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Συλλογου ελληνων ορείβαΤων 

ΘεΣΣαλονίκηΣ (Σ.ε.ο.)

Σωματείο αναγνωρισμένο από τον 
Ε.Ο.Τ. και τη Γ.Γ. Αθλητισμού, μέλος της 
Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβα-
τικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλά-
δος (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης 
(Ε.Ο.Ο.Α.).

Γραφεία - εντευκτήρία
Πλατεία Αριστοτέλους 5 - ΤΚ 54624

Τηλ. 2310 224.710, Fax 2310 239.859

καταφυΓία
Ολύμπου - «γιώσος αποστολίδης»,  

υψόμετρο 2.700μ.
Τηλ. 23510 82.840

Υπεύθυνοι: μποτέλης λάζαρος, 
Τσαβδάρης νίκος

Χορτιάτη - «νίκος παπαδόπουλος»,  
υψόμετρο 1.000 μ.

Στο internet
www.seoreivaton.gr
info@seoreivaton.gr

ίδίοκτήτήΣ
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών
Πλ. Αριστοτέλους 5 - 546 24,  

Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224.710, fax 2310 239.859

Κωδικός: 1007

επίμελεία εκδοΣήΣ
Άννα Καλαϊτζή & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τηλ. 2310 331315
www.elliniko-panorama.gr

εκδοτήΣ - υπευθυνοΣ
α. γιαννικόπουλος
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Τηλ. 2310 821.900 Fax 2310 865.636

Συντακτίκή επίτροπή
γιαννικόπουλος ανέστης

μπαλτατζής Θανάσης
 αμοιρίδης νίκος

Τσιρανίδου κυριακή
Τσιλιμιγκάκης παναγιώτης

επίΣτροφεΣ
Κάθε χειρόγραφο δημοσιευμένο ή μη δεν 
επιστρέφεται. Τα ενυπόγραφα κείμενα 
δεν εκφράζουν πάντοτε τις απόψεις του 

Συλλόγου.

Greek MountaineerinG  
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Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αρι-
στοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη
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Εξώφυλλο τεύχους 178

Οπισθόφυλλο

Mont Blanc 1976 κορυφή Bionnassay 
(φωτ. Σάκης Σπανούδης).

 Παγοαναρρίχηση στον Λαϊλιά 
(φωτ. Πάρης Σκουτέλης).
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Όρλιακας-Βασιλίτσα

Ιστορία της Αναρρίχησης

Αναμνήσεις ενός ορειβάτη

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Πρόγραμμα Αναρριχητών
Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 12

ΣΕλ. 38

ΣΕλ. 48 

ΣτήλΕΣ

ΟΡΛΙΑΚΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΗ
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Πολιτιστικά

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Τετάρτη 13, 8μμ.,

«μέθοδος buteyko»
Έλενα παπαϊωάννου

Η "μέθοδος Buteyko" αφορά αναπνευ-
στικές ασκήσεις και διατροφή για την 
ενεργοποίηση της αυτοθεραπευτικής 
δύναμης του οργανισμού.
Η Έλενα Παπαϊωάννου είναι εξειδικευ-
μένη σύμβουλος αναπνοής και υγείας 
και θα μας διδάξει το σωστό τρόπο 
αναπνοής για καλύτερη υγεία και μεγα-
λύτερη αντοχή στην ορειβασία! 

ΜΑΪΟΣ
Τετάρτη 11, 8μμ., 

«Τα μεταλλεία χρυσού στη 
Χαλκιδική» 

Χρήστος ελευθεριάδης

Ο Χρήστος Ελευθεριάδης, φίλος ορειβά-
της και μέλος του ΔΣ του ΣΕΟ, αναπλη-
ρωτής καθηγητής του τομέα Πυρηνικής 
Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων 
του ΑΠΘ, θα μας μιλήσει για το αμφι-
λεγόμενο και πολυσυζητημένο ζήτημα 
των μεταλλείων χρυσού Χαλκιδικής που 
έχει διχάσει την ελληνική κοινωνία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενΑ

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου γεια σας! Ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε και αυτή την πε-
ρίοδο κάθε δεύτερη Τετάρτη εκδηλώσεις στις οποίες θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε 
με την παρουσία σας. Επίσης, ακόμα κι αν δεν έχουμε κάποια εκδήλωση οι Τετάρτες 
είναι ανοικτές για να σας υποδεχτούμε και να περάσουμε λίγη ώρα μαζί. 
ραντεβού τις Τετάρτες!
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ

A/A Ημερ/νία Βουνό Κορυφή Υψόμετρο Υ.Δ. Άτομα

1 03-01-2016 ΠΑΪΚΟ ΓΚΟΛΑ ΤΣΟΥΚΑ 1.647 547 12

2 10-01-2016 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Σ.Ε.Ο 1.000 630 160

3 17-01-2016 ΒΟΡΑΣ ΓΚΟΛΟ ΜΠΙΛΟ 1.409 1.189 48

4 24-01-2016 ΠΑΓΓΑΙΟ ΜΑΤΙ 1.956 1.124 33

5 31-01-2016 ΠΙΕΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΓΟΙ 1.705 705 12

6 31-01-2016 ΠΙΕΡΙΑ ΧΤΕΝΙ 1.786 1.124 21

7 31-01-2016 ΠΙΕΡΙΑ ΤΟΥΦΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 1.959 1.305 7

8 14-02-2016 ΒΕΡΜΙΟ ΜΟΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 1.068 585 11

9 14-02-2016 ΒΕΡΜΙΟ ΚΟΡΥΦΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 1.768 1.283 34

10 21-02-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΛΕΦΤΟΒΡΥΣΗ 1.434 1.064 49

11 28-02-2016 ΒΟΡΑΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 2.519 1.012 37

12 06-03-2016 ΛΑΪΛΙΑΣ ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑΣ 1.849 1.039 23

13 13-03-2016 ΤΙΣΑΙΟΝ ΕΥΖΩΝΟΙ 644 682 14

14 20-03-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ 1.864 864 11

15 26-03-2016 ΒΑΡΝΟΥΝΤΑΣ ΚΙΡΚΟ 2.155 1.002 28

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Διάρκεια Άτομα

1 03-01-2016 ΠΑΪΚΟ ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ – ΓΚΟΛΑ ΤΣΟΥΚΑ - ΕΛΕΥθΕΡΟΧΩΡΙ 8 28

2 10-01-2016 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Σ.Ε.Ο 6 14

3 14-02-2016 ΒΕΡΜΙΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ – ΚΟΡΥΦΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ – 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7 28

4 12-03-2016 ΠΗΛΙΟ ΜΗΛΙΕΣ – ΒΥΖΙΤΣΑ – ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ 5 9

5 12-03-2016 ΠΗΛΙΟ ΜΗΛΙΕΣ – ΤΣΟΥΡΙΧΤΙ - ΤΣΑΓΚΑΡΑδΑ 7 28

6 13-03-2016 ΠΗΛΙΟ ΚΟΤΤΕΣ – ΤΡΙΚΕΡΙ – ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 5 30

7 20-03-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ
ΓΚΟΡΤΣΙΑ – ΜΠΑΡΜΠΑ – ΚΑΤΑΦ. ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – 
ΡΕΜΑ ΟΡΛΙΑ – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

8 32

8 25-03-2016 ΠΡΕΣΠΕΣ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ – ΨΑΡΑδΕΣ - ΡΟΤΙ 6 38

9 26-03-2016 ΒΑΡΝΟΥΝΤΑΣ ΠΙδΟδΕΡΙ – ΚΙΡΚΟ – ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ 7 32

10 27-03-2016 ΠΡΕΣΠΕΣ ΒΡΟΝΤΕΡΟ – ΑΓΚΑθΩΤΟ – δΡΟΣΕΡΗ - ΠΥΛΗ 7 32

το τρίμηνο του σ.ε.ο.
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α Ημερομηνία Βουνό Αναρριχητικό 
Πεδίο Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

1 4/4/2015 ΜΕΤΕΩΡΑ ΝΤΟΥΜΠΙΑΝΗ Χωρίς επιφύλαξη 125 VI- ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λ.-ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν.

2 5/4/2015 ΜΕΤΕΩΡΑ ΝΤΟΥΜΠΙΑΝΗ Πιλιέ της βροχής 140 V+ ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λ.-ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν

3 11/4/2015 ΜΕΤΕΩΡΑ ΝΤΟΥΜΠΙΑΝΗ Ισιδώρα 120 VI- ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λ.-ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν

4 13/4/2015 ΜΕΤΕΩΡΑ ΝΤΟΥΜΠΙΑΝΗ Κόψη του Παντοκράτορα 125 VI+ ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λ.-ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν

5 15/5/2015 ΜΕΤΕΩΡΑ δΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ Χορός των αυγών 120 VII- ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λ.-ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν

6 15/5/2015 ΜΕΤΕΩΡΑ ΑΜΠΑΡΙΑ Κόψη των Αμπαριών 120 V+ ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λ.-ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν

7 22/5/2015 ΜΕΤΕΩΡΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ Πιλιέ των Ονείρων 250 V+ ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λ.-ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν

8 24/5/2015 ΜΕΤΕΩΡΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ δυτ. Κόψη της
 Υψηλοτέρας

140 VI- ΜΠΟΤΕΛΗΣ Λ.-ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν

9 Μάιος-Ιουν 2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ Κόψη των αετών 220 VII- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.

10 Μάιος-Ιουν 2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ Ταραντούλα 220 VII- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΝΟΥ Α.-ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

11 Μάιος-Ιουν 2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ Στιγμή της αλήθειας 180 VII+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΠΑΥΛΙδΗΣ Σ.

12 Μάιος-Ιουν 2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ Απαγορευμένος καρπός 180 VIII- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.

13 Μάιος-Ιουν 2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ Μποτίνη-Γουναρίδη 
(Έξοδος από απαγορευ-

μένο καρπό)

180 VII- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ Κ.-
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.

14 Μάιος-Ιουν 2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ Μποτίνη-Γουναρίδη 
(Έξοδος από κλασσική)

170 V+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.

15 Ιουλ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ Κομίτσι 200 IV+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.

16 Ιουλ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ Μποτέλη-Ζάρρα 125 VII- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.

17 Ιουλ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ Αχλάδι 170 IV+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.

18 Ιουλ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ Μάτι 135 V+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.

19 Ιουλ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ Bianco 150 V+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.-ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Φ.-ΦΑΤΟΥΡΟΥ Γ.

20 Ιουλ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ Νεφέλη 200 VII- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΠΑΥΛΙδΗΣ Σ.-ΠΕΤΡΙδΗΣ Π.

21 Ιουλ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ Βόρεια Κόψη 200 IV+ ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν.

22 Ιουλ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ Comici 200 IV+ ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν.

23 Ιουλ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ Μποτίνη-Γουναρίδη 170 V+ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν.-
ΚΑΛΑΝΤΑΡΙδΟΥ δ.

24 Αυγ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΚΟΛΙΟ Πλάκα του Zerf 300 V+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΜΑΤΙΑΚΗΣ δ.

25 Αυγ-15 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΣΟΥΡΓΙΑΚΑΣ Κόψη Τσούργιακα 200 VI- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΚΑΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

26 Αυγ-15 Γρεβενά Τσούργιακας Αρκούδα 100 VII- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΦΑΣΟΥΛΑΣ θ.

27 Αυγ-15 Όλυμπος Σκολιό Των Μπαμπάνηδων 300 VI+ ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν.-ΜΟΥΤΑΦΗΣ

28 29/8/2015 Γρεβενά Τσούργιακας Αρκούδα 100 VII- ΧΟΥΡΣΟΥΛΙδΗΣ Α. - ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.

29 Σεπ-15 Μετέωρα Ντούπιανη Κόψη Παντοκράτορα 125 VI+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.

Α/Α Ημερομηνία Βουνό Αναρριχητικό 
Πεδίο Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

30 Σεπ-15 ΜΕΤΕΩΡΑ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ 
δΙΑΒΟΛΟΥ

Ντόκτορ Φάουστ 150 VII- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΖΑΡΡΑΣ δ
ΓΚΙΟΚΑ Η.

31 Σεπ-15 ΜΕΤΕΩΡΑ ΑΜΠΑΡΙΑ Κόψη Αμπαριών 120 V+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.

32 Σεπ-15 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΚΟΛΙΟ Πλάκα του Zerf 300 V+ ΤΣΑΒδΑΡΗΣ Ν.-ΣΥΜΒΟΥΛΙδΗΣ Β.

33  Οκτ-2015 ΤΕΜΠΗ ΤΕΜΠΗ Νάντια 15 6c+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.

34  Οκτ-2015 ΤΕΜΠΗ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ Πίπης 20 6c+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.

35  Οκτ-2015 ΤΕΜΠΗ ΜΕΓΑΣ ΛΑΚΚΟΣ Ούτε Αφέντες 20 6c+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.

36  Οκτ-2015 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΡΕΜΒΗ Αλχημιστής 25 7a+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.

37  Οκτ-2015 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ ΡΕΜΒΗ Viagra 15 6c+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.

38  Οκτ-2015 ΝΑΟΥΣΑ ΚΡΑΣΤΑ Τσακ 90 VII- ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΓΚΙΟΚΑ Η.

39 10/10/2015 ΜΕΤΕΩΡΑ ΑΜΠΑΡΙΑ Μάτι της 
Γοργόνας

135 VI ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.

40 6/12/2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ Ταραντούλα 220 VII- ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΑΜΟΙΡΙδΗΣ Ν.

41 6/12/2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ Μποτίνη-
Γουναρίδη

170 V+ ΓΚΟΓΚΟΣ Λ.-ΚΟΝΤΟΣ Ν.

42 Αυγ-Σεπ 15
Yosemite Nat.Park, CaliforNia, Usa

Cathedral Peak southeast 
Buttress

350 5.6 (V-) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.

43 Αυγ-Σεπ 15
Yosemite NatioNal Park, tUolUmNe 
meadows -CaliforNia, Usa

PYwiaCk dome Zee tree 300 5.7 (V, V+) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.

44 Αυγ-Σεπ 15
Yosemite NatioNal Park, tUolUmNe 
meadows -CaliforNia, Usa

statelY 
PleasUres 
dome-soUth 
side

Great white book 250 5.6 (V-) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.

45 Αυγ-Σεπ 15
Yosemite NatioNal Park, tUolUmNe 
meadows -CaliforNia, Usa

lemBert dome water crack 250 5.7 (V, V+) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.

46 Αυγ-Σεπ 15 CaliforNia, Usa horror crack 250 5.6 (V-) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.

47 Αυγ-Σεπ 15
Yosemite NatioNal Park, tUolUmNe 
meadows -CaliforNia, Usa

doZier dome Bull dozier 200 5.7 (V, V+) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.

48 Αυγ-Σεπ 15
Yosemite NatioNal Park, tUolUmNe 
meadows -CaliforNia, Usa

doZier dome holdless horror 250 5.7 (V, V+) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.

49 Αυγ-Σεπ 15 CaliforNia, Usa Crystal classic 200 (V+, Vi-) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.

50 Αυγ-Σεπ 15 CaliforNia, Usa Cornel crystal 150 5.9 (Vi-, Vi) ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ Ε.-ΑθΗΝΗ Ε.
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Νέα μέλη - Δωρεές

νΕα μΕλή

1. Πάτσης Διονύσης

2. Πίτρης Στυλιανός

3. Χασάνης Δημήτριος

4. Μαραϊδώνης Θεόδωρος

5. Παντικίδου Γεωργία

6. Τσιουτσιουλούδη Γεωργία

7. Πασχαλίδης Δημοσθένης

8. Ζήκου Κωνσταντίνος

9. Χατζημελετίου Γεωργία

10. Μυλωνά Γεωργία

11. Διαμαντής Νικόλαος

12. Εφραιμίδης Αγησίλαος

13. Thome Valentina

14. Δούζης Δημήτριος

ΔωρΕΕΣ

1. Μιρλεούντας Αριστομένης 
500€ 
εις μνήμην Παπαδόπουλου 
Νίκου

2. Στούμπος Σταύρος 20€ 

3. Κουρίδου Αναστασία 
30€ 
εις μνήμην Αρχοντούλας 
Παπάζογλου
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ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Για την Αρχοντούλα μας

εις Μνήμην

Με τα μπατόν της Άνοιξης στα χέρια,
μας άφησες για να ορειβατήσεις 
στις πλαγιές του ουρανού.
Αρχοντούλα μας, με το 
χρωστήρα των ονείρων σου
να μας χαράζεις τις πορείες 
και να μας προσέχεις.
Καλές αναβάσεις να έχεις 
στα ανθισμένα, τα αμόλυντα, 
τα αιθέρια μονοπάτια που οδηγούνε 
στο αιώνιο Φώς....

Καλοτάξιδη Αρχοντούλα της καρδιάς μας

ΠΑνΑγιώτης ΚΑλογριδΑΚης
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ΑΡΤΖΙ
Με την ποιήτρια, ζωγράφο, ορειβάτισσα Αρχοντούλα Παπάζογλου 
γνωριστήκαμε πριν γίνω, το 1981, μέλος του ς.Ε.ο. σε μια ατομική 
της έκθεση ζωγραφικής στη Χ.Α.ν.Θ. Μετά συναντηθήκαμε στο 
ς.Ε.ο και μέχρι περίπου το 2000 μ.Χ. οι δυο μας είχαμε αποδυθεί 
σε έναν άτυπο ετήσιο αγώνα για το ποιος θα πραγματοποιήσει τις 
περισσότερες, προγραμματισμένες από τον σύλλογο, εκδρομές. Έτσι 
υπερβαίναμε τις είκοσι συμμετοχές ο καθένας μας ετησίως.
Επί σειρά ετών υπήρξε μέλος του δ.ς του ςυλλόγου και μάλιστα για 
μια περίοδο συνυπηρετήσαμε. Όταν κάποτε, σε μια συζήτησή μας, 
έθιξα το θέμα της πολυετούς υπηρεσίας της στο δ.ς. θυμάμαι ότι 
μου είπε πως “η συγκεκριμένη ενασχόληση δεν συνιστά επάγγελμα. 
Όποιος την επιλέγει, αναλαμβάνει να αφιερώσει τον εαυτό του 
στο σύλλογο, χωρίς να αποβλέπει σε ανταμοιβή πέρα από την 
συναίσθηση και την ηθική ικανοποίηση ότι επετέλεσε το καθήκον 
του”. Επρόκειτο για ευπατρίδη της ορειβατικής ιδέας.
Ζωηρή θα παραμείνει στη συλλογική μνήμη η αρχοντική 
προσωπικότητα της “ρεπόρτερ του δημοσιογραφικού πρακτορείου 
ΑρτΖι” με τα πάντα ευχαρίστως ακουόμενα μυριομνημονευθέντα 
ανέκδοτα και τα καλοπροαίρετα, συνήθως πετυχημένα, πειράγματα 
πού δεν ενοχλούσαν κανέναν.
η αναγγελία του θανάτου της δεν με ξάφνιασε. για τελευταία φορά 
την είδα ζωντανή, όταν την τίμησε ο σύλλογος. Παρόλο ότι έδειχνε 
να χαίρεται, ήταν φανερό ότι νοερά “ήταν αλλού”.
Πιστεύω ότι, όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο θα φαίνεται το 
κενό της απώλειάς της και τόσο συχνότερα το υψηλό παράδειγμά της 
θα αποτελεί κοινό σημείο θετικής πάντοτε αναφοράς στο όνομά της. 

Αιωνία η μνήμη της.
ΑνΑςτΑςιος ΚΑρΕΚλΑς
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το ςάββατο 17 οκτωβρίου 2015 συνα-
ντηθήκαμε στο καταφύγιο του Χορτιάτη 
«νίκος Παπαδόπουλος» για να θυμη-
θούμε τον αξέχαστο τάκη, επ’ ευκαιρία 
των 30 χρόνων από τον χαμό του στην 
προσπάθεια να πατήσει τη κορυφή του 
Annapurna South, στα ιμαλάια.

ςτην εκδήλωση παρευρέθησαν μέλη της  
οικογένειάς  του, ο πρόεδρος της Ε.ο.ο.Α 
δημήτρης γεωργούλης, εκπρόσωποι του 
Ε.ο.ς Θεσσαλονίκης, της ορειβατικής 
λέσχης, του ς.Ε.ο Αθηνών, της Ελληνι-
κής ομάδας διάσωσης και πλήθος με-
λών και παλαιμάχων του ς.Ε.ο Θεσσα-
λονίκης. 

την  εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος 
του ς.Ε.ο Θεσσαλονίκης Πάρις ςκουτέ-
λης και ακολούθως προβλήθηκαν φιλμ 
και φωτογραφίες από τα επιτεύγματα του 
τάκη. 

ςυγκινητική ήταν η παρουσία και η 
αφήγηση των δραματικών γεγονότων 
από τους  Μιχάλη τσουκιά και Χρήστο 
λάμπρη, συντρόφους του στη μοιραία 
αποστολή.    

Για την Αρχοντούλα
Όταν κινούσαμε πρωί – πρωί ήσουν εκεί,
συντροφιά στην προσμονή,
πινελιά στη σιγή,
ανάλαφρα πατήματα, τα βήματα!

ςυγκρατημένα τα χαμόγελα
χρωμάτιζαν τα όνειρα
να  δείχνουν τον δρόμο
να γράφουν τον τρόπο!

Ήσουν πάντα εκεί,
φυλλωσιά στις φυλλωσιές,
στις βουνοκορφές, τις πλαγιές,
στα διάσελα, τα ξέφωτα 
αγνάντευες τα πέρατα…
ανάλαφρα πατήματα, τα βήματα!

γιορτινή ξελησμονιά
μας κοινωνούσες τη χαρά,
αξίες και πολιτισμό
σαν την πηγή στο γυρισμό…

Ήσουν πάντα εκεί,
παρούσα στην αποστολή.
Ήσουν πάντα εκεί
της ζωής εντελλόμενο
«διά παν ενδεχόμενο»…

ΑννΑ ΚλΕΑνΘη
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 Κείμενο - Φωτογραφίες: ΝηΦΑλιοΣ οιΝοΦλυξ

Όρλιακας
Βασιλίτσα

Το γεφύρι της Πορτίτσας. 
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Είναι ςάββατο πρωί και ταξιδεύου-
με προς τη βόρεια Πίνδο το τμήμα 
δήλα δη της μεγάλης οροσειράς 
βορείως του αυχένος της Κατάρας. 

ςυμμετέχουμε στην προγραμματισμένη δι-
ήμερη εξόρμηση του ςΕο Θεσσαλονίκης 
(3 – 4 οκτωβρίου 2015) στη δυτική Μακε-
δονία και συγκεκριμένα την περιοχή των 
γρεβενών. 
η Εγνατία οδός έχει εκμηδενίσει πλέον 
τις αποστάσεις και μέσα σε δυο ώρες 
βρισκόμασταν ήδη στα γρεβενά. Έχουμε 
αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας και έτσι, 
εκτός προγράμματος, δεν χάνουμε την 
ευκαιρία να κινηθούμε προς το τρίκωμο 
(Ζάλοβο) για να θαυμάσουμε το εντυ-
πωσιακό τρίτοξο γεφύρι του Αζίζ Αγά, 
πάνω στον ποταμό Βενέτικο. 
Κτίστηκε το 1727 και εξυπηρέτησε για 
χρόνια τον δρόμο που ένωνε την Ήπει-
ρο με την Μακεδονία (Καραβανόστρατα 
ή γιαννόστρατα). Έχει μήκος 70 μ. και το 
μεσαίο του τόξο, που φθάνει τα 15μ., εί-
ναι το μεγαλύτερο στη Μακεδονία. 
ο ένας εκ των δύο αρχηγών δημήτρης 

Μπαλντούμης (από το σλαβικό μπαλ-
ντούμι = λουρίδες από δέρμα που συ-
γκρατούν το σαμάρι στα καπούλια του 
αλόγου), έλκων την καταγωγήν από το 
Μεγάλο ςειρήνι γρεβενών, μας επεφύλασ-
σε μια έκπληξη: τρία μεγάλα κουτιά ζα-
χαροπλαστείου, γεμάτα με «ταραφιντάν» 
τυρόπιτα φτιαγμένη από την μητέρα του 
με τη χρήση της παραδοσιακής γάστρας 
πάνω στην πυροστιά. Μετά το εξαιρετικό 
brunch συνεχίζουμε για το χωριό Ζιάκας  
ένα από τα Κουπατσοχώρια όπως λένε 
τα χωριά, στα νοτιοδυτικά της πόλης των 
γρεβενών, γύρω από το βουνό Όρλιακας. 
Κατά μια εκδοχή η ονομασία τους προ-
έρχεται από τη βλαχική κουπάτσιου, που 
σημαίνει βελανιδιά, ίσως από τα πολλά 
δρυοδάση της περιοχής. Υπάρχει όμως 
και μια δεύτερη εκδοχή από την σλαβική 
κουπάτς που σημαίνει σκαφτιάς – γεωρ-
γός. Όπως και να έχει οι Κουπατσαραίοι 
κατά κανόνα ήταν γεωργοί, κτηνοτρό-
φοι και κυρίως κιρατζήδες (αγωγιάτες). 
Ασχολιόντουσαν με το διαμετακομιστι-
κό εμπόριο. Μετέφεραν στα χωριά του 

Το γεφύρι του Αζίζ Αγά.



ΤΕΥΧΟΣ 178,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 15

κάμπου τα κτηνοτροφικά προϊόντα από 
τα γειτονικά τους Βλαχοχώρια και επέ-
στρεφαν φορτωμένοι με σιτάρι, λάδι και 
αλάτι. Ακολουθούσαν την Βασιλική 
στράτα, μια μεγάλη ρωμαϊκή οδό, που 
είχε κατασκευάσει ο τραϊανός και ένωνε 
την δυτική Μακεδονία με την Ήπειρο. 
την ίδια οδό επέλεγαν για την μετακίνη-
σή τους και καραβάνια με εμπορεύματα 
και ανθρώπους που ξεκινούσαν από την 
Ήπειρο με προορισμό την κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη, αλλά και οι Βλάχοι 
κτηνοτρόφοι για τις μετακινήσεις των κο-
παδιών τους από τα ορεινά βοσκοτόπια 
της Πίνδου στα χειμαδιά της Θεσσαλίας 
και τανάπαλιν.
Κατά μήκος αυτού του δρόμου σώζονται 
ακόμη και σήμερα πολλά γεφύρια όπως 
το πανέμορφο πέτρινο γεφύρι του Ζιάκα 
ή τουρκογέφυρο. Κτίστηκε με χορηγία 
τούρκου αξιωματούχου περί τα τέλη του 
19ου αιώνα πάνω στον ποταμό Βελονιά, 
λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν από το 

ομώνυμο χωριό (Ζιάκα) την παλιά τίστα. 
το χωριό οφείλει το όνομά του στον αρ-
ματολό Θεόδωρο Ζιάκα που καταγόταν 
από το Μαυρονόρος γρεβενών. τόσο ο 
ίδιος όσο και ο πατέρας του γεώργιος και 
ο αδελφός του γιαννούλας παρενοχλού-
σαν συνεχώς τους τούρκους με απώτερο 
στόχο την απελευθέρωση της Μακεδονί-
ας. οι συνεχείς όμως επιθέσεις του Αλή 
Πασά ανάγκασαν όλη την οικογένεια 
να μετοικήσει στην τίστα. ςτις 28 Μαΐ-
ου του 1854 οχυρώθηκε στη Μονή του 
Σπηλαίου, το τελευταίο οχυρό των αρμα-
τολών και αντιμετώπισε με 300 άνδρες 
12000 τουρκαλβανούς υπό τον Αβδή 
πασά. Μια άνιση μάχη. λέγεται ότι όταν 
τα πολεμοφόδια τελείωσαν, άδειασαν τα 
βαρέλια του κρασιού από τα κελάρια του 
μοναστηριού, τα γέμισαν με πέτρες και 
τ’  άφησαν από ψηλά να κατρακυλήσουν 
προς τη μεριά των εχθρών. τελικά με  τη 
μεσολάβηση των ξένων διπλωματών, κα-
τάφερε να μεταφέρει 1000 γυναικόπαιδα, 

Συνάντηση των δυο ορειβατικών ομάδων στο Αλωνάκι.
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σώα και αβλαβή στην ελεύθερη Καλαμπά-
κα. ο Θεόδωρος Ζιάκας πέθανε το 1882 
στην Αταλάντη σε ηλικία 84 χρονών.
Προς το τέλος της τουρκοκρατίας αρκετοί 
Κουπατσαραίοι όπως και κάτοικοι χω-
ριών του Βοΐου Κοζάνης εξισλαμίσθηκαν. 
οι Έλληνες αυτοί μουσουλμάνοι που εί-

ναι γνωστοί με το όνομα Βαλαάδες (από 
το ορκίζομαι στον Αλλάχ – Βα Αλλάχ) ή 
Φουτζήδες (από την συχνή χρήση της 
λέξης φούτσι’ μ δήλα δη αδελφούτσι 
μου), αναγκάστηκαν να μετακομίσουν 
στην τουρκία κατά την ανταλλαγή των 
πληθυσμών το 1924 με αποκλειστικό 

Προς τον Όρλιακα.       

«Εσείς βουνά των Γρεβενών και πεύκα του Μετσόβου, 
λίγο για χαμηλώσετε μιας τουφεκούλας τόπο, 
για να φανούν τα Γρεβενά κι αυτό το Μέγα Σπήλιο, 
που πολεμούν οι Έλληνες με του Αβδή τ’ ασκέρι. 
Τρεις μέρες κάνουν πόλεμο, τρεις μέρες και τρεις νύχτες, 
χωρίς νερό, χωρίς ψωμί, χωρίς κάνα μαντάτο. 
Πέφτουν τα βόλια σαν βροχή, τα τόπια σαν χαλάζι 
κι αυτά τα λιανοντούφεκα σαν την ψιλή βροχούλα. 
Κι’ Αβδή πασάς εφώναξε, Αβδή πασάς φωνάζει. 
- Ζιάκα πάψε τον πόλεμο, πάψε και το ντουφέκι 
να κατακάτσ’ ου κουρνιαχτός, να σηκωθεί αντάρα, 
να βρούνε οι μάνες τα παιδιά και τα παιδιά τις μάνες 
να βρει κι η χήρα τον υγιό, π’ άλλον υγιό δεν έχει, 
να μετρηθούμε κι εμείς να δούμε πόσοι λείπουν. 
Μετριούνται οι Τούρκοι τρεις φορές και λείπουν τρεις χιλιάδες, 
μετριούνται τα Ελληνόπουλα και λείπουν τρεις λεβέντες».
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Διάσωσις εριφίου.
Στην κορυφή του 'Ορλιακα.
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κριτήριο το θρήσκευμα (κάτι ανάλογο με 
τους μουσουλμάνους Κρήτες).
δυο χιλιόμετρα μετά το Ζιάκα (1027 μ.) 
και συγκεκριμένα μέσα από τις παλιές 
κατασκηνώσεις, ξεκινά το μονοπάτι της 
πρώτης μας διάσχισης. ςτόχος, το χω-
ριό ςπήλαιο μέσω της κορυφογραμμής 
του Όρλιακα. Αφού γεμίσαμε τα φλασκιά 
μας με νερό από την πηγή που κτίστηκε 
δαπάναις του βουλευτού Κοζάνης ταλια-
δούρη το 1950 άρχισε ο γολγοθάς, ένα 
πανέμορφο πλην ιδιαίτερα ανηφορικό 
μονοπάτι με εκατοντάδες σκαλιά φτιαγ-
μένα από κορμούς δένδρων. 
η Φύση σε όλο της το μεγαλείο. Άλλωστε 
από το 1973, και όχι άδικα, ο Όρλιακας 
έχει κηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή 
ιδιαιτέρου φυσικού και ιστορικού κάλ-
λους καθώς βρίσκεται στην περιφερειακή 
ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίν-
δου. 
τα θαλερά μικτά δάση (έλατα, βελανιδιές, 
μαυρόπευκα) και η υγρασία, αποτελούν 
το ιδανικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη 
εκατοντάδων ειδών μανιταριών. δυστυ-

χώς το ανελέητο κυνήγι τους από έμπει-
ρους και μη συλλέκτες δεν μας επέτρεψε 
να γεμίσουμε τα καλάθια μας. λίγα μόνο 
καισαρικά, λεπιότες και καναδυό καλογε-
ράκια.
Βγήκαμε σε δασικό δρόμο, περάσαμε έξω 
από το Κελί της γριάς (σπηλιά που απ’ 
ότι διαβάζω τελευταίως έγινε ενδιαίτημα 
μιας αρκούδας) και στη συνέχεια φτάσα-
με στο διάσελο Αλωνάκι, ανάμεσα στην 
Ράχη Καραστέργιου και τις βραχώδεις 
κορυφές του Όρλιακα (ίσως από το σλα-
βικό όρελ - αετός επειδή στα βράχια του 
φωλιάζουν αετοί). ςτις κοιλότητες που 
δημιουργεί το ασβεστολιθικό πέτρωμα 
βρίσκουν καταφύγιο εκτός από τα αρ-
πακτικά, αρκούδες και άλλα άγρια ζώα. 
ςυνεχίσαμε βαδίζοντας στην κορυφο-
γραμμή με το ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο 
και μετά από λίγο φτάσαμε στην κορυφή 
του Όρλιακα στα 1432 μ. όπου είχαμε 
μια αναπάντεχη συνάντηση με ένα, κατά 
πάσα πιθανότητα άρρωστο, εγκαταλε-
λειμμένο από το κοπάδι του κατσικάκι. 
Απολαύσαμε την μοναδική θέα προς τους 

Ρόμπολο στη Βασιλίτσα.
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ορεινούς όγκους της τύμφης, του ςμόλι-
κα, της Βασιλίτσας και του γράμου και 
συνεχίσαμε ακολουθώντας το ευκρινές 
μονοπάτι μέχρι το Σπήλαιο το οποίο ει-
ρήσθω εν παρόδω παλιότερα ονομαζόταν 
Πύλαιον ίσως επειδή δέσποζε των οδών 
που συνέδεαν την Ήπειρο με την Μακε-
δονία. Φυσικά μαζί μας ήταν και το ασθε-
νές ερίφιον. η ςίσσυ και ο Κώστας ανέλα-
βαν την μεταφορά επί των ώμων των και 
παράδοσή του σε βοσκό του χωριού για 
να μην γίνει βορά των αρπακτικών. 
Από το κέντρο σχεδόν του χωριού ακο-
λουθήσαμε το κατηφορικό καλντερίμι που 
μας οδήγησε στην είσοδο του φαραγγιού 
της Πορτίτσας (ανάμεσα στον Όρλιακα 
και το αντικρινό βουνό λυκότρυπα) εκεί 
που στέκει αγέρωχο το περίφημο ομώ-
νυμο γεφύρι, πάνω στο Περιβολιώτικο 
ρέμα. Κτίστηκε το 1743 και διευκόλυ-
νε την επικοινωνία ανάμεσα στα χωριά 
ςπήλαιο, τρίκωμο και Μοναχίτι. ςτην 
έξοδο του φαραγγιού το ρέμα περνά από 
τη θέση Καρούτες όπου υπήρχαν παλιά 
νερόμυλοι. Καρούτες λέγανε εκτός από 
τις κοπάνες – ποτίστρες για τα ζώα (λα-
ξευμένους κατά το μήκος τους κορμούς 
δένδρων) και τους ξύλινους κυλίνδρους 
(βαγένια - βαρέλια) που οδηγούσαν το 
νερό μέσω μιας στενής οπής στην φτε-
ρωτή του νερόμυλου. Κάπου εκεί, ανατο-
λικά του Όρλιακα, συναντά το εξερχόμε-
νο από το φαράγγι της Λιάτισσας (αλβ. 
λεπτοκαρυά) ςμιξιώτικο ρέμα (Βελονιά) 
με το οποίο ενώνεται και σχηματίζει τον 
ποταμό Βενέτικο, τον μεγαλύτερο παρα-
πόταμο του Αλιάκμονα. 
Μετά από έναν εξαντλητικό ανήφορο 
(300 μ. υψομετρικής διαφοράς) επιστρέ-
ψαμε στο ςπήλαιο και διεσπάρημεν στα 
δυο ταβερνάκια της πλατείας για μπύρες 
κοντοσούβλι και όλα τα παρελκώμενα, 
προς αναπλήρωσιν των απωλεσθέντων 
ηλεκτρολυτών, υδατανθράκων και πρω-
τεϊνών...
Καταλύσαμε στο χλιδάτο «Pindos Palace 
Hotel» έξω από το χωριό λάβδα. το δω-
μάτιό μου βρισκόταν στην σοφίτα του 
ξενοδοχείου. δεν αντιστάθηκα στο ιδιω-
τικό εσωτερικό τζακούζι, άναψα τα ρεσό 

και άνοιξα τις βρύσες μέχρι να γεμίσει η 
στρογγυλή Carron μπανιέρα. Πλην, φευ, 
λόγω της μεγάλης ζήτησης ζεστού νερού 
εκείνη την ώρα το υδρομασάζ ήταν χλι-
αρό, αποζημιώθηκα όμως από την απα-
ράμιλλη θέα της απέναντι δασωμένης 
πλαγιάς. για το δείπνο συγκεντρωθήκα-
με στο εστιατόριο του ξενοδοχείου όπου 
απολαύσαμε μανιταρόσουπα, σαλάτες 
και κρεατικά σχάρας συνοδευόμενα από 
εξαιρετικό ερυθρό οίνο Ζίτσας. η βραδιά 
ολοκληρώθηκε με χορό και disc jockey 
τον γηγενή, έτερο αρχηγό της εξόρμησης 
Κώστα Κωτούλα. 
το πρωί της Κυριακής αναχωρούμε για 
την Αβδέλλα ένα από τα πέντε βλαχοχώ-
ρια των γρεβενών (τα υπόλοιπα τέσσερα 
είναι το Περιβόλι, η ςαμαρίνα, η ςμίξη 
και η Κρανιά). Όλα τους είναι κτισμένα  
σε υψόμετρο πάνω από 1200 μέτρα εκτός 
από το τελευταίο που είναι στα 1000 μ.
η Αβδέλλα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα των 
πρώτων κινηματογραφιστών των Βαλ-
κανίων, των αδελφών Μανάκια, καθώς 
επίσης και του υπεραιωνόβιου (πέθανε 
το 1985 σε ηλικία 105 ετών) Μακεδονο-
μάχου, συμπολεμιστή του Παύλου Μελά 
και Εθνικού αγωνιστή Ζήση Βέρρου, ο 
οποίος πικραμένος από την αδιαφορία 
του επίσημου ελληνικού κράτους έλεγε 
με παράπονο: 
«… Εμένα, τον Ζήση Βέρρο, δεν με πρέπουν 
αγάλματα, δεν μ’ αρέσουν αι παίνιες (σ.σ. 
έπαινοι) αλλά είναι άτιμο μερικοί να προ-
σπαθούν, με κάθε δόλιο τρόπο να εξαφα-
νίσουν απ’ την Ιστορία τους αγωνιστές του 
Μακεδονικού Αγώνα…»
Αφετηρία για τη σημερινή μας διάσχιση 
το διεθνές μονοπάτι Ε6 που ξεκινά λίγο 
έξω από το χωριό. Αφήνουμε αριστερά 
μας την κορυφή του Κολεού 1868 μ. και 
μετά τη ράχη Μπότσα εγκαταλείπου-
με το μονοπάτι Ε6 το οποίο οδηγεί στο 
χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας και αρ-
χίζουμε να ανηφορίζουμε προς την ομώ-
νυμη κορυφή. Απέραντα αλπικά λιβάδια  
διανθισμένα με συστάδες από μαυρόπευ-
κα, έλατα και οξιές. Όσο πιο ψηλά ανε-
βαίνουμε τα μόνα δένδρα που συναντάμε 
είναι τα, ως επί το πλείστον, μοναχικά 
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ρόμπολα (λευκόδερμος πεύκη) τα οποία 
στέκουν αγέρωχα περιφρονώντας τις 
αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
Και να σκεφθεί κανείς πως το έδαφος 
που πατάμε τώρα κάποτε ήταν ο πυθμέ-
νας της Τηθύος, μιας μακρόστενης θά-
λασσας που ένωνε τους δυο γνωστούς 
μεγάλους ωκεανούς και χώριζε την Ευ-
ρασία από την Αφρική. Όταν αυτή εξα-
φανίστηκε τότε αναδύθηκαν όλα αυτά 
τα βουνά γύρω μας. Μετά από συνεχείς 
γεωλογικές ανακατατάξεις που διήρκε-
σαν εκατομμύρια χρόνια η περιοχή περι-
ελάμβανε  εκτάσεις σαβάνας και πλούσια 
και πυκνά δάση όπου ζούσαν απίστευτα 
προϊστορικά ζώα. 
Πριν από λίγα χρόνια η καθηγήτρια Πα-
λαιοντολογίας Ευαγγελία τσουκαλά, επι-
κεφαλής ομάδος ανασκαφών του Α.Π.Θ. 
ανακάλυψε ανάμεσα σε πολλά προϊστο-
ρικά απολιθώματα, τους μεγαλύτερους 
χαυλιόδοντες του κόσμου μήκους 5,02 μ. 
Ανήκαν σε αρσενικό γιγάντιο προβοσκι-
δωτό μαστόδοντα (Mammut borsoni), 
ένα από τα μεγαλύτερα χερσαία θηλα-
στικά, που κυκλοφορούσε στην περιοχή 
πριν από τρία εκατομμύρια χρόνια. 
Έχοντας καλύψει μια υψομετρική διαφο-
ρά περίπου 1000 μ. φτάνουμε στην κορυ-
φή Βασιλίτσα στα 2249 μ. Αφού πήραμε 
μια ανάσα και απολαύσαμε την εξαίσια 
θέα αρχίσαμε να κατηφορίζουμε προς το 
χιονοδρομικό κέντρο όπου μας περίμενε 
το λεωφορείο να μας μεταφέρει για φα-
γητό στα Γρεβενά. 
Κατά πάσα πιθανότητα η πόλη έλαβε το 
όνομά της από την σλαβική λέξη γκρέ-
μπαν ή γκρέμπεν και  αυτή με την σειρά 
της από την λατινική gravis = ανώμαλος, 
τραχύς, απότομος τόπος λόγω της φύσης 
του εδάφους της. Από το 2007 έχει καθι-
ερωθεί ως πόλη των μανιταριών. Μά-
λιστα ο ερευνητής γιώργος Κωνσταντινί-
δης ταυτοποίησε στην ευρύτερη περιοχή 
πάνω από 1400 είδη.
Με το που φτάσαμε στην κεντρική πλα-
τεία σύσσωμος ο ορειβατικός σύλλογος 
ξεχύθηκε στις ονομαστές ταβέρνες της 
πόλης (τράπεζα γεύσεων, Αυλαίς, το Πέ-
ρασμα) για να απολαύσει τα εξαιρετικά 

τερψιλαρύγγια τοπικά εδέσματα και φυ-
σικά δεν αντιστάθηκε διόλου στο παγωτό 
μηχανής από φρέσκο γάλα, στου Κοντο-
γιάννη.
τελευταία μας στάση πριν την επιστροφή 
στα πάτρια ένα μικρό κατάστημα, απένα-
ντι ακριβώς από το σουρεαλιστικό ρολόι 
της πλατείας με το αεροπλανάκι στην κο-
ρυφή του όπου είχαμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε δεκάδες προϊόντα με βάση 
τα  άγρια μανιτάρια.

Προς την κορυφή Βασιλίτσα.
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Εις υγείαν των βωλιτών!
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toy λΑΖΑροy ΜΠοΤΕλη

σχοΛΗ οΡεΙΒΑτΙΚου σΚΙ 
σεο ΘεσσΑΛοΝΙΚΗσ 2016
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"τα αγαθa κoποις κτωνται"
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Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά της 
ςχολής ορειβατικού ςκι του 
ςΕο Θεσσαλονίκης.
Παρά την φτωχή χιονόπτωση, 
τα καταφέραμε. 

Παρά την φτωχή χιονόπτωση, τα καταφέραμε.  
οι 17 μαθητές της ςχολής, από το πρώτο 
κιόλας ςαββατοκύριακο, κατάλαβαν ότι η 
χώρα μας μέσω αυτού του αθλήματος κρύβει 
απίστευτους θησαυρούς τους οποίους όμως 
μπορεί να απολαύσει κανείς μόνο αν τους 
ανακαλύψει. 
διανύουμε ήδη το τρίτο μέρος της ςχολής (3-5 
Πηγάδια - Βασιλίτσα – ςμόλικας). οι μαθητές 
έγιναν μια παρέα και υπό την καθοδήγηση 
των Εκπαιδευτών προετοιμάζονται για να 
γλιστρήσουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα 
κάτω σε κάθε χιονοσκεπή περιοχή με την 
μέγιστη ασφάλεια. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη η ςχολή πήρε 
μέρος στο Snow Leopard στο πανέμορφο 
βουνό του ςμόλικα, ένα event που 
διοργανώνεται από την Dynafit Hellas 
σκοπός της οποίας είναι να βοηθήσει τον 
οργανισμό για την διάσωση της λεοπάρδαλης 
του χιονιού στην κεντρική Ασία. Έτσι λοιπόν 
για κάθε μέτρο ανάβασης που έκανε η ςχολής 
μας, η Dynafit έδινε και ένα σεντς για την 
λεοπάρδαλη.   
Μας μένουν άλλα δύο μαθήματα, το ένα στην 
τύμφη και συγκεκριμένα στη θέση γκούρα  
και το άλλο στο  οροπέδιο των Μουσών, στον 
Όλυμπο. 
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Η σχολή πήρε μέρος στο Snow Leopard στο 
πανέμορφο βουνό του σμόλικα, ένα event που 
διοργανώνεται από την Dynafit Hellas.
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ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ή συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.ε.ο. 
θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσε-
ων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.

επιπλέον σημαίνει ότι:

1. Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και 
αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχό-
μενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

2. 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.

3. παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και κατά 
του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

• ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.

• ο αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν 
κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της 
ομάδας. επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν 
τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή 
κλπ.)

• οι ώρες πορείας (ω.π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε 
συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

οί προκαταβολεΣ Σε περίπτωΣή ματαίωΣήΣ τήΣ ΣυμμετοΧήΣ ουτε επίΣτρεφο-
νταί, ουτε ΣυμΨήφίΖονταί με αλλή υποΧρεωΣή του καταβαλλοντοΣ
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΑΠΡΙΛΙοσ  2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-04-16

ΠΙΕΡΙΑ

Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1500 μ.)
κορυφή Φλάμπουρο (2.188 μ.)
Ώρες πορείας: 8,  Υ.Δ. 1206 μ. Β.Δ. 3

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1500 μ.) 
κορυφή Αρβανίτης (2.022 μ.) 
Ώρες πορείας: 5,  Υ.Δ. 760 μ. - Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτριος
✪ Γρηγοριάδης
Γρηγόρης

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-04-16

ΟΛΥΜΠΟΣ
Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Γκορτσιά (1.100 μ.)
Πετρόστρουγκα (1.920 μ.)
 Μαστορούλι (980 μ.)
 Άγ. Απόστολοι Βροντούς (370 μ.) 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Ώρες πορείας: 6,7,   Απόσταση: 23 χλμ
Υ.Δ. 1.164 μ. - Β.Δ. 2-3
Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αγ. Αποστόλους (370 μ.)
Μαστορούλι (980 μ.)
Ώρες πορείας: 4,  Υ.Δ. 610 μ. -   Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπαδόπουλος
Νίκος
✪ Κωτούλας
Κώστας

    

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-04-16

ΟΡΒΗΛΟΣ

από Κατάφυτο (850 μ.)
κορυφή Τσολιάς (2.213 μ.)
Ώρες πορείας: 8,  Απόσταση μετ’ 
επιστροφής: 16 χλμ.
Υ.Δ. +1.398 μ, -87 μ. Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ
✪ Κούγκας 
Γεώργιος
✪ Ελευθεριάδης
Χρήστος

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-04-16

ΑΣΚΙΟ

από Νάματα (1.178 μ.)
κορυφή Σινιάτσικο (2.107 μ.)
Ώρες πορείας: 7, 8  Απόσταση μετ’ 
επιστροφής: 11 χλμ.     
Υ.Δ. +1.022 μ, -114. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μυστακίδης
Δημήτριος
✪ Τραχανά
Αλεξάνδρα

Μ. ΠΑΡΑ
ΣΚΕΥΗ

29-04-16
-

ΤΡΙΤΗ
03-05-16

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ 
ΣΚΙΑΘΟ

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα). 

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΜΑΪοσ  2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-05-16

ΟΛΥΜΠΟΣ
Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Πριόνια (1.100 μ.)
Λιβαδάκι (2.100 μ.)
Λιτόχωρο (300 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 21 χλμ.  Ώρες πορ.: 7-8,
Υ.Δ. +1.220,-1.760  μ. -   Β.Δ. 3

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Πριόνια (1.100 μ.)
διάσχιση Ενιπέα
Λιτόχωρο (300 μ.)
Ώρες πορείας: 6,    Υ.Δ. 610 μ. -   Β.Δ. 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κωτούλας
Κώστας
✪ Πιπιλιαγκό-
πουλος
Νίκος
✪ Μπαλντούμης 
Δημήτρης

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-05-16

ΠΙΕΡΙΑ
από Φτέρη (1550 μ.)
κορυφή Τούρλα (2.100 μ.)
κυκλική διαδρομή
Απόσταση:8,5 χλμ.  Ώρες πορείας: 4,  
Υ.Δ. +716, -482 μ.    Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτριος
✪ Κακουλίδου
Νίκη

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-05-16

ΤΣΙΓΚΕΛΙ
Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Άγκιστρο (300 μ.)
κορυφή Τσιγκέλι (1.345 μ.)
κορυφή Δρεπανοειδές (1.193 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 19 χλμ.   
Ώρες πορ.: 9  Υ.Δ. +1.965 μ, -1.998 μ.  
Β.Δ. 3

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Άγκιστρο (300 μ.)
κορυφή Τσιγκέλι (1.345 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 15 χλμ.   
Ώρες πορ.: 7  Υ.Δ. +1.220 μ, -1.220 μ.  
- Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ
✪ Ροδίτης 
Ιωάννης
✪ Γρηγοριάδης
Γρηγόρης

ΚΣΑΒΒΑΤΟ
28-05-16
ΚΥΡΙΑΚΗ
29-05-16

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙ

Με αναβάσεις στη Μαρόσα (1.967 μ.)
και στην Τριγγία (2.204 μ.)

(Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΙουΝΙοσ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-06-16

ΤΖΕΝΑ

Από Νότια (600 μ.)
Μικρή Τζένα (2.064 μ.)
Απόσταση: 17 χλμ.   
Ώρες πορ.: 8-9,
Υ.Δ. +1.621,-168  μ. -   Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γκόλης 
Βαγγέλης
✪ Γιαννικόπουλος
Ανέστης

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-05-16

Κάτω ΟΛΥΜΠΟΣ

Από Καρυά (900 μ.)
κορυφή Κακάβρακας (2.619 μ.)

Απόσταση μετ’ επιστρ.:27,0  χλμ. 
 Ώρες πορείας: 8-9,  
Υ.Δ. +2.003, -297 μ.    Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλτούκης
Σπύρος
✪ Μπατζάκης
Νίκος

ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΑΓ. ΠΝΕΥ-

ΜΑΤΟΣ
Από ΣΑΒ-

ΒΑΤΟ
 18-06-06

Έως 
ΔΕΥΤΕΡΑ
20-06-16

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ –
ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

(Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-06-16

ΒΟΡΑΣ

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Πόζαρ (450 μ.)
Ντόμπρο Πόλε (1.700 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 17 χλμ.   
Ώρες πορ.: 8 -  Υ.Δ. +1.400 μ, 
-240 μ.  Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Πόζαρ (450 μ.)
καταρράκτη Κουνουπίτσας 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 9,0  χλμ.   
Ώρες πορ.: 4 - Υ.Δ. +400 μ, 
-400 μ.  Β.Δ. 1 

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Τσιακάλη
Κατερίνα
✪ Ψευτάκης
Λάμπρος
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΙουΛΙοσ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-07-16

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΣ

από Αγ. Τριάδα (370 μ.)
καταφύγιο «Κρεβάτια» (1.000 μ.)
κορυφή Μπαρμπαλάς (1.842 μ.)
Απόσταση: 14 χλμ.     Ώρες πορ.: 7,
  Υ.Δ. +1.480,-96  μ. -   Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Κουκουτσίλης 
Φίλιππος
✪Παπαδόπουλος
Νίκος

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-07-16

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ ΟΡΟΣ
Από Βαρβάρα 550 μ. κορυφή Σού-
γλιανη 858 μ. Παλιόχωρα 480μ
…και μπάνιο στον Σταυρό.
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 20 χλμ. Ώρες πορ.:7
Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Μπαλτατζής 
θανάσης
✪Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-07-06

ΙΤΑΜΟΣ
από Ν. Μαρμαρά (10 μ.)
Παρθενώνας (330 μ.)
κορυφή Ντραγουντέλι (817 μ.)
Απόσταση: 26  χλμ.     Ώρες πορ.: 7,
Υ.Δ. +1.062,-248  μ. -   Β.Δ. 2-3

…και μπάνιο στον Ν. Μαρμαρά.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυιδόπουλος
Γεώργιος
✪ Αρβανίτης
Νίκος

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-07-16

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΡΕΜΑ ΟΡΛΙΑΣ

από Αγ. Βασίλειο (230 μ.)
Ορλιάς (580 μ.)
Καταφύγιο Κορομηλιάς (1.000 μ.)
Απόσταση: 12  χλμ.     Ώρες πορ.: 7,
  Υ.Δ. +1.175,-386  μ. -   Β.Δ. 3

…και μπάνιο στους καταρράκτες.
Canyoning 
στους καταρράκτες του Ορλιά.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης 
Πάρης
✪ Κυδώνης
Μιχάλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
31-07-16

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ

από Καρυά (940 μ.) παλιά Λεπτο-
καρυά (880 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 14,0  χλμ. 
 Ώρες πορ.: 5,  
Υ.Δ. +715, -654 μ.    Β.Δ. 1

…και μπάνιο στην Λεπτοκαρυά.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κούγκας 
Γιώργος
✪ Καμπάκης 
Γιώργος
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ΠοΛυΗΜεΡεσ εΞοΡΜΗσεΙσ ΚΑΛοΚΑΙΡΙου  

ΑυΓουστοσ 2016

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15-07-16
ΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-07-16

ΣΤΑ ΗφΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ (ΠΟΜΠΗΙΑ) 
ΑΙΤΝΑ (ΣΙΚΕΛΙΑ) 
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ (ΛΙΠΑΡΙ)

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
20-08-16

ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
28-08-16

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΣΕΡΙφΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΙφΝΟΥ 

10 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

9 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΙουΛΙοσ  2016



ΤΕΥΧΟΣ 178,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 35

ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΡΙχΗτΩΝ / ΜΑΪοσ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-05-16

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 
ΣΕΡΡΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ
28-05-16
ΚΥΡΙΑΚΗ
29-05-16

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
ΣΤΑ 
ΜΕΤΕΩΡΑ
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ενΙΑΙΟ ΣυΣΤημΑ ΚΑθΟρΙΣμΟυ βΑθμΟυ δυΣΚΟΛΙΑΣ δΙΑδρΟμων
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Tre Cime di Lavaredo
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Ιστορία της 
αναρρίχησης 

βράχου
Του ΝιΚου ΤΣΑΒΔΑρη

Á μέρος
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Η αναρρίχηση  βράχου, ως  πρακτι-
κή, εμφανίζεται ήδη από την αρ-
χαιότητα, καθώς υπάρχουν εικό-

νες  που την αναπαριστούν και κείμενα 
που την περιγράφουν. ςε τοιχογραφίες 
που ανακαλύφθηκαν στην Κίνα και χρο-
νολογούνται γύρω στο 400 π.Χ., απεικο-
νίζονται άνθρωποι  που αναρριχώνται σε 
βράχους. ςτις περιγραφές της εκστρατεί-
ας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπάρχουν 
αναφορές για τμήμα του στρατεύματος 
εξασκημένου στην ανάβαση απότομων 
βράχων για την προσέγγιση και κατάλη-
ψη απόκρημνων περιοχών. Μια τέτοια 
περίπτωση ήταν και η κατάληψη του 
φρουρίου της ςογδιανής, όπου λόγω των 
βράχων που το περιέβαλαν θεωρούνταν  
απόρθητο. 
ςτη νεότερη ιστορία, έχουμε αναφορές 
για αναρριχητική δραστηριότητα στη 
Βρετανία στα 1700 μ.Χ. ςε μια από αυτές 
περιγράφεται το κυνήγι πτηνών με αναρ-
ρίχηση σε βράχους και  χρήση σχοινιών.
Θα χρειαστεί όμως να περάσουν άλλα 
100 και πλέον χρόνια για να εμφανιστεί 
η αναρρίχηση με τη μορφή αθλητικής 
δραστηριότητας. 
Εποχή σταθμός είναι ο 19ος αιώνας, όπου 
η αναρρίχηση αποτελεί  σημαντικό «ερ-
γαλείο» της ορειβασίας για την κατάκτη-
ση των κορυφών. Είναι η εποχή που ο 

αλπινισμός βρίσκεται στο απόγειό του 
και επιχειρούνται αναβάσεις σε απάτη-
τες ψηλές κορυφές των Άλπεων, που δεν 
μπορούσαν  να προσεγγιστούν απλώς με 
πεζοπορία. Όλα αυτά βέβαια προϋπέθε-
ταν την ανάπτυξη αναρριχητικών τεχνι-
κών για την προσπέλαση των βράχινων 
τμημάτων αλλά και ασφαλιστικών μεθό-
δων για την προστασία των αλπινιστών 
από πτώσεις κατά την κίνηση στα συγκε-
κριμένα πεδία. 
Όμως ακόμη η αναρρίχηση αποτελεί κυ-
ρίως μέρος της ορειβασίας. 
η αναρρίχηση βράχου ξεκινά να υφίστα-
ται ως ξεχωριστή δραστηριότητα  προς  
το τέλος του 19ου αιώνα με συστηματική 
αναρριχητική δράση σε τρεις τουλάχι-
στον περιοχές της Ευρώπης.
η περιοχή των λιμνών (Lake District) 
στην βορειοδυτική  Αγγλία αποτέλεσε το 
πεδίο δράσης των Βρετανών που μέχρι 
τότε ήταν οι πρωτοπόροι του αλπινι-
σμού. η δραστηριότητα  και ο αριθμός  
των αναρριχητών στην περιοχή θα αυξη-
θεί σημαντικά μετά τη πρώτη μοναχική 
αναρρίχηση της  Napes Needle από τον 
Walker Parry Haskett Smith, που είχε 
προβληθεί ως σημαντικό αθλητικό επί-
τευγμα από τον τύπο της εποχής.
η περιοχή του Έλβα, στη ςαξονία, με τους 
πύργους από αμμόλιθο ήταν η περιοχή 
όπου η αναρρίχηση είχε πρωτοποριακό 
ρόλο για δεκαετίες. οι σημαντικές αναρ-

Με τον όρο αναρρίχηση βράχου εννοούμε γενικώς την προώθηση σε 
επικλινή ή κάθετα  βράχινα τμήματα του βουνού, όπου είναι απαραίτητη η 
χρήση διαφόρων μέσων όπως σχοινιών και σταθερών σημείων ασφάλισης, 
για την προστασία των συμμετεχόντων από ενδεχόμενες πτώσεις. 
εδώ και αρκετά χρόνια η αναρρίχηση είναι μια αυτόνομη αθλητική 
δραστηριότητα αλλά μπορεί και να αποτελέσει κομμάτι της ορειβασίας όταν 
το πεδίο το επιβάλλει. 
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ριχήσεις μεγάλης δυσκολίας που πραγ-
ματοποιήθηκαν στην περιοχή έθεταν δι-
αχρονικά νέα στάνταρ στο άθλημα. ςτις 
αρχές του 20ου αιώνα στην περιοχή ήδη 
δραστηριοποιούνταν περισσότεροι από 
500 αναρριχητές  και είχαν δημιουργηθεί 
δεκάδες αναρριχητικοί σύλλογοι. 
η τρίτη περιοχή ήταν αυτή των δολομι-
τών στη βόρεια ιταλία. το 1887 η μονα-
χική πρώτη αναρρίχηση στους  πύργους  
της Vajolet από τον δεκαεπτάχρονο γερ-
μανό Georg Winkler θα συμβάλλει σημα-
ντικά στη διάδοση της δραστηριότητας 
στην περιοχή.
Μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 20ου αι-
ώνα δεν υπάρχει εξειδικευμένος αναρρι-

χητικός εξοπλισμός. το μεγαλύτερο μέρος 
του είναι αυτοσχέδιο ή έχει κατασκευα-
στεί για άλλη χρήση. τα πρώτα σχοινιά 
που χρησιμοποιούνται, κατασκευάζονται 
από ίνες κάνναβης  και είναι περιορισμέ-
νης αντοχής. Αντίστοιχα τα  καρφιά και 
οι κρίκοι (καραμπίνερ) που πρωτοχρη-
σιμοποιήθηκαν για την ασφάλιση ήταν 
σχεδιασμένα για άλλους λόγους και είχαν 
σημαντικά μειονεκτήματα. η αναγκαιό-
τητα για πιο πρακτικά υλικά θα οδηγήσει 
στην κατασκευή εξοπλισμού σχεδιασμέ-
νου για τις ανάγκες της αναρρίχησης. 
το 1910 ο Hans Fiechtl κατασκευάζει ένα 
νέου σχεδίου καρφί που χρησιμοποιεί-
ται ακόμα και σήμερα. Μέχρι τότε χρη-

Ρiz Badile
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σιμοποιούνταν αποκλειστικά αυτά που 
σήμερα λέμε ραπελόκαρφα.την ίδια χρο-
νιά ο 23 ετών γερμανός αναρριχητής και 
εφευρέτης  Otto Herzog κατασκευάζει το 
πρώτο καραμπίνερ ειδικά σχεδιασμένο 
για αναρρίχηση. το 1927 ο Fred Pigett 
πειραματίζεται με αυτά που αργότερα θα 
ονομαστούν από τους αναρριχητές «κα-
ρύδια» (μεταλλικές σφήνες διαφόρων με-
γεθών που τοποθετούνται μέσα στις σχι-
σμές του βράχου και χρησιμοποιούνται 
ως σημεία ασφάλισης).
το 1935  ο γάλλος Pierre Allen κατασκευ-
άζει το πρώτο αναρριχητικό παπούτσι με 
μαλακή σόλα. Μέχρι τότε οι αναρριχητές 
χρησιμοποιούσαν μπότες οι οποίες ήταν 
κατάλληλες περισσότερο για ορειβασία 
και έκαναν την αναρρίχηση δύσκολη 
υπόθεση. το σχοινί από νάιλον θα κάνει 

την εμφάνισή του αμέσως μετά τον δεύ-
τερο παγκόσμιο πόλεμο και θα δώσει μία 
νέα ώθηση καθώς απεδείχθη το πλέον 
κατάλληλο υλικό.
το 1923 ο γερμανός Willo  Welzenbach 
δημιουργεί το πρώτο σύστημα βαθμο-
λόγησης αναρριχητικών διαδρομών που 
αποτελείτο από έξι βαθμούς, σύμφωνα με 
το ρωμαϊκό σύστημα αρίθμησης από το 
I έως το VI. Με τον έκτο βαθμό εκείνη 
την εποχή περιγραφόταν οτιδήποτε βρι-
σκόταν στα όρια των ανθρωπίνων δυνα-
τοτήτων.
Ήδη από το ξεκίνημα της δραστηριότη-
τας  χαρισματικοί και πρωτοπόροι  αναρ-
ριχητές πραγματοποιούν δύσκολες δια-
δρομές με ελάχιστα μέσα. Πολλές φορές 
ωθούμενοι από τη ματαιοδοξία για την 
πρώτη ανάβαση σε παρθένες κορυφές, 

το 1935  ο Γάλλος Pierre Allen κατασκευάζει το πρώτο αναρριχητικό 
παπούτσι με μαλακή σόλα. 

Emilio Comici Βritish climbing 
history
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σπρώχνουν τα όρια της αναρρίχησης, 
ενίοτε μάλιστα με αξιοσημείωτο στιλ. 
Κάποιους από τους σημαντικότερους και 
διασημότερους που έδρασαν στις αρχές 
και τα μέσα του 1900 θα αναφέρουμε στη 
συνέχεια.
ο Αυστριακός Paul Preuss, που δρα στην 
κεντρική Ευρώπη και στους δολομίτες, 
στα λίγα χρόνια της αναρριχητικής του 
καριέρας, πραγματοποιεί περισσότερες 
από χίλιες διαδρομές. οι τριακόσιες από 
αυτές είναι μοναχικές και οι εκατόν πε-
νήντα εντελώς νέες. οπαδός της ελεύθε-
ρης αναρρίχησης, υποστηρίζει τη χρήση 
των καρφιών αποκλειστικά για ασφάλιση 
και όχι ως σημεία  προώθησης. Θα γίνει 
ευρέως γνωστός μετά την ταχύτατη  δεύ-
τερη ανάβαση της δυτικής ορθοπλαγιάς 
του Totenkirchl, μιας διαδρομής που 

τότε θεωρούνταν από τις δυσκολότερες 
στις Άλπεις. ςτην πρώτη του προσπάθεια 
χρειάστηκε επτά ώρες ενώ στη δεύτερη 
μόλις δυόμισι. ςκοτώθηκε  το 1913, από 
πτώση, κατά τη προσπάθεια του να πραγ-
ματοποιήσει την πρώτη ανάβαση της βό-
ρειας κόψης του Mandlkogel .
ο ιταλός Emilio Comici, γνωστός και ως 
ο άγγελος των δολομιτών, δραστηριοποι-
είται στις ανατολικές Άλπεις και κυρίως 
στους δολομίτες. Είναι αυτός που εισή-
γαγε τον έκτο βαθμό δυσκολίας στην  
αναρρίχηση. Πραγματοποιεί αμέτρητες 
διαδρομές  με  τις διακόσιες περίπου από 
αυτές να είναι πρώτες αναβάσεις. Πολλές 
σημαντικές διαδρομές στους δολομίτες 
φέρουν το όνομά του. το 1932 δημι-
ουργεί σχολή αναρρίχησης στην λίμνη 
Misurina, όπου θα διδαχθούν την τεχνι-

Μέχρι τότε οι αναρριχητές χρησιμοποιούσαν μπότες οι οποίες ήταν κατάλληλες 
περισσότερο για ορειβασία και έκαναν την αναρρίχηση δύσκολη υπόθεση. 

Emilio Comici Emilio Comici
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κή της αναρρίχησης πολλοί σημαντικοί 
αναρριχητές. το 1934 ο Comici επισκέ-
πτεται την Ελλάδα και πραγματοποιεί  
ουσιαστικά τις πρώτες αναρριχήσεις στη 
χώρα μας. Μαζί με την Anna Escher θα 
χαράξουν δύο διαδρομές στο ςτεφάνι και 
μια στο Μύτικα. ςκοτώθηκε σε μία πτώ-
ση από βράχο στην Val Gardena όταν κό-
πηκε το σχοινί του.
ο  Ricardo Cassin είναι ένας ακόμα ση-
μαντικός ιταλός αναρριχητής, μαθητής 
και σχοινοσύντροφος  του Comici. ο Cas-
sin εκτός από αναρριχητής βράχου υπήρ-
ξε και χαρισματικός αλπινιστής. δύο από 

τις σημαντικότερες αλπικές διαδρομές, 
η βορειοανατολική ορθοπλαγιά της Piz 
Badile και το σπιρούνι Walker στην κο-
ρυφή Grandes Jorasses στην περιοχή του 
Mont Blanc  σκαρφαλώνονται από τον 
Cassin και τους σχοινοσυντρόφους του 
τον ιούλιο του1937 και τον Αύγουστο 
του 1938 αντίστοιχα. οι εξαιρετικές του 
ικανότητες γίνονται φανερές για ακόμη 
μια φορά προς το τέλος της καριέρας του 
όταν σε ηλικία 78 ετών επαναλαμβάνει 
τη διαδρομή του στην Piz Badile  50 χρό-
νια μετά από την πρώτη ανάβαση. δρα-
στήριος για πολλές δεκαετίες  ο Cassin 

Grand Capucin



ΤΕΥΧΟΣ 178,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 45



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ46

πραγματοποιεί διαδρομές και εκτός Ευ-
ρώπης, σε ιμαλάια, Άνδεις και Αλάσκα. 
ώς ιδρυτής της γνωστής  εταιρίας αναρ-
ριχητικών υλικών «Cassin», συμβάλλει 
σημαντικά στην εξέλιξη τους. 
ο Walter Bonatti, γεννημένος το 1930, 
είναι ακόμα ένας χαρισματικός αναρριχη-
τής. Παρ’ολα τα πενιχρά οικονομικά του 
μέσα, σε δύο μόνο χρόνια δράσης, συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στους σπουδαιότερους 
ιταλούς  αναρριχητές της εποχής.
Ανάμεσα στα μεγάλα του επιτεύγματα 
είναι μια νέα διαδρομή στην Grand Ca-
pucin (Mont Blanc) την οποία πραγματο-
ποιεί το 1951 σε ηλικία 21 ετών, μαζί με 
τον Luciano Ghigo και χαρακτηρίζεται ως 
η δυσκολότερη, σε γρανίτη, της εποχής.
Επίσης η μοναχική διαδρομή  στο νοτιο-
δυτικό πιλιέ της Aiguille du Dru το 1955 
και η πρώτη μοναχική χειμερινή ανάβα-

ση στην βόρεια ορθοπλαγιά του Mater-
horn το 1965. O  Bonatti ως δημοσιογρά-
φος και εξερευνητής θα δραστηριοποιη-
θεί σχεδόν παντού. Από τις Άνδεις  και 
την Παταγονία στη νότια Αμερική, στο 
Κιλιμάντζαρο και τα ιμαλάια για ορειβα-
τικούς και αναρριχητικούς σκοπούς  και 
από την Αλάσκα έως την Ανταρκτική για 
επιστημονικούς και εξερευνητικούς λό-
γους.
Εκτός από τους ερασιτέχνες αναρριχη-
τές σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της 
αθλήματος έχουν και οι επαγγελματίες 
οδηγοί βουνού, οι οποίοι θα εμπλακούν 
από νωρίς στη δραστηριότητα. Από τον 
μεταξύ τους ανταγωνισμό για αναβάσεις 
σε απάτητες αναρριχητικές κορυφές, κυ-
ρίως για λόγους δημοσιότητας, θα προ-
κύψουν πολλές σημαντικές διαδρομές.
Μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα τα βου-

Campanile Baso di Brenta
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νά αποτελούν το βασικό πεδίο εφαρμο-
γής της αναρρίχησης, με τις Άλπεις και 
τους δολομίτες να αποτελούν ίσως τα 
πιο σημαντικά.
ο στόχος της αναρρίχησης είναι παρό-
μοιος με αυτόν της ορειβασίας. το μεγα-
λύτερο μέρος της δραστηριότητας έχει να 
κάνει με κάποια κορυφή αναρριχητικού 
ενδιαφέροντος, είτε ως προπόνηση και 
προετοιμασία για την ανάβαση είτε ως 
προσπάθεια για την ανάβαση. 
η συνέχεια όμως θα είναι πολύ διαφο-
ρετική. η αναρρίχηση βράχου θα αρχίσει 
να εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές. 
Πολλές διαφορετικές σχολές θα προκύ-
ψουν ανά την υφήλιο, με διαφορετικά 
ήθη και στόχους, ενώ ο αριθμός των 
αναρριχητών θα αυξηθεί σημαντικά. Όλα 
αυτά  σε συνδυασμό με την εξέλιξη των 
υλικών θα οδηγήσουν σε αλματώδη εξέ-
λιξη της αναρρίχησης.

Μέχρι και τα μέσα του 20ου 
αιώνα τα βουνά αποτελούν το 
βασικό πεδίο εφαρμογής της 
αναρρίχησης, με τις Άλπεις και 
τους Δολομίτες να αποτελούν 
ίσως τα πιο σημαντικά.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ48

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΣ

"ΟΡΕΙΒΑΤΗ"
τοΥ ςτΑΥροΥ ςτοΥΜΠοΥ
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ο κ. ςταύρος έστριψε από την Εγνατία 
και κατηφόρισε στην πλατεία Αριστο-
τέλους. Φορούσε το καβουράκι του και 
ανοιξιάτικο σακάκι. το βάδισμά του 
αργό, καμαρωτό, η πλάτη ίσια παρόλη 
την ηλικία του. Κάθε τόσο σταματούσε 
και κοίταζε τον ανοιξιάτικο ήλιο.
Μέρα ςάββατο, ο κόσμος αρκετός 
έμπαινε και έβγαινε στα μαγαζιά, στο 
Καπάνι συνωστισμός, θόρυβος και μυ-
ρωδιές από τα σουβλάκια και τους γύ-
ρους στα φαγάδικα. Έφθασε στην τσιμι-
σκή και κοντοστάθηκε κοιτώντας προς 
τη θάλασσα. η έντονη μυρωδιά από τα 
τσουρέκια του τερκενλή ήταν διάχυτη. 
Αυτοκίνητα, παράνομα παρκαρισμένα, 
διπλή σειρά για να ψωνίσουν από το 
ζαχαροπλαστείο.

Πέρασε τον δρόμο ανάμεσα στο πλή-
θος που κατέβαινε προς την παραλία. 
Έφτασε στην πλατεία και κάθισε σ’ ένα 
παγκάκι που έβλεπε τη θάλασσα και 
χάθηκε στις αναμνήσεις του. Ξαφνικά 
τινάχτηκε! Μια μπάλα τον είχε χτυπή-
σει στο καλάμι. «ώχ!» Φώναξε αυθόρ-
μητα. Ένα αγόρι περίπου δέκα χρονών 
με αναψοκοκκινισμένα μάγουλα και 
σταγόνες ιδρώτα στο μέτωπό του στά-
θηκε μπροστά του.
- ςυγγνώμη κύριε, σας χτύπησα; δεν το 
ήθελα, μου έφυγε η μπάλα, είπε και κά-
θισε λαχανιασμένο δίπλα του. 
- δεν πειράζει παιδί μου, μικρό το κακό 
δεν πόνεσα πολύ.
Ένας νέος άνδρας πλησίασε βιαστικά. 
- ςας χτύπησε κύριε; ςυγγνώμη. Είναι 
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ζωηρός, δεν προσέχει, τον έφερα να παί-
ξει λίγο μπας και αφήσει τη μαμά του να 
κάνει στο σπίτι καμιά δουλειά. Ζήτησες 
συγγνώμη γιωργάκη;
- ναι μπαμπά μη με κάνεις και ρεζίλι.
ο κ. ςταύρος χαμογέλασε. 
- Όλα εντάξει μην ανησυχείτε, είπε, τι 
τάξη πάς γιωργάκη; 
-  Πέμπτη δημοτικού, και εσάς η γυναίκα 
σας κάνει δουλειές και φύγατε απ’ το σπί-
τι για να μην είστε μέσα στα πόδια της; 
ο πατέρας του παιδιού κοντοστάθηκε. 
γιωργάκη μην είσαι περίεργος. 
- Μπαμπά σε παρακαλώ πήγαινε εσύ στο 
παγκάκι σου και άφησε με να ξεκουρα-
στώ.
- Εντάξει, καλό μεσημέρι κύριε, είπε ο πα-
τέρας του γιωργάκη και απομακρύνθηκε.
- Κοίτα τον Όλυμπο γιωργάκη, παρατή-
ρησες πόσο ωραία καθρεφτίζεται στη θά-
λασσα σήμερα που έχει ήλιο και καθαρή 
ατμόσφαιρα ρώτησε ο κύριος ςταύρος. το 

αγόρι σήκωσε το κεφάλι του και είπε:
 -  ναι, τώρα τον βλέπω, ο Όλυμπος είναι 
το πιο σπουδαίο βουνό της Ελλάδας, θα 
ήθελα τόσο πολύ να ανέβαινα στην κορυ-
φή του να δω πως έβλεπαν από εκεί ψηλά 
οι ολύμπιοι θεοί τον κόσμο. 
-  Εγώ γιωργάκη έχω ανέβει και είναι 
πραγματικά υπέροχα.
το παιδί γύρισε και τον κοίταξε με περιέρ-
γεια περνώντας αμέσως στον ενικό. 
- Μιλάς σοβαρά; Πότε έγινε αυτό; Πως 
ανέβηκες; δεν είναι πολύ δύσκολο; Πόσες 
μέρες θέλει; Είναι επικίνδυνο; Έχει στο 
βουνό λύκους και αρκούδες; Πήγες μόνος 
σου;
- γιωργάκη μια μια τις ερωτήσεις, αν θέ-
λεις θα σου τα πω όλα αν βέβαια σε ενδι-
αφέρει. 
-  ναι, με ενδιαφέρει, λέγε, είπε ο μικρός 
και πλησίασε μια θέση πιο κοντά του.
- Εγώ που λες γιωργάκη πριν πολλά χρό-
νια, το 1957, ήμουν γραμμένος σε ένα 
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σύλλογο ορειβατών. το επάγγελμά μου 
ήταν πολιτικός μηχανικός, αλλά μου 
άρεσαν και άλλα πράγματα, όπως η μου-
σική, έπαιζα κιθάρα και τραγουδούσα, η 
ζωγραφική, οι ξένες γλώσσες και πάρα 
πολύ η φύση.
Με τον σύλλογο αυτόν, τον έλεγαν ς.Ε.ο., 
σχεδόν κάθε Κυριακή πηγαίναμε εκδρο-
μές με το πούλμαν και περπατούσαμε 
στα βουνά. τρώγαμε στη φύση, τρα-
γουδούσαμε, περνούσαμε πολύ ωραία 
και με αγωνία περιμέναμε την επόμενη 
Κυριακή. ςτα βουνά αντιμετωπίζαμε και 
αντίξοες συνθήκες όπως χιόνια, κακο-
καιρίες, βροχές, όμως αυτά μας έκαναν 
να δημιουργήσουμε και δυνατές φιλίες, 
για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. 
Έχω ανέβει σε πολλά βουνά, στο Βέρμιο 
(Υπαπαντή), στο Παγγαίο (τρίκορφο), 
στον Όλυμπο (ςτεφάνι) στον Άθω και 
σε άλλα. για ποιο θα ήθελες να σου πω 
πρώτα; 
- Θέλω τον Όλυμπο, τον Όλυμπο πρώτα.
- Εντάξει, ξεκινάμε από τον Όλυμπο, 
έτσι και αλλιώς και για μένα ήταν το 
πρώτο βουνό που ανέβηκα. Ήταν που 
λες γιωργάκη 4 ιουλίου του 1957. Μια 
φίλη, η Κική λουλούδη, που ήταν μέλος 
του ορειβατικού ομίλου Θεσσαλονίκης 
με κάλεσε και έτσι εγώ και ο συνεταί-
ρος που είχα στο γραφείο μου, ο καλός 
μου φίλος ι. τσούργιαννης, ξεκινήσαμε 
να κατακτήσουμε την υψηλότερη κορυ-
φή του ολύμπου, τον Μύτικα, που έχει 
2.919 μέτρα ύψος. 
- Πω πω τόσο ψηλά, σαν να είσαι σε αε-
ροπλάνο, είπε ο γιωργάκης. 
- ναι γιωργάκη, και ξέρεις τότε δεν 
υπήρχε δρόμος και πηγαίναμε με το 
τραίνο στο λιτόχωρο. Από το σταθμό 
με τα πόδια ανεβήκαμε στο λιτόχωρο 
και πήραμε το μονοπάτι που οδηγούσε 
στο καταφύγιο “ςταυρός”. η βλάστηση 
ήταν πυκνή και τα χρώματα της φύσης 
υπέροχα. Άκουγα μόνο τα πουλιά και τις 
αναπνοές από τους φίλους μου. Φτάσα-
με στο καταφύγιο, καθίσαμε να ξεκου-
ραστούμε και φάγαμε για να έχουμε δυ-
νάμεις. το μονοπάτι που ακολουθήσαμε 
μετά ήταν πολύ γραφικό, τα δέντρα τε-

ράστια και η ομορφιά του τοπίου απί-
στευτη. ςυναντήσαμε και ένα υπέροχο 
ελάφι. 
- λύκους είδατε; 
- Όχι γιωργάκη, εκείνη τη μέρα δεν εί-
δαμε λύκους, όμως είδαμε τις πηγές του 
Ενιπέα, όπου κάναμε και μπάνιο, γιατί 
όπως σου είπα ήταν ιούλιος και είχε 
ζέστη. το σούρουπο στρατοπεδεύσαμε 
εκεί στα Πριόνια του ολύμπου σε μια 
αχυροκαλύβα που βρήκαμε και αφού 
φάγαμε στρώσαμε τους υπνόσακους  
και κοιμηθήκαμε. το πρωί με τα σακίδια 
στην πλάτη συνεχίσαμε την ανάβαση. η 
βλάστηση άρχισε να αραιώνει, περάσα-
με τα Καγκέλια και φθάσαμε τελικά στο 
καταφύγιο «ςπήλιος Αγαπητός». Ξεδιψά-
σαμε στη βρύση και απολαύσαμε τη θέα 
με τις απότομες κορυφές του ολύμπου 
να ξεδιπλώνονται μπροστά μας, σκέτη 
μαγεία! Φάγαμε και ξαπλώσαμε να ξε-
κουραστούμε. Άκουγα τους ήχους του 
βουνού, τις κουκουβάγιες, το θρόισμα 
των φύλλων, το σπάσιμο των κλαδιών 
και το φώς των αστεριών μού φαινόταν 
τόσο ζωηρό που δεν με έπιανε ύπνος. 
Ήταν η πρώτη φορά που ανέβαινα σε 
τόσο μεγάλο βουνό. ςτις τρείς η ώρα δεν 
άντεξα και σηκώθηκα, ξύπνησα τους άλ-
λους, ντυθήκαμε και με τους φακούς στα 
χέρια ξεκινήσαμε για τις κορυφές. τότε 
που λες γιωργάκη, σαν να άκουσα από 
μακριά το ουρλιαχτό κάποιου λύκου.
- ςας όρμησε;
- Όχι, αν έχουν να φάνε τα ζώα δεν σου 
επιτίθενται όπως οι άνθρωποι, χωρίς 
λόγο.
- Και τι κάνατε μέσα στη νύχτα;
- Περάσαμε τη Χονδρομεσοράχη και 
φθάσαμε στην Κακόσκαλα απ’ όπου αρ-
χίζει η ανάβαση για τον Μύτικα. Καθί-
σαμε να ξεκουραστούμε. ο ήλιος άρχισε 
να ανατέλλει με μεγαλοπρέπεια. Ήταν 
πραγματικά σαν να ήσουν σε αερο-
πλάνο. Μακριά βλέπαμε τον Θερμαϊκό 
και το βουνό Άθως με τον μπλε σκού-
ρο ουρανό να κρατά ακόμα το φεγγάρι 
στην αγκαλιά του. η θέα ήταν τόσο μα-
γευτική που με δυσκολία σηκωθήκαμε 
να συνεχίσουμε την ανάβαση μέχρι το 
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τριγωνομετρικό στα 2.919 μέτρα, με την 
ελληνική σημαία να κυματίζει. Αφού βγά-
λαμε αρκετές φωτογραφίες, απολαύσαμε 
το τοπίο και αρχίσαμε να κατηφορίζουμε. 
Κατά την διαδρομή όμως λοξοδρομήσαμε 
για να ανέβουμε και στις κορυφές ςκάλα, 
ςχολείο, Άγιος Αντώνιος και Χρηστάκης. 
Περπατούσαμε και σκαρφαλώναμε αστα-
μάτητα επί δεκαέξι ώρες έως ότου κατε-
βήκαμε στο καταφύγιο «ςπήλιος Αγαπη-
τός».
Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος από την 
ομορφιά που απόλαυσαν τα μάτια μου, 
που υποσχέθηκα στον εαυτό μου να συ-
νεχίσω τις εκδρομές για όλη μου τη ζωή. 
την άλλη μέρα κατεβήκαμε στο λιτόχωρο 
και επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη. Ευχα-
ρίστησα τη φίλη μου για το κάλεσμα και 
της ζήτησα τη διεύθυνση του συλλόγου 
Ελλήνων ορειβατών. Εκεί γνωρίστηκα με 
τα μέλη και έκανα καλούς φίλους, τον γι-
ώσο Αποστολίδη, τον Καραμπέτ, το ζεύ-
γος Ζαφειρόπουλου, τον λαλούμη, τον 

Μητούδη και πολλούς άλλους.
- Είχες τόσους πολλούς φίλους; Και τι κά-
νατε όλοι μαζί;
- Με τον ς.Ε.ο. πηγαίναμε πάρα πολλές 
εκδρομές και στην Ελλάδα και στο εξω-
τερικό. Μετά την ορειβασία ακολούθησε 
η αναρρίχηση. Είχε ιδρυθεί στο Χορτιάτη 
μια σχολή αναρρίχησης με την καθοδή-
γηση των γιώργου Μιχαηλίδη και ιωσήφ 
(γιώσου) Αποστολίδη. Παρακολούθησα 
τα μαθήματα και συμμετείχα σε αναρ-
ριχήσεις σε πολλά βουνά. Με αρκετούς 
από τους ορειβάτες που μαθήτευσαν 
στην πρώτη αυτή αναρριχητική σχολή 
δημιουργήσαμε σχοινοσυντροφιές, και 
φορτωμένοι με τα κατάλληλα εξαρτήμα-
τα αναρριχηθήκαμε σε πολλά βουνά της 
Ελλάδας.
Μια μέρα λοιπόν βρέθηκα με το γιώσο 
και αποφασίσαμε να πάμε στη Μονή Αγί-
ου Παύλου του Άγιου Όρους και από εκεί 
να αναρριχηθούμε στην κορυφή του Άθω 
(υψόμετρο 2032 μ.). το σχεδιάσαμε για 
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τις γιορτές του Πάσχα και συγκεκριμέ-
να το Μεγάλο ςάββατο του 1959. Έτσι, 
αφού με τις οικογένειές μας είπαμε το 
Χριστός Ανέστη και φάγαμε την καθι-
ερωμένη μαγειρίτσα αναχωρήσαμε για 
ουρανούπολη.
η παρέα αποτελούνταν από πέντε άτο-
μα, τον γιώσο Αποστολίδη με τον γιό 
του Κίμωνα, τον Καραμπέτ Αρζουμα-
νιάν, τον γιώργο Χανίδη και εμένα. τότε 
οι δρόμοι ήταν πολύ παλιοί, χαλασμένοι 
και σε πολλά σημεία είχαν μόνο χώμα.
ταξιδεύαμε όλη νύχτα με μεγάλη προ-
σοχή και κάποια στιγμή κολλήσαμε στις 
λάσπες του δρόμου. οι φίλοι μου κατέ-
βηκαν, έσπρωξαν το αυτοκίνητο και ευ-
τυχώς συνεχίσαμε το ταξίδι μας χωρίς 
άλλο απρόοπτο. τα ξημερώματα φθάσα-
με στην ουρανούπολη και το τοπικό κα-
ΐκι μας μετέφερε στην παραλία της μο-
νής Αγίου Παύλου, όπου οι καλόγεροι 
μας πρόσφεραν φαγητό και καταλύματα 
για να διανυκτερεύσουμε.
το πρωί ξεκινήσαμε όλοι μαζί την πο-
ρεία μέχρι την βάση της νδ ορθοπλα-
γιάς του Άθω και σε περίπου δύο ώρες 
φθάσαμε σε υψόμετρο 600 μέτρων. Εκεί 
χωριστήκαμε σε δύο σχοινοσυντροφιές. 
Εγώ με τον γιώσο και τον γιό του Κίμω-
να και η δεύτερη από τον γιώργο Χανί-
δη και τον Καραμπέτ Αρζουμανιάν.
Προχωρούσαμε με μεγάλη προσοχή 
γιατί οι βράχοι ήταν απόκρημνοι και 
είχαν μεγάλες ρωγμές λόγω της διαστο-
λής των πάγων κατά τους χειμερινούς 
μήνες. Μετά από οκτώ ώρες προσπα-
θειών οι δύο σχοινοσυντροφιές συνα-
ντηθήκαμε στις επτά το απόγευμα, σε 
ένα μικρό πατάρι περίπου τετρακόσια 
μέτρα κάτω από την κορυφή.
ο καιρός άλλαξε, βαριά σύννεφα κατέ-
βηκαν στις βουνοκορφές και στη συνέ-
χεια κάλυψαν όλο τον ουρανό και τον 
σκοτείνιασαν εντελώς. Άρχισε να βρέχει 
καταρρακτωδώς και αποφασίσαμε να 
διανυκτερεύσουμε εκεί. Απομακρύναμε 
τα μεταλλικά αντικείμενα που είχαμε, 
στριμωχτήκαμε όλοι μαζί κάτω από τα 
αδιάβροχα και με δέος παρακολουθού-
σαμε τους κεραυνούς που αυλάκωναν 

τον ουρανό φωτίζοντας τις απότομες 
χαράδρες. για βραδινό αρκεστήκαμε σε 
κάτι ξηρούς καρπούς και όσο για νερό, 
βολευτήκαμε με αυτό της βροχής που 
κυλούσε στα αδιάβροχα. η νύχτα μας 
φαινόταν ατελείωτη και δεν μπορούσα-
με να κλείσουμε μάτι από τους εκκωφα-
ντικούς ήχους των κεραυνών και από 
την υπερένταση. Επιτέλους άρχισε να 
ξημερώνει και η βροχή ευτυχώς σταμά-
τησε. Κοιτάξαμε την κορυφή με έντονη 
την επιθυμία να την κατακτήσουμε και 
αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε. Πρώτος ξε-
κίνησε ο γιώσος, όμως γλιστρούσε τόσο 
πολύ που ξαφνικά έπεσε! Ευτυχώς κρα-
τήθηκε από το καρφί που είχε μπήξει 
στο βράχο.
Κοιταχτήκαμε και με απογοήτευση 
αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε την 
προσπάθεια. ο γιώσος είχε χτυπήσει 
και λίγο το χέρι του και έτσι αποφασί-
σαμε να κατέβουμε με ραπέλ στη βάση.
η κατάβαση αποδείχτηκε επικίνδυνη 
και ευτυχώς φορούσαμε σκληρά καπέλα 
σαν κράνη γιατί κάθε τόσο δεχόμασταν 
πέτρες που ξεκολλούσαν από τα βρά-
χια. Μια μάλιστα περνώντας ξυστά από 
το πρόσωπο του Καραμπέτ του έσκισε 
το μάγουλο. Ένας ένας φθάναμε κάτω. 
τελευταίος κατέβηκε ο γιώσος φορτω-
μένος στη πλάτη του το πιο μεγάλο και 
βαρύ σακίδιο. οι πέτρες έπεφταν σαν 
βροχή επάνω μας. Ξαφνικά ακούσαμε 
ένα βογγητό και είδαμε τον γιώσο κρε-
μασμένο στο κενό. Ένα μεγάλο κομμάτι 
βράχου είχε πέσει στο χέρι του και τον 
είχε τραυματίσει. Ευτυχώς ήταν ασφα-
λισμένος με τον κόμβο του «Προύσιν», 
τον οποίον εγώ επέμεινα να βάλουμε 
πριν ξεκινήσουμε την κατάβαση.
Κατεβήκαμε, δέσαμε το χέρι του και 
ταλαιπωρημένοι και εξαντλημένοι φθά-
σαμε στο Μοναστήρι όπου φάγαμε και 
κοιμηθήκαμε δίνοντας υπόσχεση μετα-
ξύ μας να ξαναέρθουμε.
Μια μέρα, τέλος του 1959, νοέμβρι-
ος μήνας θυμάμαι ήταν, περπατώντας 
στην οδό Εγνατία έκανα ως συνήθως 
μια στάση στο κατάστημα νεωτερισμών 
του φίλου γιώσου Αποστολίδη. Εκείνη 
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τη μέρα τον είδα πολύ στενοχωρημένο.
- τι συμβαίνει φίλε μου για πες μου.
- ςταύρο δεν μπορώ να το καταλάβω, ο 
νομάρχης Πιερίας υπέγραψε απόφαση 
κατεδάφισης της ορειβατικής καλύβας, 
που με τόσο κόπο έχτισα στην κοιλάδα 
των μουσών του ολύμπου, και ξέρεις, 
κάποιοι αναρμόδιοι «γνωστοί άγνωστοι» 
έσπευσαν  αμέσως να την εκτελέσουν.
- Εντάξει γιώσο, τι θέλεις να κάνουμε; 
- να πάμε όλοι μαζί. Εσύ και ο ιωάννης 
ο τσούργιαννης που είστε πολιτικοί μη-
χανικοί, να κάνετε μια αυτοψία και μια 
έκθεση πραγματογνωμοσύνης για την 
κατεδάφιση. δεν θα τους περάσει, θα χτί-
σουμε ένα καινούριο και καλύτερο κατα-
φύγιο.
- ςύμφωνοι γιώσο. Αύριο θα είμαστε 
έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
την επόμενη πήραμε και οι τρείς το τραί-
νο και κατεβήκαμε στον σιδηροδρομικό 
σταθμό του λιτοχώρου. ταξί δεν υπήρχε 
και πεζή ξεκινήσαμε για το λιτόχωρο. ο 
γιώσος είχε κάποιες δουλειές του συλ-
λόγου στο χωριό και κανονίσαμε να συ-
ναντηθούμε στον ςταυρό του ολύμπου, 
κοντά στη βρύση. Πράγματι λίγο μετά 
από εμάς έφτασε κι ο γιώσος και συνε-
χίσαμε και οι τρείς προς τα υψώματα του 
Μπάρμπα. Είχε αρχίσει ήδη να χιονίζει, 
προχωρούσαμε με κόπο και προς το σού-
ρουπο φθάσαμε στη σπηλιά του ιθακησί-
ου. Αποφασίσαμε να διανυκτερεύσουμε 
εκεί και κουβαλήσαμε ξύλα για να ανά-
ψουμε φωτιά γιατί το κρύο ήταν δυνατό. 
Κανονίσαμε μάλιστα και βάρδιες ως το 
πρωί για να την τροφοδοτούμε και να μη 
σβήσει. Φάγαμε και κοιμηθήκαμε στους 
υπνόσακους.
το πρωί είχε σταματήσει να χιονίζει 
αλλά το χιόνι είχε ήδη φτάσει στο μισό 
μέτρο και δε μπορούσαμε να βρούμε το 
μονοπάτι. Έτσι ξεκινήσαμε από την πλα-
γιά της Πετροστρούγγας την κοπιαστική 
ανάβαση κατευθείαν για την κορυφή. 
Μετά την ςκούρτα συνεχίσαμε για λαι-
μό. δεν ήμασταν δεμένοι γι αυτό προχω-
ρούσαμε με αργά και σταθερά βήματα, 
ακολουθώντας τον γιώσο.
Περάσαμε με προσοχή το στενό πέρασμα 

(Πέρασμα γιώσου) γιατί το χιόνι ήταν 
παγωμένο και γλιστρούσε. ο γιώσος πά-
ντα ριψοκίνδυνος πέρασε γρήγορα πρώ-
τος και συνεχίσαμε, έως ότου επιτέλους 
φθάσαμε στο παγωμένο οροπέδιο των 
Μουσών. το τοπίο ήταν μαγευτικό. οι 
μεγαλοπρεπείς κορυφές του ολύμπου δέ-
σποζαν με την ομορφιά τους σε όλο τον 
ορίζοντα.
Ανεβήκαμε στον προφήτη ηλία και με 
μεγάλη λύπη αντικρίσαμε τους μισογκρε-
μισμένους πέτρινους τοίχους του κατα-
φυγίου, καταπλακωμένους από τη στέγη. 
Μια παραφωνία μέσα σ ένα ονειρεμένο 
σκηνικό. ο ιωάννης τσούργιαννης είχε 
μαζί του μια φωτογραφική μηχανή Lei-
ca και τραβούσε συνέχεια φωτογραφίες. 
Όμως το φιλμ που του είχαν βάλει στη 
μηχανή ήταν καμμένο και έτσι δεν εμ-
φανίστηκε τίποτα από τα ντοκουμέντα 
αυτά, ίσως για να μην βλέπουμε την κα-
κία των ανθρώπων που κάνουν τέτοιες 
πράξεις.
η στενοχώρια του γιώσου ήταν έκδηλη, 
όμως ήταν αποφασισμένος να ξαναχτί-
σει το καταφύγιο. του υποσχέθηκα να 
κάνω τα σχέδια και να προχωρήσουμε 
στην πραγματοποίηση του οράματος του.
- γιωργάκη είναι μεσημέρι παιδί μου, 
πρέπει να φύγουμε ακούστηκε να του 
λέει ο πατέρας του. ςας ευχαριστώ κύριε 
που τον απασχολήσατε, παρατήρησα ότι 
σας άκουγε με ανοιχτό το στόμα.
- Μπαμπά, ο κύριος μου διηγήθηκε πως 
ανέβηκε στον Όλυμπο, θα ανεβούμε και 
εμείς;
- Θα προσπαθήσουμε παιδί μου. Χαιρέ-
τησε τον κύριο και ευχαρίστησέ τον. 
- Ευχαριστώ κύριε ςταύρο, την άλλη 
φορά θα μου πείτε και για άλλα βουνά;
- ναι γιωργάκη θα σου πω, καλή σου 
όρεξη.
το παιδί με τον πατέρα του απομακρύν-
θηκαν, όμως ο ςταύρος δεν μπορούσε 
να ξεκολλήσει τα μάτια του από το ιερό 
βουνό. 
Ξανάρθε στη μνήμη του σαν ταινία εκεί-
νη η μέρα του 1964 που πήγε στο κατά-
στημα του γιώσου να συζητήσουν λεπτο-
μέρειες για μια νέα προσπάθεια κατάκτη-
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σης της κορυφής του Άθω.
«Φίλε μου», του είχε πει ο γιώσος, «έχω 
προς το παρόν κανονίσει με μια ομάδα 
από  νέους ορειβάτες να τους ανεβά-
σω στον Μύτικα. Θέλεις να έρθεις και 
εσύ μαζί μας; Και μετά κανονίζουμε για 
τον Άθω». «δυστυχώς γιώσο έχω κά-
ποιο κώλυμα, μια σοβαρή επαγγελμα-
τική υποχρέωση, θα έρθω την επόμενη 
φορά», απάντησα.
ςτο ταξίδι αυτό ο γιώσος άφησε την 
τελευταία του πνοή, στο βουνό που 
τόσο αγάπησε  ςτο μυαλό του ςταύρου 
ήρθαν τα λόγια που είχε γράψει για τα 
σαράντα χρόνια από τον θάνατο του 
ιωσήφ Αποστολίδη «Άλλαι μέν βουλαί 
ανθρώπων άλλα δε Θεός κελεύει».
το κεφάλι του έγειρε κάτω και έκλεισε 
για δευτερόλεπτα τα μάτια του. Θυμή-
θηκε τα θλιβερά αλλά και τα ευχάριστα 
γεγονότα που έζησε σαν ορειβάτης και 
κυρίως τις ανυπέρβλητες ομορφιές της 
φύσης που χάρηκε μέσα από τις συναρ-
παστικές διαδρομές που πραγματοποί-
ησε μαζί με τους φίλους του, όπως τον 
Αύγουστο του 1966, όταν με τον ιωάν-
νη τσούργιαννη και τον ρήγα ρεπανά, 

πρώτο προεδρεύοντα του ς.Ε.ο. έκαναν 
με ένα 4X4 λάντ ρόβερ την διάσχιση 
του Πάϊκου.
Είχαμε κάνει προμήθειες σε τρόφιμα 
και καύσιμα και πήραμε την άσφαλτο 
που οδηγούσε στο Πολύκαστρο. Περά-
σαμε την γέφυρα του Αξιού και μέσω 
Αξιούπολης φθάσαμε στη γουμένισ-
σα, από εκεί στη γρίβα και καταλήξαμε 
στην Καστανερή. Εκεί σταματούσε ο 
κανονικός δρόμος και άρχιζε ένα φαρ-
δύ μονοπάτι που εναλλάσσονταν με μια 
παλιά μισοκατεστραμμένη λιθόστρωτη 
οδό του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά 
από μια δύσκολη διαδρομή και πολλές 
ταλαιπωρίες φθάσαμε ψηλά μέσα στο 
δάσος το οποίο γινόταν όλο και πυ-
κνότερο και όταν μας βρήκε πλέον το 
σκοτάδι η πορεία μας με το αυτοκίνη-
το ήταν αδύνατη. Πήραμε φακούς και 
κάποιες προμήθειες από το αυτοκίνητο 
και συνεχίσαμε πεζή με σκοπό να φθά-
σουμε στη κορυφή του βουνού (Μπο-
γλέτι υψ. 1.650).
η ανάβαση ήταν δύσκολη γιατί δεν 
υπήρχε μονοπάτι, όμως η ανταμοιβή 
μας όταν φθάσαμε στην κορυφή ήταν 
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μεγάλη. Κάτω από τα πόδια μας απλω-
νόταν όλος ο κάμπος κεντημένος με τα 
φωτάκια των χωριών και των κωμοπόλε-
ων και παρόλο που δεν υπήρχε φεγγάρι 
ήταν κάτι το μαγευτικό. Αφού κάτσαμε 
για αρκετή ώρα, κολατσίσαμε και αρχί-
σαμε την κάθοδο προς τη μεριά του κα-
ταφυγίου του ΒΑο. δεν μπορέσαμε να 
βρούμε όμως το καταφύγιο και μέσα σε 
μια αχυροκαλύβα που συναντήσαμε, το-
ποθετήσαμε κλαδιά και τους υπνόσακους 
μας επάνω τους και κοιμηθήκαμε.
το πρωί τελικά βρήκαμε το μονοπάτι για 
το καταφύγιο και ξεδιψάσαμε στη βρύση 
του. ςτη συνέχεια αφού μετά από αρκετή 
ταλαιπωρία εντοπίσαμε το αυτοκίνητο  
κατευθυνθήκαμε προς βορρά χωρίς να 
ακολουθήσουμε κάποιο δρόμο, γιατί δρό-
μος δεν υπήρχε και καταλήξαμε σε ένα 
οροπέδιο του Πάϊκου και συγκεκριμένα 
στο χωριό Μεγάλα λιβάδια.
ςτην κεντρική πλατεία του χωριού μας 
εντυπωσίασαν πέντε μεγάλοι κρουνοί, 
με κρυστάλλινο νερό, συνεχούς ροής και 
μια μεγαλοπρεπής πινακίδα «Βασίλειον 
της Ελλάδος, νομαρχία Κιλκίς, Κοινότης 
λιβαδίων» που ήταν αναρτημένη σ’ ένα 
μισοκατεστραμμένο κτίσμα. Φωτογρα-
φηθήκαμε για να θυμόμαστε το κτίσμα 
και το χωριό και συνεχίσαμε τη διαδρο-
μή μας στο οροπέδιο με κατεύθυνση τον 
Αρχάγγελο, όπου φθάσαμε μετά από αρ-
κετές ταλαιπωρίες. Καθίσαμε σ’ ένα κα-
φενείο και φάγαμε με όρεξη ότι υπήρχε. 
Ξεκουραστήκαμε αρκετές ώρες και πή-
ραμε το δρόμο του γυρισμού από νότια 
– Φούστανη – Εξαπλάτανο – Αραβησσό 
- Θεσσαλονίκη. 
Ας γυρίσω τώρα σπίτι μονολόγησε ο κύ-
ριος ςταύρος, αρκετά ταξίδεψα πάλι. ςη-
κώθηκε από το παγκάκι και ανηφόρισε 
προς την Εγνατία.
ςτο σπίτι του άνοιξε ο γιός του ο ςάκης.
-τι έγινε πατέρα, σαν να άργησες.
-Είχα πιάσει κουβέντα μ’ ένα παιδάκι, 
τον γιωργάκη και του έλεγα για την ανά-
βαση στον Όλυμπο.
-ώραίες εκδρομές πατέρα. Θυμάμε, σαν 
να ήταν χθες, τότε που είχαμε πάει στο 
Πάπιγκο, στην τύμφη και ανεβήκαμε 

στην Αστράκα. Ήταν Κυριακή, Αύγου-
στος του 1973, που συναντηθήκαμε 
στην Αριστοτέλους εγώ, εσύ, ο δημήτρης 
Μούσιος, ο γιώργος Κυριακίδης και ξε-
κινήσαμε με ένα λάντ-ρόβερ σειρά Ε για 
τα Ζαγοροχώρια. Περάσαμε την Καστα-
νιά, δύσκολος δρόμος τότε, την Κοζάνη, 
τη νεάπολη, το τσοτύλι και μετά ακολου-
θώντας ένα χωματόδρομο που υπήρχε 
περάσαμε τον Πεντάλοφο, ανεβήκαμε 
στον αυχένα του Βοΐου, συνεχίσαμε για 
Επταχώρι, κατόπιν διασχίσαμε μια μεγά-
λη κοιλάδα και φθάσαμε στην Κόνιτσα. 
Από εκεί και πέρα ακολουθήσαμε τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο για γιάννενα 
και καταλήξαμε απόγευμα πια στο Πά-
πιγκο. Θυμάμαι πατέρα που δεν είχαμε 
βρει δωμάτιο επειδή ήταν δεκαπενταύ-
γουστος και πήγαμε με τους υπνόσακους 
και κοιμηθήκαμε στο νεκροταφείο. Είχε 
πανσέληνο και βλέπαμε τους πέτρινους 
πύργους του Πάπιγκου να φωτίζονται 
σαν να ζούσαμε ταινία φαντασίας, όμως 
με την κούραση που είχαμε ευτυχώς κοι-
μηθήκαμε εύκολα. το πρωί πάλι, τι λα-
χτάρα ήταν εκείνη με τα αγριόσκυλα που 
μας όρμησαν στο νεκροταφείο, ευτυχώς 
που είχαμε τις μαγκούρες δίπλα μας.
-ναι, ναι, και ευτυχώς που βρήκαμε στο 
χωριό και τον άνθρωπο που είχε το κλει-
δί του καταφυγίου της τύμφης (γκαμή-
λας).
-τι απόφαση ήταν και εκείνη που πήρα-
με, αφήσαμε τους άλλους τρεις στο κα-
ταφύγιο και χωρίς να έχουμε μαζί μας 
σχοινιά και καρφιά κάναμε δύο ώρες 
ανάβαση και στις 12 το μεσημέρι φθάσα-
με στην κορυφή της Αστράκας (υψ. 2.436 
μ.). Όμως άξιζε την προσπάθεια, η θέα 
των γύρω κορυφών ήταν καταπληκτική. 
δεν θα ξεχάσω επίσης τη δυσκολία που 
συναντήσαμε στο κατέβασμα. δεν υπήρ-
χε ούτε ένα μονοπάτι, μόνο γκρεμοί, καλά 
που βρήκαμε ένα λούκι με σάρα και λίγο 
παγωμένο χιόνι. 
Υπέροχη ήταν και η δρακόλιμνη που πή-
γαμε κατόπιν όλοι μαζί, αφού ξεκουρα-
στήκαμε και φάγαμε. η θέα του οροπεδί-
ου με τη λίμνη και από την πίσω πλευρά 
το φαράγγι του Αώου είναι μοναδικά.
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την επομένη το πρωί με το θερμόμετρο 
να δείχνει 7 βαθμούς Κελσίου, παρόλο 
που ήταν Αύγουστος πήραμε το δρόμο 
της επιστροφής. Αφού ευχαριστήσα-
με τον οδηγό μας επιβιβαστήκαμε στο 
αυτοκίνητο, παρακάμψαμε τα γιάννε-
να και συνεχίσαμε για Μέτσοβο. Πριν 
φθάσουμε στο χωριό, πήραμε το χωμα-
τόδρομο για γρεβενίτη και διανυκτερεύ-
σαμε στο Φλαμπουράρι σε ξενώνα που 
μας υπέδειξε ο δήμαρχος.
την άλλη μέρα ξεκινήσαμε για Βωβού-
σα όπου μας περίμενε μια φοβερή έκ-
πληξη. διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μια 
μόνο γέφυρα μόνο για πεζούς να περ-
νούν το ποτάμι. τι να κάναμε με το αμά-
ξι, που να το αφήσουμε; δεν μπορού-
σαμε να καθυστερήσουμε και επιπλέον 
μια μέρα για να κοιμηθούμε εκεί γιατί 
ο Μούσιος που ήταν μαζί μας, ήταν δι-
ευθυντής στην τράπεζα Πίστεως. Έπρε-
πε οπωσδήποτε να είναι έως το βράδυ 
Θεσσαλονίκη.
-Καλά πατέρα που πήρες την απόφαση 
και κατεβήκαμε με το αμάξι την απότο-
μη όχθη μέχρι που μπήκαμε στο ποτά-
μι.
-ναι, ήθελε μεγάλη προσοχή γιατί το 
ποτάμι κατέβαζε αρκετό νερό και το 

αυτοκίνητο χοροπηδούσε επικίνδυνα 
στις μεγάλες κροκάλες. το νερό είχε 
σχεδόν φθάσει στο δάπεδο του αυτοκι-
νήτου και όλοι από το χωριό παρακο-
λουθούσαν το θέαμα με αγωνία, όμως 
όταν τα καταφέραμε και περάσαμε στην 
απέναντι όχθη, το χειροκρότημα που ει-
σπράξαμε ήταν το κάτι άλλο. Μετά από 
ένα αναψυκτικό στο ξενοδοχείο του 
Περδίκη ανεβήκαμε στον αυχένα και 
περπατώντας απολαύσαμε τη θέα του 
Αυγού, της Βασιλίτσας, του ςμόλικα και 
της γκαμήλας. ςυνεχίσαμε για Αβδέλλα 
όπου σταθήκαμε ιδιαίτερα τυχεροί γιατί 
πέσαμε στο πανηγύρι του δεκαπενταύ-
γουστου και επιστρέψαμε στη Θεσσαλο-
νίκη μέσω γρεβενών και Κοζάνης. Ήταν 
μια εκδρομή υπέροχη που τα συνδύαζε 
όλα. τελικά οι ομορφιές της Ελλάδας εί-
ναι πράγματι ανεπανάληπτες.
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01.  22-11-2015 ΜΠΕΛΕΣ - Βρύση Κιούζι Γκιόλ (φωτ. Γεώργιος Δαυιδόπουλος).
02. 22-11-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ - Ζηλνιά (φωτ. Πάρης Σκουτέλης)

1

2
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Όλυμπος
03. 22-11-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ - Ζηλνιά (φωτ. Πάρης Σκουτέλης)
04. 06-12-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ - Κοκκινοπλός - Σμέος (φωτ. Γιώργος Δαυιδόπουλος).

3

4
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05. 06-12-2015 ΣΦΗΚΙΑ (φωτ. Πάρης Σκουτέλης).
06. 10-01-2016 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Κοπή πίτας καταφυγίων (φωτ. Ανέστης Γιαννικόπουλος).

5

6
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Όλυμπος
07. 10-01-2016 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Κοπή πίτας καταφυγίων (φωτ. Ανέστης Γιαννικόπουλος).
08. 17-01-2016 ΒΟΡΑΣ - Γκόλο Μπίλο (φωτ. Πάρης Σκουτέλης).

7

8
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09.  17-01-2016 Κοπή ορειβατικής πίτας στο Γαρέφι.
10.  31-01-2016 ΠΙΕΡΙΑ - Πέντε Πύργοι (φωτ. Γεώργιος Δαυιδόπουλος).

9

10
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11. 31-01-2016 ΠΙΕΡΙΑ - Χτένι (φωτ. Ανέστης Γιαννικόπουλος).
12.14-02-2016 ΒΕΡΜΙΟ - Υπαπαντή (φωτ. Ανέστης Γιαννικόπουλος).

11

12
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13. 21-02-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ - Κλεφτόβρυση (φωτ. Ανέστης Γιαννικόπουλος).
14. 28-02-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ - Κλεφτόβρυση (φωτ. Γεώργιος Δαυιδόπουλος).

13

14
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15. 28-02-2016 ΒΟΡΑΣ - Προφ. Ηλίας (φωτ. Γεώργιος Δαυιδόπουλος).

15
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