ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΛΙΑΣ ΛΕΦΑΣ
Ο Ηλίας Λέφας γεννήθηκε στην Σουηδία το 1977 και διαμένει στην Αθήνα. Η άμεση επαφή
με την φύση ήταν ανέκαθεν αυτονόητος τρόπος ζωής. Ασχολείται με την ορειβασία και την
χιονοδρομία από πολύ μικρή ηλικία και με την φωτογραφία από το 1994. Σπούδασε
ανανεώσιμη ενεργειακή μηχανολογία στο Bradford της Αγγλίας (BEng) και στην Στοκχόλμη
(MSc) και εργάζεται στην Αθήνα ως μηχανολόγος και φωτογράφος, περνώντας τον
περισσότερο ελεύθερο χρόνο του στην φύση – πάντα με μια φωτογραφική στο χέρι.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει λάβει μέρος σε ορειβατικές αποστολές, αναβάσεις και
φωτογραφικά project – μεταξύ άλλων με Dynafit, Red Bull και Columbia – και τα άρθρα και
οι φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Όντας
ενεργός ορειβάτης είναι μέσα στην δράση και αποτυπώνει μοναδικές λήψεις, υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες. Παρόλο που ασχολείται περιστασιακά και με άλλες υπαίθριες
δραστηριότητες, όπως canyoning, mountain bike, kayak θαλάσσης, ιππασία και ταξίδια με
μοτοσυκλέτα, το αληθινό πάθος παραμένει πάντοτε η ορειβασία και το σκι.
Ορειβασία
Ενδεικτικά έχει ανέβει στα περισσότερα Ελληνικά βουνά, από τα Λευκά Όρη της Κρήτης,
μέχρι την βόρεια Πίνδο, το Durmitor στο Μαυροβούνιο, το Triglav στην Σλοβενία, τα Tatras
στην Πολωνία και Σλοβακία, το Helwelyn και τα Langdale στην Αγγλία, το Snowdon στην
Ουαλία, το Ben Nevis και τα Cairngorms στην Σκωτία, στο Jotunheimen της Νορβηγίας, τις
Brenta, Castore και Dente del Gigante στην Ιταλία, το Grossglockner στην Austria, τις
Breithorn, Μönch και Matterhorn στην Ελβετία, το Mont Blanc στην Γαλλία και το Elbrus
στην Ρωσία.
Αναρρίχηση
Έχει επίσης σκαρφαλώσει σε διάφορα αναρριχητικά πεδία και ορθοπλαγιές στην Ελλάδα,
όπως στην Κάλυμνο, τα Μετέωρα, την Βαράσοβα, την πλάκα Συκιάς στην Γκιώνα, στον
Κούβελο του Παρνασσού, τα Δυτικά Βαρδούσια, το Στεφάνι και την κόψη Ξερολάκκι του
Ολύμπου, αλλά και στην Kullaberga της Σουηδίας, στην Peak Distric και Yorkshire στην
Αγγλία, στο Tremadog στην Ουαλία, στο Arco και στην Aosta της Ιταλίας και στο Riffelhorn
της Ελβετίας.
Ορειβατικό σκι
Με τα σκι έχει διασχίσει βουνά στην Ελλάδα, όπως Βαρδούσια, Όλυμπος, Γκαμήλα και
άλλα, την Monte Rosa και το Gran Paradiso στις Άλπεις, το Kebnekaise στην αρκτική
Σουηδία και τον Άτλαντα στο Μαρόκο.

