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Τρίμηνο περίοδίκο Του 
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

Ιπποκράτους 1, 546 43 Θεσσαλονίκη
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  
Club (S.e .o.)

Aristotelous 5 Square, 546 24, 
Thessaloniki

Tel. (+30) 2310 224.710  
Fax (+30) 2310 239.859

εγγραφη ΣυνδρομηΤων -  
εμβαΣμαΤα - επίΤαγεΣ :  

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αρι-
στοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη
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Εξώφυλλο τεύχους 179

Οπισθόφυλλο

Στην κόψη της Τζένας
(φωτ. Κουκουτσίλης Φίλιππος)

Ζηλνιά Ολύμπου
(φωτ. Κουκουτσίλης Φίλιππος)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

25η Μαρτίου στις Πρέσπες

Αναμνήσεις από την Σκιάθο

Εξοπλισμοί Πρώτων Αναβάσεων

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Πρόγραμμα Αναρριχητών
Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 08

ΣΕλ. 16

ΣΕλ. 44 

ΣτήλΕΣ

ΠΡΕΣΠΕΣ

ΑΝΑΜΝηΣΕΙΣ ΑΠΟ Τηn ΣΚΙΑΘΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ
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Πολιτιστικά

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Τετάρτη 21, 8μμ.,

“ατομικός ορειβατικός 
εξοπλισμός”, νίκος αμοιρίδης

Τι παπούτσια να αγοράσω, τι ρούχα να 
φορέσω και τι όχι, χρειάζομαι σακί-
διο και τι είδους, πρέπει να έχω και 
πώς να χρησιμοποιώ τα μπατόν και σ' 
άλλες πολλές ερωτήσεις θα απαντήσει 
ο Νίκος Αμοιρίδης σε νέους αλλά και   
παλιούς ορειβάτες. 
  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Τετάρτη 5, 8μμ., 

"βασικά μαθήματα 
μανιταρογνωσίας". 

γιώργος κωνσταντινίδης 

Μια οπτικοακουστική ξενάγηση στον 
θαυμαστό μικρόκοσμο των μανιταριών: 

επίγειων και υπόγειων, εδώδιμων, 
τοξικών, παραισθησιογόνων ή θανατη-
φόρων.  
O Γιώργος Κωνσταντινίδης είναι δάσκα-
λος και πολιτικός επιστήμονας, πρόε-
δρος των Μανιταρόφιλων Ελλάδας και 
συγγραφέας 6 βιβλίων για τα μανιτάρια 
της Ελλάδας. 

Τετάρτη 19, 8μμ.,
“διατροφή και υγεία”.
Έλενα παπαϊωάννου.

η Έλενα Παπαϊωάννου, εξειδικευμένη 
σύμβουλος αναπνοής και υγείας ,
θα μας μιλήσει για κανόνες διατροφής 
που έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν τη 
λειτουργία του πεπτικού μας συστήμα-
τος, να αποτοξινώσουν και να ενισχύ-
σουν τον οργανισμό μας. 
 

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!

Ο Νικόλαος 

Σαμαράς στα 

89 του χρόνια 

(σήμερα είναι 

91) ανέβηκε στις 

22/07/2014 στον 

Μύτικα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚη ΔΡΑΣη - ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ

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

1 03-04-2016 ΠΙΕΡΙΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 2.188 1.206 18

2 03-04-2016 ΠΙΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 2.022 760 22

3 10-04-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΥΛΙ 980 610 14

4 17-04-2016 ΟΡΒΗΛΟΣ ΤΣΟΛΙΑΣ 2.213 1.398 43

5 22-05-2016 ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΤΣΙΓΚΕΛΙ 1.345 1.220 35

6 28-05-2016 ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ 1.090 830 8

7 05-06-2016 ΒΟΡΑΣ ΜΙΚΡΗ ΤΖΕΝΑ 2.064 1.621 36

8 12-06-2016 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΚΑΒΡΑΚΑΣ 2.619 2..003 36

9 19-06-2016 ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΟΡΙΛΛΑΣ 1.658 1.856 14

10 26-06-2016 ΒΟΡΑΣ ΣΟΚΟΛ 1.700 1.400 32

το τρίμηνο του σ.ε.ο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚη ΔΡΑΣη - ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρε Άτομα

1 10-04-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΚΟΡΤΣΙΑ-ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ-ΜΑΣΤΟΡΟΥΛΙ-ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 8 28

2 24-04-2016 ΑΣΚΙΟ ΝΑΜΑΤΑ-ΚΟΡΥΦΗ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ-ΒΛΑΣΤΗ 7 46

3 30-04-2016 ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ-ΚΑΣΤΡΟ-ΜΥΤΙΚΑΣ-ΣΚΙΑΘΟΣ 9 42

4 01-04-2016 ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ-ΟΡΜΟΣ ΕΛΙΑΣ-ΑΚΤΗ ΜΠΑΝΑΝΑΣ-
ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 5 48

5 02-04-2016 ΣΚΙΑΘΟΣ ΑχΛΑΔΙΑ-ΜΟΝΗ ΚΕχΡΙΑΣ-ΟΡΜΟΣ ΚΕχΡΙΑΣ-ΑχΛΑΔΙΑ 7 52

6 03-04-2016 ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ-ΞΑΝΕΜΟΣ-ΑΚΤΗ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ-ΣΚΙΑΘΟΣ 7 44

7 08-05-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΡΙΟΝΙΑ-ΛΙΒΑΔΑΚΙ-ΛΙΤΟχΩΡΟ 8 32

8 08-05-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΡΙΟΝΙΑ-ΔΙΑΣχΙΣΗ ΕΝΙΠΕΑ-ΛΙΤΟχΩΡΟ 6 16

9 15-05-2016 ΤΟΥΡΛΑ ΦΤΕΡΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ 7 48

10 18-06-2016 ΟΡΗ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΝΙΒΑ-ΚΙΑΦΑ-ΓΕΦΥΡΙ ΝΤΑΛΑΣΚΑΛΑ ΤΖΑΒΕΛΑΙΝΑΣ -ΓΛΥΚΗ 5 56

11 19-06-2016 ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ-ΚΟΡΙΛΛΑΣ-ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ-χΡΥΣΑΥΓΗ. 9 31

12 20-06-2016 ΟΡΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΣΜΕΡΝΟΣ-ΣΑΡΑι ΝΤΙΝ0-ΠΑΛΙΑ ΣΑΓΙΑΔΑ-ΣΚΑΛΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 5 54

13 26-06-2016 ΒΟΡΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΣΚΟΠΙΑ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑΣ-ΠΟΖΑΡ 5 16

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΡΡΙΧηΤΙΚη ΔΡΑΣη

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

1 ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗ 160μ V- ΓΚΟΓΚΟΣ Λ.-ΓΚΟΛΗΣ Β.-ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΛΗΣ Φ.

2 ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗ 160μ V- ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ-ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ (Ε-Ε)-ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ

3 ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΠΟΤΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ 170μ v+ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ-ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ (Ε-Ε)-ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ

4 ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ 230μ VII- ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ-ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ (Ε-Ε)

5 ΗΛΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 180μ v+ ΓΚΟΓΚΟΣ Λ.-ΣΑχΠΑΣΙΔΗΣ ΑΡ.-ΣΑχΠΑΣΙΔΗΣ ΕΥΡ.
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΡΡΙΧηΤΙΚη ΔΡΑΣη

Αναρριχητικό Πεδίο Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

6 ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΑΥΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ 15μ 6b+ ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΚΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

7 ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΖΑΛΗ 27μ 6b ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΚΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

8 ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ & ΜΙΑ ΜΠΥΡΑ 25μ 6b ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΚΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

9 ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΙΟΥΛΗ 28μ 6b ΓΚΟΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΓΚΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

10 ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ 240μ VII- ΓΚΑΛΙΟΣΓ.-ΗΡΩ ΓΙΩΚΑ-ΚΑΛΕΣΗ Κ.

11 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ

12 ΜΕΤΕΩΡΑ ΠΙΛΙΕ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ 200 v+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΡΟΥΛΑΣ Κ.-ΚΑΛΕΣΗ Κ.

13 ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΠΟΤΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ 170μ v+ KOYΓΚΑΣ-ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ

Νέα μέλη - Δωρεές
νεΑ μελη

1. Νεραντζάκης Δημήτρης
2. Αθανασιάδης Αντώνιος
3. Αρβανίτης Ηλίας
4. Γούδα Σταματία
5. Ευθυμιάδης Παύλος
6. Κιτσέτσογλου Αγγελική
7. Κοκκινίδης Γεώργιος
8. Κοκκινίδης χαράλαμπος
9. Κοντός Νικόλαος

10. Μπιτζίλης Σάββας
11. Πίτσερ Ντάνιελ
12. Πετρόπουλος Σπυρίδων
13. Τσιώτας Νικόλαος
14. Φυλακτός Αναστάσιος
15. Ζήσης Δημήτριος
16. Σαρναζίδου Μάρθα
17. Τσαλαβούτας Ιωάννης
18. Πραβητιανού Μαριάνα
19. Λάιου Μαρία
20. Τζιμουλίδης Δημοσθένης

21. Σαββατούπης Γεώργιος
22. Μπάρμπας Κώστας
23. Βακαλφώτης Κων/νος
24. Βακαλφώτη Θεώνη
25. Δανιάς Νικόλαος
26. Πιπερτζής χρήστος
27. Τσαμπάζης Κων/νος
28. Ντάσκα Παρασκευή
29. Λυτούδης Μιχαήλ
30. Γαρούφα Γεωργία
31. Μαλαμάκης Γεώργιος

ΔωρΕΕΣ
1 Άγνωστος 1.400€ εις μνήμην Αράμ Ταρμπασιάν

2 Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης 500€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)

3 Γιαννικόπουλος Ανέστης 300€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)

4 Μιρλεούντας Αριστομένης 200€ εις μνήμην Αράμ Ταρμπασιάν 

5 Σαμαράς Νίκος 150€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)

6 Γιόχανσεν Σουζάνα 50€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)

7 Τριανταφυλλίδης Κώστας 50€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)

8 χρυσουλίδης Κωνσταντίνος 50€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)

9 Βιολιτζόπουλος Νίκος 20€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)

10 Δαυϊδόπουλος Γιώργος 20€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)

11 Παντελίδου Ειρήνη 20€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)

12 Πεσιρίδου Λένα 20€ συμβολή για αγορά ακινήτου (Πλ.Αριστοτέλους 5)
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εις Μνήμην

Αποχαιρετισμός 
στον Αράμ 
Γεννήθηκε στην πλημυρισμένη από, μικρα-
σιάτες και βαλκάνιους, πρόσφυγες φτωχομά-
να Θεσσαλονίκη το 1926. Ήταν το τρίτο παι-
δί του Κωνσταντινουπολίτη φαρμακοποιού 
Χράντ Ταρμπασιάν και απεφοίτησε από το 
γαλλικό κολέγιο «Δελασάλ», κορυφαίο τότε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της συμπρωτεύουσας. 
Κάποτε ανεβαίνοντας παρέα με τα πόδια για 
ρετσίνα στην Άνω Πόλη, μου έδειξε πάνω 
από την Αγίου Δημητρίου ένα γωνιακό φαρ-
μακείο. «Εδώ δούλευε ο πατέρας μου, μου 
είχε πει συγκινημένος, ήταν ιδιοκτήτης φαρ-
μακείου στην Πόλη και έγινε υπάλληλος εδώ. 
Δύσκολα τα χρόνια τότε και για μας τους Αρ-
μένους».
Στα χρόνια της κατοχής βρέθηκε να βοηθά 
στη βιοτεχνία κλωστοϋφαντουργίας που 
εντωμεταξύ είχε στήσει ο πατέρας του φτιά-
χνοντας «αλατζάδες» και «κάμποτ». Συνέχισε 
ως υπάλληλος λογιστηρίου στην πλεκτοβιο-
μηχανία «Άραξ» και σύντομα διηύθυνε το λο-
γιστήριο. Ήταν από τους πρώτους που αξιο-
ποίησαν τη νέα τεχνολογία των υπολογιστών 
στα λογιστικά και ανέπτυξε προγράμματα 
παρακολούθησης παραγωγής, δαπανών, μι-
σθοδοσίας και ασφάλισης εργαζομένων. 
Η αγάπη του για το βουνό και τη φύση τον 
έφερε στον Σύλλογό μας και το 1967 έγινε τα-
κτικό του μέλος.  Εδώ γνώρισε και παντρεύ-
τηκε τη συνορειβάτισά του Ευτυχία. Ένας 
ακόμη ευτυχισμένος γάμος μέσα στην οικο-
γένεια του Σ.Ε.Ο που κράτησε ως τον θάνατο 
της Ευτυχίας.
Ήρεμος και ήπιος χαρακτήρας, καλόκαρδος 
και με θετική σκέψη γρήγορα έγινε αγαπητός 
και περιζήτητος σε κάθε παρέα. Γνώστης τεσ-
σάρων γλωσσών, με ευρεία εγκυκλοπαιδική 
μόρφωση, ξεχώριζε για την ευφυΐα, την καλ-
λιέργεια και την ευγένεια του χαρακτήρα του.

Τον γνώρισα το 2007 όταν συναντηθήκαμε 
για πρώτη φορά στις καυτές καρέκλες του 
Δ.Σ. του Συλλόγου, νεοεκλεγέντες και οι δυο, 
υπό την αυστηρή προεδρία του αείμνηστου 
Νίκου Παπαδόπουλου. Ο πρόεδρος, παλιός 
του φίλος, του εμπιστεύθηκε τη νευραλγική 
θέση του Ταμία εκτιμώντας τον ακέραιο και 
έντιμο χαρακτήρα του καθώς και τις βαθιές 
του γνώσεις στα λογιστικά. Λεπτολόγος και 
μεθοδικός χειρίστηκε το ταμείο του συλλόγου 
για 10 ολόκληρα χρόνια με επαγγελματισμό 
και σωφροσύνη. Περικόπτοντας περιττές δα-
πάνες,  συνέβαλλε στην οικονομική ευμάρεια 
του Σ.Ε.Ο και αυτό αποτέλεσε εν πολλοίς το 
εφαλτήριο για την ανοδική του πορεία που 
τον έφερε ανάμεσα στους κορυφαίους ορει-
βατικούς συλλόγους πανελλαδικά.
Περάσαμε δέκα αξέχαστα χρόνια συντροφιά 
στον Σύλλογο, σχεδιάζοντας και οργανώνο-
ντας την πορεία του. Ήταν ο πολύτιμος και 
ανιδιοτελής σύμβουλος  που πάντα εύρισκε 
τρόπους να εξοικονομεί χρήματα χωρίς να 
αλλοιώνονται οι στόχοι που θέταμε στις ορει-
βατικές,  κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες 
δράσεις του Συλλόγου.

Αράμ, ο σύλλογος σου οφείλει ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ για την πολύχρονη προσφορά σου. 
Και εμείς τα μέλη του γίναμε  φτωχότεροι 
που χάσαμε έναν τόσο πολύτιμο φίλο και συ-
νεργάτη.  
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Για τον Αράμ

Εδώ και λίγο καιρό χάσαμε έναν αληθινό 
φίλο. 
Ένα άνθρωπο ανιδιοτελή, με ευρεία μόρφω-
ση, αποπνέοντα αρχοντιά.  
Στον σύλλογο, το δεύτερο σπίτι του, ήταν ο 
άγρυπνος φρουρός, ο ληξίαρχος, ο αυστηρός 
ελεγκτής.  Θα ήταν παράτολμο να τον ξεγελά-
σεις στα οικονομικά. 
Ευφυέστατος και υπολογίσιμος αντίπαλος 
στα παιχνίδια στρατηγικής και τακτικής 
όπως το σκάκι και το μπριτζ. 
Παρ’ ότι ενενηκοντούτης δεν ήταν καθόλου 
μεμψίμοιρος και διέθετε φοβερή αίσθηση 
του χιούμορ.
Χειριζόταν άνετα τους υπολογιστές και ως 
fun της σύγχρονης τεχνολογίας, ήθελε πά-
ντα να είναι μέσα στα πράγματα αποκτώντας 
κάθε νέο γκατζετάκι που κυκλοφορούσε. 
Εκτιμούσε την καλή μουσική και πολύ συχνά 
έκανε δωράκια  «σιντί» στους φίλους με εκλε-
κτά κομμάτια.  
Θαυμαστής του ωραίου γενικότερα και του 
ωραίου φύλου ειδικότερα. Bon vivant.
Μανιώδης καπνιστής.
Οξύνους, άριστος συζητητής, του άρεσε η 
καλή παρέα και η ρετσίνα, ει δυνατόν «Κε-
χριμπάρι».  
Ως οπαδός της επικούρειας αντίληψης για 
τον θάνατο, αδιαφορούσε γι’ αυτόν και απο-
λάμβανε το σήμερα. 
Έφυγε όρθιος.
Δεν ήμουν παρών την μοιραία ώρα άλλα αν 
βρισκόμουν εκεί φαντάζομαι θα μου έλεγε:  
Άντε γεια… 

Μπαλτατζής Θανάσης
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 Κείμενο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης

εγώ
μ' εμένα 
στις Πρέσπες

Ο απαίσιος εσπρέσο στο, ξεχασμένο από το 
χρόνο, καφέ της Εθνικής Οδού Καστοριάς-
Φλώρινας με συνέφερε απότομα. Η βαριά 
ατμόσφαιρα με έσπρωξε έξω. Οι νιφάδες 
στροβιλίστηκαν γύρω μου σε ένα παγωμένο 

χορό. Έβαλα την όπισθεν. Όμως ανάμεσα στην κλεισούρα 
του ΄70 και τις χιονισμένες ριπές δεν δίστασα στιγμή. 
Μισή ώρα αργότερα ακόμα πολεμούσα να βάλω μπρος 
το βρεγμένο μου τσιγάρο. Τότε, στην βρώμικη τζαμαρία, 
μου μίλησε για πρώτη φορά.

-Πώς είσαι έτσι καημένε;

-Πώς είμαι; Σαν εσένα!

-Ακριβώς! Μας πάγωσες! Άσε που έχεις κι αυτό το λουκ.

-Ποιο λουκ;

-Του αποτυχημένου Λούκυ Λουκ…
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Η άχαρη Εθνική Οδός οδηγεί στους 
επαρχιακούς δρόμους και αυτοί στον  
Εθνικό Δρυμό των Πρεσπών.  Ένα μα-
γικό χέρι εξαφάνισε την λευκή κουρτίνα 
και ο ήλιος φώτισε ένα κόσμο πράσινο 
και γαλάζιο. Τον κόσμο των ορεινών λι-
μνών. 
Όταν φτάσαμε στη Μικρή Πρέσπα οι 
τελευταίες νότες από το Adagio του 
Tomaso Albinoni έπαιζαν δυνατά στα 
ακουστικά μου συνοδεύοντας ιδανικά 
την ομορφιά που τόσο απλόχερα χαρί-
στηκε εδώ. 
Η πλωτή σιδερένια πεζογέφυρα που 
οδηγεί στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου 
είναι ένα δείγμα της ανθρώπινης πα-
ράνοιας. Ενώνει δύο κόσμους που πριν 
εβδομήντα εκατομμύρια χρόνια διάλε-
ξαν να ζούνε χώρια. Αλαλάζοντες ορδές 
επισκεπτών κάνουν το έδαφος να τρέμει 
και ντουμάνια τσίκνας ξεχύνονται από 
την καμινάδα του ευτυχισμένου κάπελα. 
Selfies, πλαστικοί καφέδες και γιαγιάδες 
που τρέχουν να προλάβουν γίγαντες και 

ελέφαντες. 
Εδώ, όπως και παντού, ο άνθρωπος πριν 
σκοτώσει με τα χέρια του έχει σκοτώσει 
όπως ο ελεύθερος σκοπευτής. Με θανα-
τηφόρα όραση. Έσκυψα στο θολό νερό 
της λίμνης κι ο αντιπαθητικός εγώ με 
κοίταξε βλοσυρός.
-Κοίτα να πατάς ανάλαφρα και σιωπηλά.
-Εντάξει. Θα φέρουμε μια γύρα στο νησάκι 
και θα την κάνουμε. Κάτι άλλο;
-Ναι. Είδες τους ροδοπελεκάνους που έφυ-
γαν τρομαγμένοι; 
-Τους είδα.
-Να ξεκουμπιστείς γρήγορα λοιπόν.
Τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου 
Αχιλλείου βρίσκονται στο καλύτερο ση-
μείο του μικροσκοπικού νησιού. 
Και μετά η Μονή της Παναγίας Πορ-
φύρας, χωμένη σε μια καταπράσινη 
αγκαλιά αγραπιδιών, ο Αγ. Δημήτριος, οι 
Δώδεκα Απόστολοι και ο Αγ. Γεώργιος. 
Οι μικρόσωμες αγελάδες των Πρεσπών 
παρακολουθούν παραξενεμένες καθώς 
ακολουθούμε το μονοπατάκι που οδη-

Στα ακρητικά ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας.
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Το ανθισμένο ακρωτήρι Ρότι.
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γεί στο ψηλότερο σημείο του νησιού. 
Απέναντι το μικρό αδελφάκι του Αγίου 
Αχιλλείου, το Βριδονήσι και πάνω μας 
ένας τεράστιος τσιμεντένιος Σταυρός να 
δηλώνει θριαμβευτικά την κάθε μορφής 
νίκη απέναντι στον κάθε μορφής εχθρό. 
Στην επιστροφή πέρασα γρήγορα απένα-
ντι κι ανέβηκα σ΄ ένα  λοφάκι. Ενόχλησα 
βέβαια τις σωματικές ανάγκες κάποιων 
αλλά κέρδισα το τζακ-ποτ της ονειρικής 
εικόνας απέναντί μου. Κι όταν μπήκα 
στο λεωφορείο ήμουν σίγουρος. Ο Τσά-
ρος Σαμουήλ μπορεί να αναπαύεται 
ήσυχος, η χιλιόχρονη πρωτεύουσά του 
θα ζήσει στους αιώνες. 
Το μεσημέρι με βρήκε να λιάζομαι στις 
κροκάλες κάτω από το ασκηταριό της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Με-
γάλη Πρέσπα. Άνθρωποι και βράχια, 
άνθρωποι πάνω και μέσα στα βράχια, 
μια συνύπαρξη αιώνων στη βορειότερη 
Ορθόδοξη απομόνωση της επικράτειας. 
Ο ήλιος καίει το πρόσωπό μου, το κυ-
ματάκι σκάει στα πόδια μου. Ο μοντέρ-
νος όμως κόσμος δεν με αφήνει ήσυχο. 
Η σιωπή σπάει εκκωφαντικά από τα 
αμέτρητα και τεράστια πολύχρωμα μπυ-
ρομπούκαλα που ξεβράζονται εδώ. Το 
τσούζουν καλά οι γείτονες… 
Ξαναβρήκα το κέφι μου στο Ρότι, το 
ακρωτήρι-υπερθέαμα. Άραξα σ’ ένα κιό-
σκι, ανάμεσα σε τεράστια πυξάρια, στην 
άκρη του φυσικού φιόρδ των Ψαράδων. 
Στο κάδρο μπροστά μου βρίσκεται στα 
δυτικά η Αλβανία, βόρεια το νησάκι 
Γκόλεμγκραντ και τα Σκόπια. Ένα αε-
ράκι φυσούσε απαλά. Στο πέρασμά του 
ένιωσα να τα παρασέρνει όλα. Έννοιες, 
ιδεολογίες, ιδεοληψίες  και κάθε είδους 
αμπελοφιλοσοφίες.  
Έκλεισα τα μάτια ζώντας μια απόλυ-
τη χαλάρωση. Ποια γιόγκα και φενγκ-
σουι…. Εδώ δεν υπάρχουν σύνορα, 
συμφέροντα, θηρευτές και θηράματα, 
τελώνες και φαρισαίοι.. Αναστέναξα κι 
έγειρα το κεφάλι πίσω, κατάφατσα στον 
ήλιο. Μεγάλε Δημιουργέ, ας με πετούσες 
ψηλά, ας μου έδινες μια ώρα καιρό για 
να σβήσω την ασχήμια της γης, το βια-

σμό στο κορμί της μεγάλης μας αδελφής.
Οι αμπελοφιλοσοφίες επανήλθαν μετά 
τα μακροβούτια στα γριβάδια και τα τσί-
πουρα στους Ψαράδες. Και αργά το από-
γευμα, όταν ξεκινήσαμε για το Πλατύ, 
ευχήθηκα οι υπόλοιποι σαρανταοκτώ 
της παρέας, να μην είχαν καταναλώσει 
υπερβολικές ποσότητες φασολιών…
Στον καθρέπτη του μπάνιου δεν με πε-
ρίμενε μόνο ένας αλλά πολλοί γνωστοί 
συνομιλητές. (Τα τσίπουρα δούλεψαν 
καλά)
-Ωραίο χρώμα πήρες…
-Όπως τότε που είμαστε φαντάροι, ε;
-Όχι ακριβώς.
-Αλλά;
-Σαν τον κ@λο της μαϊμούς!
Έτσι, η ημέρα της Εθνικής Εορτής, στο 
Εθνικό Πάρκο των Πρεσπών, έσβησε 
ανάμεσα στις γλυκιές αναθυμιάσεις του 
γλυκάνισου, το μπουμπουνισμένο τζάκι 
και τα οπίσθια του συμπαθούς συγγε-
νούς.
..…
Το Πισοδέρι ήταν αγνώριστο. Μου 
έμοιασε με ερειπωμένο χωριό σε ταινίες 
τρόμου. Στις παλιές εποχές, τις εποχές 
της φούσκας, μικρομεσαία έως θηριώδη 
τετράτροχα κατέκλυζαν το μικρό χωριό. 
Το κιτς όνειρο του μικροαστού Έλληνα 
γινόταν πραγματικότητα. Φίρμες και 
παρδαλά χρώματα στις πίστες της Βί-
γλας και κυρίες που τριγυρνούσαν στα 
στενά σοκάκια με ψηλοτάκουνα και faux 
γούνες. Ουδέν κακόν αμιγές καλού σκέ-
φτηκα και χαμογέλασα. Η ανάβαση στον 
Βαρνούντα είναι μια ατελείωτη λευκή 
ανηφόρα 1.216 μέτρων. Το βουνό είναι 
γυμνό και οι σουσούρες του θαμμένες 
κάτω από το χιόνι. Μοναδικό ενδιαφέ-
ρον σημείο ήταν μια ψιλοτραβέρσα στα 
μέσα περίπου της διαδρομής. Τα πόδια 
βουλιάζουν όλο και περισσότερο και η 
ανάσα λαχανιάζει πάνω από τα τελευ-
ταία μετερίζια του Δ.Σ.Ε. Τελικά καλύ-
τερα που είχε τόσο χιόνι. Με την αγνό-
τητά του σκέπασε, έστω και προσωρινά, 
τα θλιβερά λείψανα. Μας πήρε τέσσερις 
ώρες ως τον Κίρκο, στα 2.155 μέτρα. Ο 
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Στην κορυφή Κίρκο του Βαρνούντα.

ήλιος φώτισε την άλλη πλευρά του βου-
νού. Έμεινα παγωτό. Όχι από το κρύο, 
αλλά από την υπέροχη εικόνα του δα-
σωμένου βουνού να κατηφορίζει μέχρι 
πέρα, στην αστραφτερή Μεγάλη Πρέ-
σπα. Στο vhf έπιασα το καταφύγιο του 
Γιώσου κι έστειλα στο βουνό των θεών 
τα σέβη του βουνού των λιμνών. 
Στην κατάβαση διασκέδασα με χαρούμε-
νες γλίστρες και φανταιζί κουτρουβάλες. 
Όταν φτάσαμε στο εκκλησάκι της Πανα-
γιάς, λίγο πάνω από τον Άγιο Γερμανό, 
ήξερα ότι μόλις τελείωσαν τα δεκαεννέα 
κάτασπρα χιλιόμετρα της διάσχισης. Και 
μέχρι την πλατεία του μικρού χωριού, 
στο στομάχι μου οργίαζαν παράφωνες 
συναυλίες και στη φαντασία μου παγω-

μένες μπύρες. 
Εκείνο το βράδυ θα πρέπει να ξενύχτησε 
ο μισός εθνικός δρυμός. Στο εστιατόριο 
του ξενώνα το πρώτο κλαρίνο της Φλώ-
ρινας μας έκανε την τιμή κι εμείς υπο-
κλιθήκαμε με Μπουγατσιάδες χορούς 
και Κλέφτικα τραγούδια, με Ξινόμαυρο 
και Ασύρτικο και, φυσικά, τους αναπό-
φευκτους γίγαντες. Όταν, μετά τα μεσά-
νυχτα, ανέβηκα στο δωμάτιο απέφυγα, 
σαν καταραμένος βρικόλακας, οποιαδή-
ποτε συνάντηση με τους γκρινιάρηδες 
καθρέπτες και πήρα να μελετήσω την 
ιστορία αυτού του βασανισμένου τόπου. 
Έτσι, με εικόνες λαξευμένων νοσοκομεί-
ων και υπόγειων στρατηγείων, με πήρε 
στην αγκαλιά του ο Μορφέας. Και, κάτω, 
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το κλαρίνο κελαηδούσε ακόμα.
..…
Οι εικόνες έγιναν όνειρο και το όνειρο 
εφιάλτης. Και το πρωί έγιναν η ζωντα-
νή Ιστορία. Στη γη των φαντασμάτων 
ο διάκοσμος δεν έχει επικές μάχες και 
ένδοξες νίκες. Μόνο σκουριασμένες ξι-
φολόγχες και λιωμένα κράνη. 
Στο Βροντερό, μια μικρή τρύπα στα βρά-
χια κρύβει τη φρίκη του Εμφυλίου. Είναι 
η είσοδος στο αντάρτικο νοσοκομείο. 
Εδώ, θες δεν θες, νιώθεις να γυρίζει ο 
χρόνος πίσω.  Δείξε σεβασμό επισκέ-
πτη, σκύψε το κεφάλι προσκυνητή κι 
ίσως ακούσεις την τελευταία ανάσα του 
τραυματία, ίσως τσούξει τη μύτη σου το 
οξυζενέ, ίσως διακρίνεις το δάκρυ στα 
πονεμένα πρόσωπα ενώ έξω κονιορτο-
ποιείται το σύμπαν από τις βόμβες. 
Η σπηλιά του Κόκκαλη ήταν υγρή και 

σκοτεινή. Δεν μπορούσα, δεν ήθελα να 
κάτσω περισσότερο. Πήραμε το παραλί-
μνιο μονοπάτι για το Αγκαθωτό μέσα σε 
καταιγιστικές ριπές ομορφιάς. 
Η μαμά φύση τα έδινε όλα. Αυτή, η δε-
καοκτώ χιλιομέτρων, διαδρομή απλά δεν 
παίζεται! Ή μάλλον δεν παιζόταν μέχρι 
που στον ασύρματο έτριξε η αγωνιώδης 
φωνή του Ανέστη, που καλούσε σε βοή-
θεια. Όταν έφτασα στην Ερμιόνη το αίμα 
μου πάγωσε την ώρα που το δικό της 
πότιζε με ζωή ένα εθισμένο έδαφος. Και 
στο μέτωπο η κρεμασμένη σάρκα, έχα-
σκε φρέσκια και ροδαλή λες και βγήκε 
να ανακαλύψει τον κόσμο μας. Η Μένια 
μπαντάρισε πρόχειρα το τραύμα και μέ-
χρι τα ερείπια της Δασερής συνεχίσαμε 
αμίλητοι σκουπίζοντας πότε-πότε τα μα-
τωμένα δάκρυα. 
Ο ουρανός συννέφιασε σαν να  ήθελε 

Κατηφορίζοντας προς τον Αγ. Γερμανό (φώτο Ελένη Βαχαρίδου).
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να μας κάνει παρέα και ένα ψιλόβροχο 
ξεκίνησε να πέφτει πάνω στο ονειρικό 
τοπίο, που έμοιαζε βγαλμένο από ται-
νίες του Αγγελόπουλου. Το δράμα πήρε 
και μια ιλαρή τροπή όταν στο τοπικό 
ιατρείο, στο Πλατύ, η νέα γιατρός, τα΄ 
χασε ράβοντας το τραύμα και πήγε να 
λιποθυμήσει. Έτσι η πάλιουρας γιατρός 
Μένια βρέθηκε να περιθάλπει τόσο την 
τραυματία όσο και την ψάρακα γιατρό… 
Στη Θεσσαλονίκη φτάσαμε αργά το βρά-
δυ. Προσπάθησα να κοιτάξω έξω και στο 
τζάμι του σκοτεινού λεωφορείου έσκασε 
μύτη ο γνωστός τύπος.
-Πάλι εσύ; 
-Νόμιζες ότι θα γλύτωνες;
-Πολύ θα το΄ θελα.
-Ξεχνάς ότι ο κόσμος είναι αρκετά μεγάλος 
για να κρυφτείς και αρκετά μικρός για να σε 
βρω πάλι.
-Αμάν βαριά φιλοσοφία…

-Έχεις καμιά καλύτερη;
-Ναι, ρε, έχω και μάλιστα με ονοματεπώνυ-
μο!
-Και πού την ξέρεις;
-Θυμάμαι που την είχα δει πριν από χρόνια 
σε ένα τοίχο: 
«To be is to do» (Σωκράτης)
«To do is to be» (Sartre)
«Do be do be do» (Sinatra)
-……
-Σου την έφερα ρε κάλπικο ραδίκι, είπα και 
γέλασα φωναχτά.
Όταν γύρισα το κεφάλι, οι διπλανοί μου 
με κοίταζαν απορημένοι…

Υ.Γ. Πολλά ευχαριστώ στα  μέλη του Συλ-
λόγου, που στις δύσκολες στιγμές ήταν 
δίπλα μας. 

Στη σπηλιά του Κόκκαλη.
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 Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος

Οι τροχιές της γης και της σελήνης έστειλαν φέτος τη Λαμπρή της 
Ορθοδοξίας να συναντήσει τη Λαμπρή της  εργατιάς. Οι αρχαίοι 
Αιγύπτιοι με τον όρο Pisah (διάβαση) γιόρταζαν, κατά την εαρινή 
ισημερία, το πέρασμα του ήλιου από τον ισημερινό. Οι Εβραίοι, 
κατά την αιχμαλωσία τους στην Αίγυπτο, αφομοίωσαν την γιορτή 
αυτή ως Pesach (διάβαση - πέρασμα) όμως την γιόρταζαν και την 
γιορτάζουν ακόμα την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία, 
σε ανάμνηση της φυγής τους από εκεί. 
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Aναμνήσεις από 
την σκιάθο
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Το Πάσχα των χριστιανών ορίστη-
κε, κατά την 1η οικουμενική σύ-
νοδο στη Νίκαια το 325 μ. Χ., να 
γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή 

μετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής 
ισημερίας, δηλαδή μια βδομάδα μετά το 
εβραϊκό Πάσχα, για να μη συμπίπτουν οι 
δυο γιορτές και μπερδεύονται οι πιστοί 
των συγγενών αυτών θρησκειών. Είναι η 
μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης 
και σηματοδοτεί το «πέρασμα» από τον 
θάνατο στην αιώνια ζωή.
Η 1η του Μάη καθιερώθηκε ως παγκό-
σμια ημέρα απεργίας, σε ανάμνηση της 
εξέγερσης με αιτήματα όπως η καθιέρω-
ση του οκταώρου και των ανθρωπίνων 
συνθηκών εργασίας των εργατών του Σι-
κάγου το 1866. 
Οι δυο αυτές ύψιστες εορτές, η θρησκευ-
τική και η κοινωνική, συνέπεσαν φέτος. 
Η επόμενη φορά κατά την οποία θα έχου-
με Πάσχα και Πρωτομαγιά μαζί θα είναι 
το 2089. Ως τότε, λίγη υπομονή. 
Η σύμπτωση αυτή των εορτών είχε και 
ένα καλό, διότι μεταφέρθηκε η αργία της 
Πρωτομαγιάς στις 3 Μαΐου και έτσι εί-
χαμε την δυνατότητα να επεκτείνουμε 
την παραμονή μας για άλλη μια μέρα στο 
μαργαριτάρι των Σποράδων τη Σκιάθο.  
Το νησί, που με το δίκτυο των 25 συντη-
ρημένων διαδρομών συνολικού μήκους 
197 χλμ, δίκαια θεωρείται ο παράδεισος 
της νησιωτικής πεζοπορίας και του οικο-
τουρισμού. 
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, 
υπό βροχήν, όπως άλλωστε το επέτασσε 
και η μέρα ξεκινήσαμε ένα τσούρμο 60 
ορειβατών, όσους χωρούσε το μεγαλύ-
τερο λεωφορείο του Ζορπίδη, για το λι-
μάνι του Βόλου. Ήπιαμε τα ουζάκια μας, 
συνοδεία  σαρακοστιανών, και με τονω-
μένη πια διάθεση επιβιβαστήκαμε στον 
«Πρωτέα», το οχηματαγωγό των σκιαθί-
τικων ακτοπλοϊκών γραμμών ΑΝΕΣ που 
είναι μεν πιο μικρό και πιο αργό από τα 
άλλα της γραμμής, πλην όμως στηρίζε-
ται από τις τοπικές κοινωνίες τόσο των 
Σποράδων, όσο και του Βόλου. Και εμείς 
βέβαια, ως επισκέπτες της Σκιάθου, θε-
ωρήσαμε ότι έπρεπε να τηρήσουμε τους 

άγραφους νόμους της φιλοξενίας και να 
στηρίξουμε τις ντόπιες υπηρεσίες. Το 
καράβι διέπλευσε τον Παγασητικό και 
αποχαιρέτησε το Τρίκερι με σταθερή τα-
χύτητα 15 μιλίων την ώρα. Χωρίς να το 
συνειδητοποιήσω το μυαλό μου ταξίδεψε 
πολλά χρόνια πίσω. Ήταν το 1958 που 
κάτω από άλλες συνθήκες πρωτοταξίδε-
ψα στη Σκιάθο, μικρό παιδί έξι χρονών, 
με τη μάνα μου στον πρώτο της διορι-
σμό. Τότε ήμουν επιβάτης στο θρυλικό 
«Κύκνος» με καπετάνιο τον ξακουστό Κυ-
ριάκο Μαστροκόλια. Το κομψότατο πλοίο 
εκτελούσε από το 1958 ως το 1979 το 
δρομολόγιο Βόλος Σποράδες και επιστρο-
φή αρχικά δυο και αργότερα τρεις φορές 
την εβδομάδα. Επρόκειτο για μια παλιά 
θαλαμηγό που ξεκίνησε τη ζωή της το 
1930 στην Αμερική με το όνομα «Sylvia». 
Αργότερα, το 1941, το σκάφος εντάχθηκε 
στην αμερικανική ακτοφυλακή με το όνο-
μα «USS Turmaline» και το 1946 μετά το 
τέλος του πολέμου αγοράστηκε από τον 
εφοπλιστή Βεντούρη. Άλλαξε όνομα, έγι-
νε για λίγο «Adelphic» και από το 1948 
ως «Κύκνος» προσέφερε αδιαλείπτως 
τις υπηρεσίες του μέχρι τον φυσικό του 
θάνατό του το 1979 στα ναυπηγεία του 
Βόλου, όπου και διαλύθηκε. Γερό σκαρί ο 
αυτός ο «Κύκνος»! Και πώς να μην ήταν, 
αφού η βαριά του λαμαρίνα, φτιαγμένη 
για τον ωκεανό, δεν είχε πουθενά κόλλη-
ση παρά ήταν εξ ολοκλήρου πριτσινωτή. 
Το ταχύπλοο της εποχής, έτρεχε με 15 μί-
λια την ώρα, ελάχιστα πιο αργό από τον 
«Πρωτέα» που μας μεταφέρει τώρα πενή-
ντα χρόνια μετά.
Η ρότα πάντα η ίδια, ο ίδιος όμορφος πέ-
τρινος φάρος που στέκει από το 1918 στο 
ακρωτήριο Καβούλια, στον μυχό του Πα-
γασητικού, λίγο πριν καβατζάρουμε στο 
πέλαγος και το Τρίκερι των σφουγγαρά-
δων και των καπεταναίων αγκιστρωμένο 
στην κορφή του αρχαίου ακρωτηρίου Αι-
άντειον πάντα εκεί άγρυπνος βιγλάτορας.
Η παρέα με αποσπά από τις αναμνήσεις. 
Η καλή διάθεση περισσεύει και η συζή-
τηση περιστρέφεται γύρω από τον καιρό 
που είναι «δεμένος» και τις προβλέψεις 
των δελτίων που είναι αντιφατικές. Χτε-



ΤΕΥΧΟΣ 179, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 19

νίζουμε για πολλοστή φορά το ορειβατικό 
πρόγραμμα με τους αρχηγούς και αναζη-
τούμε εναλλακτικές σε περίπτωση επιδεί-
νωσης του καιρού.
Μετά από σχεδόν τρεις ώρες, σε ήρεμη 
θάλασσα, φθάνουμε στη Σκιάθο. Περνά-
με ανάμεσα από το ακρωτήρι Καλαμάκι 
και τα νησάκια Τσουγκριάκι και Τσου-
γκριά, συνεχίζουμε πλέοντας ανάμεσα 
στο ακρωτήρι Πλάκες και τα νησάκια 
Μαραγκός και Άρκος και παρακάμπτο-
ντας το Μπούρτζι δένουμε στο νέο λιμά-
νι. Το μπετόν και τα άκομψα «μπλόκια» 

αντικατέστησαν την παλιά παραλία με τη 
χρυσαφένια άμμο, όπου πλατσουρίζαμε 
μικρά παιδιά, ενώ στο παλιό λιμάνι που 
σήμερα λικνίζονται όμορφα κότερα, θυ-
μάμαι τα καΐκια και τις μαούνες να περι-
μένουν τους ξυπόλυτους ψαράδες με τις 
ανασηκωμένες «μάλτες», τα φτηνά ψαρά-
δικα πανταλόνια που συνήθιζαν να φο-
ράνε. Το «Κύκνος» έκανε το δρομολόγιο 
Βόλος - Σκιάθος πάντα στην ώρα του και 
αγκυροβολούσε «αρόδο» έξω από το πα-
λιό λιμάνι ειδοποιώντας με την βραχνή 
μπουρού για την επικείμενη άφιξή του. 

Το θρυλικό πλοίο ΚΥΚΝΟΣ.
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Και εμείς περιμέναμε στο κατάστρωμα 
υπομονετικά τις μαούνες να προσεγγί-
σουν το πλοίο και να μεταφέρουν εμπο-
ρεύματα και ανθρώπους στη στεριά. Ο 
αυστηρός καπετάν Κυριάκος επέβαλε την 
τάξη και δεν μας άφηνε να στριμωχνόμα-
στε όλοι στη πλευρά που προσέγγιζαν οι 
ξύλινες βάρκες μην τυχόν και μπατάρει 
το καράβι.
Σήμερα βέβαια όλα είναι πολύ πιο απλά 
και έτσι μόλις έδεσε το πλοίο άνοιξε η 
μπουκαπόρτα και σε ελάχιστο χρόνο 
αποβιβαστήκαμε και ξεκινήσαμε για το 
ξενοδοχείο, το περίφημο «SKIATHOS 
PALACE», που βρισκόταν 15 χλμ μακριά, 
στις Κουκουναριές. 
Με το που φτάσαμε αντικρίσαμε μια ανε-
πανάληπτη εικόνα: Στα πόδια μας απλω-
νόταν μια ατέλειωτη πανέμορφη παραλία 
με μια πλατιά λωρίδα ξανθής άμμου να 
την χωρίζει από το καταπράσινο δάσος 
των κουκουναριών και από πίσω ακρι-
βώς η λιμνοθάλασσα της Στροφυλιάς, 
ένας μικρός υδροβιότοπος με κύκνους 
και αγριόπαπιες.
Στη Σκιάθο η περιφορά του επιταφίου 
γίνεται σύμφωνα με το αγιορείτικο τυ-
πικό, στις 2 τα ξημερώματα. Δεν είναι 
λοιπόν τυχαίο που το όνομα του νησιού 
σημαίνει «στη σκιά του Άθω». Το ξενο-
δοχείο διέθετε μικρό πούλμαν για όσους 
θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την πε-
ριφορά στη Χώρα κι έτσι κάποιοι από 
εμάς το εκμεταλλεύτηκαν. Οι υπόλοιποι 
απολαύσαμε τον πλούσιο μπουφέ με τις 
σαρακοστιανές νοστιμιές του SKIATHOS 
PALACE και πέσαμε νωρίς για ύπνο μιας 
και η αυριανή πορεία στο Καστρί θα ήταν 
μακριά και επίπονη και δεν σήκωνε ξε-
νύχτια. 
Μεγάλο Σάββατο και είμαστε από νωρίς 
στο πόδι. Το καλό πρόγευμα και ο καθα-
ρός ουρανός μας φτιάχνουν τη διάθεση. 
Η σημερινή πορεία, μήκους 20 χλμ., είναι 
ουσιαστικά μια διάσχιση του νησιού από 
νότο προς βορά. Θα ξεκινήσουμε από τη 
Χώρα, θα ανέβουμε στο Καστρί και θα 
επιστρέψουμε από άλλο μονοπάτι πάλι 
στη Χώρα. 
Σε 15 λεπτά, με το πούλμαν, βρισκόμα-

σταν ήδη στο «κεραμαριό» της Σκιάθου, 
στην αφετηρία του μονοπατιού. Πρώτος 
μας στόχος είναι το μοναστήρι της Ευαγ-
γελίστριας. 
Το κατάφυτο μονοπάτι ανηφορίζει μέσα 
από ελαιώνες και ξέφωτα με ανθισμένα 
αγριολούλουδα ως τη βρύση Σταμέλου με 
το δροσερό, πηγαίο νερό και σε λιγότερο 
από μια ώρα βγαίνει στην άσφαλτο λίγο 
πριν το μοναστήρι που ίδρυσαν το 1974 
οι «κολλυβάδες», κίνημα πνευματικής 
αναγέννησης των Καυσοκαλυβιωτών μο-
ναχών του Αγίου Όρους. Στο κίνημα αυτό 
προσχώρησαν τα πιο φωτεινά μυαλά του 
νησιού, όπως οι Αλέξανδρος Παπαδια-
μάντης, Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Επιφά-
νειος Δημητριάδης κ.α. Προσπεράσαμε 
τον κήπο με το παλιό κανόνι ανάμεσα 
στα αιωνόβια κυπαρίσσια και διαβήκαμε 
την καστρόπορτα του επιβλητικού μονα-
στηριού. Στο κατάμεστο καθολικό τελού-
νταν θεία λειτουργία και η είσοδος ήταν 
απροσπέλαστη. Στον αυλόγυρο, όλων 
των λογιών τα καρποφόρα δένδρα και 
τα ανθισμένα λουλούδια διαλαλούσαν 
την ζωντάνια της Μονής και την εργα-
τικότητα των μοναχών της. Μετά από 
μικρή στάση για ανασύνταξη, ροβολάμε 
ανάμεσα σε σκιερά πλατάνια και στη συ-
νέχεια ακολουθώντας ένα ανηφορικό και 
δύσβατο μονοπάτι φτάνουμε στην παλιά 
Μονή του Αγ. Χαραλάμπους που ανακαι-
νίστηκε το 1809 αλλά δεν γνωρίζουμε 
πότε κτίστηκε. Σώζονται μόνο το μικρό 
καθολικό και ένα διώροφο πέτρινο οί-
κημα. Ούτε ίχνος μοναχών. Διασχίζουμε 
τον περίβολο και συνεχίζουμε σε πυκνό 
δάσος βελανιδιάς. 
Όλα τα μονοπάτια είναι σημαδεμένα με 
καλαίσθητες ορθογώνιες μεταλλικές πι-
νακίδες που φέρουν έναν ορειβάτη μαύ-
ρου χρώματος και τον αριθμό της εκά-
στοτε διαδρομής σε κίτρινο ή λευκό φό-
ντο. Η σήμανση βέβαια είναι  άχρηστη αν 
δεν έχεις και τον χάρτη με την αρίθμηση 
των μονοπατιών μαζί σου, πράγμα που 
κι εμείς δυστυχώς δεν διαθέταμε. Είχαμε 
όμως τα GPS, με φορτωμένες τα πορείες, 
που μας έβγαλαν και πάλι ασπροπρόσω-
πους. 
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Βγαίνουμε από το δάσος και ακολουθού-
με τη ρεματιά που μας οδηγεί στον όρμο 
της Παναγιάς της Καστριώτισας. Κάνου-
με μια μικρή στάση στην παραλία για να 
απολαύσουμε τη θέα προς τον βράχο του 
Κάστρου, ανατολικά μας, με τα Καστρο-
νήσια. Όλα μου θυμίζουν Παπαδιαμά-
ντη. Στο νου μου ξαναγυρίζουν εικόνες 
από το διήγημά του «Στον Χριστό στο 
Κάστρο» με τον παπά-Φραγγούλη τον 
Σακελλάριο, την παπαδιά και την παρέα 
τους να θαλασσοδέρνονται στη βάρκα 
του μπάρμπα-Στεφανή για να πάνε στο 
Κάστρο να λειτουργήσουν τη νύχτα των 
Χριστουγέννων του 1860 και κάτι ψιλά 
(όπως συνήθιζε να λέει για την ηλικία 
της και η αγαπημένη μας Αρχοντούλα). 
Και όταν πια η θάλασσα δεν τους αφήνει 
παραπέρα, να βγαίνουν μεσάνυχτα με τα 

λαδοφάναρα στη στεριά και ο μπάρμπα-
Στεφανής με τον γιο του να ανοίγουν πέ-
ρασμα με τις αξίνες στην απότομη πλα-
γιά για να ανέβουν όλοι ψηλά, στο παλιό 
καλντερίμι που οδηγούσε στο Κάστρο.
Ανηφορίζουμε το σύντομο απότομο μο-
νοπάτι για το  Κάστρο, που ιδρύθηκε από 
τους Βυζαντινούς το 1350 και εγκαταλεί-
φθηκε από τους κατοίκους του οριστικά 
το 1827, και φθάνουμε κάτω από τα ερεί-
πια της ανασυρόμενης ξύλινης γέφυρας 
που οδηγούσε στην σχετικά χαμηλή Κα-
στρόπορτα με τη «ζεματίστρα» από πάνω 
της. Είμαστε οι μοναδικοί επισκέπτες 
που σπάμε τη σιωπή του παρελθόντος 
στο λιθόστρωτο κεντρικό σοκάκι που 
οδηγεί από εκκλησιά σε τζαμί, σε σπίτι 
και πάλι σε εκκλησία και καταλήγει στην 
κορυφή Μπαρμπεράκι.  Στη μεσαιωνική 

Ανάβαση στο Κάστρο.
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πολιτεία, που ήταν κτισμένη πάνω στον 
απόκρημνο βράχο, ζούσαν χωρισμένοι σε 
τέσσερις ενορίες ως και 1500 άνθρωποι. 
Στα ερείπια του μικρού τζαμιού, που κτί-
στηκε μετά την κατάκτηση του Κάστρου 
από τον ναύαρχο των Οθωμανών Χαϊρε-
ντίν Μπαρμπαρόσα το 1538, διαβάζουμε 
στην ενημερωτική πινακίδα την εύστοχη 
περιγραφή του Αλέξανδρου Παπαδιαμά-
ντη από το διήγημά του «Ο αβασκαμός 
του Αγά»:  
‘‘ Ὅμοιον μὲ νεκρικὸν κρανίον ἀρτίως 
ἐκταφέντος σκελετοῦ, μὲ τὰς κόγχας κενὰς 
ὀφθαλμῶν, μὲ τὴν μύτην φαγωμένην, φο-
βερὸν θέαμα, σκέλεθρον γυμνὸν καὶ παγω-
μένον φαντάζει ἀπὸ μακρὰν τὸ μικρὸν τζα-
μίον τοῦ ἐρημωμένου χωρίου’’…‘‘καὶ δίπλα 
του προκύπτει ὑψηλὸν τὸ κονάκι, μὲ τρεῖς 
τοίχους ἀκόμη ὀρθούς, μὲ τὴν στέγην πεσμέ-
νην κάτω, λείψανα παρελθόντων αἰώνων’’… 
‘‘Καὶ ὅμως τὸ κονάκι αὐτὸ ἐκατοικεῖτο μίαν 
φοράν, καὶ εἰς τὸ τζαμίον ἐκεῖνο ἀντήχει ποτὲ 
προσευχὴ εἰς τὸν Ἀλλάχ, καὶ προσκύνημα 
ἐγίνετο συχνὰ καθ’ ὅλους τοὺς τύπους. Εἶναι 
ἀληθὲς ὅτι εἷς μόνος Ἀγὰς ὑπῆρχε, διὰ τὸν 
τύπον, εἰς ὅλον τὸ χωρίον, τὸ ὁποῖον ἐπλήρω-
νεν ἐτησίως κατ’ ἀποκοπὴν 2 ἢ 3 ἑκατοντά-
δας γροσίων εἰς τὴν Πύλην’’.
Ακολουθούν η Παναγία Πρέκλα (pre-
clarus = υπερένδοξος), αφιερωμένη στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου των τελών του 
16ου αιώνα και τέλος η ομορφότερη όλων 
και πιο εντυπωσιακή η εκκλησία της Γεν-
νήσεως του Χριστού των μέσων του 17ου 
αιώνα. 
Σ’ αυτήν την εκκλησία περιγράφει ο Πα-
παδιαμάντης στο διήγημά του «Στο Χρι-
στό στο Κάστρο» τη συνάντηση της ομά-
δας του παπά-Φραγκούλη με τους απο-
κλεισμένους ξυλοκόπους και το τσούρμο 
του καπετάν-Κωσταντή το βράδυ των 
Χριστουγέννων και την κατανυκτική 
τέλεση της χριστουγεννιάτικης ακολου-
θίας εκπληρώνοντας έτσι και το τάμα 
της παπαδιάς. Πιο κάτω συναντάμε τα 
ερείπια της Καγκελαρίας, του μεγάλου 
διοικητικού κτιρίου της εποχής της ενε-
τοκρατίας και τέλος ανηφορίζουμε το φι-
δωτό και δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί 
στην κορυφή «Μπαρμπεράκι», το ύστατο 

σημείο άμυνας του φρουρίου. Το μεγά-
λο μπρούτζινο εμπροσθογεμές κανόνι, 
«το κανόνι της Αναγκιάς» όπως λέγεται, 
κείτεται στο έδαφος στραμμένο στο πέ-
λαγος. Ήταν αυτό που ειδοποιούσε όλη 
την πολίχνη και τη γύρω περιοχή για 
την παρουσία εχθρικών πλοίων και που 
στημένο σε περιστρεφόμενη βάση απα-
ντούσε από πλεονεκτική θέση στα πυρά 
των από θαλάσσης εισβολέων. Τελικά το 
Κάστρο εγκαταλείφθηκε οριστικά μετά τη 
ολοκληρωτική λεηλασία του το 1826 από 
τους αιμοσταγείς Λιάπηδες του Τσάμη 
Καρατάσου. Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος 
του Κάστρου είναι δασωμένο και απρο-
σπέλαστο εκτός από το κεντρικό καλντε-
ρίμι που ξεκινά από την καστρόπορτα και 
καταλήγει στο κανόνι της Αναγκιάς. 
Εντυπωσιασμένοι αφήνουμε το κάστρο 
που από μακριά φαντάζει ακόμα πιο 
όμορφο και βάζουμε ρότα για την Πανα-
γία Ντουμάν. Μπαίνουμε σε πυκνό δάσος 
πλατύφυλλων και λίγο πριν την Παναγιά 
βγαίνουμε σε ένα όμορφο αλωνάκι και 
συγχρόνως διασταύρωση μονοπατιών.
Στο μυαλό μου ήρθαν και πάλι εικόνες 
από τα παλιά, όταν στο μπακάλικο του 
κυρ-Βαγγέλη στη Σκιάθο με τις μεθυστι-
κές μυρωδιές των ανατολίτικων μπαχα-
ρικών με περίμεναν οι δυο κόρες του, 
δροσερά κορίτσια της παντρειάς. Φορώ-
ντας το πλατύγυρο ψάθινο καπέλο μου, 
με την μπλε μαρίν κορδέλα, ακολουθού-
σα πίσω από το γαϊδουράκι στο μονοπάτι 
για το κτήμα τους με τα κουκιά, δίπλα στο 
αλώνι, στις Αχλαδιές. Όμορφες παιδικές 
αναμνήσεις…
Λίγο πιο κάτω συναντάμε το λιτό εκκλη-
σάκι της Παναγίας Ντουμάν πλαισιωμέ-
νο από θεόρατα κυπαρίσσια. Ο Θανάσης 
το προσπερνά βιαστικά και σε λίγο μας 
καλεί θριαμβευτικά: «Ελάτε, νερό!» Ότι 
έπρεπε, το δροσερό νερό που τρέχει από 
μια κεραμίδα είναι βάλσαμο για το στε-
γνό λαιμό μας.
Επόμενος στόχος μας η ψηλότερη κορυ-
φή του νησιού, ο Μύτικας, στα 438 μέτρα. 
Ο γυμνός βράχος της κορυφής, αληθινός 
βιγλάτορας, μας χαρίζει πανοραμική θέα 
στις βόρειες Σποράδες. Δεν έχουμε όμως 
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πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και έτσι ξε-
κινάμε την κατάβαση για τη Σκιάθο. Περ-
νάμε το ρέμα Κρύο Πηγάδι και μπαίνου-
με στο σκιερό ρέμα του Καραμπαμπά με 
το πέτρινο καλντερίμι που οδηγεί στους 
πεδινούς ελαιώνες έξω από τη Χώρα. 
Μετά από πορεία οκτώ ωρών και αφού 
διανύσαμε είκοσι και πλέον χλμ. διασχί-
ζοντας το νησί από το νότο στο βορά και 
τούμπαλιν, καλύπτοντας συνολική υψο-
μετρική διαφορά +1100 - 1100 μέτρων, 
επιστρέφουμε στη δημοσιά. Περιμένο-
ντας το λεωφορείο η Κατερίνα μας προ-
σέφερε κρύες μπίρες, δροσερό αντίδωρο 
για την πολύωρη πορεία στην ιστορία 
του νησιού. Στην υγειά σου Κατερίνα! 
Μετά από ένα μπάνιο και την απαραί-
τητη ξεκούραση στο ξενοδοχείο, όλοι 
με τις λαμπάδες στο χέρι, φεύγουμε για 
την Ανάσταση στην εκκλησία των Τρι-
ών Ιεραρχών στη Χώρα. Η ευρύχωρη 
και μεγαλοπρεπής εκκλησία, τρίκλιτη 
βασιλική κτισμένη το 1846 στο κέντρο 
της Χώρας κοντά στη θάλασσα, υπήρξε 

για πάνω από 150 χρόνια Μητρόπολη 
του νησιού. Η εκκλησία είναι κατάμε-
στη και με πολύ δυσκολία πλησιάζουμε 
για να προσκυνήσουμε την Παναγιά την 
Κουνίστρα, την εικόνα της Παναγίας Ει-
κονίστριας προστάτιδας του νησιού που 
βρέθηκε το 1650. Στον ευρύχωρο αύλειο 
χώρο επικρατεί επίσης συνωστισμός, με 
τα πυροτεχνήματα και τα βαρελότα  να 
δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα. 
Γρήγορα όμως έρχεται το «δεύτε λάβετε 
φως» και το «Χριστός Ανέστη» για να πυ-
ροδοτήσουν καταρράκτες εορταστικών 
βεγγαλικών που έδωσαν και το σήμα για 
την έξοδο του Μεσολογγίου.
 Η ατμόσφαιρα στο εστιατόριο του ξενο-
δοχείου είναι εορταστική με τα κρέατα να 
έχουν την τιμητική τους. Η μαγειρίτσα 
ήταν από τις νοστιμότερες που έχω φάει 
και πολλοί την τίμησαν διπλά. Μετάνιω-
σα που δεν πήρα δεύτερο πιάτο, μάλλον 
ντράπηκα…
Ξημέρωσε η Κυριακή του Πάσχα, μια 
υπέροχη ηλιόλουστη μέρα, πραγματική 

Κάστρο. Στο κανόνι της Αναγκιάς.
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Λαμπρή. Το πρόγραμμά μας προσαρμό-
στηκε στο εορταστικό πρόγραμμα του 
ξενοδοχείου και έτσι κινούμαστε στη γει-
τονιά. Περπατήσαμε στον υδροβιότοπο 
της Στροφυλιάς και διασχίσαμε το πανέ-
μορφο Δάσος των Κουκουναριών ως τον 
όρμο της Ελιάς. Όταν γυρίσαμε ευδιάθε-
τοι και πεινασμένοι στο ξενοδοχείο είχαν 
ήδη στηθεί τα ορντέβρ, ενώ τα αρνιά στις 
σούβλες είχαν ροδοκοκκινίσει. Τα τραπέ-
ζια για μας στρώθηκαν έξω στην αυλή 
και στον χορό που ακολούθησε ο Σ.Ε.Ο 
όπως πάντα πρωτοστάτησε στο κέφι. 
Το βράδυ είχαμε έξοδο στη Χώρα, όπου 
μάταια προσπάθησα να βρω, στο στενό 
σοκάκι, το λιτό διώροφο σπιτάκι με τα 
εξωτερικά απότομα πέτρινα σκαλιά που 
οδηγούσαν στον όροφο, τους ασπρισμέ-
νους τοίχους και την στενόχωρη αυλή 
με τη δίφορη λεμονιά στη μέση. Όλα 
έχουν πλέον αλλάξει και η δικιά μου ξε-
θωριασμένη από τον χρόνο Σκιάθος δεν 
υπάρχει πια. Τα σπίτια έγιναν ευρύχωρα, 
τα σταμνιά με το δροσερό νερό από το 
πηγάδι έγιναν βρύσες τρεχούμενου νε-
ρού, τα λαμπογυάλια με το φυτίλι έγιναν 

διακόπτες αλερετούρ. Εκτός χωριού εξο-
ρίστηκαν και τα κολλητά στα σπίτια στε-
νόχωρα κοτέτσια, τα «κουμάσια» όπως τα 
λέγαμε που ήταν και αγαπημένο κρησφύ-
γετο των παιδιών όταν παίζαμε κρυφτό. 
Εκεί ήπια το πρώτο μου ρουφηχτό αβγό 
κλεμμένο από το κουμάσι της γειτόνισ-
σας. 
Τη Δευτέρα του Πάσχα ξύπνησα με πυ-
ρετό, είχα κρυολογήσει. Παρ’ όλο το χάλι 
μου είμαι αποφασισμένος να μη χάσω τη 
σημερινή πορεία. Σημείο εκκίνησης, το 
ξενοδοχείο «Paradise» στις Αχλαδιές. Μια 
μπόρα στα πρώτα βήματα αποθαρρύνει 
μερικούς που επιστρέφουν βρίσκοντας 
καταφύγιο στο λεωφορείο. Οι υπόλοιποι 
συνεχίζουμε σε πανέμορφο μονοπάτι με 
ανθισμένες λαδανιές και σκιερές κουμα-
ριές. Συνεχίζουμε σε δάσος πλατύφυλλων 
και πλησιάζοντας στο μοναστήρι της Κε-
χριάς μπαίνουμε μέσα σε ένα ατελείωτο 
ελαιώνα. Η μονή της Θεοτόκου Κεχριάς 
βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του νη-
σιού και κτίστηκε τον 18ο αι. Διαβαίνου-
με τον ψηλό μαντρότοιχο και δεξιά μας 
συναντάμε πέτρινη βρύση με τρεχούμε-

Κουκουναριές  - Υδροβιότοπος της Στροφυλιάς.
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Στο ρέμα της Κεχριάς (φώτο Ελένη Βαχαρίδου).

νο, πηγαίο, δροσερό νερό. Δίπλα στη βρύ-
ση βρίσκεται η είσοδος για τον ναΐσκο με 
τον βαμμένο με ώχρα τρούλο του όπου 
ήσαν εντοιχισμένα όμορφα πορσελάνινα 
πιάτα. Στην κόγχη πάνω από τη χαμηλή 
πόρτα ένα σπασμένο μάρμαρο με την 
επιγραφή «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΕ-
ΧΡΙΑ» επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε στο 
σωστό μέρος. Δυστυχώς στο εσωτερικό 
του ναού επικρατεί η εγκατάλειψη με την 
υγρασία διάχυτη και τις τοιχογραφίες να 
έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές. 
Μετά τη Μονή μπαίνουμε σε ένα απρό-
σμενα, ονειρικό τοπίο με νερά, πλατάνια 
και μικρούς καταρράκτες που μας οδη-
γούν στα ερείπια του παλιού λιοτριβιού 
του μοναστηριού, δίπλα στο ποταμάκι. 
Φαίνονται ακόμη οι μυλόπετρες και η 
σκουριασμένη πρέσα που έβγαζε με πολύ 
κόπο το πιο αγνό βιολογικό λάδι, ψυχρής 
έκθλιψης, πραγματικό ίαμα. Συνεχίζουμε 
μέσα στα πλατάνια ως τον ταρσανά του 
μοναστηριού, μια ειδυλλιακή παραλία 
όπου χυνόταν το ποταμάκι της Κεχριάς 
στη θάλασσα. 

Για την επιστροφή έβαλα τον αυτόματο 
πιλότο, το κρύωμα είχε αρχίσει να με κα-
ταβάλει. Το βραδάκι όμως, που ένιωσα 
καλύτερα, πέρασε με κουβέντα και ποτό 
στην πισίνα του ξενοδοχείου αγναντεύ-
οντας το πέλαγος και τα φώτα του Πλα-
τανιά που λαμπύριζαν απέναντι στο Πή-
λιο. Την απόλυτη σιωπή τάραζαν μόνο 
τα κρωξίματα, κοάσματα και τα ξαφνικά 
φτερουγίσματα των νυχτόβιων πλασμά-
των από τον παρακείμενο υδροβιότοπο 
της Στροφυλιάς.
Το μυαλό μου ταξίδεψε πάλι στη Σκιά-
θο του 1958 και στις προκαταλήψεις και 
δεισιδαιμονίες των απλοϊκών ανθρώπων 
της ελληνικής υπαίθρου. Ήταν τότε που 
μια παρέα μεγαλύτερων παιδιών είχαν 
φέρει θριαμβευτικά μια σκοτωμένη νυ-
χτερίδα στη ξαδέλφη μου την Νίνα. Κο-
πέλα της παντρειάς η Νίνα, τους παρήγ-
γειλε το κοκαλάκι της νυχτερίδας που θα 
της έφερνε τύχη ή μάλλον για να «δέσει» 
τον γαμπρό που της καλάρεσε. Τα παιδιά 
πήραν το ρεγάλο τους και ανέλαβαν τον 
εντοπισμό του κόκκαλου με τις υπερφυ-
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σικές ιδιότητες. Η εικόνα της διαμελισμέ-
νης νυχτερίδας έχει χαραχθεί ανεξίτηλα 
στη μνήμη μου.
Χαπακώνομαι με depon για να ξορκίσω 
το κρύωμα και πέφτω νωρίς για ύπνο. 
Αύριο είναι η τελευταία μέρα στη Σκιάθο. 
Αποφάσισα να μην πάρω μέρος στην τε-
λευταία πορεία και αντ’ αυτού θα περπα-
τήσω στις παιδικές μου αναμνήσεις στη 
Χώρα, θα επισκεφθώ το Μπούρτζι και τον 
Αϊ Νικόλα με το Ρολόι. 
Ξεκινώ από το Μπούρτζι, την μικρή κατά-
φυτη με πεύκα βραχώδη χερσόνησο της 
Χώρας που χωρίζει το παλιό από το νέο 
λιμάνι. Όπως μαρτυρεί και το όνομα, στη 
χερσόνησο βρίσκεται το ενετικό φρούριο 
που έκτισαν οι αδελφοί Γκίζι όταν κατέ-
λαβαν το νησί το 1207. Το φρούριο κα-
ταστράφηκε από τον Μοροζίνι το 1660, 
αλλά γρήγορα επισκευάστηκε και μέσα 
απ’ αυτό αντιστάθηκαν με επιτυχία οι 
Σκιαθίτες το 1823 στον Τοπάλ πασά. Το 
1906 κατασκευάστηκε το δημοτικό σχο-
λείο, ένα πολύ όμορφο νεοκλασικό κτίριο 
που δεσπόζει στον χώρο. Σήμερα το συ-
γκεκριμένο κτίριο λειτουργεί σαν πολι-
τιστικό κέντρο και διαθέτει επίσης ένα 
μικρό θέατρο όπου δίνονται το καλοκαί-
ρι παραστάσεις. Εδώ πήγαινε ο αδελφός 

μου στο δημοτικό και εγώ αργόσχολο ξυ-
πόλυτο αλάνι τον περίμενα να σχολάσει 
για να γυρίσουμε μαζί στο σπίτι. Σουλα-
τσάριζα μαζί με άλλα χαμίνια στο παλιό 
λιμάνι και προσπαθούσαμε να πιάσουμε 
με αυτοσχέδιες σαλαγκιές καβούρια στο 
μόλο.  Στο ίδιο λιμάνι που σήμερα λι-
κνίζονται νωχελικά κάθε είδους γιότ με 
τους ιδιοκτήτες τους να αδιαφορούν για 
τους πληβείους που σουλατσάρουν στη 
στεριά και τους κοιτούν με περιέργεια 
και ζήλια, ήταν δεμένα τα καΐκια και οι 
βάρκες με τους ψαράδες  να προσπαθούν 
να πουλήσουν τη λαχταριστή ψαριά τους 
για ένα τάληρο την οκά. Τότε που η λέξη 
«τουρίστας» ήταν άγνωστη και η μικρή 
κοινωνία του νησιού πορευόταν με μια 
αυτάρκη σχεδόν ανταλλακτική οικονο-
μία. Μόνο δέκα χρόνια αργότερα, όταν το 
1967 επισκέφτηκαν οι Beatles τα γνωστά 
«σκαθάρια» της νιότης μας την άγνωστη 
ως τότε Σκιάθο, άλλαξε η τύχη του νη-
σιού. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήμα-
τος ενθουσιάστηκαν τόσο από την παρθέ-
να ομορφιά της που λέγεται ότι εμπνεύ-
στηκαν από αυτήν το τραγούδι “Octapus 
Garden”. Θέλησαν μάλιστα να αγοράσουν 
και το ακατοίκητο, πευκόφυτο νησάκι 
της Τσουγκριάς, τρία μόλις μίλια από το 

Η Σίσσυ Πόπινς στον ταρσανά της Κεχριάς (φώτο Ελένη Βαχαρίδου).



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ28

λιμάνι της Σκιάθου και λημέρι της προ-
στατευόμενης χελώνας Careta-careta.  
Μπορεί οι Beatles να μην έγιναν ποτέ 
κάτοικοι Τσουγκριάς, άλλαξαν όμως και 
μόνο με την επίσκεψή τους μια για πάντα 
το μέλλον της Σκιάθου. Στα χρόνια που 
ακολούθησαν επήλθε ραγδαία ανάπτυξη 
του τουρισμού με αποτέλεσμα την οικο-
νομική άνθιση του νησιού και δυστυχώς 
την αναμενόμενη αλλοτρίωση της τοπι-
κής κοινωνίας.    
Οι συνορειβάτες μου, που σήμερα τους 
εγκατέλειψα και μου λείπουν, ξεκίνησαν 
από τον Αϊ Γιώργη στη Λίμνη και θα ακο-
λουθήσουν το μονοπάτι που βγάζει στην 
ακτή Νικοτσάρα. Η λίμνη στον Αϊ Γιώργη 
είναι ο δεύτερος σε μέγεθος υδροβιότο-
πος του νησιού. Θυμήθηκα που με πήρα-
νε οι κόρες του κυρ Βαγγέλη την παραμο-
νή του Αϊ Γιωργιού, πριν δύσει ο ήλιος, 
να πάμε στο πανηγύρι του. Η μάνα μου 
με έντυσε με το καλό χαβανέζικο πουκά-
μισο και μου’ βαλε παπούτσια. Περπατή-
σαμε δίπλα στη θάλασσα και κοντά στα 
βούρλα της λίμνης μας έπιασε η νύχτα. 

Στο μεταξύ είχα βγάλει τα παπούτσια που 
με χτύπαγαν μονίμως και βάδιζα ελεύ-
θερα. Κοιμηθήκαμε κάτω από τα άστρα, 
στην παραλία, έξω από το εκκλησάκι και 
την άλλη μέρα, ανήμερα της γιορτής του 
Αγίου ένοιωσα δέος στη θέα των καβα-
λάρηδων που παρακολουθούσαν τη λει-
τουργία στο προαύλιο πάνω στ’ άλογα. 
Αμέσως μετά τη λειτουργία άρχισε το πα-
νηγύρι με αποκορύφωμα τους ιππικούς 
αγώνες ανάμεσα στα παλληκάρια του χω-
ριού. Φάγαμε απ’ το μεγάλο καζάνι, που 
χωρούσα όλος μέσα, κρέας με τραχανά 
μαγειρεμένα για ώρες στη φωτιά. Ωραία 
χρόνια, τότε που το κρέας στο πιάτο σή-
μαινε γιορτή… 
Στο πλοίο της επιστροφής είχε πια νυχτώ-
σει όταν η Σκιάθος άρχισε να ξεθωριάζει 
στον ορίζοντα του πελάγους και μαζί της 
ξεθώριασαν και οι εικόνες του μακρινού 
παρελθόντος. Πίσω μου άφησα τις ανα-
μνήσεις ενός άδολου, λιτού, πιο απλού 
και ήρεμου κόσμου, τότε που ήσουν ευ-
τυχισμένος με τα ολίγα που είχες, τότε 
που με μια ματιά γινόσουν φίλος.

Μέγας Γυαλός.
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Στην κορυφή "Μύτικας".
Η παραλία Νικοτσάρα (φώτο Ελένη Βαχαρίδου).
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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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ΠοΛυΗΜεΡεσ εΞοΡΜΗσεΙσ ΚΑΛοΚΑΙΡΙου  

ΑυΓουστοσ 2016

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08-07-16
ΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ 
19-07-16

Στα ηφαίΣτεία τηΣ ίταλίαΣ
ΒεζούΒίοΣ (ΠομΠηία) 
αίτνα (Σίκελία) - ταοΡμίνα
νηΣία τού αίολού (Βούλκανο)

ΑΠΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ
24-08-16

ΕΩΣ
ΠΕΜΠΤΗ
01-09-16

Στα μονοΠατία 
τηΣ ΣεΡίφού καί τηΣ Σίφνού 

12 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

9 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΙουΛΙοσ  2016
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΙουΛΙοσ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-07-16

ολύμΠοΣ
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

Από
ΣΑΒΒΑΤΟ 
16-07-16

Έως
ΚΥΡΙΑΚΗ
17-07-16

Πανελληνία οΡείΒατίκη 
ΣύναντηΣη
76η Π.ο.Σ.
Στη Ντουρντουβάνα Κορινθίας

ΑΡΧΗΓΟΣ:
Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-07-16

ίταμοΣ

Α’ ΟΜΑΔΑ
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.

Β’ ΟΜΑΔΑ
από Παρθενώνας (330 μ.)
κορυφή Ντραγουντέλι (817 μ.)
Απόσταση: 13  χλμ.     Ώρες πορ.: 4,
  Υ.Δ. +662,-662 μ. -Β.Δ. 2
…και μπάνιο στον Ν. Μαρμαρά.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυιδόπουλος
Γεώργιος
✪ Αρβανίτης
Νίκος

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-07-16

ολύμΠοΣ
Ρεμα οΡλίαΣ

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
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΑυΓουστοσ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
07-08-16

κίΣΣαΒοΣ

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Ομόλιο (20 μ.)
κορυφή Βασιλίτσα (1.001 μ.)
Αμπελάκια (420 μ.)
Απόσταση: 17 χλμ.      Υ.Δ. +1.919,-
1504  μ. Ώρες πορ.: 8-9,  Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αμπελάκια (420 μ.)
κορυφή Βασιλίτσα (1.001 μ.)
Απόσταση: 15χλμ.      Υ.Δ. +823,-303  
μ. Ώρες πορ.: 4,  Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Παπαδόπουλος
Νίκος
✪Γκόλης
Βαγγελης

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-08-16

ολύμΠοΣ
αΓία κοΡη

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αγ. Κόρη (320 μ.)–Κοπανούλα
Έλατος (1.500 μ.)
Απόσταση: 17χλμ.      Υ.Δ. +1.420  μ.
 Ώρες πορ.: 7,  Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αγ. Κόρη (320 μ.)
Κοπανούλα (750 μ.)
Απόσταση: 10χλμ.      Υ.Δ. +580  μ.
 Ώρες πορ.: 4,  Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28-08-16

ΠαΓΓαίο

από Νικήσιανη (340 μ.)
κορυφή Μάτι (1.956 μ.)
Απόσταση: 20χλμ.     Ώρες πορ.: 8,
  Υ.Δ. +1.616     Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κωτούλας
Κώστας
✪ Κουκουτσίλης
Φίλιππος

ΚΥΡΙΑΚΗ
31-07-16

κατω ολύμΠοΣ

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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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / σεΠτεΜΒΡΙοσ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
04-09-16

ΒεΡμίο
μούντακί

Α’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αγ. Νικόλαο (370 μ.)
κορυφή Μουντάκι (1.701 μ.)
Απόσταση: 18 χλμ.     Ώρες πορ.: 7,
  Υ.Δ. +2,100,-2,100  μ. -Β.Δ. 3

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αγ. Νικόλαο (370 μ.)
κορυφή Φεγγάρι (1.332 μ.)
Απόσταση: 11 χλμ.     Ώρες πορ.: 5,
  Υ.Δ. +1,100,-1,100  μ. -Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης
✪ Κούγκας
Γιώργος
✪ Δαυιδόπουλος
Γιώργος

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-09-16

ΠίεΡία

από Δάσκιο-Βρύση Πασσά (630 μ.)
κορ. Αστραποκαμένη Πέτρα 
(1.562 μ.)
κορυφή Τσούκα (1.561 μ.)
Ώρες πορ.: 6,  Υ.Δ. +932 μ.Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιρίκας
Απόστολος
✪ Ζαγγελίδης
Κοσμάς

ΚΥΡΙΑΚΗ
18-09-16

ολύμΠοΣ

Α’ ΟΜΑΔΑ
από Λιτόχωρο (320 μ.)
Ζηλνιά (660 μ.) – Πριόνια (1.100 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 

Β’ ΟΜΑΔΑ
από Πριόνια (1.100 μ.)
Λιτόχωρο (320 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η  Ε Ν Ι Π Ε Α 

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Καμπάκης 
Γιώργος
✪ Κουλτούκης
Σπύρος

Από
ΣΑΒΒΑΤΟ
24-09-16

Έως 
ΚΥΡΙΑΚΗ
25-09-16

Στα ΠετΡίνα ΓεφύΡία 
των ΓΡεΒενων

Στα γεφύρια του Αζίζ Αγά, 
της Πορτίτσας, της Λιάτισας,
του Κατσογιάννη.

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
02-10-16

κατω ολύμΠοΣ
Α’ ΟΜΑΔΑ
από Παλιό Παντελεήμονα  (500 μ.)
Βρύση Κατή (1.380 μ.)
κορ. Μεταμόρφωση (1.580 μ.)
Καλλιπεύκη (1.040 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Ώρες πορ.: 7, Β.Δ. 2

Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Παλιό Παντελεήμονα  (500 μ.)
Βρύση Κατή (1.380 μ.)
Ώρες πορ.: 4-5,Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιαννικόπουλος
Ανέστης
✪ Παπαδόπουλος 
Νίκος

ΚΥΡΙΑΚΗ
09-10-16

ΠίεΡία
Α’ ΟΜΑΔΑ
από Παλιά Βρύα (530 μ.)
αρχαίο Λατομείο (1.430 μ.)
κορυφή Χτένι (1.786 μ.)
Άνω Μηλιά (1.020 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 16 χλμ   Υ.Δ. +1.400, 
-936  μ. - Ώρες πορ.: 6,Β.Δ. 3

Β’ ΟΜΑΔΑ
από Παλιά Βρύα (530 μ.)
αρχαίο Λατομείο (1.430 μ.)
Απόσταση: 12χλμ   Υ.Δ. +1.000, 
-436  μ. - Ώρες πορ.: 5,Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουτσούκης
Αλέξανδρος

ΚΥΡΙΑΚΗ
16-10-16

ΣτΡατωνίκο οΡοΣ
Από Βαρβάρα Στρατώνι

(θα ολοκληρωθεί από τον κ. 
Μπαλτατζή) 
…και μπάνιο στον Σταυρό.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Μπαλτατζής 
Θανάσης
✪Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
23-10-16

κεΡΔύλία
από Στεφανινά (500 μ.)
κορ. Γιαννίτσι (1.090 μ.) 
Απόσταση: 16 χλμ   Υ.Δ. +830, 
--830  μ.- Ώρες πορ.: 6,Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Φρούτης
Θεόδωρος
✪ Μπαλντούμης
Δημήτρης

ΑΠΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ
26-10-16

ΩΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ
30-10-16

5 μέρες στην καρδιά της 
Πίνδου
ζαΓοΡοΧωΡία

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΡΙχΗτΩΝ / ΙουΛΙοσ 2016

ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΡΙχΗτΩΝ / ΑυΓουστοσ 2016

ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΡΙχΗτΩΝ / σεΠτεΜΒΡΙοσ 2016

ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΡΙχΗτΩΝ / οΚτΩΒΡΙοσ 2016

ΑΠοστοΛΗ εΞΩτεΡΙΚου

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01-07-16
ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-07-16

τελεύταίο μαΘημα 
οΡείΒατίκηΣ καί 
αναΡΡίΧητίκηΣ ΣΧοληΣ 
(καταΣκηνωΣη)

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08-07-16
ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-07-16

φαλακΡο
αναΡΡίΧητίκη 
ΣύναντηΣη Στην 
καΡταλκα

ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

27-08-16
ΩΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-08-16

αναΡΡίΧητίκη ΣύναντηΣη 
Στα ΓΡεΒενα
Σπήλαιο – Τσούργιακας (Αετιά)

ΚΥΡΙΑΚΗ
18-09-16

αναΡΡίΧηΣη 
Στη ζηλνία ολύμΠού

ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ
26-10-16

ΩΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ
30-10-16

αναΡΡίΧητίκη 
καταΣκηνωΣη
Στην αΣτΡακα

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
2016

αναΡΡίΧητίκη αΠοΣτολη 
Στη ΣλοΒενία (TRIGLAV) 
καί ΣτούΣ ΔολομίτεΣ 
(TRE CIME)
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ΣυλλοΓοΣ ελλήνων ορείβατων θεΣΣαλονίκήΣ

ΠροΣκλήΣή
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει

στις 20 ιουλίου 2016, ημέρα τετάρτη και ώρα 7,00 μ.μ.  
στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Συλλόγου πλατεία Αριστοτέλους 5

για ΔιΕΞαγωγή νΕαΣ ΕΠαναλήΠτικήΣ ΨήΦοΦοριαΣ 
με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016
β) αγορά ακινήτου επί της οδού πλατεία Αριστοτέλους 5.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, καλούνται τα μέλη σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 
που θα γίνει στις 27 ιουλίου 2016, ημέρα τετάρτη και ώρα 7,00 μ.μ. στην ίδια 
αίθουσα, με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα  ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο οδηγήθηκε στην απόφαση να διεξαγάγει επαναληπτική ψηφοφο-
ρία, μετά από τις απειλές του μέλους κυρίου Σταθόπουλου Σωτήρη ότι θα προσφύγει στη 
δικαιοσύνη για την ακύρωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επειδή εκ παραδρομής, 
στην πρόσκληση, και συγκεκριμένα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν είχε συμπε-
ριληφθεί η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2016. Παρότι στην Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση της 8ης Ιουνίου η απόφαση ήταν συντριπτική τόσο υπέρ της τροποποίησης του 
προϋπολογισμού του 2016, όσο και υπέρ της αγοράς του ακινήτου (όλοι ψήφισαν υπέρ και 
μόνο ο συγκεκριμένος ψήφισε «λευκό»), ο κύριος Σταθόπουλος επέλεξε τον δρόμο της 
πόλωσης και της δοκιμασίας των μελών του Συλλόγου οδηγώντας μας σε νέα προσέλευση 
για νέα ψηφοφορία. Καλούμε το Σώμα να συμμετάσχει στη νέα διαδικασία αποδεικνύοντας 
έτσι την ενότητα των μελών του Συλλόγου και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. 

Εκ της Διευθύνσεως    
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 Κείμενο - Φωτογραφίες: ΑΝΑΣΤΑΣιΟΣ ΚΑρεΚλΑΣ

Aπόδρασις εις
νήσον των 
Μαγνήτων

Έτσι μετά την Άνδρο, την Κε-
φαλονιά, τη Σκύρο, τη Λέσβο, 
την Τήνο τη Χίο, τη Νάξο, την 
Αμοργό, την Κρήτη (άλλες 

τρείς φορές), την Κέα και τη Σκόπελο, 
ήλθε η σειρά άλλης μιας Μάγνητος νή-
σου, της Σκιάθου. Ούτω πως απεκαλούντο  
στην αρχαιότητα οι σημερινές Σποράδες 
νήσοι, διότι ο νομός Μαγνησίας και 
το Πήλιο “τις αγκαλιάζουν”.
Η εξόρμηση άρχιζε με μία έκπληξη από τα 
γεννοφάσκια της. Από το 1980,πού παρα-
κολουθώ αδιαλείπτως τις ορειβατικές δρα-
στηριότητες του συλλόγου πρώτη φορά 

ξεκινούσαμε στις 09.00 π.μ. από την Λ. 
Νίκης. Ομολογώ ότι το απήλαυσα και 
μάλλον δεν ήμουν ο μόνος. Με μια στάση 
έξω από την Λάρισα φθάσαμε νωρίς στον 
Βόλο, όπου είχαμε στη διάθεσή μας αρκετό 
χρόνο μέχρι τις 16.30, πού θα έφευγε το 
καράβι, να βολτάρουμε και να τιμήσουμε 
τα διάφορα τσιπουρογαστριμαργικά “πολι-
τιστικά “ κέντρα. 
Γύρω στις 19.00 προσεγγίσαμε το λιμάνι 
της Σκιάθου. Από εκεί θέλαμε άλλα 20΄πε-
ρίπου για  το ξενοδοχείο μας, το ΣΚΙΑΘΟΣ 
ΠΑΛΑΣ, στις Κουκουναριές. Καθ’ όλη την 
διάρκεια της διαδρομής Χώρα-Κουκουνα-

Μέχρι το 2006 ο ΣΕΟ είχε επισκεφθεί ορειβατικά μόνο τα νησιά Θάσο, Σαμοθράκη 
και Κρήτη. Μάλιστα η εξόρμηση στην Κρήτη, επί προεδρίας Δασκαλίδη Πλάτωνος 
και εφορείας αναβάσεων Παγώνη Ηρακλέους, είχε αποβεί επεισοδιακή. Την τε-
λευταία δεκαετία ο Σύλλογος έχει καθιερώσει την συνήθεια να περνά το Πάσχα σε 
κάποιο νησί στα πλαίσια πενθήμερης εξόρμησης, το δε καλοκαίρι να αφιερώνει και 
ένα δεκαήμερο στα νησιά. Πρόκειται για πολύ καλές συνήθειες, πού τις αγκάλιασε με 
θέρμη το κοινό του Συλλόγου.
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ριές διεπίστωσα ότι σε όλο το παραλιακό 
μέτωπο δεν είχε μείνει ούτε πόντος γης 
άκτιστος και απερίφρακτος, και δεν υπήρ-
χε χώρος για πεζό. 
Αφού φθάσαμε στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποιηθήκαμε κάποιοι πήγανε στην 
Χώρα για την περιφορά του Επιταφίου και 
κάποιοι άλλοι παραμείναμε στο ξενοδο-
χείο γευματίζοντας και αναπαυόμενοι.
Την επομένη μέρα άρχισε η πάσης φύσεως 
εξερεύνηση του νησιού. Η Σκιάθος απέχει 
2 ν.μ.  από την χερσόνησο της Μαγνησί-
ας και 6 ν.μ. από την Πεπάρηθο (Σκόπελο).
Κρατάει το ίδιο όνομα από την αρχαιότη-
τα. Υπάρχουν τρείς εκδοχές για την προέ-
λευση του ονόματος: α) Ο Άθως ρίχνει τη 
«βαριά» σκιά του στο νησί. β) Οι Χαλκιδείς 
που έφτασαν εδώ ξεκίνησαν από την πολί-
χνη Σκιά της Ευβοίας. γ) Από την πλούσια 
σκιά των πολλών δένδρων του νησιού.
Το 480 π.Χ. ο Ξέρξης, γνωρίζοντας την 
επικινδυνότητα του διαύλου της Σκιάθου, 
έκτισε μια στήλη πάνω στον ύφαλο Μύρ-
μηγξ προκειμένου να τον επισημάνει, κι 
έτσι κατάφερε να περάσει ασφαλώς και να 
κατατροπώσει με δέκα τριήρεις τον ελληνι-

κό στόλο πού ναυλοχούσε στη Σκιάθο.
Το 478 π.Χ. η Σκιάθος γίνεται μέλος της 
Αθηναϊκής Συμμαχίας κερδίζοντας την 
ανεξαρτησία της έναντι καταβολής φόρου. 
Το 404 π.Χ. υποτάσσεται στους Σπαρτιάτες. 
Το 378 π.Χ ανακτάται από τους Αθηναίους 
και τον ίδιο χρόνο καταλαμβάνεται από 
τους Μακεδόνες. Το 146 π.Χ. υποτάσσεται 
στους Ρωμαίους. Το 42 π.Χ. ο Μάρκος Αυ-
ρήλιος την δωρίζει στους Αθηναίους. Τον 
3ο αιώνα μ.Χ. ασπάζεται τον χριστιανισμό 
και το 1207 περιέρχεται στην Βενετσιάνι-
κη οικογένεια των Γκίζι. Το 1276 μ.Χ. επα-
νέρχεται στην Βυζαντινή κυριαρχία. Μετά 
την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 
1453 μ.Χ.  οι Σκιαθίτες ζητούν από τους 
Ενετούς να καταλάβουν το νησί, για να 
γλυτώσουν από τους Τούρκους. Ωστόσο το 
1538 μ.Χ. καταλαμβάνεται από τον Χαϊρε-
ντίν Μπαρμπαρόσα. Οι Σκιαθίτες αρχικά 
υπηρετούσαν την θητεία τους στον τουρκι-
κό στόλο αλλά στην πορεία την μετέτρεψαν 
σε χρηματική εισφορά (μελαχικά). Με την 
πάροδο του χρόνου άρχισαν να ναυπη-
γούν στόλο και συμμετείχαν ενεργά τόσο 
στα Ορλωφικά και Κατσωνικά όσο και 

Στη Μονή της Κεχριάς.
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Στον ταρσανά της Κεχριάς.

στην επανάσταση του 1821. Από το 1830 
μ.Χ. το νησί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
του ελληνικού κράτους. Το 1941 μ.Χ. πυρ-
πολήθηκε από τους Γερμανούς. Μετά από 
αυτήν την σύντομη αλλά απαραίτητη κατά 
την γνώμη μου ιστορική αναδρομή επα-
νέρχομαι στα της εξόρμησης.
Γύρω στις 10.00 π.μ., στις 30/4/2016, ξεκι-
νήσαμε με τα πόδια από το παλιό κεραμο-
ποιείο έξω από τη Χώρα για την Ι.Μ. Ευαγ-
γελιστρίας. Καθ’ οδόν αναζωογονηθήκαμε 
στα νάματα της πηγής Σταμέλου και μετά 
από μία περίπου ώρα προσεγγίσαμε την 
Ιερά Μονή, πού κτίστηκε τό1794 μ.Χ. από 
μοναχούς του Άθω οι οποίοι ανήκαν στην 
πνευματική αίρεση των κολλυβάδων. Στον 
πρότυπο αμπελώνα της μονής παράγεται 
ο “αλυπιακός οίνος”, πού σύμφωνα με τον 
Παπαδιαμάντη, στο διήγημά του “Μαύ-
ρα Κούτσουρα”, ανακουφίζει τας λύπας, 
τους καημούς και τα βάσανα του κόσμου 
τούτου. Στη μονή το 1807 ανυψώθηκε 
για πρώτη φορά η γνωστή μας ελληνική 
σημαία, στην οποία ορκίσθηκαν ο Κολο-
κοτρώνης, ο Μιαούλης, ο Νικοτσάρας, ο 
Βλαχάβας, ο Καρατάσος και άλλοι. Εδώ κα-
τέφυγαν πρόσφυγες από Μακεδονία, Θεσ-

σαλία και Εύβοια, όταν κατεστάλησαν οι 
επαναστάσεις στους τόπους τους. Μετ ου 
πολύ, αφού παραλάβαμε και τους άλλους 
συνορειβάτες που είχαν προωθηθεί με το 
λεωφορείο μέχρι την Ευαγγελίστρια, συνα-
ντήσαμε το ερημωμένο σήμερα μοναστήρι 
του Αγίου Χαραλάμπους, όπου επρόκειτο 
να μονάσει ο Αλέξ. Μωραϊτίδης, εξάδελ-
φος του Παπαδιαμάντη, αλλά τον πρόλαβε 
ο θάνατος. Μετά τραβήξαμε για το Κάστρο, 
στο βορειότερο άκρο τού νησιού. Το Κά-
στρο φιλοξενούσε καθ όλον τον Μεσαίωνα 
και μέχρι το 1453 μ.Χ. την μοναδική πόλη 
του νησιού, διότι η δυσπρόσιτη και απο-
μακρυσμένη θέση του προστάτευε τους 
κατοίκους από εχθρικές επιδρομές. Το Κά-
στρο περιέκλειε 300 κολλητές οικίες και 30 
ναούς. Αφού απολαύσαμε τη θέα και απα-
θανατίσαμε τους εαυτούς μας γύρω από το 
κανόνι, αφήσαμε στην ησυχία της την Κα-
στροπολιτεία και κινήσαμε για τον Μύτικα, 
την ψηλότερη κορυφή του νησιού. Το μο-
νοπάτι ήταν ανηφορικό, διότι από το μη-
δενικό υψόμετρο της θάλασσας έπρεπε να 
φθάσουμε στα 433 μέτρα. Ευτυχώς, ως επί 
το πλείστον, περπατούσαμε υπό την σκιάν 
δένδρων. Το μονοπάτι ήταν καλοσημαδε-



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ42

μένο, ωστόσο μερικοί παρεξέκλιναν της 
πορείας αλλά ευτυχώς η περιπέτειά τους 
είχε αίσιο τέλος. Οι υπόλοιποι απολαύσα-
με την θέα από την κορυφή της Σκιάθου, 
φωτογραφηθήκαμε και κατηφορίσαμε 
στο σημείο εκκίνησης. Για την επιτυχή 
διεκπεραίωση όλων των διαδρομών στη 
Σκιάθο, μας βοήθησαν πολύ και τα G.P.S. 
των κ.κ. Γιαννικόπουλου - Νηφαλίου Οι-
νόφλυγος. Δυστυχώς το στέκι με τις μπύ-
ρες ήταν κλειστό και αναχωρήσαμε άρον 
άρον με το λεωφορείο χωρίς τους απαραί-
τητους ηλεκτρολύτες. Μετά ακολούθησαν 
τα γνωστά, δηλαδή μπάνιο στην θάλασσα, 
ντούζ, σινιάρισμα, παρφουμάρισμα, κά-
θοδος στη Χώρα για το Χριστός Ανέστη 
και πρόσληψη πασχαλινού δείπνου μετά 
κατακλίσεως στο ξενοδοχείο. Τότε πληρο-
φορηθήκαμε την πρώτη μεγάλη ανατροπή 
του προγράμματος. Επειδή το λεωφορείο 
δεν θα μπορούσε να φύγει την Τρίτη με το 
μεσημεριανό δρομολόγιο του πλοίου και, 
επιπλέον, το πασχαλινό γεύμα θα προσε-
φέρετο στο ξενοδοχείο στις 13.30, έδοξε 
τη Βουλή και τω Δήμω των εκδρομέων να 
τροποποιήσουμε το ημερήσιο πρόγραμμα 
των υπολοίπων ημερών.
Έτσι την επομένη 1/5/2016 ανταλλάσσο-
ντας ευχές για καλό μήνα επισκεφθήκαμε 
τον βιότοπο Κουκουναριών - λίμνης Στρο-
φυλιάς, όπου ο Δήμος Σκιάθου με συγχρη-
ματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα 
ENVIREG επετέλεσε κάποια έργα προκει-
μένου η τουριστική πίεση να μην αλλοι-
ώσει τον βιότοπο. Στη συνέχεια περάσαμε 
από τις ακτές Ελιά, Μαντράκι, Μπανάνες 
και επιστρέψαμε χαλαροί και ωραίοι στο 
ξενοδοχείο, όπου μετά από λίγο επρόκειτο 
να λάβει χώρα η πιο σημαντική και θεαμα-
τική μάχη της εξόρμησης. Μόλις ανακοι-
νώθηκε το άνοιγμα του self-service όρμη-
σαν ταυτόχρονα οι τέσσερεις εκδρομικές 
ομάδες που εφιλοξενούντο στο ξενοδοχείο 
και επεκράτησε πανδαιμόνιο, στο οποίο 
πρωτοστάτησαν και άτομα, τα οποία είχαν 
εκφράσει τον αποτροπιασμό τους το πρωί 
στο θέαμα των σουβλιζόμενων εριφίων. 
Μας αποζημίωσε όμως ο μοναδικός οργα-
νοπαίχτης - τραγουδιστής που συνεπικου-
ρούμενος και από τα επιτεύγματα της σύγ-
χρονης τεχνολογίας “κράτησε” με μπρίο 

και κέφι ένα ποικίλο και λίαν απαιτητικό 
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, όπου ο 
Σ.Ε.Ο διέπρεψε. Το βράδυ επισκεφθήκαμε 
τη Χώρα και κατά τις 23.00 επιστρέψαμε 
στο ξενοδοχείο.
Την επομένη ημέρα ξεκινήσαμε με το λεω-
φορείο και λίγο μετά τον οικισμό Αχλαδιές, 
πριν από τη Χώρα, στρίψαμε αριστερά 
και κατευθυνθήκαμε προς το ξενοδοχείο 
PARADISE, αφετηρία για την σημερινή 
μας πορεία. Με το που ξεκινήσαμε μας 
έπιασε ένα μπουρίνι και μερικοί γυρίσα-
με άρον άρον στο λεωφορείο. Μόλις όμως 
καθάρισε κάπως ο καιρός εγώ και η Αρετή 
Λαζαρίδου αποφασίσαμε έστω και καθυ-
στερημένα να ακολουθήσουμε το μονοπά-
τι για τη Μονή Κεχριάς. Βάλαμε φτερά στα 
πόδια μας και λίγο πριν τη Μονή προλά-
βαμε τους προπορευόμενους. Το μοναστή-
ρι ιδρύθηκε το 1540 μ.Χ. και είναι εγκα-
ταλελειμμένο. Αφού πήραμε μερικές ανα-
πνοές ακολουθήσαμε την υπόλοιπη ομά-
δα στην κατάφυτη κοιλάδα του Αραδιά. 
Επισκεφθήκαμε το παλαιό ελαιοτριβείο 
της Μονής όπου ο κ. Γιαννικόπουλος μας 
είπε μερικά ενημερωτικά έπεα σχετικά με 
τον τρόπο λειτουργίας του. Μετά ακολου-
θώντας το ρέμα λίγο πριν προσεγγίσουμε 
τον ταρσανά της Μονής, συναντήσαμε το 
πετρόκτιστο εκκλησάκι της Φαρμακολύ-
τρας, που επεσκέπτετο ο Παπαδιαμάντης 
όταν έγραφε το ομώνυμο διήγημα. Μετά 
τον ταρσανά μέσω του ρέματος του Αχειλά 
επιστρέψαμε στο λεωφορείο και συνεχίσα-
με για τη Χώρα με την εντύπωση ότι θα 
συμμετείχαμε στο πανηγύρι του Αγίου Γε-
ωργίου, πού κατά τις πληροφορίες μας θα 
διοργάνωνε ο Δήμος Σκιάθου. Μείναμε με 
την όρεξη. Κάναμε βόλτες, επισκεφθήκαμε 
κάποια “πολιτιστικά κέντρα” και επιστρέ-
ψαμε στο ξενοδοχείο για τα λοιπά.
 Το πρόγραμμα της τελευταίας ημέρας ξεκί-
νησε με μια επιπλέον, άκρως βολική, ανα-
τροπή του προγράμματος. Ξεκινήσαμε από 
το ξενοδοχείο στις 11.00. Έτσι με την άνε-
σή μας κάναμε όσοι θέλαμε το τελευταίο 
θαλασσινό αλλά και ποταμίσιο μπάνιο –η 
περιοχή συνιστάται για συσκευασία δύο 
σε ένα, πήραμε το πρωινό μας, μαζέψαμε 
τα μπογαλάκια μας, τα φορτώσαμε με τάξη 
στο λεωφορείο και φύγαμε για το αεροδρό-
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μιο. Ακολουθώντας τον παραλίμνιο ασφαλ-
τόδρομο προσεγγίσαμε την παραλία Ξάνε-
μος και μετά ακολουθώντας το “νηφάλιο” 
G.P.S. τις ακτές Μ. Γιαλός και Νικοτσάρας. 
Επιστρέφοντας προς τη Χώρα μπήκαμε 
στο Λεχουνιώτικο ρέμα και περάσαμε πολ-
λάκις πέρα δώθε τις γάργαρες και πεντα-
κάθαρες βάθρες του. Κάποια στιγμή ο κ. 
Τσιλιμιγκάκης, μου εξέφρασε την απορία 
του πώς κρατιέμαι και δεν πέφτω. Μετά 
από λίγο παραπατώντας βρέθηκα ακουσί-
ως φαρδύς πλατύς στο νερό με μοναδικό 
θύμα το κινητό μου τηλέφωνο, που παρά 
τις άοκνες προσπάθειες εμού, της Μένιας 
και του Αντώνη δεν επανέκαμψε. Έχασα 
ένα προ διετίας στις βατσινιές και αγκα-
θιές της Σκοπέλου και χάνω άλλο ένα στα 
νερά της Σκιάθου. Σε επόμενη επίσκεψή 
μου σε νησί των Σποράδων θα προνοήσω 
για τον σχετικό αγιασμό…
Με τα πόδια, μέσω μονοπατιού καταλή-
ξαμε στη Χώρα. Το μαγαζί με τις μπύρες 
ήταν πάλι κλειστό αλλά ένα άλλο λίγο πα-
ρακάτω “ξεπούλησε”, sold out. Σκορπίσα-
με στο λιμάνι  αφού δώσαμε ραντεβού για 
αναχώρηση στις 19.30. Έτσι μού δόθηκε η 
ευκαιρία να επισκεφθώ το Μπούρτζι και 
την οικία Παπαδιαμάντη, την οποία κα-
λοδιατηρεί ο Δήμος Σκιάθου ως μουσείο. 
Δεν είναι η πρώτη φορά, που την επισκέ-
πτομαι αλλά αισθάνομαι πάντα την ίδια 
συγκίνηση δεδομένου ότι τυγχάνω λάτρης 
τού, κατά τον Παλαμά, “ποιητού του λό-
γου”.

Το πλοίο ήταν συνεπές στο ραντεβού του 
όπως και όλοι μας. Από το κατάστρωμά 
του είδαμε για τελευταία φορά σ’ αυτό το 
ταξίδι, όλο το νότιο τμήμα του νησιού, το 
Τισσαίο και το Τρίκερι πριν νυχτωθούμε 
στο Βόλο. Μπήκαμε στο λεωφορείο μας 
και, με μια ολιγόλεπτη στάση στα Σ.Ε.Α. 
Κορινού, φθάσαμε με γεμάτες μπαταρίες 
στην Θεσσαλονίκη κατά τις 01.30 το βρά-
δυ, όπου μας περίμεναν EUROGROUP, κό-
φτες και λοιπά ψυχοφθόρα.
Αυτή την εξόρμηση δεν θα την ξεχάσω 
εύκολα. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην 
ομορφιά του τοπίου, ούτε στην άψογη ορ-
γάνωση και εκτέλεσή της. Σε αυτά αντα-
γωνιζόμεθα επαξίως και οργανωμένα πρα-
κτορεία ταξιδίων. Ακόμη και εξειδικευμέ-
νη φωτογράφο - ρεπόρτερ διαθέταμε, την 
κα Βαχαρίδου Ελένη. Θα μείνουν όμως 
βαθιά χαραγμένα στην μνήμη μου αφενός 
τα καθημερινά και ενίοτε διπλά ποταμοθα-
λάσσια μπάνια μου με τη συντροφιά χη-
νών, παπιών, πελεκάνων κλπ και αφετέρου 
η ταχύτητα και πληρότητα των προσφερο-
μένων από το ξενοδοχείο υπηρεσιών. Περί 
αυτού άφησα και ιδιόχειρο σημείωμα 
στην Υποδοχή.
Τώρα στο νησιωτικό ορειβατικό ραντάρ 
του συλλόγου εντοπίσθηκαν Σίφνος, Σέρι-
φος της ημεδαπής, αλλά και Σικελία, νήσοι 
Αιόλου της αλλοδαπής, με μεγάλη όμως 
ημεδαπή ιστορία. Υγεία και λεφτά να ‘χου-
με και εμείς και ο σύλλογος, και έπεται συ-
νέχεια.

Το Κάστρο.
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Ορειβασία είναι η προώθηση σε ύψος με 

την χρήση τεχνικών και μέσων για την 

ασφάλιση του ορειβάτη. 

Οι άνθρωποι ανέβαιναν σε μεγάλα υψό-

μετρα από τους αρχαίους ακόμη χρό-

νους για διαφορετικούς όμως λόγους, 

όπως για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 

της κτηνοτροφίας, θρησκευτικές τελετές 

κ. α. Στην αρχαία Ελλάδα, όπως μαρτυ-

ρούν οι ανασκαφές στην κορυφή Άγιος 

Αντώνιος του Όλυμπου, βρέθηκαν ση-

μαντικά αφιερώματα στους Θεούς. 

Οι πρώτες αυτές αναφορές για 
αναβάσεις απέχουν πολύ από 
το να χαρακτηριστούν ορειβα-
τικές. 

Στην Ασία όπως και στην Ευρώπη (Άλ-
πεις), λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας 
του εδάφους, πολλοί “δρόμοι” βρίσκο-
νταν σε ιδιαίτερα μεγάλο υψόμετρο και 
εξανάγκαζαν τους  κατοίκους αυτών των 
περιοχών να χρησιμοποιούν διάφορες 
τεχνικές για να διέρχονται από επικίν-

δυνα ψηλά περάσματα και να επικοινω-
νούν μεταξύ τους.
Με αυτήν την λογική λοιπόν οι πρώ-
τες ορειβατικές απόπειρες έλαβαν χώρα 
στην περιοχή των Άλπεων από τον δέκα-
το πέμπτο κιόλας αιώνα. Οι πρώτες όμως 
αμιγώς ορειβατικές απόπειρες ξεκίνησαν 
κατά τον δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο 
αιώνα.
Το Mont Blanc (Λευκό όρος), η ψηλότερη 
κορυφή των Άλπεων (4810 μ.), βρίσκεται 
στο δυτικό κομμάτι της οροσειράς και 
αποτελεί φυσικό σύνορο μεταξύ Ελβετί-
ας, Γαλλίας και Ιταλίας. Είναι η πρώτη 
κορυφή που «κατακτήθηκε» στις Άλπεις 
και θεωρείται ότι σήμανε και την έναρξη 
της σύγχρονης ορειβασίας.
Εμπνευστής της ιδέας για μία πρώτη 
ανάβαση σ’ αυτό το ανεξερεύνητο πεδίο 
ήταν ο Benedict de Saussure ο οποίος 
γοητεύτηκε από το βουνό όταν επισκέ-
φθηκε το Chamonix. Το 1760 αποφάσισε 
να χρηματοδοτήσει οποιαδήποτε προ-
σπάθεια γινόταν τα επόμενα χρόνια για 
ανάβαση στην κορυφή. Μετά από μια 
σειρά αποτυχημένων αναβάσεων, το εγ-
χείρημα φέρανε σε πέρας το 1786 ο συλ-
λέκτης κρυστάλλων Jacques Balmat και 
ο γιατρός - φυσιοδίφης Michel Paccard 
οι οποίοι είχαν προσπαθήσει και άλλες 
φορές στο παρελθόν. Ο Benedict de Saus-
sure θα ανέβει κι αυτός στην κορυφή 

 Κείμενο : ΑΜΟιριΔηΣ ΝιΚΟΣ

Αναρριχητικά
υλικά
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αλλά την επόμενη χρονιά με τον Balmat, 
τον υπηρέτη του, και 17 οδηγούς. Η πρώ-
τη ανάβαση έγινε με αφετηρία το Chamo-
nix (η συντομότερη διαδρομή).
Στις αναβάσεις αυτές η ένδυση, η υπό-
δηση και όλα τα απαραίτητα υλικά ήταν 
αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιού-
σαν στην καθημερινότητα. Οι περιγρα-
φές από τα προβλήματα που προέκυπταν, 
οδήγησαν στην εξέλιξή τους και σε έναν 
διαρκή αγώνα βελτίωσης με αποτέλεσμα 
να κάνουν τις ορειβατικές απόπειρες 
ασφαλέστερες. 

Αντίσκηνα
Τα πρώτα αντίσκηνα δεν ήταν τίποτα πα-
ραπάνω από απλές τέντες από βαμβακε-
ρά υφάσματα με πολύ μεγάλο βάρος και 
πολύ χαμηλή αδιαβροχοποίηση. Το 1870 
ο Cezare Ferrino είχε την ιδέα να αδια-
βροχοποιήσει, πρώτος, υφάσματα για 
χρήση σε αντίσκηνα εμποτίζοντάς τα με 
κερί. Το αποτέλεσμα ήταν ανέλπιστο για 
την εποχή.
Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι που αντι-

Mont_Blanc-Balmat-
Paccard.
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μετωπίστηκαν και τα υπόλοιπα προβλή-
ματα. Η χρήση συνθετικών υφασμάτων 
κατά την δεκαετία του ‘60 και ο σκελε-
τός από κράματα αλουμινίου όπως το 
7000Τ6, DAC, YUNAN κ.α. έδωσαν στις 
σκηνές ακόμα μικρότερο βάρος και σε 
συνδυασμό με τις νέες σχεδιαστικές δο-
μές, απίστευτη αντοχή στον άνεμο. Αρ-
γότερα με την χρήση ειδικών μεμβρανών 
πέτυχαν τη μέγιστη αδιαβροχοποίηση 
και την αποβολή της υγρασίας από το 
εσωτερικό.

Σακίδια

Στη δεκαετία του ‘50 η εταιρία Fjallraven 
τοποθέτησε σε σακίδιο πλάτης τον πρώ-
το σταθερό σκελετό αλουμινίου. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα τον σωστότερο δια-
μοιρασμό του φορτίου στους γοφούς και 
στους ώμους. Οι χρήστες των σακιδίων 
μπορούσαν πλέον να μεταφέρουν πολύ 
μεγάλα βάρη για πολλές ώρες. Η τεχνολο-
γική εξέλιξη προχώρησε και νέα συνθε-
τικά υλικά, πανάλαφρα κράματα και ορ-
θοπεδική σχεδίαση στην πλάτη κάνουν 
τα σύγχρονα σακίδια να μην έχουν καμιά 
σχέση με αυτά του παρελθόντος.

Ρουχισμός και υπόδηση
Από τα κερωμένα ρούχα και τα έντερα 
φαλαινών στα goretex και από τις δερ-
μάτινες σόλες στις vibram.
Κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι 
Γάλλοι αξιωματικοί χρησιμοποιούσαν 
κερωμένα ρούχα με κερί μέλισσας και 
έμειναν στην ιστορία σαν “οι ποιο στε-
γνοί αξιωματικοί του πολέμου”.
Πρώτοι οι Ινουίτ, ιθαγενείς του Αρκτι-
κού κύκλου, κατάφεραν να δημιουργή-
σουν αδιάβροχα και διαπνέοντα ρούχα 
χρησιμοποιώντας έντερα φαλαινών. Οι 
φυσικές αυτές μεμβράνες κατάφερναν να 
είναι αδιαπέραστες από το νερό της βρο-
χής (αδιάβροχες), διαπερατές όμως από 
τους υδρατμούς που παράγει το σώμα 
(διαπνέουσες). Κατασκεύασαν μάλιστα 
και κόλλες από χόνδρους ζώων για την 
σύνδεση και στεγανοποίηση στις ραφές. 
Τα ρούχα αυτά είχαν εξαιρετική αντοχή 
σε ένα από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα 
του πλανήτη. Η συνεχεία είναι λίγο πολύ 
σε όλους γνωστή με μεμβράνες πολλών 
εταιριών για κάθε χρήση που έκαναν την 
διαβίωση στη φύση πολύ ευκολότερη.
Εδώ αξίζει μια μικρή αναφορά στην εται-
ρία “vibram”. Το 1935 μετά τον θάνα-

Διαπνέον ένδυμα των Ινουίτ.
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το 6 φίλων σχοινοσυντρόφων, ο Vitale 
Bramani αποφάσισε να ασχοληθεί με 
την σχεδίαση μιας σόλας ορειβασίας για 
τα σύγχρονα παπούτσια ορειβασίας. Η 
πρώτη vibram ήταν έτοιμη δυο χρόνια 
μετά.
Τα περισσότερα ατυχήματα στην ορειβα-
σία συνήθως λαμβάνουν χώρα στο πε-
δίο κατά την διαδικασία της προώθησης 

στον βράχο ή τον πάγο. Αυτό έγινε εύκο-
λα αντιληπτό και έτσι ξεκίνησε η βελτί-
ωση των υλικών ασφάλισης, αρχικά από 
τους ίδιους τους ορειβάτες.
Η ανάγκη συλλογής εμπειριών και γνώ-
σης οδήγησε το 1932 στη σύσταση του 
πρώτου φορέα, της UIAA (Διεθνής Ομο-
σπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης).
Ο φορέας αυτός βάζει τις βάσεις για την 
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πιστοποίηση των αναρριχητικών υλικών 
μελετώντας τις πληροφορίες από τεστ 
που διενεργεί ο ίδιος αλλά και οι κατα-
σκευαστές.
Επίσης σημαντικό ρόλο για την βελτίωση 
των τεχνικών ασφάλισης έπαιξε η ανά-
λυση των ορειβατικών ατυχημάτων. Έτσι 
ο περίφημος κόμπος “καντηλίτσα” έχει 
αντικατασταθεί από τον “οκταρόκαμπο” 
στην πρόσδεση του μποντριέ, η ένωση 
των σχοινιών για το ραπέλ βελτιώθηκε 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 
ατυχήματος σε συνθήκες stress κλπ.

Σχοινιά
Για πολλά χρόνια οι ορειβάτες χρησιμο-
ποιούσαν βαριά, πολύκλωνα, καννάβι-
να σχοινιά τα οποία όμως στην πορεία 
έδωσαν τη θέση τους σε άλλα ελαφρύτερα 

και ανθεκτικότερα, με συνθετικές ίνες και 
εξωτερικό περίβλημα για την προστασία 
του πυρήνα.
Τα νέα αυτά σχοινιά πρέπει να έχουν συ-
γκεκριμένη ελαστικότητα (max 10% για 
τα μονά και max 12% για τα μισά και τα 
δίδυμα) και πρέπει να αντέχουν τουλάχι-
στον πέντε πτώσεις, αναπτύσσοντας μέ-
γιστο φορτίο 12ΚΝ στην πτώση μάζας 80 
kg. Όλα τα χαρακτηριστικά των ελαστι-
κών σχοινιών περιγράφονται στην οδη-
γία ΕΝ892/UIAA 101 (Safety standards).

Καραμπίνερ
Τα καραμπίνερ επίσης έχουν συγκεκρι-
μένες προδιαγραφές που περιγράφονται 
στην οδηγία ΕΝ12275/UIAA 121.



ΤΕΥΧΟΣ 179, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 49

Κραμπόν
Με αντίστοιχο τρόπο περιγράφεται η 
αντοχή που πρέπει να έχουν τα κρα-
μπόν στο διπλανό σχήμα:

Όλες οι οδηγίες της UIAA  
μπορούν να αναζητηθούν στο: 

http://www.theuiaa.org/safety-
standards.html
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Η διακήρυξη του τιρόλο
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κείμενο είναι το τελικό κείμενο όπως παραδόθηκε στη Γενική Συνέλευση της 
UIAA τον Οκτώβριο 2002 στο Flaggstaf χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία. Η σύνταξη των άρθρων έγινε 
από τους συνέδρους στα διάφορα εργαστήρια που δημιουργήθηκαν στην Αυστρία τον Σεπτέμβριο 2002. 
Η Ε.Ο.Ο.Α. (Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης) συμμετείχε στο εργαστήρι: «Πρόσβαση 
και Προστασία»

ΜΕΡΟΣ 1ο - ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Α’ Περιληπτική παρουσίαση των άρθρων 
 
Aρθρο 1. - Η Ατομική Ευθύνη 
Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το άθλημα τους κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος 
ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Με αυτό κατά νου ασκούν τη 
δραστηριότητα τους αυτή με δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλεια τους. Οι πράξεις 
των ατόμων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους 
ούτε και το περιβάλλον. 
Aρθρο 2. - Το ομαδικό Πνεύμα 
Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να είναι έτοιμα να συμβιβαστούν ώστε να υπάρχει ισορροπία 
ανάμεσα στα συμφέροντα και τις ικανότητες όλης της ομάδας.
Aρθρο 3. Η Αναρρίχηση και η Κοινότητα των Ορειβατών 
Οφείλουμε στα άτομα που συναντάμε στα βράχια και τα βουνά ίσο μέρος καλοσύνης και σεβασμού. 
Ακόμα και σε συνθήκες απομόνωσης και σε καταστάσεις που μας καταβάλλουν ψυχολογικά θα 
πρέπει να φερόμαστε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται.
Aρθρο 4. Επίσκεψη σε Ξένες χώρες 
Ως φιλοξενούμενοι σε ξένους πολιτισμούς θα πρέπει πάντα να φερόμαστε με ευγένεια και 
μετριοπάθεια προς τους κατοίκους της χώρας - τους οικοδεσπότες μας. θα δείξουμε σεβασμό στα 
ιερά βουνά και άλλους ιερούς τόπους ενώ παράλληλα θα προσπαθούμε να ωφελήσουμε και να 
βοηθήσουμε την τοπική οικονομία και τους κατοίκους. Η κατανόηση ενός ξένου πολιτισμού είναι 
μέρος της ολοκληρωμένης αναρριχητικής εμπειρίας.
Aρθρο 5. Οι ευθύνες των Οδηγών Βουνού και Άλλων Αρχηγών 
Οι επαγγελματίες οδηγοί βουνού ή άλλοι αρχηγοί και μέλη ομάδων θα πρέπει να κατανοήσουν τους 
ρόλους τους και να δείχνουν σεβασμό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων ομάδων και ατόμων. 
Με στόχο να είναι άριστα προετοιμασμένοι οι οδηγοί, οι αρχηγοί και τα μέλη ομάδων θα πρέπει 
να κατανοούν τις απαιτήσεις, τους κινδύνους και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος τους, να 
έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, την εμπειρία και το σωστό εξοπλισμό και να ελέγχουν διαρκώς τις 
καιρικές συνθήκες.
Aρθρο 6. Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης Ετοιμοθάνατοι και θάνατος 
Με σκοπό να είναι προετοιμασμένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιπτώσεις που 
περιλαμβάνουν σοβαρά ατυχήματα και θάνατο όλοι όσοι συμμετέχουν στα αθλήματα βουνού 
θα πρέπει ρητά να κατανοήσουν τους κινδύνους και την επικινδυνότητα καθώς και την ανάγκη να 
διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και εξοπλισμό. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους άλλους στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος και επίσης 
να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας τραγωδίας.
Aρθρο 7. Πρόσβαση και Προστασία 
Πιστεύουμε πως η ελευθερία της πρόσβασης στα βουνά και τα βράχια με υπευθυνότητα είναι ένα 
θεμελιώδες δικαίωμα, θα πρέπει πάντα να ασκούμε τις δραστηριότητες μας δείχνοντας την ανάλογη 
ευαισθησία προς το περιβάλλον και να είμαστε προπομποί για την προστασία της φύσης. Σεβόμαστε 
τους περιορισμούς πρόσβασης και τους κανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί με τους αναρριχητές και 
τις αρχές ή οργανώσεις για την προστασία της φύσης.
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Aρθρο 8. - Το Στυλ 
Η ποιότητα της εμπειρίας και το πως επιλύουμε ένα πρόβλημα είναι πιο σημαντικά από την επίλυση 
του ίδιου του προβλήματος. Στηρίζουμε ένθερμα την αρχή του να μην αφήνουμε ίχνη.
Aρθρο 9. - Οι πρώτες αναβάσεις 
Η πρώτη ανάβαση σε μια διαδρομή ή βουνό είναι μια πράξη δημιουργίας. Πρέπει τουλάχιστον να 
επιχειρείται με τον καλύτερο τρόπο, συμβατό προς τις παραδόσεις της περιοχής και να αποδεικνύει 
την υπευθυνότητα απέναντι στην τοπική αναρριχητική κοινότητα και τις ανάγκες των μελλοντικών 
αναρριχητών.
Aρθρο 10. - Χορηγίες, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις 
Η συνεργασία μεταξύ των χορηγών και των αθλητών πρέπει να είναι μια επαγγελματική σχέση που 
υπηρετεί τα συμφέροντα των αθλημάτων βουνού. Είναι αποκλειστική ευθύνη της κοινότητας των 
ορεινών αθλημάτων σε όλο το φάσμα της να εκπαιδεύσει και να πληροφορήσει τα μέσα ενημέρωσης 
και το κοινό στηρίζοντας αυτές τις επιλογές.

Β’ Τα Αξιώματα και οι Βασικές Αρχές της Διακήρυξης του Τυρόλου 
(Αναλυτική παρουσίαση των άρθρων)

Aρθρο 1. - Η Ατομική Ευθύνη 
Οι ορειβάτες και οι αναρριχητές ασκούν το άθλημα του κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος 
ατυχήματος και η εξωτερική βοήθεια μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Με αυτό κατά νου ασκούν τη 
δραστηριότητα τους αυτή με δική τους ευθύνη και είναι υπόλογοι για την ασφάλεια τους. Οι πράξεις 
των ατόμων δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω τους ούτε και το περιβάλλον. 
1. Επιλέγουμε τους στόχους μας σύμφωνα με τις δικές μας ικανότητες ή εκείνες της ομάδας μας 
και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο βουνό. Η αναβολή της ανάβασης αποτελεί επίσης 
έγκυρη επιλογή. 
2. Διασφαλίζουμε ότι έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση για το στόχο μας, ότι έχουμε σχεδιάσει την 
ανάβαση και το ταξίδι μας προσεκτικά και έχουμε κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες. 
3. Διασφαλίζουμε ότι είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι σε κάθε εξόρμηση και ότι γνωρίζουμε πως να 
χρησιμοποιούμε τον εξοπλισμό μας.
Aρθρο 2 - Το Ομαδικό Πνεύμα 
Τα μέλη μιας ομάδας θα πρέπει να είναι έτοιμα να συμβιβαστούν ώστε να υπάρχει ισορροπία 
ανάμεσα στα συμφέροντα και τις ικανότητες όλη της ομάδας. 
1. Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να μεριμνά και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια των 
υπολοίπων μελών της ομάδας του. 
2. Κανένα μέλος της ομάδας δεν πρέπει να εγκαταλείπεται μόνο του πίσω, εάν αυτό θέτει σε 
κίνδυνο την καλή κατάσταση της υγείας του.
Aρθρο 3 - Η Αναρρίχηση και η Κοινότητα των Ορειβατών 
Οφείλουμε στα άτομα που συναντάμε στα βράχια και τα βουνά ίσο μέρος καλοσύνης και σεβασμού. 
Ακόμα και σε συνθήκες απομόνωσης και σε καταστάσεις που καταβάλλουν ψυχολογικά θα πρέπει να 
φερόμαστε στους άλλους όπως ακριβώς θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται. 
1. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μη θέσουμε σε κίνδυνο άλλους και τους προειδοποιούμε για 
τους πιθανούς κινδύνους. 
2. Εξασφαλίζουμε ότι δεν γίνονται διακρίσεις εις βάρος κανενός μέλους της ομάδας μας. 
3. Ως επισκέπτες, σεβόμαστε τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή. 
4. Δεν εμποδίζουμε και δεν ενοχλούμε τους άλλους περισσότερο απ’ ότι είναι απαραίτητο. 
Αφήνουμε τις ταχύτερες ομάδες να περάσουν. Δεν καταλαμβάνουμε διαδρομές που άλλοι 
περιμένουν να σκαρφαλώσουν. 
5. Οι εκθέσεις μας για τις αναρριχήσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πιστά και λεπτομερώς τα 
πραγματικά γεγονότα.
Aρθρο 4 - Επίσκεψη σε Ξένες Χώρες 
Ως φιλοξενούμενοι σε ξένους πολιτισμούς, θα πρέπει πάντα να φερόμαστε με ευγένεια και 
μετριοπάθεια προς τους κατοίκους του κράτους - τους οικοδεσπότες μας. θα δείξουμε 
σεβασμό στα ιερά βουνά και άλλους ιερούς τόπους ενώ παράλληλα θα προσπαθούμε να 
ωφελήσουμε και να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία και τους κατοίκους. Η κατανόηση ενός ξένου 
πολιτισμού είναι μέρος της ολοκληρωμένης αναρριχητικής εμπειρίας. 



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ52

1. Συμπεριφερόμαστε πάντα στους κατοίκους της χώρας που μας φιλοξενεί με ευγένεια, 
ανοχή και σεβασμό. 
2. Τηρούμε πιστά οποιουσδήποτε κανονισμούς αναρρίχησης που επιβάλλει η χώρα που μας 
φιλοξενεί. 
3. Συνιστάται να έχουμε ενημερωθεί για την ιστορία, την κοινωνία, την πολιτική δομή, τις τέχνες 
και τη θρησκεία της χώρας που επισκεπτόμαστε πριν αρχίσει το ταξίδι μας για να αυξηθεί η 
κατανόηση μας για το λαό της και το περιβάλλον της. Σε περίπτωση πολιτικής αστάθειας πρέπει να 
αναζητήσουμε καθοδήγηση από τις αρχές. 
4. θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε μερικά βασικά στοιχεία της γλώσσας που ομιλείται στη 
φιλοξενούσα χώρα: τύπους χαιρετισμών, παρακαλώ, ευχαριστώ, ημέρες της εβδομάδας, η ώρα, 
οι αριθμοί κ.λ.π. Είναι εκπληκτικό όταν διαπιστώνουμε πόσο αυτή η μικρή επένδυση βελτιώνει 
την ποιότητα της επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην κατανόηση μεταξύ των 
διαφορετικών πολιτισμών. 
5. Δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε τις αναρριχητικές μας ικανότητες με 
τους ντόπιους που ενδιαφέρονται. Κοινές αποστολές με αναρριχητές από τη χώρα υποδοχής είναι το 
καλύτερο σκηνικό για ανταλλαγή εμπειριών. 
6. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσβάλλουμε το θρησκευτικό συναίσθημα των οικοδεσποτών 
μας. Για παράδειγμα θα πρέπει να αποφεύγουμε την επίδειξη γυμνού δέρματος, σε μέρη όπου αυτό 
δεν είναι αποδεκτό για θρησκευτικούς ή κοινωνικούς λόγους. 
Αν κάποιες εκφράσεις άλλων θρησκειών δεν είναι κατανοητές δείχνουμε ανοχή και αποφεύγουμε να 
ασκούμε κριτική. 
7. Δίνουμε κάθε δυνατή βοήθεια στους ντόπιους που έχουν την ανάγκη μας. Ο γιατρός μιας 
αποστολής μπορεί να συντελέσει στην αισθητή διαφορά στη ζωή ενός σοβαρά άρρωστου ατόμου. 
8. Για να ωφεληθούν οι ορεινές κοινότητες οικονομικά, αγοράζουμε τοπικά προϊόντα, εάν αυτό είναι 
εφικτό, και επωφελούμαστε από τις τοπικές υπηρεσίες. 
9. Πρέπει να ενθαρρύνουμε και αυξήσουμε τη βοήθεια μας στις ορεινές κοινότητες εισάγοντας και 
στηρίζοντας τη δημιουργία υποδομής που οδηγεί στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Για 
παράδειγμα εκπαίδευση και υπηρεσίες εκπαίδευσης ή οικολογικά συμβατές οικονομικές επιχειρήσεις.

Aρθρο 5 - Οι ευθύνες των Οδηγών Βουνού και άλλων Αρχηγών 
Οι επαγγελματίες οδηγοί βουνού, άλλοι αρχηγοί και μέλη ομάδων θα πρέπει να κατανοήσουν τους 
ρόλους τους και να δείχνουν σεβασμό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα άλλων ομάδων και ατόμων. 
Με στόχο να είναι άριστα προετοιμασμένοι οι οδηγοί, οι αρχηγοί και τα μέλη ομάδων θα πρέπει 
να κατανοούν τις απαιτήσεις, τους κινδύνους και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος τους, να 
έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, την εμπειρία και το σωστό εξοπλισμό και να ελέγχουν διαρκώς τις 
καιρικές συνθήκες. 
1.0 οδηγός ή αρχηγός πληροφορεί τον πελάτη του ή την ομάδα για τον ενυπάρχοντα κίνδυνο μιας 
ανάβασης και το επίπεδο επικινδυνότητας και αν αυτοί είναι ιδιαίτερα έμπειροι τους εμπλέκει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
2. Η επιλεγμένη διαδρομή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ικανότητες του πελάτη ή της ομάδας για 
να διασφαλιστεί η απολαυστική και εποικοδομητική εμπειρία. 
3. Εάν είναι απαραίτητο ο οδηγός ή αρχηγός επισημαίνει τα όρια της δικής του ικανότητας και όπου 
αυτό είναι εφικτό παραπέμπει τους πελάτες του ή ομάδες σε πιο ικανούς συναδέλφους του. Είναι 
ευθύνη των πελατών και των μελών των ομάδων να επισημάνουν, εάν πιστεύουν πως ο κίνδυνος 
είναι ιδιαίτερα μεγάλος και ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η τακτική της υποχώρησης ή κάποια άλλη 
εναλλακτική λύση. 
4. Σε περιπτώσεις όπως ιδιαίτερα επικίνδυνες αναρριχήσεις και αναβάσεις σε μεγάλο υψόμετρο οι 
οδηγοί και οι αρχηγοί θα πρέπει να ενημερώσουν προσεκτικά τους πελάτες τους και τις ομάδες ώστε 
να διασφαλιστεί ότι όλοι είναι ενήμεροι περί των ορίων υποστήριξης που οι οδηγοί και οι αρχηγοί 
μπορούν να παρέχουν. 
5. Οι τοπικοί οδηγοί θα πρέπει να πληροφορούν τους επισκέπτες συναδέλφους τους για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής τους και τις ισχύουσες συνθήκες.

Aρθρο 6 - Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, Ετοιμοθάνατοι και θάνατος 
Με σκοπό να είναι προετοιμασμένοι για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιπτώσεις που 
περιλαμβάνουν σοβαρά ατυχήματα και θάνατο όλοι όσοι συμμετέχουν στα αθλήματα βουνού 
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θα πρέπει ρητά να κατανοήσουν τους κινδύνους και την επικινδυνότητα καθώς και την ανάγκη να 
διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις και εξοπλισμό. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους άλλους στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος και επίσης 
να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας τραγωδίας. 
1. Το να βοηθήσουμε κάποιον που κινδυνεύει έχει την απόλυτη προτεραιότητα απέναντι σε 
οποιουσδήποτε στόχους που έχουμε θέσει για τον εαυτό μας στο βουνό. Το να σώσουμε μια ζωή ή να 
προλάβουμε την επιδείνωση της υγείας ενός τραυματία έχει μεγαλύτερη αξία από τη δυσκολότερη 
πρώτη ανάβαση. 
2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αν η εξωτερική βοήθεια δεν είναι διαθέσιμη και μπορούμε οι ίδιοι 
να βοηθήσουμε, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παρέχουμε στα άτομα που έχουν ανάγκη, 
όλη τη δυνατή υποστήριξη που χρειάζονται χωρίς όμως να θέσουμε αδικαιολόγητα τον εαυτό μας σε 
κίνδυνο. 
3. Πρέπει να δίνονται όλες οι δυνατές ανέσεις σε κάποιον που είναι τραυματισμένος ή ετοιμοθάνατος 
παράλληλα με οποιαδήποτε βοήθεια που μπορεί να τον κρατήσει στη ζωή. 
4. Σε απομακρυσμένες περιοχές αν δεν είναι δυνατόν να περισώσουμε τη Σορό του νεκρού θα πρέπει 
να καταγραφεί η τοποθεσία όσο πιο πιστά γίνεται με στοιχεία για την ταυτότητα του θανόντος. 
5. Τα προσωπικά αντικείμενα, όπως η φωτογραφική μηχανή, το ημερολόγιο, το σημειωματάριο, 
φωτογραφίες, γράμματα και άλλα προσωπικά είδη πρέπει να φυλαχτούν και να παραδοθούν στους 
οικείους του θανόντος. 
6. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημοσιευθούν εικόνες του θανόντος χωρίς προηγουμένη 
συναίνεση των οικείων του.

Aρθρο 7 - Πρόσβαση και Προστασία 
Πιστεύουμε πως η ελευθερία της πρόσβασης στα βουνά και τα βράχια με υπευθυνότητα είναι ένα 
θεμελιώδες δικαίωμα, θα πρέπει πάντα να ασκούμε τις δραστηριότητες μας δείχνοντας την ανάλογη 
ευαισθησία προς το περιβάλλον και να είμαστε προπομποί για την προστασία της φύσης. Σεβόμαστε 
τους περιορισμούς πρόσβασης και τους κανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί με τους αναρριχητές και 
τις αρχές ή οργανώσεις για την προστασία της φύσης. 
1. Σεβόμαστε τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της άγριας φύσης και ζωής στα 
βουνά και τα βράχια και φροντίζουμε να τηρούνται οι κανονισμοί και από τους συντρόφους μας. 
Αποφεύγοντας να κάνουμε θόρυβο ελαττώνουμε την παρενόχληση της άγριας ζωής. 
2. Εάν είναι δυνατόν, πλησιάζουμε στον προορισμό μας χρησιμοποιώντας τη δημόσια συγκοινωνία ή 
αυτοκίνητα κοινής χρήσης για να μειώσουμε την κίνηση στους δρόμους. 
3. Για να αποφευχθεί η διάβρωση και να μην ενοχλούμε την άγρια ζωή, μένουμε σε μονοπάτια κατά 
την ανάβαση και κατάβαση και στην άγρια φύση, επιλέγουμε τη διαδρομή που είναι πιο φιλική προς 
το περιβάλλον. 
4. Κατά τη διάρκεια των περιόδων επώασης και ενφωλεασμού των πουλιών που κατοικούν σε 
βράχους, σεβόμαστε τους εποχιακούς περιορισμούς στην πρόσβαση. Μόλις μάθουμε ότι ισχύει η 
περίοδος επώασης θα πρέπει να ενημερώσουμε τους συντρόφους-μας και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα 
πλησιάσουν τις φωλιές των νεοσσών. 
5. Κατά τη διάρκεια των πρώτων αναβάσεων πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θέτουμε σε κίνδυνο 
τους βιότοπους σπανίων ειδών ζώων και φυτών. Εξοπλίζοντας και αναπτύσσοντας τις διαδρομές, 
θα πρέπει να λαμβάνουμε κάθε προφύλαξη για να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε επίπτωση στο 
περιβάλλον. 
6. Οι μεγάλες επιπτώσεις του να κάνουμε δημοφιλείς κάποιες περιοχές ασφαλίζοντας διαδρομές από 
πάνω θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν. Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός αναρριχητών μπορεί 
να δημιουργήσει πρόβλημα πρόσβασης. 
7. Ελαχιστοποιούμε τη φθορά στα βουνά χρησιμοποιώντας τη λιγότερο επιβλαβή τεχνική ασφάλισης. 
8. Όχι μόνο πρέπει να μεταφέρουμε τα απορρίμματα μας μακριά από τα βουνά, αλλά και να 
συλλέγουμε όσα άφησαν οι άλλοι πίσω τους. 
9. Όταν δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής, θα πρέπει να κρατάμε ικανή απόσταση από κατοικίες, 
χώρους κατασκήνωσης, χείμαρρους, ποτάμια ή λίμνες κατά τις κενώσεις μας και να λαμβάνουμε 
τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί φθορά στο οικοσύστημα. Αποφεύγουμε να προσβάλλουμε 
την αισθητική άλλων ατόμων. Σε πολυσύχναστες περιοχές με χαμηλό ποσοστό βιολογικής  
δραστηριότητας οι αναρριχητές θα πρέπει να μπουν στον κόπο να συσκευάσουν τις κενώσεις τους. 
10. Διατηρούμε το χώρο κατασκήνωσης καθαρό αποφεύγοντας να δημιουργούμε πολλά απορρίμματα 
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ή επιλέγουμε να τα πετάμε σε κατάλληλο μέρος. Όλος ο αναρριχητικός εξοπλισμός - σταθερά 
σχοινιά, σκηνές και φιάλες οξυγόνου - πρέπει να μην εγκαταλείπονται στο βουνό. 
11. Η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο. Ιδιαίτερα σε χώρες που έχουν 
έλλειψη ξυλείας, αποφεύγουμε το οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω μείωση των δασών. Σε 
χώρες με επαπειλούμενα δάση θα πρέπει να μεταφέρουμε αρκετά καύσιμα για την προετοιμασία του 
φαγητού όλων των μελών της αποστολής. 
12. Η χρήση του ελικοπτέρου θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο εκεί που αποτελεί απειλή για τη 
φύση ή τον πολιτισμό. 
13. Όταν υπάρχει διαμάχη πάνω σε θέματα πρόσβασης οι γαιοκτήμονες, οι αρχές και οι σύλλογοι θα 
πρέπει να διαπραγματευθούν για να βρουν λύσεις που θα ικανοποιούν όλες τις πλευρές. 
14. Λαμβάνουμε ενεργά μέρος στην επιβολή αυτών των κανονισμών, ιδιαίτερα δημοσιοποιώντας 
τους και συμμετέχοντας στην δημιουργία της απαραίτητης υποδομής. 
15. Μαζί με τους ορειβατικούς συλλόγους κα άλλες περιβαλλοντικές ομάδες είμαστε προπομποί σε 
πολιτικό επίπεδο να προστατέψουμε τον τόπο κατοικίας των ζώων και το 
περιβάλλον.

Aρθρο 8 - Το Στιλ 
Η ποιότητα της εμπειρίας και το πως επιλύουμε ένα πρόβλημα είναι πιο σημαντικά από την επίλυση 
του ίδιου του προβλήματος. Στηρίζουμε ένθερμα την αρχή του να μην αφήνουμε ίχνη. 
1. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα όλων των αναρριχήσεων, και 
ιδιαίτερα εκείνων που έχουν ιστορική σημασία. Αυτό σημαίνει πως οι αναρριχητές δεν θα έπρεπε 
να αυξήσουν τα σταθερά σημεία ασφάλισης στις ήδη υπάρχουσες διαδρομές. Εξαίρεση γίνεται μόνο 
όταν υπάρχει τοπικά κοινή συμφωνία -συμπεριλαμβανόμενης και της συγκατάθεσης του αναρριχητή 
που άνοιξε τη διαδρομή - να γίνει αναβάθμιση στο επίπεδο της σταθερής προστασίας τοποθετώντας 
νέα υλικά ή αφαιρώντας τα παλιά. 
2. Σεβόμαστε τη πολυμορφία της τοπικής παράδοσης και δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε την 
άποψη μας σε άλλες σχολές αναρρίχησης - ούτε δεχόμαστε την επιβολή άλλων απόψεων. 
3. Τα βράχια και τα βουνά είναι μια περιορισμένη πηγή περιπέτειας που πρέπει να μοιραζόμαστε με 
άλλους αναρριχητές με πολλά ενδιαφέροντα και για πολλές γενιές ακόμα. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι επόμενες γενιές θα χρειαστούν να ανακαλύψουν τους αποκλειστικά δικούς 
τους τρόπους ΝΕΩΝ περιπετειών στο πλαίσιο αυτής της ήδη περιορισμένης πηγής. Φροντίζουμε να 
αξιοποιήσουμε τα βουνά και τα βράχια με τρόπο ώστε να μην υποκλέπτουμε τις ευκαιρίες από τις 
μελλοντικές γενιές. 
4. Σε μέρη που επιτρέπεται η χρήση βυσμάτων, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται οι διαδρομές, 
τμήματα βράχων, ή ολόκληρες ορθοπλαγιές χωρίς βύσματα για να υπάρχει καταφύγιο για την 
περιπέτεια και να δείξουμε τον ανάλογο σεβασμό σε διαφορετικά αναρριχητικά συμφέροντα. 
5. Οι διαδρομές που είναι ασφαλισμένες με φυσικό τρόπο προσφέρουν τον ίδιο βαθμό ευχαρίστησης 
με εκείνες που είναι τεχνητά ασφαλισμένες, θα πρέπει οι περισσότεροι αναρριχητές να μάθουν να 
τοποθετούν φυσικά σημεία ασφάλισης και να εκπαιδευτούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεχτούν 
ότι αυτό προσφέρει περισσότερη περιπέτεια και πλούσιες εμπειρίες με την ανάλογη ασφάλεια όταν 
κατέχουμε την τεχνική. 
6. Στην περίπτωση διαμάχης μεταξύ διαφορετικών ομάδων, οι αναρριχητές θα πρέπει να επιλύσουν 
τις διαφορές τους χρησιμοποιώντας το διάλογο και τη διαπραγματευτική τους ικανότητα για να 
αποφευχθεί η ενδεχόμενη απαγόρευση πρόσβασης. 
7. Οι εμπορικές πιέσεις δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να επηρεάσουν το ήθος ενός ατόμου ή μιας 
περιοχής. 
8. Το καλό στυλ στα μεγάλα βουνά προϋποθέτει την απουσία χρήσης σταθερών σχοινιών, ουσιών που 
βελτιώνουν την επίδοση ή φιαλών οξυγόνου.

Aρθρο 9 - Οι πρώτες Αναβάσεις 
Η πρώτη ανάβαση σε μια διαδρομή ή βουνό είναι μια πράξη δημιουργίας. Πρέπει τουλάχιστον να 
επιχειρείται με τον καλύτερο τρόπο, συμβατό προς τις παραδόσεις της περιοχής και να αποδεικνύει 
την υπευθυνότητα απέναντι στην τοπική αναρριχητική κοινότητα και τις ανάγκες των μελλοντικών 
αναρριχητών. 
1. Οι πρώτες αναβάσεις θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς, την επιθυμία των γαιοκτημόνων και τις πνευματικές αξίες των κατοίκων της 
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περιοχής. 
2. Δεν πρέπει να παραμορφώνουμε τα βράχια κόβοντας ή προσθέτοντας λαβές. 
3. Στις αλπικές περιοχές, οι πρώτες αναβάσεις πρέπει να γίνονται «από κάτω» (χωρίς 
προεγκαταστημένα σημεία ασφάλισης από πάνω). 
4. Αφού έχει αποδοθεί ο απαιτούμενος σεβασμός προς τις τοπικές παραδόσεις, είναι αποκλειστικά 
στη δικαιοδοσία του πρώτου αναρριχητή να καθορίσει το επίπεδο των σταθερών σημείων προστασίας 
της διαδρομής του (Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις του άρθρου 8). 
5. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ειδικά προστατευόμενες ή φυσικοί βιότοποι από τους 
αρμόδιους και τις τοπικές επιτροπές πρόσβασης η χρήση των βυσμάτων θα πρέπει να περιορίζεται 
στο ελάχιστο για να διατηρηθεί το δικαίωμα πρόσβασης. 
6. Κατά τις πρώτες αναβάσεις τεχνικής αναρρίχησης η διάνοιξη οπών με τρυπάνι και η τοποθέτηση 
σταθερών σημείων ασφάλισης θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο (τα βύσματα θα πρέπει να 
αποφεύγονται ακόμα και στα σημεία αλλαγών εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητα). 
7. Οι διαδρομές περιπέτειας θα πρέπει να μείνουν όσο φυσικές γίνεται, κάνοντας χρήση σημείων 
ασφάλισης που αφαιρούνται, όπου αυτό είναι εφικτό, και χρήση βυσμάτων όταν αυτό είναι 
απαραίτητο πάντα με σεβασμό στην τοπική παράδοση. 
8.0 ανεξάρτητος χαρακτήρας των παρακείμενων διαδρομών δεν πρέπει να διακυβεύεται. 
9. Στις εκθέσεις των πρώτων αναβάσεων, είναι βασικό να αναφέρονται οι λεπτομέρειες όσο πιο πιστά 
γίνεται. Η εντιμότητα και η ακεραιότητα του κάθε αναρριχητή δεν αμφισβητούνται παρά μόνον όταν 
υπάρχουν στοιχεία που τη διακυβεύουν. 
10. Τα βουνά μεγάλου υψομέτρου είναι μια πεπερασμένη πηγή. Προτρέπουμε τους αναρριχητές να 
χρησιμοποιήσουν το καλύτερο στυλ ανάβασης.

Aρθρο 10 - Χορηγίες, Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις 
Η συνεργασία μεταξύ των χορηγών και των αθλητών πρέπει να είναι μια επαγγελματική σχέση που 
υπηρετεί τα συμφέροντα των αθλημάτων βουνού. Είναι αποκλειστική ευθύνη της κοινότητας των 
ορεινών αθλημάτων σε όλο το φάσμα της να εκπαιδεύσει και να πληροφορήσει τα μέσα ενημέρωσης 
και το κοινό στηρίζοντας αυτές τις επιλογές. 
1. Η αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του αθλητή και του χορηγού είναι απαραίτητη για να καθορισθούν 
οι κοινοί στόχοι. Η πολυμορφία των αθλημάτων βουνού απαιτεί σαφή προσδιορισμό των ειδικών 
γνώσεων του αθλητή και του χορηγού για να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες. 
2. Για να διατηρήσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο των επιδόσεων τους οι αναρριχητές 
εξαρτώνται από τη διαρκή υποστήριξη των χορηγών τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό, 
οι χορηγοί να στηρίζουν τους συνεργάτες τους ακόμα και μετά μια σειρά αποτυχιών. Σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει ο χορηγός να πιέζει τον αναρριχητή για επιδόσεις. 
3. Για να υπάρχει διαρκής παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, θα πρέπει να υφίστανται σαφείς δίοδοι 
επικοινωνίας που θα είναι καλά οργανωμένες και θα συντηρούνται. 
4. Οι αναρριχητές θα πρέπει να προσπαθούν να αναφέρουν τη δραστηριότητα τους με ρεαλιστικό 
τρόπο. Μία σαφής και λεπτομερής έκθεση όχι μόνο τονίζει την αξιοπιστία του αναρριχητή αλλά και 
την καλή φήμη του αθλήματος του. 
5. Ο αθλητής είναι κυριολεκτικά υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του ήθους, του σωστού τρόπου της 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης στον χορηγό του και στα μέτρα ενημέρωσης όπως ορίζεται 
από τη Διακήρυξη του Τυρόλου.

ΜΕΡΟΣ 2ο - Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
(Μορφές Ορειβασίας)
 
Η σύγχρονη αναρρίχηση περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων από την πεζοπορία έως 
το bouldering μέχρι την αναρρίχηση βράχου και την ορειβασία. Η ορειβασία περιλαμβάνει και τις 
ακραίες μορφές αλπινισμού μεγάλου υψομέτρου και αναρριχητικές αποστολές στις Aνδεις ή τα 
Ιμαλάια. Αν και η διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις διάφορες μορφές αναρρίχησης δεν είναι 
καθόλου άκαμπτες, η ακόλουθη κατηγοριοποίηση καθιστά δυνατό να παρουσιαστεί η ευρεία ποικιλία 
των σύγχρονων αθλημάτων βουνού με πιο συνοπτικό τρόπο.
Πεζοπορία και Trekking 
Η πεζοπορία προς τα ορεινά καταφύγια, διάσελα και κορυφές της υποαλπικής ζώνης είναι η πιο 
διαδεδομένη μορφή ορειβασίας. Η πολυήμερη πεζοπορία σε υψηλά βουνά, ιδιαίτερα εκτός της 
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πεπατημένης, αναφέρεται σήμερα με τον όρο trek . Η πεζοπορία μετατρέπεται σε μια πιο απαιτητική 
μορφή ορειβασίας εφ’ όσον πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα χέρια για προώθηση.
Αναρρίχηση σε Via Ferratas 
Διαδρομές σε απότομο βραχώδες έδαφος εξοπλισμένες με συρματόσχοινα και σιδερένια σκαλιά 
γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Ο στίβος που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για τεχνική αναρρίχηση 
βράχου γίνεται προσιτός μέσω μιας περίπλοκης υποδομής και ειδικά συστήματα προστασίας. 
Η Κλασσική Ορειβασία 
Ο ορειβάτης αυτής της κατηγορίας θα αναρριχηθεί σε βράχο με βαθμό δυσκολίας 3 της UIAA και θα 
μπορεί να αναρριχηθεί σε πεδίο με κλίση 40° σε πάγο και χιόνι. Οι χαρακτηριστικοί στόχοι σε αυτή 
την κατηγορία αναρρίχησης είναι οι κανονικές διαδρομές προς τις κορυφές της αλπικής ζώνης.
Το ορειβατικό σκι 
Οι οπαδοί αυτής της κλασσικής μορφής αλπινισμού χρησιμοποιούν αλπικά χιονοπέδιλα ή 
χιονοπέδιλα telemark για να ανέβουν στα βουνά ή να διασχίσουν ολόκληρες οροσειρές. 
Δεδομένης της περιπλοκότητας των ικανοτήτων που απαιτούνται, αυτό το άθλημα κατατάσσεται 
μεταξύ των πιο απαιτητικών - και επικίνδυνων μορφών ορειβασίας.
Το Bouldering 
Η αναρρίχηση ΒουΙάβπη9 σε δύσκολα τμήματα βράχου κοντά στο έδαφος γίνεται συνήθως χωρίς 
σχοινί. Ο εξοπλισμός που επιτρέπεται είναι τα αναρριχητικά παπούτσια, ο σάκος μαγνησίας - και 
στις μέρες μας - το στρώμα για την ομαλή πτώση. Το ΒουΙάβππ9 ασκείται σε φυσικά στρογγυλεμένα 
βράχια ή σε τεχνητά πεδία.
Η αναρρίχηση σε τεχνητά πεδία 
Σήμερα οι περισσότεροι αναρριχητές χρησιμοποιούν τεχνητούς αναρριχητικούς τοίχους, στο σπίτι 
τους, ή σε γυμναστήρια ή σε εξωτερικούς χώρους για προπόνηση και ψυχαγωγία. Ένας συνεχώς 
αυξανόμενος αριθμός αναρριχητών δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε τεχνητούς αναρριχητικούς 
τοίχους. Υπάρχουν επίσης νέες μορφές όπως η θεραπευτική αναρρίχηση και η αναρρίχηση ως τέχνη - 
για παράδειγμα ο χορός ή το μπαλέτο.
Αναρρίχηση Βράχου 
Οι διαδρομές με μήκος 2-3 σχοινιών αποκαλούνται αναρριχήσεις βράχου. Εξ αιτίας του μικρού 
τους μήκους και τη σχεδόν συνολικής απουσίας αντικειμενικών κινδύνων, η «ηθική» της ελεύθερης 
ανάβασης έχει γίνει διεθνώς αποδεκτή γι’ αυτό τον τύπο αναρρίχησης τα τελευταία είκοσι χρόνια. 
Αυτό σημαίνει πως αρκεί μόνο να μην έχουν τοποθετηθεί σταθερά σημεία ασφάλισης στο βράχο για 
την προώθηση κατά τη διάρκεια της ανάβασης.
Η Διαρκής Αναρρίχηση 
Εάν η αναρρίχηση σε μία διαδρομή έχει πάνω από τρεις ή πέντε σχοινιές αποκαλείται διαδρομή 
διαρκούς αναρρίχησης.
Αναρρίχηση σε Μεγάλες Ορθοπλαγιές / Αναρρίχηση με Τεχνητά Μέσα 
Σε αυτό το αναρριχητικό παιχνίδι που αναπτύχθηκε στην κοιλάδα Yosemite , οι αναρριχητές 
σκαρφαλώνουν διαδρομές που δεν μπορούν να γίνουν με ελεύθερη αναρρίχηση και ειδικά 
σχεδιασμένο εξοπλισμό. Αγωνίζονται να μειώσουν το άνοιγμα οπών για την τοποθέτηση ασφαλειών 
ή άλλα μέσα προώθησης όσο γίνεται περισσότερο, και αφήνουν ελάχιστα ίχνη αφού ολοκληρώσουν 
την ανάβαση.
Αλπική αναρρίχηση 
Στο «Αλπικό παιχνίδι» οι αναρριχητές δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 
τίθενται από αυτήν καθ αυτήν την αναρρίχηση αλλά και τους «αντικειμενικούς» κινδύνους ενός 
συχνά εχθρικού περιβάλλοντος στα ψηλά βουνά. Επειδή η επιβίωση συχνά δεν εξαρτάται μόνο από 
την ικανότητα να χειρίζεται κάποιος με ασφάλεια τα τεχνικά προβλήματα μιας διαδρομής αλλά 
επίσης από την ταχύτητα μιας ομάδας, οι άγραφοι κανόνες του αλπικού παιχνιδιού κατά παράδοση 
επιτρέπουν τη χρήση καρφιών και σφηνών για προώθηση. Όμως, αρχίζοντας από το τέλος της 
δεκαετίας του ‘60, οι αρχές της ελεύθερης αναρρίχησης έχουν αρχίσει αυξητικά να εφαρμόζονται 
και στα ψηλά βουνά. Ενώ στην αρχή της νέας εποχής ο στόχος ήταν η ελεύθερη αναρρίχηση σε 
διαδρομές που κανονικά γίνονται με τεχνητά μέσα, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος να εμφανισθούν 
καινούργιες δύσκολες αναρριχήσεις - που στήθηκαν σύμφωνα με τους πιο αυστηρούς κανόνες - 
στα βουνά. Αυτές περιλαμβάνουν εξαιρετικά τολμηρές διαδρομές περιπέτειας και απολαυστικές 
αθλητικές αναρριχήσεις. Μια σημαντική πλευρά της αλπικής αναρρίχησης είναι η ανάβαση σε 
διαδρομές πάγου, Αυτές ποικίλλουν από κλασσικές κάθετες διαδρομές πάγου σε πολύ δύσκολα 
φουτουριστικά εγχειρήματα. Ένας τύπος αναρρίχησης πάγου που τελευταία έγινε ιδιαίτερα 
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δημοφιλής είναι η αναρρίχηση σε καταρράκτες πάγου, σταλακτίτες πάγου και γυάλινους βράχους. Οι 
σύγχρονες μεικτές διαδρομές πάγου - βράχου συχνά απαιτούν πολύ δύσκολες κινήσεις πάνω σε βράχο 
με ρήση κραμπόν και αξίνας πάγου (πιολέ). Το παιχνίδι αυτό διέπεται από τους κανόνες της ελεύθερης 
αναρρίχησης. Οι διαδρομές πάγου και τα μεικτά πεδία ποικίλλουν από διαδρομές μιας σχοινιάς έως 
τολμηρές επιχειρήσεις σε υψηλότερες οροσειρές που διαρκούν πολλές εβδομάδες.
Υπερ-αλπική Αναρρίχηση 
Αυτό το ορειβατικό άθλημα εφαρμόζει τους κανόνες της αλπικής αναρρίχησης σε έδαφος μεγάλου 
υψομέτρου σε οροσειρές έξι, επτά και οκτώ χιλιάδων μέτρων που προηγούμενα χρησιμοποιούνταν 
για παραδοσιακές αποστολές. Στην υπερ-αλπική αναρρίχηση τα σταθερά σχοινιά, η βοήθεια από 
εξωτερικές πηγές και η εγκατάσταση μιας αλυσίδας κατασκηνώσεων δεν είναι αποδεκτά.
Η Αναρρίχηση Αποστολών 
Έχουν αναπτυχθεί δύο τύποι αυτής της δραστηριότητας: Ο πρώτος έχει ως λειτουργία να δώσει τη 
δυνατότητα στο μέγιστο αριθμό μελών να φθάσουν την μυθική κορυφή στις οροσειρές μεγάλου 
υψομέτρου δια της κανονικής οδού. Αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας χρησιμοποιώντας ελεύθερα 
βαστάζους, σταθερά σχοινιά και φιάλες οξυγόνου. Εν αντιθέσει, η ακραία μορφή της αναρρίχησης 
αποστολών πασχίζει να σπρώξει τα όρια της τεχνικής δυσκολίας με την βοήθεια που ο σύγχρονος 
εξοπλισμός μπορεί να παρέχει: φιάλες οξυγόνου, σταθερά σχοινιά, μεταφερόμενες κατασκηνώσεις και 
αποθήκες εξοπλισμού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1) Η ιεραρχία του Αναρριχητικού Παιχνιδιού 
Ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των διαφορετικών μορφών αναρρίχησης που πρότεινε ο Lito 
Tejada Flores , αποδείχτηκε χρήσιμο για να περιγράφουν οι πολλαπλές μορφές που έχει λάβει σήμερα 
η αναρρίχηση. Κάθε ειδικός τύπος αναρριχητικού «παιχνιδιού» καθορίζεται από ένα ανεπίσημο σύνολο 
κανόνων, που διατυπώνονται με σκοπό να γίνεται η ενασχόληση όλο και πιο δύσκολη - και ως εκ 
τούτου ενδιαφέρουσα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σε ένα συγκεκριμένο αναρριχητικό παιχνίδι 
εξ αιτίας του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο πιο επιεικείς είναι οι περιορισμοί ως προς τη χρήση 
τεχνικού εξοπλισμού. Όσο λιγότεροι είναι οι αντικειμενικοί κίνδυνοι τόσο πιο αυστηροί γίνονται οι 
κανόνες.
2) Αναρρίχηση Περιπέτειας και Αθλητική Αναρρίχηση 
Η ορολογία της σύγχρονης αναρρίχησης διαφοροποιεί μεταξύ τους το στυλ της περιπέτειας ή την 
παραδοσιακή αναρρίχηση και την αθλητική αναρρίχηση ή την προς «τέρψιν» αναρρίχηση. 
Η αναρρίχηση περιπέτειας ή η παραδοσιακή αναρρίχηση περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 
. Η επίδοση κρίνεται από το ποσοστό αντοχής στο στρες που απαιτείται για την ολοκλήρωση 
μιας διαδρομής. 
. Ο αναρριχητής είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση προστατευτικών μέσων ή οφείλει να 
κάνει και χωρίς αυτά. 
. Τα λάθη που γίνονται από τον αρχηγό μπορούν να έχουν άσχημες συνέπειες. Η Αθλητική 
αναρρίχηση χαρακτηρίζεται ως εξής: 
. Η επίδοση κρίνεται από το βαθμό τεχνικής δυσκολίας της διαδρομής. 
. Κυριαρχεί το στοιχείο της κίνησης και της αισθητικής της. 
. Τα σημεία ασφάλισης εγγυώνται τέλεια προστασία. 
. Εάν οι σύγχρονες τεχνικές ασφάλισης χρησιμοποιούνται κατάλληλα οι πτώσεις των 
«πρώτων» δεν τιμωρούνται αυστηρά. 
Τα στυλ της Αναρρίχησης Περιπέτειας και της Αθλητικής Αναρρίχησης, εφαρμόζονται στα 
βράχια καθώς επίσης και στις αλπικές ορθοπλαγιές. Ανάμεσα στις καθαρές μορφές της 
αναρρίχησης περιπέτειας και προς «τέρψιν» αναρρίχησης υπάρχουν πολυάριθμες υβριδικές 
μορφές. Τα διαφορετικά παιχνίδια και οι «φιλοσοφίες» ασφάλισης αντιστοιχούν στις 
αποκλίνουσες ατομικές ανάγκες των αναρριχητών. Η πληθώρα μορφών στα αθλήματα βουνού 
προσφέρει ευχαρίστηση και αυτο-εκπλήρωση για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων - γεγονός που 
αντιμετωπίζουμε θετικά. Οι φίλοι της αθλητικής αναρρίχησης καθώς και οι οπαδοί της 
φιλοσοφίας της περιπέτειας έχουν κάθε δικαίωμα να σκαρφαλώνουν σύμφωνα με τις 
επιθυμίες και τις ικανότητες τους. Ο απώτερος στόχος μας θα έπρεπε να είναι να 
διατηρήσουμε την πολυμορφία των στυλ αναρρίχησης και να τους δώσουμε το δικό τους 
χώρο.
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ευχαριστήριες επιστολές
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01. 03-04-2016 ΠΙΕΡΙΑ κορυφή Αρβανίτης (φώτο Ελένη Βαχαρίδου).
02. 03-04-2016 ΠΙΕΡΙΑ κορυφή Αρβανίτης (φώτο Ελένη Βαχαρίδου).

1

2
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Όλυμπος
03.  03-04-2016 ΠΑΓΓΑΙΟ Ανεβαίνοντας στο Τσεκούρι (φώτο Ελένη Βαχαρίδου).
04.  03-04-2016 ΠΑΓΓΑΙΟ Ανεβαίνοντας στο Τσεκούρι (φώτο Ελένη Βαχαρίδου).

3
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05.  03-04-2016 ΠΙΕΡΙΑ κορυφή Φλάμπουρο 2.188 μ.(φώτο Κουκουτσίλης Φ.).
06.  24-04-2016 Σινιάτσικο 2.107 μ. (φώτο Γιώργος Δαυιδόπουλος).

5
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07. 15-05-2016 ΠΙΕΡΙΑ κορυφή Τουρλα 2.100 μ. (φώτο Ανέστης Γιαννικόπουλος).
08. 22-05-2016 ΑΓΚΙΣΤΡΟ κορυφή Δρεπανοειδές 1.193 μ. (φώτο Κουκουτσίλης Φ.).

7
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09.  22-5-2016 ΑΓΚΙΣΤΡΟ κορυφή Τσιγκέλι 1.345 μ. (φώτο Κουκουτσίλης Φ.).
10.  05-06-2016 ΜΙΚΡή ΤζΕνΑ 2.064 μ. (φώτο Κουκουτσίλης Φ.).

9
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