
O Φ.Ο.Σ.  Γ.Π.Α. σε πρώτη επίσκεψη του  
στα Ύδατα Στυγός (Αθάνατο Νερό) 

Τον προσδιορισμό «πρώτη φορά» το αναφέρουμε καθόσον στο Σύλλογό μας 
είχαμε προγραμματίσει δύο φορές στο παρελθόν την επίσκεψή μας στο Αθάνατο 
Νερό, οι οποίες όμως δεν πραγματοποιήθηκαν για λόγους όπως η καταστροφή 
μονοπατιού και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Πρώτη επίσκεψη προγραμματίζει ο 
Φ.Ο.Σ.  Γ.Π.Α. και στην περιοχή των Ορέων του Βάλτου. 

3η λοιπόν προσπάθεια να φτάσουμε στο πανέμορφο, εντυπωσιακό και άγριο 
αυτό τοπίο και να βρεθούμε κάτω ακριβώς από τον καταρράκτη που πέφτει από 
ύψος εκατοντάδων μέτρων. 

Η εκδρομή προγραμματίζεται για το Σαββατοκύριακο 7-8 Μαΐου 2022. 

Εξ αρχής πρέπει να τονιστεί ότι η εκδρομή είναι αρκετά απαιτητική και η  
διανυκτέρευση θα γίνει στο ύπαιθρο.  Για το λόγο αυτό χρειάζονται: α) καλός 
υπνόσακος και υπόστρωμα και β) αντίσκηνο ορειβατικό ή απλό. (Εάν η πρόβλεψη 
για τον καιρό είναι καλή ενδεχομένως να μην χρειαστεί το αντίσκηνο για όποιον το 
θελήσει). 

Στο σημείο της διανυκτέρευσης θα γίνει και το πρώτο γεύμα, το οποίο ο καθένας 
θα φροντίσει να φέρει όπως επίσης και τα τρόφιμά του για την πορεία προς και από 
τη Στύγα (π.χ. σάντουιτς, φρούτα, ξηρούς καρπούς κ.λπ.).  Σε εστιατόριο, στο χωριό 
Περιστέρα, θα μπορέσουμε να φάμε τη δεύτερη ημέρα (όποιος θελήσει), μετά την 
επιστροφή μας από την πορεία. 

Το γεύμα αυτό της πρώτης ημέρας καθώς και τη σκηνή, τον υπνόσακο, το 
υπόστρωμα και τα άλλα εφόδια (ρουχισμός, τρόφιμα για την πορεία κ.λπ.) θα 
πρέπει να τα έχουμε στο σακίδιό μας για μια αρχική πορεία 2 ωρών σε 



χωματόδρομο από το χωριό Περιστέρα μέχρι το σημείο που θα κατασκηνώσουμε 
όπου υπάρχει και νερό πηγής. 

Επειδή η πορεία προς τη Στύγα είναι ανηφορική και σε ορισμένα σημεία με 
σαθρό έδαφος, το σακίδιό μας είναι καλό να έχει όσο το δυνατό λιγότερο βάρος.  
Δεν υφίσταται λόγος να κουβαλάμε τη σκηνή, τον υπνόσακο και το υπόστρωμα, τα 
οποία θα αφήσουμε στο σημείο που θα διανυκτερεύσουμε και θα τα πάρουμε στην 
επιστροφή από το βουνό.  Η χρήση συρματόσκοινων που είναι ήδη εγκατεστημένα 
ή και δικών μας σκοινιών σε ορισμένα σημεία θα χρειαστεί. 

Οι ώρες πορείας από το σημείο διανυκτέρευσης έως τα Ύδατα Στυγός και 
επιστροφή μέχρι το σημείο που θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο υπολογίζονται 
περίπου στις 7. 

Κατά τη διαδρομή μας με το λεωφορείο προς το χωριό Περιστέρα Αχαΐας από 
όπου θα ξεκινήσουμε την πορεία μας, θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη για να 
επισκεφτούμε την όμορφη λίμνη Τσιβλού που έχει προέλθει από φυσική 
κατολίσθηση στον ποταμό Κράθι που πηγάζει από τα νερά της Στύγας και άλλων 
ορεινών ρυακιών. 

Πρέπει να έχουμε μαζί μας το συνήθη ορειβατικό εξοπλισμό: 
 Κατάλληλα ρούχα (αδιάβροχο-αντιανεμικό, φλις, καπέλο, γάντια). 
 Ορειβατικά υποδήματα με καλή πρόσφυση στο έδαφος και κατάλληλες 

κάλτσες. Τα υποδήματα αυτά, να μην αφήνουν εκτεθειμένο (να περιβάλλουν 
δηλαδή) τον αστράγαλο. 

 Ορειβατικά μπαστούνια απαραίτητα ή ορειβατική σκαπάνη. 
 Φακό (κεφαλής ή απλό). 
 Τρόφιμα και παγούρι με νερό. 

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να βραχεί από το καταρράκτη πρέπει να 
φροντίσει για αλλαξιά ρουχισμού. 

Σημείο συνάντησης:  Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:30 π.μ. του 
Σαββάτου 7 Μαΐου 2022.  Πρέπει να βρίσκεστε μπροστά στην πύλη της πλευράς 
που βρίσκεται το εστιατόριο του Γ.Π.Α. στις 7:15 π.μ.   

Κόστος συμμετοχής : 20 €/άτομο για τα μέλη του Φ.Ο.Σ. (όλα τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Γ.Π.Α.).  23 €/άτομο για τους φίλους του Συλλόγου. Το 
ποσό αυτό αφορά αποκλειστικά τη μετακίνηση με μισθωμένο λεωφορείο.  
Εφιστούμε την προσοχή όσον αφορά την πλήρη συμμόρφωση στα υγειονομικά 
πρωτόκολλα (χρήση μάσκας, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή πρόσφατο 
rapid test).  Σχετικός έλεγχος θα γίνει κατά την επιβίβαση. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιόδου (διακοπές Πάσχα) και της εγγύτητας της 
εκδρομής αμέσως μετά την επάνοδο από τις διακοπές, παρακαλείσθε να 

επικοινωνήσετε μέσω e-mail (epanou@aua.gr) για κράτηση θέσης ώστε να 
τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας.  Εξυπακούεται ότι η τελική κατοχύρωση πρέπει 
να γίνει με την καταβολή του ποσού το αργότερο έως την Τρίτη 5 Μάιου 2022, 

6:00 μμ. (σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση δεν θα ισχύει και η θέση θα δοθεί).

mailto:epanou@aua.gr


Δύο λόγια για τη Στύγα… 

Στην Ιλιάδα του Ομήρου, η Στύγα, στην οποία ο Αχιλλέας έγινε άτρωτος, είναι ο 
μόνος φοβερός ποταμός του Άδη στον οποίο και αυτοί οι Θεοί ορκίζονταν 
τρέμοντας γιατί η παράβαση του όρκου προκαλούσε δεκαετή βαρύ ύπνο.  Στην 
Οδύσσεια, η Στύγα είναι ο περιφανέστερος των ποταμών του Άδη, που τον 
περιβάλλει εννέα φορές με τα μαύρα και σκουρόχρωμα του ρείθρα.  Στις ζοφερές 
όχθες του πλανιόταν για εκατό έτη οι σκιές αυτών που δεν έτυχαν επιτάφιων τιμών 
και στα σκοτεινά νερά του βυθίζονταν οι προδότες και οι συκοφάντες.  Αλλά και στη 
σύγχρονη λαογραφία στην ιστορία της βοσκοπούλας Γκόλφως και του προδομένου 
έρωτά της από τον Τάσο, υπάρχει αναφορά στο Αθάνατο Νερό:  

Ποῦ ἤσουνα Γκόλφω, καημένη Γκόλφω,  
ποῦ ἤσουνα Γκόλφω κι ἄργησες καί νύχτωσες καί βράδιασες;  

ἤμουνα πάνω, καημένε Τάσο, ἤμουνα πάνω στό Χελμό, 
ἤμουνα πάνω στό Χελμό κι έπινα άθάνατο νερό.  

Η Στύγα πέφτει κατακόρυφα από την κορυφή Νεραϊδόραχη του Χελμού.  Η θέα 
του καταρράκτη είναι όντως εντυπωσιακή και ο τρόμος που προκαλούσε στους 
αρχαίους τους έκανε να πιστεύουν ό,τι είτε άνθρωπος είτε ζώο έπινε από το νερό 
του θα πέθαινε, ότι το γυαλί, το κρύσταλλο, τα πήλινα αγγεία ακόμη και αυτά τα 
μέταλλα, ο χαλκός, ο άργυρος, ο χρυσός, έσπαγαν ή διαβρώνονταν.  Η παράδοση 
διατηρείται ακόμη και σήμερα για μερικούς που με δεισιδαίμονα τρόμο αντικρίζουν 
το μαυρονέρι όπως το αποκαλούν.  Οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται ότι μεταχειρίζονταν 
το ιδιαίτερα κρύο νερό της Στύγας για να ανακαλύπτουν τους ενόχους γιατί 
πίστευαν ότι λόγω της ψυχρότητάς του προκαλούσε αφασία σε αυτόν που το έπινε 
και μαρτυρούσε, παραβιάζοντας τον όρκο. 

 

 Σε μία από τις διαδρομές μας στην Στύγα (18.4.16) – συνάντηση με ζεύγος 
Ολλανδών πεζοπόρων 


