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ΣύλλογοΣ Ελλήνων ορΕιβατων ΘΕΣΣαλονικήΣ
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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

Υπεύθυνος: δημήτρης Ζορμπάς

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
δέγκα ευδοκία

αμοιρίδης νίκος
Τσιρανίδου κυριακή

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 173

Οπισθόφυλλο

Στον Καύκασο

Φωτ.: Φίλιππος Κουκουτσίλης

Πιρίν - Βουλγαρία 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

καύκασος

eναλλακτικές διακοπές

κρήτη 2014

μοnt blanc

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Πρόγραμμα Αναρριχητών
Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 06

ΣΕλ. 20

ΣΕλ. 40 

ΣΕλ. 54

ΣτήλΕΣ

KAYKAΣΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΚΡΗΤΗ 2014 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

το τρίμηνο του σ.ε.ο.
A/A Ημερ/νία Βουνό Κορυφή Υψόμετρο Υ.Δ. Άτομα

1 21-09-14 ΠΑΪΚΟ ΓΚΟΛΑ ΤΣΟΥΚΑ 1.647 547 12

2 21-09-14 ΠΑΪΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΔΙΑΣΧΙΣΗ 7 ώρες 36

3 27-09-14 ΓΡΑΜΟΣ ΤΣΟΥΚΑ ΠΕΤΣΙΚ 2.521 1.071 25

4 27-09-14 ΓΡΑΜΟΣ ΓΚΕΣΟΣ 2.196 746 14

5 28-09-14 ΓΡΑΜΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΕΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗ 6 ώρες 48

6 05-10-14 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Σ.Ε.Ο. 1.000 700 52

7 12-10-14 ΤΖΕΝΑ ΜΙΚΡΗ ΤΖΕΝΑ 2.064 1.621 32

8 19-10-14 ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΟΡΥΦΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1.956 1.436 34

9 02-11-14 ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΔΙΑΣΧΙΣΗ 8 ώρες 44

10 09-11-14 ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΝΤΡΙΣΤΙΝΙΚΟΣ 1.863 1.223 33

11 09-11-14 ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΝΤΡΙΣΤΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗ 7 ώρες 12

12 16-11-14 ΜΠΕΛΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2.030 +1.160 36

13 23-11-14 ΒΟΡΑΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 2.519 +1.619 12

14 23-11-14 ΒΟΡΑΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗ 6 ώρες 22

15 30-11-14 ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ ΔΙΑΣΧΙΣΗ 6 ώρες 44

16 07-12-14 ΟΡΒΗΛΟΣ ΟΡΒΗΛΟΣ 2.213 +1.454 36

17 14-12-14 ΠΑΓΓΑΙΟ ΜΑΤΙ 1.956 +1.616 41

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚO ΣΚΙ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

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

1 25-10-14 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ PIRIN Todorka 2.712 1.162 26

2 26-10-14 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ PIRIN Bezbog 2.645 645 40

3 27-10-14 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ PIRIN Padinata 2.150 850 44

4 28-10-14 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ PIRIN Demnanitsa (2.084) 2.822 563 4

A/A Ημερ/νία Χώρα Υ.Δ. Επισκεψιμότητα

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΚΟΡΥΦΗ - ΓΟΜΑΡΑ 700 μ. Χ 15 ΦΟΡΕΣ

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΤΡΙΓΓΙΑ 2204μ 700 μ.

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΒΕΛΟΥΧΙ 2312μ 550 μ.

4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΓΡΑΦΑ - ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ 1.000 μ.

5 ΜΑΡΤΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ  - ΣΚΟΥΡΤΑ 1.150μ
6 ΜΑΡΤΙΟΣ Pierra Creta - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 1.700μ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΑΣΤΡΑΚΑ -ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ-ΠΛΟΣΚΟΣ 1800μ
8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΚΟΛΙΟ 1200 μ. Χ 4 ΦΟΡΕΣ 
9 ΑΠΡΙΛΙΟΣ PaTRouIlle Des clacIeRs 2.200μ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α Ημερομηνία Περιοχή Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

1 27/9/2014 Μετέωρα δρομος των ταξιδιωτων 150μ V+ Ρουσσος Μ./Παπαμαυρουδης

2 28/9/2014 Μετέωρα κοψη του γυπα 150μ VI Ρουσσος Μ.

3 27/9/2014 Μετέωρα κοψη της πινδου 120μ V+ Νταουφας Μ./Χουρσουλιδης Α

4 28/9/2014 Μετέωρα χωρις επιφύλαξη 120μ VI Νταουφας Μ./ Χουρσουλιδης Α/ 
Πουλτουρτζιδου Σ.

5 28/9/2014 Μετέωρα Πλακα τηνς τουμπιανης 120μ VII+ Νταουφας Μ./Χουρσουλιδης Α

6 27/9/2014 Μετέωρα Ισιδώρα 120μ IV+ Ιωαννιδης Θ./ Καλανταριδου Δ./ Τσακιριδης 
Σαββας/ Βιολιτζοπουλος Ν

7 28/9/2014 Μετέωρα κοψη παντοκρατορα 120μ VI+ Ιωαννιδης Θ/ Τσακιριδης Σαββας

8 27/9/2014 Μετέωρα Ισιδώρα 120μ IV+ Αμοιριδης Ν/Πουλτουρτζιδου Σ/Κονδυλας Δ.

9 28/9/2014 Μετέωρα κοψη παντοκρατορα 120μ VI+ Αμοιριδης Ν/Βιολιτζοπουλος Ν/Τιουκαλας Γ

10 18/10/2014 Γιαννακοχώρια κοψη Μπουντολα 120μ V+ Νταουφας Μ./Χουρσουλιδης Α

11 13/12/2014 Λουτρα αγ. Παρασκευης alfred 20μ VII Αμοιριδης Νικος
12 13/12/2014 Λουτρα αγ. Παρασκευης Malwina 30μ IV+ Πουλτουρζιδου Σεβη

13 13/12/2014 Λουτρα αγ. Παρασκευης Jurgen 30μ IV+ Πουλτουρζιδου Σεβη

14 23/3/2014 Μετέωρα κοψη αμπαριων 250μ V+ Καραντωνας/Αθηνη

15 23/3/2014 Μετέωρα κλεισουρα του γατου 220μ VI Καραντωνας/Αθηνη

16 24/3/2014 Μετέωρα Αρχιηδης 220m V+ Καραντωνας/Αθηνη

17 25/3/2014 Γεφυρι του Κόκκορη το βημα του σπουργιτι 200Μ VIII- Καραντωνας/Αθηνη

18 26/3/2014 Μετέωρα Πλακα τηνς τουμπιανης 120μ VII+ Καραντωνας/Αθηνη

19 20-Απρ Αρκο Ιταλια MeMoRIa uGo IscHIa/
saN Paolo

450μ VI+ Καραντωνας/Αθηνη

20 22-Απρ Αρκο Ιταλια ΙL PROFONTO RISPETTO 
Del INDRIa /DRo 

600μ VII- Καραντωνας/Αθηνη

21 24/4/2014 Αρκο Ιταλια PeNeloPe 270μ VIII- Καραντωνας/Αθηνη

22 26/4/2014 Αρκο Ιταλια calDo INVeRNo 350μ VI Καραντωνας/Αθηνη

23 Τσουριακας Μικρη Αδερφη 170μ V+ Χουρσουλιδης Α/ΝταουφαςΜ./Τσιλογλανιδου Α.

24 Μετέωρα - Ντούμπιανη ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 125 μ. 6 - Λάζαρος Μποτέλης

25 Μετέωρα - Ντούμπιανη ΠΙΛΙΕ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ 140 μ. 5+ Λάζαρος Μποτέλης

26 Μετέωρα - Ντούμπιανη ΙΣΙΔΩΡΑ 60μ. 6- Λάζαρος Μποτέλης

27 Μετέωρα - Ντούμπιανη ΔΑΙΔΑΛΟΣ 90μ. 6- Λάζαρος Μποτέλης

28 Μετέωρα - Ντούμπιανη ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑ-
ΤΟΡΑ

125μ. 6+ Λάζαρος Μποτέλης

29 Μετέωρα Φύλακας Αγ. Πνεύμα  - 
Ν.Δ. Κόψη

160μ. 6- Λάζαρος Μποτέλης - Παπαδακάκης Κωστής

30 Μετέωρα ΚΟΨΗ ΤΩΝ ΑΜΠΑΡΙΩΝ 120μ. 5+ Λάζαρος Μποτέλης
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Πολιτιστικά

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤεΤαρΤη 14 ίανουαρίου 2015, ώρα  
20.00
«εικόνες απο το βιετνάμ» από την 
ανατολή ασαρίδου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΤεΤαρΤη 4 φεβρουαρίου 2015, ώρα  
20.00
«καύκασος 2014». ανέστης γιαννικό-
πουλος. εμπειρίες από την αποστολή 
του Σ.ε.ο.

ΤεΤαρΤη 11 φεβρουαρίου 2015, ώρα  
20.00
Mια  βραδιά αφιερωμένη σε ένα απο 
τα γηραιότερα και πιο δραστήρια μέλη 
του Σ.ε.ο.  την αρχοντούλα παπάζο-
γλου.

ΤεΤαρΤη 25 φεβρουαρίου 2015, ώρα 
20.00
«διατροφή και άσκηση». η Στελίνα 
βασιλειάδη, κλινική  διαιτολόγος- 
διατροφολόγος, θα μας συμβουλέψει 
σχετικά με τη διατροφή μας  στο  βου-
νό και όχι μόνον.

ΜΑΡΤΙΟΣ
ΤεΤαρΤη 11 μαρτίου 2015,  ώρα 
20.00
«o ύπόγειος κόσμος». Σπήλαια και 
σπηλαιολογία: ορισμοί, τεχνικές και 
η δράση του συλλόγου «πρωτέας». 
ειρήνη παντελίδου δωρήτΕΣ

1. Σ. Στούμπος   50€
2. Δ. Ζορμπάς    50€

ΑΠΡΙΛΗΣ
ΤεΤαρΤη 1 απριλίου 2015, ώρα 20.00
«εξερεύνηση στην ανταρκτική: οι 
εμπειρίες μετά από ένα χρόνο στην 
άκρη της γης»: ο γιατρός καϊμακάμης 
ευάγγελος εργάστηκε για έντεκα μήνες 
ως απεσταλμένος της ευρωπαϊκής 
διαστημικής υπηρεσίας στην ερευνη-
τική βάση Concordia της ανταρκτικής 
και θα μας μιλήσει για την εμπειρία 
του αυτή.

ΤεΤαρΤη 22 απριλίου 2015, ώρα 
20.00
«Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον προ-
στάτη». ο γιατρός γραμμένος δημή-
τριος, χειρουργός –ουρολόγος, θα μας 
μιλήσει για τις ασθένειες του προστάτη 
και την προφύλαξή μας απο αυτές.

ΜΑΙΟΣ
ΤεΤαρΤη 6 μαΐου 2015,ώρα 20.00
«ανώνυμοι ναρκομανείς». Ένα τμήμα 
της ομάδας «ανώνυμοι ναρκομανείς» 
θα έρθει στα γραφεία του Σεο για να 
μας μιλήσει για τις δράσεις, τη μεθο-
δολογία και τα οράματα της ομάδας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενΑ
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καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια, τακτική 
γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 ίανουαρίου 
2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.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 
29/01/2014.
3. λογοδοσία του απερχόμενου διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμέ-
να της θητείας του.
4. ανάγνωση ισολογισμού έτους 2014 και προϋπολογισμού 2015.
5. ανάγνωση εκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής.
6. διάφορες συμβουλευτικές προτάσεις για το δ.Σ.
7. Έγκριση ή απόρριψη πεπραγμένων του απερχόμενου δ.Σ. του έτους 
2014, ισολογισμού 2014, προϋπολογισμού 2015 και έκθεση εξελεγκτικής 
επιτροπής 2014.
8. διάφορες προτάσεις προς έγκριση.
9. αρχαιρεσίες.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, καλούνται τα μέλη σε νέα τακτική γενική Συ-
νέλευση, που θα γίνει στις 4 φεβρουαρίου 2015, 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

νΕα ΜΕλή
1. Πουλτουρτζίδου Σεβαστή
2. Ελευθεριάδης Χρήστος
3. Παπαλεξίου Σοφία
4. Νικολαΐδου Ελένη
5. Ζαρζαβατσάκη Στυλιανή
6. Χαραλαμπίδου Ζωή
7. Στροππιάνα Άντζελα

8. Χριστοφής Δημήτριος
9. Αβέρης Γεώργιος
10. Σιώχου Ασημούλα
11. Βλαχοπούλου Θεοφάνη
12. Γκόγκος Λεωνίδας
13. Νταούφας Μιχάλης
14. Χουρσουλίδης Αχιλλέας
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Αποστολή 
στον Καύκασο
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ΦωτογραΦίες: 
ΚουΚουτςίλης Φίλίππος, 

παςχαλίδης ίορδανης, 
γΚολης Βαγγελης.
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Σύμφωνα με τον μύθο Καύκασος 
ονομαζόταν ένας Σκύθης βοσκός 
ο οποίος ζούσε στις πλαγιές του 
«όρους του Βορέου» μεταξύ Εύ-

ξεινου Πόντου και Κασπίας Θάλασσας. 
Κατά την τιτανομαχία ο Καύκασος σκοτώ-
θηκε από τον Κρόνο γιατί είχε βοηθήσει 
τον γιο του, τον Δία, να τον εκθρονίσει. Ο 
Δίας θέλοντας να τιμήσει τον βοσκό με-
τονόμασε το «όρος του Βορέου» σε Καύ-
κασο. Αργότερα σε  μια από τις κορυφές 
του συγκεκριμένου βουνού αλυσόδεσε ο 
Δίας τον Προμηθέα (γιο του τιτάνα Ιαπε-
τού και πατέρα του γενάρχη των Ελλήνων 
Δευκαλίωνα) και έστειλε έναν αετό να 
του τρώει κάθε μέρα το συκώτι το οποίο 
όμως αναπλαθόταν τη νύχτα. Το σκληρό 
αυτό μαρτύριο του είχε επιβληθεί επειδή ο 
Προμηθέας προκειμένου να βελτιώσει τις 
συνθήκες ζωής των ανθρώπων τους έδω-
σε την σοφία και τη φωτιά που είχε κλέψει 
από την Αθηνά και τον Ήφαιστο αντίστοι-
χα. Τρείς χιλιάδες χρόνια θα υφίστατο το 
μαρτύριο αυτό ο  Προμηθέας κρεμασμέ-
νος στην απόκρημνη κορφή του Καυκά-
σου, όμως τελικά μετά από τριάντα χρόνια 
μαρτυρίου ανέβηκε στο βουνό ο Ηρακλής 
και απελευθέρωσε τον τιτάνα ευεργέτη 
των ανθρώπων.
Η οροσειρά του Καυκάσου με μήκος πάνω 
από 1,100 και πλάτος πάνω από 200 χι-
λιόμετρα, οριοθετεί τα σύνορα Ευρώπης 
και Ασίας. Γύρω της διαβιούν πάνω από 
30 εκατομμύρια άνθρωποι που τόσο από 
γλωσσολογικής όσο και από πολιτισμικής 
άποψης είναι από τους πιο ποικιλόμορ-
φους πληθυσμούς στον πλανήτη. Αποτελεί  
σταυροδρόμι συνάντησης λαών, πολιτι-
σμών και θρησκειών με τις αναπόφευκτες 
αλληλεπιδράσεις, εντάσεις και αντιπαρα-
θέσεις.   
Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο Καύκα-
σος ήταν ένας από τους πυλώνες της γης 
που στήριζαν τον ουρανό. Και πράγματι 
είναι η ψηλότερη οροσειρά της Ευρώπης 
με δώδεκα κορυφές να ξεπερνούν το Mont 
Blanc των Άλπεων. Το ψηλότερο βουνό 
του Καυκάσου το Elbrus με ύψος 5,642 
μ. βρίσκεται στη Ρωσική ομοσπονδία και 
έχει δύο κορυφές, παλιά σβησμένα πια 

ηφαίστεια, την Zapadnaya δυτικά ύψους 
5,642 μ. και την Vostochnaya ανατολικά 
ύψους 5,621 μ. 
Οι δύσκολες κλιματικές συνθήκες που επι-
κρατούν στο Elbrus ακόμη και το καλοκαί-
ρι (αραιή ατμόσφαιρα, ευμετάβλητος και-
ρός, συχνές καταιγίδες, χιονοπτώσεις και 
χαμηλές θερμοκρασίες) καθιστούν τις κο-
ρυφές του αφιλόξενες και επικίνδυνες γι’ 
αυτό και αποτελούν μόνιμο στόχο έμπει-
ρων ορειβατών. Κάθε χρόνο ορειβατικές 
αποστολές από όλο τον κόσμο επιχειρούν 
να κατακτήσουν την συγκεκριμένη κορυ-
φή της Ευρώπης η οποία συμπεριλαμβά-
νεται στις γνωστές επτά ψηλότερες κορφές 
των επτά ηπείρων.
Η κλασσική ανάβαση γίνεται από τη νό-
τια πλευρά και δεν παρουσιάζει τεχνικές 
δυσκολίες. Ο μεγάλος αντίπαλος είναι το 
υψόμετρο, οι χαμηλές θερμοκρασίες που 
φθάνουν και τους -30ο C, οι ανεμοθύελλες 
και οι παρατεταμένες  χιονοπτώσεις ακό-
μη και το καλοκαίρι. Η ανάβαση δεν απαι-
τεί αναρριχητικές ικανότητες, αλλά παρ’ 
όλα αυτά μπορεί να καταστεί επικίνδυνη 
εξαιτίας απότομων αλλαγών των καιρικών 
συνθηκών που καθιστούν το μονοπάτι 
προς την κορυφή σχεδόν αόρατο.
Από τις αρχές του φθινοπώρου του 2013 
άρχισαν οι πρώτες σκέψεις στον Σ.Ε.Ο. 
για την οργάνωση μιας αποστολής στον 
Καύκασο. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πά-
ρις Σκουτέλης πρωτοστάτησε στη σύλλη-
ψη της ιδέας και παρότρυνε τα μέλη του 
να δηλώσουν συμμετοχή. Επικράτησε 
ενθουσιασμός και αρκετοί έδειξαν ενδια-
φέρον. Σύντομα δημιουργήθηκε ο πρώτος 
πυρήνας ενδιαφερομένων και άρχισαν οι 
επαφές για την συλλογή πληροφοριών, 
εξεύρεση αξιόπιστου οδηγού βουνού, επι-
λογή βέλτιστης ημερομηνίας ανάβασης, 
κατάρτιση κατάλληλου προγράμματος και 
επεξεργασία κοστολογίου. Ο σύλλογος, με 
απόφαση του Δ.Σ., εκτός από την οργάνω-
ση της αποστολής ανέλαβε να καλύψει το 
50% των εξόδων της αποστολής, ώστε να 
δώσει την δυνατότητα συμμετοχής σε όσο 
το δυνατόν περισσότερα μέλη του. Συνολι-
κά στην αποστολή συμμετείχαν 11 ορειβά-
τες από τους οποίους οι 10 ήσαν μέλη του 
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Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης. Ακολούθως πραγμα-
τοποιήθηκαν χειμερινές αναβάσεις στον 
Όλυμπο με σκοπό την εξοικείωση στις 
δύσκολες καιρικές συνθήκες, στο χιόνι και 
στην απόκτηση δεσμών μεταξύ των μελών 
της ομάδας. Παράλληλα βρέθηκε ο οδηγός 
βουνού στον Καύκασο, ο ρώσος Nikolai 
και επελέγη η πρώτη εβδομάδα του Αυ-
γούστου 2014 ως η καλύτερη χρονική πε-
ρίοδος για την ανάβαση στο Elbrus.
Αλλά ας αφήσουμε τον ορειβάτη Γιώργο 
Ζησόπουλο να μας διηγηθεί την εμπειρία 
αυτή μέσα από τις σελίδες του ημερολο-
γίου που κράτησε κατά την διάρκεια της 
δεκαήμερης  περιπέτειάς τους. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 Αυγούστου 2014
Όλα έτοιμα! Μένουν μόνο το φόρτωμα, οι 
αποχαιρετισμοί και φύγαμε. Μεσάνυχτα 
Πέμπτης προς Παρασκευή, μαζευόμαστε 
όλοι στο αεροδρόμιο και με γέλια και πει-
ράγματα προσπαθούμε να αντλήσουμε 
όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε 
για το που πάμε και το τι θα κάνουμε. 
Αναχώρηση στις 1:30 π. μ. με την ELINAIR. 
Η πτήση καλή αν εξαιρέσει κανείς κάποιες 
αναταράξεις. Ο Τέλης στο διπλανό κάθι-
σμα φοβάται αλλά το παίζει θαρραλέος. 

Προσπαθούμε να κλείσουμε λίγο τα μάτια 
μας αλλά …μάταια. Ελπίζουμε να καταφέ-
ρουμε να κοιμηθούμε λίγο στο λεωφορείο 
που θα μας παραλάβει από το αεροδρόμιο.
Μετά από πτήση τεσσερισήμισι ωρών 
φθάνουμε στις 6 το πρωί στο αεροδρόμιο 
του Mineralnye –Vody, στον βόρειο Καύ-
κασο. Ο Nikolai, ακριβής στο ραντεβού, 
μας περιμένει στο αεροδρόμιο. Επιβιβα-
ζόμαστε στο λεωφορειάκι που έχουμε μι-
σθώσει και διασχίζουμε την πόλη με προ-
ορισμό το Elbrus, στην ομόσπονδη δημο-
κρατία της Ρωσίας, Καμπαρντίνο - Μπαλ-
κάρια. Σαν να γυρίσαμε πίσω στον χρόνο. 
Είκοσι πέντε χρόνια πέρασαν χωρίς να αλ-
λάξει τίποτα Τα ίδια κτήρια, το ίδιο γενικά 
τοπίο, το μόνο που άλλαξε είναι η έντονη 
παρουσία των δυτικών καταναλωτικών 
προϊόντων. Για τους ανθρώπους βέβαια 
δεν γνωρίζω, διότι τους είχαν καλά «κλει-
δωμένους» πριν.
Βγαίνουμε από την πόλη και ενώ ταξιδεύ-
ουμε στο μέσον μιας ατέλειωτης πεδιάδας, 
180 χλμ. μακριά μας ξεπροβάλει ένας γί-
γαντας, ένας τεράστιος άσπρος όγκος που 
φωνάζει τον καθένα μας με το όνομά του. 
Αντιλαμβανόμαστε για πρώτη φορά τον 
λόγο που είμαστε εδώ. Στέκει εκεί επιβλη-

Στην κοιλάδα Baksan.
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τικός και μας προκαλεί δέος. Σαν μια σει-
ρήνα που μας μαγεύει, μας καλεί αλλά και 
είναι έτοιμη να μας κατασπαράξει. Το El-
brus! Και όλο αυτό πρέπει να το ανεβούμε. 
Ιδού η Ρόδος…
Μέσα στο λεωφορειάκι τα πράγματα εί-
ναι λίγο χάλια, ο Nikolai πάει με χίλια 
και όπως το περίμενα βρισκόμαστε στο 
πιο επικίνδυνο κομμάτι της διαδρομής. 
Το μονότονο τοπίο συνεχίζεται μέχρι που 
μπαίνουμε στην κοιλάδα Baksan όπου κυ-
ριαρχούν τα τζαμιά και η φτώχεια. Απο-
μεινάρια του παλιού καθεστώτος και του 
ταξικού διαχωρισμού του στην αταξική 
τους έκδοση.
Συνεχίζουμε ανηφορίζοντας προς το χω-
ριό Baidaevo, που βρίσκεται στις υπώρει-
ες του Elbrus σε υψόμετρο 1980 μ. Κατά 
την διαδρομή απολαμβάνουμε το παρθένο 
τοπίο και το πράσινο. Καταλήγουμε στο 
hotel Elba, δωμάτιο 208 που θα είναι το 
σπίτι μας για τις επόμενες μέρες και νύ-
χτες. Καθαρό και ήσυχο, τίποτα παραπά-
νω δεν θέλουμε. 
O καιρός είναι καλός και κυκλοφορούμε 
με τα κοντομάνικα. Η ομάδα αποφασίζει 
να επισκεφθεί τους καταρράκτες στον πο-
ταμό  Baksan που πηγάζει από το Elbrus 
και διασχίζει το χωριό. 
Εγώ βγαίνω έξω για μια μικρή βόλτα πα-
ρέα με τη μουσική μου αλλά μετά από 4 
χλμ. έρχομαι αντιμέτωπος με κάποιους 
ογκώδεις και άγριους καυκάσιους ποι-
μενικούς. Δεν χάρηκαν καθόλου που με 
είδαν και αναγκάζομαι να σαλπίσω επει-
γόντως υποχώρηση. Γυρίζοντας πίσω στο 
ξενοδοχείο έπεσα πάνω στην ομάδα που 
είχε πάει για την κορυφή πριν από εμάς. 
Ήταν τέσσερα παιδιά από την Σουηδία 
και την Γερμανία από τους οποίους ο ένας 
παράλυτος από τη μέση και κάτω (χρυσός 
παραολυμπιονίκης της κολύμβησης στην 
Αθήνα το 2004). Προσπάθησε να ανέβει 
με πατερίτσες εν είδει μπατόν. Δεν τα 
κατάφεραν τελικά  παρ’ ότι έφθασαν στα 
5,200 μ. Το βουνό τους νίκησε, αλλά απ’ 
ότι βλέπω δεν τους έσπασε και λένε ότι 
του χρόνου θα είναι πάλι πίσω. Μακάρι 
να τα καταφέρουν στην επόμενη προσπά-
θειά τους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Αυγούστου 2014
Σήμερα αρχίζουμε τις αναβάσεις για τον 
εγκλιματισμό μας σε μεγάλο υψόμετρο. 
Πρωινό ξύπνημα, φαί και επιβίβαση στο 
mini-bus, το οποίο για άλλη μια φορά τρέ-
χει σαν τρελό. Ο Nikolai οδηγεί σαν σε 
μονοθέσιο. Παραλίγο να χτυπήσουμε μια 
αγελάδα και να πάμε από τροχαίο. Μετά 
από παράκλησή μας επιτέλους άρχισε να 
πηγαίνει πιο σιγά. 
Περνάμε κάθετα την κοιλάδα Baksan και 
το ποτάμι και ανηφορίζουμε προς το χω-
ριό Cheget στην πλαγιά του ομώνυμου 
βουνού απέναντι από το Elbrus. Μεταφο-
ρά με παμπάλαια lift στα 3,000 μ. και αμέ-
σως μετά ανάβαση στην κορυφή Cheget 
στα 3,700 μ. όπου όταν φθάνουμε ο ήλιος 
ήδη μεσουρανεί και η θέα προς το θεόρα-
το Elbrus είναι απίστευτη. Θαυμάζουμε 
από την κορυφή το τοπίο με τις άπειρες 
κορυφές τριγύρω μας. Η μικρή όμορφη 
κοιλάδα στα πόδια μας μάς χωρίζει από 
τις επιβλητικές κορυφές Donguzorum 
(4.452 μ.) και Nakra Tau (4,350 μ.) που εί-
ναι και τα σύνορα με την Γεωργία όπως 
μας εξηγεί ο Nikolai. Στην επιστροφή 
ακούμε έναν ξαφνικό θόρυβο σαν αερο-
πλάνο που σπάει το φράγμα του ήχου. Αρ-
γήσαμε να καταλάβουμε ότι επρόκειτο για 
μια χιονοστιβάδα που έπεφτε εκείνη την 
ώρα στην απέναντι πλαγιά. Τρομακτική 
εμπειρία. Τρόμαξα λίγο αλλά στη συνέχεια 
όλα πήγαν μια χαρά. Φαγητό στη βάση και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μπάνιο και 
χαλάρωση. Το απόγευμα ήρθε μια ομάδα 
παιδικού θεάτρου στο ξενοδοχείο και ορ-
γάνωσαν μια μικρή γιορτή προς τιμήν των 
Σουηδο-γερμανών και του ΑΜΕΑ ορειβά-
τη με σκοπό να τους επιβραβεύσουν για 
την προσπάθειά τους να κατακτήσουν 
την κορυφή. Η γιορτή ήταν πολύ λιτή και 
όμορφη, βγάλαμε αναμνηστικές φωτογρα-
φίες και συγκεντρώσαμε πληροφορίες για 
το βουνό. Αγχωθήκαμε αρκετά με αυτά 
που μας περιέγραψαν ότι μας περιμένουν. 
Θα δούμε, βήμα – βήμα θα πάμε και όσο 
πάμε.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Αυγούστου 2014  
Δεύτερη μέρα εγκλιματισμού. Μεταβαί-
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νουμε με το οικείο πια λεωφορειάκι μας 
στην κωμόπολη Terskol όπου η παρουσία 
συνοριοφυλάκων και στρατού είναι έντο-
νη. Το Terskol βρίσκεται στα 2,100μ. και 
από εδώ ξεκινούν τα lift για το καταφύγιο 
του Elbrus. 
Ανάβαση από τα 2,300 μ. στα 3,800 μ. 
μέσω μιας πολύ απαιτητικής διαδρομής 
με έντονη ανηφόρα. Το μονοπάτι είναι 

καλυμμένο από σκούρο καφέ χώμα και το 
τοπίο μυρίζει ηφαίστειο. Δεξιά μας κυλά 
απελπιστικά αργά ένας παγετώνας που 
ξεκινά από τα 5,100 μ. με επικίνδυνες 
crevasses (σχισμές). Κατά την διαδρομή 
παραλίγο να χάσουμε τον Παναγιώτη, ο 
οποίος μαζί με τον Σάββα και τον Βαγγέλη, 
μετά από λάθος εκτίμηση λοξοδρόμησαν, 
βγήκαν εκτός μονοπατιού και βρέθηκαν 
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σε μια πολύ απότομη και τελείως σαθρή 
πλαγιά. Οι υπόλοιποι έβλεπαν από μακριά 
εμένα και τον Τέλη να προσπαθούμε να 
τους βοηθήσουμε να ανέβουν σε σταθερό 
έδαφος, αλλά δεν καταλάβαιναν τι συνέ-
βαινε. Καταφέραμε να βγάλουμε τον Σάβ-
βα, αλλά ο Παναγιώτης έμεινε να κρέμε-
ται στην πλαγιά γαντζωμένος από τα δυο 
μπατόν που του είχαμε απλώσει χωρίς να 

μπορεί από κάπου αλλού να πιαστεί. Με 
την βοήθεια και του Σάββα καταφέραμε με 
πολύ δυσκολία να τον βγάλουμε σε κατά-
σταση σοκ από το σαθρό έδαφος. 
Συνεχίσαμε την ανάβαση και στις 14:30 
φθάσαμε στα περίφημα «βαρέλια» στα 
3,700 μ., το καταφύγιο  δηλαδή που από 
αύριο θα είναι και το νέο μας σπίτι. Πρό-
κειται για εννέα μεγάλα τολ σε σχήμα πλα-
γιασμένου βαρελιού που το καθένα τους 
χωράει 6 άτομα. Βρίσκονται εδώ από το 
1972 και κατασκευάστηκαν με προδιαγρα-
φές της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Ο 
γύρω χώρος θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο 
και είναι διάσπαρτος με σκουπίδια. Μέχρι 
στιγμής είμαι πολύ καλά και το υψόμετρο 
δεν με έχει πειράξει ακόμα, αύριο θα δού-
με που θα ανεβούμε ψηλότερα, πάνω από 
τα 4,000 μ. Πάντως είχαμε μια πρώτη γεύ-
ση από το βουνό και το τι μας περιμένει. 
Ο Θεός να είναι μαζί μας. Ακολούθησαν 
κάτι μπίρες, κερασμένες από τον Πανα-
γιώτη για την βοήθεια που του προσφέ-
ραμε σήμερα στο βουνό. Ήπιαμε στην 
υγεία του και στη συνέχεια φάγαμε για 
βράδυ, τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας 
και ΥΠΝΟΣ!

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 Αυγούστου 2014
Όμορφο πρωινό ξύπνημα. Αφού μεταφέ-
ραμε ως αχθοφόροι τις αποσκευές μας (για 
τις υπόλοιπες μέρες στο βουνό) μέχρι τα 
lift και ασφαλιστήκαμε στη Ρωσική Ομά-
δα Διάσωσης ξεκινήσαμε την ανάβαση. 
Στην ομάδα, εκτός από τον οδηγό βουνού 
Nikolai ενσωματώθηκε και η ρωσίδα μα-
γείρισσα Galena που θα μας φροντίζει τις 
επόμενες μέρες στο βουνό. Αισίως φθά-
σαμε στα «Βαρέλια» όπου μας περίμενε ο 
δεύτερος οδηγός βουνού ο 22χρονος Ivan 
ο οποίος παρ’ όλο το νεαρό της ηλικίας 
του έχει ανέβει ήδη 25 φορές στην κορυ-
φή! Η ομάδα μοιράστηκε σε δυο βαρέλια, 
από έξι στο καθένα. Μετά από ένα τσάι 
ετοιμαστήκαμε για το δεύτερο στάδιο του 
εγκλιματισμού με ανάβαση στα 4,100 μ, 
όπου βρίσκεται το καταφύγιο Diesel-hut.  
Ξεκινήσαμε με πλήρη εξοπλισμό κορυφής 
με ισχυρή χιονόπτωση, κεραυνούς και 
αέρα. Στον γυρισμό μας περιμένει μια ζε-

Στον παγετώνα
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στή νόστιμη τοπική σούπα, βάλσαμο. Έξω 
χιονίζει τρελά και είναι μόλις 7 το απόγευ-
μα, φαντάζομαι τι έχει να γίνει μέχρι αύ-
ριο το πρωί….
Έχουμε χαλαρώσει, αρχίσαμε τα πειράγμα-
τα και έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Σε καλό 
να μας βγει, το ηθικό μας είναι στα ύψη. 
Περιμένουμε σε λίγο πάλι να φάμε, έχουμε 
σκάσει στο φαγητό, αλλά όλοι μας λένε ότι 
δεν παχαίνεις εδώ πάνω. Θα δείξει…  
Οι τουαλέτες του καταφυγίου είναι απί-
στευτες. Πρόκειται για ξύλινες κατασκευές 
στο ύπαιθρο που για να τις επισκεφθεί κα-
νείς πρέπει να ανέβει με μια ξύλινη σκάλα 
ύψους 3 μέτρων από το χιονισμένο έδα-
φος. Έχουν να καθαριστούν από την διά-
λυση της Σοβιετικής Ένωσης. Υπάρχουν 
μόλις τρεις για ένα σύνολο 50 ατόμων. 
Αποκαλούνται όχι άδικα houses of pain 
and horror και μετά από σχετική ψηφοφο-
ρία στο Tripadvisor κατατάχθηκαν ανάμε-
σα στις 5 χειρότερες του κόσμου.
Αποσύρομαι και προσπαθώ να κερδίσω 
μερικές ώρες ύπνου γιατί αύριο πρέπει να 
ξυπνήσουμε στις 4:30 το πρωί.

ΤΡΙΤΗ 5 Αυγούστου 2014
Οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Ξεκινά-
με στις 6:15 μέσα σε σφοδρή χιονοθύελλα 
και τη θερμοκρασία στο μηδέν. Μετά από 
μια φρικτή πορεία 6 ωρών, φθάνουμε στα 
βράχια Pastukov-rocks στα 4,800 μ. στο 
ίδιο ύψος με το Mont Blanc! Δεξιά και 
αριστερά μας δυο επικίνδυνοι παγετώ-
νες και εμείς κινούμαστε στον διάδρομο 
των «ρατράκς». Γυρίζουμε πίσω σε χάλια 
κατάσταση, έχουμε ταλαιπωρηθεί αφά-
νταστα και η εξάντληση είναι εμφανής 
στα πρόσωπα όλων. Μετά βίας τρώμε μια 
άνοστη όπως μας φάνηκε παντζαρόσουπα 
και βραστές πατάτες με μελιτζάνα και κυ-
ριολεκτικά σερνόμαστε πίσω στα κρεβάτια 
μας. Μετά από τρεις ώρες ύπνου το σώμα 
και το μυαλό έχουν αρχίσει να επιστρέ-
φουν, όχι όμως και το κεφάλι που πονάει 
αφάνταστα και η κοιλιά που γουργουρίζει. 
Ντύνομαι γερά για να ζεσταθώ και σε λίγο 
ως εκ θαύματος όλα περνούν.
Το υπόλοιπο της ημέρας το περάσαμε συ-
ζητώντας για τη σημερινή δοκιμασία και 
ότι θα πρέπει να την υποστούμε για δεύ-
τερη φορά στην πορεία προς την κορυφή.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 6 Αυγούστου 2014
Ο καιρός είναι χάλια, χιονίζει συνεχώς. Το 
πρόγραμμα αλλάζει και η ημέρα κορυφής 
μετατίθεται για την Παρασκευή. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να κοιμηθούμε καλά για 
εννέα ολόκληρες ώρες και να νιώθουμε 
περίφημα. Ημέρα ξεκούρασης λοιπόν  και 
προετοιμασίας για την κορυφή. Μετά από 
ένα χαλαρό πρωινό φαγητό και κουβε-
ντούλες περί ανέμων και υδάτων, ο Τέλης, 
ο Σάββας και εγώ κατεβαίνουμε με τα lift 
στο χωριό για να προμηθευτούμε κατάλ-
ληλο εξοπλισμό και μπότες που θα μας 
χρειασθούν για να περάσουμε ένα κομ-
μάτι μήκους 400 μέτρων της διαδρομής 
προς την κορυφή που είναι ασφαλισμέ-
νο με σταθερό συρματόσχοινο. Μιας και 
βρεθήκαμε στο χωριό δεν είπαμε φυσικά 
όχι για ένα γρήγορο μπάνιο στο ξενοδο-
χείο.  Επιστροφή στη βάση μας, όπου οι 
ώρες περνάν αργά και βασανιστικά. Η βα-
ρεμάρα είναι απίστευτη και μην έχοντας 
κάτι να κάνουμε, βγάζουμε και βάζουμε τα 
πράγματά μας στο σακίδιο για να περάσει 
η ώρα.
Κανένα σημάδι βελτίωσης του καιρού. 
Χιόνι και πάλι χιόνι τριγύρω και ούτε 
ίχνος βελτίωσης. Η υγρασία σου τρυπά τα 
κόκκαλα. Ύπνος και προσμονή για ένα κα-
λύτερο αύριο.   

ΠΕΜΠΤΗ 7 Αυγούστου 2014
Άλλη μια ατέλειωτη μέρα αναμονής ξεκι-
νάει μέσα σε μονότονη ρουτίνα που περι-
μένει να διακοπεί από μια μόνο λέξη, που 
αργεί βασανιστικά να ειπωθεί. Πάμε για 
καφέ στο διπλανό βαρέλι, ξαναγυρίζουμε 
στο δικό μας και γενικώς προσπαθούμε να 
σκοτώσουμε την ώρα. Ο καιρός δεν λέει 
να ανοίξει. Χιόνι αέρας και χαμηλή ορα-
τότητα. Οι μέρες μας όμως τελειώνουν και 
εμείς παραμένουμε εγκλωβισμένοι στα 
βαρέλια μας. Ή αύριο ή ποτέ. Το φάντασμα 
της αποτυχίας πλανάται από πάνω μου. 
Τόση προσπάθεια, τόσος κόπος, τόση προ-
ετοιμασία και να πέσουμε σε τέτοιο καιρό. 
Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. 
Μια ξαφνική επίσκεψη ταράζει την βα-
ρεμάρα και την απογοήτευσή μας. Μια 
ομάδα Κορεατισσών χριστιανών κάνουν 

την εμφάνισή τους στα lift και αρχίζουν 
να επισκέπτονται τα βαρέλια. Έρχονται και 
στο δικό μας όπου γίνεται χαμός! Τι τρα-
γούδια και ύμνους στα κορεάτικα, τι γέλια 
και ανταλλαγές ελληνικών προϊόντων με 
δικά τους, αναμνηστικά, φωτογραφίες και 
ευχές. Αντιλαμβανόμενες το αδιέξοδο στο 
οποίο βρισκόμαστε, λένε και μια προσευ-
χή για την πραγματοποίηση της αυριανής 
μας ανάβασης, πράγμα που μας συγκινεί 
ιδιαίτερα και αποχαιρετιζόμαστε φιλικά. 
Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία που μας 
ανέβασε το ηθικό.
Ο καιρός δείχνει σημάδια βελτίωσης και 
ξαφνικά ακούμε την μαγική λέξη από τα 
χείλη του οδηγού μας: μετά τα μεσάνυχτα 
προβλέπεται ανοικτός καιρός, μοναδική 
ευκαιρία για ΚΟΡΥΦΗ! Ο κύβος ερρίφθη. 
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Αυτό σημαίνει εγερτήριο στις 1:45 μέσα 
στη μαύρη νύχτα, πρόγευμα και καφές 
στις 2:45 και αναχώρηση στις 3:00. Μας 
περιμένει πορεία χωρίς σταμάτημα για 13 
ώρες και αν όλα πάνε καλά θα επιστρέψου-
με στις 5 το απόγευμα και αμέσως μετά θα 
συνεχίσουμε για τον πολιτισμό.
Η ώρα είναι 20:19, ελπίζω αύριο να πάνε 
όλα καλά και να έχω τη δύναμη να ανέβω.
Ο καιρός καθάρισε αρκετά και με το φως 
του φεγγαριού αντικρίζω την επιβλητικό 
βουνό!
Όλα είναι έτοιμα, τα ρούχα, ο εξοπλισμός 
όλα εδώ για την μεγάλη στιγμή. Οι ώρες 
περνούν και η στιγμή της αναχώρησης 
πλησιάζει. Φοβάμαι και θέλω να τα παρα-
τήσω – η εύκολη λύση – έχω αρκετό άγχος, 
αγωνία και τάσεις εμετού. Οι σκέψεις μου 

γυρίζουν στη οικογένειά μου. Να τελειώ-
σω και να γυρίσω σπίτι μου. Η υπερδιέγερ-
ση δεν μ’ αφήνει να κοιμηθώ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Αυγούστου 2014
Εγερτήριο 1:30. Ύπνος ανύπαρκτος. Φορά-
με ότι έχουμε και δεν έχουμε γιατί το κρύο 
έξω είναι φρικτό (η αίσθηση είναι -20ο C) 
και ο αέρας θυελλώδης. Ανεβαίνουμε στα 
«ρατράκ» τα οποία σε μισή ώρα μας προ-
ωθούν στα 4,800 μ. Από εδώ ξεκινά η με-
γάλη πορεία προς την κορυφή. Μέσα στη 
νύχτα χάνεις την αίσθηση του τόπου. Όλος 
ο κόσμος είναι η φωτεινή δέσμη του φα-
κού κεφαλής σου. Επικρατεί απόλυτη ησυ-
χία και μπροστά μας σέρνεται ένα φίδι από 
φακούς όλων των ομάδων που ξεκίνησαν 
για την κορυφή την ίδια ώρα, γιατί όλοι 
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περιμέναμε αυτό το «παράθυρο» του και-
ρού.
Νοιώθω χάλια, έχω ναυτία, τάσεις εμετού 
και ρέψιμο όλη την ώρα. Νυστάζω και 
μια κρυώνω και μια σκάω από τη ζέστη. 
Ψάχνω για τον οδηγό μας τον Nikolai να 
του πω ότι τα παρατάω, σκέφτομαι ότι δεν 
πρόκειται να τα καταφέρω. Δεν αντέχω 
άλλο, κουράστηκα και η σκέψη των κορι-
τσιών μου με κάνει να θέλω να γυρίσω 
πίσω, να αλλάξω και να επιστρέψω σπίτι 
μου, αλλά πάλι δεν θέλω να γυρίσω σαν 
αποτυχημένος. Στο τέλος κάτι με κάνει 
όμως να συνεχίσω και προς το ξημέρωμα 
ήδη νοιώθω καλύτερα. 
Η ανατολή μας χαρίζει το υπερθέαμα της 
σκιάς του κώνου της κορυφής. Απίστευτα 
τα παιχνίδια της Φύσης.
Τα προβλήματα έχουν εξαφανισθεί και 
τώρα λειτουργώ τέλεια, καμιά επίδραση 
του υψομέτρου και από αντοχή ταύρος. 
Φτάνουμε στο διάσελο στα 5,300 μ. Η 
Άννα, ο Ιορδάνης και ο Βαγγέλης είναι 
χάλια, ενώ ο Τέλης δεν είναι και στα κα-
λύτερά του και η ανηφόρα ακόμη μακρινή, 
ατέλειωτη και το κρύο τσουχτερό με τον 
αέρα να ξυρίζει. Έχουμε χωριστεί σε δυο 
ομάδες και συνεχίζω με την πρώτη ομάδα, 
δεν ξέρω που την βρίσκω τόση αντοχή. Οι 
υπόλοιποι συνεχίζουν με δυσκολία και φο-
βερά αποθέματα ψυχής. 
Μετά από πορεία μιάμισης ώρας φτά-
νουμε στα συρματόσχοινα. Δεμένοι στα 
σχοινιά συνεχίζουμε την πορεία μας σε 
μια λωρίδα γης και δίπλα μας το χάος. 
Δεν θέλω να σκέπτομαι καν την πιθανό-
τητα πτώσης. Γιατί δεν διάβασα πουθενά 
γι’ αυτό το σημείο; Η κορυφή όμως φαί-
νεται κοντά και ενώ η λογική μου λέει να 
σταματήσω, ο πυρετός της κορυφής με 
σπρώχνει να προχωρήσω, δεν μπορώ να 
τα παρατήσω 300 μ. πριν το στόχο. Αφήνω 
πίσω μου το δύσκολο πέρασμα με τα σχοι-
νιά και νομίζω ότι έφτασα. Όμως το βουνό 
παίζει μαζί μας, η κορυφή απέχει λίγο ακό-
μη. Άλλα 15 λεπτά και η κορυφή είναι δι-
κιά μου. Απίστευτος αέρας, χιόνι και πολύ 
κρύο, αλλά η ζέστη στην καρδιά μεγάλη. 
Όλος αυτός ο κόπος γίνεται πραγματικό-
τητα και ο στόχος πέτυχε. Βρίσκομαι στο 

ψηλότερο σημείο της Ευρώπης. Έρχονται 
και οι υπόλοιποι, ώρα για φωτογραφίες 
και συγχαρητήρια.
Ξεκινά και για μας η μακριά πορεία της 
επιστροφής. Ο δρόμος φαίνεται ατέλειω-
τος, δεν αντέχουμε άλλο, βλέπουμε το 
τέλος αλλά αυτό δεν έρχεται. Μετά από 
πορεία 4,5 ωρών φθάνουμε επιτέλους στα 
βαρέλια μας όταν πια το σώμα και η ψυχή 
μας έχουν τελειώσει. Δεν αντέχω άλλο, τέ-
τοια εξάντληση δεν την έχω νοιώσει ποτέ. 
Βγάζουμε τα ρούχα, τρώμε μια υπέροχη 
ζεστή κοτόσουπα και στις 9:00 πέφτουμε 
για ύπνο. Η εξάντληση είναι τόσο μεγάλη 
που απλώς καταρρέουμε.           
  
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Αυγούστου 2014
Ετοιμάζουμε τις αποσκευές μας, ευχαρι-
στούμε και αποχαιρετάμε τα άτομα που 
μας στήριξαν όλες αυτές τις μέρες και λίγο 
πριν το μεσημέρι ξεκινά η κατάβαση με τα 
lift για το ξενοδοχείο και τον πολιτισμό. 
Μπάνιο μετά από τόσες μέρες και μετάβα-
ση στο Cheget για φαγητό και επιτέλους 
καμιά μπίρα. Ψώνια στην τοπική αγορά 
για τα κορίτσια μου και επιστροφή. Το 
τελευταίο βράδυ θα μας βρει στο ξενοδο-
χείο χαρούμενους και με ηρεμία να ανα-
πολούμε τις ωραίες αλλά και τις δύσκολες 
στιγμές μας με την ομάδα. Βλέπουμε μια 
ταινία για την ζωή του οδηγού μας του Ni-
kolai που πραγματικά μας κάνει να αισθα-
νόμαστε δέος και σεβασμό για αυτόν τον 
άνθρωπο και τα επιτεύγματά του.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Αυγούστου 2014
Ημέρα αναχώρησης!
Το πρωί η μισή ομάδα πάει μια εκδρομή 
σε ένα φαράγγι με καταρράκτες. Οι υπό-
λοιποι καθίσαμε στην πόλη μην έχοντας 
όρεξη για άλλο περπάτημα. Στις 3 το με-
σημέρι αναχωρήσαμε από την κοιλάδα 
Baksan κάτω από φοβερή βροχή. Ο δρό-
μος είναι χάλια και οι συνθήκες οδήγησης 
πολύ άσχημες. Φοβάμαι μην χαλάσει τίπο-
τε την ύστατη στιγμή. Μέχρι να φθάσουμε 
στο Pyatogorsk η αγωνία χτυπούσε κόκ-
κινο. Η πόλη που σημαίνει «πέντε βουνά» 
βρίσκεται μόλις 20 χλμ. από το  Mineral-
naye  Vody και ήταν γνωστό Spa, δηλαδή 
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θέρετρο με ιαματικά λουτρά από τα χρόνια 
ακόμη του τσάρου Πέτρου του Μεγάλου. Ο 
Nikolai μας πήγε σε μια φανταστική, αρι-
στοκρατική περιοχή της πόλης που πραγ-
ματικά έμοιαζε σαν από άλλον πλανήτη. 
Μετά από μια γρήγορη περιήγηση και έναν 
καφέ, αποχαιρετίσαμε τον ανεπανάληπτο 
αρχηγό βουνού. Στο αεροδρόμιο μας περί-
μεναν  οκτώ βασανιστικές ώρες αναμονής 
μέχρι την αναχώρηση της πτήσης για την 
Θεσσαλονίκη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 Αυγούστου 2014
Πήγε επιτέλους 6:10 το πρωί και μπήκαμε 
στο αεροπλάνο. Στις 8:30 προσγειωνόμα-
στε στην Θεσσαλονίκη, όπου μας υποδέ-
χονται 30 ατόφιοι βαθμοί Κελσίου που μας 
λούζουν στον ιδρώτα και μας επαναφέρουν 

στην αυγουστιάτικη Ελλάδα.
Το ταξίδι τελείωσε και μαζί με αυτό και η 
περιπέτεια που με κούρασε αλλά και με γέ-
μισε. Τώρα πια πίσω στην κανονική μου 
ζωή…   
(Από το ημερολόγιο του Γιώργου Ζησόπουλου 
και τις αφηγήσεις των Φίλιππου Κουκουτσίλη 
και Γιώργου Ζησόπουλου). 
Στην αποστολή συμμετείχαν με αλφαβη-
τική σειρά τα μέλη του Σ.Ε.Ο. Γαριπίδου 
Άννα, Γκόλης Βαγγέλης, Διαμαντίδης Πα-
ναγιώτης, Ζησόπουλος Γιώργος, Κουκου-
τσίλης Φίλιππος, Κουλτούκης Σπύρος, Πα-
πουνίδου Ναταλία, Πασχαλίδης Ιορδάνης, 
Στεφούλης Αριστοτέλης, Τσακιρίδης Σάβ-
βας και από την Ο.Α.Λ.Θ. ο Κυπριανίδης 
Σπύρος. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

του θα να σ η μ π α λτατ ζη

Για το φετινό καλοκαίρι επιλέξαμε την 
Πίνδο, τη μεγαλύτερη οροσειρά της 
χώρας. Ξεκινά από τον Γράμο, στα ελ-

ληνοαλβανικά σύνορα, και με κατεύθυνση 
νότια - νοτιοανατολική φθάνει μέχρι τον 
κορινθιακό κόλπο. Σήμερα βέβαια όταν 
αναφερόμαστε στην Πίνδο εννοούμε την 
ορεινή περιοχή που περιλαμβάνει τους νο-
μούς Τρικάλων, Γρεβενών και Ιωαννίνων, 
με τον αυχένα της Κατάρας και το όρος 
Λάκμος ή Περιστέρι να την χωρίζουν σε 
βόρεια και νότια. 
Αφετηρία της περιπέτειάς μας η νότια 
Πίνδος και συγκεκριμένα τα Περτουλιώ-
τικα λιβάδια, στους πρόποδες του όρους 
Κερκέτιον ή Κόζιακας. Τέσσερα  χιλιόμε-
τρα πριν φτάσουμε στην Ελάτη (παλ. Τύρ-
να) στρίβουμε δεξιά ακολουθώντας τις 
ακαλαίσθητες πινακίδες προς τον οικισμό 
Βλάχα και συνεχίζουμε σε ασφαλτόδρομο 
που εναλλάσσεται με χωματόδρομο μέχρι 

το διάσελο “Του Κόρμπου” (βλαχ. λυπη-
μένος). Απαραίτητη στάση στην ομώνυ-
μη βρύση “Τ’ Κορμπ” (ό,τι απέμεινε μετά 
την θεσσαλική απότμηση) για ανεφοδι-
ασμό σε νερό, και στη συνέχεια δεν λέμε 
όχι για μια μπίρα στο διπλανό κατάστημα, 
το οποίον ειρήσθω εν παρόδω ξεκίνησε 
σαν μια αυτοκινούμενη καντίνα που πάρ-
καρε κάποια στιγμή εδώ, στη μέση του 
πουθενά, στη συνέχεια επεκτάθηκε, και 
σήμερα εκτός από τα αυτονόητα προσφέ-
ρει και σκιά σε έναν πνιγμένο από όλων 
των ειδών τα λουλούδια χώρο. Μετά την 
απαραίτητη χαλάρωση συνεχίζουμε προς 
τη θέση Γελαδαριά. Στη διασταύρωση για 
Στουρναρέϊκα πάμε δεξιά, παράλληλα με 
το ρέμα του Κόρμπου, σε έναν καλής βα-
τότητας χωματόδρομο ο οποίος συνέδεε 
το πάλαι την Ελάτη με το Νεραϊδοχώρι. 
Αγνοούμε τον δασικό δρόμο που ανηφο-
ρίζει δεξιά μας και ο οποίος λογικά θα 

Εδώ και αρκετά χρόνια, μια ολιγομελής ομάδα φίλων έχουμε καθιερώσει 

να αφιερώνουμε ένα μικρό μέρος από τις καλοκαιρινές μας διακοπές στην 

άγνωστη ορεινή και όχι μόνο Ελλάδα, συνδυάζοντας την ορειβασία και την 

περιήγηση με την περιπέτεια. Η ομάδα αποτελείται από τέσσερα τακτικά μέλη, 

βετεράνους, και κάθε χρόνο διανθίζεται με ένα ή δύο δόκιμα μέλη η επιλογή 

των οποίων είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Είναι σαν να σαλπάρεις με ιστιοφόρο. Αν 

ένας από την παρέα υποφέρει από ναυτία καλύτερα να ακυρώσεις τον απόπλου. 

2014
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Φαράγγι Βικάκι.
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οδηγούσε στο Περτούλι (δεν φτάνει ποτέ!) 
και λίγα μέτρα μετά εγκαταλείπουμε τον 
κεντρικό δρόμο κόβοντας αριστερά, και 
εισερχόμεθα σε ένα καταπράσινο λιβάδι 
όπου συνήθως βόσκουν αμέριμνα αγελά-
δες. Στο τέλος του λιβαδιού βρίσκεται η 
κοίτη του ρέματος του Κόρμπου και στην 
απέναντι όχθη ακριβώς υπάρχει ένας εξαι-
ρετικός χώρος για κατασκήνωση μέσα στα 
έλατα, με πάγκους, τραπέζια και το σημα-
ντικότερο όλων, πηγή με παγωμένο νερό. 
Η τοποθεσία λέγεται Ξυλογκέφυρο. Σήμε-
ρα υπάρχουν οι πέτρινες βάσεις ένθεν και 
ένθεν του ρέματος αλλά λείπει η ξύλινη 
γέφυρα. Στήσιμο των σκηνών, δείπνο και 
ύπνος.
 

24 Αυγούστου 2014
Γύρω στις 9 και έπειτα από ένα καλό πρωι-
νό οι τέσσερις της παρέας ξεκινάμε για την 
Μαρόσα, την μεσαία από τις τρεις κορυφές 
που υψώνονται πίσω μας (τις άλλες δυο, 
Λουπάτα και Αυγό, τις είχαμε επισκεφθεί 
παλιότερα). Οι υπόλοιποι δυο θα μείνουν 
πίσω για να εξερευνήσουν την γύρω περιο-
χή. Προωθούμαστε με το αυτοκίνητο μέχρι 
να συναντήσουμε τους αγωγούς ύδρευσης 
του Νεραϊδοχωρίου που κατεβαίνουν από 
το βουνό. Από εκεί πότε σε δασικό και πότε 
σε μονοπάτι (υπάρχουν ασπροκόκκινες 
ταινίες παντού) φτάνουμε στα 1400 μ. στη 
θέση Κρυοπηγές και στη συνέχεια ανηφο-
ρίζουμε κάθετα έχοντας αριστερά μας τις 
εντυπωσιακές σάρες της Λουπάτας. Μόλις 
φτάσουμε στον αυχένα βλέπουμε πλέον 
το εντυπωσιακό σύμπλεγμα των κορυφών 
Μαρόσας-Όρνιου σε όλο του το μεγαλείο. 
Βαδίζοντας πάνω στην κορυφογραμμή 
περνάμε από την κορυφή Μαρόσα 1967 μ. 
(χωρίς τριγωνομετρικό), και μετά από ένα 
επίπονο ανεβοκατέβασμα φτάνουμε στην 
κορυφή Όρνιο στα 2022 μ. Μπροστά μας 
στέκει απειλητική η πιο ψηλή κορυφή του 
Όρνιου στα 2044 μ., απορρίπτεται όμως 
καθ’ όσον λίαν επικίνδυνη, και από ότι 
αντιλαμβανόμεθα απαιτείται αναρρίχηση 
με τα ανάλογα βεβαίως υλικά. Η θέα είναι 

μεγαλειώδης, με το όρος Χατζή σε πρώτο 
πλάνο και πιο πίσω οι αμέτρητες κορυφές 
των Αγράφων. Για την επιστροφή αλλά-
ζουμε πορεία και κατηφορίζουμε κάθετα 
με στόχο τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 
Μετά από μια επίπονη κατάβαση φτάνου-
με στο χωματόδρομο και ακολούθως στην 
κατασκήνωση πλήρως ικανοποιημένοι. 
25 Αυγούστου 2014.
Για κάποιο μυστήριο λόγο ξύπνησα με φο-
βερό πονόλαιμο. Ίσως από την υπερβολική 
υγρασία και το κρύο της χθεσινής βραδιάς. 
Δεν πρόλαβα καν να το ανακοινώσω και 
οι βικογιατροί της διπλανής σκηνής μου 
συνέστησαν να κάνω γαργάρες με λεμόνι. 
Μην έχοντας κάτι δραστικότερο ακολού-
θησα τη συνταγή τους. Το πρόγραμμα για 
σήμερα προβλέπεται χαλαρό. Λίγο περπά-
τημα και περιήγηση. Θα ξεκινήσουμε με 
την περίφημη Βλαχόστρατα, και συγκεκρι-
μένα με ένα τμήμα της το οποίο αναστη-
λώθηκε προ ολίγων ετών. Πρόκειται για 
ένα πανέμορφο, μέσα στα έλατα καλντερί-
μι, που ξεκινά από τη βρύση Φτελιά ή Σου-
λεϊμάν δίπλα στο Ξυλογκέφυρο και κα-
ταλήγει μετά από μια ώρα στο εξαιρετικής 
τέχνης πέτρινο γεφύρι του Χατζηπέτρου, 
κάτω από το οποίο κυλά το  Περτουλιώτι-
κο ρέμα. Το συγκεκριμένο ρέμα λίγο μετά 
συναντά το ρέμα του Κόρμπου, και από τη 
σμίξη τους γεννιέται το Καμναΐτικο ρέμα 
που με τη σειρά του χύνεται στον Αχελώο. 
Η Βλαχόστρατα το πάλαι αποτελούσε ση-
μαντικό οδικό άξονα καθώς συνέδεε τα 
χωριά του Ασπροπόταμου (Αχελώου) με 
τον κάμπο των Τρικάλων. 
Επιστρέφουμε ακολουθώντας την ίδια 
διαδρομή στην κατασκήνωση, και με τα 
αυτοκίνητα πλέον ξεκινάμε να γνωρίσου-
με τα χωριά της περιοχής. Πρώτος σταθ-
μός το γειτονικό Νεραϊδοχώρι, το οποίο 
πριν αποκτήσει το σημερινό του όνομα 
λεγόταν Βετερνίκο (ίσως από το σλαβ. Βέ-
ταρ=άνεμος και το νίκο=κανείς άρα μέρος 
υπήνεμο) και αργότερα Χατζηπέτρι (προς 
τιμήν του ήρωα της επανάστασης του21 
Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, γιου του αρ-
χιτσέλιγκα και ευεργέτη Γούσιου Χατζη-
πέτρου). Συνεχίζουμε και πριν φτάσουμε 
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Όρνιο και στο βάθος το Αβγό.
Μαρόσα - Όρνιο
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στο επόμενο χωριό, την Πύρρα, σταματάμε 
να θαυμάσουμε το καθολικό της παλιάς 
μονής της αγίας Παρασκευής του 1792. 
Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί ένας 
δεύτερος κρυφός όροφος (ναός) πάνω από 
τον νάρθηκα, ο οποίος λειτούργησε τα δύ-
σκολα χρόνια ως κρησφύγετο. Το ταξίδι 
μας συνεχίζεται με σύντομες επισκέψεις 
στα χωριά Δέση, Άγιο Νικόλαο (Καμνάϊ) 
και Δροσοχώρι (Τυφλοσέλι). Ακολούθως 
περνάμε την γέφυρα του Αχελώου και 
αρχίζουμε να σκαρφαλώνουμε στις πλα-
γιές της Κακαρδίτσας για να φτάσουμε 
στο φημισμένο βλαχοχώρι Γαρδίκι (βλαχ. 
Γκαρντίστι – οχυρό, φρούριο) Ασπροπο-
τάμου. Η περιήγησή μας ολοκληρώνεται 
με το χωριό Αθαμανία (Μουτσάρα) με 
τις περίφημες πέστροφες, όπου τελειώνει 
και ο δρόμος. Κατά την επιστροφή μας 
στο Ξυλογκέφυρο υποκύψαμε στο κάλε-
σμα των σειρήνων από την καντίνα δίπλα 
στη βρύση Τ’ Κορμπ. Μπαίνοντας στον 
ολάνθιστο λουλουδόκηπο με την σουρεάλ 
διακόσμηση νιώσαμε σαν την Αλίκη στη 
Χώρα των θαυμάτων. Ήμαστε σχεδόν έτοι-
μοι να βγάλουμε τα παπούτσια μας καθώς 
είχε παντού απλωμένα χαλιά και διαδρό-

μους πάνω στο χώμα, αλλά σχεδόν αμέσως 
αντελήφθημεν την έξυπνη και πρωτότυπη 
λύση εδαφοκάλυψης για την αντιμετώπι-
ση  των αγριόχορτων και άλλων ζιζανίων. 
Απολαύσαμε νόστιμους μεζέδες, δικό τους 
κρασί, και το σημαντικότερο υποχώρησε ο 
πονόλαιμος (όμως δεν ξέρω αν βοήθησαν 
οι γαργάρες με το λεμόνι ή το κρασί). Η ση-
μερινή βραδιά πάντως ήταν υπέροχη, με 
μηδενική υγρασία και ελάχιστο κρύο.

26 Αυγούστου 2014
Φορτώνουμε την οικοσκευή στα αυτοκίνη-
τα και μέσω γέφυρας Μουργκάνη, τούνελ 
Μαλακασίου και Εγνατίας οδού κινούμα-
στε προς Κόνιτσα, με μια μικρή στάση στις 
πηγές Βελλάς κοντά στο Καλπάκι απ’ όπου 
πηγάζει ο ποταμός Καλαμάς ή Θύαμις. Ο 
χώρος των πηγών με τα αναβλύζοντα νερά 
έχει διαμορφωθεί ανάλογα και λειτουργεί 
ως καφετέρια, ψησταριά και παιδική χαρά! 
Συνεχίζουμε, και λίγα χιλιόμετρα μετά την 
Κόνιτσα στρίβουμε δεξιά ακολουθώντας 
την πινακίδα που οδηγεί στην μονή του 
όσιου Νικάνορα, χτισμένη στα 850 μέτρα 

Στο Ξυλογκέφυρο.
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πάνω σε έναν επιβλητικό βράχο. Η μονή 
είναι αφιερωμένη στον Θεσσαλονικέα 
όσιο ο οποίος το 1815 έσωσε τους κατοί-
κους της περιοχής από μεγάλη επιδημία 
πανούκλας. Είναι ένας ήσυχος και ιδιαί-
τερα φιλόξενος χώρος διαθέτων τραπέζια, 
πάγκους και δεξαμενή με νερό. Σήμερα 
οι κυρίες της ομάδας είχαν κέφια και μας 
έκαναν ιταλική βραδιά (μακαρόνια με τόνο 
για έξι άτομα πάνω σε καμινέτο για καφέ)! 
Διανυκτέρευση με υπόστρωμα και υπνό-
σακο στο τσιμέντο του προαύλιου. Η νύχτα 
κύλησε ευχάριστα αν εξαιρέσει κανείς το 
πρόβλημα που είχαμε, όχι με τα ζουλάπια 
αλλά με τα κουνούπια… 

27 Αυγούστου 2014
Το επόμενο πρωί ακολουθούμε τον δρόμο 
ο οποίος συνδέει την Κόνιτσα με τα χωριά 

της Λάκκας του Αώου. Προμηθευόμαστε 
νερό από τη βρύση κάτω από την εκκλησία 
της Παναγίας και λίγες εκατοντάδες μέτρα 
μετά, απέναντι ακριβώς από ένα ημιτελές  
αλλά περιφραγμένο εδώ και χρόνια γήπεδο 
μπάσκετ, συναντάμε την αφετηρία για την 
ανάβαση στο όρος Τραπεζίτσα. Η ώρα 
είναι 9.20 και ο καιρός εξαιρετικός. Στην 
αρχή διασχίζουμε μια έκταση με χαμηλή 
βλάστηση την οποία ακολουθεί αραιό δά-
σος. Στη συνέχεια αφού περάσουμε κανα-
δυό σύρτες −φαρδιά μονοπάτια μέσω των 
οποίων τα μουλάρια «έσερναν» τους, κομ-
μένους από τους υλοτόμους, κορμούς των 
δένδρων− μπαίνουμε πλέον σε πυκνό δά-
σος όπου υπερισχύουν τα μαυρόπευκα. Η 
σήμανση είναι επαρκής και σε όσα κομμά-
τια του μονοπατιού υπάρχουν επικίνδυνα 
περάσματα λόγω διάβρωσης του εδάφους 
(όπως στα Ασπροχώματα) έχουν δημιουρ-
γηθεί ασφαλείς παρακάμψεις. 

Στην κορυφή της Τραπεζίτσας.
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Όσο ανηφορίζουμε τα μαυρόπευκα αντι-
καθίστανται από οξιές και τεράστια ρό-
μπολα, το μονοπάτι γίνεται πιο απότομο 
και τα σημάδια λιγοστεύουν. Ήδη όμως 
διακρίνουμε μέσα από τα δένδρα, ένα μέ-
ρος της βραχώδους κορυφής. Μετά από 
περίπου 3.30 ώρες ανάβασης, μια πινακί-
δα μας ενημερώνει ότι έχουμε φτάσει στην 
κορυφή. Απάτη! Η κυρίως κορυφή βρί-
σκεται λίγο πιο πέρα, σε ένα απόκρημνο, 
βραχώδες σύμπλεγμα που εξέχει πάνω 
από το κατάφυτο βουνό. Εξασκώντας τις 
γνώσεις και την εμπειρία μας στο μπούλ-
ντερινγκ, αναρριχηθήκαμε στην κανονική 
κορυφή του βουνού με την ανεπανάληπτη 
θέα προς τον Γράμο, τον Σμόλικα και την 
εντυπωσιακή οροσειρά της Τύμφης. Κατά 
την κατάβαση είχαμε μια ευχάριστη συ-
νάντηση με έναν δεκατετράχρονο νεαρό ο 
οποίος επέστρεφε στην Κόνιτσα μετά από 
παραμονή μιας εβδομάδας στην καλύβα 
του πατέρα του στο βουνό. Συμμετείχε κι 
αυτός, κατά την περίοδο των σχολικών 
του διακοπών, στην φύλαξη των ζώων της 
οικογένειας στη θέση Καρούτια 1750 μ. 
(όπου βρίσκεται και η μοναδική πηγή με 
νερό όλο το χρόνο) πάνω στο μονοπάτι για 
την δεύτερη σε ύψος κορυφή της Τραπεζί-
τσας, το Ραϊδοβούνι (1977 μ.). Ευγενέστα-
τος, μας προσέφερε αμέσως νερό και μας 
έλυσε την απορία που είχαμε σχετικά με 
τα πλαστικά μπουκάλια γεμάτα νερό που 
βρίσκαμε κρεμασμένα με σπάγκο σε διά-
φορα σκιερά σημεία του βουνού. Τα τοπο-
θετούν εκεί οι βοσκοί, μας εξήγησε, και για 
τους ίδιους όταν ανεβοκατεβαίνουν, αλλά 
και για τους διψασμένους ορειβάτες σαν κι 
εμάς. Γενικώς είχαμε μια πολύ ευχάριστη 
κουβέντα μαζί του και δεν καταλάβαμε για 
πότε φτάσαμε στον ασφαλτόδρομο. 
Ακολούθησαν μπίρες με γκουρμέ μεζέδες 
στην ευάερη και σκιερή αυλή του ξενο-
δοχείου, δίπλα στο μεγαλύτερο μονότοξο 
γεφύρι των Βαλκανίων, το αριστούργημα 
που έχτισε ο Πυρσογιαννίτης μάστορας 
Ζιώγας Φρόντζος το1870 πάνω στον Αώο. 
Ψωνίσαμε τα απαραίτητα από την αγορά 
της Κόνιτσας και επιστρέψαμε για δεύτε-
ρη βραδιά στον φιλόξενο χώρο του όσιου 
Νικάνορα. 

28 Αυγούστου 2014

Ξεκινάμε με προορισμό τα Ζαγοροχώρια. 
Δύο χιλιόμετρα πριν το Τσεπέλοβο στρί-
βουμε δεξιά, στο δρόμο που οδηγεί στο 
υπό αναστήλωσιν μοναστήρι του αγίου 
Ιωάννη του Ρογκοβού του 1749. Στόχος 
μας είναι να διασχίσουμε το πρώτο τμή-
μα του μεγάλου φαραγγιού του Βίκου, το 
αποκαλούμενο Βικάκι. Η αφετηρία της 
διαδρομής βρίσκεται απέναντι ακριβώς 
από την πέτρινη είσοδο της μονής (υπάρ-
χει χάρτης και σημάδι). Ακολουθώντας το 
έντονα κατηφορικό μονοπάτι φτάνουμε 
στην κοίτη του ρέματος, απ’ όπου ουσια-
στικά αρχίζουμε την διάσχιση του μικρού 
αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακού φαραγγιού 
με τις απίστευτες ορθοπλαγιές, βραχοσκε-
πές και την οργιαστική βλάστηση. Στην 
αρχή της διαδρομής το φαράγγι είναι ιδι-
αίτερα στενό και βαθύ και η θερμοκρασία  
πολύ ευχάριστη για την εποχή, αλλά από 
ένα σημείο κι ύστερα, όταν αρχίζει να φαρ-
δαίνει και να εκτίθεται στον ήλιο, το περ-
πάτημα πάνω στις πυρωμένες κροκάλες 
και η απουσία αέρα μας προκάλεσαν μια 
σχετική δυσφορία. Δεν συναντήσαμε νερό, 
ούτε καν στα πιο στενά περάσματα και έτσι 
δυστυχώς ή ευτυχώς αποφύγαμε το κολύ-
μπι. Περάσαμε κάτω από το μονότοξο “Γε-
φύρι Κοντοδήμου” (ενώνει το Κουκούλι με 
τους Κήπους) το οποίο έχτισε το 1753 ο 
Τόλης Κοντοδήμος από το γειτονικό Βρα-
δέτο, και η μικρή μας διάσχιση τελείωσε 
κάτω από το τρίτοξο “Καλογερικό” ή  “Γε-
φύρι του Πλακίδα”. Το πρώτο του όνομα 
το οφείλει στον ηγούμενο της μονής προ-
φήτη Ηλία που το έκανε πέτρινο το 1814 
και το δεύτερο στην οικογένεια Πλακίδα  
που το επισκεύασε τα έτη 1866 και 1912. 
Είναι περασμένο μεσημέρι και οι γαστέρες 
είχαν αρχίσει να διαμαρτύρονται. Πρότει-
να να πεταχτούμε ως το Μονοδένδρι να 
χτυπήσουμε καμιά ζαγορίσια αλευρόπιτα 
−ένα είδος εύκολης και γρήγορης τυρόπι-
τας που είχε γίνει διεθνώς γνωστή τη δε-
καετία του 70 από το τουριστικό πρακτο-
ρείο Club Mediterranée ως «Πίτα της Κικί-
τσας»− όμως απομακρυνόμασταν από τον 
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στόχο και η πρόταση απερρίφθη πάραυτα.
Αποφασίζουμε να κινηθούμε προς τον Γυ-
φτόκαμπο. Παρά την πείνα μας, δεν πα-
ραλείπουμε να κάνουμε μια μικρή στάση 
στο Καπέσοβο και να επισκεφθούμε τη  
«Στέρνα», ένα καταπληκτικό χώρο που τον 
διαχειρίζεται η οικογένεια Παπαγεωργίου, 
όπου εκτός από το στόμιο της ανενεργού 
πλέον και βάθους 13 μέτρων στέρνας, μπο-
ρεί να βρει κανείς γλυκά, ζυμαρικά, κρασί, 
τσίπουρο (όλα παραγωγής τους), βότανα 
και μανιτάρια που συλλέγουν οι ίδιοι, χει-
ροποίητα κοσμήματα και ότι άλλο μπορεί 
να βάλει ο νους. Δοκιμάσαμε το γλυκό 
ζμπέκι που οπτικά θύμιζε ξυλοκέρατο (κα-
ρύδια περασμένα σε σπάγκο και βουτηγ-
μένα στη μουσταλευριά), και συνεχίσα-
με την αναζήτηση φαγητού παίρνοντας 
σβάρνα όλα τα χωριά. Επόμενη στάση το 
Τσεπέλοβο, όπου χαρήκαμε προσωρινά 
διότι βρήκαμε μαγαζί ανοιχτό και με πα-
χιά σκιά. Μετά από τεχνητή καθυστέρηση 
προσήλθε βαριεστημένα ο υπεύθυνος και 
αφού μας ρώτησε τι θα πάρουμε μας απο-
τέλειωσε με το «δυστυχώς δεν μπορώ να 
σας ετοιμάσω τίποτε διότι λείπει η κυρία». 
Απούσης της κυρίας αρκεστήκαμε σε κάτι 
μπίρες και συνεχίσαμε για το Σκαμνέλι. 
Τζίφος και εκεί. Τελευταίες μας ελπίδες, 
η ταβέρνα στη σαρακατσάνικη στάνη κι 
άλλη μια στο Γυφτόκαμπο όμως φευ, ατυ-
χήσαμε και εκεί. Και τότε έπεσε η ιδέα του 
Ντομπρίνοβου (Ηλιοχώρι), το προτελευ-
ταίο χωριό του κεντρικού Ζαγορίου πριν 
το Βρυσοχώρι, εξ’ άλλου βρισκόμασταν δί-
πλα. Με το που μπήκαμε στο χωριό είχαμε 
μια απρόσμενη συνάντηση με έναν παλιό 
γνώριμο, τον κωφάλαλο βοσκό της περιο-
χής, ο οποίος μας αναγνώρισε αμέσως και 
μας διαβεβαίωσε ότι θα βρούμε φαγητό 
στην πλατεία του χωριού. Πράγματι λίγο 
πιο κάτω η ταβέρνα «Καταρράκτες» μας 
υπεδέχετο, και μάλιστα με μια τεράστια 
πινακίδα εις την βλαχικήν: «Γκίνε βινίτου 
= Καλώς ήλθατε». Πριν αναβαθμιστεί σε 
ταβέρνα ήταν το σχολείο του χωριού και 
τώρα βρισκόμασταν στην όμορφη αυλή 
του. Καθίσαμε στην σκιά της εκατόχρονης 
ιτιάς όπου μετά τα γνωστά «από πού είστε 
αν επιτρέπεται» η κυρία Άννα μας έφερε 

τα πρώτα τσίπουρα συνοδευόμενα από 
εξαιρετική λαχανόπιτα, χορτόπιτα δηλαδή 
με λάπατα, τσουκνίδες και άλλα λάχανα. 
Νιώθουμε ήδη χαλαρά και το σημαντικό-
τερο έχουμε λύσει και το θέμα του ύπνου 
−η αυλή και το υπόστεγο της μονής του 
Γενεσίου της Θεοτόκου, έξω από το χωριό, 
θα μας φιλοξενούσε το βράδυ όπως τον

Αύγουστο του 2007

Συστηθήκαμε σχεδόν αμέσως με τον ευγε-
νέστατο μοναχικό κύριο στο διπλανό τρα-
πέζι, όπως επίσης και με τον πρόεδρο των 
υλοτόμων του χωριού, κύριο Χαράλαμπο 
Νάσκα. Οσονούπω καταφθάνει κι ο φίλος 
μας ο βοσκός με την παρέα του, δύο τερά-
στια ελληνικά ποιμενόσκυλα κι ακολουθούν 
λίγο αργότερα οι διαχειριστές της ταβέρνας, 
η Έφη και ο Ηλίας Παπανικολάου. Κάνουν 
ότι μπορούν για να μας εξυπηρετήσουν 
και τα πεντανόστιμα μεζεδάκια τους ικανο-
ποιούν και τους πιο απαιτητικούς ουρανί-
σκους. Η πανδαισία των γεύσεων συνοδεύ-
εται με εξαιρετικό κόκκινο κρασί από την 
Πελοπόννησο, και ατέρμονες πλην ενδια-
φέρουσες συζητήσεις επί παντός του επι-
στητού. Είχε ήδη νυχτώσει όταν με πλησία-
σε ο Ηλίας και μου πρότεινε να κοιμηθούμε 
σε μια αίθουσα πάνω από την ταβέρνα αντί 
να τρέχουμε νυχτιάτικα στην Παναγία, άσε 
που η αρκούδα επισκέπτεται καθημερινά 
το χωριό. Σύσσωμος η ομάς απεδέχθημεν 
την πρότασιν και παραγγείλαμε λίγο κρασί 
ακόμη…

29 Αυγούστου 2014
Ξημέρωσε. Ο Ηλίας και η Έφη ήδη ετοιμά-
ζουν τα τοστ και τους καφέδες. Σε ένα τρα-
πέζι, σκυφτός πάνω σε μια κόλλα αναφοράς, 
ο Δημήτρης Μητακάκης συγγράφει, η Σού-
λα Θεοδωρίδου και ο Δημήτρης Ιωάννου 
μαζεύουν τους υπνόσακους από το κρεβάτι 
τους, που δεν ήταν άλλο από την ξύλινη εξέ-
δρα (για ορχήστρα) κάτω από την ιτιά, η Κα-
τερίνα Τσιακάλη ετοιμάζει το σακίδιό της, ο 
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Γιάννης Κουραντίδης ξυρίζεται και εγώ έχω 
βουτήξει το κεφάλι μου μέσα στο βαρέλι με 
το παγωμένο νερό μπας και συνέλθω μετά 
την χθεσινοβραδινή κραιπάλη. Αφού απο-
λαύσαμε το πρωινό στη φιλόξενη αυλή των 
«Καταρρακτών» παίρνουμε μαγιό, πετσέτες 
και λίγο νερό και ξεκινάμε για τους πραγ-
ματικούς καταρράκτες του χωριού στην το-
ποθεσία «Μπάλτα ντι Στρίγκα». Ένα έντονα 
κατηφορικό καλντερίμι μας οδηγεί σε τρεις 
εντυπωσιακούς καταρράκτες, με τον μεγαλύ-
τερο να πέφτει από ύψος 20 μέτρων. Μετά 
τις αναζωογονητικές βουτιές στα παγωμένα 
νερά της επάνω μπάλτας-οβίρας (λεκάνη με 
νερό-λιμνούλα), επιστρέφουμε στο χωριό και 
αποχαιρετούμε τους ανεπανάληπτους Βλά-
χους του Ντομπρίνοβου. 
Συνεχίζουμε το ταξίδι μας και μετά από τρι-
άντα χιλιόμετρα σκληρού χωματόδρομου 
(ευτυχώς στεγνού) μέσα από καταπράσινα, 
σχεδόν αδιαπέραστα δάση, φτάνουμε στη 
Βοβούσα, το πλέον απομακρυσμένο χωριό 
στο ανατολικό Ζαγόρι (Βλαχοζάγορο). Περι-
ηγούμαστε στο συμπαθητικό χωριό με την 
εντυπωσιακή πέτρινη γέφυρα πάνω από τον 
Αώο (την έχτισε το 1748 ο Αλέξιος Μήσιος), 

τσιμπάμε κάτι σε μια ταβέρνα και συνεχίζου-
με μέσω Περιβολίου για το χωριό Αβδέλλα 
που βρίσκεται στα ριζά του, γνωστού από το 
χιονοδρομικό του κέντρο, όρους Βασιλίτσα. 
Μετά από μικρή ταλαιπωρία, κατασκηνώ-
νουμε σ’ ένα λόφο απέναντι από το χωριό και 
συγκεκριμένα στην τοποθεσία Παντέα Μάρε 
(βλαχ. Μεγάλο Λιβάδι) κάτω από τέσσερα τε-
ράστια μαυρόπευκα.
Ένας όμορφα διαμορφωμένα χώρος με πά-
γκους, τραπέζια και νερό. Με το που στήσαμε 
όμως τις σκηνές άρχισε να αστράφτει και ο 
φόβος των κεραυνών μας ανάγκασε να τις 
μετακινήσουμε μακριά από τα δένδρα. 
Είχε πλέον σουρουπώσει και άρχισαν να 
ανάβουν τα πρώτα φώτα από την αμφιθεα-
τρικά χτισμένη Αβδέλλα, με εμάς να απολαμ-
βάνουμε το τελευταίο μας δείπνο σ’ αυτή την 
εξόρμηση. Τελικά ήμασταν τυχεροί, οι κεραυ-
νοί μας σνόμπαραν και τη γλυτώσαμε μόνο 
με λίγες ψιχάλες.  
Δύσκολος ύπνος. Από τη μια η επιστροφή 
στην ανιαρή καθημερινότητα και από την 
άλλη τα σκυλιά της γειτονικής στάνης που 
αλυχτούσαν όλη τη νύχτα, δεν μας άφησαν 
να κλείσουμε μάτι…

Γεφύρι Πλακίδα, Ζαγοροχώρια.
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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 προϋποθέ-
σεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτή-
των 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 
αποδεχόμενος/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 ασφά-
λεια 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 εφό-
δια, 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 επίΣτρε-
φονταί, ουτε ΣυμΨήφίΖονταί με αλλή υποΧρεωΣή του καταβαλλοντοΣ
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑι εΞοΡΜΗσεΩΝ / ιΑΝουΑΡιοσ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ
04-01-15

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Κοπή πίτας καταφυγίων
από Χορτιάτη (570 μ.)
καταφ. Σ.Ε.Ο. «Ν. Παπαδόπουλος»
Ώρες πορείας: 2
Υ.Δ. 370 μ. - Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΤΡΙΤΗ 
ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

06-01-15

ΒΟΡΑΣ
ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ
από παλιό Αγ. Αθανάσιο (1.200 μ.) 
κορυφή Πιπερίτσα (1,992 μ.)
κορυφή Κόρακας (1,600 μ.)
 Ώρες πορείας: 7 
Υ.Δ. +792 μ. – Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Φίλιππος 
Κουκουτσίλης
✪ Σάββας
Τσακιρίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-01-15

ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ
α’ ορειβατική ομάδα 
από Βλάστη (1,215 μ.)
κορυφή Σινιάτσικο (2,107 μ.)
Ώρες πορείας: 7 
Υ.Δ. +892 μ. – Β.Δ. 2

β’ ορειβατική ομάδα 
από Βλάστη (1,215 μ.) 
κορυφή Μουρίκι (1,699 μ.)
Ώρες πορείας: 4 
Υ.Δ. +484 μ. – Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Αμοιρίδης
✪ Νίκος
Βιολιτζόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
18-01-15

ΠΙΕΡΙΑ
κοπή ορειβατικής πίτας
από καταφ. Ε.Ο.Σ. 
Άνω Μηλιάς (980 μ.),
5 Πύργοι (1,705 μ.)
 Ώρες πορείας: 5 
Υ.Δ. +725 μ. – Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
25-01-15

ΛΑΪΛΙΑΣ
από Άνω Ορεινή (830 μ.),
κορυφή Κτύπημα (1,324 μ.)
κορυφή Λαϊλιάς (1,849 μ.)
καταφ. Ε.Ο.Σ. (1,550 μ.) 
Ώρες πορείας: 7 
Υ.Δ. +1,019 μ. – Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Απόστολος
Τσιρίκας
✪ Λάμπρος
Ψευτάκης
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑι εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΦεΒΡουΑΡιοσ  2015

ΚΥΡΙΑΚΗ
01-02-15

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
από Σπηλιά (800 μ.)
καταφύγιο (1.500 μ.) 
κορυφή προφ. Ηλίας (1.977 μ.)
Ώρες πορείας: 8– Υ.Δ. 1.177 μ. 
- Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πάρις
Σκουτέλης
✪ Νίκος
Αμοιρίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-02-15

ΤΣΙΓΚΕΛΙ
από Άγκιστρο (290 μ.) 
κορυφή Τσιγκέλι (1.345 μ.) 
 Ώρες πορείας: 7 
Υ.Δ. +1,055 μ. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιώργος 
Δαυιδόπουλος
✪ Φίλιππος
Κουκουτσίλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-02-15

ΠΙΕΡΙΑ
από χιονοδρομικό Ελατοχωρίου 
(1,450 μ.)
κορυφή Αρβανίτης (2.037 μ.)
Ώρες πορείας: 6 – Υ.Δ. +587 μ. – 
Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κώστας
Τριανταφυλλίδης
✪ Γρηγόρης
Γρηγοριάδης

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΚΑΘΑΡΑΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑΣ
21-02-15

ΩΣ
23-02-15

ΠΑΠΙΚΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΚΟΜΟΤΙΝΗ
 α) Θρακικά Μετέωρα
β) Παπίκιον όρος
γ) Μαρώνεια, Πόρτο 
Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑι εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΜΑΡτιοσ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ
01-03-15

ΒΟΡΑΣ
από Άνω Γαρέφι (209 μ.)
κορυφή Γκόλο Μπίλο (1.409 μ.)
Ώρες πορείας: 8
Υ.Δ. 1.200 μ. - Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης
Κυριακόπουλος
✪ Βαγγέλης
Βαμβακάς

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-03-15

ΒΕΡΜΙΟ
από 3-5 Πηγάδια (1.500 μ.) 
κορυφές Μαύρη Πέτρα (2.024 μ.)
Χαμίτης (2.058 μ.)  και
Τσανακτσή (2.048 μ.) 
Ώρες πορείας: 7
Υ.Δ. 558 μ. – Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης
Τσιλιμιγκάκης
✪ Γιώργος
Κούγκας

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-03-15

ΠΑΪΚΟ
από Πραματάρι (1,116 μ.)
κορυφή Καντάστι (1.649 μ.)
Ώρες πορείας: 6 
Υ.Δ. +538 μ. 
Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Νίκη
Κακουλίδου

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-03-15

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΣ
από Αγ. Τριάδα Βροντούς (440 μ.)
καταφύγιο Κρεβάτια (920 μ.)
κορυφή Μπαρμπαλάς (1.345 μ.)
Ώρες πορείας: 6 
Υ.Δ. +905 μ. –Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης
Μπαλντούμης
✪ Κατερίνα
Τσιακάλη

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-03-15

ΒΟΪΟ 
ΟΝΤΡΙΑ
από Βράχο (1.070 μ.)
κορυφή Μικρή Όντρια (1.530 μ.)
Ώρες πορείας: 5 
Υ.Δ. +460 μ. –Β.Δ.1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Ανέστης
Γιαννικόπουλος
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑι εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΑΠΡιλιοσ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-04-15

ΠΙΕΡΙΑ
από Καταφύγιο (1.400 μ.)
καταφύγιο ΕΟΣ Κοζάνης (1.660 μ.)
κορυφή Φλάμπουρο (2.188 μ.)
Ώρες πορείας: 7
– Υ.Δ. 788 μ. - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης
Κουλιούφας
✪ Νίκος
Βιολιτζόπουλος

ΠΑΣΧΑ
ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣ-

ΚΕΥΗ
10-04-15

 ΩΣ
 ΤΡΙΤΗ

14-04-15

ΠΑΣΧΑ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΗΝΟΣ
Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-04-15

ΜΕΝΟΙΚΙΟ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
από φυλάκιο Άρτεμις 
Μονή Τιμίου Προδρόμου
Ώρες πορείας: 5 – 
Υ.Δ. +418 μ. –Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Απόστολος
Τσιρίκας

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-04-15

ΒΟΡΑΣ  ΣΟΚΟΛ
από Λουτρά Πόζαρ (480 μ.)

α) καταρρ. Κουνουπίτσας (722 μ.)
Ώρες πορείας: 4– Υ.Δ. +425 μ. –Β.Δ. 1
β) κορυφή Σοκόλ (1.822 μ.)
Ώρες πορείας: 8– Υ.Δ. +1.442 μ. –Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιώργος
Κούγκας
✪ Λάμπρος
Ψευτάκης

ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01-05-15
ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-05-15

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με αναβάσεις στις κορυφές 
Βελούχι (2.313 μ.)
Καλιακούδα (2.099 μ.) 
και Χελιδόνα (1.974 μ.)
Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ενΙΑΙΟ ΣυΣΤημΑ ΚΑθΟρΙΣμΟυ βΑθμΟυ δυΣΚΟΛΙΑΣ δΙΑδρΟμων
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Ορεινή Πεζοπορία στο Αλπικό Πεδίο

Στόχος: βασικός στόχος της Σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραί-
τητες γνώσεις και εμπειρίες ώστε να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα και με ασφάλεια στο 
ορεινό περιβάλλον και σε όλα τα πεδία όπου δεν απαιτούνται αναρριχητικές τεχνικές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

• τετάρτη  14  ιανουαρίου 2015, 20:30    [ γραΦΕια Σ.Ε.ο. ΘΕΣΣαλονικήΣ ]
 Έναρξη Σχολής,  Συνάντηση Μαθητών-Εκπαιδευτών, Ανάλυση προγράμματος. 

• Παρασκευή  16 ιανουαρίου   [ γραΦΕια Σ.Ε.ο. ΘΕΣΣαλονικήΣ ]
Εξοπλισμός (Επιλογή, χρήση, συντήρηση, ένδυση-ρουχισμός).  Ενημέρωση  για την ανά-
βαση του Ολύμπου.

• Σάββατο  17 - κυριακή  18  ιανουαρίου - [ ολύΜΠοΣ ]
Σαββατο: Στάση Σώματος στην Ορειβασία (Πεζοπορία). Κίνηση σε ξερό πεδίο, τεχνικές 
(Βηματισμός, ρυθμός, αναπνοή). 

διανυκτέρευση στο καταφύγιο της Πετρόστρουγκας  
κύριακή, κορυφή Σκούρτα 2485μ.
Κίνηση στο χιόνι, τεχνικές (Βηματισμός, ρυθμός, αναπνοή, στάσεις, άνοιγμα βήματος στο 
χιόνι, χρήση μπατόν).

• Παρασκευή  6  Φεβρουαρίου   [ γραΦΕια Σ.Ε.ο. ΘΕΣΣαλονικήΣ ]
Προσανατολισμός, Χρήση χάρτη - πυξίδας – GPS- Τήρηση πορείας.
                
• Σάββατο  7  -  κυριακή  8  Φεβρουαρίου    [ αΣκιο - ΠτολΕΜαιδα]                 
Σαββατο: Ανάβαση στο καταφύγιο. ΘΕΩΡΙΑ :  Τήρηση πορείας - Άσκηση προσανατολι-
σμού.
κύριακή:  Ανάβαση στην Κορυφή 2107μ.

• Παρασκευή  27  Φεβρουαρίου    [ γραΦΕια ΣΕο ΘΕΣΣαλονικήΣ ]
Κίνδυνοι στο βουνό και η αντιμετώπιση τους. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης (Τραυματισμός, Απώλεια στίγματος, Κακοκαιρία, Χιονοθύελλα, Αδυνα-
μία εντοπισμού Καταφυγίου). Χιονοστιβάδες

Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2015

απαραίτητα δικαιολογητικά για την Ελληνική ομοσπονδία ορειβασίας 
και αναρρίχησης: 
• αίτηση εγγραφής με 2 φωτογραφίες
• πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο ή καρδιολόγο μόνο (6μήνου)
• φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
• φωτοτυπία δελτίου μέλους συλλόγου. (από τον σύλλογο)
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• Σάββατο  28 Φεβρουαρίου - κυριακή   1 Μαρτίου  [ Παγγαιο ]
Σαββατο: Ταυτόχρονη κίνηση σε σχοινοσυντροφιά (Δέσιμο με σχοινί στο Μποντριέ, Βασική 
τεχνική παράλληλης κίνηση με σχοινιά). Πτώσεις στο χιόνι (Στάσεις αυτοασφάλισης σε πτώ-
ση). Ανάβαση στην κορυφή  Αυγό 1835μ. 

διανυκτέρευση καταφύγιο  Στέργιος Χατζηγεωργίου.
κυριακή 1 Μαρτίου, Aνάβαση στο τρικορΦο 1942μ.

• Παρασκευή  20 Μαρτίου   [ γραΦΕια ΣΕο ΘΕΣΣαλονικήΣ ]
Πρώτες  Βοήθειες, Διατροφή, Oρεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία).

• Σάββατο  21 - Μαρτίου    [ ολύΜΠοΣ - κΕοαΧ ]
Ανάβαση στο καταφύγιο ανάγκης «Μικοτζίδης». Οργάνωση χειμερινής κατασκήνωσης, κατά-
λυμα ανάγκης, χιονότρυπα. Ανάβαση στην κορυφή « Αγ. Αντώνιος» 2.815μ

• κυριακή  22  Μαρτίου   [ ολύΜΠοΣ - κΕοαΧ ]
Ανάβαση στην κορυφή «Σκολιό» 2911μ.              

• Σάββατο 4 - κυριακή 5 ιουλίου    [ ολύΜΠοΣ, ΜύτικαΣ 2918μ.  ]
Πρώτες βοήθειες στο βουνό (Βασικές αρχές). Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές)

διανυκτέρευση στο καταφύγιο γιώσος  αποστολίδης 
κυριακή   5  ιουλίου – ανάβαση στον Μύτικα 2918μ.

λαΖαροΣ ΜΠοτΕλήΣ
Εκπαιδευτής ορειβασίας αναρρίχησης

οδηγός βουνού HMGA
τηλ.  6948 043655,  e-mail: meteora.guide@gmail.com    

Στο Λούκι του Μύτικα

 [ κόστος σχολής  220 € ]              
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Στόχος: ο  Σ.ε.ο. θεσσαλονίκης  υπό την αιγίδα της ελληνικής ομο-
σπονδίας ορειβασίας και αναρρίχησης (ε.ο.ο.α.) διοργανώνει Σχολή 
ορειβατικού σκι για αρχαρίους που θέλουν να μυηθούν σε αυτό το 
πανέμορφο και μοναδικό άθλημα .

Τι είναι το Ορειβατικό 
Σκι ?
Το Ορειβατικό Σκι είναι 
μια δραστηριότητα κατά 
την οποία ο Χιονοδρόμος 
– Ορειβάτης με τον κατάλ-
ληλο εξοπλισμό μπορεί να 
πραγματοποιήσει διασχίσεις 
σε χιονισμένα βουνά καθώς 
τα σκι, με την προσαρμογή 
μιας λωρίδας δέρματος του 
επιτρέπουν την ανάβαση και 
στην συνέχεια με την αφαίρε-
ση αυτής γίνεται η κατάβαση.

Που μπορώ να κάνω 
Ορειβατικό Σκι ?
Σε ολόκληρη την Ευρώπη 
παρατηρείται τάση των χιο-
νοδρόμων να ξεφύγουν από 
τα όρια των χιονοδρομικών 
κέντρων. Αφού λοιπόν το 
Ορειβατικό Σκι  μας επιτρέπει 
να κινηθούμε με σχετική άνε-
ση σε χιονισμένο περιβάλλον 
αποτελεί μιας πρώτης τάξεως 

διέξοδο  να ξεφύγουμε και 
να ανακαλύψουμε μέρη που 
ούτε καν είχαμε φανταστεί. 
Η χώρα μας λοιπόν αποτελεί 
ένα μαγευτικό προορισμό 
για Ορειβατικό Σκι καθώς τα 
βουνά μας είναι προσιτά από 
κάθε άποψη για τους λάτρεις 
του αθλήματος.
Τι  υλικά  χρειάζονται για 
να κάνω Ορειβατικό Σκι ?
Πρώτα από όλα ρουχισμό 
που χρησιμοποιείται στο χει-
μερινό βουνό. Ο υπόλοιπος 
εξοπλισμός (εάν δεν τον έχε-
τε) μπορεί να ενοικιασθεί  σε 
πολύ χαμηλό κόστος για όλη 
την διάρκεια της Σχολής.
Τι ικανότητες  χρειάζεται 
κάποιος να συμμετάσχει 
στην Σχολή ? 
Επειδή η δραστηριότητα 
του Ορειβατικού Σκι γίνε-
ται  σε απάτητο χιόνι (off 
piste skiing) καλό θα είναι 
να γνωρίζουμε σκι πίστας – 

κατάβαση με παράλληλα τα 
σκι σε μέτριας δυσκολίας 
πίστα - και  μια μέτρια φυσική 
κατάσταση, και αυτό για να 
απολαύσουμε με ασφάλεια 
τις αναβάσεις και τις καταβά-
σεις σε πλαγιές όπου δεν έχει 
πάει κανένας άλλος.  

Ποια θέματα διδάσκομαι  
στην Σχολή Ορειβατικού 
Σκι ?

Θεωρία 
1. Προπόνηση, φυσική κατά-
σταση (Προετοιμασία σώμα-
τος για χιονοδρομία, βασικές 
ασκήσεις). 
2. Η διαφορά του χιονοδρό-
μου στο χιονισμένο πεδίο σε 
σχέση με τον Πεζοπόρο. 
3. Διατροφή στο βουνό 
(Προετοιμασία διάσχισης ή 
μονοήμερη ανάβαση). 
4. Εξοπλισμός και Τεχνολο-
γία. 

Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015

 [ κόστος σχολής  330 € ]              

Στο κόστος περιλαμβάνονται :
Υλικά Ορειβασίας από τον ΣΕΟ  Θεσσαλονίκης.
Ασφάλιση καθ’ όλη την διάρκεια της Σχολής.
Δίδακτρα της Σχολής.  Εγγραφή και συνδρομή  
στον ΣΕΟ Θεσσαλονίκης για τα μη μέλη. Εξειδι-
κευμένα εκπαιδευτικά εγχειρίδια. Πιστοποίηση 
Ε.Ο.Ο.Α. 

Δεν περιλαμβάνονται : 
Έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής 
Ενοικίαση εξοπλισμού Ορειβατικού Σκι  
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λαΖαροΣ ΜΠοτΕλήΣ
Εκπαιδευτής ορειβασίας αναρρίχησης

οδηγός βουνού HMGA
τηλ.  6948 043655,  e-mail: meteora.guide@gmail.com    

απαραίτητα δικαιολογητικά για την ΣΧολή ορΕιβατικού Σκι
• αίτηση εγγραφής με 3 φωτογραφίες
• Γνωμάτευση μόνο από Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό (6-μήνου) που αποφαίνεται για τη 
δυνατότητα άθλησης του υποψηφίου.
• φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
• φωτοτυπία δελτίου μέλους συλλόγου. 

5. Προετοιμασία και εκτέ-
λεσή διαδρομής-διάσχισης 
(Προβλήματα και εναλλακτι-
κές). 
6. Προβλήματα και Προτε-
ρήματα λόγω μεγάλης ταχύ-
τητας διάσχισης με τα Ορει-
βατικά Σκι (Τραυματισμοί, 
μονοπάτια, χρόνοι, ύπαρξη 
και ποιότητες χιονιού κλπ). 
7. Χρήση ράβδου και συ-
σκευής ανευρέσεως θυμάτων 
χιονοστιβάδας. 
8. Μεταφορά τραυματία 
(εναλλακτικοί τρόποι μετα-
φοράς με τα σκι, κατασκευή 
φορείου). 
9. Ιστορία του Ορειβατικού 
σκι (Ελληνική και Παγκόσμια 
Χιονοδρομία). 

Πρακτική
1. Η Βασική στάση του σώ-
ματος στο Αλπικό Σκι (Χαρα-
κτές και ολισθηρές στροφές, 
ταχύτητα, φρενάρισμα, κατα-
νομές κάμψης, γωνιάσματος 
και πίεσης). 
2. Η Βασική στάση του σώ-
ματος στο Ορειβατικό Σκι 
(ομοίως με πιο πάνω, επιπλέ-
ον σε διάφορες ποιότητες 
χιονιού). 
3. Τεχνική ανάβασης με σκι (πα-
ράλληλο, uphill turn, kick turn). 
4. Τεχνική κατάβασης με σκι, 
τεχνικές πούδρας, τεχνικές 
σφιχτού χιονιού, τεχνικές 
κρούστας κ.τ.λ. 
5. Χρήση πιολέ, κραμπόν στο
Ορειβατικό Σκι (στα πέδιλα 

και στις μπότες). 
6. Πτώσεις στο χιόνι με πέδι-
λα, αυτοασφάλιση με χρήση 
μπατόν. 
7. Προετοιμασία και εκτέλε-
σή διαδρομής-διάσχισης. 
8. Ποιότητες χιονιού, χιονο-
στιβάδες. 
9. Χρήση φτυαριού, ράβδου 
και συσκευής ανευρέσεως 
θυμάτων χιονοστιβάδας. 
10. Κατασκευή καταλύματος 
ανάγκης με χρήση των πέ-
διλων ή όχι (διανυκτέρευση 
εντός κατά την κρίση του 
Εκπαιδευτή). 
11. Μεταφορά τραυματία και 
κατασκευή φορείου. 
12. Εξοπλισμός (συντήρηση, 
λείανση, κέρωμα).     

Η Σχολή  Ορειβατικού Σκι  γίνεται υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ο.Α. και θα απονεμηθούν 
διπλώματα σε όσους αποφοιτήσουν από την Σχολή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

• Χ.κ.   βασιλίτσας                          10 και 11 ιανουαρίου 2015
• βέρμιο,  τρία – Πέντε Πηγάδια     17  και 18 ιανουαρίου 2015
• γράμμος                                        14 και 15 Φεβρουαρίου  2015   
• βασιλίτσα                                      25 Μαρτίου 2015
• τύμφη – αστράκα                         28 και 29 Μαρτίου 2015
• Όλυμπος – κΕοαΧ                         4 και 5  απριλίου 2015
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«Μια χώρα, η Κρήτη, μέσα 
βρίσκεται στο πέλαο το κρασάτο, 
περίσσια πλούσια, θαλασσόζωστη, 
πανώρια…» 

(οδυσσειΑ, ΡΑψΩδιΑ τ)

Κρήτη
του π α να γ ιΩτ η τ σ ι λ ι μι γ κ α κ η
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Οι μελωδικές κιθάρες των Led Zep-
pelin ήχησαν στις  5:45 ακριβώς. 
Πετάχτηκα αλαφιασμένος και 

κουτούλησα στην κουκέτα από πάνω μου. 
Ξέχασα πόσο μικροσκοπικά είναι όλα στο 
μικροσκοπικό καταφύγιο ανάγκης του Κα-
τσιβέλη. Ζαλισμένος από έναν ανήσυχο 
ύπνο (και από την κουτουλιά), μπερδεμέ-
νος μέσα στον υπνόσακο, ψάχνω απεγνω-
σμένα να βρω και να κλείσω το κινητό, σί-
γουρος πως οι αχανείς Μαδάρες σείονται 
από τις απρόσμενες ροκιές. Με κατακλύ-
ζουν ενοχές, που σε αυτά τα ιερά χώματα 
δεν προέβλεψα για κάποιο ριζίτικο τρα-
γούδι. Κοιτάω γύρω μου. Οι υπόλοιποι της 
παρέας δε δείχνουν να ασχολούνται ιδιαί-
τερα. Άλλωστε κι αυτοί ψάχνουν: κάλτσες, 
παντελόνια, μπλούζες. Στην είσοδο η δρο-
σερή αύρα της χαραυγής  με συνεφέρνει 
απότομα. Αυτή και ένας γνώριμος ήχος. Το 
ροχαλητό των δύο Γερμανών ποδηλατών 
που, σαν τα φαντάσματα, εμφανίστηκαν 
τα μεσάνυχτα κουβαλώντας στις πλάτες  
τα κλαταρισμένα ορειβατικά τους ποδή-
λατα. Οι  Γερμανοί πάντως είναι τυπικοί, 
ακόμα και όταν ροχαλίζουν. Ρυθμικά και 
συντονισμένα σαν καλοκουρδισμένη μη-
χανή. Παρατηρώντας αυτά τα νέα παιδιά 
αναρωτιέμαι αν γνωρίζουν την τραγωδία 
αυτού του τόπου, εβδομήντα τρία χρόνια 
πριν. Αν γνωρίζουν  με πόσο αίμα είναι 
ποτισμένο το χώμα που ποδηλάτησαν και 
περπάτησαν. Αν γνωρίζουν για τον αγώνα 
που έδωσαν οι πρόγονοί μου όταν εισέβα-
λαν οι πρόγονοί τους:
Μάιος 1941. Στην πανάρχαια γη της Κρή-
της η νύχτα διαδέχεται τη νύχτα. Σιδερέ-
νια πουλιά και ιπτάμενοι άνθρωποι σκο-
τεινιάζουν τον ορίζοντα, κρύβουν τον ήλιο. 
Το επίλεκτο, το πιο σκληρό στοιχείο του 
γερμανικού στρατού κάνει το τρομερό του 
άλμα. Η εισβολή αρχίζει. Κάτω, ρημαγμένο 
από τους βομβαρδισμούς, τους  περιμένει 
ένα ξαρμάτωτο νησί. Ο ανθός του κρητι-
κού λαού, εγκλωβισμένος στη διάλυση και 
στο χάος της υποχώρησης στην ηπειρω-
τική χώρα, λείπει την πιο κρίσιμη στιγμή. 
Για τους ανεπαρκείς σύμμαχους και τους 
λιγοστούς  Έλληνες μαχητές δεν υπάρχει 
ελπίδα. Και τότε κάτι εκπληκτικό συμβαί-

νει, κάτι μοναδικό, κάτι που στο τέλος του 
γίνεται ποιητικό. Κάτι που φαντάζει αδύ-
νατο και όμως είναι δυνατό. Άνδρες και 
γυναίκες  με πιρούνες και δρεπάνια ξεχύ-
νονται στα πεδία. Ποιος είναι ο Δαυίδ και 
ποιος ο Γολιάθ; Ο αγώνας τους  δεν είναι 
μόνο επικός, δεν είναι μόνο παλλαϊκός 
αλλά πρωτόγνωρος και πρωτόγονος, δοξά-
ζοντας έτσι τον τραγικό Αισχύλο:  «επειδή 
μόνο εμείς, αντίθετα προς τους βαρβάρους, 
ποτέ δεν μετρήσαμε τον εχθρό στη μάχη». Οι 
εξοργισμένοι από τις απώλειες εισβολείς 
θα μακελέψουν το νησί εκτελώντας γέ-
ροντες, γερόντισσες, παιδιά. Στους «πρω-
τόγονους», που με πρωτόγονα όπλα τους 
πολέμησαν, θα αφιερώσουν και μνημεια-
κή επιγραφή: «κατήλθαμε εξ΄ ουρανών για 
να εκπολιτίσουμε ημιάγριους». Πόρνη μοίρα 
σκέφτομαι και χαμογελάω. Οι απόγονοι 
βαρβάρων να εκπολιτίσουν τους απόγο-
νους του Μίνωα…
-Πού ταξιδεύεις; με σκουντάει ο Στέλιος Πα-
πουτσάκης, ο οδηγός και συνοδός μας από 
τον ΕΟΣ Χανίων και μου προσφέρει μια 
ζεστή κούπα ευωδιαστής μαλοτήρας (το 
κρητικό τσάι βουνού). 
-Στα 17 και κάτι χιλιόμετρα και τις 8 ώρες που 
κάναμε χθες. 
-Άστο καλύτερα, αδελφέ, γιατί σήμερα έχετε 
γύρω στα 22 και κανα 9ωρο περίπου.
Πολύ ενθαρρυντικό σκέφτομαι βλέποντας 
τον ήλιο να παίρνει απειλητικά την ανη-
φόρα. Κάνω ένα στριφτό και χαλαρώνω 
παρατηρώντας τις πλαγιές γύρω από το 
μιτάτο. Ξερές, τραχιές, άχρωμες. Σαν μι-
κρές πινελιές η υπόλοιπη συντροφιά τις 
χρωματίζει αναζητώντας  σήμα στο κι-
νητό ή για πιο επείγουσες ανάγκες… Με 
τον Ανέστη κάνουμε ένα πρώτο απολογι-
σμό: μόλις χθες, μετά τα στροφιλίκια μιας 
σούπερ ειδικής και μέσα από θάλασσες 
ελαιώνων, είμαστε στον Ομαλό, το οροπέ-
διο των θρύλων, της επανάστασης και της 
αντίστασης. Θέση Ξυλόσκαλο, υψόμετρο 
1.250 μέτρα. Εδώ ανταμώνουν τα Λευκά 
Όρη και ο Φάραγγας (ένας είναι ο Φάραγ-
γας). Η Ερμιόνη ετοιμάζει την ομάδα δι-
άσχισης για τα 16 καψαλισμένα χλμ. της 
Σαμαριάς. Γλυκό φιλί για καλή αντάμωση 
σε δύο ημέρες στα Σφακιά και ξεκινάμε 
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το κρητικό μας οδοιπορικό. 
Φορτωμένοι σαν γαϊδούρια 
φτάνουμε στο καταφύγιο 
του Καλλέργη, στα 1.680 
μέτρα. Μας υποδέχονται 
ο Στέλιος και τα άλλα κο-
πέλια του ΕΟΣ Χανίων. 
Ευτυχώς φυσάει μελτε-
μάκι, που σώζει κάπως την κατάσταση. 
Γιατί ψηλά ο βασιλιάς ήλιος δίνει ρέστα σε 
σεληνιακό σκηνικό. Τα Λευκά Όρη είναι 
γυμνά και ατελείωτα. Σαν τις ώρες που 
ακολουθούν και στις οποίες θα ανεβού-
με 1.794 μ. για να κατεβούμε 1.094. Μια 
τεράστια, συνεχής, ανηφοροκατηφόρα. Το 
καταφυγιάκι του Κατσιβέλη μου φάνηκε 
σαν πεντάστερο σαλέ στην έρημο. Σωριά-
στηκα στη πεζούλα του έχοντας παραι-
σθήσεις με παγωμένες μπύρες. Το δροσε-
ρό βρόχινο νερό της στέρνας του με έφερε 
στα συγκαλά μου ενώ η ρακή, που κάποιοι 
είχαν το κουράγιο να κουβαλήσουν, φρο-
ντίζει για τη χαλάρωσή μας, μέχρι που τα 
μενεξελιά χρώματα του δειλινού βάφουν 
τις βουνοκορφές ολόγυρά μας. Σκέτη μα-
γεία.
-Κι έτσι ξημερώνουμε σήμερα, Ανέστη, 26 
Αυγούστου.
-Καλά πέρασαν κιόλας τρεις μέρες; 
-Κι όμως πέρασαν. Να σε βοηθήσω να τις θυ-
μηθείς; 

72 ωρΕΣ Πριν: Επιτέλους, φεύγουμε 
για Κρήτη! Τίγκα το λεωφορείο, αναστενά-
ζουν  οι μπαγκαζιέρες, το κέφι περισσεύει. 
Αθήνα, Μουσείο της Ακρόπολης. Ο λα-
μπρός αττικός ήλιος, ένας εξαιρετικός και 
χιουμορίστας ξεναγός, Κόρες και οι Έφη-
βοι που μας ανοίγουν την αγκαλιά τους. 
Ευρήματα, αναθήματα, αφιερώματα και 
τα υπέροχα αγάλματα μιας μεγαλειώδους 
εποχής. Η απέρριτη ομορφιά τους σε φέρ-

νει τόσο κοντά, που νομίζεις ότι σου γνέ-
φουν. Παρακάτω πέφτω σε ατόπημα βαρύ. 
Το βλέμμα κολλάει στα σμιλεμένα κορμιά 
των Κούρων κι ο αδύναμος εγκέφαλος με 
βάζει στο καταραμένο τριπάκι της σύγκρι-
σης. Ευτυχώς γρήγορα αντιλαμβάνομαι το 
ουτοπικό και το άτοπο του θέματος. Ζητώ 
νοερά συγνώμη για το μέγεθος της ύβρε-
ως και τρέχω στις ντίβες του Μουσείου. 
Την τελευταία φορά οι Καρυάτιδες, λόγω 
εργασιών συντήρησης, κρύφτηκαν πίσω 
από λινά παραβάν. Σήμερα, περήφανες και 
πανέμορφες, μας προσφέρουν το μεγαλείο 
τους. Ταξιδιού συνέχεια μετά στις μετώ-
πες και τις ζωφόρους του Παρθενώνα, 
στις μυθικές μάχες θεών και ανθρώπων, 
στο λίκνο της θεάς Αθηνάς. Όμως η Ακρό-
πολη δεν έχει μόνο δόξα. Έχει και παρελ-
θόν εγκλήματος και ντροπής. Εχθροί και 
«φίλοι» ασέλγησαν πάνω της κλέβοντας 
και καταστρέφοντας κομμάτια της σάρκας 
της. Αυτή όμως καταφέρνει και στέκεται 
πάνω από όλα. Γιατί είναι πανανθρώπινη 
άρα και διαχρονική. Σε μεταφέρει σε χω-
ροχρόνο όπου οι λέξεις που χαρακτηρί-
ζουν τα πάντα, θεούς, ανθρώπους, ζώα και 
μνημεία είναι φως και ομορφιά. Φεύγουμε 
από ένα χώρο γοητείας και προσγειωνό-

Στο καταφύγιο του Κατσιβέλη.
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μαστε ανωμάλως στο χώρο του λιμανιού 
του Πειραιά. Το πρώτο λιμάνι της χώρας 
είναι επιεικώς ανοργάνωτο και χαοτικό. 
Αφήστε που την ατμόσφαιρά του πλημμυ-
ρίζουν τα αιθέρια αρώματα του ελληνικού 
απόπατου... Προφανώς  χρειάζεται ρεκτι-
φιέ και μάλιστα επειγόντως. Ευτυχώς ο 
διαστημικός Έλυρος θα μας πάρει γρήγορα 
μακριά και τα χαράματα τα ρουθούνια μας 
θα πεταρίσουν στο φρέσκο αέρα της μεγα-
λονήσου.
24-08-2014: Επιτέλους, φτάσαμε στην 
Κρήτη! Είμαστε όμως πολύ πρωινοί και το 
Καστέλι, που μας περιμένει, ακόμα χου-
ζουρεύει. Δεν πειράζει, θα χασομερήσουμε 
λίγο στα Χανιά με μακεδονικές συνήθειες σε 
κρητική έκδοση: τυρόπιτα Κρήτης, ρεβανί 
Κρήτης, μπουγάτσα και γάλα κακάο Κρήτης. 
Ο δρόμος μέχρι τo Καστέλι διατρέχει τα 
βορειοδυτικά παράλια του νησιού. Οι κα-
τάφυτοι γύρω λόφοι ασημίζουν στο φύση-
μα του ανέμου ανοίγοντας την αυλαία μιας 
ξεχωριστής παράστασης: του θριαμβευτι-
κού μονόπρακτου της αρχόντισσας ελιάς. 
Οι σκηνές, της παντού και παντοτινές σε 

μια σχέση φιλίας, ανάμεσα στο χώμα, τον 
ουρανό, τον άνεμο και τους ανθρώπους 
αυτού του τόπου, που κρατάει κοντά στα 
2.500 χρόνια. Μια σχέση σχεδόν ερωτική. 
Παγκόσμιοι κολοσσοί προπληρώνουν τις 
σοδιές της Κρήτης υποκλινόμενοι σε ένα 
μύθο και τραγουδώντας τη μαντινάδα του: 
«...που τρώει λάδι και ψωμί και λαδωτό πιτάρι, 
δεν του επιάνου οι σαϊτιές του χαρομακελά-
ρη». Μετά από όλα αυτά κι επειδή είμαι 
μετριοπαθής δεν θα πω ότι το κρητικό 
ελαιόλαδο είναι το καλύτερο του σύμπα-
ντος. Απλώς του πλανήτη… 
Ένα πολύχρωμο τουριστικό φίδι κατεβαί-
νει μέχρι το Κισσαμιώτικο λιμάνι κι ένα 
ατσάλινο θηρίο 74 μέτρων και 1.200 θέσε-
ων μας καταπίνει στα σωθικά του. Για αρ-
κετούς από εμάς δεν είναι η πρώτη φορά 
και είναι αλήθεια ότι θα προτιμούσαμε 
κάτι πιο γραφικό και λιγότερο μαζικό για 
τη βόλτα στη Γραμβούσα και το Μπάλο. 
Υπάρχουν όμως και μερικές εκατοντάδες 
Ρώσων τουριστών και κάπως πρέπει να 
βολευτούν και αυτοί. 
Στο ακρωτήριο της Τρυπητής μια μάχη 

Ανεβαίνοντας στα Λευκά Όρη.
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τιτάνων αναδύεται (κυριολεκτικά) μπρο-
στά μας. Οι τεκτονικές πλάκες Ευρασίας 
και Αφρικής συγκρούονται σε ένα προαι-
ώνιο αγώνα επικράτησης, η βιαιότητα του 
οποίου ανυψώνει την Κρήτη στα δυτικά 
βυθίζοντάς την, παράλληλα, ανατολικά. Ευ-
τυχώς πάντως που οι δύο τιτάνες είναι λίγο 
βαριεστημένοι κι έτσι η ανύψωση είναι ελά-
χιστη στο πέρασμα των αιώνων, δίνοντας 
έτσι μέλλον στη μεγαλόνησο για μερικές, 
τουλάχιστον, χιλιάδες χρόνια ακόμα. 
Όταν φτάσαμε στο νησάκι της ήμερης 
Γραμβούσας ο ήλιος φλέγονταν. Τα διάφα-
να νερά και το ναυαγισμένο μότορσιπ  του 
1968 έκαναν το τοπίο σχεδόν εξωπραγμα-
τικό, ενώ το ενετικό κάστρο στην κορυφή 
σε καλεί να νιώσεις σαν πειρατής ή σαν 
άρχοντας, σαν κατακτητής ή σαν επανα-
στάτης. Η δε θέα της ΒΔ Κρήτης δεν παί-
ζεται. Υπάρχει όμως και το σχετικό κόστος: 
137 μέτρα επίπονης ανάβασης και 40 περί-
που βαθμοί Κελσίου. Δεν το πολυσκέφτηκα 
και αφού είχα ξαναπάει είπα να αράξω στο 
κατάστρωμα και να επενδύσω σε σούπερ 
παγωμένες μπύρες, υπό τους ήχους χαλα-
ρωτικής μουσικής. Παρέα με τον Αράμ και 
τον Ανέστη διασκεδάζαμε παρατηρώντας 

το περίεργο συνονθύλευμα ορειβατών και 
ρώσων και γέλασα βλέποντας τους τελευ-
ταίους να παλεύουν να ανέβουν το στενό 
μονοπάτι με Armani σαγιονάρες και μα-
γιό, φανελάκι του παππού και κρατώντας 
ομπρέλες παραλίας! Οι Ρώσοι μπορεί να 
έχουν (πλέον) φράγκα αλλά καθόλου στυλ… 
Λίγο αργότερα κραυγές ανακούφισης δο-
νούσαν την ατμόσφαιρα καθώς οι κατα-
κτητές της κορυφής έπεφταν, σε κατάστα-
ση πανικού, στα κρυστάλλινα νερά. 
Στο Μπάλο απολαύσαμε ένα ζεστό μπάνιο 
στη ρηχή πισίνα της λιμνοθάλασσάς του 
και με θλίψη παρατήρησα τα πρώτα μπι-
τσόμπαρα που ξεφύτρωσαν σ΄ αυτόν τον 
παραδεισένιο τόπο. Κρίμα…  Στην επιστρο-
φή κηδέψαμε το τηλέφωνο του Ανέστη, 
που από κινητό έγινε υποβρύχιο, υπό τους 
ροκεντρολάδικους ψαλμούς του Elvis και 
τα ουρλιαχτά του James Brown, με πανέ-
μορφες ρωσιδούλες να λικνίζονται ρυθμι-
κά και τους συμπατριώτες τους να κατα-
ναλώνουν κουβάδες αλκοόλ πληρώνοντας, 
ως γνήσιοι νεόπλουτοι, με χαρτονομίσμα-
τα των 100 και 200 ευρώ. 
-Από το τείχος του Βερολίνου μέχρι τους μα-
τσωμένους συντρόφους κύλησε πολύ νερό στο 

Στην κορυφή των Λευκών Ορέων.
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αυλάκι της περεστρόικα, σάρκασε ο Τριαντά-
φυλλος. 
Και πολλά κόκκαλα θα τρίζουν στο Κρεμλί-
νο σκέφτηκα…
-Στοπ! Από εδώ είναι το μονοπάτι για την κο-
ρυφή! 
Η φωνή του αρχηγού διέκοψε βίαια την 
ανάμνηση κι έπνιξα μια βλαστήμια καθώς 
έδωσα ένα κανονικό βολέ σε μία κοτρώνα. 
Αναπήδησα από τον πόνο και αναστέναξα 
όταν σκέφτηκα το μαυρισμένο νύχι που θα 
με ταλαιπωρήσει το χειμώνα. 
Αναθεματισμένη αφηρημάδα…45 λεπτά 
μετά, στα 2.454 μ., στις Πάχνες, αγκάλια-
σα όλη την Κρήτη. Σήκωσα το βλέμμα και 
χάθηκα στο απέραντο γαλάζιο, στις αμέ-
τρητες κορυφές των Λευκών Ορέων, χάζε-
ψα το Ψηλορείτη, φαντάσθηκα το μαρτυ-
ρικό Αρκάδι, την Κνωσό, άπλωσα το χέρι 
στην κατεύθυνση του ανέμου που με πήγε 
από το Ρέθυμνο μέχρι πέρα, στους αμπε-

λώνες της Ιεράπετρας. Το νησί αστραπο-
βολούσε κάτω από τον μεσογειακό ήλιο. 
Έσκυψα και φίλησα τη σκληρή γη παίρνο-
ντας λίγη Κρήτη στην τσέπη μου. Τα κου-
δουνίσματα των κινητών επαναφέρουν τη 
χαμένη, εδώ και 48 ώρες, επικοινωνία με 
τον κάτω κόσμο. 
Η φαραγγοομάδα μόλις διέσχισε την άγρια 
Αράδαινα και απολαμβάνει την καταπλη-
κτική παραλία Μάρμαρα. Στο ακουστικό 
ακούω την Ερμιόνη σε ονειρικές περιγρα-
φές για θαλάσσιες σπηλιές και γαλαζοπρά-
σινα νερά, για ένα σύγχρονο Πάνα, που 
αφού βοήθησε κάποιες νύμφες στα ζόρικα 
κομμάτια της διαδρομής, τώρα πάνω στο 
κύμα, με τον αυλό του, ολοκληρώνει μελω-
δικά μια ιδανική διάσχιση. Να΄σαι καλά 
φίλε Θεόδωρε με την τσαμπούνα σου. Οι 
δροσερές φαντασιώσεις θα μου κάνουν 
παρέα σε μια κολασμένη κατάβαση 2.296 
μ. ανάμεσα σε ηφαιστειογενή βράχια, σά-
ρες, ηλιοκαμένους κέδρους και τα ατελεί-
ωτα τελευταία μέτρα μέχρι την Ανώπολη. 
Εκεί θα ρουφήξουμε ό,τι υπάρχει σε παγω-
μένη και υγρή μορφή ενώ αναχωρώντας 
για τα Σφακιά παρατηρούμε ότι, αντίθετα 
με την υπόλοιπη χώρα, σε δρόμους και 
πεζοδρόμια δεν φύονται οι γνώριμες κι 
αειθαλείς γόπες αλλά εκατοντάδες κάλυ-
κες όπλων. Εννοείται, φυσικά, πολεμικών 
αφού τα κυνηγητικά είναι για τους ερασι-
τέχνες… 
Στη χώρα Σφακίων σμίξαμε με την υπό-
λοιπη ομάδα στην τοσοδούλα παραλία 
τους. Οι τουρίστες ήταν σίγουρα περισσό-
τεροι από τους ντόπιους και η μνήμη μου 
γύρισε πολλά χρόνια πίσω, σε έναν τόπο 
άγριο και ένδοξο, όπως η ιστορία του, με 
μαυροφορεμένους μυστακοφόρους-βρα-
κοφόρους να τριγυρνάνε ζωσμένοι με 
σκαφιδωτές μάχαιρες. Έως τις αρχές της 
δεκαετίας του ΄80 λίγοι ξένοι έφταναν ως 
εδώ. Σε έναν τόπο με αυστηρά ήθη και 
έθιμα. Όπου το να κοιτάξεις «ύποπτα» μια 
Κρητικοπούλα συνιστούσε εγκληματική 
αμέλεια… 
Το δειλινό υψώσαμε τα σφηνάκια με τις 
παγωμένες ρακές μπροστά στα απίθανα 
χρώματα του ήλιου που έσβηνε στο Λι-
βυκό και με τα πεφταστέρια να χαράζουν, 

Στο φαράγγι της Αράδαινας.
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σαν τροχιοδεικτικά, το ματωμένο ουρανό.
Μεσημέρι της επόμενης μέρας:  βγαίνουμε 
από το δαιδαλώδες φαράγγι της Ίμπρου, 
στην ανατολική άκρη των Λευκών Ορέων. 
Οκτώ χιλιόμετρα και τρεις ώρες εντυπωσι-
ακών βράχινων σχηματισμών και στενω-
πών με κούκους πραγματικά έργα τέχνης. 
Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Κάτι που με 
κάνει να βαδίζω σιωπηλά και απαλά. Για-
τί βαδίζω με δέος. Στα βήματα αυτών που 
βρήκαν εδώ το θάνατο. Φαντάρων κυνηγη-
μένων και σαρωμένων από την Luftwaffe 
στον ανηλεή μαραθώνιό τους προς το σω-
τήριο Λιβυκό. Ένα άγνωστο δράμα. Η αφό-
ρητη ζέστη μας άνοιξε την όρεξη για την 
παραλία του Φραγκοκάστελλου αλλά λόγω 
αδυναμίας προσέγγισης έμεινε, τελικά, 
όνειρο θερινής ημέρας. Ευτυχώς, η καντί-
να, λίγο πριν την έξοδο, μας εφοδίασε με 
τα σχετικά δροσιστικά για το ταξίδι μέχρι 
την πόλη του σαρακίνικου Χάνδακα και 
μινωικού Ηρακλείου.
Τι χωρίζει το μικρό με το μεγάλο, το παρα-
δοσιακό με το σύγχρονο; 130 χλμ και δύο 
ώρες! Στο Ηράκλειο όλα είναι διαφορετικά, 
όλα είναι μεγαλύτερα. Η μεγαλύτερη πόλη, 

το μεγαλύτερο λιμάνι, η μεγαλύτερη κίνη-
ση. 
Στην είσοδο του πολυτελούς ξενοδοχείου 
τηρούμε το κλασικό έθιμο της αναρχοχα-
οτικής κατάστασης ενώ οι παχιές μοκέτες 
στους λαβυρινθώδεις διαδρόμους τόνιζαν 
την αντίθεση με τα ζόρικα στενοσόκακα 
των Σφακιών. Ένα χρέος δύο ετών με πε-
ριμένει στη πόλη του Καζαντζάκη και του 
Ελ Γκρέκο. Η επίσκεψη σε ένα παγκόσμιο 
σημείο αναφοράς, στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο του Ηρακλείου. Το ραντεβού με την 
υπόλοιπη παρέα κλείστηκε για λίγο αργό-
τερα. Μόνο που λογαριάζαμε χωρίς τον 
ξενοδόχο-γητευτή, το θεό Ύπνο, που μας 
τύλιξε στα φτερά του.  Έτσι (ξανα) στήσαμε 
το Μουσείο και μαζί και τους φίλους μας, 
με τους οποίους σμίξαμε αργά το βράδυ 
στο λιμάνι, μετά το σωτήριο τηλεφωνικό 
εγερτήριο της Ευδοκίας. Εκεί πνίξαμε τον 
καημό μας σε μπουκάλες ρακής και με συ-
νοδεία από χοχλιούς μπουρμπουριστούς, 
σταμναγκάθια και ντάκους. Καληνύχτα 
Ηράκλειο…
Καλημέρα Εγκέλαδε! Η σκηνή είναι μάλλον 
σουρεαλιστική: νωρίς το πρωί και μόλις 
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έχω βολευτεί στον ιερότερο χώρο του δω-
ματίου, εκεί δηλαδή όπου και ο βασιλιάς 
πηγαίνει μόνος του, όταν όλα αρχίζουν να 
πηγαινοέρχονται,  κάνοντάς με να αναρω-
τηθώ για την ποσότητα και ποιότητα των 
χθεσινών ρακών. Γρήγορα αντιλαμβάνομαι 
την ταυτότητα του απρόσκλητου επισκέ-
πτη και μένω έκπληκτος με την απάθειά 
μου αφού ούτε που μου πέρασε από το 
μυαλό να  χαλάσω τη βολή μου. Άλλωστε, 
μπροστά στο σούπερ- μάρκετ των σεισμών 
της Μακεδονίας, το σχεδόν, ταληράκι της 
Κρήτης  μου φάνηκε ψιλικατζίδικο. Στο 
μπαλκόνι, η cool Ερμιόνη χαμογελά με 
τους σαστισμένους τουρίστες, που πετά-
χτηκαν πανικόβλητοι εκτός ξενοδοχείου…
Ο μύθος λέει ότι σε κάποια σπηλιά του λα-
σιθιώτικου οροπεδίου γεννήθηκε ο πατέ-
ρας των θεών. Το Δικταίο Άντρο, ο μεγάλος 
αδελφός του Ιδαίου Άντρου, με υπέροχους  
σταλαγμίτες και σταλακτίτες, με υπόγεια 
λίμνη και λατρευτικούς βωμούς αποτελεί 
ένα σπήλαιο-μουσείο. Είναι η πρώτη απο-
στολή και θα την εκτελέσει η φαραγγοομά-
δα, που μεταλλάσσεται σε σπηλαιοομάδα 
αναλαμβάνοντας να εξερευνήσει τα άδυτα 

του λίκνου του Δία. Οι υπόλοιποι θα τιμή-
σουμε τον ορεινό όγκο που δεσπόζει από 
πάνω. Η Δίκτη με το Σπαθί της (2.148 μ.) 
μας περιμένει «ολόγυμνη». Από το χωριό 
με το εξωτικό όνομα Αβρακόντες ξεκινάμε 
πασαλειμμένοι με αντηλιακά, σαν φαντά-
σματα, μια εξαντλητική ανάβαση, που όσο 
περνά η ώρα μου θυμίζει διαδρομές της 
μαύρης λίστας μου. Ένας ατελείωτος χω-
ματόδρομος μας βάζει, τελικά, σε ποτάμι 
σάρας ενός κατακερματισμένου χειμάρ-
ρου. Οι συνεχείς τραβέρσες μου διαλύουν 
τα πόδια ενώ πιο πάνω σπινάρω στο λεπτό 
πετραδάκι, που με πάει ένα βήμα μπροστά 
και δύο πίσω. Ο ήλιος καίει απερίγραπτα 
και πάνω μας κόβουν βόλτες τα όρνεα της 
περιοχής. Αν έρχονται πολλοί κουζουλοί, 
σαν εμάς, τέτοια εποχή, σίγουρα δε θα πει-
νάσουν, σκέφτομαι… Τριακόσια μέτρα πριν 
την όψη, του Σπαθιού την τρομερή, κατα-
θέτω τα όπλα έχοντας κατά νου τη γνωστή 
απενοχοποιητική «καραμέλα» ότι σημασία 
έχει η προσπάθεια. 
Τρεις ώρες αργότερα κατεβαίνω τόσο ζαλι-
σμένος, που μπέρδεψα την είσοδο και την 
έξοδο του χωριού παίρνοντας, στην αρχή, 

Στην κορυφή Σπαθί της Δίκτης (Φωτ. Γ. Τσαρδούνης)
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το δρόμο για το προηγούμενο… Όταν έφτα-
σα, τελικά, στη μικρή πλατεία, τα χέρια μου 
ήταν σχεδόν σε κατάσταση εγκαύματος, τα 
4,5 λίτρα νερού είχαν τελειώσει μισή ώρα 
πριν ενώ σαν σε όνειρο βλέπω το χορό 
που έχει στηθεί γύρω από τη θαυματουρ-
γή τσαμπούνα του Θόδωρου. Πολύ αργό-
τερα οι ήρωες και ηρωίδες της κορυφής 
καταφθάνουν με βλέμμα θολό και η μικρή 
καντίνα της πλατείας κάνει παγκόσμιο ρε-
κόρ στην ταχύτητα ξεπουλήματος. Στην 
επιστροφή ίσα που προλαβαίνω λίγες λε-
πτομέρειες για το φιλόξενο μοναστήρι της 
Κρυσταλλένιας και το εξαιρετικό γιαουρ-
τοπάρτι στο Ψυχρό πριν με πάρει ο ύπνος. 
Αργά το βράδυ θα αποχαιρετήσουμε το 
Ηράκλειο με μια γερή επανάληψη των χθε-
σινοβραδινών γούστων και αναμένοντας 
την επόμενη μέρα, που θα παίξουμε τους 
Ιντιάνα Τζόουνς…  
Μόνο που ο Ίντι γύριζε ταινίες ενώ εμείς 
θα διασχίσουμε έναν πραγματικό τόπο θα-
νάτου. Το φαράγγι των νεκρών είναι το 
τελευταίο τμήμα από το Ευρωπαϊκό μονο-

πάτι Ε4, που ξεκινάει από την Πορτογα-
λία, διασχίζει τη νότια Μεσόγειο, την Ελ-
λάδα από βορρά προς νότο και την Κρήτη 
από τα δυτικά προς τα ανατολικά για να 
καταλήξει στην Κάτω Ζάκρο. Φορτωμέ-
νο ιστορία, θρύλους και μυστήριο είναι η 
αναπόφευκτη επιλογή μου. Έτσι παίρνω 
μεταγραφή στη φαραγγοομάδα ενώ ο Ανέ-
στης σχηματίζει την ομάδα διάσχισης από 
το άγριο φαράγγι των Χοχλακιών, στο 
ομώνυμο χωριό, μέχρι την Κάτω Ζάκρο. 
Για δυόμιση ώρες ελισσόμαστε σε ένα κα-
ταπληκτικό περιβάλλον. Ρυάκια και παχύς 
ίσκιος στην αρχή κι ύστερα ένα υπερθέα-
μα από απόκρημνους, ψηλούς και διάτρη-
τους βράχους, που μας κυκλώνουν δεξιά 
κι αριστερά. Είναι το αρχαίο νεκροταφείο 
των Μινωιτών, ο νονός του φαραγγιού. 
Το θέαμα είναι απόκοσμο για το σύγχρο-
νο άνθρωπο. Ίσως και αδιανόητο λόγω 
της δυσκολίας να συλλάβεις πώς μετέφε-
ραν και εναπόθεταν τους νεκρούς σε τόση 
απόσταση και σε τέτοιο ύψος. 
Τελικά, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι δεν δί-

Από τις Χοχλακιές  για την Κάτω Ζάκρο.
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δαξαν μόνο πολιτισμό και τέχνη αλλά και 
αναρριχητική τεχνική. Ο αρχαιολογικός 
χώρος στην έξοδο ανακουφίζει τα πόδια 
μου αφού είχα την ατυχή έμπνευση να φο-
ρέσω εσπαντρίγιες αντί για άρβυλα. Μπρο-
στά μας ένα όνειρο ξεδιπλώνεται: αρμυρί-
κια και ελαιόδεντρα πάνω στο κύμα κι ένα 
μικρό ταβερνάκι στην άκρη του μικρού και 
γαλήνιου οικισμού της Κάτω Ζάκρου. Τα 
υπέροχα νερά του Καρπάθιου και του Λι-
βυκού συναντιούνται εδώ προσφέροντας 
μοναδικές εμπειρίες. Το ιώδιο και το αλά-
τι έκαψαν τα μάτια μου και γυρνώντας το 
κεφάλι οι μινωικοί κίονες στο φόντο της 
αρχαίας παραλίας μου έκοψαν την ανάσα. 
Ξαφνικά όλα μου φάνηκαν πιο καθαρά. 
Στο μυαλό μου ήρθε η φράση του  William 
Blake: «αν οι πόρτες της αντίληψης ήταν διά-
φανες όλα θα παρουσιάζονταν στον άνθρωπο 
όπως είναι, απεριόριστα». Και τότε κατάλα-
βα. Πως, εδώ, σε αυτή τη μικρή γωνιά της 
Ευρώπης μπορεί και να βρεις την μεγάλη 

αλήθεια. Για πράγματα που αναρωτιόσουν, 
που πάντα έψαχνες και ποτέ δεν έβρισκες. 
Για την ελευθερία, την αγάπη, την ευτυχία. 
Μακριά από την μακιαβελική καθημερινό-
τητα των εγκλωβισμένων ζωών. Σε αυτήν 
τη πινέζα του παγκόσμιου χάρτη μπορείς 
να ανακαλύψεις πόσο απλά και όμορφα 
συναισθήματα κρύβονται μέσα σου. Αρκεί 
να ψάξεις. Αυτά τα όμορφα συναισθήμα-
τα θα μοιραστούμε με την λαχανιασμένη 
ομάδα διάσχισης, που με το ζόρι κρατιέται 
και δεν πέφτει με τα ρούχα στα κρυστάλ-
λινα νερά. 
Οι επόμενες ώρες θα κυλήσουν ανάμεσα 
σε θαλάσσιες ηδονές, γαστριμαργικές λα-
γνείες και μπυροκατανύξεις… Τα φωτάκια 
της Σητείας και η ρομαντική της ενετική 
Καζάρμα (το κάστρο της) είναι οι τελευταί-
ες εικόνες μιας καταπληκτικής ημέρας που 
φεύγει. Και λίγο πριν βυθιστώ στην αγκα-
λιά του γητευτή από το μυαλό μου προλα-
βαίνει και περνά η αξιοπερίεργη σκέψη ότι 

Καρουμές, η πανέμορφη παραλία στο Καρπάθιο πέλαγος.
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ακόμα δεν έχω γευτεί κρητική στάκα…
-Πώς ήταν η χθεσινή διάσχιση; ρωτάω, το 
πρωί, τη Νίκη.
-Ένα, ή μάλλον, δύο θα σου πω: το φαράγγι αρ-
χέγονο και η παραλία των Καρουμών παρθένα. 
Κρίμα που δεν προλάβαμε να βουτήξουμε.
-Ίσως την επόμενη φορά, συμπλήρωσα και 
τσουγκρίσαμε τους εσπρέσο μας.
Στην τελευταία στροφή για το βυζαντινό 
μοναστήρι της Τοπλού γύρισα το κεφά-
λι να αποχαιρετήσω τη Σητεία που δεν 
πρόλαβα. Λουσμένη στο πρωινό φως η 
πατρίδα του Βιτσέντζου Κορνάρου ήταν 
σαν μια γοργόνα στη στεριά και έμεινα 
σίγουρος ότι ο έρωτας της Αρετούσας και 
του Ερωτόκριτου θα ζήσει στους αιώνες 
των αιώνων μέσα από την έμμετρη μυ-
θιστορία της κρητικής διαλέκτου και την 
θεϊκή φωνή του Ν. Ξυλούρη. Η Παναγιά 
πραγματικό Ρόδο Αμάραντον και ο Χριστός 
στο Μέγα Αγιασμό των Θεοφανείων, αποτυ-
πώνονται ευλαβικά στις αντίστοιχες επι-
βλητικές εικόνες της Μονής, που μετρά 
μια βαθιά ιστορία πίστης, κατάνυξης, αγώ-
να και θυσίας. Στα σύγχρονα χρόνια της 
έγινε διάσημη (και) για τους βιολογικούς 
αμπελώνες της. Θα τους τιμήσουμε δεό-
ντως ξαλαφρώνοντας τα κελάρια της από 
κάμποσες κούτες κρασιών. 
Οκτώ χιλιόμετρα παρακάτω το  Αισθητικό 
Δάσος του Βάι αποδεικνύει ότι τα παιδιά 
των λουλουδιών, που το «ανακάλυψαν», 
εκτός από μαλλιά είχαν και γούστο. 4.500 
φοινικόδεντρα, ψιλή άμμος και απίστευτα 
νερά συνθέτουν το σκηνικό της πιο εξωτι-
κής παραλίας της Μεσογείου (είπαμε, εί-
μαι μετριοπαθής…) Όσοι θέλουν να κουβα-
λήσουν στο βορρά την αλμύρα του νότου 
θα ρίξουν τις τελευταίες τους βουτιές ενώ 
οι υπόλοιποι θα αράξουμε στο, αναπόφευ-
κτο, μπιτσόμπαρο παρέα με δροσερά κο-
κτέιλ και μαθητεύοντας στις μαντινάδες 
τρομερών κρητικών γιαγιάδων κάποιου 
ΚΑΠΗ της περιοχής. 
Καταμεσήμερο διασχίζουμε την κοσμο-
πολίτικη Ελούντα. Κάποτε εδώ υπήρχε 
ένα γραφικό ψαροχώρι μέσα στον όμορφο 
κόλπο της Μιραμπέλλου. Με κατοίκους 
που ζούσαν από τη γεωργία, το ψάρεμα, 
την παραγωγή αλατιού στις ενετικές αλυ-

κές και την εξόρυξη της ακονόπετρας. Όλα 
αυτά, βέβαια, πριν την ανακαλύψει ο του-
ρισμός και τα πολυτελή ξενοδοχεία, που 
δεν απέχουν και πολύ από το να την ισο-
πεδώσουν. 
Πλησιάζουμε στον προορισμό μας, που 
είναι πιο ιστορικός, πιο ανθρωποκεντρι-
κός και σαφώς πιο ταπεινός. Όσα βιβλία 
κι αν διαβάσεις, όσες σειρές και να δεις, 
το Νησί των Λεπρών, η spina lunga 
σε συγκλονίζει όταν τη βλέπεις σε από-
σταση αναπνοής. Και ακόμα περισσότερο 
όταν ευγενικά την αγγίξεις: τα χτισμένα 
πέτρα-πέτρα σπιτάκια, τα γκρεμισμένα πα-
ράθυρα, τα καρεκλάκια που κεντούσαν οι 
κυράδες, τα ξεχαρβαλωμένα χερούλια στις 
πόρτες. Τα ίδια ακριβώς που άγγιζαν και 
οι καταδικασμένοι στην κόλαση της απο-
μόνωσης χανσενικοί. Κι όμως στον, κυριο-
λεκτικά και μεταφορικά, μικρόκοσμό τους, 
αυτοί  οι παρίες του τότε κόσμου έζησαν, 
πάλεψαν, δημιούργησαν και πέθαναν πιο 
άνθρωποι από τους ανθρώπους. Φεύγο-
ντας δεν γύρισα να κοιτάξω τη ζωγραφιά 
της Σπιναλόγκας. 
Είχα μια πικρή γεύση στο στόμα και την 
ελπίδα η θαλασσινή αύρα στο λιμάνι του 
Ηρακλείου να μου φτιάξει τη διάθεση. Τε-
λικά το μόνο που κατάφερε ήταν να μου 
ανοίξει την όρεξη κι έτσι αποφάσισα να 
συνδυάσω το βραδινό μας  πλου με κρε-
ατοσφαιρίδια εν πλω (γιουβαρλάκια) και 
μια καράφα παγωμένο κρητικό κρασί. 
Βγήκα στο κατάστρωμα για μια τελευταία 
τζούρα από το στριφτό μου και από την 
Κρήτη μου, που χάνονταν στα βάθη του 
σκοτεινού πελάγους.
 Ένας ηλικιωμένος ντυμένος στα λευκά, με 
γενειάδα και με μαλλιά-αλογοουρά κάθισε 
στην άλλη άκρη της σειράς. Γύρισε και με 
κοίταξε με το γαλανό του βλέμμα:
-Σίγουρα θα ξανάρθετε στην Κρήτη, όλοι ξα-
νάρχονται, είπε σχεδόν ψιθυριστά.
-Σίγουρα, μόνο που δεν το βλέπω πολύ σύντο-
μα. Άλλωστε είναι το τρίτο μας καλοκαίρι εδώ.
-Και νομίζεις ότι είδατε αρκετά;
-Πάντως δεν είδαμε και λίγα, παραλίες, φα-
ράγγια, κορφές, αρχαία…
-Η Κρήτη έχει πάνω από ογδόντα γνωστές 
παραλίες και άπειρες άγνωστες, καμιά εικοσα-
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ριά γνωστά φαράγγια και πολλά περισσότερα 
άγνωστα και πάνω από εβδομήντα κορυφές. 
Κι άλλωστε δεν περπάτησες όλα τα φαράγγια, 
δεν βούτηξες στις Καρουμές και δεν ανέβηκες 
σε όλες τις κορφές μας, χαμογέλασε και μου 
έκλεισε, με νόημα, το μάτι.
-Μάντης είσαι; απόρησα
-Μπα, απλώς είμαι πολύ παλιός. Και ξέρω ότι 
δεν έχεις αυτό που νομίζεις ότι έχεις αλλά πά-
ντα σου λείπει, τον πανδαμάτορα χρόνο. Και 
μιας και μιλάμε γι αυτόν ίσως βρεις λίγο, την 
επόμενη φορά, για το Μουσείο του Ηρακλεί-
ου. Ο Δίσκος της Φαιστού σε περιμένει, ρώτα 
και τον αρχηγό σου. Α, και μη ξεχάσεις να δο-
κιμάσεις τη χανιώτικη στάκα.
Νόμιζα ότι δεν άκουσα καλά και κάτι πήγα 
να τραυλίσω όταν μια εντυπωσιακή μελα-
χρινή κοπέλα μας πλησίασε. Οι  πλούσιοι 
βόστρυχοι και οι περίτεχνες πλεξούδες 
την έκαναν να μοιάζει με αρχαία Κόρη. 
Αμίλητη βοήθησε τον πατέρα της να ση-
κωθεί στηριζόμενος σε ένα εντυπωσιακό 
μπαστούνι, που έμοιαζε περισσότερο με 
σκήπτρο.
-Με λένε Μίνω και από εδώ είναι η θυγατέρα 
μου.

-Που σίγουρα την ονόμασες Αριάδνη... 
–Μάντης είσαι;  γέλασε αφήνοντάς με 
άφωνο.
Ο παράξενος γέρος άφησε την παράξενη 
κόρη του να τον παρασύρει και χάθηκαν 
στη σκοτεινή πρύμνη. Όλα αυτά ήταν πα-
ράξενα και πιο παράξενο απ΄ όλα που στο 
βάθος ηχούσαν οι μελωδικές κιθάρες των 
Led Zeppelin…
Πετάχτηκα αλαφιασμένος και έβαλα, εν-
στικτωδώς, τα χέρια μου στο κεφάλι για να 
μην (ξανα) κουτουλήσω. Παιδεύτηκα λίγο 
να ξελαμπικάρω και καλού-κακού βγήκα 
στο μπαλκόνι να σιγουρευτώ αγναντεύο-
ντας τη Θεσσαλονίκη που ξυπνούσε. Μ΄ 
έπιασαν τα γέλια και πήγα στο τηλέφωνο. 
Στο πέμπτο κουδούνισμα η αγουροξυπνη-
μένη φωνή του Ανέστη απάντησε:
-Καλά, στον ύπνο σου μ΄ έβλεπες;
-Περίπου. Άκου, έχω μια καταπληκτική ιδέα 
για την καλοκαιρινή, του χρόνου!
-Κιόλας; Ακόμα δε γυρίσαμε, μου φαίνεται η 
Κρήτη σε εμπνέει.
-Μάντης είσαι;…  
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Η διΑσχισΗ του
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…μια ορειβατική εξόρμηση πριν από 38 
χρόνια, τον Αύγουστο του 1976. Δεν 
γράφτηκε και δεν αναφέρθηκε ποτέ, 
την γνώριζε μόνο η παρέα που την 
πραγματοποίησε και μερικοί φίλοι. Οι 
τρείς από τους ορειβάτες της τετραμελούς 
ομάδας ήταν παιδιά, γέννημα θρέμμα 
του ΣΕΟ. Ξεκινήσαμε με τρένο από την 
Θεσσαλονίκη για Ιταλία, με προορισμό 
το Μιλάνο. Εκεί αλλάξαμε τρένο, 
διασχίσαμε την επαρχία Valle d’ Aosta 
και κινηθήκαμε προς την ελβετική πόλη 
Martigny στις όχθες του ποταμού Rhone 
όπου και διανυκτερεύσαμε. Το επόμενο 
πρωί με τον οδοντωτό περάσαμε στη 
Γαλλία και καταλήξαμε στο Chamonix.  Η 
θέα μέσα από το τρένο μαγεύει τον κάθε 
ορειβάτη και ειδικά αυτόν που βλέπει 
για πρώτη φορά από κοντά τις κορυφές 
των Άλπεων και δέος τον κυριεύει όταν 

MONT BLANC AΠο τΗΝ ιτΑλιΑ στΗ ΓΑλλιΑ

του Χ Ρη σ του κ Ε Χ α γ ια

στόχος του είναι να τις κατακτήσει. Στο 
Chamonix σκαρφαλώναμε καθημερινά, 
για μια εβδομάδα, στις πίστες της σχολής 
πάγου και βράχου ώστε να είμαστε σε 
φόρμα για τη διάσχιση που επρόκειτο 
να κάνουμε. Βέβαια είχαν προηγηθεί 
και αρκετές χειμερινές αναβάσεις στον 
Όλυμπο.

δευτεΡΗ ΜεΡΑ
Αφού διασχίσαμε με το λεωφορείο το 
ένδεκα χιλιομέτρων τούνελ κάτω από τον 
ορεινό όγκο του Mont Blanc φτάσαμε 
στην ιταλική πόλη Courmayeur. Με 
άλλο λεωφορείο συνεχίσαμε μέχρι το 
τέλος της Val Veny και από εκεί με τα 
πόδια πια καταλήξαμε στη βάση του 
παγετώνα Glacier du Miage όπου και 

διανυκτερεύσαμε. Το βράδυ γνωρίσαμε 
μια οικογένεια Ιταλών οι οποίοι ήταν 
επαγγελματίες συλλέκτες κρυστάλλων 
που αφθονούν σ’ αυτόν τον παγετώνα. 
Ακόμη κι εμείς ανακαλύψαμε ορισμένα 
μεγάλα κομμάτια αλλά εξ’ αιτίας του 
απαγορευτικού τους βάρους τα αφήσαμε 
και κρατήσαμε κάτι μικρά που χωρούσαν 
στις τσέπες μας. Οι Ιταλοί χάρηκαν όταν 
έμαθαν ότι είμαστε Έλληνες (ο παππούς 
τους στον πόλεμο ήταν στρατιώτης 
στην Ελλάδα) και μας φιλοξένησαν για 
μερικές ώρες στο χώρο τους όπου μας 
κέρασαν και ζεστό κρασί με φρούτα. 
Στη συνέχεια ανταλλάξαμε διευθύνσεις 
και μας ευχήθηκαν καλή ανάβαση. Τους 
ευχαριστήσαμε και πήγαμε για ύπνο στα 
γιατάκια μας. 

TΡιτΗ ΜεΡΑ
Πρωί – πρωί ξεκινάει η ανάβαση στον 
Glacier du Miage, έναν παγετώνα με 
επικίνδυνες crevasse (βαθιές σχισμές 
στον πάγο), που πολλές φορές χρειάζεται 
να ακροβατείς για να τις αποφύγεις. Στα 
μισά περίπου της διαδρομής ο καιρός 
κλείνει επικίνδυνα και χρειάζεται να 
κάνουμε μικροαναρριχήσεις σε πάγο. 
Βγαίνοντας στον αυχένα, μέσ’ από τη 
θολούρα της πυκνής ομίχλης άρχισε να 
φαίνεται αμυδρά μια σκούρα σκιά. Αυτό 
ήταν, πέσαμε στην κυριολεξία επάνω στο 
καταφύγιο ανάγκης Durier στα 3358 μ., μια 
κατασκευή με λαμαρίνα απ’ έξω και ξύλινη 
επένδυση από μέσα, ένα παραθυράκι από 
τζάμι αυτοκινήτου, πέντ’ έξι  κουκέτες, 
ένα τραπεζάκι, και ένα βιβλίο επισκεπτών 
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στο οποίο αφού γράψαμε τα ονόματά μας, 
ζωγραφίσαμε την ελληνική σημαία και τον 
χάρτη της Ελλάδος σημειώνοντας επάνω 
του τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. 
Μείναμε εκεί το βράδυ υπολογίζοντας 
το πρωί να συνεχίσουμε για την κορυφή 
Bionnassay στα 4.052 μ., αλλά δυστυχώς 
ο καιρός παρέμενε κλειστός. Στο άνοιγμα 
της πόρτας ένα γκρίζο πέπλο μας εμπόδιζε 
την όποια θέα. Η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή 
που την έκοβες με το μαχαίρι. Μείναμε 
όλη την δεύτερη ημέρα κλεισμένοι σ’ 
αυτό το τενεκεδένιο κουτί, με το μικρό 
παραθυράκι θολό και γκρίζο. Η χαρά ήρθε 
το απόγευμα τη τρίτης μέρας, αλλά ήταν 
πλέον πολύ αργά για να ξεκινήσουμε. 
Βγήκαμε λίγο έξω να ξεμουδιάσουμε και 
να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Η θέα 
ήταν καταπληκτική με τα σύννεφα να 
έχουν πέσει χαμηλά, δημιουργώντας έναν 
αφρώδη ωκεανό με αμέτρητες παγωμένες 
κορυφές που έμοιαζαν με μυτερά νησιά.

τετΑΡτΗ ΜεΡΑ
Φεύγουμε για το Bionnassay. Είμαστε 
πάντα δύο σχοινοσυντροφιές, δεμένοι 
ανά δύο άτομα, μπροστά ο Σάκης 
Σπανούδης με τον καβαλιώτη Πασχάλη 
Τιρνινή ενώ στην  δεύτερη ομάδα ο 
Δημήτρης Μπουντόλας με τον γράφοντα 
Χρήστο Κεχαγιά. Βρισκόμαστε στην κόψη 
της Bionnassay και περνάμε την κορυφή 
έχοντας καλύψει μια υψομετρική διαφορά 
694 μ. Μια κορυφή μυτερή σαν μύτη 
μαχαιριού, περνάς και φεύγεις, δεν σε 
χωράει ούτε για φωτογραφία. 
Η κόψη συνεχίζεται για πολύ ακόμη και 
ώσπου να βγούμε στο πλατό εκεί που 
ανταμώνει τη κλασική διαδρομή έχουμε 
πολλή δουλειά. Είναι δε τόσο στενή και 
τόσο κάθετη και από τις δύο πλευρές, που 
το πέρασμα γίνεται ως εξής: ο ένας είναι 
από τη δεξιά πλευρά κι ο άλλος από την 
αριστερή και βαδίζουν παράλληλα, οπότε 
αν ο ένας γλιστρήσει από αριστερά ο 
άλλος πέφτει από δεξιά και τον συγκρατεί. 
Κάπως έτσι στα μισά περίπου της 
διαδρομής είχαμε ένα, ευτυχώς μικρό, 

ατύχημα. Όταν υποχώρησε το χιόνι κάτω 
από τα πόδια του Πασχάλη και γλίστρησε, 
αμέσως ο Σάκης έπεσε από την αντίθετη 
πλευρά και τον συγκράτησε. Το σοκ ήταν 
μεγάλο για όλους μας καθώς βλέπαμε τους 
συνορειβάτες μας να κρέμονται από τις δυο 
πλευρές της κόψης και τις χιονόμπαλες να 
κατρακυλάνε με μεγάλη ταχύτητα προς 
τούς παγετώνες Bionnassay και Dome που 
μας περίμεναν με ανοιχτά τα «στόματα». 
Την πτώση τελικά την προκάλεσε η ζέστη 
του μεσημεριού που είχε μαλακώσει τα 
χιόνια και δεν μας κρατούσαν πια. Γι’ 
αυτό και εμείς υποχωρούμε, γυρίζουμε 
λίγα μέτρα πίσω και παραμένουμε 
γαντζωμένοι σε κάποια βράχια μέχρι το 
απόγευμα περιμένοντας να ξανασφίξουν 
τα χιόνια.
Όλες εκείνες τις ώρες παραμέναμε 
σιωπηλοί και το μόνο πράγμα που μας 
απασχολούσε ήταν αν θα καταφέρουμε να 
περάσουμε την ατέλειωτη κόψη. Τελικά 
αργά το απόγευμα περάσαμε απέναντι και 
ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Αφού βγάλαμε 
φωτογραφίες  συνεχίσαμε για το καταφύγιο  
Bivuac Vallot. Η ώρα όμως είχε περάσει 
και μας έπιασε η νύχτα. Μετά από αρκετά 
μεγάλη πορεία προβάλλει μπροστά μας 
ένα ξύλινο και σχετικά μεγάλο καταφύγιο. 
Η ανακούφιση και η χαρά του ορειβάτη 
στη θέα ενός καταφυγίου μετά από 
κούραση και ταλαιπωρία είναι μεγάλη.
Η χαρά όμως έγινε γρήγορα απογοήτευση. 
Όταν βρεθήκαμε μπροστά στην πόρτα 
του καταφυγίου διαπιστώσαμε ότι ήταν 
κλειδωμένη και στα έντονα χτυπήματά 
για να μας ανοίξουν, οι ένοικοι του 
καταφυγίου απαντούσαν «prive, prive!». 
Αφού είδαμε ότι οι προσπάθειές μας ήταν 
μάταιες  συνεχίσαμε για το Vallot, ένα 
καταφύγιο ανάγκης σε υψόμετρο 4.362 
μ. Φτάσαμε αργά τη νύχτα, ανεβήκαμε 
με τα κραμπόν τη μεταλλική σκάλα και 
μπαίνοντας μέσα διαπιστώσαμε ότι ήταν 
τίγκα στους ορειβάτες που κοιμόντουσαν. 
Βολευτήκαμε στο πάτωμα και αφού 
φάγαμε κάτι πρόχειρο κουρνιάσαμε 
όπως – όπως στους υπνόσακους και 
δεν αργήσαμε να κοιμηθούμε παρά τα 
ροχαλητά
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Βλέπουμέ τις χιονομπαλές να κατρακυλανέ μέ μέγαλη 
ταχυτητα προς τους παγέτώνές Bionnassay και Dome, που 
μας πέριμέναν μέ ανοιχτα τα «ςτοματα». 
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ΠεΜΠτΗ ΜεΡΑ
Νωρίς το πρωί ξεκινήσαμε  για την 
κορυφή με πολύ καλό καιρό και απίστευτη 
θέα. Η κόψη της Bionnassay φαινόταν 
καθαρά πίσω μας και στο βάθος δεξιά μας 
ένα καραβάνι πολύχρωμο οι ορειβάτες 
που ακολουθούσαν την κλασική διαδρομή. 
Ανεβαίναμε αργά και σταθερά χωρίς 
προβλήματα αν εξαιρέσει κανείς την 
έλλειψη οξυγόνου που άρχισε να γίνεται 
αισθητή από τα 4.677 μ. μέχρι την κορυφή 
στα 4807 μ. Απολαύσαμε για λίγο την 
μοναδική θέα προς τις γύρω  κορυφές, 
βγάλαμε τις απαραίτητες φωτογραφίες 
και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε με μέτωπο 
στην Aiguille du Midi. Ένα ραπέλ σε μια 
παγωμένη χιονούρα και συνεχίσαμε ομαλά. 
Ο καιρός άρχισε  πάλι να χαλάει, αλλά το 
χιόνι ήταν περπατημένο και μας οδηγούσε. 
Μπροστά μας, σε κάποια απόσταση, 
διακρίναμε δύο ανθρώπινες φιγούρες, 
τις οποίες χάσαμε προς στιγμή μέσα 
στην ομίχλη, αλλά τις ξανασυναντήσαμε 
πιο κάτω. Περπατούσαν πολύ αργά και 
όταν πλησιάσαμε, είδαμε ότι ήταν ένας 
οδηγός βουνού με τον ορειβάτη - πελάτη 
έτοιμο να καταρρεύσει από το υπέρβαρο 
σακίδιο που έφερε στην πλάτη του. 
Προθυμοποιηθήκαμε να τους βοηθήσουμε, 

ελαφρώσαμε τον ορειβάτη από το πολύ 
βάρος και συνεχίσαμε όλοι μαζί. Φτάσαμε 
στο καταφύγιο des Cosmiques στα 3.613 μ. 
όπου και διανυκτερεύσαμε.

εΚτΗ ΜεΡΑ
Συνεχίσαμε την κατάβαση ως την κόψη 
Col du Plan έχοντας στην πλάτη μας 
την Aiguille du Midi και αριστερά μας, 
χαμηλά, το Chamonix. Βρισκόμασταν στα 
3.626 μ., αλλά είχαμε πολλή δουλειά ακόμη 
μπροστά μας. Περάσαμε τη Col du Plan 
και βρεθήκαμε στη βάση της ορθοπλαγιάς 
Rognon du Plan και αμέσως μετά με 
αναρρίχηση στην κορυφή της στα 3.601 
μ. Ακολούθως με ραπέλ και παρά την 
κούραση και τους μικροεκνευρισμούς, που 
ευτυχώς γρήγορα ξεπεράσαμε, κατεβήκαμε 
σε μια παγωμένη πλαγιά με αρκετή κλίση 
και στη συνέχεια με καταρρίχηση στον 
πάγο, πατήσαμε στον Glacier d’ Envers. Ο 
συγκεκριμένος παγετώνας αν και σχετικά 
μικρός σε μήκος είναι ζόρικος, με έντονες 
κλίσεις, crevasses μεγάλου βάθους και 
ανοίγματος και έτοιμα να καταρρεύσουν 
seracs (πύργοι από πάγο). Αναγκαστήκαμε 
να κάνουμε 3 - 4 ραπέλ και κατεβήκαμε 
με καθυστέρηση ψάχνοντας στενά σημεία 
για να περάσουμε. Ώσπου φθάσαμε στο 
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πρόβλημα, ένα αρκετά φαρδύ άνοιγμα που 
δεν περνιόταν με ένα πηδηματάκι. Εκεί 
συναντήσαμε και μια ομάδα Γερμανών που 
προσπαθούσε να βρει τρόπο να περάσει 
απέναντι. Συνεργαστήκαμε μαζί τους, 
κάναμε κάποιες ασφάλειες με καρφωμένα 
τα πιολέ και τεντώσαμε σχοινιά. Τέλος 
ένας - ένας περάσαμε όλοι εκτός από τον 
Σάκη ο οποίος δεν θυμάμαι ακριβώς για 
ποιο λόγο δεν ήθελε να μπει σ’ αυτή τη 
διαδικασία, πήρε φόρα και κατάφερε να 
πηδήξει απέναντι αλλά στραμπούλιξε τον 
αστράγαλό του.
Στην υπόλοιπη κατάβαση δεν συνα-
ντήσαμε αξιόλογες δυσκολίες και έτσι 
φτάσαμε στο Refuge du Requin στα 2516 
μ. Ένα καταφύγιο με προσωπικό, όπου 
απολαύσαμε αυγά τηγανητά με λουκάνικα, 
μπύρες κλπ. Εδώ ήταν και η τελευταία μας 
διανυκτέρευση.

εΒδοΜΗ ΜεΡΑ
Ο Σάκης είχε πρόβλημα με το πόδι του, 
κούτσαινε και δεν μπορούσε να το πατήσει. 
Ευτυχώς στο καταφύγιο βρήκαμε ξύλα και 
του φτιάξαμε μια αυτοσχέδια πατερίτσα 
και κούτσα – κούτσα κατεβήκαμε τον 
παγετώνα Glacier du Tacul και στη 
συνέχεια τον πολύ βατό παγετώνα Mer de 
Glace. Μετά από κάποιες ώρες, αφήσαμε 
τον παγετώνα, μπήκαμε στο μονοπάτι 
(πατούσαμε πλέον χώμα και βλέπαμε 
πράσινο ύστερα από 7 ολόκληρες ημέρες), 
ανηφορίσαμε ως τον σταθμό και με τον 
οδοντωτό καταλήξαμε στο Chamonix.

Η εξιστόρηση αυτή ας είναι αφιερω-
μένη στη μνήμη των δύο ορειβατών 
συντρόφων που και οι δύο χάθηκαν 
στο βουνό. Και τι ειρωνεία! Και οι 
δυο από χιονοστιβάδα, ο Δημήτρης 

Μπουντόλας στα Ιμαλάϊα και ο Πα-
σχάλης Τιρνινής στον Όλυμπο. Όσο 
για τον Δημήτρη, όταν σκέφτομαι ότι 
βρίσκεται ακόμη σε κάποιον παγετώνα 
φορώντας την ορειβατική του εξάρτυ-
ση, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο τυχερός 
που παραμένει ακόμη στο βουνό, στο 
βουνό που τόσο ήθελε να κατακτήσει. 
Η μνήμη του στον ορειβατικό κόσμο ας 
είναι παντοτινή.

Υ. Γ. Να τα γράψω όλα αυτά το θεώ-
ρησα υποχρέωσή μου, έτσι για την 
ορειβατική ιστορία της πόλης μας και 
φόρο τιμής σ’ αυτούς που χάθηκαν. 

ΑΝεΒΑιΝουΜε ΑΡΓΑ ΚΑι στΑθεΡΑ χΩΡισ ΠΡοΒλΗΜΑτΑ ΑΝ εΞΑιΡεσει 
ΚΑΝεισ τΗΝ ελλειψΗ οΞυΓοΝου, Που ΑΡχισε ΝΑ ΓιΝετΑι ΑισθΗτΗ ΑΠο 
τΑ 4677 Μ. ΜεχΡι τΗΝ ΚοΡυΦΗ  στΑ 4807 Μ.
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1.  21-09-2014 ΓΡΑΜΟΣ. Κατηφορίζοντας προς το όρος Περήφανο.
2. 27-09-2014 ΓΡΑΜΟΣ. Στην κορυφή Τσούκα Πέτσικ.

1

2
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3.  28-9-2014 ΓΡΑΜΟΣ. Λίμνη Μουτσάλια.
4. 27-10-2014 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. 'Ορος Πιρίν

3
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5. 27-10-2014 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Στην κορυφή Βezbog του Πιρίν.
6. 27-10-2014 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. Στην κορυφή Demianitsa του Πιρίν.

5
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7.  30-11-2014 ΟΛΥΜΠΟΣ. Ρέμα Ίταμου.
8. 30-11-2014 ΟΛΥΜΠΟΣ. Πετρόστρουγκα.

7
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Ο Τσούργιακας είναι ένας ασβεστολιθικός ορεινός όγκος στην περιοχή των Γρεβενών, δί-
πλα στο χωριό Αετιά και πάνω στο δρόμο που οδηγεί προς τους Φιλιππαίους και τη Σαμαρί-
να. Διαθέτει μια ορθοπλαγιά με εξαιρετικό ανάγλυφο η οποία ενδείκνυται για αναρρίχηση. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 80, αναρριχητές από τη Θεσσαλονίκη όπως ο Δημήτρης Μπου-
ντόλας και διάφοροι άλλοι νεότεροι, είχαν ξεκινήσει το άνοιγμα διαδρομών, με πρώτη 
εκείνη της Μεγάλης Κόψης. 
Γενικά οι διαδρομές στο πεδίο του Τσούργιακα είναι στην πλειοψηφία τους διαδρομές βου-
νού, δηλαδή πάνω από 150 μέτρα χωρίς σταθερές ασφάλειες. Οι σπορ διαδρομές είναι 
πολύ λίγες αλλά διαθέτει αρκετές απ’ αυτές ο κοντινός Όρλιακας πάνω από το χωριό Σπή-
λαιο όπου είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη αναρριχητική συνάντηση.
Το 2008, μετά από μία μικρή αποχή δραστηριοτήτων, και με πρωτοβουλία των τουριστικών 
σωματείων της περιοχής, του αναρριχητή Θόδωρου Φασούλα αλλά και σε συνδυασμό με 
τη γιορτή του μανιταριού, πραγματοποιήθηκε στο πεδίο αυτό η πρώτη αναρριχητική συνά-

ντηση. 
Κάπως έτσι γινόταν η οργάνωση των εκδηλώσεων 
για τα επόμενα τρία χρόνια. Τον τέταρτο και πέμπτο 
χρόνο οι συναντήσεις συνεχίστηκαν με την βοήθεια 
του Θόδωρου Φασούλα και άλλων αναρριχητών και 
την συμπαράσταση της κοινότητας Σπηλαίου.
Η  φετινή συνάντηση  έγινε με πρωτοβουλία των 
αναρριχητών. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη με αναρρι-
χητές από Κοζάνη, Βελβεντό, Σιάτιστα, Βέροια, Πτο-
λεμαΐδα, Αριδαία, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και αλλού.
Η συμμετοχή από το σύλλογο μας, τον ΣΕΟ Θεσσα-
λονίκης, ήταν της τάξεως των δέκα ατόμων. Ο σκο-
πός της συνάντησης ήταν η ασφάλιση και οργάνωση 
των αναρριχητικών πεδίων. Ανοίχτηκαν καινούριες 
διαδρομές και ανανεώθηκαν οι ασφάλειες στις πα-
λιές.
Η συνάντηση ξεκίνησε την Πέμπτη 21 και ολοκλη-
ρώθηκε την Κυριακή 23 Αυγούστου. 
Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν οι διαδρομές Μι-
κρή Αδελφή 150 μ. V+, Πύργοι 80 μ. V+, και η Stega 
30 μ. VI-. Ανοίχτηκε επίσης και μία διαδρομή δεξιά 
από τη Μικρή Αδελφή 60 μ. V η οποία θα συνεχιστεί 
μέχρι την κόψη στα 200 περίπου μέτρα.
Ο καιρός ήταν πολύ καλός και μπορέσαμε να υλο-
ποιήσουμε τους στόχους μας. Η μεγαλύτερη επιτυχία 
ήταν ότι οι περισσότεροι αναρριχητές του ΣΕΟ ήταν 
νέοι από τις τελευταίες σχολές αναρρίχησης.
Ευχαριστούμε τους διοργανωτές για την άψογη φι-
λοξενία. Δυστυχώς ο σύλλογός μας παρ’ ότι το είχε 
υποσχεθεί δεν κατάφερε να συμμετάσχει ενεργά στην 
φετινή οργάνωση της εκδήλωσης λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων. Επιφυλασσόμεθα όμως για την 
επόμενη χρονιά. 

ΚυριΑΚΗ ΤΣιρΑνιΔΟυ

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΣΟΥΡΓΙΑΚΑΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
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