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Τρίμηνο περίοδίκο Του 
Συλλογου ελληνων ορείβαΤων 

ΘεΣΣαλονίκηΣ (Σ.ε.ο.)

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

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

Γραφεία - εντευκτήρία
Πλατεία Αριστοτέλους 5 - ΤΚ 54624

Τηλ. 2310 224.710, Fax 2310 239.859

καταφυΓία
Ολύμπου - «γιώσος αποστολίδης»,  

υψόμετρο 2.700μ.
Τηλ. 23510 82.840

Υπεύθυνοι: μποτέλης λάζαρος, 
Τσαβδάρης νίκος

Χορτιάτη - «νίκος παπαδόπουλος»,  
υψόμετρο 1.000 μ.

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

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

Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224.710, fax 2310 239.859

Κωδικός: 1007

επίμελεία εκδοΣήΣ
Άννα Καλαϊτζή & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τηλ. 2310 331315
www.elliniko-panorama.gr

εκδοτήΣ - υπευθυνοΣ
αν. γιαννικόπουλος

Ιπποκράτους 1, 546 43 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 821.900 Fax 2310 865.636

Συντακτίκή επίτροπή
γιαννικόπουλος ανέστης

μπαλτατζής Θανάσης
Kοντός νίκος

βαχαρίδου ελένη
Τσιλιμιγκάκης παναγιώτης

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

Συλλόγου.

GreeK MountaineerinG  
Club (S.e .o.)

Aristotelous 5 Square, 546 24, 
Thessaloniki

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

εγγραφη ΣυνδρομηΤων -  
εμβαΣμαΤα - επίΤαγεΣ :  

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αρι-
στοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη
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Εξώφυλλο τεύχους 189

Οπισθόφυλλο

ΠΙΡΙΝ, η λίμνη Πόποβο από την 
κορυφή Πολεζάν.

(φωτ. Αν. Γιαννικόπουλος)

Ζηλνιά στην Ξεχασμένη 2 
(φώτο Μιμή Μανάρη).
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σάμος

Tour du Rutor

Πιρίν

Στον Εθνικό Δρυμό του Πιρίν

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 12

ΣΕλ. 36

ΣΕλ. 39

ΣΕλ. 42

ΣτήλΕΣ

ΣΑΜΟΣ

Tour du ruTor

ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ δΡΥΜΟ ΤΟΥ ΠΙΡΙΝ
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ δΡΑΣΗ | αναβαΣείΣ Σε κορυφεΣ Του εΣωΤερίκου

A/A Ημερ/νία Βουνό Κορυφή Υψόμετρο Υ.Δ. Άτομα
1 07/01/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑ 1.687 762 5
2 28/01/2018 ΛΑΪΛΙΑΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 1.849 1.019 5
3 04/02/2018 ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΙΒΑΔΑΚΙ 2.382 1.842 5
4 21/04/2018 ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 2.917 1.817 5
5 09/09/2018 ΠΑΪΚΟ ΓΚΟΛΑ ΤΣΟΥΚΑ 1.647 700 14
6 16/09/2018 ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΓΕΦΥΡΙ ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ 960 537 12
7 23/09/2018 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΚΟΡΥΦΗ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ 2.248 488 6
8 14/10/2018 ΒΟΡΑΣ ΣΟΚΟΛ 1.827 1.427 22
9 14/10/2018 ΒΟΡΑΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΤΣΑΣ 600 840 15
10 21/10/2018 ΦΑΛΑΚΡΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 1.769 959 32
11 04/11/2018 ΑΣΚΙΟΝ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ 2.107 1.510 14
12 04/11/2018 ΑΣΚΙΟΝ ΜΟΥΡΙΚΙ 1.699 594 16
13 11/11/2018 ΒΟΪΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 1.776 630 12
14 25/11/2018 ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΣ 1.865 1.708 11
15 25/11/2018 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΤΑΦ. ΚΡΕΒΑΤΙΑ 990 684 16
16 01/12/2018 ΒΑΡΝΟΥΝΤΑΣ ΤΑΪΜΑ 1.656 956 25
17 09/12/2018 ΠΙΕΡΙΑ ΛΑΠΟΥΣΙ 2.005 572 14
18 09/12/2018 ΠΙΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 2.022 589 16
19 16/12/2018 ΛΑΪΛΙΑΣ ΚΟΡΥΦΗ ΛΑΪΛΙΑ 1.849 1.019 18

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ δΡΑΣΗ | αναβαΣείΣ Σε κορυφεΣ Του εΞωΤερίκου

A/A Ημερ/νία Χώρα Βουνό Κορυφή Υψόμετρο Υ.Δ. Άτομα
1 20/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ ΠΟΛΕΖΑΝ 2.851 611 6
2 21/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ 2.824 584 6
3 22/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ SIVPIA 2.591 351 6
4 23/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ VICHREN 2.914 1.014 6
5 24/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ MALKA PODORKA 2.746 746 6
6 25/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ SPANO POLE
7 26/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ KUTELO 2.909 1.009 6
8 27/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ ΓΙΑΒΟΡΟΒ 2.300 756 6
9 28/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ VICHREN 2.914 944 6
10 15/09/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ BEGOVISHKI 5
11 16/09/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ BANDENSHKI CHUKAN 5
12 16/09/2017 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ SPANOPOLSHKI CHUKAN 5
13 27/10/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ VICHREN 2.914 1.144 18
14 27/10/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ TODORKA LAKES
15 28/10/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ POLEZAN 2.851 611 7
16 28/10/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ POLEZAN 2.851 1.411 5

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ δΡΑΣΗ | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΣωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρες Άτομα
1 09/09/2018 ΠΑΪΚΟ ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ (1.130μ.)- ΓΚΟΛΑ ΤΣΟΥΚΑ (1.647μ.) - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (442μ.) 8 22
2 16/09/2018 ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΖΙΑΚΑΣ-ΚΟΡ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΟΡΛΙΑΚΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟ 6 31
3 23/09/2018 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΑΒΔΕΛΑ-ΚΟΡΥΦΗ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ-ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 6 28
4 30/09/2018 ΟΡΒΗΛΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΡΟΥΣΟΒΙΤΗ 4 28
5 07/10/2018 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΟΥΡΛΙΑ-ΚΡΑΝΙΑ-ΡΑΨΑΝΗ 7 36
6 11/11/2018 ΒΟΪΟ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 7 24
7 18/11/2018 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ- ΑΣΤΡΑΠΗ - ΣΠΗΛΙΑ 6 12
8 02/12/2018 ΒΕΡΝΟΝ ΒΙΓΛΑ-ΛΟΥΤΖΕΡ-ΓΚΟΛΙΝΑ-ΓΩΓΟΥ ΚΕΦΑΛΗ 6 26

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ δΡΑΣΗ | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΞωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρες Άτομα
1 29/07/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΙΧΡΕΝ-ΜΠΑΝΣΚΟ 5 6
2 27/10/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ VICHREN LAKES ( OKOTO- PIBNO-ZABETSKO-BADRISKO) 7 21
3 28/10/2018 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ BEZBOG-POLEZAN-DOLINA POLEZANSKO 6 25
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                         Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε: 

ετήσια - Τακτική γενική Συνέλευση 

που θα γίνει στις 30 ίανουαρίου 2019, 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 

21/02/2018.

3. Λογοδοσία του απερχόμενου διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα 

της θητείας του.

4. Ανάγνωση ισολογισμού έτους 2018 και προϋπολογισμού 2019.

5. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6. διάφορες συμβουλευτικές προτάσεις για το δ.Σ.

7. Έγκριση ή απόρριψη πεπραγμένων του απερχόμενου δ.Σ. του 

έτους 2018, ισολογισμού 2018, προϋπολογισμού 2019 και έκθεσης 

Εξελεγκτικής Επιτροπής 2018.

8. διάφορες προτάσεις προς έγκριση.

9. Αρχαιρεσίες.

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

Συνέλευση, που θα γίνει στις 6 φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
6.30 μ.μ. στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Το διοικητικό Συμβούλιο

Πρόσκληση
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Πολιτιστικά

ΤεΤαρΤη 16/1/2019, 8 μ.μ.
“Σάμος”
παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης
Το καλοκαίρι ο ΣΕΟ  επισκέφθηκε τη 
Σάμο. Τα «έργα και ημέρες» του συλλόγου 
στο νησί θα μας φανερώσει ο Παναγιώτης 
Τσιλιμιγκάκης.

ΤεΤαρΤη 30/1/2019, 8 μ.μ.
“Τα φίδια του τόπου μας”
ηλίας Στραχίνης
Ο Ηλίας Στραχίνης είναι απόφοιτος του 
τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., μέλος 
της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας 
και δημιουργός της ιστοσελίδας www.
herpetofauna.gr. Οι γνώσεις του και η 
αγάπη του για τη φύση διακρίνονται στην 
εκπομπή "Αγρια Ελλάδα" που παρουσιάζει 
στην ΕΡΤ3. 
Θα μας μιλήσει για τα φίδια του τόπου μας, 
πώς να τα αναγνωρίζουμε και πώς να συ-
μπεριφερθούμε αν τυχαία τα συναντήσου-
με μπροστά μας.

ΤεΤαρΤη 13/2/2019, 8 μ.μ.
“λουξεμβούργο”
Στάθης κουτρολίκος
Ο Στάθης Κουτρολίκος είναι γιατρός ορ-
θοπαιδικός, παλιό μέλος του ΣΕΟ. Στη 
σημερινή του προβολή θα μας ταξιδέψει 
στο Λουξεμβούργου.

ΤεΤαρΤη 27/2/2019, 8 μ.μ.
“ρότερνταμ”
Στάθης κουτρολίκος
Σήμερα θα περιηγηθούμε μαζί με τον Στά-
θη, στις γειτονιές του Ρότερνταμ.

ΤεΤαρΤη 13/3/2019, 8 μ.μ.
“πως ένας μετεωρίτης "τελείωσε" την 
γη των δεινοσαύρων”
Σοφία παπαλεξίου
Η ζωή στη Γη γνώρισε μέχρι σήμερα 5 με-
γάλες εξαφανίσεις ειδών με τελευταία αυ-
τήν όπου εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι 
65 εκ. χρόνια πριν. Πως γνωρίζουμε για τις 
μαζικές αυτές εξαφανίσεις; Πως κατανοή-
σαμε ότι το αίτιο της μεγάλης εξαφάνισης 
των δεινοσαύρων ήταν η βίαια πρόσκρου-
ση ενός μετεωρίτη κάπου στον κόλπο του 
Μεξικού; Πόσο κινδυνεύουμε από ένα πα-
ρόμοιο γεγονός σήμερα; 
Η Σοφία Παπαλεξίου έχει διδακτορικό στη 
Φυσική Υψηλών Ενεργειών από το Παν/
μιο της Μασσαλίας. Σήμερα είναι σύμβου-
λος σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, ενώ παράλληλα διδάσκει στο ΑΠΘ 
δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας. 

ΤεΤαρΤη 10/4/2019, 8 μ.μ.
“πόντος και καύκασος”
Τσιραμπίδης ανανίας
Ο κ. Τσιραμπίδης εκτός από ερασιτέχνης 
ιστορικός, είναι γεωλόγος, ομότιμος κα-
θηγητής στο Αριστοτέλειο, διδάκτορας 
του Γεωλογικού Τμήματος του ΑΠΘ και με 
μάστερ από αμερικανικό πανεπιστήμιο.
Έχει εκδώσει αρκετά βιβλία και δημοσιεύ-
σει πολλές εργασίες σε ελληνικά και  ξένα 
περιοδικά. Για το έργο του έχει βραβευτεί 
από την Ακαδημία Αθηνών το 2016.
Σήμερα θα μας παρουσιάσει πόλεις και χωριά 
του Πόντου και του Καυκάσου όπου έζησαν Έλ-
ληνες, δίνοντάς μας πληροφορίες για τις ανα-
γκαστικές μετοικεσίες τους πριν την οριστική 
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες.

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

Νέα Μέλη 
1.   Νούλα Ειρήνη
2.   Λιόρα Θεολογία
3.   Γιοφτσίδου Σοφία
4.   Τσάμπουρα Στέλλα
5.   Βλάχου Δήμητρα
6.   Δίγκας Παναγιώτης
7.   Δίγκα Ησαΐα (Ζίτσα)
8.   Χατζοπούλου Μάρθα
9.   Καρασάββα  Αντιγόνη
10. Αντωνίου Ζαριφείσσα
11. Φλώρος Φίλιππος
12. Θεοδώρου Χρήστος

13. Chiaro Francesco
14. Τσούγκας Κλέων
15. Τουμανίδης Γιώργος
16. Διβανίδης Κων/νος
17. Στεργίου Αντιγόνη
18. Κουφογιάγκος Αγάπιος
19. Τζιάτζιος Δημήτρης
20. Βαφειάδης Παύλος
21. Πίτρης Ιωάννης
22. Κούτσια Αντωνία
23. Τσούλφα Ειρήνη
24. Πενλίδης Ζαχαρίας

25. Κουκάτσικα Ελένη
26. Κουτρολίκος Ευστάθιος
27. Χατζηφωτιάδου Όλγα
28. Καρακατσάνης Κώστας
29. Βαλμάς Μιχάλης
30. Κότσιας Φίλιππος
31. Κρουσταλάκη Μαρία
32. Νικολάου Ζαχαρίας
33. Φιλίππου Κυριάκος
34. Χρυσάνθου Χαράλαμπος

Ο ΣΕΟ ευχαριστεί θερμά το μέλος 
του ευστράτιο Χατζάκο
για την ευγενή προσφορά του προς 
τον Σύλλογο.
Τα δυο πανέμορφα έργα με το 
έμβλημα του ΣΕΟ που ο ίδιος 
με περισσή αγάπη φιλοτέχνησε
κοσμούν την αίθουσα 
συγκέντρωσης 
του καταφυγίου του Ολύμπου 
«γιώσος αποστολίδης»
και το καθιστικό του καταφυγίου του 
Χορτιάτη «νίκος παπαδόπουλος» 
αντίστοιχα.
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ευχαριστήρια επιστολή
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ευχαριστήρια επιστολή
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Με το "Ανατόλια" στον χορτιάτη

Την Τρίτη, 2 οκτωβρίου 2018, η β’ λυκείου του κολλεγίου «ανατόλια» 
πραγματοποίησε ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στο δάσος του Χορτιάτη. Στην 
εκδρομή συμμετείχαν 80 περίπου παιδιά όλων των τμημάτων της τάξης, συνοδευόμενα 
από τον διευθυντή του κολλεγίου κ. Κυριάκο Αρβανίτη και τους καθηγητές τους.
Τα μέλη του Συλλόγου μας, Ανέστης Γιαννικόπουλος, Θανάσης Μπαλτατζής και 
Γρηγόρης Γρηγοριάδης προσφέρθηκαν να συνοδεύσουν τους μαθητές και να τους 
ξεναγήσουν στα όμορφα μονοπάτια του Χορτιάτη. 
Η περιήγηση ξεκίνησε από το «μονοπάτι των παγοποιών», όπου και έγινε ιστορική 
αναδρομή στο χαμένο επάγγελμα του παγοποιού. Η ανάβαση συνεχίστηκε ως το 
καταφύγιο του Σεο “νίκος παπαδόπουλος” στη θέση Τζέκη μπαχτσέ. Από το 
καταφύγιο ανεβήκαμε στον παλιό βράχο αναρρίχησης του συλλόγου, στη νότια πλευρά 
του Χορτιάτη και αφού βγήκαμε στην είσοδο του στρατοπέδου του ραντάρ, πήραμε τον 
ασφαλτόδρομο για το πάρκο των κεραιών, όπου μας περίμεναν τα λεωφορεία.

Ευχαριστούμε θερμά το κολλέγιο «Ανατόλια» για την ευγενή προσφορά τού ποσού των 
150€ ως δωρεά στο Σύλλογό μας. 
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συγχαρητήρια

Την Πέμπτη, 6 δεκεμβρίου 2018, 
ο Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών 
Θεσσαλονίκης διοργάνωσε 
εκδήλωση στην αίθουσα «Μανώλης 
Αναγνωστάκης» του δημαρχιακού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης, για να τιμήσει 
τα μέλη του αδελφού Συνδέσμου 
Ελλήνων Ορειβατών Αθήνας αντώνη 
Συκάρη και μάικ ευμορφίδη που 

τον μάιο του 2017 «κατέκτησαν» 
το Έβερεστ. Κατέλαβαν την 10η και 
11η θέση στο Πάνθεον των Ελλήνων 
Ορειβατών που πέτυχαν αυτόν τον άθλο.

Στην εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο 
από την ανάβαση των δυο ορειβατών 
στο Έβερεστ και ο πρόεδρος του ΣΕΟ 
βράβευσε τους κορυφαίους ορειβάτες 

Εκδήλωση για την επιτυχή ανάβαση Ελλήνων 
ορειβατών στο Έβερεστ το 2017
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που ανέβασαν την Ελληνική 
σημαία στην «κορυφή του 
κόσμου».

Ακολούθησε διάλογος με τον 
Αντώνη Συκάρη, ο οποίος 
μας διηγήθηκε πολλές 
άγνωστες πτυχές από την 
επική πορεία τους προς 
την κορυφή τής «κατοικίας 
του χιονιού», όπως είναι 
το σανσκριτικό όνομα των 
Ιμαλαϊων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν 
ο πρόεδρος της ΕΟΟΑ κ. 
δημήτριος Γεωργούλης, 
ο πρόεδρος του ΕΟΣ 
Θεσσαλονίκης κ. Ευθύμιος 
Χατζηθεόκλητος, ο πρόεδρος 
της ΟΑΛΘ κ. Αχιλλέας 
Θεοδωρίδης, ο δημοτικός 
Σύμβουλος Θεσσαλονίκης κ. 
Γιώργος Αρβανίτης και πλήθος 
ορειβατών της πόλης μας. 
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης

Νότια της χίου
και Ανατολικά της Ικαρίας
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Νότια της χίου
και Ανατολικά της Ικαρίας
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Έχω μια εικόνα της Ελλάδας από 
ψηλά. Με ταχύτητα 750 χιλιο-
μέτρων την ώρα, η δαντέλα της 
ανατολικής Μεσογείου ξετυλίγε-

ται 10.000 πόδια χαμηλότερα, ανάμεσα 
στο τέλος της ευρωπαϊκής δύσης και την 
αρχή της ασιατικής ανατολής και πάνω 
από διάσπαρτες, πολύχρωμες κουκίδες. 
Οι πράσινες είναι οι Σποράδες και οι 
άσπρες οι Κυκλάδες, κομμάτια θαρρείς 
κάποιου τεράστιου προϊστορικού πτη-
νού, που σκορπίστηκε στο βαθύ γαλάζιο 
του Αρχιπελάγους. Ευτυχώς που αυτό το 
πανόραμα, βοηθούσε να ξεχνώ την υψί-
φωνο που ούρλιαζε στα ακουστικά μου 
τα βάσανα της Μαντάμα Μπατερφλάι. 
Σίγουρα κάποια εύσωμη ευρωπαία, ντυ-
μένη ιαπωνίδα, σκέφτηκα και χασμου-
ρήθηκα διακριτικά. Αν η όπερα δεν μου 
προκαλούσε πλήξη θα έλεγα ότι επινο-
ήθηκε για να καλύπτει, ιδανικά, τους 
ήχους των κινητήρων. Οι ντυμένες στα 
μπλε κουστούμια τους αεροσυνοδοί, άρ-

χισαν τις τελικές προετοιμασίες  όταν το 
αεροσκάφος της Astra Airlines πήρε την 
τελική στροφή για την προσγείωση στο 
αεροδρόμιο του Αρίσταρχου, δεύτερου 
πιο γνωστού τέκνου μετά τον Πυθαγό-
ρα του πανάρχαιου νησιού της Σάμου. 
Έκλεισα τα μάτια για ένα δευτερόλεπτο, 
έτσι όπως με τύφλωσαν οι ακτίνες του 
ήλιου που εισέβαλαν βίαια από το μι-
κρό φινιστρίνι, αλλά λίγο πριν οι τροχοί 
ακουμπήσουν στο έδαφος πρόλαβα και 
πήρα μια γεύση από το ανάγλυφο της, 
καθώς το βλέμμα μου αγκάλιασε πρώτα 
την πράσινη βλάστηση που κάλυπτε σαν 
ομοιόμορφος μανδύας τους μικρούς λό-
φους και ύστερα το στενό θαλάσσιο πέρα-
σμα, το σύνορο δηλαδή που χωρίζει την 
Ελλάδα και την Τουρκία, με τις ιστορικές, 
όμορφες αλλά και θανατηφόρες Μικρα-
σιατικές ακτές.

Η ζέστη με τύλιξε, σαν σφιχτό γάντι, από 
νωρίς το επόμενο πρωί. Είναι τέλη Αυ-

 Η θέα στον κόλπο του Μαραθόκαμπου από τον Προφ. Ηλία του Κέρκη.
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Μπαλέτο στη σπηλιά του Πυθαγόρα...

γούστου και το νησί 
βράζει στο μεγάλο 
καζάνι που ονομάζε-
ται Αιγαίο Πέλαγος. 
Τα πολυπόθητα μελ-
τέμια, παραμένουν 
ακόμα όνειρα των 
υγρών, θερινών νυ-
χτών. Κατευθυνόμε-
νοι νότια του Καρλο-
βασίου, στοχεύουμε 
στη δυτική ραχοκο-
καλιά της Σάμου. Για 
δεκατρία χιλιόμετρα, 
η φύση οργιάζει σε 
κάθε στροφή και σε 
κάθε ευθεία, δείχνο-
ντας τη δύναμη και 
τη δυναμική αυτού 
του τόπου, που ανα-
γεννήθηκε κυριολε-
κτικά, μέσα από τις 
στάχτες των κατα-
στρεπτικών πυρκαγιών του 2000. Στο 
αρχοντοχώρι του Μαραθόκαμπου, το 
βλέμμα κόλλησε στην παραλία-μαγνή-
τη των τριών χιλιομέτρων και το λαβύ-
ρινθο των παραδοσιακών σπιτιών. Αν 
είσαι τυχερός μπορεί να έχεις και την 
εξαιρετική θέα της Πάτμου, των Αρκιών 
και των Λειψών. Εμείς, δυστυχώς, είμα-
στε άτυχοι. Η θάλασσα ήδη άχνιζε και 
δεν φαινόταν τίποτε. Αντίθετα, αυτό που 
φαινόταν ολοκάθαρα ήταν η μεγάλη, κα-
φετιά, πινακίδα που έδειχνε την κατεύ-
θυνση για το Σπήλαιο του Πυθαγόρα. 
Διάσημο για την φιλοξενία του μεγάλου 
μαθηματικού και αμφισβητήσιμου φι-
λοσόφου της αρχαιότητας, απόμακρο 
και απόκρημνο κρύβεται σε μια πλαγιά, 
στο δυτικό τμήμα της Σάμου. Από ένα 
μικρό οικισμό, τα Βοτσαλάκια, ξεκινά 
η διαδρομή των έξι χιλιομέτρων εκ των 
οποίων τα μισά είναι ένας σχετικά καλός 
χωμάτινος δρόμος και τα υπόλοιπα μια 
στενή άσφαλτος. Όταν έφτασα στο τέλος 
της και αντίκρισα το εκκλησάκι της Πα-
ναγιάς της Σαραντασκαλιώτισσας,  
μου έμοιασε σαν ασβεστωμένος φάρος, 
καρφωμένος ψηλά, πάνω στο γκρίζο βρά-

χινο τοίχο. Ο ήλιος που είχε πυρακτώσει 
τη μέρα και τα 320 σκαλοπάτια μέχρι το   
του Πυθαγόρα, με έκαναν να σκεφτώ δύο 
φορές την τελική ανάβαση. Ποιος μπο-
ρεί όμως να αντισταθεί στη γοητεία ενός 
χώρου που αποπνέει μια μυστηριώδη 
αύρα και είναι γεμάτος από θρύλους και 
παραδόσεις; Μια ουρά επισκεπτών πε-
ρίμενε, στο τελευταίο σκαλοπάτι, για να 
σκαρφαλώσει ένα κομμάτι βράχου ύψους 
περίπου τριών μέτρων. Όταν βρέθηκα 
στη σπηλιά αναρωτήθηκα αν ο Πυθαγό-
ρας έζησε σε αυτήν την τρύπα κυνηγημέ-
νος από τον τύραννο Πολυκράτη με την 
κατηγορία πως διέφθειρε τους νέους του 
νησιού ή ήταν τελικά ένας καθαρόαιμος 
φιλόσοφος που απλά αναζητούσε χρόνο 
για διαλογισμό και έρευνα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση πάντως και για να πηγαινοέρ-
χεται ως εδώ, σε αυτά τα απότομα βρά-
χια, θα πρέπει να είχε πόδια από ατσά-
λι, πνευμόνια-φυσητήρες και χέρια σαν 
τανάλιες. Καμία σχέση με εμένα δηλαδή, 
που μόλις τελείωσα το ραπελάκι με ένα 
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ξεχασμένο από το χρόνο σχοινί, άρχισα 
να νιώθω τα πόδια μου να τρέμουν στην 
ιδέα των χιλιομέτρων της επιστροφής. 
Δύο ώρες μετά, στα Βοτσαλάκια, με το 
αλάτι του Αιγαίου στο δέρμα μου και την 
Janis Joplin στα ακουστικά, εντρύφησα 
με τη βοήθεια και της σχετικής βιβλιο-
γραφίας, σε αυτή τη μυστηριώδη μορφή 
της αρχαιότητας που έγινε μύθος πριν το 
θάνατό του: «Αν ο Πυθαγόρας κατέχει ση-
μαντική θέση στην ιστορία της φιλοσοφίας, 
αυτό οφείλεται στο ότι θεωρούσε τη γνώση 
το κυριότερο εργαλείο της θρησκευτικής κά-
θαρσης: μόνο μέσω της αγάπης για τη γνώση 
μπορούμε να συντονιστούμε με την αρμονία 
του σύμπαντος. Και όπως ο Χριστός, ο Βού-
δας, και ο Μωάμεθ, έτσι και ο Πυθαγόρας 
δεν έγραψε ποτέ τίποτε αφού προτιμούσε 
να μεταδίδει τη διδασκαλία του είτε μέσω 
σύντομων αποφθεγμάτων είτε μέσω παρα-
δειγμάτων από τη ζωή. Σε αντίθεση με τους 
μεγάλους θρησκευτικούς πατριάρχες όμως, 
καθώς επίσης και με το σύνολο των φιλοσό-
φων, δεν επιθυμούσε σε καμία περίπτωση να 

εκλαϊκευθεί η σκέψη του και πολύ περισσό-
τερο να συζητηθεί».
Ωραίος τύπος σκέφτηκα και ρούφηξα 
άπληστα τη δεύτερη μπύρα μου.

Ένας ιδιαίτερος, φαινομενικά ασφαλής, 
όρμος βρίσκεται κοντά στο δυτικό πέρα-
σμα της Σάμου. Εκτεθειμένος σε όλους 
τους βορειοδυτικούς ανέμους, είναι ιδι-
αίτερα γνωστός για τον απρόβλεπτο χα-
ρακτήρα του αφού εμφανίζει αιφνίδια 
και επικίνδυνα θαλάσσια φαινόμενα, τα 
οποία δεν είναι ορατά από την εξωτερική 
πλευρά του. Γι αυτό οι Έλληνες τον απο-
καλούν Διαβολολίμανο και οι Τούρκοι 
(επί τουρκοκρατίας) Σεϊτάν λιμάνι. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για δύο αμ-
φίδυμους ορμίσκους που σχηματίζονται 
ανάμεσα στα ακρωτήρια Μικρό και Με-
γάλο Σεϊτάνι. Το τελευταίο αποτελεί το 
δυτικό κέρας του κυρίως Διαβολολίμα-
νου. Όσο ύποπτη όμως είναι η ονομασία 
αυτού του όρμου άλλο τόσο απλόχερη 
είναι η ομορφιά που χαρίστηκε εδώ. Μα-

Από τους Δρακαίους για τα Σεϊτάνια.
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Η παραλία στο Μεγάλο Σεϊτάνι.

κριά από τον τελευταίο χωματόδρομο, και 
προσβάσιμο μόνο με επίπονη πεζοπορία, 
το μονοπάτι ακουμπά στις απόκρημνες 
πλαγιές του φαραγγιού Κακοπέρατο και 
κατηφορίζει μέσα από κάθε είδους οργι-
ώδη βλάστηση, με το Αιγαίο να λάμπει 
λίγα μέτρα από τα πόδια σου, κάτω από 
τα θεόρατα βράχια. Η ένταξη του μέρους 
στο δίκτυο προστασίας Natura 2000, 
εγγυάται την απουσία του ανθρώπινου 
οδοστρωτήρα και τη φιλοξενία της με-
σογειακής φώκιας Monachus monachus. 
Όταν βέβαια έφτασα στο Μικρό Σεϊτάνι 
οι μόνοι φιλοξενούμενοι ήταν οι λιγο-
στοί, τυχεροί, λουόμενοι που απολάμ-
βαναν τη ραστώνη του ελληνικού καλο-
καιριού. Σαράντα πέντε λεπτά αργότερα 
βρέθηκα μπροστά σε μία απίστευτη εικό-
να. Μια μεγάλη παραλία με λευκή άμμο 
και γαλαζοπράσινα νερά που περιβάλλε-
ται από τη μοναδική, άγρια ομορφιά, του 
Κακοπέρατου και μια απόκοσμη ησυχία 
που εξασφαλίζεται με την απουσία της 
ηχορύπανσης των αντιαισθητικών μπι-

τσόμπαρων. Είναι το, τουριστικά, παρ-
θένο Μεγάλο Σεϊτάνι και η εικόνα του 
είναι ένας δυναμίτης για τις αισθήσεις. 
Όταν ένιωσα στο ιδρωμένο μου κορμί τα 
δροσερά του νερά, νόμισα ότι βουτούσα 
σε ένα ζωντανό όνειρο. Και στην άλλη 
άκρη της παραλίας ένα κάτασπρο εκκλη-
σάκι κρεμόταν πάνω σε ένα βράχο. Στο 
μυαλό μου γύρισαν μνήμες από ανάλογες 
συγκινήσεις, στο τέλος του ευρωπαϊκού 
Ε6, στο Φαράγγι των Νεκρών, στην Κάτω 
Ζάκρο της Ν.Α. Κρήτης. Μόνο που τότε 
βουτούσα στα απίθανα νερά του Καρπά-
θιου και του Λιβυκού, με φόντο Μινωι-
κούς κίονες.
Τα τρία χιλιόμετρα της ανηφορικής επι-
στροφής, έγιναν μέσα στην απόλυτη σα-
μιώτικη κάψα και με τον κλασικό ενδυ-
ματολογικό συνδυασμό σακίδιο-μαγιό-
μπότες, ένα στιλιστικό concept που άνετα 
θα σάρωνε σε κάποια ανάλογη εκπομπή 
της ελληνικής trash tv. Στο τέρμα της δι-
αδρομής, με το λαχάνιασμα της τελευταί-
ας ανηφόρας και με μια τελευταία ματιά, 
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αποχαιρέτησα τα Σεϊτάνια με την υπό-
σχεση της επιστροφής και μακαρίζοντας 
τους λιγοστούς σκηνίτες για την εξαιρετι-
κή τους επιλογή. Η διανυκτέρευση στην 
αγκαλιά της φύσης δεν συγκρίνεται με 
κανένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο.

Ικαρία, Αύγουστος 2017. Στην κορυφο-
γραμμή του Αθέρα ο βοριάς δίνει ένα 
ρεσιτάλ από μποφόρ και μας χορεύει 
στο ταψί του Εφανού, της ψηλότερης κο-
ρυφής των 1.040 μ. Από την άλλη αυτό 
βοηθά στην ανεμπόδιστη θέαση του 
ανατολικού Αιγαίου και ιδιαίτερα των 
Φούρνων και ενός εντυπωσιακού κώ-
νου πίσω τους. Είναι ο Κέρκης της Σά-
μου, το δεύτερο ψηλότερο, μετά το Σάος 
της Σαμοθράκης, βουνό των νησιών του 
Β.Α. Αιγαίου. Μπορεί να ήταν ένας χρό-
νος πριν, αλλά ήδη ξέραμε τον επόμενο 
προορισμό μας. Ένα χρόνο μετά, προ-
σπαθούμε να προλάβουμε την επικείμε-
νη ζέστη της ημέρας καταπίνοντας τα 
έξι χιλιόμετρα του χωματόδρομου που 

θα μας φέρει από το έρημο χωριό της 
Καλλιθέας στην Παναγία τη Μακρινή, 
αφετηρία για την ανάβαση στα 1.443 μ. 
του Κέρκη, που πήρε το παράξενο όνομά 
του από τους κρότους των κυμάτων στις 
βραχώδεις ακτές του, τον άνεμο και τα 
αστραπόβροντα που τραντάζουν τις άγρι-
ες χαράδρες του. Χωμένο μέσα σε μια 
σπηλιά, το ταπεινό εκκλησάκι της Πα-
ναγιάς αγναντεύει τις νότιες και δυτικές 
ακτές του νησιού από τον 9ο μ.Χ. αιώνα, 
όταν ασκήτεψε στη Σάμο ο Όσιος Παύ-
λος ο Λατρινός. Αυτό, το πρώτο, κομμάτι 
είναι και το τελευταίο που δικαιολογεί 
τον τίτλο του μονοπατιού. Από εδώ και 
πέρα ξεκινά μια καθαρόαιμη ορειβατική 
διαδρομή σε κάθετα βράχια και κατακερ-
ματισμένες σάρες. Με κλίση μεγαλύτερη 
των 40⁰, τα μπατόν αχρηστεύονται και 
τον πρώτο λόγο έχουν τα χέρια και τα πό-
δια καθώς προσπαθούν να γαντζωθούν 
στις λείες επιφάνειες. Η ανάσα κόβεται 
και η αδρεναλίνη ξεχύνεται στις φλέβες 
όταν με μια τελευταία προσπάθεια σκαρ-

Στην Παναγία τη Μακρινή.



Ανεβαίνοντας τον βράχο του Κέρκη.
Στη ραχοκοκαλιά του Κέρκη.
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φαλώνουμε στην οδοντωτή κόψη. Τα 
σύννεφα, λες και μας άκουσαν, χορεύουν 
λίγο πάνω από τα κεφάλια μας, χαρίζο-
ντας την υψηλή προστασία τους από τον 
ανελέητο βασιλιά του ουρανού και χαζεύ-
οντας την ομάδα που αρχίζει ένα πρωτό-
τυπο μπαλέτο στο επονομαζόμενο Πριό-
νι του Κέρκη, που όμως έμοιαζε περισ-
σότερο με πριονοκορδέλα αφού η κόψη 
του ήταν ατελείωτη, γεμάτη προεξοχές 
και μυτίκια, πάνω στα οποία έπρεπε να 
πηδάμε και να ισορροπούμε, με τα κενά 
να χάσκουν εκατέρωθεν. Τίποτε όμως 
από αυτά δεν μετράει όταν αντικρίζεις 
την τρομερή θέα ολόκληρου σχεδόν του 
πελάγους. Κανείς φωτογραφικός φακός 
δεν μπορεί να αποτυπώσει το μεγαλείο 
του απέραντου γαλάζιου, με τα νησιά να 
μοιάζουν με πτερύγια που το σκίζουν. Εί-
ναι ένα μαγικό συναίσθημα, ένα κοκτέιλ 
δέους και ηδονής που το νιώθεις βαθιά 
μέσα σου, αλλά είναι αδύνατο να το πε-
ριγράψεις και ακόμα περισσότερο να το 
μεταδώσεις, αφού ακόμα και το ίδιο το 

ανθρώπινο βλέμμα αδυνατεί να συλλάβει 
και να χωρέσει ό,τι συμβαίνει εκεί. Δύο 
ώρες αργότερα πέταξα το σακίδιο και 
ακούμπησα στα ερείπια του μεσαιωνικού 
παρατηρητηρίου της Βίγλας, της ψηλό-
τερης κορυφής του Κέρκη. Με σύμμαχο 
το μελτεμάκι, έχω στα πόδια μου πολιτεί-
ες και νησιά. Τα βουνά της Μικράς Ασί-
ας μέχρι σχεδόν το χιονισμένο Ταύρο, 
ολόκληρη τη Σάμο, τα περισσότερα από 
τα Δωδεκάνησα και στα βόρεια τη Χίο, 
που δεν ξεχωρίζει από τη χερσόνησο της 
Ερυθραίας. Μια ελληνική σημαία κυμα-
τίζει εδώ, στο σημείο που τον Αύγουστο 
του 1989 συνετρίβη το «ιπτάμενο κουτί 
παπουτσιών», παρατσούκλι του μικρού 
δικινητήριου αεροσκάφους της Ολυμπι-
ακής Αεροπλοΐας με τους 31 επιβάτες 
και τα 3 μέλη του πληρώματος, που με-
τατράπηκαν σε κλάσματα δευτερολέπτου 
σε θερμότητα και φως. Η ομάδα ξεκίνησε 
για την κατάβαση αλλά εγώ έμεινα πίσω 
και με το στριφτό μου παρέα αφέθηκα, 
για λίγο, στον ακριβό κόσμο της απομό-

Στην κορυφή του Κέρκη.
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Στο Ευπαλίνειο Όρυγμα.

νωσης: την απόλυτη ησυχία, την αγριάδα 
και τα γκρέμια του Κέρκη, τον άνεμο που 
σφύριζε πάνω από το Ικάριο Πέλαγος, 
στο μπουγάζι του στενού Σάμου-Φούρ-
νων. Όλα τα ωραία πράγματα όμως τε-
λειώνουν γρήγορα όπως και το νερό, που 
επτακόσια μέτρα παρακάτω, στην Ευ-
αγγελίστρια του Κέρκη, την αρχαιότερη 
εκκλησία της Σάμου,  συνειδητοποίησα 
ότι ήταν πια ένα μακρινό παρελθόν. Στο 
βάθος τα γαλάζια νερά του κόλπου του 
Μαραθόκαμπου έμοιαζαν να με κοροϊ-
δεύουν ενώ από εκεί και πέρα στην υπό-
λοιπη, δύσβατη, κατάβαση προστέθηκε 
και το μαρτύριο της ανύπαρκτης σταγό-
νας αφού οι αναζητήσεις σε πηγάδια και 
αγροικίες κατέληξαν σε φιάσκο. Ευτυχώς 
που λειτουργούσαν τα κινητά τηλέφωνα 
και έτσι έδωσα την σχετική παραγγελία 
στην ομάδα υποστήριξης, στα Βοτσαλά-
κια, όπου έφτασα σχεδόν παραμιλώντας. 
Και όταν κατέβασα μονορούφι την παγω-
μένη μπύρα κατάλαβα ότι τη λαχταρούσα 

όπως ο σκύλος ένα κόκκαλο...

 «Ἐμήκυνα δὲ περὶ Σαμίων μᾶλλον, ὅτι σφι 
τρία ἐστὶ μέγιστα ἁπάντων Ἑλλήνων ἐξεργα-
σμένα, ὄρεός τε ὑψηλοῦ ἐς πεντήκοντα καὶ 
ἑκατὸν ὀργυιάς, τούτου ὄρυγμα κάτωθεν 
ἀρξάμενον, ἀμφίστομον. τὸ μὲν μῆκος τοῦ 
ὀρύγματος ἑπτὰ στάδιοι εἰσί, τὸ δὲ ὕψος καὶ 
εὖρος ὀκτὼ ἑκάτερον πόδες. διὰ παντὸς δὲ 
αὐτοῦ ἄλλο ὄρυγμα εἰκοσίπηχυ βάθος ὀρώ-
ρυκται, τρίπουν δὲ τὸ εὖρος, δι᾽ οὗ τὸ ὕδωρ 
ὀχετευόμενον διὰ τῶν σωλήνων παραγίνεται 
ἐς τὴν πόλιν ἀγόμενον ἀπὸ μεγάλης πηγῆς. 
ἀρχιτέκτων δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου ἐγένετο 
Μεγαρεὺς Εὐπαλῖνος Ναυστρόφου». Ηρό-
δοτος, Βιβλίο Γ (Θάλεια),60.
(«Ανέφερα πολλά δε για τους Σάμιους, για-
τί έχουν κάνει τρία από τα μεγαλύτερα έργα 
από όλους τους Έλληνες. Σε όρος με ύψος 
εκατόν πενήντα οργιές, έφτιαξαν υπόγειο 
όρυγμα που το είχαν αρχίσει ταυτόχρονα 
από δυο πλευρές. Το μεν μήκος του ορύγμα-
τος είναι επτά στάδια, το δε ύψος και πλάτος 
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Tο εκκλησάκι της Παναγίας της Σπηλιανής.

είναι οκτώ πόδια το καθένα. Καθ’ όλο το μή-
κος του δε, έχει ανοιχτεί ένα άλλο όρυγμα, σε 
βάθος είκοσι πήχεων, με πλάτος τριών πο-
διών, μέσα από το οποίο το νερό διοχετεύεται 
μέσα από σωλήνες από μεγάλη πηγή μέχρι 
την πόλη. Ο αρχιτέκτονας δε του ορύγματος 
αυτού ήταν ο Ευπαλίνος, γιος του Ναυστρό-
φου από τα Μέγαρα».)
Όταν ο Πατέρας της Ιστορίας Ηρόδοτος 
αποθέωνε, τον 5ο  αιώνα π.Χ., τον αρχιτέ-
κτονα ενός θαύματος της μηχανικής τε-
χνολογίας και το επίτευγμα του, είχε ήδη 
περάσει ένας αιώνας λειτουργίας του. Το 
νερό από τις πηγές των Αγιάδων, τρία χι-
λιόμετρα περίπου βορειότερα, έτρεχε στις 
κρήνες της αρχαίας πρωτεύουσας της 
Σάμου, του σημερινού Πυθαγόρειου. 
Και το θαυμαστό αυτό έργο της αρχαιο-
ελληνικής μηχανικής είχε περάσει στη 
βίβλο της Ιστορίας με τον τίτλο και το 
δημιουργό του: Ευπαλίνειο Όρυγμα. Η 
εντολή ήταν να κατασκευασθεί υπόγειος 
αγωγός για την ύδρευση της πόλης. Εντο-

λοδότης ήταν ο τύρρανος Πολυκράτης ο 
Σάμιος, ένας παμπόνηρος αριστοκράτης-
επιχειρηματίας της εποχής, που εκμε-
ταλλευόμενος την εμπιστοσύνη και την 
αφέλεια των συμπατριωτών του κατέλα-
βε πραξικοπηματικά αλλά αναίμακτα την 
εξουσία, επιβάλλοντας δικτατορία (τυρ-
ρανία). Εντολοδόχος ήταν ο Ευπαλίνος 
ο Μεγαρέας, ταλαντούχος αρχιτέκτονας 
και όπως αποδείχθηκε, εκ των υστέρων, 
εξαίρετος μαθηματικός, γεωμέτρης και 
γεωδαίτης. Επί 10 περίπου χρόνια, δυο 
συνεργεία με 10.000 εργάτες εργάζονταν 
σαν τα μυρμήγκια ανοίγοντας δύο αμφί-
στομες σήραγγες με βαριοπούλες, σφή-
νες και καλέμια. Για την εκπληκτική σε 
σύλληψη και εκτέλεση προσπάθεια του 
Ευπαλίνου, χρειάστηκε να εξορυχτούν 
12.500 τόνοι βράχου και να τοποθετη-
θούν 5.000 πήλινοι σωλήνες, χωρίς να 
υπολογίζονται τα προβλήματα αστάθειας, 
υποχώρησης και υποστύλωσης του εδά-
φους. Εκείνο όμως που είναι πραγματι-
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κά απίστευτο είναι το γεγονός ότι οι δύο 
σήραγγες συναντήθηκαν τελικά σχεδόν 
χωρίς απόκλιση! Δεκαπέντε αιώνες μετά 
στάθηκα με σεβασμό στη μικρή είσοδο 
και περπάτησα σαν αποσβολωμένος τα 
πεντακόσια μέτρα του στενού ορύγματος 
μέσα σε ένα υγρό και κλειστοφοβικό πε-
ριβάλλον και με το προστατευτικό κράνος 
να χτυπά αρκετές φορές στην οροφή. Σε 
μία στροφή, μια λέξη ήταν χαραγμένη 
ψηλά στην πέτρα: «παράδεγμα». Είναι 
και η μοναδική που έγραψε ο Ευπαλίνος, 
κάτι σαν την υπογραφή του και σημαίνει 
υπόδειγμα. Χάιδεψα με τα ακροδάχτυλα 
τα βρεγμένα βράχια και ένιωσα να με 
πνίγει η συγκίνηση γιατί ήξερα ότι ακου-
μπούσα τα ίδια που σμίλεψαν με τα γυ-
μνά τους χέρια οι αρχαίοι μου πρόγονοι. 
Και μόνο όταν, μετά από σαράντα λεπτά 
περιήγησης, βγήκα στην επιφάνεια αντι-
λήφθηκα το μέγεθος του μεγαλείου αυτού 
του μνημείου ανθρώπινης δεξιοτεχνίας 
και κατασκευαστικής ικανότητας. Λίγο 

πιο πάνω, η αρχαία Ελλάδα συναντά το 
Βυζάντιο και την ορθόδοξη πίστη. Σε 
υψόμετρο 125 μέτρων από την επιφά-
νεια της θάλασσας, είναι κτισμένη από 
τον 18ο αιώνα η Ιερά Μονή Παναγίας 
της Σπηλιανής, όπου φυλάσσεται και η 
θαυματουργή Της εικόνα. Το καλοδιατη-
ρημένο μετόχι, που ανήκει στην Παναγιά 
τη Χοζοβιώτισσα της Αμοργού, περιβάλ-
λει ένα σπήλαιο βάθους πενήντα μέτρων 
όπου βρίσκεται ο μικρός ναός με το αγί-
ασμα. Μια γλυκιά δροσιά σε τυλίγει και 
σε κρατά εκεί που ευτυχώς δεν φτάνουν 
οι ήχοι από τις τουρμπίνες των αεροσκα-
φών, αφού το μοναστήρι βρίσκεται σε 
μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο. Το 
ράλι στον χωροχρόνο της Σάμου συνεχί-
στηκε στο αρχαιολογικό μουσείο του Πυ-
θαγόρειου με τους θησαυρούς της αρχαί-
ας συνοικίας από τον 9ο αιώνα π.Χ. έως 
και τους βυζαντινούς χρόνους, τους εντυ-
πωσιακούς Κούρους και τα ευρήματα της 
γεωμετρικής νεκρόπολης. Και μετά στον 

Στο μονοπάτι για τους καταρράκτες του Ποταμιού.
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αρχαιολογικό πάρκο του 
Ηραίου, όπου στο λιοπύρι 
του μεσημεριού, νόμισα ότι 
έβλεπα διπλούς τους κίονες 
και τριπλές τις μετώπες. Η 
θερμοκρασία είχε πλέον 
φτάσει σε σημείο βρασμού. 
Στις κραυγές απόγνωσης 
για λίγη δροσιά τη λύση 
έδωσε η διάσημη δίδυμη 
παραλία της Τσαμαδού, 
όπου τα πεύκα ακουμπούν 
σχεδόν στη θάλασσα και 
όπου, με λίγα βράχια διαφο-
ρά, συνυπάρχουν οι τυπικοί 
και οι γυμνιστές λουόμενοι. 
Βαρέθηκα όμως να κατέβω 
τα 250 μέτρα και προσπά-
θησα να αγνοήσω τα προ-
κλητικά νερά. Ευτυχώς με 
βοήθησε και ένα μπαράκι 
με πανοραμική θέα όπου 
άραξα και μελέτησα τον 
Αρίσταρχο τον Σάμιο, 
αστρονόμο και μαθηματι-
κό, τον πρώτο επιστήμονα 
(μετά τους Πυθαγόρειους) ο 
οποίος πρότεινε το ηλιοκε-
ντρικό μοντέλο του ηλιακού 
συστήματος, θέτοντας τον 
Ήλιο και όχι τη Γη, στο κέ-
ντρο του γνωστού σύμπα-
ντος. Δύο χιλιάδες χρόνια 
μετά, ο Κοπέρνικος δικαί-
ωσε τους δύο κορυφαίους 
Έλληνες επιστήμονες αφού 
στηριζόμενος στις θεωρί-
ες τους ανέλυσε περαιτέρω 
το ηλιοκεντρικό σύστημα, 
όπως το γνωρίζουμε σή-
μερα. Οι μαθηματικές και 
αστρονομικές θεωρίες ξε-
χάστηκαν όμως πολύ γρή-
γορα όταν στην αναχώρηση 
έριξα μια πιο «προσεκτική» 
ματιά στην παραλία των 
γυμνιστών. Στη σχετική 
καζούρα που ακολούθησε 
παρέπεμψα σε μία από τις 
ελάχιστες αξιόλογες, νεοελ-

Ραπέλ στους Καταρράκτες 
του Ποταμιού.
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ληνικές, ατάκες: για όλα υπάρχει νόμος, 
για το μάτι όχι όμως…

Η πινακίδα έγραφε την περίεργη ονομα-
σία «Ακαμάτρα». Μία ώρα μετά την εκ-
κίνηση από το ξενοδοχείο και μία ζόρι-
κη ανηφόρα, βρεθήκαμε στην ανατολική 
συνοικία του Παλαιού Καρλοβασίου που 
χωρίζεται από τη δυτική, τον Γαλατά, με 
ένα ξεραμένο χείμαρρο. Το Παλαιό Καρ-
λόβασι είναι η αρχαιότερη και ψηλότερη 
από τις τέσσερεις περιοχές- κωμοπόλεις 
του Καρλοβασίου (ή τα Καρλοβάσια), που 
είναι το Νέο Καρλόβασι, το Μεσαίο 
Καρλόβασι, το Παλιό Καρλόβασι και 
το Λιμάνι. Στην Ακαμάτρα, τελείωσε 
επιτέλους το μαρτύριο της ασφάλτου και 
ξεκίνησε ο όμορφος κόσμος του δάσους. 
Από εδώ και πέρα το μονοπάτι ελίσσε-
ται σε μία υπέροχη διαδρομή ανάμεσα 
σε ελαιώνες, έλατα και δάση οξιάς μέ-
χρι το αναψυκτήριο της «Αρχόντισσας», 
μιας ιδιόρρυθμης ξύλινης κατασκευής, 
που μοιάζει να κρέμεται από τα βράχια, 
πεντακόσια μέτρα πιο πάνω από το πα-
ραλιακό χωριό Ποτάμι. Στο εσωτερικό 
της έζησα σουρεαλιστικές σκηνές, παρα-
τηρώντας να κρέμεται στον ένα τοίχο το 
πορτρέτο του Άρη Βελουχιώτη και στον 
απέναντι αυτό του Κλιντ Ίστγουντ ενώ 
όταν ο ευγενέστατος ιδιοκτήτης μας κέ-
ρασε τις καρπουζόφετες του καλωσορί-
σματος, δεν μπορούσα να αποφασίσω αν 
η cult φυσιογνωμία του ήταν βγαλμένη 
από ρεμπέτικη κομπανία του μεσοπολέ-
μου ή τις βουβές κωμωδίες του Μπάστερ 
Κίτον. Το γκραν σουξέ όμως της περιοχής 
κρύβεται λίγο παραπάνω, μέσα στην ορ-
γιώδη βλάστηση και κάτω από αιωνόβια 
πλατάνια. Εκεί που τα νερά δεν έχουν 
χρώμα γαλάζιο αλλά πράσινο, εκεί που 
την καυτή άμμο αντικαθιστά η δροσιά 
της φύσης και τους ήχους της ρακέτας η 
μουσική του νερού. Είναι οι περίφημοι 
καταρράκτες του Ποταμιού, τα νερά των 
οποίων καταλήγουν να εκβάλουν τα πα-
ράλια της ΒΔ Σάμου. Υπεύθυνος για αυτό 
το απαράμιλλης ομορφιάς σκηνικό, είναι 
ο αρχαίος ποταμός Κερκήτιος που φρο-
ντίζει να σμιλεύει, εδώ και χιλιάδες χρό-

νια, στο πέρασμά του το μικρό φαράγγι. Η 
αίσθηση, όταν διασχίζεις τα ρυάκια που 
καταλήγουν σε λιμνούλες, όταν σκαρφα-
λώνεις στους καταρράκτες και κολυμπάς 
στις φυσικές πισίνες των βράχων, είναι 
μοναδική. Σε μια στιγμή περιπέτειας, 
διασώσαμε μια φωτογραφική μηχανή, 
με θηριώδη τηλεφακό, που πήρε ένα σύ-
ντομο βάπτισμα στα ύδατα, αλλά τελικά 
πρόλαβε και σώθηκε από βέβαιο πνιγμό. 
Απότομα ξύλινα σκαλοπάτια και μικρές 
γέφυρες ήταν τα τελευταία, εντυπωσιακά, 
στιγμιότυπα έως την έξοδο του φαραγ-
γιού. Δυστυχώς, κάποια στιγμή έπρεπε 
να επιστρέψουμε στην κατάρα του τσιμέ-
ντου, του κόκκινου στον υδράργυρο και 
της κοσμοσυρροής, δηλαδή στον πολι-
τισμό. Αλλά εκεί, σε ένα παραθαλάσσιο 
μπαράκι, με περίμενε ένας σύμμαχος: η 
σαμιώτικη γκράπα που με έστειλε, για το 
υπόλοιπο της ημέρας, κανονικά και αδιά-
βαστο...

Όλη η δροσιά της προηγούμενης ημέρας 
εξαφανίστηκε στο μονοπάτι από το Κοκ-
κάρι για τη Μονή της Παναγίας του 
Βροντά. Η φιδίσια διαδρομή ανεβαίνει 
458 μέτρα μέχρι το παλαιότερο μοναστή-
ρι της Σάμου, που η παράδοση λέει ότι 
ονομάσθηκε έτσι από τον δυνατό σιρόκο 
που συνοδεύεται με βροντές. Την Παρα-
σκευή 31-08-2018 πάντως δεν κουνιόταν 
φύλλο ενώ η θερμοκρασία των 30+ βαθ-
μών ήταν το κερασάκι στην τούρτα της 
φρίκης… Μάταια προσπάθησε το όρος 
Καρβούνης (ή Άμπελος) να μου απο-
σπάσει την προσοχή, με την εξαιρετική 
θέα των δυτικών ακτών του νησιού από 
τις κόψεις του, αφού όσο προχωρούσα 
ένιωθα ότι εξατμιζόταν κάθε υγρό από το 
σώμα μου. Ο τόπος όμως είναι ευλογη-
μένος. Γιατί εδώ γύρω είναι η επικράτεια 
του διάσημου σαμιώτικου νέκταρ. Μια 
ξεχωριστή ποικιλία που κατέχει ιδιαίτε-
ρη θέση στο μεθυστικό κόσμο του οίνου, 
στον οποίο τα λαγωνικά της γεύσης την 
απολαμβάνουν όχι μόνο με εκλεκτά πιά-
τα αλλά και σαν απεριτίφ ή χωνευτικό. 
Σύμφωνα με τον μύθο οι Αμαζόνες πε-
ριφρόνησαν τον Διόνυσο και, για να γλι-
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τώσουν το μένος του, αναζήτησαν κατα-
φύγιο στη Σάμο. Όταν λοιπόν ο θεός του 
κρασιού θέλησε να τις εξοντώσει, ζήτησε 
τη βοήθεια των Σαμίων. Τις συνέτριψε 
στον Πάναιμο και για να ευχαριστήσει 
τους κατοίκους του νησιού, τους χάρισε 
το περίφημο αυτό κλήμα και τους δίδαξε 
την καλλιέργεια της αμπέλου. Δεν μπό-
ρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό και 
τρύγησα μερικά, ανυπεράσπιστα, τσα-
μπιά του λευκού μοσχάτου θησαυρού 
πείθοντας τον εαυτό μου ότι οι πινακίδες 
περί φυτοφαρμάκων ήταν ψαρωτικές και 
όχι αληθινές. Το μονοπάτι ύστερα συνε-
χίζει κατηφορικό και σε φέρνει στα δύο 
ίσως ομορφότερα ορεινά χωριά της Σά-
μου. Όταν έφτασα στους Μανωλάτες, 
το βλέμμα μου κόλλησε στην κουκλίστικη 
πλατεία και τα, κολλημένα το ένα δίπλα 
στο άλλο, σπιτάκια με τα χρωματιστά 
παντζούρια και τις ασβεστωμένες αυ-
λές ενώ πριν την βασανιστική ανηφόρα 

για τους Βουρλιώτες προηγήθηκε μια 
εξίσου βασανιστική κατηφόρα στο ρέμα 
τους, που έμοιαζε περισσότερο με κατά-
βαση στον πάτο μιας υψικαμίνου. Στο 
χωριό εκτός από την πανοραμική θέα, 
με περίμενε και η σκιερή τους πλατεία, 
με τα πλατάνια να τη σκεπάζουν ολοκλη-
ρωτικά. Τα σοκάκια ηχούν από τα γέλια 
των παιδιών και οι παππούδες αράζουν 
μπροστά από φροντισμένα σπίτια, με τα 
πολύχρωμα πορτοπαράθυρα και τις ζω-
γραφισμένες γλάστρες. Κάπου εκεί τρι-
γυρίζουν και οι προσφυγικές μνήμες των 
Μικρασιατών που ήρθαν από τα Βουρλά 
και εγκαταστάθηκαν εδώ. Το επόμενο 
χωριό, των Σταυρινήδων, το προσπέρασα 
μέσα σε μία εγκεφαλική θολούρα, προϊ-
όν των 19 χιλιομέτρων και των 8 ωρών 
πορείας και με το βλέμμα καρφωμένο 
στις γαλάζιες ακτές που εμφανίστηκαν 
στο βάθος. Όταν έφτασα, επιτέλους, στο 
τέρμα της διαδρομής, στον Άγιο Κωνστα-

Στο μονοπάτι για τη Μονή Βροντά με θέα το Κοκκάρι.
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ντίνο, ορκίστηκα να πάρω εκδίκηση για 
την αφυδάτωση της ημέρας. Έτσι, πρώ-
τα στο Κοκκάρι, καταβρόχθισα μισό κιλό 
γιαούρτι με σούπερφουντς, ενώ το βράδυ, 
στο Καρλόβασι, ξεκοκαλίσαμε μια γεμιστή 
κατσικίσια πλατούλα, τιμώντας παράλλη-
λα τους υπέροχους σαμιώτικους οίνους 
και τις παγωμένες πατρινές μπύρες.

Μια μικρή πολιτεία βρίσκεται στο βορει-
οανατολικό τμήμα του νησιού, χωμένη 
αμφιθεατρικά στην αγκαλιά του λόφου 
που σχηματίζουν τα βουνά Θείος και 
Μπαϊρακτάρης. Μέσα σε ένα προφυλαγ-
μένο από τους πειρατές όρμο, που της 
χάρισε το όνομά του, απλώνεται η πρω-
τεύουσα και κυριότερο λιμάνι του νη-
σιού, το διάσημο Βαθύ. Στο παλιό οικι-
σμό, γύρω από το μεταβυζαντινό εκκλη-
σάκι του Άι Γιαννάκη, βρίσκεται η παλιά 
συνοικία, το Άνω Βαθύ. Ο περίπατος στα 
στενά σοκάκια είναι μια βόλτα από τα 
παλιά, με κεραμοσκεπές και σαχνισιά, 
με φεγγίτες και ξυλόγλυπτες πόρτες. Και 
ταυτόχρονα είναι ένα μάθημα καλαισθη-
σίας και αρχιτεκτονικής ιστορίας των ελ-
ληνικών μικρασιατικών οικισμών, πριν 
τον αφανισμό τους από τον οδοστρωτή-
ρα της μαζικής ανοικοδόμησης και της 
κακογουστιάς. Τα καλντερίμια σε οδη-
γούν στην πολύβουη προκυμαία, με την 
αύρα της αριστοκρατίας να διαφαίνεται 
στα πανέμορφα νεοκλασικά και στα διά-
φορα δημόσια κτήρια. Σε δύο από αυτά 
στεγάζεται το αρχαιολογικό μουσείο, με 
ένα εκπληκτικό έκθεμα: τον κολοσσιαίο, 
μονολιθικό, Κούρο της Σάμου, ο οποίος 
κατασκευάστηκε το 580 π.Χ. από ντόπιο 
μάρμαρο και έχει ύψος 4,75 μέτρα. Βόλτα 
μετά στα μπακάλικα για τον εμπλουτισμό 
της οικιακής κάβας και στην παραλία για 
τον απαραίτητο εσπρέσο. Και κάπου εκεί 
η όμορφη εικόνα όμορφα χάθηκε. Γιατί 
στο Βαθύ της Σάμου, όπως και σε άλλα 
νησιά του ΒΑ  Αιγαίου, είδα το Νέο Κό-
σμο με την παλιά του συνταγή. Τον όμορ-
φο, ηθικό, αγγελικά πλασμένο κόσμο. Τον 
είδα στο δακτυλοδεικτούμενο hotspot 
των προσφύγων όπου στοιβάζονται, σαν 
σαρδέλες, οι σύγχρονοι παρίες, με τα 

πλοία της frontex να φυλάνε τα ξενοφο-
βικά όνειρα μιας Ευρώπης, που από τη 
μια ευαγγελίζεται την ειρήνη και επικα-
λείται τις ανθρώπινες αξίες και από την 
άλλη ξεστοκάρει τις πολεμικές της απο-
θήκες και κλείνεται πίσω από καινούργια 
παραπετάσματα. Ένα σίγουρο βραβείο 
στα Όσκαρ της υποκρισίας...
Αποχαιρέτησα τη Σάμο στη δημοφιλέ-
στερη παραλία του νησιού, στο στενό της 
Μυκάλης, μόλις δύο χιλιόμετρα από τις 
απέναντι Μικρασιατικές ακτές. Η Ψιλή 
Άμμος με φιλοξένησε στα εξωτικά νερά 
της για τις επόμενες ώρες, παρέα με πο-
λυάριθμους τουρίστες  και με τον ήλιο να 
ψήνει αργά και σταθερά δύο ακτές, δύο 
σημαίες, δύο λαούς. Χαμογέλασα κι έριξα 
μια ματιά στις όμορφες Τουρκάλες που 
λικνίζονταν νωχελικά στα μπιτ των ηχεί-
ων, με τα smartphones στο ένα χέρι και 
τις τεκίλες στο άλλο. Δύσκολα μπορούσα 
να τις φανταστώ με μαντήλα και πουκα-
μίσα. Τις προτιμούσα άλλωστε έτσι, με 
αυτή την εμφάνιση, που θα κόλαζε και 
τον πιο φανατικό μουτζαχεντίν...

Το λευκό Bombardier Q-400 τραντάχθηκε 
έτσι όπως το τίναξαν ψηλά, μουγκρίζοντας, 
οι δύο κινητήρες Pratt & Whitney των 
τεσσάρων χιλιάδων ίππων. Δυνάμωσα την 
ένταση στα ακουστικά αλλά οι μελωδικές 
κιθάρες των Creedence Clearwater Revival 
ήταν αδύνατο να καλύψουν το θόρυβο του 
ελικοφόρου αεροσκάφους της Olympic Air. 
Ο πιλότος πήρε τη στροφή δυτικά και η 
Σάμος με κέρασε την τελευταία της εικόνα: 
τη γκρίζα ραχοκοκαλιά του Κέρκη, τις κα-
τάφυτες πλαγιές με τις μπλε πιτσιλιές των 
καταρρακτών, τους χρυσαφένιους αμπελώ-
νες του Καρβούνη και τις ακρογιαλιές που 
έλαμπαν στον ήλιο της Μεσογείου. Ένα 
καταπράσινο δένδρο φυτεμένο σε γαλάζιο 
κάμπο σκέφτηκα. Κι ύστερα ήρθαν πάλι 
στο μυαλό μου ο μυστηριώδης Πυθαγόρας, 
ο ξεχασμένος Αρίσταρχος και ο ονειροπό-
λος Ευπαλίνος με τους εργάτες-προλετάρι-
ούς του, που άφησαν τα κόκαλά τους στην 
ποντικότρυπα του ορύγματος. Αυτοί δεν 
θα έβλεπαν ποτέ την όμορφη πατρίδα τους 
από ψηλά… 
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συγχαρητήρια

Ο φίλος και συνορειβάτης Νίκος Σαμαράς μάς άφησε άφωνους και πάλι με τις 
δίχως όριο επιδόσεις του. Αν και πάτησε τα 93 χρόνια με αμέτρητες αναβάσεις σε 
όλα σχεδόν τα βουνά της Ελλάδας, συνεχίζει ακάματος να εκπλήσσει τον ορειβατικό 
κόσμο με τις επιδόσεις του.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, ανέβηκε για πολλοστή φορά στην κατοικία των Θεών, 
τον Μύτικα, στα 2.918 μέτρα. Σύντροφοί του σε αυτή την υπερπροσπάθεια ήταν ο 
επιστήθιος φίλος του Γρηγόρης Γρηγοριάδης και ο Απόστολος Τσιρίκας. 

ΕΥΓΕ Νίκο!

Η ψυχή και η θέλησή σου ξεπερνά τα 
ανθρώπινα βιολογικά όρια.
Σου ευχόμαστε μακροημέρευση και μην 
εγκαταλείψεις ποτέ.
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ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

επιπλέον σημαίνει ότι:

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

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

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

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

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

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

οί προκαταβολεΣ Σε περίπτωΣή ματαίωΣήΣ τήΣ ΣυμμετοΧήΣ ουτε επίΣτρεφο-
νταί, ουτε ΣυμΨήφίΖονταί με αλλή υποΧρεωΣή του καταβαλλοντοΣ



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ30

ενΙΑΙΟ ΣυΣΤημΑ ΚΑθΟρΙΣμΟυ βΑθμΟυ δυΣΚΟΛΙΑΣ δΙΑδρΟμων
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ /ΙΑΝουΑΡΙοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
06-01-19

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

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13-01-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γκορτσιά (1.100 μ.), Σέλωμα (1.100 μ.), 
καταφύγιο Κορομηλιάς (1.000 μ.), 
Αγ. Κων/νος (260 μ.) 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.:11,2 χλμ., Υ.Δ.: +315 μ., -1.072 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πάρις 
Σκουτέλης
✪ Γιώργος
Κούγκας

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-01-19

ΒΟΡΑΣ
(ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Γαρέφι (200 μ.), κορυφή Γκόλο 
Μπίλο ή Γυμνό (1.400 μ.)  
Απόστ. μετ’επιστρ.: 17,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.408 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Γαρέφι (200 μ.), κορυφή Αυτί 
(1.107 μ.)  
Απόστ. μετ’επιστρ.: 11,5 χλμ., Υ.Δ.: +-1.134 μ.  
ώρες πορείας: 4-5, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27-01-19

ΒΕΡΝΟΝ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Παλιά Δροσοπηγή (900 μ.) στο 
Νυμφαίο (1.400 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόστ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +743, -288 μ.  
ώρες πορείας: 4,  Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Χρήστος 
Ελευθεριάδης
✪ Νίκος 
Μπατζάκης
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ /ΦεΒΡουΑΡΙοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-02-19

ΒΕΡΜΙΟ 
ΥΠΑΠΑΝΤΗ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Νικόλαο (472 μ.),
κορυφή Υπαπαντής (1.747 μ.) 
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.545 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Νικόλαο (472 μ.),
Μονή Υπαπαντής (1.073 μ.)
Απόστ.: 9,0 χλμ., Υ.Δ.: +-630 μ.  
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-02-19

ΠΑΪΚΟ 
ΚΑΝΤΑΣΤΙ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πραματάρι (1.099 μ.), 
κορυφή Καντάστι (1.649 μ.)
Απόστ.:18,5 χλμ., Υ.Δ.: +-1.685 μ.  
ώρες πορείας: 7,      Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης 
Κουλιούφας
✪ Σωτήρης
Μουσλόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-02-19

ΠΑΓΓΑΙΟ
ΑΒΓΟ - ΜΑΤΙ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Μεσορρόπη (322 μ.), 
κορυφές Αβγό (1.835 μ.) και Μάτι (1.956 μ.)  
Απόστ. μετ’επιστ.: 22,0 χλμ., Υ.Δ.: +-2.000 μ.  
ώρες πορείας: 8-9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Μεσορρόπη (322 μ.),
Βοσκόβρυση (1.175 μ.)  
Απόστ.μετ’επιστρ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-970 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος 
Πιπιλιαγκόπουλος
✪ Γιώργος
Δαυιδόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-02-19

ΒΟΡΑΣ
ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Παλαιό Αγ. Αθανάσιο (1.182 μ.),
κορυφή Πιπερίτσα (1.981 μ.)
Απόστ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.100 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αλέξανδρος
Ουσταμπασίδης
✪ Φίλιππος
Κουκουτσίλης
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ /ΜΑΡτΙοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-03-19

ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Ριζά (390 μ.),
Κορυφή Χολομώντα (1.163 μ.)
Ταξιάρχης (660)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η  
Απόστ.: 17,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.805 μ.  
ώρες πορείας: 5-6, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Νίκος 
Παπαδόπουλος

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
09-03-19

ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
11-03-19

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
στη ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
με αναβάσεις στον Κασιδιάρη (1.314 μ.) 
και τη Μουργκάνα (1.806 μ.)

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-03-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΛΕΦΤΟΒΡΥΣΗ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από τους Αγ. Αποστόλους (322) μ. 
στην Κλεφτόβρυση (1.460 μ.)  
Απόστ.μετ’επιστ.: 14,0 χλμ., 
Υ.Δ.: +-1.314 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από τους Αγ. Αποστόλους (322 μ.) 
στο Μαστορούλι (1.033 μ.)  
Απόστ.μετ’επιστρ.: 9,0 χλμ., 
Υ.Δ.: +-1.169 μ.  ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ανέστης 
Γιαννικόπουλος
✪ Νίκος
Κοντός

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
23-03-19

ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
25-03-19

ΟΙΤΗ
με αναβάσεις στο Καλλίδρομο (1.419 μ.) 
και την Οίτη (2.151 μ.)

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ

ΚΥΡΙΑΚΗ
31-03-19

ΒΟΡΑΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από το χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν 
(2.070 μ.) Προφ. Ηλία (2.519 μ.) – Κου-
τσούμπεη (2.440 μ.)
Σκληρή Πέτρα (1.893 μ.) – Τουρκολίβαδο 
(1.870 μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η 
Απόστ.μετ’επισ.:13,0 χλμ., 
Υ.Δ.:+787, -999 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κώστας
Ζήκου
✪ Παναγιώτης
Ξανθόπουλος
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ /ΑΠΡΙΛΙοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
07-04-19

ΒΟΡΑΣ
ΠΕΤΕΡΝΙΚ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Προμάχους (550 μ.),
κορυφή Πέτερνικ (1.749 μ.)
Απόστ.: 19,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.353 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κώστας
Κωτούλας
✪ Γιάννης
Σιώπης

ΚΥΡΙΑΚΗ
14-04-19

ΟΡΒΗΛΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από την Τεχν. Λίμνη Κατάφυτου (840 μ.),  
στην κορυφή Τσολιάς (2.213 μ.)  
Απόστ.μετ’επιστ.: 17,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.537 μ.  
ώρες πορείας: 7-8, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από την Τεχν. Λίμνη Κατάφυτου (840 μ.) 
στο Τριγωνικό (1.890 μ.)  
Απόστ.μετ’επιστρ.:14,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.141 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αντώνης 
Αθανασιάδης
✪ Σίσσυ
Τσάλη

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-04-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΙΤΡΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από τον Κοκκινοπλό (1.160 μ.), 
στην κορυφή Κίτρος (2.416 μ.)  
Απόστ.μετ’επιστ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.336 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από τον Κοκκινοπλό (1.160 μ.) 
στην κορυφή Άνθιμος (1.999 μ.)  
Απόστ.μετ’επιστρ.:10,0 χλμ., 
Υ.Δ.: +-1.124 μ.  ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης
Τσιλιμιγκάκης
✪ Ελένη
Βαχαρίδου

ΑΠΟ
Μ. ΠΑΡΑΣ-

ΚΕΥΗ
26-04-19

ΩΣ
ΤΡΙΤΗ

30-04-19

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ

ΤΕΤΑΡΤΗ
01-05-19

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΛΙΒΑΔΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από τα Λιβάδια (1.196 μ.), 
στο Σκρά (455 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση:16,0 χλμ., Υ.Δ.:+777, -1.524 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Πετρούδης
✪ Γρηγόρης
Γρηγοριάδης
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19th Tour du Rutor Extrême 
Arvier, Aosta valley

Στα τέλη Μαρτίου 2018, δύο ομάδες από την Ελλάδα, αποτελούμενες 
από τους λάζαρο Μποτέλη (ΣΕο Θεσ/νίκης) και ήρακλή Μωϋσίδη 

(ΕοΣ ιωαννίνων) η πρώτη και τους Σλάβεκ Ματράς (ΕοΣ 
αχαρνών) και Δημήτρη Παπανίκο (ΣΧο γρεβενών) η δεύτερη, 

ολοκλήρωσαν τον τριήμερο αγώνα Tour du Rutor που γίνεται κάθε 
δύο χρόνια και αποτελεί μέρος του La Grande Course, έναν από τους 

μεγαλύτερους αγώνες ορειβατικού σκι στον κόσμο.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ36

ήμέρα 1η – 23 Μαρτίου

Η εκκίνηση για τις 270 ομάδες, των δυο 
ατόμων, έγινε στις 8 το πρωί από το χω-
ριό Valgrisenche με πολύ κρύο, περί-
που, - 15ο. Οι διοργανωτές, μας οδήγησαν 
μέσω ενός etape μήκους 19 χλμ. και με 
υψομετρική διαφορά 2.639 μ. στην κορυ-
φή του Rutor στα 3.485 μ. Απότομα και 
εκτεθειμένα κομμάτια, όπως είναι και 
λογικό, βρίσκονται πάντα στο μενού αγώ-
νων τέτοιας εμβέλειας. Η άριστη όμως 
ποιότητα του χιονιού σ’ αυτά τα υψόμε-
τρα ήταν με το μέρος μας.

Εγώ με τον Ηρακλή ακολουθήσαμε μια 
συντηρητική στρατηγική, καθώς γνωρί-
ζαμε εκ των προτέρων ότι και οι επόμε-
νες μέρες δεν θα ήταν καθόλου χαλαρές. 
Παρά την καταπόνηση και την ένταση 
του αγώνα προσπαθούσαμε να συγκρα-
τήσουμε ό,τι μπορούσαμε από τις μαγευ-
τικές εικόνες των Άλπεων. Στην κορυφή 
Tete du Rutor, το άγγιγμα και μόνο του 
αγάλματος της Madonnina (Παναγί-
τσας), που βρίσκεται εκεί, ήταν αρκετό 
για να μας δώσει κουράγιο και μια τερά-
στια ώθηση για την κατάβαση προς τον 
τερματισμό.

Το Tour du Rutor είναι ένας από του παλαιότερους αγώνες ορειβατικού
σκι στην Ιταλία. Πρωτοεμφανίστηκε το 1933 και οφείλει το όνομά του στον  
παγετώνα Rutor και την αλπική κορυφή Tete du Rutor ύψους
3485 μ. Ο αγώνας διεξάγεται στη σημερινή του μορφή από το 1995. 
Χωρίζεται σε τρία στάδια (etape) με συνολική κάθετη υψομετρική διαφορά 
γύρω στα 7500 μ. Ο καιρός ήταν σύμμαχος με τους διοργανωτές και έτσι 
σταθήκαμε και εμείς τυχεροί αφού απολαύσαμε τον αγώνα σε όλο το φάσμα 
του βουνού.
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ήμέρα 2η – 24 Μαρτίου

Το ξυπνητήρι χτύπησε στις 5 το πρωί και 
μας υπενθύμισε ότι έπρεπε μέσω ενός 
πλούσιου πρωινού να γεμίσουμε το σώμα 
μας με ενέργεια καθώς η μέρα θα ήταν 
μεγάλη, κρύα και δύσκολη. Τα πόδια μας 
ήταν ιδιαίτερα βαριά αλλά σιγά – σιγά 
πήραν μπροστά. Σήμερα μας περίμεναν 
2.000 μ. υψομετρικής σε μια διαδρομή 
μήκους 14 χλμ. δηλαδή με λίγα λόγια τα 
πράγματα θα ήταν ιδιαίτερα απότομα. 
Το πρόβλημα όμως δεν ήταν αυτό αλλά 
ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με τις φώ-
κιες στα πέδιλα σε μια κατηφορική πίστα 
όπου η πτώση είναι απαγορευτική. Το 
etape μετά από μια μονοκόμματη ανά-
βαση 1.100 μ. στην κορυφή Feleumaz 
έκρυβε ακόμη μια έκπληξη. Μας περίμε-
νε μια κατάβαση σε παγωμένη πλαγιά με 
κλίση 40ο  όπου όλες οι ομάδες ήταν ιδι-
αίτερα προσεκτικές καθώς δεν έπρεπε να 
υπάρξει πτώση και φτάσαμε στο τέρμα 
της διαδρομής με μια ακόμη κατάβαση 
σε απότομη πλαγιά, μέσα σε δάσος. 
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ήμέρα 3η – 25 Μαρτίου

Την τελευταία μέρα η εκκίνηση έγινε από 
το χωριό Planaval. Ξεκινήσαμε τρέχο-
ντας μέσα στους δρόμους του χωριού 
και ακολούθησε ανάβαση σε μια ανήλια 
και παγωμένη πλαγιά. Ο στόχος ήταν να 
φτάσουμε στην κορυφή του Mont Cha-
teau Blanc στα 3.422 μ. Την ημέρα την 
χαρακτήριζε ο παγωμένος αέρας στα με-
γάλα υψόμετρα, τα μεικτά (πάγος – βρά-
χος) τεχνικά περάσματα και μια κατά-
βαση τερματισμού που όπως ανέφεραν 
στην τεχνική ενημέρωση επρόκειτο για 
μια από τις μεγαλύτερες των Άλπεων με 
υψομετρική διαφορά 2.000 μ.

το Tour du Rutor είναι ένας αγώνας 
που μπορεί να αποτελέσει σκοπό για 
ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους 
καθώς διεξάγεται με οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες και έτσι ποτέ δεν 
αναβάλλεται. Επίσης η περιοχή των 
αγώνων βρίσκεται πολύ κοντά στα 
αεροδρόμια Milano και Bergamo και 
έτσι μπορεί κάποιος να βρει φθηνά 
αεροπορικά εισιτήρια.

Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην 
αναφερθούμε στη συμπαράσταση του 
Σ.Ε.ο. Θεσσαλονίκης που στάθηκε 
αρωγός στην όλη μας προσπάθεια, σε 
αυτούς τους δύσκολους αγώνες. τον 
ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς 
μας, υποσχόμενοι νέες επιτυχίες.
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Νοχτάρια

Κείμενο - Φωτογραφίες: Νηφάλιος Οινόφλυξ

στην Ανεμοκορφή 
του Πιρίν

Στη βόρεια πλευρά της, ενώνεται 
με την οροσειρά Ρίλα μέσω του 
Περάσματος Πρέντελ (1142 μ.), 
στην περιοχή του Ραζλόγκ, και στη 

νότια με τον Όρβηλο (βουλγ. Σλαβιάνκα) 
μέσω του Περάσματος Παρίλ (1170 μ.), 
στην περιοχή του Σαντάνσκι.
Σύμφωνα με μια από τις υφιστάμενες εκ-
δοχές, οφείλει το όνομά της στον θεό των 
αστραπών και των βροντών, του σλαβικού 
Πανθέου, Περούν. 
Με ορμητήριο το, γνωστό τοις πάσι, χει-
μερινό θέρετρο Μπάνσκο, ξεκινάμε, ανή-

μερα της Εθνικής μας Εορτής, για το κατα-
φύγιο Μπαντερίτσα (1811μ.), στην καρ-
διά της οροσειράς του Πιρίν, σε ένα από 
τα τρία Εθνικά Πάρκα της Βουλγαρίας.  Με 
το που φτάνουμε στο καταφύγιο το οποίο 
είναι και η  αφετηρία των πορειών της ση-
μερινής ημέρας, 
χωριζόμαστε σε δυο ομάδες. 
Η πρώτη ξεκινά για τη διάσχιση ενός μέ-
ρους από τις τουλάχιστον 118 αλπικές 
λίμνες του Πιρίν. Οι υπόλοιποι φιλοδο-
ξούμε να ανεβούμε στην ψηλότερη κορυ-
φή, Βίχρεν (2914 μ.), όχι όμως από την 

Για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου 2018, επιλέξαμε να επισκεφτούμε τη 
γειτονική  Βουλγαρία και συγκεκριμένα τη δεύτερη σε ύψος οροσειρά της, το 
Πιρίν, που εκτείνεται από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, ανάμεσα 
στις κοιλάδες που σχηματίζουν οι ποταμοί Στρυμόνας και Νέστος και διαθέ-
τει πάνω από ενενήντα κορυφές που ξεπερνούν τα 2500 μ. 

Τα καζάνια του Βίχρεν.
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κλασική και σχετικά ήπια νότια διαδρομή 
– την είχαμε κάνει σε παλιότερη εξόρμηση 
– αλλά από την δύσκολη και εκτεθειμένη 
βόρεια πλευρά, με αρχηγό τον παλαίμαχο 
και βαθύ γνώστη της περιοχής Δημήτρη 
Μυστακίδη.
Για μια ώρα περίπου, με ανέλπιστα καλό 
καιρό, διασχίζουμε ένα πυκνό δάσος απο-
τελούμενο κυρίως από κωνοφόρα όπως 
μαυρόπευκα (Pinus nigra), ρόμπολα 
(Pinus heldreichii), υβριδογενή έλατα 
(Abies borisii regis) και πρωτόγνωρα 
(απορώ πως διέλαθαν την προσοχή μου) 
μακεδονικά πεύκα (Pinus peuce), τα κου-
κουνάρια των οποίων μοιάζουν με του 
έλατου. Ακολούθως μπαίνουμε σε αλπικό 
τοπίο όπου τα μόνα δέντρα – θάμνοι που 
επιβιώνουν είναι τα περίφημα βουνόπευ-
κα (Pinus mugo). Φτάνοντας  στο κατα-
φύγιο ανάγκης Καζάνα (2445 μ.), θαυμά-
ζουμε τα ομώνυμα καζάνια (κοιλότητες),με 
τις μόνιμες χιονούρες τους, στη βάση της 
μαρμάρινης κυριολεκτικά πυραμίδας του 
Βίχρεν. Συνεχίζουμε σε βραχώδες και σε 
αρκετά σημεία ψιλοχιονισμένο μονοπάτι 
και σε συνολικά 2 ώρες φτάνουμε στο διά-
σελο Πρέμκατα (2670 μ.) όπου συναντά-

με μια διακλάδωση. Ο δεξιός κλάδος οδη-
γεί στην κορυφή Κούτελο (2908 μ.) και 
μετά στην απότομη και στενή ράχη Κο-
ντσέτο (Μικρό Άλογο) στα 2810 μ. ενώ 
ο αριστερός στο στόχο μας, την κορυφή 
Βίχρεν. Σχεδόν αμέσως ερχόμαστε αντιμέ-
τωποι με ένα ιδιαίτερα επικλινές πρανές, 
ακατάλληλο πεδίο για υψοφοβικούς. Το 
ελάχιστο χιόνι και ο πάγος κάνουν ακό-
μη πιο επικίνδυνη την ανάβαση. Ευτυχώς 
όμως η ύπαρξη αλυσίδων, σε όλο το μήκος 
της ολισθηρής διαδρομής, έλυσε το πρό-
βλημα. Περίπου πενήντα αγωνιώδη λεπτά 
κράτησε η via ferrata μέχρι να αντικρί-
σουμε τον γνώριμο λιθοσωρό, μέσα στον 
μεταλλικό κλωβό, της κορυφής Βίχρεν (ελλ. 
Ανεμοκορυφή) στα 2914 μ. της τρίτης 
σε ύψος στα Βαλκάνια μετά τη Μουσαλά 
(2925 μ.) στην οροσειρά Ρίλα και το Μύτι-
κα του δικού μας Όλυμπου (2917 μ.).
Η θέα προς όλες τις κατευθύνσεις, βοηθού-
ντος βεβαίως και του καιρού είναι ανεπα-
νάληπτη.
Δυστυχώς είναι τέλη Οκτώβρη και δεν 
μπορούμε να απολαύσουμε την ιδιαί-
τερη αλπική χλωρίδα του βουνού όπου 
εκτός των άλλων μπορεί να συναντή-

Στη via ferrata.
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σει κανείς και το σπάνιο εντελβάϊζ 
(Leontopodium alpinum). Για την κα-
τάβαση επιλέγουμε την κλασική νότια δι-
αδρομή η οποία σε γενικές γραμμές ήταν 
ευχάριστη αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο 
της κομμάτι  που ήταν ένας κακοτράχαλος 
λιθώνας (σάρα). Μας αποζημίωσε όμως η 
πανέμορφη θέα προς τη λίμνη Βλάχινο 
και τις κορυφές τής Τοντόρκα.
Με το που φτάνουμε στο καταφύγιο Βίχρεν 
(1950 μ.) είναι αδύνατον φυσικά να αντι-
σταθούμε στον πειρασμό της ομώνυμης 
μπίρας Πίρινσκο. Μετά από μια σύντομη 
ανάπαυλα, συνεχίζουμε προς το τέρμα της 
διάσχισης από ένα μονοπάτι που κινείται  
παράλληλα με το ποτάμι Μπαντερίτσα, μέ-
χρι το ομώνυμο καταφύγιο.
Κοντά στο καταφύγιο, στα 1930 μ., βρίσκε-
ται το γηραιότερο δέντρο της Βουλγαρίας 
(Baykusheva mura) το οποίο φέρει το 
όνομα του Μπαϊκούσεφ, του δασοκόμου 
που το ανακάλυψε το 1897. Πρόκειται 
για ένα ρόμπολο ή λευκόδερμη πέυκη ή 
βοσνιακό πεύκο (Pinus heldreichii) που 
ξεπερνά σε ηλικία τον Άδωνι της Πίνδου 
(1075 ετών) και τον Italus στη Νάπολη 
(1230 ετών).   

Στην κορυφή Βίχρεν.
Κατηφορίζοντας για το καταφύγιο του Βίχρεν.
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος

στον εθνικό Δρυμό 
του Πιρίν
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Ανήμερα της 106ης επετείου της 
απελευθέρωσης της πόλης μας 
από τους Τούρκους και εορτής 
του Μυροβλύτη πολιούχου Αγ. 
Δημητρίου, ξεκινήσαμε για ένα 
τριήμερο στο Πιρίν. 

Προσπεράσαμε το Μελένικο και 
συνεχίσαμε με το λεωφορείο στο 
στενό δρόμο για 7 ακόμη χιλιό-
μετρα ως το Ροζέν, ένα μικρό, 

γραφικό χωριό με μόλις 12 κατοίκους 
που το διασχίζει το ομώνυμο ρέμα Ρο-
ζένσκα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση 
με την πρώτη ματιά ήταν η γνώριμη, χα-
ρακτηριστική μακεδονική αρχιτεκτονική 
των διώροφων σπιτιών του. Πριν μας 
πιάσει το μεσημέρι ξεκινήσαμε το ανη-
φορικό μονοπάτι για το ξακουστό μονα-
στήρι του Ροζέν (Ροζένσκι Μαναστίρ) 
που δεσπόζει στο λόφο πάνω από το χω-
ριό. Το μοναστήρι πήρε το όνομά του από 
την παραφθορά του «Ροζντέστ Μπογκο-
ρότνιχνο» που στα βουλγαρικά σημαίνει 
«Γέννηση της Θεοτόκου».
Εξωτερικά μοιάζει με μεσαιωνικό βυζα-
ντινό κάστρο και ιδρύθηκε το 1217, τη 
χρονιά που στέφθηκε βασιλιάς της Σερβί-
ας ο Στέφανος ο Πρωτόστεπτος των Νε-
μάνια. Την ίδια ταραγμένη χρονιά, πιά-
στηκε αιχμάλωτος και αποκεφαλίστηκε 
από τον Δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο 
Άγγελο Κομνηνό, ο Λατίνος αυτοκράτο-
ρας της Κωνσταντινούπολης Πέτρος ντε 
Κουρτεναί. Αποτέλεσε για πολλά χρόνια 
προπύργιο του Ελληνισμού και της ορθο-
δοξίας καθόσον κτίστηκε και λειτούργησε 
σαν Μετόχι  της Μονής Ιβήρων του Άθω 
και στελεχώθηκε από αγιορείτες μονα-
χούς. 
Πάνω από την κεντρική είσοδο του μο-
ναστηριού και σε περίοπτη εσοχή, κάτω 
ακριβώς από την καταχύστρα, δεσπόζει η 
αγιογραφία του 1597 με τον Ιησού Πα-
ντοκράτορα να ευλογεί τους 12 Αποστό-
λους. Το εσωτερικό της μονής δε διαφέ-
ρει από τα άλλα μοναστήρια του Αγίου 
Όρους. Το Καθολικό είναι σχετικά χαμηλό 

κτίριο, σταυροειδούς ρυθμού μετά τρού-
λου, με αγιογραφημένους από τον 16ο αι. 
εξωτερικούς τοίχους και περιστοιχισμένο 
από πλακόστρωτη αυλή. Μια καλαίσθητη 
πέτρινη κρήνη απέναντι από την είσοδο 
του Καθολικού, φροντίζει για το πλύσιμο 
των πιστών πριν από την είσοδό τους 
στο ναό, ενώ στο βάθος μια κληματαριά 
από όπου κρέμονταν λιμπιστά τσαμπιά 
κεχριμπαρένιων σταφυλιών, προσφέρει 
σκιά τα ζεστά καλοκαίρια.  Γύρω από την 
αυλή, αναπτύσσονται σε δυο ορόφους 
ξύλινα χαγιάτια που οδηγούν στο αρχο-
νταρίκι, την τράπεζα, τα παρεκκλήσια και 
τα κελιά των μοναχών. Σε παρεκκλήσι 
δίπλα στην είσοδο της Μονής φυλάσσε-
ται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, 
αντίγραφο της επίσης θαυματουργής ει-
κόνας που βρίσκεται στη Μονή Ιβήρων, 
η λεγόμενη «Itisa» που σημαίνει «αυτή 
που κρατά την πόρτα». 
Στην είσοδο του μοναστηριού, ένας κα-
λόγερος φρόντιζε για την ευπρεπή ενδυ-
μασία των επισκεπτών. Εμάς τους άντρες 
δεν μας ενόχλησε, όμως οι γυναίκες δει-
νοπάθησαν μαζί του. Αφού τις υποχρέω-
σε να φορέσουν μπορντό ράσα πάνω από 
τα μοδάτα κολάν τους για να μην κολάζο-
νται οι Άγιοι που τις κοιτούσαν από τους 
τοίχους, τις επέβαλε να φορέσουν και 
τσεμπέρια προκειμένου να μπουν στην 
εκκλησία.
Η μονή κατά τον 14ο ως τον 17ο αι. υπήρ-
ξε σημαντικό πνευματικό και λογοτεχνι-
κό κέντρο όπου λειτουργούσε και αξιόλο-
γη Καλλιγραφική Σχολή. Οι σκηνές από 
τη ζωή του Προδρόμου Ιωάννη στο τέ-
μπλο, είναι έργο του 1622.
Στη νεώτερη ιστορία του τόπου, έπαιξε 
πρωτεύοντα ρόλο για την τύχη της Μα-
κεδονίας. Εδώ κατέφυγε ο επαναστάτης 
Γιάνε Σαντάνσκι που διατεινόταν ότι η 
Μακεδονία θα έπρεπε μεν να αποτελεί μια 
ανεξάρτητη οντότητα, αλλά πάντα μέσα 
στους κόλπους μιας Βαλκανικής ομοσπον-
δίας. Αυτές του οι πεποιθήσεις προκάλε-
σαν την οργή του BMRO (Εσωτερική Μα-
κεδονική Επαναστατική Οργάνωση) που 
επέμενε ότι όλη η Μακεδονία πρέπει να 
είναι βουλγαρική. Το 1915 δολοφονήθηκε 
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Αρχοντικό στο Μέλνικ.

από τρομοκράτες όχι μακριά από το μονα-
στήρι  και θάφτηκε έξω από αυτό. 
Αφήσαμε το μοναστήρι και πήραμε το 
μονοπάτι που οδηγεί στο Μελένικο. Βρι-
σκόμαστε στους πρόποδες της οροσει-
ράς του Πιρίν που δεσπόζει στη νότια 
Βουλγαρία. Οι αμμώδεις λόφοι που μας 
περιστοιχίζουν, δημιουργούν ένα σουρε-
αλιστικό σκηνικό. Πρόκειται για  γλυπτά 
της φύσης που χαρακτηρίστηκαν από 
το 1960 ως φυσικό αξιοθέατο και είναι 
πιο πολύ γνωστά σαν οι πυραμίδες του 
Μέλνικ. Βαδίζουμε σε ένα ονειρικό το-
πίο, περιτριγυρισμένοι από συστάδες γυ-
μνών λόφων σε σχήμα κώνου που παίρ-
νουν κόκκινες και κίτρινες αποχρώσεις 
στο φως του μεσημεριάτικου ήλιου. 
Οι λόφοι αυτοί που αποτελούνται από 
λευκή ή γκρίζα άμμο, αναμιγμένη με αρ-
γιλικά ορυκτά οφείλουν την δημιουργία 
και το κοκκινωπό χρώμα τους σε δια-
βρώσεις καρστικού τύπου (καρστ είναι με 
λίγα λόγια η φυσική διεργασία της χημι-

κής διάλυσης ανθρακικών πετρωμάτων 
ή εμποτισμού τους π.χ. στον ψαμμίτη). 
Το σχήμα τους μεταβάλλεται σταδιακά 
με το νερό, τον άνεμο και τις διακυμάν-
σεις της θερμοκρασίας. Ένα στρώμα πη-
λού που βρίσκεται στην επιφάνειά τους, 
έχει στερεοποιηθεί με τη δράση του νε-
ρού και του ήλιου, δημιουργώντας ένα 
εξωτερικό επίχρισμα πάχους μόλις 1-2 
εκατοστών που τα προστατεύει αλλά συγ-
χρόνως είναι και ένας από τους λόγους 
της αστάθειας και της ευαισθησίας που 
τα χαρακτηρίζει . Όλες αυτές οι διεργασί-
ες συνέβησαν πριν από 2,5 ως 5 εκατομ-
μύρια χρόνια, στην Πλειόκαινο εποχή 
(Ρο), όταν η σύγκρουση της Αφρικής με 
την Ευρώπη δημιούργησε την Μεσόγειο, 
αποκόπτοντας τα υπολείμματα της Τηθύ-
ως. Ορισμένες από αυτές τις ψαμμιτικές 
πυραμίδες φθάνουν σε ύψος ακόμη και 
τα 100 μέτρα. Η χαμηλή βλάστηση μας  
επιτρέπει να απολαύσουμε το δάσος των 
αιχμηρών κορυφών που άλλες μοιάζουν 
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Στις πυραμίδες του Μέλνικ.
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με πυραμίδες, άλλες με κώνους και άλλες 
με ράχες υπερφυσικών βροντόσαυρων. 
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν «καπουτσίνοι» 
και τα γνωστά μας «μπουχάρια» με τον 
βράχο που τα προστατεύει από τη βροχή, 
σαν σκούφος, στην κορυφή τους. Τα χρώ-
ματα του φθινοπώρου στα φυλλώματα 
των δέντρων, αστράφτουν στον δυνατό 
ήλιο του τέλους του Οκτωβρίου  και δί-
νουν άφθονες εξπρεσιονιστικές πινελιές 
στον παραμυθένιο καμβά της φύσης. Τα 
έξι χιλιόμετρα που διανύσαμε από το 
μοναστήρι του Ροζέν μέχρι το Μελένικο 
ήταν από τα πιο όμορφα και χαλαρωτικά 
σε μια πανέμορφη φύση.
Το Μελένικο, που είναι η μικρότερη 
πόλη της Βουλγαρίας με μόλις 385 κα-
τοίκους,  έχει κηρυχθεί διατηρητέος οικι-
σμός και αυτό συνετέλεσε στο να αναπα-
λαιωθούν όλα τα κτίρια σύμφωνα με την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του 18ου αι. 
Τα ισόγεια είναι πέτρινα και στις ανωδο-
μές κυριαρχεί το λευκό του σοβά και το 
καφέ του ξύλου. Στα ταβερνάκια της πλα-
τείας απολαύσαμε ζουμερά κεμπάπ στα 
κάρβουνα και γλυκόπιοτο κοκκινόμαυρο 
χύμα κρασί.
Η περιοχή του Μελένικου κατοικήθηκε 
αρχικά από τους Θράκες της φυλής των 
Μαίδων, στην οποία ανήκε και ο θρυ-
λικός δούλος, μονομάχος και επαναστά-
της Σπάρτακος. Τον 6ο αι. ο Ιουστινια-
νός αναγνωρίζοντας τη στρατηγική θέση 
του Μελένικου, έκτισε κάστρο τα ερείπια 
του οποίου σώζονται ακόμη και σήμε-
ρα. Η πόλη είχε ελληνικό πληθυσμό και 
οι Έλληνες Μελενικιώτες συμμετείχαν 
στην επανάσταση του 1821. Δυστυχώς 
το 1913 με τη Συνθήκη του Βουκουρε-
στίου, επιδικάστηκε στη Βουλγαρία.
Το 1813, εκατό χρόνια πριν εγκαταλει-
φθεί το Μελένικο, οι Έλληνες Μελενι-
κιώτες είχαν ιδρύσει ένα πρωτοπόρο 
συνεταιριστικό σύστημα, το περίφημο 
«Κοινό του Μελένικου». Σύμφωνα με 
αυτό οι δυο τάξεις των κατοίκων, οι άρ-
χοντες «τσομπατζήδες» και οι φτωχοί 
«προχειριοί» που ως τότε ήσαν αυστη-
ρά χωρισμένοι, απέκτησαν ίσα δικαιώ-
ματα. Για τη διαχείριση της περιουσίας 

του «Κοινού» εκλέγονταν κάθε χρόνο 
τρεις επίτροποι και τρεις έφοροι, ενώ οι 
συντεχνίες, τα λεγόμενα «ισνάφια», δι-
ατηρούσαν τη δύναμή τους. Η αιρετή 
αυτή Αδελφότητα, διαχειριζόταν την εκ-
κλησιαστική περιουσία, φρόντιζε για την 
εύρυθμη λειτουργία των σχολείων καθώς 
και για την περίθαλψη των απόρων. Το 
σύστημα αυτό συνέβαλε στη θεμελίωση 
ενός καθεστώτος ισότητας και πλατειάς 
φιλανθρωπικής δράσης. 
Ο δρόμος για το Μπάνσκο περνά μέσα 
από τους απέραντους αμπελώνες, της 
εξοχής του Μελένικου, που παράγουν το 
ξακουστό στον κόσμο κόκκινο και δυνατό 
ομώνυμο κρασί. Ταξιδεύουμε για το πα-
σίγνωστο στους Έλληνες χιονοδρομικό 
θέρετρο του Πιρίν, όπου θα απολαύσου-
με τις υπηρεσίες «spa» του ξενοδοχείου 
μας, χαλαρώνοντας στην κλειστή πισίνα, 
το υδρομασάζ και την ευρύχωρη σάουνα.
……….. 
Ευτυχώς που δεν έχει χιονίσει και ο δρό-
μος ως το καταφύγιο της Μπαντέριτσα 
στα 1.770 μ. είναι ανοιχτός. Στο παρκινγκ 
που αφήνουμε το λεωφορείο χωριζόμα-
στε σε δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα 
επιχειρήσει κυκλική διάσχιση ανεβαίνο-
ντας από το καταφύγιο Καζάνα τη δύ-
σκολη κόψη για την κορυφή του Βίχρεν 
στα 2.914 μέτρα και θα επιστρέψει από το 
καταφύγιο του Βίχρεν. Η δεύτερη ομάδα 
θα επισκεφθεί τις άγνωστες στους πολ-
λούς αλπικές λίμνες του Εθνικού δρυμού 
του Πιρίν, τις αποκαλούμενες και «Γαλά-
ζιες λίμνες». Επέλεξα τη δεύτερη ομάδα 
μιας και έχω επανειλημμένα ανέβει στο 
Βίχρεν, ενώ ποτέ δεν είχα δει τις πολυ-
διαφημισμένες λίμνες. Ακολουθήσαμε το 
μονοπάτι που διασχίζει το πευκόδασος 
ως το καταφύγιο του Βίχρεν στα 1.955 
μ. Από εκεί ανηφορίσαμε το κακοτράχα-
λο, σκαμμένο στα βράχια, μονοπάτι ακο-
λουθούμενοι από μια ομάδα 5-6 κινέζων 
που τριγύριζαν άσκοπα στα πέριξ. Πρώ-
τος μας στόχος η μικρή λίμνη Οκότο που 
βρίσκεται κρυμμένη πίσω από ένα χαμη-
λό πευκόφυτο λόφο στο οροπέδιο του 
Ράβνακο, σε υψόμετρο 2.062 μ. Η Οκότο 
που σημαίνει «Μάτι» καταλαμβάνει έκτα-
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ση μόλις 2,6 στρέμματα και το βάθος της 
δεν υπερβαίνει τα 5,4 μέτρα. Στα νερά της 
καθρεφτίζεται η γρανιτένια κορυφή του 
Γρένταρο με τα 2.605 μέτρα. Συνεχίσαμε 
στο οροπέδιο με νότια κατεύθυνση και 
παρακάμπτοντας τη λίμνη Ρίμπνο, στα 
δεξιά μας, ανηφορίσαμε για τη λίμνη Ζα-
μπέτσκο που σημαίνει «Βάτραχος» και 
βρίσκεται σε υψόμετρο 2.320 μ. Η λίμνη 
που καταλαμβάνει έκταση 5,6 στρέμματα 
και έχει μέσο βάθος μόλις 2 μέτρα ήταν 
μισοπαγωμένη, αντανακλώντας έτσι τις 
ακτίνες του απαστράπτοντος ήλιου προς 
κάθε κατεύθυνση και δημιουργώντας 
ένα σχεδόν παγετωνικό φως. Το τοπίο 
μας σκλάβωσε και καθυστερήσαμε απο-
λαμβάνοντας το σπασμένο καθρέφτισμα 
της κορυφής του Καραούλιτε (2.633 μ.), 
στα ρυτιδωμένα από τον πάγο νερά της. 
Ακολούθησε η λίμνη Άνω Μπαντρίσκο 
στα 2.310 μ. με έκταση 45,5 στρεμμάτων 
και βάθος 10 μέτρων. 
Ως εδώ όλα κύλησαν σχετικά καλά, με 
την πορεία να μην είναι ιδιαίτερα δύσκο-

λη παρ’ όλη την συνεχή ανάβαση.  Από 
εδώ και πέρα όμως τα πράγματα άρχισαν 
να γίνονται δύσκολα. Η κατάβαση στο  
«Μπαντέριτσκι Σίρκους» έγινε απότο-
μη και δίχως ίχνος μονοπατιού. Κατηφο-
ρίζαμε με οδηγό μόνο το GPS, στριμωγ-
μένοι σε ένα απότομο λούκι που θύμιζε 
Μύτικα, ανάμεσα σε χιόνια και νερά που 
έτρεχαν στα βράχια φουσκώνοντας το 
ασταθές επιφανειακό χώμα τους και κα-
θιστώντας έτσι ιδιαίτερα ολισθηρά. Μετά 
από μεγάλη προσπάθεια βγήκαμε επιτέ-
λους στη νότια όχθη της λίμνης Ρίμπνο, 
της μεγαλύτερης λίμνης του Μπαντέρι-
τσκι Σίρκους με έκταση 65 στρεμμάτων 
και βάθος 12,2 μέτρων. Το όνομα της λί-
μνης  σημαίνει «Ψάρι» επειδή στα νερά 
της ζουν πολλά ψάρια αν και βρίσκεται 
σε υψόμετρο 2.190 μέτρων.
Εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύ-
σκολα καθώς βρισκόμαστε αποκλεισμέ-
νοι, έχοντας μπροστά μας τη λίμνη, στα 
αριστερά και τα δεξιά μας δυο τεράστιες 
σάρες θεόρατων βράχων που ξεχύνονται 

Η λίμνη Ζαμπέτσκο.
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Η λίμνη Άνω Μπαντρίσκο. 
Η λίμνη Ρίμπνο.
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από τα βουνά και καταλήγουν μέσα στη 
λίμνη και πίσω μας τον απότομο βράχο 
του Καραούλιτε. Το πέρασμα των βράχων 
της σάρας, μας πήρε πάνω από μια ώρα 
και μας εξουθένωσε. 
Η θέα όμως στη γρανιτένια πυραμίδα του 
Βίχρεν που άστραφτε στον απογευματινό 
ήλιο μας αποζημίωσε. Η σκέψη μας πήγε 
στους συντρόφους της άλλης ομάδας που 
θα είχαν φθάσει στην κορυφή του και 
πλέον θα κατηφόριζαν για το καταφύγιο, 
και ενδόμυχα τούς ευχηθήκαμε καλή κα-
τάβαση. Συνεχίσαμε τον δρόμο της επι-
στροφής, έχοντας στα δεξιά μας το «Το-
ντόρνι Βραχ» (2.746 μ.). Την απόσταση 
των 14 χιλιομέτρων την καλύψαμε σε 7 
ώρες και έτσι δώσαμε την ευκαιρία στην 
άλλη ομάδα να φάει και να πιεί μια μπίρα 
στο καταφύγιο της Μπαντέριτσα (εμείς 
τη δικιά μας «Πιρίνσκο» την ήπιαμε στο 
πόδι έξω από το καταφύγιο του Βίχρεν με 
2 λέβα(=1€). Τελικά η μπίρα στη Βουλγα-

ρία είναι φθηνότερη και από το εμφιαλω-
μένο νερό.
…………………..
Ξημέρωσε η Κυριακή της εθνικής μας 
εορτής για την επέτειο του «ΟΧΙ» και η 
αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή 
μας έδωσε την ευκαιρία να απολαύσουμε 
το στρώμα μας μια ώρα παραπάνω. Ξε-
κινάμε για την κωμόπολη Ντομπρίνιστε  
και από εκεί μέσα από ένα πανέμορφο 
δάσος σημύδας και πεύκης, κυκλωμένοι 
από πυκνή ομίχλη, φθάνουμε στο κατα-
φύγιο Γκότσε Ντέλτσεφ (1450 μ.). Από 
εδώ ξεκινά το lift και σε μισή ώρα περί-
που θα μας ανεβάσει στο καταφύγιο του 
Μπέζμπογκ. Ψιχαλίζει και ο καιρός εί-
ναι μια σκέτη απογοήτευση. Ο αέρας μάς 
περονιάζει, εντείνοντας την αίσθηση του 
κρύου, και συν τοις άλλοις τα καρεκλάκια 
είναι μούσκεμα. Κάνα δυο προτιμούν να 
μείνουν στο λεωφορείο και οι υπόλοιποι 
ανεβαίνουμε με μισή καρδιά, αναθεματί-

Κατεβαίνοντας από το Πολεζάν.
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ζοντας την τύχη μας. Και ώ του θαύματος 
μόλις «πιάσαμε» τα 2.000 μέτρα, βγήκαμε 
από τα σύννεφα και ένας λαμπρός ήλιος 
μας υποδέχθηκε ενώ ο αέρας κόπασε μα-
χαίρι. Το lift μας αφήνει έξω από το πυ-
ραμιδοειδές, τετραώροφο καταφύγιο του 
Μπέζμπογκ (2.230 μ.) το μεγαλύτερο και 
το πιο σύγχρονο του Εθνικού Πάρκου του 
Πιρίν. Μπροστά του βρίσκεται η παραμυ-
θένια λίμνη Μπέζμποζκο που καταλαμ-
βάνει 2.014 στρέμματα και το βάθος της 
φτάνει τα 7 περίπου μέτρα.
Bezbog στα βουλγαρικά σημαίνει «Δί-
χως Θεό» και η παρακείμενη κορυφή 
στα δεξιά μας πήρε το όνομα αυτό από 
τον θρύλο που θέλει να έχουν καταφύ-
γει πολλοί Βούλγαροι στο απρόσιτο αυτό 
βουνό μετά από πογκρόμ των Τούρκων 
κατά των χριστιανών. Παρ’ όλες τις προ-
σευχές τους οι χριστιανοί δεν γλύτωσαν 
το μαχαίρι των Τούρκων που τους κυνή-
γησαν ακόμη και εκεί. Έτσι έδωσαν στο 
βουνό το όνομα «Δίχως Θεό» γιατί ο Θεός 
δεν τους προστάτευσε. 

Πήραμε το μονοπάτι δίπλα στη λίμνη 
και ανηφορίσαμε γρήγορα με στόχο την 
κορυφή Πολεζάν στα 2.851 μέτρα. Ανε-
βήκαμε το ντερέκι και φτάσαμε στο διά-
σελο μεταξύ των κορυφών Μπέζμπογκ 
και Πολεζάν, εκεί που δεν υπάρχει πλέον 
ίχνος βλάστησης και μόνο λιθάρια συ-
ναντά κανείς. Από το σημείο αυτό φαί-
νονται πεντακάθαρα οι αλπικές λίμνες 
Πόποβο και Δολίνα Πολεζάνσκο που 
λάμπουν στον ήλιο. 
Ο κώνος του Πολεζάν είναι ένας από-
τομος βράχος που σου κόβει την ανά-
σα. Στην κορυφή του ο αέρας ξύριζε και 
καταφύγαμε σε πρόχειρα «αμπριά» που 
χρησιμεύουν για το στήσιμο αντίσκηνων. 
Η θέα από εδώ βέβαια σε όλον τον Εθνι-
κό Δρυμό του Πιρίν είναι εκπληκτική. Η 
λίμνη Πόποβο, με το χαρακτηριστικό 
νησάκι στη μέση της, στραφταλίζει στα 
ριζά της κορυφής Καμοδίβσκι Βραχ 
(2.730 μ.). Η αλπική αυτή λίμνη βρίσκε-
ται στα 2.720 μέτρα  και είναι η ψηλό-
τερη της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τον 

Η λίμνη Στραζίνσκι.
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Κατηφορίζοντας για τις λίμνες του Πόποβο.
Dolina Polezansko.
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ίδιο προαναφερθέντα θρύλο, οι Τούρκοι 
κυνήγησαν τον παπά του χωριού ώσπου 
τον στρίμωξαν στη λίμνη και αυτός προ-
τίμησε να πνιγεί παρά να πέσει στα χέρια 
τους. Καθώς βυθιζόταν, το καλυμμαύκι 
του έμεινε στην επιφάνεια του νερού και  
είναι το σημερινό νησάκι (Πόποβο ση-
μαίνει «Λίμνη του ιερέα»). 
Μετά τις απαραίτητες φωτογραφίσεις 
αποφασίσαμε να κατέβουμε στη λίμνη 
Πόποβο. Έτσι συνεχίσαμε στη βόρεια 
ράχη του Πολεζάν, κόντρα στον δυνατό 
άνεμο, και πάνω στα βράχια δίχως ίχνη 
μονοπατιού, αφήνοντας στα δεξιά μας τη 
μισοπαγωμένη λίμνη Στραζίνσκι. Σύ-
ντομα βρεθήκαμε να βολοδέρνουμε σε 
μια ατέλειωτη σάρα ογκόλιθων (more-
ni) ατάκτως ερριμμένων. Η καθυστέρηση 
ήταν μεγάλη και όταν μαζευτήκαμε όλοι 
στη Δολίνα Πολεζάνσκο στα 2.500 μέ-
τρα, διαπιστώσαμε ότι δεν μας έπαιρνε ο 
χρόνος να πάμε στην Πόποβο καθόσον 

τα lift θα λειτουργούσαν μόνο ως τις 4:00 
το απόγευμα, οπότε αν αργούσαμε θα 
εγκλωβιζόμασταν στο καταφύγιο. Μπρο-
στά ο Μυστακίδης, φουριόζος, γνώστης 
της περιοχής, και εμείς  να ακολουθούμε, 
κόψαμε μέσα στο πυκνό δάσος και μετά 
από μιας ώρας πορεία στα ρουμάνια, συ-
ναντήσαμε επιτέλους το μονοπάτι που 
ανηφόριζε για το Μπέζμπογκ. Είναι η 
αλήθεια ότι το τρέξαμε δίχως σταματημό, 
αλλά στις 4:00 ήμασταν όλοι στο ραντε-
βού μας με το τελευταίο lift, έχοντας δια-
νύσει μετά από πορεία 6 ωρών, συνολικά 
16 χιλιόμετρα. Στο κάθισμα του lift είχα 
τον χρόνο να σκεφθώ τις όμορφες μέρες 
που πέρασα και δεν μπόρεσα να μη σκά-
σω ένα χαμόγελο ικανοποίησης. Παρά 
τις όποιες δυσκολίες είχαμε, τελικά την 
απόλαυσα αυτή την εκδρομή. Το Πιρίν 
είναι απρόβλεπτο και γεμάτο αντιθέσεις 
και δεν παύει κάθε φορά να μας εκπλήσ-
σει και να μας συναρπάζει.    

Επιστροφή στο Μπέζμπογκ.
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του Πίτρη Ιωάννη

Ένας νέος αναρριχητής ξεπροβάλλει.

Ένας αναρριχητής που γνώρισε τις πίστες με 
διαδικασίες συνοπτικές. Που αψήφησε προ-
πονητές και παλιούς αναρριχητές, ιστορίες 
για αγρίους και άλλους ορειβάτες. Που  άρ-
χισε με την πρώτη ευκαιρία ‘’έλξεις να τρα-
βάει’’ σε κάθε μήκος, ύψος, πλάτος και βάθος 
του βράχου. Μια νέα γενιά που φόρεσε τόσο 
γρήγορα το πρώτο της τεχνικό παπούτσι, 
ώστε ακόμα προσπαθεί να μετρήσει τα νού-
μερα που κατέβηκε από το κανονικό. Αναρ-
ριχητές που κραυγάζουν τα γνωστά ‘’Πάμε 
ρε σκύλε’’ ή ‘’A muerte’’ με τρόπο ανατριχια-
στικό, με τρόπο που φυσικά μιμήθηκαν από 
καταξιωμένους άλλους. Όλα τόσο γρήγορα, 
τόσο συνοπτικά. Επίπονα, αλλά θριαμβευτι-
κά. Μα, καθόλου ανόητα. Ο σκοπός ωρίμαζε 
μέσα του από την πρώτη κιόλας στιγμή: Η 
βαθμολογία! 
Όπου σταθείς κι όπου βρεθείς, σε όποια πί-
στα  ή πεδίο κι αν τύχει να αναμειχθείς, είναι 
εύκολο να διακρίνεις την τραγικότητα του 
φαύλου αυτού κυνηγητού. Οι αναρριχητές 
πλέον κυνηγάνε τις επιδόσεις με νύχια και 

με δόντια, σε τακάκια και λοιπά φαπάκια, 
όπως οι φουκαριάρηδες οι πράκτορες της 
DEA κυνηγούσαν τον μπαγάσα Escobar: Βρί-
σκονται πάντοτε κοντά, μα ποτέ εκεί! Ποτέ 
η δυσκολία δεν θα τους γεμίζει ψυχικά, ποτέ 
δεν κρίνονται άξιοι για τα αναρριχητικά δε-
δομένα, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Το μοτίβο επανα-
λαμβάνεται δίχως καμία ελπίδα τερματισμού 
(κι ευτυχισμού) : Citius, Altius, Fortius (Πιο 
γρήγορα, Πιο ψηλά, Πιο δυνατά).
Λογικό κι αναμενόμενο, θα απαντούσε κα-
νείς, μιας και η Νέα Τάξη Πραγμάτων μαθαί-
νει το άτομο να αυτοπροσδιορίζεται από τις 
επιδόσεις του καθημερινά. Λυπηρό και τρα-
γελαφικό, θα σημείωνε κάποιος άλλος, παρα-
τηρώντας τον αναρριχητικό κόσμο πλέον να 
στοιχειοθετείται με βάση τα αποτελέσματα 
και όχι την προσπάθεια. Πόσες φορές δεν 
γίναμε μάρτυρες εξορμήσεων που κρίθηκαν 
‘’αποτυχημένες’’, διότι απλά δεν γράφτηκαν 
οι βαθμολογίες που έπρεπε. Η φύση πουθε-
νά, οι άνθρωποι ασήμαντοι, το ταξίδι ανιαρό 
και βαρετό.
Ή για να το κάνουμε ακόμη χειρότερο. Πόσες 
φορές δεν είδαμε φιλίες και συντροφιές να 

Πες μου τι 
χώνεις*, 
να σου πω 
ποιός είσαι ! 
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χλευάζονται πάνω στον ανταγωνισμό μιας 
βαθμολογίας.
Όχι, όχι, εδώ δεν μιλάμε για εκείνον τον ευγε-
νή συναγωνισμό που πολλοί οραματίζονται 
στους κόλπους του αθλητισμού. Εδώ πρόκει-
ται για άλλου είδους: Έναν σκληρό ανταγω-
νισμό για μια θέση στην κατάταξη της αναρ-
ριχητικής κοινότητας. Μια θέση πιο σημα-
ντική κι από την αναρρίχηση στην ολότητά 
της. Πρόκειται γι’ αυτό το αίσθημα ευθυμίας 
(και παράλληλα ανωτερότητας  έναντι των 
υπολοίπων) που νιώθει ο νέος αναρριχητής 
όταν ‘’χώνει 2-3 βαθμολογίες πιο πολύ από 
τους άλλους’’. Πρόκειται για το ίδιο αίσθημα 
που γεννάει το κάπως άκομψο αλλά καθόλα 
αληθινό: Μη του μιλάτε του παιδιού, αυτός 
χώνει 7c. Κατάταξη στην αναρριχητική κοι-
νότητα babe.
Κατάταξη και σχέσεις ανθρώπων, βασισμέ-
νες σε ένα σύστημα αξιών που κάθε άλλο 
περιέχει παρά ‘’αναρριχητική παιδεία’’. Σχέ-
σεις εύθραυστες και πικάντικες για όσους 
αρέσκονται να το παίζουν ‘’καμπόσοι’’ και 
να ασχολούνται με αριθμούς και λοιπά αν-
δραγαθήματα. 

Τις ιστορίες των παλιών ξεχάσαμε
γάιδαροι σωστοί γινήκαμε και χάσαμε
φίλους, γνωστούς, σχοινοσυντρόφους
για ένα crux* που βγήκε μ’ άλλους τρόπους. 
Κάποτε κάποιοι μιλούσαν για βαθμοθηρία 
στην παιδεία
κι ο κόσμος τους γελούσε, θαρρείς και τα ‘λε-
γαν γι΄ αστεία
μ’ αν συναντήσεις πλέον κανέναν από δαύ-
τους, τους νέους αναρριχητές
‘’πες μου τι χώνεις, να σου πω ποιός είσαι’’ 
θα σε ελέγξει …σαν να σε ξέρει κι από χθες!

Εμείς, εδώ, σ’ αυτά…
Κι άλλοι, γι’ άλλους, σ΄άλλα…

*χώνω: (αναρριχητική αργκό) σκαρφαλώνω 
δίχως συμβιβασμούς, άνευ όρων και ορίων, με 
περίσσεια τόλμη. Συνώνυμο: στέλνω (π.χ. Στείλ’ 
το ρε σκύλε!)
*crux: δύσκολο κομμάτι μιας διαδρομής
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1. 14-10-2018. Σοκόλ.
2. 11-11-2018.  Βόιο, Προφ. Ηλίας.
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3. 19-11-2018 Κίσσαβος.
4. 01-12-2018 Βαρνούντας, κορυφή Τάιμα.
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5. 02-12-2018 Βίτσι κορυφή Λούτζερ.
6. 02-12-2018 Βίτσι κορυφή Γκολίνα.
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7. 02-12-2018 Βίτσι κορυφή Γώγου Κεφαλή.
8. 09-12-2018 Λαπούσι.
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1.   Μετέωρα
2.  Δυτική κόψη Φύλακα του Αγ. Πνεύματος Μετέωρα (φώτο Μαριέτα Ιωαννίδου).
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3. Via Ferrata στην Κόνιτσα.
4. Δούμπιανη (φώτο Μαριέτα Ιωαννίδου).
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5.  Ζηλνιά στην κόψη των Αετών (φώτο Γιάννη Πίτρη).
6.  Ζηλνιά, στη Ξεχασμένη (φώτο Μιμή Μανάρη).
7.  Πάμε σκύλε! (φώτο Μαριέτα Ιωαννίδου).
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8.  Σέρρες (φώτο Μαριέτα Ιωαννίδου).
9. Φαλακρό, σχολή ορειβασίας αρχαρίων (φώτο Μιμή Μανάρη).
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10.  Φώτο Μαριέτα Ιωαννίδου.
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Στον Φύλακα του Αγ. Πνεύματος. 
(Μαριέτα Ιωαννίδου).
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