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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 185

Οπισθόφυλλο

Αγριόγιδα στον Όλυμπο
(φωτ. Μουσλόπουλος Σωτήρης)

Στο Spik της Σλοβενίας
(φωτ. Χρήστος Μαρίνος)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ικαρία

Spik, Σλοβενίας

Στην λίμνη του Μαύρου 
Καβαλάρη

Μονοπάτι Β20

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Έκθεση Φωτογραφίας
Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 10

ΣΕλ. 24

ΣΕλ. 36

ΣΕλ. 46

ΣτήλΕΣ

ΙΚΑΡΙΑ

ΣλΟβΕΝΙΑ

ΑΓΡΑΦΑ
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Πολιτιστικά

ΤεΤαρΤη 10/01/2018, 8 μ.μ.
“η τέχνη της ορειβασίας, μέρος 2ο”  
πάρις Σκουτέλης 

ΤεΤαρΤη 24/01/2018, 8 μ.μ.
“αντιμετώπιση μυοσκελετικού 
τραύματος”
γιώργος γκουδέλης  
Ο Γιώργος Γκουδέλης είναι ορθοπαιδικός 
χειρουργός, διδάκτωρ του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών με ειδίκευση στην αρθροσκο-
πική χειρουργική και την ορθοπαιδική 
αθλητιατρική στη Γερμανία.

ΤεΤαρΤη 7/02/2018, 8 μ.μ.
“ίκαρία”
παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης    
Η εκδρομή του ΣΕΟ στην Ικαρία.
  
ΤεΤαρΤη 21/02/2018, 8 μ.μ.
“η αυγή της επιστήμης: απο τον 
ερατοσθένη ως τον αινστάιν”
Χρήστος ελευθεριάδης    
Ο Χρήστος Ελευθεριάδης είναι καθηγητής 
του τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσι-
κής Στοιχιωδών Σωματιδίων του ΑΠΘ με 
μεγάλο ερευνητικό έργο και πάρα πολλές 
δημοσιεύσεις στο βιογραφικό του.

ΤεΤαρΤη 7/03/2018, 8 μ.μ.
“αναρρίχηση στη Σλοβενία”
νίκος κοντός   
Μιά αναρριχητική ομάδα του ΣΕΟ σκαρ-
φάλωσε στους βραχους της Σλοβενίας και 
για την εμπειρία τους αυτή θα μας μιλήσει 
ο Νίκος Κοντός.

ΤεΤαρΤη 21/03/2018, 8 μ.μ.
“κορσική”
ανέστης γιαννικόπουλος 
Φωτογραφίες, αναμνήσεις, εντυπώσεις 
απο την εκδρομή του ΣΕΟ στην Κορσική. 

ΤεΤαρΤη 18/04/2018, 8 μ.μ.
“Το χρονικό της έκρηξης των 
φωτοβολταϊκών στην ελλάδα 
και οι άλλες απε - αλήθειες και 
παρεξηγήσεις”
Σοφία παπαλεξίου 
Η Σοφία Παπαλεξίου έχει διδακτορικό 
στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών από το 
Παν/μιο της Μασαλλίας με περισσότερες  
από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστη-
μονικά περιοδικά. 
Σήμερα είναι σύμβουλος σε θέματα Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας ενώ παράλ-
ληλα διδάσκει στο ΑΠΘ "Δίκαιο και Μη-
χανική της Ενέργειας". 

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

1. Γκάραν Σβετλάνα
2. Πέννας Γεώργιος
3. Λιβανίδου Κυριακή
4. Βασιλειάδου Ευανθία
5. Παπαχρήστος Νικόλαος
6. Ροδακόπουλος Σταμάτιος
7. Τσάνη Ζωή
8. Παναγιωτίδης Γιάννης
9. Πεντεφούντης Κωνσταντίνος
10. Σταμούλη Ανδριάνα
11. Βουβονίκος Κώστας

12. Ιορδανόπουλος Χαράλαμπος
13. Βεζύρης Γεώργιος
14. Στόικος Τριαντάφυλλος
15. Θεοδώρου Δήμητρα
16. Ουέλλς Βασιλεία-Φύλλις
17. Ζάχου Γεωργία-Καλλιόπη
18. Μιχοπούλου Φερενίκη
19. Σκουφά Ειρήνη
20. Παριανού Αργυρώ
21. Σαλμανλής Ζαφείριος

1. Ανώνυμος: 496€

NEA MEλή

ΔωρΕΕΣ

Σας ευχόµαστε
ΚΑΛΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Σας ευχόµαστε
ΚΑΛΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
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Αριστομένης Μιρλεούντας

Με έχουν αποκαλέσει “νεκρολόγο” του ΣΕΟ. Εγώ 
απαντώ, αφ ενός ότι ου γάρ οίδασι τί λέγουσι, 
αφ ετέρου ότι το να γράψω δύο αράδες ως 
ύστατο χαίρε για ανθρώπους που τους γνώρισα 
στον σύλλογο το 1980 και γαλουχήθηκα από 
αυτούς στην ορειβασία και τα μυστικά της, 
αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση για μένα και 
ταυτόχρονα ύψιστη τιμή. Με αυτό το σκεπτικό 
ο Αριστομένης Μιρλεούντας δεν θα μπορούσε 
να αποτελέσει εξαίρεση.
Με τον Αριστομένη, όπως και με τον 
αείμνηστο Βασ. Καλογιαννίδη και τον νυν 
ταμεία του ΣΕΟ Ν. Αρβανίτη, εκτός από 
συνορειβάτες υπήρξαμε και συνάδελφοι 
στην Εθνική Τράπεζα. Σε αντίθεση με τους 
δυο τελευταίους, με τον Αριστομένη δεν 
συνεργασθήκαμε διότι όταν προσελήφθην 
εγώ, αυτός μόλις είχε συνταξιοδοτηθεί. 

Έτσι στην πραγματικότητα συνυπήρξαμε μόνον στον ΣΕΟ. Διετέλεσε 
πολλάκις μέλος του ΔΣ και του ΠΣ. Τα τελευταία 20 περίπου χρόνια είχε φαινομενικά 
απομακρυνθεί,  για οικογενειακούς λόγους, από τις δραστηριότητες του πολυαγαπημένου 
του συλλόγου, στην πραγματικότητα όμως συνέχιζε κατά τακτά διαστήματα να μου 
τηλεφωνεί προκειμένου να πληροφορηθεί τα τεκταινόμενα τόσο στον σύλλογο όσο και στην 
τράπεζα. Συχνά οι συζητήσεις μας κατέληγαν σε έντονες διαφωνίες λόγω των εκ διαμέτρου 
διαφορετικών προσεγγίσεων για το ίδιο  θέμα.
Παρόλα ταύτα διέκρινα ότι η αγάπη του για τον σύλλογο ξεχείλιζε από τα τρίσβαθα της 
ψυχής του. Αν ανατρέξει κάποιος σε παλαιά τεύχη του περιοδικού μας, θα διαπιστώσει ότι 
πέρα από τις αμέτρητες εργατοώρες που είχε αφιερώσει για υπηρεσίες στα καταφύγια του 
Χορτιάτη και του Ολύμπου και για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις ΔΣ - ΠΣ, προέβαινε 
και σε συχνές δωρεές σημαντικών για τα δεδομένα του βαλαντίου του ποσών.
Όταν κάποτε γραφεί μια ολοκληρωμένη ιστορία του συλλόγου, η προσωπικότητα και η εντός 
του συλλόγου δράση του Αριστομένη δεν θα αφήσει αδιάφορο τον ιστορικό του μέλλοντος.
Εμείς "οι γέροι" του ΣΕΟ πάντα θα τον θυμόμαστε με συγκίνηση και πολύ περισσότερο 
όταν θα επισκεπτόμεθα ή θα αντικρίζουμε από το Φλάμπουρο, την υψηλότερη κορυφή των 
Πιερίων, το χωριό του, το Καταφύγι Κοζάνης, το οποίο  - πάντα κατά τον Αριστομένη - είναι 
κτισμένο πιο ψηλά από οποιοδήποτε άλλο ελληνικό χωριό. Το εγκατέλειψε, οικογενειακώς 
και αναγκαστικώς, όταν οι άσπονδοι φίλοι μας Γερμανοί το έκαψαν και εγκαταστάθηκε στον 
συνοικισμό των Καταφυγιωτών στην Κατερίνη. Ο Σύλλογος έχει επανειλημμένως επισκεφθεί 
το Καταφύγι και έχει ανεβεί στο Φλάμπουρο, αλλά προτείνω να διοργανώσει και άλλη μια 
εξόρμηση σε αυτά τα μέρη αποκλειστικά στη μνήμη του.

Τάσος Καρεκλάς
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.

ΟΡΕΙβΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | αναβαΣείΣ Σε κορυφεΣ Του εΣωΤερίκου

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

1 01/10/2017 ΦΑΛΑΚΡΟ Κατ. ΕΟΣ Προσοτσάνης 710 370 16

2 15/10/2017 ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΝΤΡΙΣΙΝΙΚΟΣ 1.866 1.301 18

3 22/10/2017 ΒΕΡΜΙΟ ΜΟΥΝΤΑΚΗ 1.701 1.460 21

4 27/10/2017 ΑΓΡΑΦΑ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ 2.152 1.002 12

5 28/10/2017 ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΡΑΒΑ 2.184 933 18

6 29/10/2017 ΑΓΡΑΦΑ ΜΠΟΡΛΕΡΟ 2.017 1.310 28

7 05/11/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΝΩ ΠΗΓΑΔΙ 1.417 1.183 32

8 12/11/2017 ΒΟΡΑΣ ΚΑΤΑΡ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑΣ 620 886 12

9 03/12/2017 ΑΣΚΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙ 1.699 876

10 10/12/2017 ΠΙΕΡΙΑ ΤΟΥΡΛΑ 2.100 687

11 17/12/2017 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 1.200 730

ΟΡΕΙβΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΣωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρ. Άτομα

1 23/9/2017 ΒΟΪΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ-ΜΟΡΦΗ-ΔΑΣΥΛΛΙΟ 5 44

2 24/9/2017 ΒΟΪΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ-ΓΕΦ. ΣΒΟΛΙΑΝΗΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 5 24

3 24/9/2017 ΒΟΪΟ ΔΙΛΟΦΟ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ-ΓΕΦ. ΣΒΟΛΙΑΝΗΣ 6 20

4 01/10/2017 ΦΑΛΑΚΡΟ ΠΥΡΓΟΙ-ΧΙΟΝΟΤΡΥΠΑ-ΦΑΛΑΚΡΟ 6 12

5 08/10/2017 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΡΑΝΙΑ-ΒΡΥΣΗ ΚΑΤΗ-ΠΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 7 36

6 15/10/2017 ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΧΡΩΜΙΟ-ΚΟΡ. ΝΤΡΙΣΙΝΙΚΟΣ-ΜΕΣΙΑΝΟ ΝΕΡΟ ΧΡΩΜΙΟ 6 16

7 26/10/2017 ΑΓΡΑΦΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Μ3» 5 40

8 27/10/2017 ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑΦ. ΟΧΟΚ-ΒΟΥΤΡΙΚΑΚΙ-ΜΟΝΗ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ 6 27

9 28/10/2017 ΑΓΡΑΦΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΦ. ΚΑΜΑΡΑ-ΑΝΘΟΧΩΡΙ 5 16

10 12/11/2017 ΒΟΡΑΣ ΠΟΖΑΡ-ΜΠΟΥΡΙΚΑ-ΟΡΜΑ 7 18

11 19/11/2017 ΒΕΡΜΙΟ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ-ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ-ΤΣΑΝΑΚΗΣ 6 19

12 26/11/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΡΙΟΝΙΑ-ΛΙΒΑΔΑΚΙ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ 7

13 26/11/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΡΙΟΝΙΑ-ΕΝΙΠΕΑΣ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ 6

14 03/12/2017 ΑΣΚΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΜΟΥΡΙΚΙ-ΒΛΑΣΤΗ 5

15 10/12/2017 ΠΙΕΡΙΑ ΦΤΕΡΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ 7

16 17/12/2017 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-ΚΑΤΑΦ. ΣΕΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 6
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 ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α Ημ/νία Βούνο Πεδίο Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

1 22/10/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ - ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

160 V+ ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ. - ΚΑΛΕΣΗ 
Κ. - ΝΑΛΕΤΑΚΗ ΕΛ.

2 21/7/2017 ΚΥΠΡΟΣ-ΠΑΦΟΣ ΙΝΙΑ/ΔΡΟΥΣΙΑ ΓΕΡΑΚΟΠΕΤΡΑ/IRMOS 10 4 ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ Μ.

3 21/7/2017 ΚΥΠΡΟΣ-ΠΑΦΟΣ ΙΝΙΑ/ΔΡΟΥΣΙΑ ΓΕΡΑΚΟΠΕΤΡΑ/KONDI 20 4 ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ Μ.

4 21/7/2017 ΚΥΠΡΟΣ-ΠΑΦΟΣ ΙΝΙΑ/ΔΡΟΥΣΙΑ ΓΕΡΑΚΟΠΕΤΡΑ/G.A.P. 15 5c ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ Μ.

5 8/10/2017 ΣΕΡΡΕΣ ΜΙΚΡΟΣ ΒΥΡΟΣ STREET FIGHTER/SAKURA 13 5b ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ Μ.

6 8/10/2017 ΣΕΡΡΕΣ ΜΙΚΡΟΣ ΒΥΡΟΣ STREET FIGHTER/BALLOT 13 5b+ ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ Μ.

7 8/10/2017 ΣΕΡΡΕΣ ΜΙΚΡΟΣ ΒΥΡΟΣ STREET FIGHTER/VEGA 13 5c ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ Μ.

8 8/10/2017 ΣΕΡΡΕΣ ΜΙΚΡΟΣ ΒΥΡΟΣ STREET FIGHTER/ZANGIEF 13 5b+/5c ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ Μ.

9 8/10/2017 ΣΕΡΡΕΣ ΜΙΚΡΟΣ ΒΥΡΟΣ STREET FIGHTER/
CLAMMY

8 4b ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ Μ.

10 19-05-2017 MOYZAKI ΜΟΙΡΑ 5c ΚΑΛΕΣΗ Κ.

11 05-06-2017 ΣΠΗΛΑΙΟ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΣΠΗΛΑΙΟ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΦΑΣΟΥΛΑ

5b ΚΑΛΕΣΗ Κ.

12 05-06-2017 ΣΠ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΠ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΑΜΟΙ-ΣΕΤΤΑ 6a ΚΑΛΕΣΗ Κ.

13 05-06-2017 ΣΠ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΠ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ JOHNNY 5c ΚΑΛΕΣΗ Κ.

14 6/5/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ-ΗΛΙΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

60 VII ΚΟΥΓΚΑΣ Γ. - ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡ.

15 7/5/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΚΟΨΗ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ 220 VII- ΚΟΥΓΚΑΣ Γ. - ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡ. - 
ΚΑΪΣΑΣ ΑΝΤ. - ΦΑΣΟΥΛΑΣ Θ.

16 17/6/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΜΠΟΤΙΝΙ-ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ 160 5+ ΚΟΥΓΚΑΣ Γ. - ΠΙΤΡΗΣ ΣΤ.

17 18/6/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΜΠΟΤΙΝΙ-ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ-
ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ

161 5+ ΚΟΥΓΚΑΣ Γ. - ΚΑΪΣΑΣ ΑΝΤ.

18 4/6/2017 ΤΖΟΥΡΙΑΚΑΣ ΤΖΟΥΡΙΑΚΑΣ ΑΡΚΟΥΔΑ 120 VII ΚΟΥΓΚΑΣ Γ. - ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ 
Μ.-ΦΑΣΟΥΛΑΣ Θ.

19 6/7/2017 Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΙΣΙΟΥ-ΠΥΡ-
ΓΟΣ ΨΥΧΩΝ

SUNNY BAY 28 VI+/6a ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛ.

20 6/7/2017 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΙΣΙΟΥ-ΠΥΡ-
ΓΟΣ ΨΥΧΩΝ

ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ 20 VI+/6a ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛ.

21 21/5/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΚΟΨΗ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ 205 VΙΙ- ΚΟΝΤΟΣ Ν.-ΚΟΝΤΟΣ Β.-
ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΓΡ,

22 31/5/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ 205 VΙΙ- ΚΟΝΤΟΣ Ν.-ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΓΡ.

23 3/6/2017 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΣΟΥΡΓΙΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ ? VI- ΚΟΝΤΟΣ Ν.-ΣΜΑΓΑΔΟΣ 
ΓΡ.-ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ Β.

24 4/6/2017 ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΝΩΣΤΗ ΟΡΘΟΠΛΑΓΙΑ ? VI+ ΚΟΝΤΟΣ Ν.-ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.

25 10/6/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΜΠΟΤΙΝΗ-ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ 160 V+ ΚΟΝΤΟΣ Ν.-ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ 
Β.-ΣΤΙΒΑΚΤΑΡΑΚΗ ΧΡ.

26 2/7/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ 205 VΙΙ- ΚΟΝΤΟΣ Ν.-ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ 
Β.

το τρίμηνο του σ.ε.ο.
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27 08-07-2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ ΑΧΛΑΔΙ 170 IV+ ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ.-ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ 
Π.-ΚΑΛΕΣΗ ΑΙΚ.

28 29/7/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ ΜΑΤΙ 135 V+ ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.-ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.

29 13/7/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ COMICI 200 IV- ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.-ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-
ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡ.

30 27/8/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΜΠΟΤΙΝΙ-ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ 160 V+ ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.-ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ 
Ν.-ΒΙΡΟΖΗ ΣΤ.

31 7/10/2017 ΜΕΤΕΩΡΑ ΝΤΟΥΠΙΑΝΗ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 90 V+ ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.-ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ 
Κ.-ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Γ.

32 8/10/2017 ΜΕΤΕΩΡΑ ΝΤΟΥΠΙΑΝΗ ΙΣΙΔΩΡΑ 60 VI- ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.-ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ 
Κ.-ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ Γ.

33 21/10/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΜΠΟΤΙΝΙ-ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ 160 V+ ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.-ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ.

34 5/11/2017 ΒΕΡΟΙΑ ΠΙΤΟΥΛΙΑ MOGGOLIAN STREET 6Β ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.

35 5/11/2017 ΒΕΡΟΙΑ ΠΙΤΟΥΛΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 6Α ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.

36 5/11/2017 ΒΕΡΟΙΑ ΠΙΤΟΥΛΙΑ ΖΩΖΩ 5A ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.

37 5/11/2017 ΒΕΡΟΙΑ ΠΙΤΟΥΛΙΑ X.X. 5A ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.

38 5/11/2017 ΒΕΡΟΙΑ ΠΙΤΟΥΛΙΑ ΦΩΦΩ 5A ΚΟΥΓΚΑΣ Γ.

39 02/07/17 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ 205 VII- ΚΟΝΤΟΣ Ν.- ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑ-
ΚΗΣ B.

40 08/07/17 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΟΨΗ ΝΑΟΥΜ ΚΟΨΗ ΝΑΟΥΜ 2500 AD+ ΚΟΝΤΟΣ Ν.- ΚΟΝΤΟΣ 
Β.- ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ 
Β.-ΣΤΙΒΑΚΤΑΡΑΚΗ ΧΡ.-
ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΓΡ.

41 01/08/17 SPIK (ΣΛΟΒΕΝΙΑ) ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΘΟ-
ΠΛΑΓΙΑ

SPIKOV GRABEN 1300 ΙΙΙ-ΙV ΚΟΝΤΟΣ Ν.- ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ 
Β.-ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΓΡ.

42 04/08/17 DEBELA PEC 
(ΣΛΟΒΕΝΙΑ)

ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΘΟ-
ΠΛΑΓΙΑ

JESIH-POTOCNIK/
CENTRALNA SMER 

600 IV+ ΚΟΝΤΟΣ Ν.- ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΓΡ.

43 20/08/17 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ ΑΧΛΑΔΙ 170 -V ΚΟΝΤΟΣ Ν.- ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑ-
ΚΗΣ Β.

44 16/09/17 ΜΕΤΕΩΡΑ ΦΥΛΑΚΑΣ 
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΚΟΨΗ 180 VI- ΚΟΝΤΟΣ Ν.- ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ 
Β.-ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΓΡ.

45 17/09/17 ΜΕΤΕΩΡΑ ΝΤΟΥΠΙΑΝΗ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ 120 VI ΚΟΝΤΟΣ Ν.-ΚΟΝΤΟΣ Β.- ΖΑΡ-
ΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ Β.-ΣΜΑΓΑΔΟΣ 
ΓΡ.

46 04/11/17 ΒΕΡΜΙΟ ΚΡΑΣΤΑ ΤΣΑΚ 90 VI+ ΚΟΝΤΟΣ Ν.-  ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑ-
ΚΗΣ Β.

47 4/11/2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΖΗΛΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΗ 160 V+ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ν.-ΒΥΡΟΖΗ ΣΤ.

48 14/12/2017 ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΠΤΑ-
ΜΥΛΩΝ

ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ΒΑΖΕΛΙΝ 15 6a ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝ.

49 14/12/2017 ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΠΤΑ-
ΜΥΛΩΝ

ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ΤΣΙΟΥ ΠΙΟΥ 15 5c+ ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝ.

50 14/12/2017 ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΠΤΑ-
ΜΥΛΩΝ

ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ ΜΠΟΛ ΣΕ ΒΙΚΟΣ 15 6a ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝ.

51 14/12/2017 ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΠΤΑ-
ΜΥΛΩΝ

ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ Ο ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ 17 6b ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝ.

52 14/12/2017 ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΠΤΑ-
ΜΥΛΩΝ

ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ BETULA 15 6b+ ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝ.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ8

1ο Γυμνάσιο ευόσμου: στον χορτιάτη

Μετά την πρωτόγνωρη εμπειρία της περασμένης χρονιάς, οι 
καθηγητές της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας, 
πραγματοποίησαν την υπόσχεση που μας είχαν δώσει ότι θα 

ξανανέβουμε στον Χορτιάτη και θα μαζέψουμε και κάστανα… Και πράγματι!                                                                                                                          
Όταν μας ανακοίνωσαν την απόφαση τους, ο ενθουσιασμός και η χαρά μας ήταν μεγάλη. 
Θα είχαμε ακόμα μια φορά την ευκαιρία να γνωρίσουμε και να απολαύσουμε μία καινούρια 
διαδρομή και αυτή τη φορά θα ήταν Φθινόπωρο.  
Πράγματι, Οκτώβριος μήνας! Πρωί-πρωί ξεκινήσαμε και φτάσαμε στον Χορτιάτη. Η φύση 
διαφορετική σε σχέση με την περυσινή ανοιξιάτικη. Ένας πίνακας ζωγραφικής το τοπίο, με 
όλα αυτά τα χρυσοκιτρινοπράσινα χρώματα! Ανεβαίνοντας να και το χιονόνερο! Αυτό όμως 
δε μας εμπόδιζε να συνεχίζουμε και να συνεχίζουμε την πορεία μας.  
Τα καιρικά φαινόμενα εναλλάσσονταν, χιονόνερο-βροχή, ομίχλη. Η ομίχλη απέδιδε μια 
άλλη ομορφιά στο τοπίο!! Αφού περάσαμε το μονοπάτι με 
τις καστανιές, το μονοπάτι με τις λεύκες, 
φτάσαμε σ’ένα ξέφωτο. Οι εναλλαγές αυτές 
του βουνού ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και 
δημιουργούσαν συναισθήματα πρωτόγνωρα 
για μας. 
Στο ξέφωτο είδαμε πατημασιές από 
αγριογούρουνα και τεράστια μανιτάρια 
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για τα οποία μας έδωσε σημαντικές 
πληροφορίες ο κύριος Γιαννικόπουλος, 
ο οποίος ήταν ο οδηγός μας εκ μέρους 
του ΣΕΟ (Συλλόγου Ορειβατών 
Ελλάδος)όπως και πέρυσι. Ο κύριος 
Γιαννικόπουλος Ανέστης μας εξήγησε 
επίσης πώς μεταφέρονταν το νερό στο 
χωριό, πώς παρασκευάζανε τον πάγο 
οι χωρικοί, πώς τον φύλασσαν και 
πώς τον μετέφεραν και τον πουλούσαν 
μετά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
στις εμπορικές επιχειρήσεις και βέβαια στους πλούσιους 
Θεσσαλονικείς. Απομεινάρια αυτών των χώρων βέβαια υπάρχουν ακόμα και 
σήμερα για να θυμίζουν εκείνη την εποχή και για να μαθαίνουμε εμείς οι νεότεροι.                                                                                                                                        
Η επιστροφή όμως πλησιάζει. Αφού απολαύσαμε τα ωραία λουκάνικα και 
τη ζεστή φασολάδα στο καταφύγιο του ΣΕΟ, με την αρμονία και τη ζέστη 
που χάριζαν στον χώρο οι φλόγες των ξύλων από το τζάκι, ξεκινήσαμε.                                                                                                                    
Η βροχούλα και η ομίχλη μάς συντρόφευαν μέχρι το λεωφορείο.
Η εμπειρία μας για δεύτερη φορά μοναδική. Η κούρασή μας εναλλάσσονταν με το 
συναίσθημα της ικανοποίησης ότι και αυτή τη φορά τα καταφέραμε και φεύγαμε με τη 
διάθεση να το επαναλάβουμε.

Ευχαριστούμε κυρία Τσάμπουρα, 
κύριε Τούλη και κύριε 
Γιαννικόπουλε.

Αλεξοπούλου Ανθή,                                                                                                                                            
Aρζίδου βασιλική,
Μαθήτριες  β5               
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 Κείμενο: Νηφάλιος Οινόφλυξ
Φωτογραφίες: Θανάσης Μπαλτατζής, 

Νίκος Παπαδόπουλος, Ελένη Βαχαρίδου

ΙΚΑΡΙΑ
ορειβατώντας εν μέσω 

ρασκών, σκάρων 
και λούρων 
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Το εκκλησάκι της Θεοσκέπαστης.

Ικαρία Ένα ξεχασμένο νησί, 
κάπου εκεί, στο ανα-

τολικό Αιγαίο. Κοιτώντας το στο χάρτη, 
θυμίζει μακρόστενο σκουλήκι εν κινήσει 
με κατεύθυνση προς τη  Σάμο και την 
πάλαι ποτέ Καρία της Μικράς Ασίας. 
Καθόλου τυχαία και τα παλιότερα ονό-
ματά της όπως Δολίχη ή Μάκρις (από 
το μακρόστενο σχήμα της). Βέβαια την 
αποκαλούσαν και Ιχθυόεσσα (ίσως από 
τη λέξη ικόρ που σημαίνει στα φοινικι-
κά τόπος πλούσιος σε ψάρια) καθώς και 
Ανεμόεσσα για τους δυνατούς αέρηδες 
που έπνεαν και συνεχίζουν να πνέουν 
στο νησί. 
Αυτός όμως που καθόρισε το σημερινό 
όνομά της ήταν ο Ίκαρος ο γιος του πο-
λυμήχανου Δαίδαλου. 
“Ο μόνος τρόπος να δραπετεύσουν από το 
δαιδαλώδη λαβύρινθο του Μίνωα ήταν πε-
τώντας. Όλα πήγαιναν κατ’ ευχήν μέχρι που 
ο νεαρός  Ίκαρος παράκουσε τις οδηγίες του 
πατέρα του και πλησίασε υπέρ το δέον το 
φωτεινό δίσκο του ήλιου με αποτέλεσμα να 
λιώσει το κερί που έδενε τα φτερά στο σώμα 
του και να πνιγεί στο “Ικάριο” Πέλαγος. Ο 
Δαίδαλος έθαψε το σώμα του γιου του στο 
κοντινότερο νησί, το οποίο προς τιμήν του 

ονομάστηκε Ίκαρος - Ικαρία.”
Το πλοίο μετά από ένα μακρύ αλλά με 
ελάχιστα μποφόρ ταξίδι έδεσε στον ήρε-
μο και γραφικό Εύδηλο, το δεύτερο λιμά-
νι της Ικαρίας. 
Η πρώτη μας γνωριμία με το νησί ξεκί-
νησε από το χωριό Μαυράτο. Ακολου-
θήσαμε το λιθόστρωτο ανηφορικό  μο-
νοπάτι που το συνέδεε παλιότερα με το 
Καραβόσταμο, στη βόρεια πλευρά του 
νησιού. Αφού καλύψαμε 400 περίπου 
μέτρα υψομετρικά, βρεθήκαμε στη γυμνή 
κορυφογραμμή και συγκεκριμένα πάνω 
σε μια ράχη όπου στα μέσα της βυζα-
ντινής περιόδου δέσποζε το Καψαλινό 
Κάστρο στα 840 μ. Τα λιγοστά αρχαιο-
λογικά ευρήματα και η έλλειψη αναφο-
ρών καθιστούν δύσκολη τη χρονολόγηση 
του κάστρου. Ίσως να κατασκευάστηκε 
και να χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο, 
περιστασιακά, σε περιόδους πειρατικών 
επιδρομών.  Αγνοήσαμε το μονοπάτι που 
οδηγούσε στην κορυφογραμμή της ορο-
σειράς του Αθέρα ή Πράμνου και αρχίσα-
με τον ευχάριστο κατήφορο με τη μαγευ-
τική θέα προς το Καραβόσταμο. Παρα-
κάμψαμε την εντυπωσιακή παραλία του 
Άρη και μέσω ενός παραθαλάσσιου μο-
νοπατιού προσεγγίσαμε το Καραβόσταμο 
έχοντας διανύσει 12 περίπου χλμ., χωρίς 
να παραλείψουμε βεβαίως την επιβεβλη-

μένη στάση στην ταβέρνα 
“Μαντουβάλα” για λίγα 
μαυρομάτικα φασόλια και 
φυσικά σκάρους στη σχάρα. 
Ο σκάρος είναι ένα ψάρι της 
περιοχής και οι επαΐοντες 
προτιμούν τους κόκκινους 
(θηλυκούς) που τους θεω-
ρούν πιο νόστιμους από 
τους γκριζωπούς (αρσε-
νικούς).Τρώγεται μάλιστα 
με τα εντόσθιά του (αφού 
αφαιρεθεί προηγουμένως 
η χολή), και είναι τόσο νό-
στιμος που οι ντόπιοι λένε 
“ρίξε μου λαδολέμονο και το 
σκ@τό μου, φά’ το”… Το όλον 
συνοδεύτηκε με ντόπια μπί-
ρα, την περίφημη ΙΚΑΡΙΩ-



ΤΕΥΧΟΣ 185, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 13

Η παραλία του Να με τα ερείπια του ναού της Ταυροπόλου Αρτέμιδος.

ΤΙΣΣΑ τύπου Ale.
Ήδη το νησί αρχίζει να μας γοητεύει. Η 
επόμενη επιλογή μας είναι το μονοπάτι 
που ενώνει τον Άγιο Πολύκαρπο με το 
Καραβόσταμο.  Το μεγαλύτερο τμήμα του 
είναι  δασωμένο και έτσι η πορεία μας 
γίνεται ακόμη πιο ευχάριστη παρά το με-
γάλο μήκος της, σχεδόν 13 χλμ. Περνάμε 
έξω από τους Λαψαχάδες και το Κερα-
μωτό και σταματάμε για λίγο, τρόπος του 
λέγειν, στη μονή της οσίας Θεοκτίστης 
που ιδρύθηκε πριν το 1688 μ.Χ. έξω από 
το χωριό Πηγή. Αυτό που μας κάνει ιδι-
αίτερη εντύπωση είναι το γειτονικό πα-
ρεκκλήσι της Θεοσκέπαστης, κτισμένο 
στην κοιλότητα που έχουν δημιουργήσει 
δύο τεράστιοι γρανιτένιοι μεγάλιθοι, οι 
αποκαλούμενοι λούροι. 
Αίφνης μια θεσπέσια ευωδιά φρεσκο-
τηγανισμένων λουκουμάδων (κάτι αντί-
στοιχο με το άρωμα βανίλιας που αναδύ-
εται από το γνωστό υπόγειο εργαστήριο 
ζαχαροπλαστείου στη Θεσσαλονίκη) οδη-
γεί τους περισσότερους στο παρακείμενο 

καφενεδάκι-κυλικείο της κυρίας Μαρίας,  
φύλακα άγγελου της μονής. Αδειάζουμε, 
με την καλή έννοια, το μαγαζάκι και συ-
νεχίζουμε για τον Κάμπο, την αρχαία 
Οινόη, γνωστή το πάλαι για τους μονα-
δικούς αμπελώνες της. Όπως στον βράχο 
της Ακρόπολης είχε φυτέψει η Αθηνά την 
πρώτη ελιά, εδώ ο Διόνυσος είχε φυτέψει 
την πρώτη ιεράν άμπελον στην τοποθε-
σία Πράμνη Πέτρα, από την οποία προ-
ήρχετο ο περίφημος και υψηλόβαθμος 
Πράμνειος οίνος, το αρχαιότερο κρασί 
με ονομασία προέλευσης ΠΟΠ. 
Η πορεία μας κατέληξε στην παραλία του 
Κάμπου για ένα μπανάκι με την ψυχή 
στο στόμα, στην αφρόεσσά τε άμα και 
κυματόεσσα θάλασσα. Ένα μάλιστα από 
αυτά τα τεράστια κύματα με το οποίο 
συνεκρούσθην σφοδρώς, μου άρπαξε τα 
γυαλιά ηλίου από το πρόσωπο και φυσι-
κά δεν τα ξαναείδα.    
Ποιος πήγε στη Νικαριά και αγνόησε 
τον γραφικό όρμο του Να στη βορειοδυ-
τική πλευρά της, εκεί που κατοικούσαν 
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Ραπέλ στο φαράγγι της Χάλαρης.

οι Ναϊάδες, νύμφες των γλυκών νερών. 
Είναι το σημείο που εκβάλλει ο ποταμός 
της Χάλαρης αφού διασχίσει το ομώνυμο 
φαράγγι. Εκεί υπήρχε ο δωρικού ρυθμού 
ναός της ταυροπόλου Αρτέμιδος του 
6ου αι. π.Χ. Σε ορισμένες περιοχές τιμού-
σαν την θεά με το επίθετο ταυροπόλος, το 
οποίο σημαίνει ότι σύμβολό της ήταν ο 
ταύρος. Πράγματι νομίσματα της Ικαρίας 
και της Αμφιπόλεως την παρουσιάζουν 
όρθια πάνω σε ξαπλωμένο ταύρο ή καθι-
σμένη πάνω σε ταύρο που τρέχει. Σε κά-
ποια μνημεία μάλιστα εικονίζεται πάνω 
σε άρμα που το σύρουν δυο ταχύτατοι 
ταύροι. Σήμερα σώζονται μόνο το δάπε-
δο και τα θεμέλια του ναού. Τα υπόλοιπα 
αποτέλεσαν, ως είθιστο, οικοδομικό υλι-
κό και όχι μόνο για την ανέγερση ναών 
της νέας θρησκείας. 
Είχαμε χωριστεί σε δυο ομάδες. Οι της 
πρώτης ξεκινήσαμε από τον Αρμενιστή, 
και αφού διανύσαμε με τα πόδια αρκε-
τά χιλιόμετρα ανιαρού ασφαλτόδρομου  
αρχίσαμε την διάσχιση του φαραγγιού 

της Χάλαρης από τις εκβολές. Στο πρώ-
το κομμάτι του ποταμού συναντήσαμε 
εκατέρωθεν της κοίτης ευάριθμους αυ-
θαίρετους σκηνίτες, τους οποίους απ’ ότι 
διαπιστώσαμε μάλλον ενοχλήσαμε ξυ-
πνώντας τους. Ήταν ό,τι απέμεινε από τα 
«φρικιά» στα χρόνια του ‘70 – ’80.
Επρόκειτο για ξεχωριστούς τουρίστες 
που οι ντόπιοι αποκαλούν εύστοχα 
Γκρούβαλους ή Κρούβαλους. 
“Τα παλιά χρόνια υπήρχε ένας περιφερόμε-
νος πραματευτής που έστηνε πάγκους στα 
χωριά και πουλούσε διάφορα μικροπράγ-
ματα όπως ακριβώς κάνουν σήμερα και οι 
κρούβαλοι στις παραλίες και τα πανηγύρια. 
Το επίθετο αυτού του ανθρώπου ήταν Κου-
ρούβαλος… 
Για τυχόν αμύητους στα ικαριακά πράγματα, 
διευκρινίζω ότι διακρίνονται ειδικές κατη-
γορίες κρούβαλων (Αμμουδίτες, Αλάδωτοι, 
Μοντεχρήστοι κ.ά.), κάθε μια με τα δικά 
της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι Αμμου-
δίτες π.χ. χαρακτηρίζονται από το στήσιμο 
σκηνών στην άμμο της παραλίας. Οι Μοντε-



ΤΕΥΧΟΣ 185, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 15

χρήστοι δεν ονομάστηκαν έτσι από το ομώ-
νυμο ποντίκι στον Ισοβίτη του Αρκά, αλλά 
από μια μάλλον ηθελημένη παραφθορά του 
όρου «χρήστης» που την εποχή εκείνη δεν 
αναφερόταν στο Διαδίκτυο αλλά στην ινδι-
κή κάνναβη, μάλλον. Όσο για τους φοβερούς 
και τρομερούς Αλάδωτους, που είναι κυρίως 
υπεύθυνοι κατά τα φαινόμενα για τις προ-
στριβές της φυλής με τον ιθαγενή ικαριακό 
πληθυσμό, έλκουν την ονομασία τους από 
τις ντομάτες και τα λαχανικά που κλέβουν 
από τα περιβόλια, και τα τρώνε βέβαια ωμά 
(χωρίς λάδι)”. lexilogia.gr. 
Όσο ανηφορίζαμε, το πανέμορφο μονο-
πάτι μάς οδηγούσε πότε στη δασωμένη 
πλαγιά και πότε στην κοίτη του ποταμού, 
με ελάχιστο νερό δυστυχώς λόγω εποχής. 
Μόλις φτάσαμε στο γκρεμισμένο πλέον 
γεφύρι της Λουπάστρας αποφασίσα-
με να περιμένουμε για λίγο την δεύτερη 
ομάδα, η οποία είχε ξεκινήσει από τον 
Άγιο Πολύκαρπο, θα συνέχιζε μέχρι τον 
καταρράκτη Ραξούνια πάνω από τον 
Προφήτη Ηλία, και στη συνέχεια θα 
έμπαινε στο φαράγγι και θα συνέχιζε μέ-
χρι το Να.
Έχοντας συνεπώς χρόνο στη διάθεσή 
μας, δεν διστάσαμε κάποιοι να βουτή-
ξουμε στα νερά της μοναδικής ευρύχω-
ρης λιβάδας (βάθρας) που συναντήσαμε, 
ανάμεσα σε αμέτρητους γυρίνους και σε-
σηπότα φύλλα, με τους υπόλοιπους της 
παρέας να μας παρατηρούν ενεοί και κε-
χηνότες. 
Η συνάντηση δυστυχώς δεν επετεύχθη 
διότι όπως πληροφορηθήκαμε, οι φίλοι 
μας σε κάποιο σημείο του φαραγγιού εί-
χαν βρεθεί σε αδιέξοδο. Το μονοπάτι που 
ακολουθούσαν είχε πέσει και οι επιλογές 
που είχαν ήταν δυο: Ή θα γύριζαν πάλι 
πίσω ή θα κατέβαιναν στην κοίτη της 
Χάλαρης με σχοινί κάνοντας ραπέλ. Επι-
κράτησε η δεύτερη λύση. Κάποιοι βέβαια  
δυσκολεύτηκαν στην αρχή να πάρουν 
την απόφαση αλλά τελικά επιχείρησαν 
το απονενοημένο διάβημα. Η διαδικα-
σία υπήρξε χρονοβόρος αλλά με θετικό  
αποτέλεσμα. Απεδείχθησαν όλοι, και δεν 
ήσαν λίγοι άριστοι καταρριχητές.
Κατόπιν όλων αυτών εμείς συνεχίσαμε 

την πορεία μας και μπήκαμε στο γραφικό 
χωριό Χριστός, όπου αφού διαπιστώσα-
με ότι όλως παραδόξως οι κάτοικοι είναι 
ξύπνιοι και αρκετά μαγαζιά ανοιχτά, κά-
ναμε μια στάση προς αναπλήρωσιν των 
χαμένων ηλεκτρολυτών. 
“Ο Χριστός Ραχών είναι γνωστός και ως 
ορεινό γαλατικό χωριό καθ΄ ότι επιμένει 
σθεναρά να ακολουθεί τους δικούς του ρυθ-
μούς. Όλη τη μέρα τα μαγαζιά είναι κλει-
στά και η ζωή ξεκινά μετά τις 7 το βράδυ. 
Το ωράριο αυτό καθιερώθηκε βεβαίως διότι 
εξυπηρετούσε τους κατοίκους οι οποίοι δού-
λευαν όλη τη μέρα στα χωράφια τους και 
επέστρεφαν το βράδυ.” 
Εντάξει, στις μέρες μας γίνονται και κά-
ποιες παρασπονδίες… Τελικά αφού ξεδι-
ψάσαμε, συνεχίσαμε μέσω ασφαλτόδρο-
μου πλέον για τον Άγιο Πολύκαρπο το 
τέρμα της διαδρομής μας έχοντας διανύ-
σει πλέον των 18,5 χλμ. 

Στον οδικό άξονα Εύδηλου - Άγιου Κήρυ-
κου, κάπου στη μέση, βρίσκεται το χωριό 
Μονοκάμπι. Δεν είναι γνωστό για τις 
παραλίες του αλλά για την μοναδική εν 
Ελλάδι φελλοφόρο δρυ, την οποία είχε 
φυτέψει εδώ ο Ικαριώτης Μαλαχιάς Νι-
κόλαος. Βασικά είχε φέρει από το Μαρό-
κο τρία δενδρύλλια αλλά πρόκοψε μόνο 
το συγκεκριμένο. Αφού θαυμάσαμε, φω-
τογραφίσαμε και αγγίξαμε το εξωτικό για 
μας δέντρο, συνεχίσαμε εποχούμενοι 
μέχρι τον οικισμό Φανάρι (Φάρος), για 
να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο 
του Δράκανου στο βορειοανατολικότερο 
άκρο του νησιού. Απέναντι ακριβώς (ανα-
τολικά) στέκει επιβλητικό το όρος Κερκε-
τεύς της Σάμου. Το Δράκανο υπήρξε η 
δεύτερη σημαντικότερη πόλη της Ικα-
ρίας μετά την Οινόη. Ο ολοστρόγγυλος 
επιβλητικός μαρμάρινος λευκός πύργος 
της Ακρόπολης του Δράκανου γλίτωσε 
από την κατάρρευση την τελευταία στιγ-
μή. Αναστηλώθηκε το 2009 και αποτελεί 
σήμερα θαυμάσιο δείγμα αρχιτεκτονικής 
και κάλλους. Κατασκευάστηκε κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους και έπαιζε, λόγω 
θέσης, ρόλο παρατηρητηρίου και φρυ-
κτωρίας. Ήταν τριώροφος με ύψος 13,5 μ. 
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(σώθηκαν τα 12,95 μ.), εξωτερική διάμε-
τρο 8,40 μ. και πάχος τοίχου σχεδόν 1 μ. 
Περιδιαβαίνοντας τις αρχαίες πέτρες βρε-
θήκαμε μπροστά στα ερείπια ναού, όπου 
ανακαλύψαμε ότι η θεά Άρτεμις λατρευό-
ταν και εδώ αλλά ως Ειλείθυια (θεά του 
τοκετού). Συνεχίσαμε την πορεία μας στα 
κακοτράχαλα και απόκρημνα κάποιες 
φορές μονοπάτια, θαυμάζοντας αφ’ υψη-
λού την μαγική ακτογραμμή του ακρω-
τηρίου. Επισκεφτήκαμε το σπήλαιο του 
Διόνυσου (σύμφωνα με μια από τις πολ-
λές εκδοχές ο Διόνυσος γεννήθηκε και 
εδώ), και μέσω της παραλίας του Ιερού 
επιστρέψαμε στα λεωφορεία για να μετα-
βούμε στα Θέρμα, το χωριό με τις γνω-
στές από την αρχαιότητα ιαματικές πη-
γές και σήμερα σημαντικός θεραπευτικός 
τουριστικός προορισμός. Δεν διστάσαμε 
ούτε στιγμή να βουτήξουμε στην ελεύθε-
ρη για το κοινό σπηλιά στο λιμάνι, απ’ 
όπου αναβλύζουν τα ιαματικά νερά με 
θερμοκρασία που κυμαίνεται ανάμεσα 
στους 31 και 58 βαθμούς Κελσίου. Αφού 

αφήσαμε το σώμα μας για λίγα λεπτά 
στην θωπεία των υπέρθερμων αλιπηγών 
και εισπνεύσαμε το απαραίτητο άχρωμο, 
άοσμο και άγευστο ραδιενεργό ραδόνιο 
αποχωρήσαμε για μια μπιρίτσα. 
Ακολουθώντας ένα καταπληκτικό μονο-
πάτι καβατζάραμε τα Θέρμα και βρεθήκα-
με σε λίγα λεπτά για μεσημεριανό στην 
“Κληματαριά” του Άγιου Κήρυκου. 
Επιλέξαμε καθούρα (κατσικίσιο τυρί που 
ωριμάζει σε άλμη), αυγουστιάτικους κο-
λιούς στη σχάρα και σουφικό. 
“Μια τοπική παράδοση της Ικαρίας αναφέ-
ρει ότι μια νοικοκυρά δεν είχε προλάβει να 
μαγειρέψει στον άντρα της που γύρισε κου-
ρασμένος από τη δουλειά. Κατέβηκε λοιπόν 
στο περβόλι, έκοψε ό,τι ζαρζαβατικό βρήκε 
μπροστά της και γρήγορα -γρήγορα τα έβαλε 
μέσα στο τσουκάλι. Αφού ψήθηκε το φαγητό 
έβαλε να δοκιμάσει και καθώς έτρωγε έλε-
γε:  ‘Σου ‘φήκω, δε σου ‘φήκω’ (να σου αφή-
σω ή να μην σου αφήσω). Τόσο νόστιμο είχε 
γίνει το φαγητό και κάπως έτσι γεννήθηκε το 
σουφικό! Μοιάζει πολύ με το παραδοσιακό 

Ο ελληνιστικός πύργος του Δράκανου.
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μπριάμ, καθώς για την παρασκευή του χρη-
σιμοποιούνται τα ίδια λαχανικά, ωστόσο δεν 
τσιγαρίζεται τίποτα, ενώ το φαγητό ψήνεται 
στον ξυλόφουρνο και στο τέλος μπαίνει το 
λαδάκι. Αν πάλι ‘αρπάξει’ λίγο το κρεμμύδι 
στον πάτο της κατσαρόλας, κανένα πρόβλη-
μα. Οι ντόπιοι ισχυρίζονται πως είναι το μυ-
στικό της νοστιμιάς του.”
Η απομονωμένη και μακρινή Ικαρία 
υπήρξε ένα από τα πάμπολλα νησιά που 
«φιλοξένησαν» αριστερούς την περίοδο 
1938 -1954. Όμως από τους βυζαντινούς 
ακόμη χρόνους κατέληγαν εκεί όλοι όσοι 
αποτελούσαν εν δυνάμει απειλή για τον 
θρόνο. 
“Στην Ικαρία δεν υπήρχαν στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης εξορίστων όπως σε άλλες πε-
ριοχές. Η χωροφυλακή αναλάμβανε την 
συγκέντρωση, καταλογογράφηση και απο-
στολή των εξορίστων σε διάφορα χωριά του 
νησιού όπως οι Ράχες, το Γυαλισκάρι, ο Αρ-
μενιστής και ο Νας όπου οι πολιτικοί εξόρι-
στοι γνώρισαν τη φιλοξενία και τη ζεστασιά 
του ικαριώτικου λαού. Όπως προαναφέραμε, 

στρατόπεδα δεν είχε το νησί, οπότε οι εξό-
ριστοι καλούνταν να κατασκευάσουν μόνοι 
τους τα σπίτια τους. Οι κάτοικοι, βλέποντας 
τα σοβαρά προβλήματα των εξορίστων, τους 
περιέθαλψαν και τους φιλοξένησαν στα 
σπίτια τους. Οι εξόριστοι με τη σειρά τους 
βοηθούσαν και εκείνοι όπως μπορούσαν 
τους ανθρώπους του νησιού. aromaikarias.
blogspot.gr.”
Ο Μενέλαος Λουντέμης που πέρασε 
ένα διάστημα εξόριστος κι αυτός στην 
Ικαρία γράφει:
“Θυμούμαι πέρσι πούμασταν στο άλλο χω-
ριό, το Μαυράτο. Γη δεν είχε ούτε κείνο... 
Λίγη αλεσμένη πέτρα όπου φυτεύανε δέκα 
μαρούλια και πέντε κρεμμύδια. Μα κανένας 
τους δεν τα γεύτηκε. Όλα τα τάιζαν σ’ εμάς. 
Τα πετούσαν κρυφά τις νύχτες απ’ τα μεσό-
τοιχα. Μια μέρα μας έστειλαν αγγαρεία στην 
πέτρα. Τα πεζούλια απ’ όπου περνούσαμε 
ήταν στρωμένα με φρεκοκομμένα σύκα. Τά-
χαν αφησμένα στιβίτσες στιβίτσες απάνω 
στα συκόφυλλα για να τα βρούμε γυρνώντας 
απ’ τη σκληρή δουλιά. Αλλά τι να πρωτοθυ-

Στα βράχια του Αθέρα.
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Οι Φούρνοι από τον Αθέρα.

Στο Κακό Καταβασίδι του Αθέρα.



μηθώ; Το γάλα... Το κάθε σπίτι είχε από μια 
κατσικίτσα κι ένα σωρό παιδιά. Τα παιδιά 
αυτά από τότε που πήγαμε εμείς χάσανε το 
γάλα τους. Μας τόδιναν με χίλιες πονηριές 
για τους αρρώστους μας…” 
Η οροσειρά του Αθέρα αποτελεί την 
σπονδυλική στήλη του νησιού και η δι-
άσχισή της είναι εκ των ων ουκ άνευ για 
έναν οδοιπόρο. Με αφετηρία το Μαυ-
ράτο αφήνουμε πίσω μας το Καψαλινό 
Κάστρο και συνεχίζουμε με νοτιοδυτική 
κατεύθυνση ακολουθώντας την κορυ-
φογραμμή. Πλησιάζοντας στην κορυφή 
Εφανός  στα 1040 μ., την ψηλότερη του 
Αθέρα, δεχόμαστε ριπές ανέμου που αρ-
κετές φορές μας κάνουν να χάνουμε την 
ισορροπία μας. Η θέα ανυπέρβλητη, αν 
και κάθε τόσο πυκνά σύννεφα την διακό-
πτουν, αλλά ευτυχώς για λίγο. Κάνει κρύο 
και αυτό μας εξυπηρετεί ιδιαίτερα. Υπό 
άλλες συνθήκες δεν θα αποτολμούσαμε 
το εγχείρημα αυγουστιάτικα. Περνάμε 
την κορυφή Τσολιάς στα 1020 μ. και 

αμέσως μετά μας περιμένει ένα απόκρη-
μνο πέρασμα με το ανάλογο όνομα Κακό 
Καταβασίδι. Ακολουθεί η κορυφή Προ-
φήτης Ηλίας στα 949 μ. και λίγο μετά 
η κορυφή Πούντα στα 900 μ. Μας έκα-
ναν εντύπωση οι αναρίθμητες τεράστιες 
πλάκες από σχιστόλιθο φυτεμένες κατα-
κόρυφα στο έδαφος που σχημάτιζαν ένα 
μακρύ επιμήκη φράχτη. Απ’ ότι μάθαμε 
εμπόδιζαν τα κατσίκια να περνάνε από 
την άλλη πλευρά. 
Το τοπίο αρχίζει να αλλάζει, και ξαφνικά 
βρισκόμαστε να περπατάμε με προσοχή 
σε ένα ασβεστολιθικό πεδίο με αναρίθ-
μητα φρέατα, ήγουν μικρές και μεγάλες 
κοιλότητες, που σχηματίστηκαν από την 
έντονη καρστική διάβρωση. Κάτι σαν  
κρεβάς (ρωγμές παγετώνα) αλλά σε ασβε-
στόλιθο. 
Μετά τη Μικρή Πούντα κατηφορίζου-
με προς το διάσελο του Αγίου Δημητρίου 
έχοντας δεξιά μας την κορυφή Κεφάλα 
και πάνω της το εκκλησάκι του Αγίου Γε-

Το δάσος του Ράντη.
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ωργίου του Δοργανά, ό,τι απέμεινε από 
το βυζαντινό Κάστρο του Κοσκινά.
Διασχίζουμε το δρόμο που ενώνει τον 
Εύδηλο με τον Μαγγανίτη και απολαμ-
βάνουμε ένα τμήμα από το περίφημο 
δάσος του Ράντη συνολικής έκτασης 
16 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το μεγα-
λύτερο μέρος του καλύπτεται από αριές 
(Quercus ilex - είδος δρυός), ορισμένες 
από  τις οποίες φτάνουν την ηλικία των 
300 ετών. Άλλα είδη που συναντά κανείς 
σε μικρότερους αριθμούς είναι η κουμα-
ριά (Arbutus unedo), η γλιστροκουμα-
ριά (Arbutus andrachne) και το φιλλίκι 
(Phillyrea sp.). Το δάσος κηρύχθηκε “δι-
ατηρητέο μνημείο της φύσης” το 2014.
Μετά τη θέση Σταυρί αγνοούμε το μονο-
πάτι για τον Μαγγανίτη και συνεχίζουμε 
για τη θέση “Παπουτσοκρύφτης” στα 
720 μ.  
“Όταν πήγαιναν οι κάτοικοι του Μαγγανίτη 
στα πανηγύρια των χωριών της Μεσαριάς 
και των Ραχών, για να μη χαλάσουν τα καλά 
τους τα παπούτσια περπατώντας στα ανηφο-
ρικά πέτρινα μονοπάτια, τα κρατούσαν στο 
χέρι και όταν έφθαναν στην κορυφή έκρυ-
βαν στο βράχο τα παλιά τους παπούτσια και 
φορούσαν τα καλά τους για να πάνε στα πα-
νηγύρια καλοντυμένοι.”
Με κατεύθυνση βορειοδυτική πλέον 
συνεχίζουμε τη μεγάλη πορεία μας με 
στόχο τη μονή Ευαγγελισμού της Θεοτό-
κου του 1460, περισσότερο γνωστής ως 
μονή Μουντέ μέσα στα πεύκα. Ως προς 
την προέλευση του ονόματος, σύμφωνα 
με μια εκδοχή οφείλεται στους Ιταλούς 
(κατοχή) οι οποίοι λόγω της θέσης της 
την είχαν ονομάσει μονή του βουνού – 
monte – μουντέ. 
Κατάκοποι πλέον μετά από μια πορεία 
μήκους 29 και πλέον χιλιομέτρων και δι-
άρκειας πάνω από δέκα ώρες φτάνουμε 
στο τέρμα, στον Άγιο Πολύκαρπο την κα-
τάλληλη ώρα, δηλαδή μετά τις επτά, την 
ώρα που άνοιγε ο «Μητσάρας με τα περί-
φημα υπερμεγέθη σουβλάκια του… 
Οι Ικαριώτες, όντες φύσει ελεύθεροι άν-
θρωποι είχαν ξεσηκωθεί στις 17 Ιουλί-
ου του 1912, έδιωξαν του Τούρκους και 
ίδρυσαν για πέντε μήνες ανεξάρτητο 

κράτος με το όνομα “Ελευθέρα Πολιτεία 
Ικαρίας” με δικό τους στρατό, νόμισμα, 
γραμματόσημο, ύμνο και μια μπλε ση-
μαία με λευκό σταυρό στη μέση. Η μη-
τέρα Ελλάς ήτο απησχολημένη εκείνο το 
διάστημα με τους βαλκανικούς πολέμους 
που μόλις είχαν αρχίσει. Ενώθηκε λίγους 
μήνες αργότερα με την Ελλάδα, το Νο-
έμβριο του 1912, με την άφιξη εκεί του 
ελληνικού στόλου.
Τελικά ο Άγιος Πολύκαρπος, για τεχνι-
κούς λόγους, έγινε η αφετηρία και το τέρ-
μα των περισσότερων διαδρομών μας. 
Μας βόλεψε. Τα δυο ογκώδη και μακριά 
πούλμαν των 52 θέσεων δεν μπορούσαν 
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να κινηθούν στους στενούς και με συνε-
χείς ανακάμπτοντες ελιγμούς δρόμους 
της Ικαρίας. Ταλαιπωρηθήκαμε πολύ και 
αρκετές φορές γίναμε θέαμα για τους κα-
τοίκους, οι οποίοι έβγαιναν από τα μαγα-
ζιά και τα σπίτια τους για να απολαύσουν 
τους δεξιοτέχνες νεαρούς οδηγούς μας. 
Πήραμε όμως το μάθημά μας. Αν θες να 
επισκεφτείς συλλογικά ένα νησί τότε επι-
λέγεις πούλμαν 40 θέσεων. Κανόνας!  
Μια υπέροχη και ήπια θα έλεγα διαδρο-
μή που δεν πρέπει να παραλείψει κανείς 
είναι το φαράγγι του Μύρσωνα (μυρ-
σινιές λένε στο νησί τις μυρτιές). Μετά 
τον Άγιο Πολύκαρπο βρεθήκαμε στο Μι-

κρό Φράγμα του ποταμού Μύρσωνα με 
τη γκουρμέ Καντίνα του Παπά. Την δι-
αχειριζόταν πράγματι ένας παπάς με τη 
γυναίκα του και είχε γίνει διάσημη για 
τους λουκουμάδες της. Εδώ και μερικά 
χρόνια την παράδοση συνεχίζει η Ουα-
λή καθηγήτρια αγγλικών Λέιλα Λάφμαν. 
Πολύ θα θέλαμε να τους γευτούμε πλην 
φευ ήταν νωρίς και δεν είχε κάψει ακόμα 
το λάδι. Παρακάμψαμε τη μονή Μουντέ 
και ακολουθήσαμε το καλά σημαδεμένο 
μονοπάτι που κινείται μέσα στην οργι-
αστική βλάστηση. Λίγο πριν φτάσουμε 
στο Γιαλισκάρι σταματήσαμε σε ένα κα-
ταπληκτικό σημείο με θέα στη θάλασσα 

Από τη Μεσαχτή προς το Γιαλισκάρι.
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από τη μια και στη χαράδρα του Μύρ-
σωνα από την άλλη. Στο μεταξύ κάποιες 
κυρίες της ομάδας βρήκαν την ευκαιρία 
και γέμισαν τις πλαστικές σακούλες τους 
με τα παρεξηγημένα φραγκόσυκα, τα 
οποία όπως μας είπαν κάνουν εξαιρετική 
μαρμελάδα. Κάναμε μια μικρή στάση για 
κακαβιά, σε ατομικά κατσαρολάκια, στου 
Κελάρη και συνεχίσαμε παραλιακώς την 
πορεία μας συμπληρώνοντας 10 χλμ. μέ-
χρι την γειτονική Μεσαχτή, από τις πιο 
in παραλίες του νησιού. Δεν αντισταθή-
καμε στα θέλγητρα της θάλασσας που 
όλως παραδόξως ήταν ήρεμη, και βουτή-
ξαμε. Αν μου πείτε ότι αυτό δεν επιτρέ-
πεται μετά το φαγητό θα σας απαντήσω 
ευθέως ότι το ψάρι είναι σαν  φρούτο. 
Πλησίαζε η ώρα της επιστροφής στον 
Εύδηλο και ενώ περιμέναμε την άφιξη 
των λεωφορείων ταΐζαμε τα υπεράριθμα 
νεροχελωνάκια που ζουν στον υγρότοπο 
που δημιουργούν οι εκβολές του Μύρσω-

να, λίγα μέτρα από τη θάλασσα. 
Η μέρα για μένα έκλεισε με εξαιρετικά, 
λαρτζ, φρέσκα θράψαλα τηγανητά, με θέα 
στο “Ρακόστρωτο” στον Εύδηλο. Για 
πολλούς άλλους όμως το γλέντι μόλις άρ-
χιζε. Φόρεσαν τα καλά τους και μετέβη-
σαν στο Μάραθο για να πάρουν μέρος 
ίσως στην μεγαλύτερη ατραξιόν του νη-
σιού, το ικαριώτικο πανηγύρι. Χόρεψαν, 
ήπιαν και  έφαγαν το περίφημο ρασκό 
(ημιάγριο κατσίκι ελευθέρας βοσκής) υπό 
τους ήχους του Φάκαρου, του πρώτου 
βιολιού της Ικαρίας.
Αφετηρία για την τελευταία διαδρομή 
μας στο πανέμορφο νησί ήταν το αμφιθε-
ατρικά χτισμένο Καραβόσταμο. Το μο-
νοπάτι μέσα από μια κατάφυτη διαδρο-
μή μας οδήγησε στην ορεινή Αρέθουσα 
των εκατό κατοίκων. Κάνοντας ένα μικρό 
περίπατο ανακαλύψαμε κάποιες από τις 
ομορφιές του χωριού, όπως την εκκλησία 
της Αγίας Μαρίνας με το ύψους είκοσι 

Στο μονοπάτι του Καραβόσταμου.
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Ο βοτανοσυλλέκτης της Αρέθουσας.

μέτρων καμπαναριό και τα λιτά σπιτάκια 
της στολισμένα με πολύχρωμα λουλού-
δια σε γλάστρες. Καταλήξαμε στη σκια-
σμένη από τεράστιες αριές πλατεία αλλά 
δυστυχώς το καφενείο “Στου Τσάρου” 
(ιδιαίτερα προκλητικός για την Ικαρία 
τίτλος) ήταν κλειστό. Το χαρακτηριστι-
κό ικαριώτικο ωράριό του, αναρτημένο 
στο τζάμι της πόρτας, ήταν σαφές: Πρωί 
11.30 – 16.30, Απόγευμα 19.30 - … Χα-
λαρά! Εξυπηρετηθήκαμε όμως από την 
φιλόξενη ιδιοκτήτρια του παντοπωλεί-
ου που βρισκόταν ακριβώς απέναντι. Η 
παραμονή στο όμορφο χωριό τελείωσε 
με την εμφάνιση του διάσημου Δρυί-
δη,  κατά κόσμον Διαμαντή Βασίλαρου, 
μεγάλου βοτανοσυλλέκτη, έλκοντα την 
καταγωγήν από την Αρέθουσα. Διέθετε 
βοτάνια διά πάσαν νόσον, μέχρι και ανε-
βασόχορτο…
Συνεχίσαμε για την Πέρα Αρέθουσα και 
διασχίζοντας τις ζούγκλες της Ικαρίας 
κατηφορίσαμε στην παραλία Άρης έχο-
ντας καλύψει 10 χλμ., για ένα μπανάκι. 
Κατηφείς επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο 
και αρχίσαμε να τακτοποιούμε τις βαλί-
τσες. Πλησίαζε η ώρα για το ατέλειωτο, 
κυριολεκτικά, ταξίδι της επιστροφής. 
Τι να πρωτοπεί κανείς γι’ αυτό το πρωτό-
γονο και έξω από το σύστημα νησί.
Ξεχασμένο από το ελληνικό κράτος του-
λάχιστον μέχρι το 1974. Τότε άρχισαν 
να διανοίγονται και να κατασκευάζο-
νται κάποιοι δρόμοι οι οποίοι βεβαίως 
δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Όμως 
οι Ικαριώτες δεν διαμαρτύρονται. Είναι 
ολιγαρκείς και θα έλεγα αυτάρκεις. Αξι-
οποιούν τα πάντα. Όπου βρεθεί ένα κομ-
ματάκι γόνιμης γης μετατρέπεται αυτό-
ματα σε λαχανόκηπο. Κάνουν πανηγύρια 
και με ένα μέρος των εσόδων καλύπτουν 
ελλείψεις χωρίς να περιμένουν την βοή-
θεια του κράτους. Μπορεί να μην έχουν 
καλή συγκοινωνία όμως αρκεί να βγεις 
στο δρόμο και ο πρώτος που θα περά-
σει με αυτοκίνητο θα σε εξυπηρετήσει 
αδιακρίτως. Ακόμη και ο Στέλιος, ο αγο-
ραίος (με την καλή έννοια) ταξιτζής, θα 
πληρωθεί για την κούρσα του αλλά όσο 
χρόνο κρατήσει η διαδρομή θα ακούσεις 

την πιο ψαγμένη μουσική, από Βαμβακά-
ρη μέχρι Μπαχ. Και φυσικά δεν βιάζεται 
διόλου για το επόμενο ραντεβού…
Ένα άγριο νησί που παραμένει ανεξερεύ-
νητο  όσο κι αν το έχεις γυρίσει. Ένας 
επίγειος παράδεισος όπου ο χρόνος στα-
ματά, με χαλαρούς, ζεστούς και φιλόξε-
νους κατοίκους. 
Ίσως να ταλαιπωρηθείς λίγο για να τη 
γνωρίσεις αλλά θα σε ανταμείψει.
Όπως και νάχει, στην Ικαρία θέλεις να 
ξαναπάς. Οι καιροί αλλάζουν, η Ικαρία 
όχι.
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Αναρρίχηση στο Spik
σΛοΒεΝΙΑ 2017
Κείμενο - Φωτογραφίες:  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟ SPIK

Οι κορυφές Spik, Triglav και Jalovec 
είναι μεταξύ αυτών που ξεχωρίζουν 

στις Ιουλιανές Άλπεις. Ο δικός μας στό-
χος ήταν η βόρεια πλευρά τού, σε σχήμα 
πυραμίδας, Spik (2.472 μ.) όπου οι αναρ-
ριχητικές διαδρομές έχουν κερδίσει την 
διεθνή αναγνώριση.
Στις 29 του Ιούλη ξεκινήσαμε από τη 
Θεσσαλονίκη και μετά από πολλά οδικά 
χιλιόμετρα φτάσαμε νωρίς το επόμενο 
μεσημέρι στην κατασκήνωση όπου θα μέ-
ναμε, στο χωριό Mojistrana. Μετά από 
λίγη ώρα ξεκούρασης πήραμε τον δρόμο 
για το Gord Martuljek, ένα χωριό λίγα 
χιλιόμετρα μακριά μας, για φαγητό αλλά 
και περισσότερο για να δούμε την κορυ-
φή η οποία ήταν ορατή από εκεί. Η εικό-
να της προσωπικά με εντυπωσίασε. Μια 
πυραμίδα να δεσπόζει ανάμεσα σε άλλες 
κορυφές, πολύ όμορφη, ειδικά από κοντά.
Δίχως λοιπόν να χάνουμε χρόνο και δε-
δομένου ότι οι προβλέψεις του καιρού 

έδιναν πιθανές καταιγίδες στα μέσα της 
εβδομάδας, ξεκινήσαμε νωρίς το μεση-
μέρι της επόμενης μέρας για το βουνό. 
Ήμασταν έτοιμοι. Χρειάστηκαν περίπου 
δυόμιση ώρες περπάτημα σε ένα όμορφο 
δασωμένο μονοπάτι για να φτάσουμε στο 
Pod Spikom στα 1.400 μ., ένα καταφύ-
γιο ανάγκης στη βόρεια πλευρά του Spik, 
όπου και θα διανυκτερεύαμε. 
Κοιτάζοντας την ορθοπλαγιά μπορούσες 
να διακρίνεις κάποιες αναρριχητικές 
γραμμές. Με τον Γιώργο (Γκάλιο) είχα-
με αποφασίσει να κάνουμε την Direkta 
Smer, μια διαδρομή στη μέση της ορθο-
πλαγιάς. Με υψομετρική διαφορά 900 μ., 
ανάπτυγμα πάνω από 1.000 μ. και βαθ-
μολογία στο V+ ήταν αρκετά απαιτητική. 
Ανοίχτηκε το 1926 από τους Mira Mar-
ko Debelak (γυναίκα) και Stane Tom-
insek, είχε τα χαρακτηριστικά  μεγάλης 
ανάβασης και την εποχή εκείνη θεωρού-
νταν μια από τις τελειότερες και πιο δύ-
σκολες διαδρομές των Άλπεων. Το ίδιο 
απόγευμα είπαμε με τον Αντώνη (Καϊσά) 

Το καλοκαίρι, με την βοήθεια του ΣΕΟ, οργανώθηκε μια αποστολή στις Ιουλιανές 
Άλπεις της  Σλοβενίας και συγκεκριμένα στο εθνικό πάρκο (δρυμό) “Triglav” το 
οποίο βρίσκεται στο βορειοδυτικό της τμήμα. Καλύπτει περίπου το 4% της συνολικής 
έκτασης της χώρας και αποτελείται από πάρα πολλές κορυφές με την ψηλότερη να εί-
ναι το Triglav από όπου προέρχεται και το όνομα του δρυμού. Η επισκεψιμότητά του 
ανέρχεται σε χιλιάδες άτομα το χρόνο αφού εκτός από την αναρρίχηση (η οποία ήταν 
και ο στόχος μας) προσφέρει και άλλες αθλητικές δραστηριότητες για τον επισκέπτη 
όπως ποδηλασία και διαδρομές via-ferrata. 
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Η ατέλειωτη σάρα.

να κάνουμε μια βόλτα, περισσότερο ανα-
γνωριστική, για το μονοπάτι που θα μας 
οδηγούσε στη βάση της ορθοπλαγιάς. 
Φτάνοντας κοντά μπορούσε κάποιος να 
καταλάβει τον όγκο της και την επιβλητι-
κότητά της. Από το καταφύγιο στη βάση 
ήταν μια απόσταση περίπου 30 λεπτών 
με τα πόδια. 
Την επόμενη λοιπόν ημέρα, νωρίς το 
πρωί, και αφού είχαμε ξεκουραστεί αλλά 
και φάει καλά ξεκινήσαμε για τη βάση με 
στόχο να είμαστε εκεί με το χάραμα. Το 
πρώτο τμήμα της διαδρομής, αποκαλού-
μενο και “πράσινο κεφάλι”, ήταν ένας 
μυστήριος λόφος και το σκαρφάλωμα δεν 
ήταν και πολύ ευχάριστο, αφού θυμηθή-
καμε τα παιδικά μας χρόνια και κάναμε 
τον Ταρζάν, όπως είπε και ο Γιώργος, σε 
δέντρα που από το χειμωνιάτικο χιόνι 
ήταν όλα ξάπλα. Με τον Γιώργο μπροστά, 
φτάσαμε στην κορυφή του κεφαλιού πε-
ρίπου στις 07.00 π.μ. και είχαμε διανύσει 
περίπου τα πρώτα 200 μέτρα μας. Από 

την κορυφή και μετά υπήρχε μόνο βρά-
χος, είχαν τελειώσει τα δέντρα. Δεθήκα-
με και κινηθήκαμε παράλληλα με στόχο 
το πατάρι του Dibona, μια μικρή κόψη 
με εύκολα λούκια και καμινάδες. Με το 
που φτάσαμε στο πατάρι κάναμε και το 
πρώτο μας ρελέ, έχοντας σκαρφαλώσει 
ήδη περίπου 450 μέτρα από τη συνολι-
κή διαδρομή. Δεν χάσαμε χρόνο, αφού 
έπρεπε να κάνουμε άλλα τόσα και πιο 
απαιτητικά πλέον. Λίγο νεράκι, μια ματιά 
στα σχέδια και ο Γιώργος ξεκίνησε την 
πρώτη σχοινιά με το σύνολο αυτών να εί-
ναι δεκαέξι. Οι πρώτες οχτώ ήταν σχετι-
κά εύκολες με λούκια, καμινάδες, πλάκες 
και ένα μικρό δίεδρο που μας προετοίμα-
ζε για το μεγάλο δίεδρο στη συνέχεια. Ο 
βαθμός δυσκολίας μέχρι τώρα ήταν στο 
III+ με IV και είχε και ένα πέρασμα Vου 
βαθμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να πω 
ότι σε δυο από αυτές τις οχτώ σχοινιές 
αναγκάστηκα να ξεστήσω το ρελέ πριν να 
κάνει ο Γιώργος ένα καινούριο, κι αυτό 
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επειδή οι σχοινιές ήταν αρκετά μεγάλες 
με αποτέλεσμα για πέντε με δέκα μέτρα 
να σκαρφαλώνουμε μαζί, με τα σχοινιά 
τεντωμένα ώστε να κάνει ρελέ στα ήδη 
υπάρχοντα παλιά καρφιά της διαδρομής.
Φτάσαμε λοιπόν στο πιο χαρακτηριστικό 
κομμάτι της διαδρομής. Εκεί συναντή-
σαμε ένα κάθετο και ομοιόμορφο δίεδρο 
που απαιτούσε τέσσερις σχοινιές, περί-
που 150 μέτρα, με την δεύτερη και τέ-
ταρτη να είναι οι πιο ζόρικες με βαθμό 
δυσκολίας στο V+. Η πρώτη και η τρίτη 
σχοινιά είχαν βαθμό δυσκολίας IV+ και 
V αντίστοιχα.
Το γεγονός ότι σκαρφαλώναμε περίπου 
επτά ώρες δεν μας πτόησε από το να 
ευχαριστηθούμε και να απολαύσουμε το 
δίεδρο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας 
μεταφέρω την εικόνα του Γιώργου που 
σκαρφάλωνε ενώ τον ασφάλιζα. Ήταν 
απίστευτος! Καταλάβαινε κάποιος την 
εμπειρία που έχει από το πόσο καλά “διά-
βαζε” τον βράχο και το λέω αυτό επειδή 
στο τελείωμα του δίεδρου είχε ένα εξό-

γκωμα. Όταν έφτασε εκεί λοιπόν, χωρίς 
να χάσει χρόνο για να σκεφτεί, πέταξε το 
δεξί του πόδι απέναντι και κυριολεκτικά 
οριζοντιώθηκε, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
φαίνεται πολύ απλό και εύκολο. Κοιτά-
ζοντάς τον να το κάνει όλο αυτό και ρί-
χνοντας μια κλεφτή ματιά προς τα κάτω 
και πίσω μου, χαμογέλασα και είπα: “Τί 
λες τώρα, κοίτα να δεις τί κάνει! Θα μας 
τρελάνει ο Γκάλιος εδώ πάνω…” Όπου κι 
αν βρισκόμουν εγώ σαν επικεφαλής θα 
έκανα αρκετή ώρα μέχρι να βρω την κα-
τάλληλη κίνηση. Βέβαια, όταν έφτασε η 
σειρά μου για να το περάσω κατάλαβα ότι 
αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος. 
Το δίεδρο είχε τελειώσει και έμεναν ακό-
μα τέσσερις σχοινιές. Η πρώτη από αυ-
τές ήταν μια πολύ όμορφη και αρκετά 
μεγάλη σε ανάπτυγμα καμινάδα με τον 
βαθμό δυσκολίας της να είναι στο V και 
η τελευταία δύσκολη σχοινιά της διαδρο-
μής, αφού μετά ακολούθησε ένα λούκι IV 
βαθμού που μας έβγαλε σε ένα “παράθυ-
ρο”. Από εκεί και μετά, ακολούθησαν δυο 
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πολύ εύκολες σχοινιές και βγήκαμε στην 
κορυφή.
Αρκετά κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι 
και ικανοποιημένοι, ύστερα από δώδεκα 
ώρες αναρρίχησης, βρεθήκαμε στην κο-
ρυφή Spik. Η θέα από ψηλά ήταν υπέ-
ροχη. Αφού ηρεμήσαμε από την ένταση 
της διαδρομής, υπογράψαμε στο βιβλίο, 
βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες, μα-
ζέψαμε ό,τι δεν θα χρειαζόμασταν για την 
επιστροφή, δηλαδή σχεδόν όλα τα υλικά 
μας και σιγά-σιγά πήραμε τον δρόμο της 
επιστροφής. Για μένα αλλά και για τον 
Γιώργο δεν ήταν ιδιαίτερα απολαυστι-
κό το κατέβασμα. Αρκετά μέτρα σε βρά-
χο, παρόμοιο με εκείνον στο λούκι του 
Μύτικα στον Όλυμπο, και στη συνέχεια 
μια απότομη πλαγιά με ψιλή σάρα. Εκεί-
νη την ημέρα είχε και αρκετή ζέστη με 
αποτέλεσμα να μας τελειώσει το νερό. Η 
παρηγοριά μας ήταν ότι σε μερικά μέτρα 
θα μπαίναμε πλέον σε δασωμένο κομμάτι 
και έτσι θα είχαμε λίγη σκιά. Δυστυχώς 

όμως κατεβαίναμε από την δυτική μεριά 
του βουνού και επειδή ήταν πλέον από-
γευμα δεχόμασταν τον ήλιο κατά πρόσω-
πο. Αλλά και το ίδιο το μονοπάτι ήταν και 
αυτό απότομο, τόσο που αναρωτιόμα-
σταν με τον Γιώργο: “Υπάρχει άραγε κό-
σμος που ανεβαίνει και κατεβαίνει αυτό 
εδώ το πράγμα; Και όμως, ναι, υπάρχει!” 
Ύστερα από τρεις ώρες περίπου ήμασταν 
κάτω, μέσα στο ρυάκι που ακούγαμε από 
ώρα καθώς κατεβαίναμε. Ήπιαμε μπόλικο 
παγωμένο νερό και βουτήξαμε τα πόδια 
μας μήπως και ανακουφιστούν λιγάκι. 
Έτσι, σε δεκαπέντε ώρες περίπου πετύχα-
με τον στόχο μας, δηλαδή την ανάβασή 
μας από την βόρεια πλευρά και την κα-
τάβασή μας από την δυτική πλευρά του 
Spik. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον ΣΕΟ Θεσσαλονίκης που μας 
βοήθησε να πραγματοποιήσουμε αυτό το 
ταξίδι στη Σλοβενία. Επίσης, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιώργο Γκά-
λιο που κάναμε μαζί αυτή την διαδρομή.
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Ο Χρήστος στην τελευταία καμινάδα.

Στην κορυφή του Spik.
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ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

επιπλέον σημαίνει ότι:

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

2. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που 
απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της 
τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

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

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

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

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

οί προκαταβολεΣ Σε περίπτωΣή ματαίωΣήΣ τήΣ ΣυμμετοΧήΣ ουτε επίΣτρεφο-
νταί, ουτε ΣυμΨήφίΖονταί με αλλή υποΧρεωΣή του καταβαλλοντοΣ
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΙΑΝουΑΡΙοσ 2018

ΔΙΗΜΕΡΟ 
ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ
06-01-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
07-01-18

ΘΑΣΟΣ
Με ανάβαση στο Υψάριο (1.206 μ.).

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14-01-18

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
(ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πλατανάκια (300 μ.),
Καταφύγιο Σ.Ε.Ο. (1.000 μ.), 
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +-962 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χορτιάτη (570 μ.),
Καταφύγιο Σ.Ε.Ο. (1.000 μ.)
(στο μονοπάτι «Ζούγκλα») 
Απόστ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +-630 μ.  
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-01-18

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
στο Κάστρο της Ωριάς
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Τέμπη (570 μ.),
Κάστρο Ωριάς (1.000 μ.), 
Αμπελάκια (400 μ.),
Βασιλίτσα (1.005 μ.) 
Απόστ.: 9,0 χλμ., Υ.Δ.: +980 μ.,-520 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Τέμπη (570 μ.),
Κάστρο Ωριάς (1.000 μ.), 
Αμπελάκια (2.058 μ.).
Απόστ.: 6,0 χλμ., Υ.Δ.: +660 μ. -254 μ,  
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τριανταφυλλίδης
Κώστας
✪ Δαυιδόπουλος
Γιώργος

ΚΥΡΙΑΚΗ
28-01-18

ΦΑΛΑΚΡΟ
(ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ)

Ανάβαση στον Προφήτη Ηλία,
καταρρίχηση στη Χιονότρυπα. 

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης 
Πάρης
✪ Κούγκας
Γιώργος
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΦεΒΡουΑΡΙοσ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ
04-02-18

ΟΛΥΜΠΟΣ/ Μάννα Σέλωμα
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Σταυρό (920 μ.) - Σέλωμα (1.100 μ.),
Μπάρμπα (1.440 μ.) - Γκορτσιά (1.100 μ.) 
- Σταυρός. 
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Π Ο Ρ Ε Ι Α
Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-845 μ.  
ώρες πορείας: 4-5, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπατζάκης
Νίκος
✪ Κιάκος
Βαγγέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-02-18

ΒΕΡΜΙΟ / ΥΠΑΠΑνΤΗ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Νικόλαο (485 μ.),
Κορυφή Υπαπαντής (1.768 μ.), 
Υ.Δ.: +-1.283 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Νικόλαο (485 μ.),
Μονή Υπαπαντής (1.068 μ.), 
Υ.Δ.: +-583 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυιδόπουλος
Γιώργος
✪ Πιπιλιαγκό-
πουλος
Νίκος

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΚΑΘΑΡΑΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΑΠΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ
17-02-18

ΩΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ
19-02-18

ΛΕΥΚΑΔΑ
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
25-02-18

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ/ Ομβριανός
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Μονή Αγ. Αναστασίας (370 μ.),
Ομβριανός (1.006 μ.),
Πετροκέρασα (521 μ.). 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.: 16,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.120 μ.  
ώρες πορείας: 6-7, Β.Δ.: 2 

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπαδόπουλος 
Νίκος
✪ Σιώπης
Γιάννης
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ /MAΡτΙοσ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ
04-03-18

ΒΟΡΑΣ/ Πιπερίτσα
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Παλιό Αγ. Αθανάσιο (1.200 μ.),
Κορυφή Πιπερίτσα (1.992 μ.),
Κορυφή Κόρακας (1.600),
Παλιός Αγ. Αθανάσιος 
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Π Ο Ρ Ε Ι Α
Υ.Δ.: +-895 μ.
ώρες πορείας: 5-6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Παλιό Αγ. Αθανάσιο (1.200 μ.),
Κορυφή Πιπερίτσα (1.992 μ.).
Υ.Δ.: +-795 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης
✪ Γιαννικόπουλος 
Ανέστης

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-03-18

ΧΟΛΟΜΩνΤΑΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Βράσταμα (460 μ.),
Αγ. Ευθύμιος (167 μ.).
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόστ.: 12,0 χλμ.   Υ.Δ.: +510, -717 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής 
Θανάσης
✪ Κακουλίδου 
Νίκη

ΚΥΡΙΑΚΗ
18-03-18

ΠΑΓΓΑΙΟ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Μεσορόπη (300 μ.),
Βοσκόβρυση (1.200 μ.). 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-987 μ.  
ώρες πορείας: 5-6, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αμοιρίδης 
Νίκος
✪ Ζήκου
Κώστας

ΚΥΡΙΑΚΗ
25-03-18

ΤΙΤΑΡΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Λιβάδι (1.200 μ.),
Μικρό Φλάμπουρο (1.836 μ.). 
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +-970 μ.  
ώρες πορείας: 6-7, Β.Δ.: 2 

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτρης
✪ Καμπάκης
Γιώργος
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΑΠΡΙΛΙοσ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ
01-04-18

ΟΛΥΜΠΟΣ/Σκούρτα
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γκορτσιά (1.100 μ.) -  Ανάθεμα - 
κορυφή Σκούρτα (2.476 μ.).
Υ.Δ.: +-2.011 μ.
ώρες πορείας: 7-8, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γκορτσιά (1.100 μ.) -  
Πετρόστρουγκα (2.476 μ.).
Υ.Δ.: +-1.429 μ.
ώρες πορείας: 5-6, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης 
Πάρης
✪ Γρηγοριάδης
Γρηγόρης

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
ΠΑΣΧΑ

ΑΠΟ 
Μ. ΠΑΡΑΣ-

ΚΕΥΗ
06-04-18

ΩΣ
ΤΡΙΤΗ

10-04-18

Π Α Ρ Ο Σ
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-4-18

ΒΟΡΑΣ/ Πέτερνικ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Προμάχους (540 μ.),
Πέτερνικ (1.758 μ.). 
Απόστ.: 19,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.380 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουλτούκης 
Σπύρος

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-04-18

ΜΕνΟΙΚΙΟ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χιονοχώρι (690 μ.),
Κορυφή Μαυρομάτα (1.963 μ.). 
Απόστ.: 28,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.655 μ.  
ώρες πορείας: 9, Β.Δ.: 2-3 

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ουσταμπασίδης
Αλέξανδρος
✪ Κούγκας 
Γιώργος

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-04-18

ΠΙνΟΒΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Θηριόπετρα (290 μ.),
κορυφή Κορφούλα (2.150 μ.). 
Απόστ.: 24,0 χλμ., Υ.Δ.: +-2.699 μ.  
ώρες πορείας: 9-10, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Θηριόπετρα (290 μ.),
Κεραυνοκορφή (928 μ.). 
Απόστ.: 11,0 χλμ., Υ.Δ.: +-854 μ.  
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσακιρίδης
Σάββας
✪ Καϊμάκης
Μιχάλης
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ενΙΑΙΟ ΣυΣΤημΑ ΚΑθΟρΙΣμΟυ βΑθμΟυ δυΣΚΟΛΙΑΣ δΙΑδρΟμων
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στΗ ΛΙΜΝΗ του 
ΜΑυΡου ΚΑΒΑΛΑΡΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : 
Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης
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Νοχτάρια

Ένα σμάρι κορμοράνων πέταξε 
πάνω από τη λίμνη Πλαστήρα. Ο 
σχηματισμός τους ήταν τόσο άψο-

γος που νόμιζες ότι ένα μικρό σύννεφο 
έτρεχε πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά 
της. Την ίδια ώρα, πεντακόσια μέτρα πα-
ραπάνω, στη θέση Παρατηρητήριο, οι 
φωτογραφικές μηχανές «πυροβολούσαν» 
ασταμάτητα αυτόν τον ζωντανό πίνακα, 
που θα ζήλευε ακόμα και ο Μονέ με την 
υπόλοιπη παρέα των ιμπρεσιονιστών. Σε 
υψόμετρο 800 μ. η τεχνητή λίμνη Ταυ-
ρωπού, όπως ήταν η επίσημη ονομασία 
της μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ΄80, 
δεσπόζει σαν ένα γαλάζιο διαμάντι στο 
κέντρο του καταπράσινου δαχτυλιδιού 
των θεσσαλικών Αγράφων. Η ιδέα του 
στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα για 
τη δημιουργία ενός φράγματος για την 
άρδευση του θεσσαλικού κάμπου, την 
ύδρευση της Καρδίτσας, αλλά και την πα-
ραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ήταν με-
γαλοφυής. Τριάντα χρόνια, έναν παγκό-
σμιο και έναν εμφύλιο πόλεμο αργότερα, 

το όραμα του Μαύρου Καβαλάρη πήρε 
σάρκα και οστά, όταν στο οροπέδιο της 
Νεβρόπολης κατασκευάσθηκε το τσιμε-
ντένιο φράγμα και ο ποταμός Ταυρωπός 
έπαψε να αργοκυλάει προς τον μεγάλο 
αδελφό του, τον Αχελώο. Η μητέρα Φύση 
ανέλαβε τα υπόλοιπα, στολίζοντας την 
ανθρώπινη παρέμβαση με ένα υπέροχο 
σκηνικό χρωμάτων και μορφών, δημι-
ουργώντας έτσι αυτό το απίστευτο θέαμα 
των 25.000 στρεμμάτων. Οι καινούργιες 
σήραγγες των Τεμπών ξετινάζουν απο-
στάσεις και τσέπες αλλά και τους χρό-
νους αφού σε φέρνουν ταχύτατα στην 
πύλη αυτού του μαγικού κόσμου. Περπα-
τώντας από τη μία άκρη του φράγματος 
ως την άλλη, προσπαθούσα να φανταστώ 
το συμμαχικό αεροδρόμιο-φάντασμα της 
Κατοχής, που κάποτε υπήρχε εδώ και 
που τις ημέρες καμουφλαριζόταν με φο-
ρητά δέντρα ενώ τα βράδια οι λάμπες θυ-
έλλης σηματοδοτούσαν τον άφαντο διά-
δρομο προσγείωσης. Λίγο παρακάτω, στο 
εκπαιδευτικό δάσος του Μπελοκομίτη 

Λίμνη  Πλαστήρα
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Στο ρέμα του Μπελοκομίτη.

κρύβεται ένας μικρός παράδεισος, ένα 
δίκτυο έξι μονοπατιών συνολικού μή-
κους 15 χιλιομέτρων. Ακολουθήσαμε το 
πιο όμορφο, το πιο εντυπωσιακό, μέσα 
σε μια ζούγκλα εκπληκτικής χλωρίδας. 
Τρεις ώρες ανάβασης, τρεις ώρες ηδονής 
που ολοκληρώθηκαν με μια έκρηξη αι-
σθήσεων και ορμονών όταν το τελευταίο, 
ζόρικο, ντιρέκι μάς έβγαλε στην τρομερή 
θέση του Παρατηρητηρίου. Στο μικρό και 
έρημο χωριό του Μπελοκομίτη φτάσαμε 
μετά από δύο ώρες κατάβασης, στο οικο-
λογικό μονοπάτι, συντροφιά με την εικό-
να της λίμνης με τα φιορδ και το νησάκι 
της και την εμβάθυνση στη γνώση των 
διάφορων ειδών μανιταριών αυτής της 
πλούσιας γης. Όταν στον ιδιοκτήτη της 
ταβέρνας που καταλήξαμε, για τις γνω-
στές ακολασίες, πρότεινα, μεταξύ εριφί-
ου και μπιρός, ένα γνήσιο αγραφιώτικο 
ζουρλομανίταρο (Amanita muscaria), για 
να χαλαρώσουμε λίγο, με κοίταξε περί-
εργα μη γνωρίζοντας αν αστειεύομαι ή 
όχι. Το καχύποπτο βλέμμα του με ακο-

λουθούσε ακόμα, όταν ξεκινήσαμε για 
την επιστροφή, δύο ώρες μετά …
Καθώς το λεωφορείο έφτανε στο Κρυο-
νέρι η απόλυτη ομορφιά της λίμνης ανα-
δύθηκε μέσα από την καθαρή ατμόσφαι-
ρα των Αγράφων, του φρεσκοαναμμένου 
τζακιού, των πράσινων έλατων και των 
καφεκόκκινων δρυών. Κι όλα αυτά μέσα 
σε ένα πύρινο ηλιοβασίλεμα που θα ήθε-
λα να κρατήσει για πάντα. Όποιος πει ότι 
η Ελλάδα έχει κάτι να ζηλέψει από ομορ-
φιά θα πρέπει να είναι τύφλα στο μεθύσι 
ή σχιζοφρενής, σκέφτηκα…
Μυστηριώδης και ρομαντική, σιωπηλή 
και τυλιγμένη στο παγωμένο πέπλο της 
πρωινής υγρασίας η λίμνη Πλαστήρα 
ήταν η ιδανική παρέα στον πρώτο καφέ 
της ημέρας. Τα χωριουδάκια, περιμετρι-
κά της λίμνης, ξυπνούσαν σιγά-σιγά όταν 
φτάσαμε στο σταυροδρόμι των Καλυβί-
ων Πεζούλας και από εκεί στη Νεράι-
δα, το προπολεμικό θέρετρο των Καρδι-
τσιωτών και αλλοτινή έδρα του στρατη-
γείου του ΕΛAΣ. Ο δρόμος φιδίσιος και 
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ταλαιπωρημένος δείχνει τα σημάδια του 
χρόνου και της ανθρώπινης αδιαφορίας. 
Το καταφύγιο του Ορειβατικού - Χιονο-
δρομικού Ομίλου Καρδίτσας (ΟΧΟΚ), 
βρίσκεται σε υψόμετρο 1.536 μ., στην πε-
ριοχή Καραμανώλη. Όταν το αντίκρισα, 
στο μυαλό μου γύρισαν μνήμες από ένα 
σούπερ μουσκεμένο διήμερο, την άνοιξη 
του 2003, όταν πραγματοποιήθηκε εδώ 
μία Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση. 
Τότε που βγαίναμε από το «πλωτό» σκη-
νάκι μόνο για ένα πιάτο γίδα βραστή κι 
ένα ποτηράκι τσίπουρο. Κι ολόγυρα τα 
βουνά σείονταν από καταιγιστικές ριπές 
κεραυνών. Ευτυχώς πάντως την 27-10-
2017, ο βοριάς φρόντισε για μια εκπλη-
κτική διαύγεια που έφτανε μέχρι τους 
χιονισμένους κώνους του Όλυμπου και 
του Κίσαβου. 
Η πλαγιά μάς  υποδέχεται  ομαλά, με  
εκατοντάδες  πολύχρωμα αγριολούλου-
δα. Το μονοπάτι τώρα γίνεται ανηφορικό, 
σχεδόν δύσκολο και το τοπίο γυμνό, αλ-
πικό, μόνο εμείς και η απεραντοσύνη του 

ορεινού κόσμου. Ενός κόσμου που οι μό-
νοι του ήχοι είναι αυτοί της καρδιάς σου, 
που σφυροκοπά μαζί με τον αέρα πάνω 
από το σημείο-μνημείο που το 1993 ένας 
ανεμοπτεριστής ξεκίνησε τη μεγάλη 
πτήση του για την αιωνιότητα. Το Βου-
τσικάκι φαινόταν τώρα καθαρά πίσω 
από την απότομη, τελευταία κόψη. Την 
τραβερσάραμε από τα δεξιά και ακροβα-
τώντας ονειρικά στα τελευταία βράχινα 
μυτίκια, αγγίξαμε τα 2.154 μέτρα του. Η 
απεριόριστη θέα λειτουργεί σαν φυσικό 
αναβολικό διεγείροντας το νου και τις αι-
σθήσεις καθώς το βλέμμα απλώνεται από 
τον ποταμό Μέγδοβα και το φαράγγι του 
Αγραφιώτη μέχρι πέρα, στα χωριά και 
τους οικισμούς που ξεπροβάλλουν μέσα 
από τις δασωμένες πλαγιές και τις κορ-
φές. Η απότομη κατάβαση, μας έβγαλε σε 
ένα νέο μονοπάτι που μας οδήγησε, σε 
δύο ώρες και μέσα από τα δάση της βο-
ρειοδυτικής πλευράς του βουνού, στο μο-
ναστήρι της Παναγιάς της Πελεκητής, 
μια πραγματική αετοφωλιά, σκαμμένη εξ 

Στο οικολογικό μονοπάτι.
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Το Βουτσικάκι.

ολοκλήρου στα βράχια και σε υψόμετρο 
1.400 μ. Ποιος κατακτητής θα τολμούσε 
ποτέ να ανέβει ως εδώ, ποιος σφετερι-
στής θα τολμούσε ποτέ να διεκδικήσει 
την ελευθερία και την αξιοπρέπεια από 
τους Δόλοπες και τους Αθαμάνες, από 
την κλεφτουριά και τους κλαρίτες της 
Εθνικής Αντίστασης; Αυτά σκεφτόμουν 
όταν καταλήξαμε στο Νεοχώρι. Εκεί 
το γλεντήσαμε δεόντως με μια αληθινή, 
γευστική, γουρουνοχαρά. Η όμορφη μέρα 
όμορφα τελείωσε στο μικρό μπαλκόνι με 
τη θέα στα φωτάκια που τρεμόπαιζαν 
στα χωριά και με το υπέροχο, ρουμπινί 
κρασί του Μεσενικόλα. Είχα και καλή 
παρέα. Το φεγγάρι που φώτιζε απόκοσμα 
τις Αγραφιώτικες κορυφές και τα αστέρια 
που έλαμπαν στον καθρέφτη της λίμνης. 
Μερικά έπεσαν χαράζοντας μια ασημέ-
νια γραμμή στο μαύρο βελούδο του ου-
ρανού. Οι Κούρδοι λένε πως όταν βλέπεις 
ένα αστέρι να πέφτει, είναι η ψυχή ενός 

ανθρώπου που φεύγει. Εκείνο το βράδυ 
είπα καλό ταξίδι σε μερικές.
Στα Άγραφα, λένε οι παλιοί, όταν ο Θεός 
έκτισε τον κόσμο, πέρασε όλο το χώμα 
από ένα μεγάλο κόσκινο. Όλο το ψαχνό 
χώμα που βγήκε απ τις τρύπες του, σχη-
μάτισε τους κάμπους και τις εύφορες 
πολιτείες. Οι πέτρες και τα στουρνάρια 
απόμειναν στο κόσκινο σαν άχρηστα. 
Αναποδογυρίζοντας το κόσκινο τα έριξε 
κάτω και αυτά σχημάτισαν τα  Άγραφα. 
Ανήμερα της επετείου του «ΟΧΙ» πάντως 
τα έντυσε με ένα σκηνικό που θύμιζε πε-
ρισσότερο τον πένθιμο καιρό της Μ. Πα-
ρασκευής. Όσο ανεβαίναμε τον αυχένα 
του Αγίου Νικολάου, τα βουνά αντάρια-
ζαν όλο και περισσότερο ενώ στο βάθος, 
πάνω από τη δυτική Αργιθέα, ακούγο-
νταν ήδη οι προειδοποιητικές βολές της 
επερχόμενης καταιγίδας. 
Η κλασική ανάβαση για τη ψηλότερη κο-
ρυφή των Αγράφων, την Καράβα (2.184 



μ.), ακολουθεί στην αρχή της το δασικό 
δρόμο που κινείται παράλληλα με την 
ανατολική ράχη του βουνού, τραβερσά-
ροντας χαμηλότερες κορυφές. Στην αφε-
τηρία, δυστυχώς, δεν είμαστε μόνοι. Δε-
κάδες κυνηγοί είχαν παραταχθεί σε βά-
θος εκατοντάδων μέτρων, σχηματίζοντας 
ένα τοίχο θανάτου για τα άτυχα πετούμε-
να και θηλαστικά της περιοχής που ανυ-
ποψίαστα πετούσαν ή βάδιζαν προς τον 
αφανισμό τους, μέσα σε ένα μπαράζ πυ-
ροβολισμών. Μετά από 2,5 περίπου χλμ ο 
δασικός δρόμος συναντά το σημαδεμένο 
μονοπάτι, που τραβερσάρει την ανατολι-
κή πλευρά της κορυφής Κουλκουτσάρι 
προς το ομώνυμο οροπέδιο. Πεζοπορή-
σαμε δύο ώρες μέσα σε ένα θολό πεδίο 
χαμηλής νέφωσης όπου η ορατότητα πε-
ριορίστηκε σε λιγότερο από μισό μέτρο. 
Σε λίγο το λευκό σάβανο μάς τύλιξε σαν 
σφιχτό γάντι ενώ η έντονη βροχόπτωση 
άρχισε να κάνει τα βράχινα περάσματα, 
που εμφανίστηκαν, από προβληματικά 
έως επικίνδυνα. Η επιστροφή από τα 
ίδια ήταν η μόνη επιλογή. Έτσι, λασπω-
μένοι και μουσκεμένοι, αποχαιρετήσαμε 
την Καράβα που δεν θα γνωρίζαμε. Στο 
τελευταίο κομμάτι του δασικού δρόμου, 
κοντά στην αφετηρία, πήρα την τελική 
δόση απογοήτευσης όταν περπάτησα 
πάνω στο θλιβερό χαλί των θηρευτών, 
από πεταμένα πλαστικά μπουκάλια και 
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εκατοντάδες πολύχρωμους κάλυκες. Στο 
λεωφορείο, περιμένοντας να στεγνώσω, 
σκέφτηκα το πανηγύρι που θα είχε στη-
θεί στη Θεσσαλονίκη. Τα (ξανα)βαμμένα 
άρματα, τους φρεσκοντυμένους φαντά-
ρους, τις ηρωικές ιαχές, τους στημένους 
πολιτικούς και την ξύλινη γλώσσα τους. 
Κι ύστερα σκέφτηκα τα μεθεόρτια τσι-
μπούσια και την ψευτοσυγκίνηση, που 
κρατά όσο ένα ποτηράκι κρασί, τις αένα-
ες πολιτικολογίες και τις ποδοσφαιρικές 
μπούρδες, τα τηλεοπτικά σκουπίδια και 
τη γκρίνια για τον χαμένο νεοπλουτι-
σμό. Σκέφτηκα τα αδιάφορα, νεαρά, παι-

διά που ζουν μέσα από τις ίντσες μιας 
οθόνης κινητού. Κι όλα αυτά δίπλα σε 
κάδους απορριμμάτων γεμάτους με πλα-
στικές γαλανόλευκες σημαιούλες, Πώς, 
αλήθεια, τιμάς τους προγόνους σου που 
άφησαν τα κόκκαλά τους, τα χέρια ή τα 
πόδια τους στο παγωμένο αλβανικό μέ-
τωπο; Προφανώς όχι με τη φιέστα μιας 
ημέρας. Η τιμή που τους αξίζει περ-
νά μέσα από την καθημερινότητά σου, 
αναδεικνύεται με την αξιοπρέπεια και 
την εντιμότητά σου, εξυψώνεται με την 
παιδεία των αρχαίων προγόνων σου και 
τις λαϊκές παραδόσεις των ηρώων σου, 

Τα μυτίκια στο Βουτσικάκι.
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Στην ομίχλη της Καράβας.

ζει με την κουλτούρα και την αισθητική 
σου, με την αλληλεγγύη και τον σεβασμό 
στον συνάνθρωπό σου, με τον αγώνα σου 
ενάντια σε κάθε είδους ρατσισμό, σε κάθε 
είδους φασισμό. Αλλιώς δεν λέγεσαι, δεν 
αξίζει να λέγεσαι απόγονος, ούτε καν 
αντίτυπο, απλά κακέκτυπο. Η εμβάθυνση 
στο νόημα της επετείου έκλεισε μαζί με 
τις πόρτες του λεωφορείου όταν ξεκινή-
σαμε για το Ανθοχώρι. Εκεί συναντήσα-
με την, κεφάτη, δεύτερη ομάδα η οποία 
ακολούθησε το μονοπάτι Β20, στη σκιά 
της Καζάρμας, πραγματοποιώντας μια 
φανταστική πεντάωρη διάσχιση-κατάβα-
ση μέσα στην παλέτα της φθινοπωρινής 
βλάστησης των ανατολικών Αγράφων μέ-
χρι τον, διάσημο, καταρράκτη του Ανθο-
χωρίου, στον ομώνυμο χώρο αναψυχής. 
Όταν ρώτησαν για τη δικιά μας εμπειρία, 
προτίμησα να σφυρίξω κλέφτικα… Μετά 
από τόσα χτυπήματα κάτω από τη μέση, 
μόνο μια γερή δόση γαστρονομικής και 
τερψιλαρύγγιας αποζημίωσης θα μπο-
ρούσε να σώσει την παρτίδα. Ευτυχώς 

λοιπόν που στην επιστροφή βρήκαμε μια 
γνήσια χασαποταβέρνα όπου έπνιξα την 
υγρή απογοήτευση της ημέρας, σε πιατέ-
λες φουλαρισμένες με αρνίσια παϊδάκια, 
χειροποίητα γαλοτύρια και διπλοκαζανι-
στό τσίπουρο. Κάτι ήταν κι αυτό…
Ο δυνατός κρότος από τα παραθυρόφυλλα 
που χτυπούσαν, ήταν το καλύτερο ξυπνη-
τήρι της επόμενης μέρας. Ο καλός φίλος, 
ο βοριάς, εμφανίστηκε φουριόζος χαρίζο-
ντας μια εκπληκτική διαύγεια στην ατμό-
σφαιρα και μπλέκοντας στα χρώματα της 
χαραυγής το πορτοκαλί και το κόκκινο 
με το γαλάζιο. Μερικά χιλιόμετρα παρα-
κάτω, στην τοποθεσία Έλατος και στα 
1.200 μ., οι ψαλμοί από το μοναστήρι της 
Πελεκητής, δυο πλαγιές παραπέρα, έφτα-
ναν τόσο καθαροί που νομίζαμε ότι είχα-
με ένα ηχείο δίπλα στα αυτιά μας! Έτσι 
η ανάβαση στο δασωμένο μονοπάτι για 
το Μπορλέρο ξεκίνησε με τις ευλογίες 
της Κυριακάτικης λειτουργίας, της 29ης 
Οκτωβρίου 2017. Οι οξιές και τα έλατα 
όμως δεν μας κράτησαν συντροφιά για 
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πολύ. Τριακόσια μέτρα παραπάνω, μόλις 
βγήκαμε στη γυμνή, δυτική πλευρά του 
βουνού, ο παγερός βόρειος φίλος έδωσε 
ένα ανεπανάληπτο ρεσιτάλ που κυριο-
λεκτικά μας πήρε και μας σήκωσε. Όταν 
μετά κόπων, βασάνων και πολλών μπο-
φόρ καταφέραμε να φτάσουμε στη βραχώ-
δη πυραμίδα των 2017 μ., ένιωθα σαν να 
με είχαν πλακώσει στο ξύλο μετά από ατε-
λείωτα χιλιόμετρα. Ευτυχώς, όμως, εκεί 
με περίμεναν οι όμορφες, υψηλές, κυρίες 
της περιοχής. Απέναντί μου το Φλιτζάνι 
(2.017 μ.) και οι Πέντε Πύργοι (2.004 μ.). 
Και πιο πίσω, ορθώνονταν περήφανα όλες 
οι κορυφές των ευρυτανικών Αγράφων. Η 
εικόνα ήταν συγκλονιστική καθώς η καφε-
πράσινη θάλασσα των βουνών συναντού-
σε το παροιμιώδες γαλάζιο του ελληνικού 
ουρανού. Ρούφηξα άπληστα κάθε λεπτο-
μέρεια που κατέγραφαν τα μάτια, προσπα-
θώντας να γεμίσω τον σκληρό δίσκο του 
εγκεφάλου με εικόνες, ήχους και αρώμα-
τα. Κι όταν μπήκα στο λεωφορείο για την 
επιστροφή, ένιωσα ένα μούδιασμα όπως 
κάθε φορά που αφήνω πίσω μου τόσο δυ-

νατές εμπειρίες.
Το πέρασμα των αιώνων, αμείλικτο καθώς 
είναι, αφήνει πάντα τα σημάδια του. Αυ-
τόν τον τόπο όμως, τον άγριο, τον αδάμα-
στο, με τα απέραντα δάση και τις απάτη-
τες κορυφές, με τα κρυμμένα φαράγγια και 
τα πέτρινα γεφύρια, λες και δεν κατάφερε 
να τον αγγίξει. Ούτε τους ήρωες του που η 
ιστορία και η παράδοση έβαλαν ψηλά στις 
καρδιές και στη μνήμη των ανθρώπων: 
τον δάσκαλο του Γένους Γιαννούλη τον 
Αιτωλό, τον Κλέφτη Κατσαντώνη και τον 
Καπετάνιο Άρη.
Μικρά χωριά, σαν ζωγραφιές, ξεπρόβαλαν 
στην τελευταία στροφή λίγο πριν την εθνι-
κή οδό. Τα βουνά, ολόγυρα, έπαιρναν εκεί-
νη τη μεγαλειώδη μορφή καθώς η νύχτα 
κατέφτανε. Γύρισα κι έριξα μια τελευταία 
ματιά στον πολύχρωμο κόσμο των Αγρά-
φων που σύντομα θα τον ακολουθούσε ο 
γκρίζος της πόλης. Για ένα πράγμα ήμουν 
σίγουρος. Ο Μαύρος Καβαλάρης μπορεί 
να αναπαύεται ήσυχος. Το όραμά του έγι-
νε όνειρο. Ένα όνειρο ζωντανό και πανέ-
μορφο. Η λίμνη Πλαστήρα!

Στους αγέρηδες του Μπορλέρου.
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Στηλωμένοι από τις αυθεντικές σπι-
τικές πίτες του πλούσιου πρωινού 
του ξενοδοχείου μας και με το ηθικό 

ανεβασμένο από τον απαστράπτοντα ήλιο 
της εκπνοής του Οκτώβρη, ξεκινήσαμε με 
το λεωφορείο για το εκκλησάκι του Αγίου 
Νικολάου Βλασίου (νυν Αργιθέας) όχι 
για καμιά παραλία όπως θα φανταζόταν 
κανείς αλλά για το διάσελο ανάμεσα στις 
κορφές της Καζάρμας και της Καράβας, 
στα 1500 μέτρα από τη θάλασσα. Λογα-
ριάζαμε όμως χωρίς τον γείτονα του Αγί-
ου, που δεν ήταν άλλος από το καταφύγιο 
του τοπικού κυνηγετικού συλλόγου και 
ήταν μέρα Σάββατο. Με το που βγήκαμε 

από το λεωφορείο, μας υποδέχθηκαν οι 
μπαταριές των «κατσαπλιάδων» του Σαβ-
βατοκύριακου. Ακροβολισμένοι κυνηγοί, 
αρματωμένοι και ντυμένοι στα χρώματα 
της παραλλαγής, άλλοι κάτω από δένδρα 
που φυλλορροούσαν και άλλοι μέσα στις 
ψηλές κιτρινισμένες φτέρες, ζωσμένοι τα 
φυσεκλίκια χιαστί, έριχναν ακατάπαυστα 
σε ότι κουνιόταν. 
Αγχωμένοι και ζαλισμένοι από τις ομο-
βροντίες χωριστήκαμε βιαστικά σε δυο 
ομάδες όπως προέβλεπε το πρόγραμμα. 
Η πρώτη και πιο δυνατή ορειβατική ομά-
δα θα ανέβαινε στην κορφή της Καράβας 
στα 2.184 μέτρα και η δεύτερη θα ακο-

ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Β20
στα Θεσσαλικά Άγραφα

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : 
Ανέστης Γιαννικόπουλος  
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λουθούσε μια πιο ήπια διαδρομή ως το 
γεφύρι Καμάρα του Ανθοχωρίου. 
Βρέθηκα σε δίλημμα «με ποιους να πάω 
και ποιους να αφήσω» όπως τραγουδούσε 
και ο βάρδος των νιάτων μου. Κοίταξα 
κατά την Καράβα και είδα το βαρύ μαύ-
ρο σύννεφο που σκίαζε δυσοίωνα την 
κορυφή και ενστικτωδώς αποφάσισα να 
ακολουθήσω την δεύτερη ομάδα, μπας 
και χρειαστεί βοήθεια στο άγνωστο για 
μας μονοπάτι προς τη γέφυρα. Η ομάδα 
μας ξεκίνησε δίχως την πολύτιμη βοή-
θεια του GPS, που από το πρωί δεν έβρι-
σκα και είχα για χαμένο, ή έστω κάποιου 
χάρτη για προσανατολισμό. Βασιστήκαμε 
μόνο στην ελπίδα ότι το μονοπάτι θα έχει 
καλή σήμανση και, αν παραστεί ανάγκη, 
στο περίπου αλάνθαστο ένστικτό μας. 
Ψάχνοντας για την αρχή του μονοπα-
τιού βρήκαμε αναπάντεχα μια πινακίδα 
που μας πληροφορούσε ότι το μονοπά-
τι συνέχιζε ως το Ανθοχώρι, το παλιό 

Φλωρέσι (από το λατινικό flores=άνθος), 
και αποφασίσαμε στη στιγμή να το ακο-
λουθήσουμε ως το τέλος. Έτσι η αρχική 
πορεία μετ’ επιστροφής μετατράπηκε σε 
διάσχιση  αφού βέβαια ειδοποιήσαμε το 
λεωφορείο να έρθει και να μας παραλάβει 
από το Ανθοχώρι.
Αρχικά το μονοπάτι, κινούμενο στη βό-
ρεια πλαγιά της Καζάρμας, κατηφόριζε 
ομαλά μέσα σε ένα όμορφο αραιό δάσος 
πελώριων οξιών και πάνω σε ένα παχύ 
στρώμα κιτρινισμένων φύλλων. Σύντομα 
τα δένδρα μας απάλλαξαν από τους απω-
θητικούς ήχους της σφαγής των αγρίων 
πτηνών και θηλαστικών και μας αγκάλια-
σε η ευεργετική ηρεμία του δάσους. Βγαί-
νοντας από το δάσος παρατηρήσαμε ίχνη 
παλιού καλντεριμιού και αναλημματικών 
τοιχίων ξερολιθιάς που μαρτυρούσαν την 
ύπαρξη παλιάς στράτας. Ήταν η στράτα 
που διάβαιναν οι μαυροντυμένοι κιρα-
τζήδες με τα φορτωμένα μουλάρια τους, 
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οι περίφημοι Βλάχοι αγωγιάτες μακρών 
αποστάσεων, από το Μουζάκι μέσω Αν-
θοχωρίου και Αργιθέας για τη δυτική 
Ρούμελη και το Μεσολόγγι. 
Βαδίζαμε πάνω σε ένα σχεδόν ισοϋψές 
μονοπάτι και μετά από 2,1 χλμ., με το 
καλντερίμι να γίνεται όλο και πιο ευκρι-
νές, συναντήσαμε την πανέμορφη βρύση 
του Τραχήλου με το δροσερό νερό, σκέ-
το νάμα, να κατεβαίνει άφθονο από την 
πλαγιά της Καζάρμας. Συνεχίσαμε στην 
παλιά στράτα και μετά από 1.400 μέτρα, 
σε μια απότομη καμπή του μονοπατιού, 
συναντήσαμε ένα σιδερένιο εκκλησάκι 
σαν αυτά που βάζουν στους δρόμους, 
εκεί όπου έχουν γίνει ατυχήματα (ποιος 
ξέρει ποια συμφορά να θύμιζε κι’ αυτό). 
Βαδίσαμε για άλλα 700 μέτρα και μέσω 
ενός χωματόδρομου  μπήκαμε ξανά στο 
μονοπάτι που μετά το λιβάδι Σκαλότσι 
χωνόταν σε πυκνό δάσος και κατηφόριζε 
για τη γέφυρα Καμάρα. Η ομίχλη έπεσε 
βαριά και άρχισε να ψιχαλίζει όταν φθά-

σαμε στο πέτρινο μονότοξο γεφύρι, που 
βρίσκεται 100 μέτρα κάτω από τη θέση 
Εννέα Βρύσες. 
Το νερό προσέκρουε πάνω σε ένα από-
κρημνο βράχο και σπασμένο σε μικρούς 
καταρράκτες, θολό μέσα στην ομίχλη, δη-
μιουργούσε την απαρχή του Κερασιώ-
τικου ρέματος που με τη σειρά του χύ-
νεται στον παραπόταμο του Πηνειού τον 
Παμισό. Το κατασκευασμένο από ψαμμί-
τη γεφύρι κτίστηκε τη δεκαετία του 1770 
από μεγαλοκτήμονα της Θεσσαλίας για 
να ησυχάσει η ψυχή της κόρης του που 
πνίγηκε εκεί, όπως λέει ο θρύλος, στην 
προσπάθειά της να διαβεί τον φουσκω-
μένο χείμαρρο.
Περάσαμε το στενό μικρό γεφύρι που 
πρόσφατα ανακαινίστηκε και σώθηκε 
την τελευταία στιγμή από την κατάρρευ-
ση και τον αφανισμό και από την άλλη 
μεριά μας περίμενε μια καλοκτισμένη πέ-
τρινη βρύση με πεζούλια εκατέρωθεν  για 
ξαπόσταμα. Λίγο μετά το γεφύρι βγήκαμε 
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σε χωματόδρομο, όπου παύσαμε πλέον 
να βλέπουμε σημάδια και αντιληφθήκα-
με ότι είχαμε χαθεί, κατά καλή μας τύχη! 
Και λέω «κατά καλή μας τύχη» γιατί ψά-
χνοντας να ξαναβρούμε το μονοπάτι πέ-
σαμε πάνω σε έναν μανιταρότοπο! 
Πλήθος από λαχταριστά μανιτάρια του 
είδους Lactarius deliciosus (λακτάριος ο 
νόστιμος), μικρά και τρυφερά ως μεγά-
λα στην ακμή τους, άστραφταν ολόγυρά 
μας με τα πορτοκαλί ομπρελάκια τους! 
Ως που να πεις κύμινο γέμισα μια τσά-
ντα.
Η βροχή δυνάμωνε και όταν ξαναβρή-
καμε τα σημάδια, το μονοπάτι είχε με-
τατραπεί σε φαρδύ ρυάκι. Συνεχίσαμε 
ως τη στάνη Κώστα Γούλα, από όπου 
κατηφορίσαμε στην απότομη πευκόφυτη 
πλαγιά για το Κερασιώτικο ρέμα. 
Οι σαλαμάνδρες ξύπνησαν από τη βρο-
χή και βγήκαν βόλτα στο νοτισμένο μο-

νοπάτι. Τα άκακα μαύρα τετράποδα, με 
τις παράξενες κίτρινες κηλίδες, δεν είναι 
σαύρες αλλά αμφίβια (όπως ο βάτραχος 
και οι τρίτωνες) που ζουν στα δροσερά 
ορεινά δάση της ηπειρωτικής Ελλάδας. 
Είναι τόσο δυσκίνητα που έπρεπε να 
προσέχουμε να μην τα πατήσουμε. Όμως 
δεν κινδυνεύουν από τους επίδοξους θη-
ρευτές (ζώα ή πουλιά) επειδή τα έντονα 
χρώματα στο δέρμα τους προειδοποιούν 
ότι είναι δηλητηριώδεις και καλά θα κά-
νουν όλοι να κρατούν αποστάσεις. Αδέ-
νες στο δέρμα τους εκκρίνουν τοξικές ου-
σίες όπως η τετροδοτοξίνη, το πιο ισχυρό 
μη πρωτεϊνικό νευροτοξικό αλκαλοειδές 
που γνωρίζουμε, που επιφέρει ακόμη και 
τον θάνατο σε όποιον την γευτεί. Ακόμη 
και η απλή επαφή με το δέρμα των χε-
ριών μας προκαλεί εξανθήματα.  
Περάσαμε από το πέτρινο υπερπολυτε-
λές  ξενοδοχειακό συγκρότημα “Mon-
tanema Handmade Village” και κατη-
φορίσαμε στο πλακόστρωτο φιδωτό μο-
νοπάτι που οδηγούσε στους καταρράκτες 
του Πλατανάκου. 
Το φθινόπωρο σε όλο του το μεγαλείο! 
Η φύση προετοιμαζόταν πια για τη χει-
μέρια νάρκη, ρίχνοντας τα περιττά της 
φύλλα, οι φουσκωμένοι από τη βροχή 
χείμαρροι ξυπνούσαν τους καταρράκτες 
και το νερό μας ξεκούφαινε πέφτοντας 
στα λειασμένα βράχια. 
Περπατούσαμε κυκλωμένοι από την 
ομίχλη σαν σε παραμύθι και όταν πλέ-
ον φθάσαμε στον νερόμυλο του Πλα-
τανάκου  έξω από το Ανθοχώρι, όπου 
μας περίμενε το λεωφορείο, ήταν σαν να 
ξυπνήσαμε από το πιο γλυκό όνειρο. Το 
όνειρο των  11  χλμ. Κράτησε 5 αξέχαστες 
ώρες.

Υ.Γ. Τα άγρια λαχταριστά μανιτάρια μα-
γειρεύτηκαν λίγες ώρες αργότερα στην 
ταβέρνα του Τσουκαλά έξω από το 
Κρυονέρι, σερβιρίστηκαν (μια ολόκληρη 
πιατέλα) προς τέρψη των ομοτράπεζων 
ορειβατών και έγιναν ανάρπαστα.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΕΟ
στο Βαφοπούλειο 

Το απόγευμα του Σαββά-
του, 18 Νοεμβρίου 2017, 
πραγματοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια της Έκθεσης Φω-
τογραφίας με θέμα «Στιγμές 
από τη Δράση του ΣΕΟ». Τα 
μέλη ανταποκρίθηκαν κατα-
κλύζοντάς μας με φωτογρα-
φίες, από τις εξορμήσεις του 
συλλόγου, με αποτέλεσμα το 
έργο της επιτροπής που συ-
στάθηκε για την επιλογή να 
γίνει πραγματικά δύσκολο. 
Τελικά επελέγησαν 82 φωτο-

γραφίες χωρίς να αποκλει-
σθεί κανένα από τα 18 μέλη 
που μας τίμησαν με την προ-
θυμία τους να στηρίξουν την 
όμορφη αυτή εκδήλωση του 
ΣΕΟ.
Παραθέτουμε απόσπασμα 
της εναρκτήριας ομιλίας του 
Προέδρου του Σ.Ε.Ο κ. Ανέ-
στη Γιαννικόπουλου:

«…Στα πλαίσια των εορτα-
σμών για τα 60 χρόνια αδιάλει-
πτης παρουσίας του ΣΕΟ στον 

χώρο της ελληνικής ορειβα-
σίας και λίγο πριν την εκπνοή 
του έτους, ο σύλλογός μας 
κλείνει τον κύκλο των εορτα-
στικών εκδηλώσεων με μια 
έκθεση φωτογραφίας, σ’ αυ-
τόν εδώ τον καλαίσθητο χώρο 
του Βαφοπούλειου Πνευματι-
κού κέντρου του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης.
Η φωτογραφία είναι μια τέχνη 
και επιστήμη, διάδοχος της 
ζωγραφικής που άρχισε να 
εμφανίζεται δειλά στις αρχές 
του 19ου αι. Το 1826 η πρώ-
τη φωτογραφική μηχανή του 
Νιέπς ζύγιζε 20 κιλά και χρει-
άστηκαν 8 ώρες για να ολο-
κληρωθεί η απεικόνιση. Ήταν 
η λεγόμενη μέθοδος της ηλι-
ογραφίας. Το 1841 ο χρόνος 
έκθεσης είχε ήδη περιοριστεί 
στα 30 δευτερόλεπτα. Το 1904 
τυπώθηκε η πρώτη έγχρωμη 
φωτογραφία  και από τότε η 
εξέλιξη ήταν ραγδαία. Οι ση-
μερινές μηχανές ζυγίζουν 300 
γραμμάρια και ολοκληρώνουν 
την απεικόνιση σε κλάσματα 
του δευτερολέπτου. Οι χημι-
κές φωτογραφίες κυριάρχη-
σαν ως το τέλος περίπου του 
20ου αι. ώσπου το 1998 δια-
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τέθηκε στο εμπόριο η πρώτη 
ψηφιακή μηχανή, της οποί-
ας η κυριαρχία σήμερα είναι 
απόλυτη.
Οι εκθέσεις φωτογραφίας εί-
ναι εικαστικές απεικονίσεις, 
είναι τέχνη όπως η ζωγραφική 
και η γλυπτική. Οι συμμετέχο-
ντες σ’ αυτές είναι κατά κύριο 
λόγο επαγγελματίες φωτογρά-
φοι που ελέγχουν και επηρε-
άζουν τα δεδομένα της φωτο-
γράφισης με ειδικές τεχνικές, 
ώστε να βελτιώσουν την ποιό-
τητα της φωτογραφίας. 
 Η συγκεκριμένη όμως Έκ-
θεση Φωτογραφίας διαφέρει 
από τις άλλες γιατί σ’ αυτήν 
παίρνουν μέρος μόνο μέλη 
του συλλόγου μας με θέματα 
από τις εξορμήσεις του ΣΕΟ. 
Διαφέρει από τις άλλες αφού 
εδώ ο φωτογράφος είναι 
ερασιτέχνης και ενεργεί σαν 
ανταποκριτής. Δεν επηρεάζει 
αυτός το πλάνο, αλλά αντίθετα 
συμμετέχει ενεργά και πάσχει 
ο ίδιος.  Εγκλωβίζει την εικόνα 
μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατά 
τη διάρκεια της ορειβατικής 
του δραστηριότητας.
Πότε κάτω από τον καυτό 
ήλιο να τον τυφλώνει, με τους 
σφυγμούς του ανεβασμένους 
από την προσπάθεια, λαχανια-
σμένος και με τον ιδρώτα να 
του κλείνει τα μάτια. Πότε στη 
βροχή, κάτω από ένα πρόχει-
ρο αδιάβροχο και με την ακα-
νόνιστη ανάσα του να αχνίζει 
και η μηχανή να στάζει. Ή στην 
ομίχλη, με την υγρασία να του 
θολώνει τον φακό και να λε-
κιάζει τις λήψεις. Ή ακόμη στο 
χιόνι, με τον παγωμένο αέρα 
να λυσσομανά και τα δάκτυλα 
να κοκκαλώνουν από το κρύο.  
Αρπάζει τη στιγμή βιαστικά, 
βγαίνοντας προσωρινά από 
τον ρυθμό της πορείας, με μια 

ερασιτεχνική μηχανή και έναν 
απλό ζουμ φακό αμφίβολης 
καθαρότητας και για όλες τις 
χρήσεις. 
Πρόθεση της έκθεσης αυτής 
είναι να αποτυπώσει τις δρα-
στηριότητες του συλλόγου μας 
μέσα από τη ματιά των ορειβα-
τών μελών του. Να καταδείξει 
όλα αυτά που μας συγκινούν 
στην επαφή μας με τα βουνά. 
Να απαθανατίσει το μεγαλείο 
της ελληνικής φύσης στις πε-
ριοδικές εποχικές μεταμορ-
φώσεις της και να αναδείξει 
την ομορφιά μιας άγνωστης 
Ελλάδας, πέρα από τα όρια των 
αυτοκινητοδρόμων. 
Ελπίζω να κρίνετε τις φωτο-
γραφίες της έκθεσης όχι τόσο 
για την καλλιτεχνική τους 
αξία, όσο για την προσπάθεια 
αποτύπωσης των όμορφων 
στιγμών που ζούμε στις εξορ-
μήσεις μας. Θέλω να ευχαρι-
στήσω όσους έσπευσαν στο 
κάλεσμα του συλλόγου και 
πρόσφεραν φωτογραφίες τους 
για την πραγματοποίηση αυτής 
της έκθεσης. 

Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί 
άλλοι θα ήσαν πρόθυμοι να 
βοηθήσουν με τη συμμετοχή 
τους, αλλά δεν κατέστη δυνατό 
να ενημερωθούν έγκαιρα…».

Ακολούθησε η παρουσίαση 
της χορωδίας του Χορευτικού 
Ομίλου Θεσσαλονίκης (ΧΟΘ), 
που πλαισίωσε την εκδήλω-
ση, από την Γραμματέα του. 
Ο όμιλος δραστηριοποιείται 
από το 1990 και έχει έδρα την 
Καλαμαριά. Με τα 16 τμήματα 
εκμάθησης παραδοσιακών 
χορών, την χορωδία, το τμή-
μα χειροτεχνίας και το τμήμα 
εκμάθησης παραδοσιακών 
οργάνων ασκεί πλούσια πολι-
τιστική δράση στον χώρο. 
Την χορωδία που τραγούδη-
σε παραδοσιακά τραγούδια, 
συνόδευσε τριμελής ομάδα 
παραδοσιακών οργάνων με 
προεξάρχοντα τον δάσκαλο 
φωνητικής και σολίστα του 
μουσικού σχήματος «Εν Χορ-
δαίς» κ. Δρόσο Κουτοκώστα 
στο ούτι. 



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΕΟ
στο Βαφοπούλειο 

1

2

3

4

1. Στον Παραμύτικα 2012  

Νίκος Κοντός 

2. Bryce Canyon 

Ασαρίδου Ανατολή

3. Matterhorn 

Ρούσος Μανώλης

4. Αγριοκάτσικο στο Λούκι 

του Μύτικα 

Γιαννικόπουλος Ανέστης
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΕΟ
στο Βαφοπούλειο 

1

2

3

4

1.Ανατολή στον Άθω  

Χάρης Ψωμάς

2. Βάλια Κάλντα

Κοντός Βασίλης

3. Η Δρακόλιμνη της Γκαμήλας

Μιχοπούλου Νίκη

4. Spik Σλοβενίας 

Κούγκας Γεώργιος
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΕΟ
στο Βαφοπούλειο 

1

2

3

4

1.Κατεβαίνοντας από τον Γκορίλα

Βαχαρίδου Ελένη

2. Νεαροί Σέρπα

Παπουνίδου Ναταλία

3. Στις πλαγιές του Πίνοβου

Κωνσταντίνου Έλενα

4. Εκκολαπτόμενος Ορειβάτης

Σαρναζίδου Μάρθα
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΕΟ
στο Βαφοπούλειο 

1

2

3

1.Πέντε Πύργοι

Κακουλίδου Νίκη

2. Φαλακρό 

Μουσλόπουλος Σωτήρης

3. Ίχνη στο Χιόνι

Μπλέτσιος Χρήστος
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΕΟ
στο Βαφοπούλειο 

1. Φαλακρό

Anna Gaelle Piquet

2. Tο Γεφύρι της Παλαιοκαρυάς

 Μπαλτατζής Θανάσης

3. Στην Ομίχλη

Ανδριώτου Δέσποινα

1

2

3
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καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια, τακτική γενική 

Συνέλευση που θα γίνει στις 31 ίανουαρίου 2018, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ. στην αίθουσα της ομοσπονδίας 

δυτικομακεδονικών Σωματείων, ελ. βενιζέλου 30, με θέματα 

ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.  εκλογή προέδρου και γραμματέα της γενικής Συνέλευσης, καθώς και 

εφορευτικής επιτροπής.

2.  επικύρωση πρακτικών προηγούμενης γενικής Συνέλευσης, της 

25/01/2017.

3.  λογοδοσία του απερχόμενου διοικητικού Συμβουλίου για τα 

πεπραγμένα.

4.  ανάγνωση ισολογισμού έτους 2017 και προϋπολογισμού 2018.

5.  ανάγνωση εκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής.

6.  διάφορες συμβουλευτικές προτάσεις για το δ.Σ.

7.  Έγκριση ή απόρριψη πεπραγμένων του δ.Σ. του έτους 2017, ισολογισμού 

2017, προϋπολογισμού 2018 και έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής 2017.

8.  διάφορες προτάσεις προς έγκριση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, καλούνται τα μέλη σε νέα τακτική γενική 

Συνέλευση, που θα γίνει στις 7 φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

6.30μ.μ. στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα. 

δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Το διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση
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1.  02-09-2017 Στα μονοπάτια της Ικαρίας.
2.  07-09-2017 Χολομώντας.

1

2
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3.  24-09-2017  Κάτω Όλυμπος. Στη λίμνη Κατή.
4.  30-09-2017  Το γεφύρι της Μόρφης

3

4
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5.  01-10-2017 Το γεφύρι του Ντέρη.
6.  02-10-2017 To Πετρογέφυρο Βόιου.

5

6
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7.   05-10-2017 Μπούρινος. Στην κορυφή Ντρισινίκος.
8. 27-10-2017 Άγραφα. Στο Βουτσικάκι.

7

8
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9.    29-10-2017 Άγραφα. στο Μπορλέρο.
10.  05-11-2017 Όλυμπος. Στο καταφύγιο στο Πηγαδάκι.

9

10



ΤΕΥΧΟΣ 185, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 3

11.  03-12-2017. Βλάστη. Στην κορυφή Μουρίκι.
12.  10-12-2017. Πιέρια, κορυφή Τούρλα.

11

12



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ4

ΣύλλογοΣ Ελλήνων ορΕιβατων ΘΕΣΣαλονικήΣ
www.seoreivaton.gr


