός αυτός καταρράκτης, που είναι ορατός από την Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών, με την απίστευτη
θέα στον Κορινθιακό Κόλπο και συνολικό ύψος 140μ., θα ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη στην κυριακάτικη
αυτή εξόρμηση.
Διάρκεια κατάβασης: 4 ώρες (συν πεζοπορία 20΄ με ελαφρά κατηφορική κλίση για την προσέγγιση στην είσοδο
του φαραγγιού και 20΄ για την επιστροφή). ΒΔ: Δύσκολο (5.2.ΙΙΙ). Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προηγούμενη
εμπειρία κατάβασης φαραγγιού, καλή φυσική κατάσταση, καλή γνώση χειρισμού των σχοινιών.
Μετακίνηση: Με ιδιωτικά μέσα στην περιοχή Ροδίνη Αχαΐας.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 19/3
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

4-5/4 Λουτρά Υπάτης – Γουλινάς (1467μ.) – Καστανιά – Πετρωτός

1

Σάββατο: Αναχώρηση στις 07:00 για Άνω Καλλιθέα Φθιώτιδας. Ανάβαση, μέσα από δρυοδάσος και κατόπιν
ελατοδάσος, στον Γουλινά (1467μ.), με την πανοραμική θέα στα βουνά της Ρούμελης. Επιστροφή από τα ίδια
στην Άνω Καλλιθέα. ΩΠ 5, ΥΔ 800μ. Προώθηση στα Λουτρά Υπάτης, όπου και η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο.
Δυνατότητα για ιαματικά λουτρά.
Κυριακή: Κυκλική διαδρομή στην περιοχή της Οίτης. Από την Υπάτη και ακολουθώντας το μονοπάτι των Φαρμακίδων, επίσκεψη, διαδοχικά, στους δύο εντυπωσιακούς καταρράκτες του Ροδόκαλου, με κατάληξη στη γέφυρα
του Ξεριά. Προώθηση στο χωριό Καστανιά και συνέχιση της πορείας προς το εκκλησάκι του Αγ. Αθανασίου, το
διάσελο και την κορυφή του Πετρωτού, το κάστρο της Υπάτης, και κατάληξη στην Υπάτη. ΩΠ 6, ΥΔ 400μ. Φαγητό
και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση με προκαταβολή από: 9 /3 	
Αρχηγοί: Διονύσης Κουκουλάς, Γιάννης Λυκοτραφίτης

3-5/4 Ορειβατικό σκι (Περιφέρειας): Εαρινή Τριλογία Ρούμελης (Παρνασσός, Βαρδούσια, Γκιώνα)
Παρασκευή: Παρνασσός. Αναχώρηση πολύ πρωί για Κελάρια. Ανάβαση στην κορυφή Τσάρκος (2415μ.) και
κατάβαση της χαράδρας της Βελίτσας. Μια ομάδα θα ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή: ανάβαση στην κορυφή
του Παρνασσού (Λιάκουρα,2456μ.) και κατάβαση στο Λύκερι. Το απόγευμα, αναχώρηση για Αθανάσιο Διάκο, όπου
και η διανυκτέρευση σε δωμάτια ή σκηνές.
Σάββατο: Βαρδούσια. Ανάβαση από Προφήτη Ηλία στα καταφύγια και κατόπιν από τις Πόρτες στην κορυφή
(Κόρακας, 2495μ.). Κατάβαση από το Ασανσέρ ή από τις Κοπρισιές (αναλόγως καιρικών συνθηκών, ποιότητας
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χιονιού και σύνθεσης ομάδων) στον Αθανάσιο Διάκο για τη διανυκτέρευση.
Κυριακή: Γκιώνα. Ανάβαση από Μνήματα, Βαθιά Λάκκα, διάσελο, κορυφή Πυραμίδα (2510μ.) Κατάβαση από το
ΒΑ λούκι της Πυραμίδας στο διάσελο, ανάβαση στην κορυφή Πλατυβούνα (2317μ.) και κατάβαση από το βόρειο
couloir της Πλατυβούνας στα Μνήματα. Επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξάρτυση διασχίσεων ορειβατικού σκι, καλή φυσική κατάσταση, ή επάρκεια στο σκι εκτός
πίστας.
Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και στις τρεις εκδηλώσεις.
Δήλωση με προκαταβολή από: 10/3
Αρχηγοί: Πάνος Χλωροκώστας, Σταύρος Μωραϊτίνης

2

12/4 Μαίναλο: Αϊντίνης (1849μ.)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Καρδαρά Αρκαδίας. Ανάβαση από μονοπάτι προς Ροεινό, μέσα σε πανέμορφο
ελατοδάσος, μέχρι το διάσελο, και κατόπιν στην κορυφή, με εκπληκτική θέα στα γύρω βουνά της Πελοποννήσου.
Επιστροφή από τα ίδια. Φαγητό σε ταβέρνα στην Κάψια και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 6, ΥΔ 820μ.
Δήλωση από: 1/4
Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης

1

16-20/4 Πάσχα στη Χίο με τον ΠΟΑ

Μ. Πέμπτη: Αναχώρηση από Πειραιά με απογευματινό πλοίο για Χίο (άφιξη νωρίς το πρωί της επομένης).
Μ. Παρασκευή: Περιήγηση στο νότιο μέρος του νησιού, στα περίφημα μαστιχοχώρια. Επίσκεψη στα διατηρητέα
και πολύ γραφικά χωριά Πυργί και Μεστά. Πορεία από τα Μεστά προς το χωριό Ολύμποι. ΩΠ 1, ΥΔ 100μ. Επίσκεψη
στην πετρόκτιστη Βέσσα, καστροχώρι παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στη Χώρα νωρίς το απόγευμα και
τακτοποίηση σε ξενοδοχείο. Το βράδυ, συμμετοχή στην περιφορά του Επιταφίου.
Μ. Σάββατο: Επίσκεψη στην εκπληκτική Νέα Μονή, μεσαιωνικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς που προστατεύεται από την UNESCO και κατόπιν περιήγηση στο γραφικό χωριό Αυγώνυμα. Στη συνέχεια, προώθηση στο
αυθεντικό καστροχώρι του Ανάβατου, τον «Μυστρά» της Χίου και περιήγηση στα γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια του.
Πορεία σε μονοπάτι μέχρι τη μονή των Αγίων Πατέρων και κατόπιν σε διατηρημένο λιθόστρωτο δρόμο, με κατάληξη
στο παραλιακό Λιθί. Γεύμα στις γραφικές ψαροταβέρνες του και, νωρίς το απόγευμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Το βράδυ, όποιος επιθυμεί μπορεί να μεταβεί στον Βροντάδο για το γνωστό σε όλους έθιμο με τις ρουκέτες, που
λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο μετά την Ανάσταση. ΩΠ 4, ΥΔ 300μ.
Κυριακή Πάσχα: Προώθηση στο βόρειο μέρος του νησιού, στο χωριό Νέα Ποταμιά, και πορεία προς τον παλαιότερο, μη κατοικούμενο οικισμό της Παλιάς Ποταμιάς. Στη συνέχεια, πορεία από μονοπάτι προς τη Βολισσό, το
μεγαλύτερο χωριό της ΒΔ Χίου, με το καλοδιατηρημένο βυζαντινό κάστρο. Συνέχιση της πορείας προς τη θάλασσα
με κατάληξη στην παραλία Λιμνιά. ΩΠ3, ΥΔ -500μ.
Δευτέρα Διακαινησίμου: Περιήγηση στον περίφημο Κάμπο, την εύφορη πεδιάδα της Χίου, με τα γεμάτα
εσπεριδοειδή περιβόλια και τα υπέροχα αρχοντικά. Κατόπιν, επίσκεψη στα Θυμιανά και την εκκλησία του Αγίου
Ευστρατίου, γνωστή για τη χαρακτηριστική τοπική πέτρα με την οποία έχει κτιστεί. Προώθηση στο λιμάνι και
επιστροφή με το πλοίο στον Πειραιά.
Σημείωση: Οι ώρες αναχωρήσεων θα ανακοινωθούν όταν οριστικοποιηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν στο www.poa.gr, στο facebook, καθώς και από τη Γραμματεία
του ΠΟΑ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 17/3
Αρχηγοί: Ιωάννα Πολύδερα, Χρήστος Χρυσάφης

3

26/4 Βόρεια Εύβοια: Διάσχιση στο Καντήλι

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για το χωριό Τρούπι Ευβοίας (225μ). Πορεία προς Καλή Πηγή και το εκκλησάκι
της Ζωοδόχου Πηγής (780μ.) μέχρι τη θέση Αγνάντι (1000μ.), με πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Στη συνέχεια, ανάβαση προς το Πέρασμα του Χρυσαετού και τη Στρουγγίτσα (1236μ.), την ψηλότερη κορυφή του όρους Καντήλι, με
την περιμετρική θέα στο Αιγαίο, τον Ευβοϊκό, όλα τα βουνά της Εύβοιας (Δίρφυς, Ξεροβούνι, Ευβοϊκός Όλυμπος,
Πυξαριάς, Κτυπάς, Ξηρόν Όρος, Τελέθριο) και την εντυπωσιακή ακτογραμμή του Βόρειου Ευβοϊκού. Συνέχιση της
πορείας κατά μήκος της κορυφογραμμής προς διάσελο Δρακότουρλας–Κούβερλου και κατάβαση από μονοπάτι
προς Ξυλαγκαθόρεμα, με κατάληξη στο χωριό Δαφνούσα (250μ). Επιστροφή στην Αθήνα με σύντομη στάση για
φαγητό, εάν υπάρχει χρόνος. ΩΠ 7, ΥΔ 1000μ.
Δήλωση από: 20/4
Αρχηγοί: Γιώργος Γραικός, Νίκη Παπασταθοπούλου

1-3/5 Πρωτομαγιά: Μετέωρα – Τριγγία (2204μ.), Μοράβα (1845μ.)

1

, 2 , 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 07:30 για Καλαμπάκα - Καστράκι. Κυκλική διαδρομή από Μονή Αγίου Νικολάου
Αναπαυσά προς Μονή Μεταμόρφωσης, παλιά Μονή Αγίου Δημητρίου, Μονή Υπαπαντής και επιστροφή προς το
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βράχο της Ντούπιανης. ΩΠ 3, ΥΔ 200μ, ΒΔ 1. Μετάβαση στο χωριό Καστανιά (830μ.), όπου θα γίνουν οι διανυκτερεύσεις σε αντίσκηνα και δωμάτια.
Σάββατο: 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., ΒΔ 3 (κατάβαση Κρανιά: ΥΔ 1050μ.).
Κυριακή: Από την Καστανιά (830μ.), πορεία μέσα σε πυκνό δάσος και ανάβαση στην προσιτή και όμορφη κορυφή
Μοράβα (1845μ.). Ακολούθως, σχετικά σύντομη κατάβαση σε σημείο του κεντρικού ασφαλτόδρομου (1290μ.).
Αναχώρηση για Καλαμπάκα, στάση για φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 6-7, ΥΔ 1015μ., ΒΔ 2.
Δήλωση με προκαταβολή από: 14/4
Αρχηγός: Γιάννης Τζίμας

1-2/5 Πρωτομαγιά: Canyoning: Ερύμανθος: Φαράγγι Τεθρέα – καταρράκτης Καρδιάς
Το διήμερο αυτό της Πρωτομαγιάς (Παρασκευή – Σάββατο), θα γιορτάσουμε την άνοιξη διασχίζοντας ένα φαράγγι
και έναν καταρράκτη στην περιοχή του Ερύμανθου.
Φαράγγι Τεθρέα. Για την προσέγγιση του φαραγγιού, πορεία σε υπέροχο μονοπάτι με βελανιδιές, κουμαριές,
κέδρους και ψηλά έλατα. Το φαράγγι είναι ανοικτό, με εντυπωσιακό ανάγλυφο και παρουσία νερού, ενώ η θέα
ανάμεσα στους επιβλητικούς ορεινούς όγκους κατά την κατάβαση είναι μοναδική. ΒΔ: Εύκολο (2.2.II). Διάρκεια
κατάβασης: 4 ώρες (συν πεζοπορία 45΄ για την προσέγγιση της εισόδου του φαραγγιού και 45΄ λεπτά για την
επιστροφή). Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία
κατάβασης φαραγγιών.
Καταρράκτης Καρδιάς. Η ονομασία δόθηκε λόγω του σχήματός του. Έχει ύψος 110μ. Διάρκεια κατάβασης: 2
ώρες. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία κατάβασης
φαραγγιών.
Μετακίνηση και διαμονή: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο Χωριό Σπαρτιά Αχαΐας. Απαιτείται κατασκηνωτικός
εξοπλισμός. Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης. Πλήρης κατασκηνωτικός εξοπλισμός.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 20/4
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

10/5 Βουραϊκός

1

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:30 για Διακοφτό – Ζαχλωρού. Κατάβαση του φαραγγιού του Βουραϊκού παράλληλα
με τις γραμμές του οδοντωτού μέχρι το Διακοφτό. ΩΠ 4-5.
Δήλωση από: 29/4
Αρχηγός: Ράνια Χατζηδάκη

8-10/5 Μπέλες

3

Παρασκευή: Αναχώρηση λίγο πριν τα μεσάνυχτα με τραίνο από τον Σταθμό Λαρίσης για Θεσσαλονίκη – Λεβαδειά
Κερκίνης.
Σάββατο: Προώθηση στη Ροδόπολη και μεταφορά με αγροτικά στα Πορόια. Πορεία μέσα από τη χαράδρα της
Φουντοκλούς μέχρι την Ομορφοπλαγιά, όπου βρίσκεται το ιστορικό πολυβολείο Η8 του ήρωα Λοχία Δημήτρη Ίτσιου.
Άφιξη στο καταφύγιο του ΕΟΣ Μπέλες (1777μ.), όπου και η διανυκτέρευση. Προαιρετική μικρή πορεία προς τη
βουλγαρική θέση Όβατζικ με θέα στη λίμνη Δοϊράνη. ΩΠ 6, ΥΔ 1400μ.
Κυριακή: Ανάβαση προς την κορυφογραμμή, όπου θα συναντήσουμε παρατηρητήρια, πολυβολεία και χαρακώματα
με ιστορία ενός αιώνα στο ευαίσθητο σύνορο που χωρίζει Βουλγαρία και Ελλάδα. Είσοδος σε βουλγαρικό έδαφος
και πορεία μιας ώρας μέχρι τη βάση του κώνου της κορυφής Ράντομιρ (2031μ.), την οποία θα προσεγγίσουμε από
τη βουλγαρική πλευρά. Εκπληκτική θέα προς την κοιλάδα της Μαριανούπολης, τα Στενά της Κρέσνας, την οροσειρά
του Πιρίν και τα γύρω ελληνικά και βουλγαρικά βουνά. Κατάβαση στο Νεοχώρι για φαγητό και αναχώρηση με το
τραίνο των 22:00 για Θεσσαλονίκη – Αθήνα. Άφιξη νωρίς το πρωί. ΩΠ 9, ΥΔ +200μ., -2000μ.
Δήλωση από: 20/4
Αρχηγοί: Λεωνίδας Μαργέλης, Χρήστος Χρυσάφης

15-17/5 Νότια Πίνδος: Παχτούρι – Τσιγκόρι (1976μ.) – Μακριά Ράχη,
Κοκκινόβρυση Νεράιδας (2060μ.) (Εξόρμηση Περιφέρειας)

3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 16:30 από Mενίδι και στις 17:00 από Ομόνοια για Νεράιδα Τρικάλων. Διανυκτέρευση
σε ξενώνα ή σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στο Παχτούρι (960μ.) και ανάβαση στην κορυφή Τσιγκόρι (1976μ.) μέσα από πανέμορφο
πετρόχτιστο μονοπάτι λαξευμένο στα βράχια. Κατόπιν, χωρισμός σε δύο ομάδες:
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A΄ ομάδα: Πορεία στην κορυφογραμμή, ανάβαση στην κορυφή Παχτουρνιάσκα (2020μ.), διάσχιση της Μακριάς
Ράχης (μέγιστο υψόμετρο: 1977μ.) και κατάβαση στην τοποθεσία Γεφύρι Αλεξίου (600μ.). ΩΠ 10-11.
Β΄ ομάδα: Κατάβαση στο Αρματωλικό (850μ.). ΩΠ 8.
Μετάβαση στην Αθαμανία για τη διανυκτέρευση σε ξενώνα ή σκηνές.
Κυριακή: Προώθηση στην Πύρρα (1000μ.) και, μέσα από ελατοδάσος, ανάβαση στην κορυφή Κοκκινόβρυση
(2060μ.) του συγκροτήματος της Νεράιδας. ΩΠ 6. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα.
Δήλωση από: 29/4
Αρχηγός: Νίκη Παπασταθοπούλου

1

17/5 Φαράγγι Λούσιου

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Δημητσάνα Αρκαδίας. Επίσκεψη στο Μουσείο Υδροκίνησης (προαιρετικά) και
στη συνέχεια πορεία σε μονοπάτι μέσα από πλατάνια παράλληλα με τον ποταμό Λούσιο προς Μονή Φιλοσόφου
και Μονή Προδρόμου, με κατάληξη στο πέτρινο γεφύρι και τον εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας.
Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4-5, ΥΔ ασήμαντη.
Δήλωση από: 6/5
Αρχηγός: Αντώνης Παπάδης

1

23-24/5 Πεζοπορία στον Ερύμανθο

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06.30 για Αλεποχώρι Αχαΐας. Πορεία από μονοπάτι προς τη Μονή Ταξιαρχών και τον
μεγάλο καταρράκτη του Τεθρέα. Επιστροφή από τα ίδια και προώθηση στην Άνω Βλασία, όπου και η διανυκτέρευση
σε δωμάτια ή σκηνές. ΩΠ 4, ΥΔ 400μ.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Τσαπουρνιά και πορεία από μονοπάτι και δασικό δρόμο προς τον καταρράκτη
Γκρεμιστό. Επιστροφή στο χωριό από άλλη διαδρομή. ΩΠ 5, ΥΔ 600μ.
Δήλωση με προκαταβολή από: 6/5
Αρχηγός: Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

4

23-24/5 Ερύμανθος

Σάββατο: Αναχώρηση στις 06:30 για Καλέτζι Αχαΐας. Ανάβαση από δασικό δρόμο και μονοπάτι στην θέση Κάθισμα. Στη συνέχεια, μέσα από εντυπωσιακό μονοπάτι κάτω από τις ορθοπλαγιές του Προφ. Ηλία και περνώντας
αμέτρητους καταρράκτες, κατάληξη στις στάνες στο Μαυρολιθάρι, κάτω από το διάσελο του Ωλενού, όπου και η
διανυκτέρευση σε σκηνές. ΩΠ 7, ΥΔ 900μ.
Κυριακή: Ανάβαση στο διάσελο και κατόπιν στην κορυφή του Ωλενού (2221μ.). Επιστροφή στο διάσελο και, από
θαυμάσιο μονοπάτι, κατάβαση μέχρι το χωριό Τσαπουρνιά. ΩΠ 7, ΥΔ +500μ., -1300μ.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό (μεταφέρεται από τους συμμετέχοντες).
Δήλωση από: 6/5
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

3

31/5 Μικρή Ζήρεια

Κυριακή: Αναχώρηση στις 07:00 για Κεφαλάρι Κορινθίας (810μ). Ανάβαση μέσα από πυκνό δάσος ελάτης και
κέδρου στο οροπέδιο των Ισωμάτων και κατόπιν στη κορυφή Ντουσιά (2086μ.). Επιστροφή από τα ίδια στο Κεφαλάρι.
Φαγητό σε τοπική ταβέρνα. ΩΠ 7, ΥΔ 1250μ.
Δήλωση από: 20/5
Αρχηγός: Μάκης Κακολύρης

5-8/6 Αγίου Πνεύματος: Πεζοπορία στον Σμόλικα – Μονή Στομίου 1 , 2 , 3
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Κόνιτσα, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια ή σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στο χωριό Πουρνιά και πορεία από μονοπάτι μέχρι την κορυφή Κλέφτης (1847μ.). Επιστροφή
από τα ίδια και προώθηση στην Κόνιτσα για τη διανυκτέρευση. ΩΠ6, ΥΔ 800μ., ΒΔ 2.
Κυριακή: Προώθηση στο χωριό Αγ. Παρασκευή (Κεράσοβο) και ανάβαση από θαυμάσιο μονοπάτι μέχρι τη Δρακόλιμνη. Επιστροφή από τα ίδια και προώθηση στην Κόνιτσα για τη διανυκτέρευση. ΩΠ 6, ΥΔ 1200μ., ΒΔ 3.
Δευτέρα: Από το περίφημο τοξωτό γεφύρι της Κόνιτσας, ανάβαση, από δρόμο και μονοπάτι παράλληλα με τον
ποταμό Αώο, στην επιβλητική μονή Στομίου. Επιστροφή από τα ίδια στην Κόνιτσα, φαγητό και επιστροφή στην
Αθήνα. ΩΠ 4, ΥΔ 400μ., ΒΔ 1.
Δήλωση με προκαταβολή από: 5/5
Αρχηγός: Ιωάννα Πολύδερα

5-8/6 Αγίου Πνεύματος: Σμόλικας – Μονή Στομίου

1

& 4

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Κόνιτσα, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια ή σκηνές.
Σάββατο: Προώθηση στο χωριό Πουρνιά και πορεία από μονοπάτι μέχρι την κορυφή Κλέφτης (1847μ.). Κατόπιν,
πορεία στην κορυφογραμμή της Νταλιόπολης και της Μισορράχης, με κατάληξη στη Δρακόλιμνη, όπου και η
διανυκτέρευση σε σκηνές. ΩΠ 10, ΥΔ 1200μ., ΒΔ 4.
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Κυριακή: Ανάβαση στην κορυφή Γέρος του Σμόλικα (2631μ.) και κατάβαση, μέσα από την εντυπωσιακή χαράδρα του Βαθύλακκου, στην Αγ. Παρασκευή. Προώθηση στην Κόνιτσα για τη διανυκτέρευση. ΩΠ 7, ΥΔ +400μ.,
– 1600μ., ΒΔ 4.
Δευτέρα: Από το περίφημο τοξωτό γεφύρι της Κόνιτσας, ανάβαση, από δρόμο και μονοπάτι παράλληλα με τον
ποταμό Αώο, στην επιβλητική μονή Στομίου. Επιστροφή από τα ίδια στην Κόνιτσα. ΩΠ 4, ΥΔ 400μ., ΒΔ 1. Όσοι
επιθυμούν και διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, μπορούν να επιχειρήσουν την καλύτερη via ferrata της χώρας
μας, που καταλήγει στο γεφύρι της Κόνιτσας. Φαγητό και επιστροφή στην Αθήνα.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό (μεταφέρεται από τους συμμετέχοντες). Για τη via ferrata (προαιρετικός): σετ
via ferrata, κράνος, ζώνη.
Δήλωση με προκαταβολή από: 5/5
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης

7-8/6 Αγίου Πνεύματος: Canyoning: Όλυμπος, φαράγγι Ορλιά – Κίσσαβος, φαράγγι Καλυψούς
Μια εκπληκτική διήμερη απόδραση (Κυριακή – Δευτέρα) στην περιοχή του Ολύμπου, για να διασχίσουμε δυο
φαράγγια με μοναδική ομορφιά και μεγάλη επισκεψιμότητα. Τα διάφανα νερά, οι φυσικές τσουλήθρες και η πυκνή
βλάστησή τους δημιουργούν έναν επίγειο παράδεισο.
Φαράγγι Ορλιά, Β΄τμήμα. Διάρκεια κατάβασης: 5 ώρες. ΒΔ: Μικρής δυσκολίας (3.3.II).
Φαράγγι Καλυψούς. Διάρκεια κατάβασης: 4 ώρες.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Μέτρια φυσική κατάσταση και γνώση κολύμβησης. Δεν απαιτείται προηγούμενη
εμπειρία κατάβασης φαραγγιών. Μετακίνηση: Με ιδιωτικά μέσα. Διαμονή: Σε δωμάτια ή σκηνές.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης. Κατασκηνωτικό υλικό σε περίπτωση διαμονής σε σκηνές.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 21/5
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

12-14/6 Συνάντηση σηματοδότησης Λαζορέματος Γκιώνας
Παρασκευή-Κυριακή: Κάλεσμα σε όλα τα μέλη μας για εθελοντική εργασία με σκοπό την επαναχάραξη, τον
καθαρισμό και τη σηματοδότηση του μονοπατιού Συκιά – Βαθιά Λάκκα.
Δήλωση από: 26/5.
Συντονίστρια: Νίκη Παπασταθοπούλου

1

14/6 Σοφικό – Τζαλίκα (780μ.)

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Σοφικό Κορινθίας – κατασκήνωση Ράντζο. Κυκλική πορεία σε πευκόφυτα
μονοπάτια μέχρι τις κορυφές Κεραίες και Τζαλίκα (780μ.), με υπέροχη θέα στον Αργοσαρωνικό, και επιστροφή
από τα ίδια στο Ράντζο. Προώθηση στον Κόρφο για μπάνιο και φαγητό. ΩΠ 4, ΥΔ 300μ., ΒΔ 1.
Δήλωση από: 3/6
Αρχηγός: Θανάσης Πρέντζας

1

19-21/6 Πάντα Βρέχει

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Δομνίστα Ευρυτανίας, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια ή σκηνές.
Σάββατο: Από τη γέφυρα του Κρικελοπόταμου, πορεία μέσα στο ποτάμι μέχρι τη Ροσκά, όπου και η διανυκτέρευση
σε σκηνές, που θα μεταφερθούν με αγροτικό. ΩΠ 7, ΥΔ 200μ.
Κυριακή: Κατάβαση του Κρικελοπόταμου μέχρι το εντυπωσιακό Πάντα Βρέχει και κατόπιν μέχρι τη γέφυρα
Μπακογιάννη. Προώθηση στο Μεγάλο Χωριό για φαγητό. ΩΠ 5, ΥΔ ασήμαντη.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό, δεύτερα παπούτσια για τη διάσχιση στο ποτάμι.
Δήλωση με προκαταβολή από: 27/5
Αρχηγός: Λάζαρος Κουλπούζης

19-21/6 Πάντα Βρέχει – Πλατανάκι (1720μ.)

1

& 3

Παρασκευή: Αναχώρηση στις 17:30 για Δομνίστα Ευρυτανίας, όπου και η διανυκτέρευση σε δωμάτια και σκηνές.
Σάββατο: Πορεία από το παλιό μονοπάτι μέχρι τη Σκοπιά και, κατόπιν, από παλιά πετρόχτιστα μονοπάτια, μέχρι
τη Ροσκά. ΩΠ 8, ΥΔ 1300μ., ΒΔ 3. Προαιρετική ανάβαση στην κορυφή Πλατανάκι (1720μ.) με την πανοραμική
θέα και επιστροφή από τα ίδια στη Ροσκά για τη διανυκτέρευση σε σκηνές, που θα μεταφερθούν με αγροτικό.
ΩΠ 4, ΥΔ 750μ., ΒΔ 3.
Κυριακή: Κατάβαση του Κρικελοπόταμου μέχρι το εντυπωσιακό Πάντα Βρέχει και κατόπιν μέχρι τη γέφυρα της
Κοντίβας. Ανάβαση από το παλιό μονοπάτι μέχρι τον εγκαταλελειμμένο οικισμό και, στη συνέχεια, περνώντας από
τρία διάσελα της Καλιακούδας, κατάληξη στο Μεγάλο Χωριό για το φαγητό. ΩΠ 9, ΥΔ 1200μ., ΒΔ 3.
Εξοπλισμός: Κατασκηνωτικό υλικό, δεύτερα παπούτσια για τη διάσχιση στο ποτάμι.
Δήλωση με προκαταβολή από: 27/5
Αρχηγός: Γιάννης Δημητράκης
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27/6 Canyoning: Χελμός: Καταρράκτης Υδάτων Στυγός

6.4.IV

Μια σαββατιάτικη εξόρμηση στον εντυπωσιακό καταρράκτη της Στυγός, που πρωταγωνιστεί στην αρχαία ελληνική
μυθολογία. Έχει ύψος 200μ.και είναι σπασμένος σε 6 αλλαγές στον αέρα. Μια πραγματική πρόκληση!
Διάρκεια κατάβασης: 5 ώρες (συν πεζοπορία 50΄ για την επιστροφή από την έξοδο). ΒΔ: Πολύ δύσκολο (6.4.IV).
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προηγούμενη εμπειρία κατάβασης φαραγγιού, πολύ καλή φυσική κατάσταση, πολύ
καλή γνώση χειρισμού των σχοινιών.
Μετακινήσεις: Με ιδιωτικά μέσα. Διαμονή: Σε σκηνές.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 17/6
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

1

28/6 Στρόπωνες – Χιλιαδού

Κυριακή: Αναχώρηση στις 08:00 για Στρόπωνες Εύβοιας. Κατάβαση προς τη ρεματιά, είσοδος στο φαράγγι των
Στροπώνων και πορεία παράλληλα με τη φυσική ροή του ποταμού Στροπωνιάτη, σε μια διαδρομή γεμάτη τρεχούμενα νερά, πλατάνια και άλλα ψηλά δέντρα που θα μας προσφέρουν φυσική σκιά. Η πορεία οδηγεί πότε στη δεξιά
και πότε στην αριστερή όχθη του ποταμού. Κατάληξη στην όμορφη παραλία της Χιλιαδούς για ένα απολαυστικό
μπάνιο. Φαγητό στις ταβέρνες της παραλίας και επιστροφή στην Αθήνα. ΩΠ 4, ΥΔ -320μ.
Δήλωση από: 17/6
Αρχηγοί: Λάζαρος Κουλπούζης, Πηνελόπη Παρασκευοπούλου

18-19/7 80η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση στον Όλυμπο
Διοργάνωση ΕΟΟΑ. Πληροφορίες στο www.poa.gr και τη Γραμματεία του ΠΟΑ από αρχές Ιουνίου.

18-19/7 Canyoning: Χελμός: φαράγγι Πύλη του Άδη – φαράγγι Μαυρόλιμνη
Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εντυπωσιακά φαράγγια με μεγάλες καταβάσεις, που απευθύνονται αποκλειστικά
στους λάτρεις τις αδρεναλίνης.
Φαράγγι Πύλη του Άδη. Η μυθολογία γύρω από τα Ύδατα Στυγός, η υδάτινη διαδρομή ανάμεσα στο αυξανόμενο
χάσμα των τεράστιων ορθοπλαγιών σε ανάπτυγμα περίπου 1000μ. ύψους, δημιουργούν την αίσθηση ότι κινείσαι
στα έγκατα της γης. Διάρκεια κατάβασης: 6 ώρες (συν πεζοπορία 50΄ για την επιστροφή από την έξοδο). ΒΔ:
Πολύ δύσκολο (6.4.IV).
Φαράγγι Μαυρόλιμνη, Β΄τμήμα. Μικρής διάρκειας φαράγγι με μεγάλες καταβάσεις. Διάρκεια κατάβασης: 6
ώρες (συν πεζοπορία 50΄ για την επιστροφή από την έξοδο). Βαθμός δυσκολίας: Πολύ δύσκολο (5.4.IV).
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Προηγούμενη εμπειρία κατάβασης φαραγγιού, πολύ καλή φυσική κατάσταση, πολύ
καλή γνώση χειρισμού των σχοινιών. Μετακινήσεις: Με ιδιωτικά μέσα. Διαμονή: Σε σκηνές.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης. Πλήρης κατασκηνωτικός εξοπλισμός.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς) από: 30/6
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

8/8 Canyoning: Φαράγγι Αγίου Λουκά Κορινθίας

3.3.IΙΙ

Μια σαββατιάτικη εξόρμηση σ’ ένα φαράγγι χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις. Οι φυσικές πισίνες αλλά και οι
τσουλήθρες, σε συνδυασμό με τη συνεχή ροή όλο των χρόνο, το τοποθετούν στους αγαπημένους προορισμούς
για canyoning.
Βαθμός δυσκολίας: Μικρής δυσκολίας (3.3.IΙΙ). Διάρκεια κατάβασης: 4 ώρες. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Μέτρια φυσική κατάσταση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία κατάβασης φαραγγιών.
Μετακίνηση: Μετάβαση με ιδιωτικά μέσα στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Εξοπλισμός: Πλήρης εξοπλισμός canyoning. Θα υπάρξει δυνατότητα ενοικίασης.
Δήλωση (μετά από συνεννόηση με τους αρχηγούς): 30/7
Υπεύθυνοι κατάβασης: Λευτέρης Δημητρόπουλος, Έφη Καλαμπούκα, Κωνσταντίνος Κοτσώρης

20-31/7 Νορβηγία με τον ΠΟΑ: Διάσχιση των νησιών του αρχιπελάγους Lofoten
23-30/8 Καθαρισμός μονοπατιών στην περιοχή Σκοπιάς Ευρυτανίας
Για τις δύο τελευταίες εξορμήσεις… δείτε περισσότερα στις σελίδες 2-3.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Α.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή οιουδήποτε στις δραστηριότητες του Ομίλου σημαίνει ταυτόχρονα
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές,
που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Επιπλέον σημαίνει ότι:
• Ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του
εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη
της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους
κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.
• Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο
εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα
αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες
προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η
συγκεκριμένη δραστηριότητα.
• Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή ομίλου
όσο και κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
• Ο Όμιλος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρούβουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να
αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν τους όρους
ασφαλείας (φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια ή γνώσεις,
ανυπακοή, ανάρμοστη συμπεριφορά, κλπ.)
• Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ-κραμπόν και καλή
εμπειρία χειμερινού βουνού.
• Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες
και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

Τα γραφεία μας, οδός Ζαΐμη 45,
Αθήνα, είναι ανοικτά καθημερινά
από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 79 μμ., όπου δεχόμαστε δηλώσεις
συμμετοχής στις εξορμήσεις μας,
ή τηλεφωνικά στο 210-8218401 (2
γραμμές). Οι αναχωρήσεις γίνονται
από το Πεδίον του Άρεως, Λεωφ.
Αλεξάνδρας & Μαυροματαίων.
Στις ημερήσιες εξορμήσεις
ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι
3 μέρες πριν την αναχώρηση.
Μετά την παρέλευση αυτής της
προθεσμίας η συμμετοχή χρεώνεται με το πλήρες αντίτιμο και
καταβάλλεται είτε στα γραφεία
είτε σε επόμενη συμμετοχή.
Στις πολυήμερες εξορμήσεις
η συμμετοχή είναι έγκυρη μετά
την καταβολή της προκαταβολής
που απαιτείται. Η προκαταβολή
δεν επιστρέφεται σε περίπτωση
ακύρωσης, εκτός εάν η κενή θέση
καλυφθεί.
Ακυρώσεις μέσω τηλεφωνητή
δεν γίνονται δεκτές.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΑΚΙΔΙΟ
ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (με εφεδρικές μπαταρίες)
ΑΡΒΥΛΕΣ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ (να καλύπτουν τον αστράγαλο)
ΑΡΒΥΛΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ (δερμάτινες ή πλαστικές)
ΠΑΓΟΥΡΙ 1 - 1,5 lt
ΠΥΞΙΔΑ - ΣΦΥΡΙΚΤΡΑ - ΣΟΥΓΙΑΣ
ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
ΚΑΠΕΛΟ ΗΛΙΟΥ
ΣΚΟΥΦΟΣ
ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΛΑ
ΓΑΝΤΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΧΕΙΛΙΩΝ
ΚΑΛΤΣΕΣ μάλλινες ή συνθετικές (+ εφεδρικές)
ΘΕΡΜΟΕΣΩΡΟΥΧΑ
FLEECE ή ΜΑΛΛΙΝΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ (το χειμώνα μάλλινο ή fleece)
ΣΑΛΟΠΕΤΑ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ (αδιάβροχο και διαπνέον)
ΓΚΕΤΕΣ
ΜΠΑΤΟΝ
ΠΙΟΛΕ
ΚΡΑΜΠΟΝ
ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
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ΑΠΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
ΒΟΥΝΟ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Σακούλες σκουπιδιών...
Προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον που μας φιλοξενεί σε κάθε εκδρομή μας! Φεύγοντας, παίρνουμε
πάντα τα σκουπίδια μαζί!

