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Είναι νέος, n ζωή απλώνεται χωρίς φόβο 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 

Είναι νέος, n ζωή απλώνεται χωρίς φόβο 
Η καταπληκτική πορεία του Alastair Humphreys, που γυρίζει τον κόσμο και έκανε στάση στην Αθήνα 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
Της ΝΕΛΛΗΣ ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ 

Ο Alastair Humphreys είναι εξερευνητήε, 
ποδηλάτη, συγγραφέαε, έναε περιπετειώδη 

xiinos που θεωρεί ότι είναι «καvovikos», 
παρ' όλο που έχει κάνει τον 

γύρο του κόσμου με το ποδήλατο 
του... Μεταξύ άλλων, παρόμοιων άθλων. 
Πάνω απ' όλα, ο «kovovik0s» Humphreys 

αποτελεί κινητήρια δύναμη 
για oXous όσοι «υποτιμούν us δυνατότητέε 

xous». Και σύμφωνα με τον ίδιο, 
υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. 

Μέσα από την ιστοσελίδα του 
(www.alastairhumphreys.com), xis ομιλίεε 

του και τα βιβλία του (στα ελληνικά 
κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα 

το «Ζήσε το Ονειρο σου» από xis εκδόσεΐ3 
Διόπχρα), ο Αγγλοε Humphreys 

προσπαθεί να ωθήσει χον κόσμο να θέσει 
προκληχικοΰε oxoxous σχη ζωή χου 

και να μη δισχάσει να xous πραγμαχοποιήσει. 
«Εμπισχευχείχε. Χαμογε- 

Το επόμενο βήμα του είναι 
μια τετράμηνη εξόρμηση 
από την άκρη της Ανταρκτικής, 

100 χρόνια μετά 
την εξερεύνησή της. 

λάσχε. Η χόλμη και χο μεγάλο 
πάθοε θα ανχαμειφθοΰν», 
γράφει αχον επίλογο χου | 
βιβλίου χου, χο οποίο εικονογραφεί 

με δικέ3 χου φω- ' 
χογραφίεε απ' όλο χον κόσμο, 
προσθέχονχαε μια ιδιαίχερη I 
αισθηχική διάσχαση αχον σχοχευμένα 

ενθαρρυντικό χου λόγο 

Μοναξιά και μοναχικότητα 
Τον συνανχήσαμε σχο κένχρο xns 

Αθήναε, με φόνχο χο απέρανχο xns πόλη3. 
Μιλήσαμε για χον ενθουσιασμό xns 

προσμονήε, χη δυσκολία χου ξεκινήμαχοε 
και χον εκνευρισμό χου επόμενου 

βήμαχοε. Και, φυσικά, 
για χο χαξίδι καθεαυχό... 

Σχο 4o κεφάλαιο 
χου βιβλίου χου, γράφει: 

«Περπαχάχε μόνοι... 
Είσχε οι μόνοι 

που έχεχε χον έλεγχο 
χων δυναχοχήχων 
oas». Με χη μοναξιά, 
ο Humphreys δεν τα 
πάει καλά. Η μοναχικόχηχα 

όμωε είναι κάχι 
διαφορεχικό. Του 

αρέσει n έρημοε εξίσου με χο χαώδεε 
ασχικό κένχρο χου Πεκίνου. «Τον περισσόχερο 

χρόνο χον περνάω μόνο3. 
Δεν μου αρέσει πάνχα, αλλά σχο χέλθ3, 
αυχό προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση. 
To καλό είναι όχι υπάρχουν 7 δισ. άνθρωποι 

σχον κόσμο. Και σχεδόν όλοι 
έχουν μια ισχορία να σου πουν». 

To επόμενο βήμα χου είναι μια χεχράμηνη 
εξόρμηση από χην άκρη xns 

AvxapKxums σχον Νόχιο Πόλο και χα- 
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