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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 190

Οπισθόφυλλο

Από την κορυφή της Τραπεζίτσας.
(φωτ. Ελένη Βαχαρίδου)

Στη βόρεια ορθοπλαγιά του 
Τρίγκλαβ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίπατοι στην Κασσάνδρα

Καταρράκτης Κουνουπίτσας

Bοulder στην Ικαρία

Χειμερινό Παγγαίο 

Tο Τέλος του Μεσοζωικού 
Κόσμου 

Oρειβασία και ψυχική υγεία

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων

Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 10

ΣΕλ. 24

ΣΕλ. 28

ΣΕλ. 38

ΣΕλ. 42

ΣΕλ. 52

ΣτήλΕΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

BΟULDER ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΓΓΑΙΟ
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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 2/9/2018 ΟΛΥΜΠΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟ 2700 1700 5

2 9/9/2018 ΠΑΓΓΑΙΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟ 1941 1345 5

3 16/9/2018 ΟΛΥΜΠΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 2700 2400 5

4 28/9/2018 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΚΑΚΑΡΔΙΤΣΑ 2429 1318 5

5 29/9/2018 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΚΑΤΑΦΩΙ 2393 1693 5

6 30/9/2018 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΣΤΡΟΓΓΟΥΛΑ 2112 912 5

7 7/10/2018 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 2648 1648 5

8 21/10/2018 ΠΙΝΟΒΟ ΠΙΝΟΒΟ 2158 1478 5

9 2/12/2018 ΣΟΚΟΛ ΝΙΤΣΕ ΝΙΤΣΕ 1877 1477 5

10 3/2/2019 ΒΕΡΜΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(472Μ.)-ΚΟΡΥ-
ΦΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ(1.747Μ.)

1747 1275 38

11 10/2/2019 ΠΑΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΝΤΑΣΤΙ 1649 1009 36

12 17/2/2019 ΠΑΓΓΑΙΟ ΑΒΓΟ 1835 1335 36

13 9/3/2019 ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ κορυφή ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ 1329 629 33

14 10/3/2019 ΜΟΥΡΓΑΝΑ κορυφή ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 1806 1206 33

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΣωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρες Άτομα

1 7/10/2018 ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΡΙΟΝΙΑ (1100Μ.) - ΧΟΝΔΡΟΜΕΣΟΡΑΧΗ - ΠΤΑΙΡΑ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ - ΠΑΓΟΣ 
(2.684Μ.) - ΛΙΒΑΔΑΚΙ(1.600Μ.) 10 5

2 14/10/2018 ΝΕΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗ-ΙΜΕΡΟ-ΑΧΛΑΤ ΤΣΑΖ(1830 ΥΔ) 7 5

3 21/10/2018 ΠΙΝΟΒΟ ΑΕΤΟΧΩΡΙ(680Μ.)-ΒΙΣΟΓΚΡΑΝΤ-ΠΙΝΟΒΟ(2.158Μ.)-ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ(287Μ.) 9 5

4 27/10/2018 ΓΡΑΜΜΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ(2.020Μ.)-ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ ΓΚΙΣΤΟΒΑ(2.350Μ.)-ΠΕΡΗΦΑΝΟ(2.444Μ.)-ΓΚΕ-
ΣΟΡ(2.166Μ.)-ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ(1.430Μ.) 9 5

5 28/10/2018 ΓΡΑΜΜΟΣ ΕΠΑΝΩ ΔΡΥΣ(2.193Μ.)-ΛΙΜΝΕΣ ΜΟΥΤΣΟΛΑ(1.750Μ.)-ΠΕΤΟΦΥΤΟ(990Μ.) 9 5

6 4/11/2018 ΒΕΡΜΙΟ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ(2.061Μ.)-ΒΡΑΧΟΣ(2.065Μ.)-ΧΑΜΙΤΗΣ(2.069Μ.)-ΠΑΡΗ-
ΠΕΤΡΟΣ(2.029Μ.)-ΤΣΑΠΟΥ(1.926Μ)-ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ(1.147Μ.) 8 5

7 11/11/2018 ΒΟΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΛΙΟΚΡΙΜΝΙ(1.806Μ.)-ΚΑΤΥΛΗ(1.450Μ.) 9 5

8 25/11/2018 ΤΖΕΝΑ ΝΟΤΙΑ-ΔΙΑΣΕΛΟ(1.815Μ.)-ΠΟΛΑ ΡΟΥΠΑ(2.010Μ.)-ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ(680Μ.) 9 5

9 16/12/2018 ΠΑΙΚΟ ΣΚΡΑ(441Μ.)-ΚΑΝΤΑΣΤΙ(1.649Μ.)-ΚΑΣΤΑΘΕΡΗ(1100Μ.) 6 5

10 13/1/2019 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ(300Μ.)-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Σ.Ε.Ο. (1.000Μ.)-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ(570Μ.)-
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Σ.Ε.Ο.(1.000Μ)(ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ"ΖΟΥΓΚΛΑ) 6 16

11 20/1/2019 ΒΟΡΑΣ ΓΚΟΡΤΣΙΑ(1.100Μ.)-ΣΕΛΩΜΑ(1.100Μ.)-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ(1.000Μ.)-
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(260Μ.) 5 29

12 27/1/2019 ΒΕΡΝΟΝ ΠΑΛΙΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ(900Μ.)-ΝΥΜΦΑΙΟ(1.400Μ) 4 34

13 3/3/2019 ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ ΡΙΖΑ(390Μ.)-ΚΟΡΥΦΗ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ(1.163Μ.)-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ(660Μ.) 6 38

14 11/3/2019 ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΣΜΕΡΤΟΣ - ΣΑΡΑΪ ΝΤΙΝΟ - ΠΑΛΙΑ ΣΑΓΙΑΔΑ - ΣΚΑΛΑ ΣΑΓΙΑΔΑΣ 6 33
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 ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

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

1 18/3/2018 Όλυμπος Καζάνια Καζάνια-Πόρτες 400m 40 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Α.-ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ Π.-ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ 
Κ.-ΜΠΡΑΙΛΑΣ Σ.

2 22/4/2018 Όλυμπος Μύτικας Καζάνια-Στριβάδα-Πέ-
ρασμα Νάτση

600m 50 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Α.-ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Χ..-ΜΠΡΑΙΛΑΣ Σ.

3 22/4/2018 Όλυμπος Μύτικας Καζάνια-Στριβάδα 400m 50 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Κ.-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

4 2/6/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Ταραντούλα-Κόψη 
Αετών

220 VII- Ντόβας Β., Κούγκας Γ.

5 3/6/2018 Μετέωρα Φύλακας 
Αγ.Πνεύματος

ΒA διαδρομή V+ 140 5+ ΜΑΤΙΑΚΗΣ ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

6 15/7/2018 Όλυμπος Π.Ηλίας Κόψη Πρ.Ηλία 500m V- ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Α.-ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Κ.-ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Χ.

7 22/7/2018 Όλυμπος Στεφάνι Σπανούδη-Παντούλα 180m V- ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Α.-ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Κ.-ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Χ.

8 8/8/2018 Όλυμπος Στεφάνι Σπανούδη-Παντούλα 180m V- ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Α.-ΜΠΡΑΙΛΑΣ Σ.

9 9/9/2018 Βέρμιο Φαράγγι 
Κράστας

Κοτσυφάκι 90 VII Κοντός Νίκος,Ζαρζαβατσάκης Βασίλης,Ζι-
γκόπη Όλγα

10 14/9/2018 Μετέωρα Ντούπιανη  Πιλιέ της βροχής 300 5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ, ΚΛΟΝΗ, ΠΑΠΑΓΑΤΣΙΑΣ

11 15/9/2018 Μετέωρα Σπιρούνι Δέλτα 4ος Πυλώνας 130 V+ Κοντός Νίκος,Λάμπρος Χαλιμούρδας, Παπα-
γιάννη Μαριάνα

12 15/9/2018 Μετέωρα Ντούπιανη Κλεισούρα του Γάτου 120 VI Κοντός Νίκος, Ζαρζαβατσάκης Βασίλης

13 16/9/2018 Όλυμπος Σκάλα Πλάκα του Ζerf 350m V+ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Α.-ΜΠΡΑΙΛΑΣ Σ.-ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ 
Κ.-ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Χ.

14 16/9/2018 Μετέωρα Φύλακας 
Αγ.Πνεύματος

Νοτιοδυτική Κόψη 180 VI- Κοντός Νίκος, Μαριέτα Ιωαννίδου, Παντελής 
Κεβρεκίδης

15 28/9/2018 Όλυμπος Στεφάνι Μάτι 130m V+ ΚΑΝΤΑΡΟΣ Κ.-ΜΠΡΑΙΛΑΣ Σ.-

16 28/9/2018 Όλυμπος Στεφάνι Μάτι 130m V+ ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Χ.-ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Κ.

17 7/10/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Κόψη Αετών-Ταρα-
ντούλα

220m V+ ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Χ.-ΜΠΡΑΙΛΑΣ Σ..

18 7/10/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Στιγμή της Αλήθειας 160 VII Ντόβας Β., Κούγκας Γ.

19 7/10/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Στιγμή της Αλήθειας 160 7 Ντόβας Βασίλης-Κούγκας Γεώργιος

20 7/10/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Στιγμή της Αλήθειας 160 VII Ντόβας Β., Κούγκας Γ.

21 21/10/2018 Βέρμιο Φαράγγι 
Κράστας

Δίεδρο της καται-
γίδας+έξοδο από 
κοτσυφάκι

90 VII Κοντός Νίκος,Ζαρζαβατσάκης Βασίλης,Πά-
τσιου Αναστασία

22 22/10/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Κλασική-Ήλιος του 
Φεβρουαρίου

160m V+ ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ.-ΚΑΛΕΣΗ Κ.-ΝΑΛΕΤΑΚΗ Ε.

23 26/10/2018 Μετέωρα Καμπάνα Βοημηκό Κουδούνι 135m V1+ Καϊσας Αντώνης-Μαρίνος Χρήστος

24 26/10/2018 Demir Kapija Hamburger berg Lori 17 VII- Πάλλας Γεώργιος

25 26/10/2018 Demir Kapija Kin-dza-dza Kin-dza-dza VI+ Πάλλας Γεώργιος

26 26/10/2018 Demir Kapija Kin-dza-dza Pepelats VI Πάλλας Γεώργιος

27 26/10/2018 Demir Kapija Hamburger berg sterptyp & spaking stars 20 VI Πάλλας Γεώργιος

28 26/10/2018 Demir Kapija Hamburger berg slavko be 18 VII- Πάλλας Γεώργιος

29 26/10/2018 Demir Kapija Malchik s Palchik magla VI+ Πάλλας Γεώργιος

30 26/10/2018 Demir Kapija Malchik s Palchik Dozg VI+ Πάλλας Γεώργιος

31 26/10/2018 Demir Kapija Hamburger berg thanks alex 25 VII- Πάλλας Γεώργιος

το τρίμηνο του σ.ε.ο.
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.
 ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

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

32 27/10/2018 Μετέωρα Καμπάνα Παιχνίδι της 
Καμπάνας

125m VI Μαρίνος Χρήστος-Καϊσας Αντώνης

33 27/10/2018 Demir Kapija Gradinka Pocetnik VI Πάλλας Γεώργιος

34 27/10/2018 Demir Kapija Gradinka ne scoren gosta VI+ Πάλλας Γεώργιος

35 27/10/2018 Demir Kapija Gradinka ne sramota V Πάλλας Γεώργιος

36 27/10/2018 Demir Kapija Gradinka some technik VI- Πάλλας Γεώργιος

37 27/10/2018 Demir Kapija Malchik s Palchik vasilica VI Πάλλας Γεώργιος

38 28/10/2018 Μετέωρα Σουρλωτή Υποτείνουσα 225m VI Μαρίνος Χρήστος-Καϊσας Αντώνης

39 4/11/2018 Βέρμιο-Πηγάδια Περιοχή α Σάουρον boulder 6a(VI+) Πάλλας Γεώργιος

40 4/11/2018 Βέρμιο-Πηγάδια Περιοχή α καπαμαρού boulder 6a(VI+) Πάλλας Γεώργιος

41 4/11/2018 Βέρμιο-Πηγάδια Περιοχή α Flintstone boulder 6a(VI+) Πάλλας Γεώργιος

42 4/11/2018 Βέρμιο-Πηγάδια Περιοχή α Cheap rash boulder 6a+ (VII-) Πάλλας Γεώργιος

43 4/11/2018 Βέρμιο-Πηγάδια Περιοχή α Τιρεσίας boulder 5b+ (VI) Πάλλας Γεώργιος

44 4/11/2018 Βέρμιο-Πηγάδια Περιοχή α Συμπληγάδες boulder 5b (VI-) Πάλλας Γεώργιος

45 17/11/2018 Μετέωρα Ντούπιανη Πιλιέ της Βροχής 150 V Κοντός Νίκος, Καλέση Κατερίνα

46 24/11/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη-Γουναρίδη 160m V+ Μαρίνος Χρ.-Θεοδώρου Χρ.

47 24/11/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Κλασσική 160 IV+ Πάτσιου Αναστασία, Ηρώ Γκιόκα, 
Κοντός Νίκος

48 25/11/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Κλασική 160m IV Μαρίνος Χρ.-Θεοδώρου- Πίτρης Ι.

49 2/12/2018 Βέρμιο Φαράγγι Κράστας Κοτσυφάκι+Τεό 
Χριστόπουλος

90 VI+ Κοντός Νίκος,Γιώργος Γκάλιος

50 8/12/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Τρίτη Δόση 170m VI Μαρίνος Χ.-Καϊσας Α.-Θεοδώρου

51 8/12/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Κόψη των Αετών 205 VII- Κοντός Νίκος, Γιάννης Πίτρης

52 8/12/2018 Μετέωρα Καμπάνα Γερμανικός Παρα-
δοσιακός Χορός 
(Ιχνηλάτης)

100 VII+ Ντόβας Β.,Θεοδώρου Χ.

53 16/12/2018 Όλυμπος Καλόγερος Κυνηγοί Συνθηκών 250m 45 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Α.-ΜΠΡΑΙΛΑΣ Σ.

54 30/12/2018 Όλυμπος Γομαροστάνι Λούκι Αριστερά 
απ'την Κόψη

200m 50 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Α.-ΜΠΡΑΙΛΑΣ Σ.-
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ Κ.-ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Χ.

55 2/3/2019 Ιωάννινα ΠΑΔΕΣ “ΣΤΟΝΤΖΙ” VAGOS 5C Βαρβάτης Δημήτρης

56 2/3/2019 Ιωάννινα ΠΑΔΕΣ “ΣΤΟΝΤΖΙ” VAGOS 5C Βαρβάτης Δημήτρης

57 2/3/2019 Ιωάννινα ΠΑΔΕΣ “ΣΤΟΝΤΖΙ” VAGOS 135m 5C Μαριέτα Ιωαννίδου

58 03-03-19 Παγγαίο Τρίκορφο - Β. 
Ορθοπλαγιά

Sacrifice 240m ΙΙ+2Μ1+ Κοντός Νίκος, Πίτρης Ιωάννης

59 10/3/2019 Όλυμπος Ζηλνιά Αντίο φίλε 120m VII Μαρίνος Χρήστος-Καϊσας Αντώνης

60 11/3/2019 Μετέωρα Ντούπιανη Sudostwand 160m VII- Πίτρης Ιωάννης,Μπαλατσού Ελένη

61 12/3/2019 Μετέωρα Υψηλοτέρα Westkanste 120m VI- Πίτρης Ι.,Μπαλατσού Ε.,Χλωρόπουλος Φ.

62 03-04-19 Παγγαίο Τρίκορφο - Β. 
Ορθοπλαγιά

Sacrifice 240m ΙΙ+2Μ1+ Κοντός Νίκος, Πίτρης Ιωάννης
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ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ-ΔΡΑΣΗ

Α/Α Ημ/νία Βούνο Aφετηρία Υψομ. Τέρμα Υψόμ. Συμμετέχοντες

1 1/1/2018 Μαυροβούνι Λίμνη  Αώου 1350 Φλέγγα 2157 Μποτέλης Λάζαρος – Γιαννόπουλος Κων.

2 3/1/2018 Όλυμπος Γκορτσιά 1100 Τούμπα 2801 Μποτέλης Λάζαρος – Τσαβδάρης Νίκος

3 9/1/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Βασιλίτσα 2249 Μποτέλης Λάζαρος – Γιαννόπουλος Κων.

4 11/1/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Γομάρα 2129 Μποτέλης Λ-Σταθόπουλος Ι- Μωυσίδης Η.

5 12/1/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Βασιλίτσα 2249 Μποτέλης Λ-Σταθόπουλος Ι- Μωυσίδης Η.

6 14/1/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Μπαλντούμα 2077 Μποτέλης Λάζαρος - Συμβουλίδης Βαγγέλης 

7 17/1/2018 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια 1445 Βουλγάρα 2000 Μποτέλης Λάζαρος – Τσαβδάρης Νίκος

8 20/1/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Βασιλίτσα 2249 Μποτέλης Λ-Σταθόπουλος Ι- Μωυσίδης Η.

9 21/1/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Γομάρα 2129 Μποτέλης Λ-Σταθόπουλος Ι- Μωυσίδης Η.

10 22/1/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Βασιλίτσα 2249 Μποτέλης Λάζαρος – Γιαννόπουλος Κων.

11 24/1/2018 Βέρμιο Παρκινγκ ΧΚ 1445 Βουλγάρα 2000 Μποτέλης Λ. – Καισαρίδης Γ.

12 26/1/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Βασιλίτσα - Γομάρα 2249 -2129 Μποτέλης Λάζαρος -ΠαππανίκοςΔημ.

13 27/1/2018 Βέρμιο Παρκινγκ ΧΚ 1445 Αεροπόρος 2020 Μποτέλης Λ-Σταθόπουλος Ι- Μωυσίδης Η.

14 28/1/2018 Βέρμιο Παρκινγκ ΧΚ 1445 Χαμίτης 2065 Μποτέλης Λ-Σταθόπουλος Ι- Μωυσίδης Η.

15 31/1/2018 Βέρμιο Παρκινγκ ΧΚ 1445 Βουλγάρα 2000 Μποτέλης Λάζαρος - Γιαννόπουλος Κων.

16 1/2/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1730 Μπαλντούμα 2020 Μποτέλης Λάζαρος - Γιαννόπουλος Κων.

17 2/2/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Κορυφή διπλού 2100 Μποτέλης – Μωυσίδης –Σταθόπουλος Ι.

18 4/2/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ χκ 1730 Γομάρα 2129 Μποτέλης – Μωυσίδης –Σταθόπουλος Ι.

19 9/2/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ χκ 1650 Γομάρα - Βασιλίτσα 2129-2249 Μποτέλης Λάζαρος- Παππανίκος Δημ.

20 11/2/2018 Κόζιακας Παρκινγκ περτ 1100 Αστραπή 1900 Μποτέλης Λάζαρος  -  Γιαννόπουλος Κων

21 12/2/2018 Βέρμιο Παρκινγκ ΧΚ 1445 Χαμίτης 2065 Μποτέλης Λ.-  Καισαρίδης Γεωρ.

22 16/2/2018 Όλυμπος Γκορτσιά 1100 Τούμπα 2801 Μποτέλης Λάζαρος – Τσαβδάρης Νίκος

23 22/2/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ ΧΚ 1650 Βασιλίτσα 2249 Μποτέλης Λ.– Γιαννόπουλος Κων.

24 23/2/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ χκ 1730 Γομάρα 2129 Μποτέλης – Μωυσίδης –Σταθόπουλος Ι.

25 24/2/2018 Σμόλικας Παλιοσέλι 1360 Δρακόλιμνη 2140 Μποτέλης – Μωυσίδης –Σταθόπουλος Ι.

26 3/3/2018 Ανήλιο Παρκινγκ χκ 1600 Γκιουζελτεπε 1862 Μποτέλης Λ. – Καλόγηρος Κων.

27 7/3/2018 Ανήλιο Παρκινγκ χκ 1600 Γκιουζελτεπε 1862 Μποτέλης Λ. - Γιαννόπουλος Κων

28 10/3/2018 Παρνασσός Φτερόλακα 1750 Κορυφή 6 2100 Μποτέλης Λάζαρος- Γιαννόπουλος Κων.

29 11/3/2018 Παρνασσός Φτερόλακα 1750 Πυθία 2075 Μποτέλης Λάζαρος- Γιαννόπουλος Κων.

30 13/3/2018 Pierra Menta Areches 1200 Cuvy 2100 Μποτέλης Λάζαρος- Γιαννόπουλος Κων.

31 14/3/2018 Pierra Menta Areches 1200 Passages du Dard 2380 Μποτέλης Λάζαρος- Γιαννόπουλος Κων.

32 15/3/2018 Pierra Menta Areches 1200 Table d’orientation 2000 Μποτέλης Λάζαρος- Γιαννόπουλος Κων.

33 16/3/2018 Pierra Menta Areches 1200 Cote 2100 Μποτέλης Λάζαρος- Γιαννόπουλος Κων.

34 17/3/2018 Pierra Menta  Areches 1200 Roche Planne 2166 Μποτέλης Λάζαρος- Γιαννόπουλος Κων.

35 23/3/2018 Tour du Rutor Valgrisenche 1600 Testa de Rutor 3480 Μποτέλης Λάζαρος-Μωυσίδης Ηρακλής

36 24/3/2018 Tour du Rutor Valgrisenche 1600 Chiacciaio della Lueta 3044 Μποτέλης Λάζαρος - Μωυσίδης Ηρακλής

37 25/3/2018 Tour du Rutor Planaval 1540 Chateau Blanc 3423 Μποτέλης Λάζαρος - Μωυσίδης Ηρακλής

38 30/3/2018 Όλυμπος Γκορτσιά 1100 Τούμπα 2801 Μποτέλης Λάζαρος – Τσαβδάρης Νίκος

39 9/4/2018 Τριγγιά Κλεινοβός 1350 Τριγγία 2204 Μποτέλης Λαζ. - Τσαούσης Άγγελος

40 13/4/2018 Βασιλίτσα Παρκινγκ Χκ 1650 Βασιλίτσα 2249 Μποτέλης Λάζαρος – Σταθόπουλος Ι.

41 14/4/2018 Τύμφη Τσεπέλοβο 1500 Γκούρα 2420 Μποτέλης – Μωυσίδης –Σταθόπουλος Ι.

42 15/4/2018 Τύμφη Τσεπέλοβο 1500 Αβάλος 2317 Μποτέλης – Μωυσίδης –Σταθόπουλος Ι.

το τρίμηνο του σ.ε.ο.
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πολιτιστικά

νέα μέλη 

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.

ΤεΤαρΤη 8/5/2019, 8 μ.μ.
“Όλυμπος 20 Χρόνια,  δημοσιεύσεις 
1998 - 2018”
βασίλης μαμούρης
Ο Βασίλης Μαμούρης είναι ο συγγραφέ-
ας του παραπάνω βιβλίου το οποίο θα μας 
παρουσιάσει.

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!

  1. Αγγελόπουλος Πασχάλης 
  2. Αμβραζής Νικόλαος
  3. Αυγουστίδης Νικόλαος
  4. Βοσνακίδης Αθανάσιος 
  5. Γκάτσιος Γεώργιος
  6. Γώτα Σταυρούλα 
  7. Δράγκος Αθανάσιος 
  8. Καραγιαννίδης Θεοχάρης
  9. Καρανικόλας Αναστάσιος
10. Κοράκης Κυριακός
11. Κοτζαγερίδης Σάββας-Αλέξιος
12. Κουρτουκά Παρασκευή
13. Λαδόπουλος Απόστολος
14. Λακιάς Γεώργιος

15. Μιχαλάκης Νικόλαος
16. Νικοδέλλης Κωνσταντίνος
17. Νόνας Θεόδωρος
18. Παναγιωτίδης Ευθύμιος
19. Παπαδοπούλου Έφη
20. Σαραϊλίδης Γεώργιος
21. Σεμερτσίδης Αντώνης
22. Τουμπουρλέκα Μαρία
23. Τσιρανίδης Νικόλαος
24. Τσουκαλά Αικατερίνη
25. Φελέκης Ιωάννης
26. Φραντζανάς Σωτήρης
27. Χαρτοπολίτης Παύλος
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Το Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 30-1-2019 και οι αρμοδιότητες 
των μελών του μετά από απόφαση της πρώτης συνεδρίασης της  4/2/2019 έχει 
ως ακολούθως: 

15. Μιχαλάκης Νικόλαος
16. Νικοδέλλης Κωνσταντίνος
17. Νόνας Θεόδωρος
18. Παναγιωτίδης Ευθύμιος
19. Παπαδοπούλου Έφη
20. Σαραϊλίδης Γεώργιος
21. Σεμερτσίδης Αντώνης
22. Τουμπουρλέκα Μαρία
23. Τσιρανίδης Νικόλαος
24. Τσουκαλά Αικατερίνη
25. Φελέκης Ιωάννης
26. Φραντζανάς Σωτήρης
27. Χαρτοπολίτης Παύλος

το νεο Δ.σ. & τα όργανα

Πρόεδρος Γιαννικόπουλος  Ανέστης

Αντιπρόεδρος Σκουτέλης Πάρης

Γεν. Γραμματέας Τσιακάλη Αικατερίνη

Ταμίας Αρβανίτης Νίκος

Βοηθός ταμία Κοταρίδου Σοφία

Έφορος Αναβάσεων Γρηγοριάδης Γρηγόρης

Έφορος Καταφυγίων Σκουτέλης  Πάρης

Έφορος Αναρρίχησης Γκάλιος Γεώργιος

Έφορος Υλικών Αναρρίχησης Αμοιρίδης Νικόλαος

Ειδική Γραμματέας Ασαρίδου Ανατολή

Έφορος Καταφυγίων Σκουτέλης  Πάρης

ΤΟ νεΟ δΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥμΒΟΥΛΙΟ

Androsace villosa - Τζένα.
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εύφημος μνεία
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εύφημος μνεία

Dryas octopetala - Τζένα.
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μενΔ(α)ιοσ ο(ι)νοσ
(μενδαίος οίνος

 και μένδιος όνος)
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος

μενΔ(α)ιοσ ο(ι)νοσ
(μενδαίος οίνος

 και μένδιος όνος)

Ξεκινάμε έναν κύκλο 
περιπάτων, για τους φίλους 
μας παραθεριστές, στα 
γεμάτα ιστορία  μονοπάτια 
της Κασσάνδρας, της 
όμορφης χερσονήσου της 
Χαλκιδικής. 

Σήμερα θα αναφερθούμε και 
σε κάποια από τα μονοπάτια 
και την ιστορία της Μένδης, 
με αφετηρία το παραδοσιακό 
χωριό Καλάνδρα.
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Στις απαρχές του 12ου αι. π.Χ., έναν 
αιώνα περίπου μετά τα ηρωικά 
χρόνια του Τρωικού Πολέμου 
και στη δύση  πια του μυκηνα-

ϊκού πολιτισμού, πλοία Ερετριέων, των 
ξακουστών κωπηλατών της αρχαιότητας 
[ερέτης στα αρχαία ελληνικά σημαίνει 
κωπηλάτης, από όπου παράγεται και η 
λέξη υπηρέτης (υπό τον ερέτη, δηλ. βοη-
θός κωπηλάτη)], προσάραξαν στις νότιες 
ακτές της Χαλκιδικής. Ο πρώτος βέβαια 
αποικισμός της Χαλκιδικής είχε ξεκινή-
σει κατά τη Γεωμετρική περίοδο, με την 
κατάληψη των υψωμάτων  «Ξέφωτο» στη 
Μένδη και «Μύτικας» στη Σκιώνη. Μετά 
από σύντομη μάχη, οι Ερετριείς απώθη-
σαν  τους γηγενείς Κρουσσαίους Θράκες  
(Θουκυδίδης Β 79), συμμάχους των Τρώ-
ων κατά τον Τρωικό Πόλεμο, και εγκατα-
στάθηκαν στη  χερσόνησο της μυθικής 
Φλέγρας, του τόπου της φωτιάς, όπου 
κατά τη μυθολογία διεξήχθη η Γιγαντο-
μαχία, ο μέχρις εσχάτων πόλεμος μεταξύ 

των Ολυμπίων Θεών και των Γιγάντων 
(Απολλόδωρος «Περί Θεών»).  Αργότερα 
η χερσόνησος μετονομάστηκε σε Παλ-
λήνη από τον Γίγαντα  Πάλλαντα που 
έθαψε εκεί ζωντανό  η Αθηνά, και στα 
ελληνιστικά πλέον χρόνια πήρε τη σημε-
ρινή της ονομασία Κασσάνδρα, από τον 
βασιλιά της Μακεδονίας και επίγονο του 
μεγάλου Αλεξάνδρου Κάσσανδρο. 
Οι Ερετριείς, αμέσως μετά την εγκατά-
στασή τους και πριν ακόμη ξεκινήσουν  
την περιτείχιση της νέας τους πατρίδας 
της Μένδης, πραγματοποίησαν θυσία 
στον προστάτη των θαλάσσιων οδών, τον 
πατρώο θεό Πελαγαίον Ποσειδώνα, σε 
απόσταση αναπνοής από τα κωπήλατα 
πλοία τους. Το ιερό του Πόντιου (θαλασ-
σινού) Ποσειδώνα στο σημερινό ακρωτή-
ριο του Ποσειδίου είναι του 12ου αι. π.Χ. 
και θεωρείται το αρχαιότερο ιερό που 
βρέθηκε στον Ελλαδικό χώρο. Ε κεί βρέ-
θηκε από την αρχαιολόγο Ιουλία Βοκοτο-
πούλου και η αρχαιότερη επιγραφή στη 

Προς την παραλία της αρχαίας Μένδης.
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Χαλκιδική «ΚΑΛΧΑΣ ΜΑΝΕΘΗΚΕΝ ΤΟ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙ ΠΟΝΤΙΩ». Το ακρωτήριο 
του Ποσειδίου αποτέλεσε και το πρώτο 
λιμάνι της νέας πόλης. 
Δεν ήταν κάποιος αρχηγός - οδηγητής 
των αποίκων αυτός που έδωσε το όνομά 
του στη νέα πόλη, ούτε κάποιος μυθικός 
ήρωας, παρά ένα εύοσμο βότανο που έτυ-
χε να φύεται άφθονο στη γύρω περιοχή. 
Ήταν ένα είδος μέντας (άγριος δυόσμος), 
η “ηδύοσμος μίνθη” των Ιώνων, η “μίνθα 
των Δωριέων”, η “mentha” των Λατίνων  
που χάρισε στην μικρή αποικία το όνομά 
της με τη μακεδονική προφορά της λέξης, 
δηλ. Μένδη. 
Τα πυκνά δάση της Χαλκιδικής που πα-
ρείχαν άφθονη ξυλεία για το εμπόριο των 
πρώτων χρόνων της αποίκισης καθώς 
και η εύφορη γη της περιοχής συνέβαλαν 
στο να ριζώσει για τα καλά η αποικία. 
Σύντομα οι Μενδαίοι συνειδητοποίησαν 
πως το αμμώδες, άνυδρο έδαφος της πε-
ριοχής, σε συνδυασμό με τον μεσημβρι-

νό προσανατολισμό των πλαγιών γύρω 
από την πόλη τους και το ήπιο, σχεδόν 
αττικό, κλίμα της χερσονήσου ήταν κα-
τάλληλα για την καλλιέργεια της αμπέλου 
και την παραγωγή κρασιών υψηλής ποι-
ότητας. Ο Αθήναιος μας πληροφορεί ότι 
ο Έρμιππος έλεγε «Μενδαίω μεν ενουρούσι 
μάκαρες θεοί αυτοί στρώμασιν εν μαλακοίς» 
δηλαδή «με της Μένδης το κρασί οι ίδιοι 
οι μακάριοι θεοί ουρούν στα μαλακά τους 
στρώματα». Ο Αθήναιος μας πληροφορεί 
επίσης ότι οι Μενδαίοι ράντιζαν τα στα-
φύλια τους με ένα υγρό που παρασκεύ-
αζαν από πικράγγουρο και άλλα βότανα 
για να διώχνουν τα βλαβερά έντομα και 
τους μύκητες.
Δεν μας σώζονται πληροφορίες για την 
ποικιλία των σταφυλιών που καλλιερ-
γούσαν οι Μενδαίοι, όμως θα επρόκειτο 
σίγουρα για κάτι ιδιαίτερο, μιας και το 
κρασί τους ήταν περιζήτητο και δυσεύ-
ρετο. Περισσότερες πληροφορίες αντλού-
με από την προσεκτική παρατήρηση της 

Άγρια μίνθη (mentha-spicata).
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μιας όψης του τετράδραχμου της πόλης, 
όπου απεικονίζεται κλήμα με σταφύλια 
που μάλλον πρόκειται για πλαγιοβότρυ-
ες ή πτερυγωτά. Άλλη μια ιδιαιτερότητα 
του μενδαίου οίνου ήταν ότι επρόκειτο 
για ένα από τα λιγοστά λευκά κρασιά της 
αρχαιότητας. 

Στο ιδιαίτερο λευκό του χρώμα, αναφέρε-
ται ο κωμωδιογράφος Κρατίνος στο έργο 
τού Αθήναιου «Δειπνοσοφιστές»:

Νυν δ’ην ίδη Μενδαίον ηβώντ’ αρτίως 
οινίσκον έπεται κακολουθεί και λέγει 
«οιμ ως απαλός και λευκός αρ’ οίσει 
τρία».

Τώρα, αν δει κρασάκι της Μένδης 
που μόλις άρχισε να ωριμάζει,
το ακολουθεί και πάει πίσω του και 
λέγει «πόσο απαλό και λευκό! Άραγε 
θα πάρει τρία μέρη νερό;».

Στους αρχαίους χρόνους, η οινοποίηση 
γινόταν διαφορετικά από ότι σήμερα. 
Κατά την προγονική οινοποίηση, μετά 
τον τρύγο τα σταφύλια λιάζονταν πάνω 
σε χαμηλές κρεβατές μέχρι να σταφιδιά-
σουν  και στη συνέχεια τα τοποθετούσαν 
σε πιθάρια. Για την παραγωγή του λευ-
κού κρασιού, οι Μενδαίοι χρησιμοποιού-
σαν μόνο τις ρώγες, απομακρύνοντας τα 
κοτσάνια. Έτσι ξεκινούσε η αλκοολική ζύ-
μωση και μόλις σταματούσε, με τα πρώτα 
κρύα, τότε άρχιζε το πάτημα σε μικρά ξύ-
λινα πατητήρια, τους ληνούς, για να πά-
ρουν το λιαστό, πηχτό, γλυκό, ευωδιαστό 
και πλούσιο σε σάκχαρα κρασί. Διάφορα 
βοτάνια, ανάμεσά τους και ο αυτοφυ-
ής δυόσμος, έδιναν ιδιαίτερο άρωμα σε 
κάθε παραγωγή. Για να διατηρήσουν το 
λευκό χρώμα του κρασιού και να απο-
φύγουν την οξείδωση, το σταθεροποιού-
σαν με την προσθήκη θαλασσινού νερού. 

Άγριο κλήμα σε ρεματιά της περιοχής.
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Ασημένιο τετράδραχμο Μένδης.

Το κρασί αυτό ξεπερνούσε τους 19ο και 
ήταν πολύ δυνατό για κατανάλωση, γι’ 
αυτό και αραιωνόταν με νερό. Τα καλύ-
τερα κρασιά που ήταν και τα πιο δυνατά 
αραιώνονταν σε αναλογία ακόμη και 1:3 
όπως εύχεται και ο κωμωδιογράφος Κρα-
τίνος στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. 
Ο μοναδικός μενδαίος οίνος ήταν ανα-
γνωρίσιμος ακόμη και από τους ιδιαί-
τερου τύπου οξυπύθμενους αμφορείς, 
χωρητικότητας 20 λίτρων, που κατά μια 
πληροφορία είχε σχεδιάσει ο περίφημος 
γλύπτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου Λύ-
σιππος από την Συκιώνα. Σε εμφανές 
σημείο του αμφορέα υπήρχε η ανάγλυφη 
σφραγίδα του παραγωγού, ενδεικτικό της 
ποιότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών του προϊόντος. 
Με την πάροδο των αιώνων η Μένδη 
πρόκοψε και διευρύνθηκε με αποτέλε-
σμα ήδη από τις αρχές του 6ου  αι. π.Χ., 
στο ζενίθ της οικονομικής της άνθισης, 
η πόλη που είχε πια 5.000 κατοίκους , 
να εξουσιάζει το μεγαλύτερο τμήμα της 
χερσονήσου της Παλλήνης (νυν Κασσάν-
δρας)  και να ιδρύει δικές της αποικίες, 
όπως τη Νεάπολη στον λόφο «Ελληνικά» 

της Κασσάνδρας, στην πλευρά του Τορω-
ναίου κόλπου, και την Ηιόνα στις εκβολές 
του Στρυμόνα (Θουκυδίδης 4,7). 
Η φήμη που απέκτησε η Μένδη από την 
παραγωγή του μοναδικού αυτού λευκού 
κρασιού, οδήγησε σε εντατικές εξαγωγές 
του προϊόντος από τον Εύξεινο Πόντο ως 
την Ιβηρική, με αποτέλεσμα πλούτο και 
ευημερία για την πόλη. Ενδεικτικό της 
ισχύος της ήταν και η κοπή νομισμάτων, 
κυρίως ασημένιων τετράδραχμων στα 
οποία αποτυπώνεται η ιστορία της πό-
λης. Εμφανής είναι η λατρεία του θεού 
της αμπέλου Διονύσου με την απεικόνι-
ση κλήματος στη μια πλευρά των νομι-
σμάτων και στην άλλη, την παράδοξη ως 
κωμική παράσταση του θεού (ή κάποιου 
Σειληνού) καβάλα ανάποδα σε γάιδαρο 
να σηκώνει στο δεξί του χέρι έναν κάνθα-
ρο (χαρακτηριστικό αγγείο σπονδών κυ-
ρίως προς τον Διόνυσο). Στους χάλκινους 
οβολούς, αντίστοιχα, αποτυπώνονται άλ-
λοτε το κεφάλι του Διονύσου και άλλοτε 
αμφορέας ή και κάνθαρος διακοσμημέ-
νοι με φύλλα αμπέλου ή κισσού. 
Σ’ αυτά τα νομίσματα οφείλει και το 
υπομονετικό τετράποδο το επίθετο «κυρ 
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Μέντιος» (ποίημα του Κώστα Βάρναλη 
τραγουδισμένο από το Νίκο Ξυλούρη). 
Το 1992, βρέθηκε στις ακτές της Περιστέ-
ρας, κοντά στην Αλόννησο και σε βάθος 
30 μέτρων, αρχαίο ναυάγιο αθηναϊκού 
εμπορικού πλοίου του 5ου αιώνα π.Χ., 
χωρητικότητας 11 τόνων, φορτωμένο με-
ταξύ άλλων και με 3000 περίπου αμφο-
ρείς με οίνο από τη Μένδη. Δυστυχώς οι 
ενάλιες ανασκαφές διεκόπησαν 2 χρόνια 
αργότερα, χωρίς να έχουν ακόμη κοινο-
ποιηθεί συμπεράσματα ή έστω κάποιες 
φωτογραφίες.
Σήμερα έχουν πλέον χαθεί οι αρχαί-
ες ποικιλίες αμπέλου και μόνο υποψίες 
υπάρχουν γι’ αυτές. Εικάζεται ότι πρό-
κειται για τη χαμένη ποικιλία λευκών 
σταφυλιών «κολοκθάτα» που ήταν κατάλ-
ληλη και για σταφίδα (Παρασκευάς Μά-
γειρας, «Μενδαίος Οίνος» 2001). 
Στα ρέματα όμως της περιοχής συναντά 
κανείς συχνά, ακόμη και σήμερα, άγρια 
κλήματα που ίσως να είναι απομεινάρια 
αρχαίων καλλιεργειών. 

Μια εύκολη και πολύ ευχάριστη πορεία 
στον αρχαιολογικό χώρο της Μένδης 
ξεκινά από την εκκλησία της «Κοίμησης 
της Θεοτόκου» στην πλατεία της Καλάν-
δρας. Ακολουθούμε την άσφαλτο που 
ανηφορίζει προς το υδραγωγείο του χω-
ριού και μόλις συναντήσουμε τη μικρή 
εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, στα όρια του 
οικισμού, στρίβουμε αριστερά με ανατο-
λική κατεύθυνση για εκατό περίπου μέ-
τρα. Προσπερνάμε μια διώροφη κατοικία, 
στρίβουμε δεξιά και μπαίνουμε σε όμορ-
φο φιδωτό μονοπάτι που διασχίζει ένα 
σκιερό, πυκνό πευκοδάσος που ευωδιά-
ζει ρετσίνι και θυμάρι. Το μονοπάτι κα-
τηφορίζει απότομα και σε δέκα περίπου 
λεπτά βγαίνουμε σε ελαιώνα. Προσπερ-
νάμε μια διώροφη εξοχική κατοικία και 
συναντάμε τον χωματόδρομο που στα δε-
ξιά οδηγεί στο Ποσείδι. Εμείς κινούμαστε 
αριστερά και στο τέρμα του χωματόδρο-
μου, συναντάμε τον παραθεριστικό οικι-
σμό «Προς Μένδη», κτισμένο σε ελαιώνα, 
ανάμεσα σε ένα αδιαπέραστο πευκοδά-
σος και την απέραντη θάλασσα. Διασχί-

Η αρχαία Μένδη και το Προάστειο.jpg
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Σχεδιάγραμμα της πορείας από την Καλάνδρα στην αρχαία Μένδη.
Απόσταση: 8,0 χλμ.,  υψομ. διαφορά: +-361 μ.,  ώρες πορείας: 3,  βαθμός δυσκολίας: 1.

ζουμε τον οικισμό και αμέσως μετά από 
ένα μικρό πευκόφυτο ρέμα μπαίνουμε 
σε παραλιακό ελαιώνα από όπου αρχίζει 
και η Β’ αρχαιολογική ζώνη της αρχαίας 
Μένδης. Βαδίζουμε στον όχθο δίπλα στη 
θάλασσα και σε λίγο συναντάμε δυο εξο-
χικές κατοικίες. 
Από αυτά τα πανέμορφα δαντελωτά 
ακρογιάλια με τα γερμένα πάνω απ’ το 
κύμα πεύκα και τους διάσπαρτους βρά-
χους εμπνεύστηκε ο περίφημος Νάξιος 
ζωγράφος και χαράκτης Πολύκλειτος 
Ρέγκος (1903-1984), που δραστηριοποι-
ήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο 
αιώνα, μαθητής του Νικόλαου Λύτρα και 
καθηγητής του ΑΠΘ (1951-1969), ιμπρε-
σιονιστής στην αρχή της καριέρας του 
που αργότερα προσχώρησε στη Βυζαντι-
νή τεχνοτροπία. Ξεκινώντας από το Πο-
σείδι με κατεύθυνση την αρχαία Μένδη 
απαθανάτισε τα απαράμιλλα  ακρογιάλια 
δημιουργώντας  όμορφες υδατογραφίες 
και ελαιογραφίες  με τον θεματικό τίτλο 
«προς Μένδη». 
Ανηφορίζουμε στον χωματόδρομο μετά 
τις κατοικίες και μπαίνουμε σε έναν στε-
νό κάμπο γεμάτο αιωνόβια ελαιόδεντρα. 
Εδώ αρχίζει και η Α’ αρχαιολογική ζώνη, 
όπου απαγορεύεται παντελώς η δόμηση. 
Βρισκόμαστε πια στην περιοχή του λιμα-

νιού της αρχαίας Μένδης.  Το φρεζαρι-
σμένο χώμα είναι κατάσπαρτο από θραύ-
σματα αρχαίων αγγείων και κεραμιδιών. 
Ακολουθούμε τον παραλιακό χωματό-
δρομο που ελίσσεται ανάμεσα σε αιωνό-
βια ελαιόδεντρα. Αριστερά μας, κρυμμέ-
νο πίσω από τις ελιές και στα όρια μιας 
συστάδας πεύκων, βρίσκεται το ταπεινό 
κατάλευκο ξωκλήσι του Αϊ Γιάννη, πάνω 
σε ένα στιβαρό βάθρο γωνιόκρανων που 
εξέχει 70 και πλέον εκατοστά πάνω από 
το έδαφος. Να ήταν το βάθρο αυτό η βάση 
ενός ιερού των προγόνων μας; Πολύ πι-
θανό. Στην επόμενη  διασταύρωση συ-
ναντάμε μια καλαίσθητη πληροφοριακή 
πινακίδα της αρχαιολογικής υπηρεσίας 
που μας ενημερώνει ότι βρισκόμαστε στο 
«Προάστειον», τον χώρο του δεύτερου 
λιμανιού με τις αποβάθρες για τα πλοία, 
τα καταστήματα και τις αποθήκες των 
εμπόρων, όπως αναφέρεται και από τον 
Θουκυδίδη. Στις ανασκαφές που διενέρ-
γησε η ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων από το 1986 ως 
το 1994 αποκαλύφθηκαν, μεταξύ άλλων, 
επάλληλα τμήματα κατοικιών και δρό-
μων σχεδόν πάνω στη θάλασσα, που χρο-
νολογούνται από τον 9ο ως και τον 4ο αι. 
π.Χ. Στο Προάστειο υπάρχουν ακόμη και 
σήμερα δυο πηγές που υδροδοτούσαν 
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Η ανασκαφή στο Προάστειο.

Το εξωκκλήσι του Αϊ Γιάννη στο Προάστειο.
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Η θέα από το κάστρο της Μένδης.

την πόλη (μια από αυτές είναι γνωστή 
και ως η «γέρου Μόσχου το νερό» και τη 
στόλιζαν μεγάλοι γωνιόλιθοι και δυο λε-
οντοκεφαλές). 
Φαίνεται ότι όλα τελειώνουν τον 4ο αι. 
π.Χ., όταν η Μένδη καταλαμβάνεται από 
τον Φίλιππο και σταδιακά παρακμάζει, 
μέχρι που το 316 π.Χ. απορροφάται από 
την νέα πόλη που ίδρυσε ο Κάσσανδρος 
στη θέση της καταστραμμένης από τους 
Αθηναίους, κατά τη διάρκεια του Πελο-
ποννησιακού Πολέμου, Ποτίδαιας, την 
Κασσάνδρεια. Οι ανασκαφές στο Προά-
στειο ξεκίνησαν το 1986 και σταμάτησαν 
απότομα και χωρίς να ολοκληρωθούν 
μετά από 9 μόλις χρόνια, το 1995, για 
άγνωστους λόγους και δίχως να έχουν 
δημοσιευθεί τα συμπεράσματα. Είναι 
δε πολύ περιορισμένες και τα ευρήματα 
προστατεύονται εδώ και 24 χρόνια με 
ένα σάπιο ξύλινο ικρίωμα και μια στρώ-
ση λαμαρίνες.
Από εδώ ακολουθούμε τον χωματόδρομο 

αριστερά που ελίσσεται ανάμεσα σε ελαι-
ώνες με ροζιασμένα αιωνόβια δέντρα και 
ανηφορίζει για τον λόφο όπου βρισκόταν 
η αρχαία πόλη. Σε κάποιο σημείο, αρι-
στερά του δρόμου, συναντάμε τσιμεντέ-
νιο σωλήνα απορροής ομβρίων υδάτων. 
Εδώ ακολουθούμε το εμφανές μονοπάτι 
αριστερά που μας οδηγεί στην κορυφή 
του λόφου, στη θέση «Βίγλα» όπως ονο-
μάζεται σήμερα η ακρόπολη της αρχαίας 
Μένδης. Το πλάτωμα στην κορυφή της 
Βίγλας, περιστοιχισμένο από πεύκα και 
ρείκια, δεν αποκαλύπτει το ένδοξο παρελ-
θόν του. Εκτός από το τείχος της ακρό-
πολης που σώζεται αποσπασματικά και 
σύμφωνα με τον Θουκυδίδη εκτεινόταν 
ως το Προάστειο στην παραλία, διακρί-
νουμε ελάχιστα αρχιτεκτονικά λείψανα, 
που γλίτωσαν από τη συνήθεια των συγ-
χρόνων να χρησιμοποιούν τις πελεκητές 
αρχαίες πέτρες σαν έτοιμο οικοδομικό 
υλικό για την κατασκευή των σπιτιών 
τους. Μερικοί λάκκοι που βλέπουμε και 



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ20

Στους αινώβιους ελαιώνες της Μένδης.

σήμερα εκεί, είχαν αποθηκευτικό χαρα-
κτήρα και από τον 7ο αι. π Χ. χρησιμο-
ποιήθηκαν σαν αποθέτες, δηλ. χώροι 
όπου εναπόθεταν αντικείμενα ιδιαίτερης 
σημασίας. Τα αγγεία που βρέθηκαν σε 
αυτούς τους λάκκους χρονολογήθηκαν 
από τον 12ο ως τον 7ο αι. π Χ. και ανά-
γονται μάλλον στον πρώτο αποικισμό της 
πόλης από τους Ερετριείς. Διακρίνονται 
ακόμη δυο τάφοι μυκηναϊκού τύπου, από 
την πρώτη εγκατάσταση των Μενδαίων. 
Ο χώρος της ακρόπολης ήταν ιερός και 
σ’ αυτόν υπήρχαν μόνο ναοί και τάφοι 
επιφανών, ενώ απουσίαζαν παντελώς οι 
κατοικίες.   
Η θέα από την ακρόπολη της Μένδης 
είναι πανοραμική. Το Αιγαίο στραφταλί-
ζει στο φως του μεσογειακού ήλιου και 
στο βάθος αχνοφαίνονται οι Σποράδες. 
Αριστερά μας, απλώνονται οι κυματιστές 
ακτές από τη Νέα Σκιώνη ως το Παλιού-
ρι και το Κάνιστρο, ενώ δεξιά μας το χα-
μηλό, αμμώδες ακρωτήρι του Ποσειδίου 

σχίζει στα δυο το πέλαγος. Η κουρτίνα 
των πεύκων που κρύβει πίσω μας τον 
κάμπο, χαρίζει μια απομόνωση που μας 
υποβάλλει και βοηθά να πάρουμε μια 
γεύση από την αρχαία πόλη και τη θέα 
που απολάμβαναν οι πρόγονοί μας. Έξω 
από την ακρόπολη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι οικίες του 6ου και 5ου 
αιώνα π.X., τα οικοδομήματα και τα δω-
μάτια του 4ου αιώνα π.X. με τους απο-
θηκευτικούς λάκκους στο δάπεδό τους 
ή άλλα ημιυπόγεια κελάρια σπιτιών, χτι-
σμένων αμφιθεατρικά στη δυτική πλαγιά 
του λόφου. Παράλληλα, σημαντική είναι 
και η ύπαρξη ορθογώνιων κατασκευών, 
αναλημματικού χαρακτήρα, που τις επέ-
βαλε η υψομετρική διαφορά και το αμμώ-
δες τού εδάφους.
 Αφήνουμε την ακρόπολη και συνεχίζου-
με μέσα στους ελαιώνες και τα σταρο-
χώραφα με βόρεια κατεύθυνση προς την 
εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Και εκεί, 
ανάμεσα στα θερισμένα στάχια ένα μονα-
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Το εξωκκλήσι της Αγ. Παρασκευής.

δικό άρωμα ερεθίζει στους μυκτήρες μας. 
Διαπιστώνουμε ότι η ευωδιά προέρχεται 
από τις αυτοφυείς άγριες μέντες με τα 
χαρακτηριστικά μπλε-μωβ λουλουδάκια 
τους που πατάμε άθελα στο διάβα μας. 
Σχεδόν αμέσως ήρθε στο νου μας ο μύ-
θος της νύμφης Μίνθης, κόρης του Κω-
κυτού ενός από τους τρεις ποταμούς του 
Άδη. Μόλις η Περσεφόνη ανακάλυψε ότι 
η Μίνθη ήταν ερωμένη του συζύγου της 
Πλούτωνα, την  εκδικήθηκε μεταμορφώ-
νοντάς την, με την βοήθεια της μητέρας 
της Δήμητρας, σε φυτό την κηπαία μίνθη 
που σύμφωνα με κάποιους ταυτίζεται με 
τον δυόσμο. Τελικά οι πρόγονοί μας είχαν 
τους πιο όμορφους μύθους από όλους 
τους άλλους ινδοευρωπαϊκούς λαούς.
Από την αρχαιότητα ακόμη η μέντα χρη-
σιμοποιείτο στην αρωματοποιία, τη μα-
γειρική, τη φαρμακοποιία, αλλά και στην 
οινοποιία. Η τελευταία χρήση της, συνέ-
βαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση του 
περίφημου ομώνυμου κρασιού του αρ-

χαίου κόσμου, του ξακουστού «μενδαίου 
οίνου». 
Αλήθεια πως επέζησαν τα άγρια ριζώ-
ματα του πολυετούς δυόσμου (Menta 
spicata=Μίνθη η σταχυώδης) όπως και 
τα αγριάμπελα στις ρεματιές της περιο-
χής για πάνω από 2.500 χρόνια; Είναι 
συγκινητικό να βρίσκουμε σε κάθε βήμα 
μας προγονικά ίχνη ακόμη και με τη 
μορφή άγριας χλωρίδας. 
Η πέτρινη εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής κυριαρχεί μόνη στον κάμπο. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα, 
πακτωμένα στο σοβά, πολύχρωμα πιάτα 
με χριστιανικά μοτίβα πάνω από τα πα-
ράθυρά της.
Ανηφορίζουμε από την εκκλησία στους 
ελαιώνες των υψωμάτων της Καλάνδρας. 
Αριστερά μας έχουμε τον πευκόφυτο 
λόφο, δυτικά της Μένδης, όπου είχαν 
στρατοπεδεύσει οι Αθηναίοι  το 423 π.Χ. 
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησια-
κού Πολέμου, όταν εκστράτευσαν  με 50 
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πλοία για να τιμωρήσουν τους Μενδαί-
ους και τους Σκιωνίτες  που αλλάζοντας 
στρατόπεδο πήγαν με τους Σπαρτιάτες. 
Παρά την βοήθεια των 500 Σπαρτιατών 
που έστειλε ο βασιλιάς Βρασίδας, οι Αθη-
ναίοι με στρατηγούς  τον Νικία και τον 
Νικόστρατο, κατέλαβαν τις δύο πρώην 
συμμάχους πόλεις και τιμώρησαν τους 
αποστάτες (Θουκυδίδης - Πελοποννησι-
ακά).  Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την 
Καλάνδρα, όπου μετά από 20 περίπου 
λεπτά δρόμου μας περιμένει ένας καφές 
και δροσερό νερό στη σκιερή αυλή του 
καφενείου του χωριού. 

Υ.Γ. 1  οι χρήστες συσκευών GPS μπο-
ρούν να κατεβάσουν το ίχνος της προτει-
νόμενης πορείας από την ιστοσελίδα του 
συλλόγου: www.seoreivaton.gr /Δράση/
Καταγραφή Διαδρομών με G.P.S./ΧΑΛ-
ΚΙΔΙΚΗ/Καλάνδρα-Προάστειο-κάστρο 
Μένδης-Αγ. Παρασκευή-Καλάνδρα.gpx  

Υ.Γ. 2  Για το ιερό της αρχαίας πόλης, τον 
ναό του Ποσειδώνα που βρίσκεται ενά-
μισι χιλιόμετρο δυτικά της Μένδης στο 
ακρωτήριο του Ποσειδίου θα μιλήσουμε 
στον επόμενο περίπατο στην Κασσάνδρα. 

Σπίτια της Καλάνδρας.

Παραλία κοντά στην Καλάνδρα.
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Αποχαιρετώντας τον Χειμώνα 
(φώτο Θανάσης Μπαλτατζης).
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Δεκατρία χιλιόμετρα βορειοδυ-
τικά της Αριδαίας, εκεί που 
σβήνει το φαράγγι του Ίσιου 
Πεύκου (Ράμνο Μπορ), βρί-
σκονται τα περίφημα Λου-

τρά Λουτρακίου (Πόζαρ). Στις όχθες 
του ρέματος Νικολάου ή Θερμοποτά-
μου ή Τόπλιτσα (από την σλαβική tep-
lo = θερμότητα) που διασχίζει το φαράγ-
γι, ακόμη και στα κομμάτια της κοίτης 
που δεν έχουν νερό, ευδοκιμεί ένα πολύ 
γνωστό μας υδρόφιλο φυτό, η Λυγαριά. 
Εάν βαδίσει κανείς κόντρα στο ρέμα για 
καμιά ωρίτσα, θα συναντήσει ένα κα-
ταρράκτη ύψους περίπου 13 μέτρων τον 
οποίο εδώ και χρόνια αποκαλούμε Κου-
νουπίτσα. Δεν είχα δώσει ποτέ σημα-
σία στο παράξενο τοπωνύμιο μέχρι που 
εν έτει 2018, έμαθα ότι σε αρκετές πε-
ριοχές της χώρας μας το φυτό Λυγαριά 
(Vitex agnus castus), ο αρχαίος Λύγος 
ή Άγνος η κοινή ή Αγνιά, πρώτη ύλη για 
τους κανιστροπλόκους, λέγεται και Κα-
ναπίτσα. 
Η ετυμολογία του βοτανικού του ονόμα-
τος είναι περίπλοκη. Η λέξη vitex δηλώ-
νει το γένος του φυτού και προέρχεται 
από το λατινικό ρήμα viere που σημαί-
νει πλέκω (π.χ. καλάθια). Το υπόλοιπο 
όνομα του φυτού αναφέρεται στο είδος 
και έχει να κάνει με τις αναφροδισιακές 

του ιδιότητες. Γι’ αυτό και οι Θεόφρα-
στος και Διοσκορίδης αποκαλούσαν το 
φυτό «άγονος» δηλαδή μη γόνιμος αλλά 
με το πέρασμα των χρόνων έχασε ένα 
φωνήεν και έγινε «αγνός». Οι Λατίνοι το 
πήραν και το μετέτρεψαν σε agnus (που 
στα λατινικά όμως σημαίνει πρόβατο). Ο 
Πλίνιος ο πρεσβύτερος ο οποίος εκτός 
όλων των άλλων υπήρξε και φυσιοδί-
φης, μη αρκούμενος στην αγνότητα του 
προβάτου, τού κότσαρε και ένα castus 
(λατ. αγνός) και κάπως έτσι συμπληρώ-
θηκε το παζλ της αγνότητας με το διπλό 
όνομα του είδους του φυτού.  
Πράγματι, έκπαλαι, τοποθετούσαν φύλ-
λα του φυτού στα κρεβάτια των νεαρών 
κοριτσιών ώστε να μην έχουν ορμές και 
να παραμείνουν παρθένες. Εξ’ άλλου 
κατά τον μεσαίωνα το αποκαλούσαν και 
πιπέρι των μοναχών (Monk’s pepper) 
γιατί μείωνε τις σεξουαλικές τους επι-
θυμίες. Καθόλου τυχαίο επίσης και το 
γεγονός ότι στην αρχαιότητα το φυτό 
ήταν αφιερωμένο στη θεά της αγνότη-
τας Εστία. 
Τώρα, προς τι όλη αυτή η εισαγωγή. 
Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, η κλωστική κάνναβη (Cannabis 
sativa) - καμιά σχέση με τη “γνωστή” 
ινδική κάνναβη (Cannabis indica) - απο-
τελούσε βασική γεωργική καλλιέργεια 

Κείμενο - Φωτογραφίες: Νηφάλιος Οινόφλυξ 

Kαταρράκτης
Κουνουπίτσας
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στην Ελλάδα. 
Μέχρι το 1957, που απαγορεύτηκε με 
νόμο η καλλιέργεια και της κλωστικής 
κάνναβης, λειτουργούσαν 7 καννα-
βουργεία στην Ελλάδα τα οποία παρή-
γαν σχοινιά, λινάτσες και καραβόπανα. 
Ένα μεγάλο εργοστάσιο (υδροκίνητο 
μάλιστα) επεξεργασίας κάνναβης, ήταν 
το «Κανναβουργείο Έδεσσας», που ιδρύ-
θηκε το 1908. Εν ολίγοις ο κόσμος ήταν 
συνηθισμένος στη θέα της κάνναβης και 
την αναγνώριζε αμέσως.
Η λέξη κάνναβις έφτασε στους αρχαί-
ους Έλληνες από την σουμεριακή kuni-
bu, στη συνέχεια πέρασε στους Λατί-
νους ως cannabis και κατέληξε αργότε-
ρα να λέγεται απλώς canapa. Μ’ αυτό 
το τελευταίο όνομα, πέρασε σε πολλές 
γλώσσες ανάμεσά τους και στη σλαβική 
ως κονόπ. 
Οι εκτάσεις στις οποίες καλλιεργούσαν 
κάνναβη - κάναπα απέκτησαν και σχετι-
κό τοπωνύμιο που συνήθως κατέληγε σε 
– ιτσα άρα εν προκειμένω Καναπ-ίτσα. 

Στην περιοχή της Αριδαίας όπου μιλιό-
ταν το σλαβικό ιδίωμα έγινε Κονοπ-ίτσα.
Προς επίρρωσιν των ανωτέρω, προσθέ-
τω ότι υπάρχει χωριό στη γειτονική μας 
ΠΓΔΜ (τελευταίως Βόρεια Μακεδονία) 
με την ονομασία Κονόπιστε όπως επί-
σης κάστρο στην Τσεχία με το ίδιο όνομα 
πενήντα χλμ. από την Πράγα. Το κάστρο 
αυτό έγινε διάσημο καθ’ όσον υπήρξε η 
τελευταία κατοικία του αρχιδούκα και 
διαδόχου της Αυστροουγγρικής Αυτο-
κρατορίας Φραγκίσκου Φερδινάνδου του 
οποίου η δολοφονία στο Σαραγιέβο από 
τον Σέρβο Γαβρίλο Πρίνσιπ,  πυροδότησε 
την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Η σφαίρα μάλιστα που τον σκότωσε εκτί-
θεται σήμερα στο μουσείο του κάστρου. 
Πριν την ανέγερση του κάστρου στην 
περιοχή υπήρχαν μεγάλες καλλιέργειες 
κλωστικής κάνναβης (κονόπ).
Κατά μήκος της κοίτης του Θερμοπότα-
μου, στα λουτρά Πόζαρ, η λυγαριά ευδο-
κιμεί ιδιαίτερα. Ίσως η μεγάλη ομοιότη-
τα των φύλλων της με εκείνα της κάνα-

Αριστερά φύλλο κάνναβης και δεξιά φύλλο λυγαριάς.
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πας ή ακόμη και το γεγονός ότι ο καρπός 
της που είναι δρύπη δηλαδή σαρκώδης 
με ξυλώδες ενδοκάρπιο (κουκούτσι),  
έχει πικάντικη γεύση και μια οσμή που 
θυμίζει εκείνη της κάνναβης να είναι ο 
λόγος που την βαφτίσανε κι αυτήν κάνα-
πα - καναπίτσα.
Όλα τα παραπάνω τα γράφω φυσικά με 
κάθε επιφύλαξη. Για ένα είμαι σίγου-
ρος ότι η Κουνουπίτσα δεν έχει καμιά 
σχέση με τα κουνούπια (κώνωπες, πι-
θανόν αιγυπτιακής αρχής) με τα οποία 
όμως έχει άμεση σχέση ο καναπές… 
«Ανάκλιντρα παρόμoια με τoυς σημερινoύς 
καναπέδες είχαν και oι αρχαίoι. Τo καλoκαί-
ρι τα σκεπάζανε με ένα ύφασμα λεπτό, για 
να μην τoυς ενoχλoύν τα κoυνoύπια. Αυτό 
τo ύφασμα, τo λέγαν «κωνωπείoν» ή «κωνώ-
πιoν», κoυνoυπιέρα πoυ θα λέγαμε σήμερα. 
Στην Π. Διαθήκη διαβάζoυμε ότι η Ιουδήθ, 

όταν έσφαξε τον Ολοφέρνη, «αφείλε τo κω-
νώπιον από των στύλων», δηλαδή «έβγαλε 
την κoυνoυπιέρα από τoυς στύλoυς» (Ioυ-
δήθ 13.9). Η λέξη πέρασε και στα λατινικά, 
ως conopeum ή conopium και από εκεί στα 
μεσαιωνικά γαλλικά ως conope’. Κάπoια 
στιγμή, τo conope’, παθαίνoντας αυτό πoυ 
λένε oι γλωσσoλόγoι «σημασιoλoγική επέ-
κταση»,  έφτασε να δηλώνει  όχι απλώς 
τo σκέπασμα τoυ επίπλoυ αλλά και τo ίδιo 
τo έπιπλo. Σιγά-σιγά, ονομάστηκε έτσι τo 
έπιπλo και μόνo, κι ας ήταν ξεσκέπαστo. Κι 
έτσι πρoέκυψε o καναπές!» (Νίκος Σαραντά-
κος)

Κουνουπίτσα λοιπόν Κονόπιστε ή 
Καναπίτσα;
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Κώστας Πεντεφούντης

Bοulder στην ικαρία

Το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό 
από ντόπιους αναρριχητές όπως 
ο Ευάγγελος Καστανιάς και από 
το 2012 ξεκίνησε επίσημα η προ-

σπάθεια διάνοιξης αναρριχητικών δια-
δρομών με την υποστήριξη του Δήμου 
Ικαρίας. Προϊόν αυτής της προσπάθειας 
είναι περισσότερες από 300 διαδρομές 
boulder σε διάφορα πεδία, από πυκνά 
δάση μέχρι σεληνιακά τοπία, γεγονός 
που δίνει τη δυνατότητα για αναρρίχηση 
όλο το χρόνο.
Όλα αυτά τα στοιχεία βρίσκονται συ-
γκεντρωμένα στον αναρριχητικό οδηγό 
“Bouldering - Ικαρία” μαζί με πολλές 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τη δια-
μονή στο νησί.
Η ομάδα μας αποτελούμενη από οκτώ 
αναρριχητές, βρέθηκε στην περιοχή τον 
Αύγουστο του 2018 και συγκεκριμένα 
από τις 16 έως τις 23. Για τη διαμονή μας 
επιλέξαμε το χωριό Καρκινάγρι καθώς 
βρίσκεται κοντά στα περισσότερα καλο-
καιρινά πεδία. Εκτός αυτού είναι χτισμέ-
νο δίπλα στη θάλασσα, σε ένα φανταστι-
κό σημείο κάτω από γιγάντιους γρανιτέ-
νιους όγκους, χωρίς να του λείπει τίποτα 
τόσο για τις επιλογές διαμονής όσο και 
για το φαγητό. Όλα αυτά φυσικά, αν προ-
τιμάτε ένα μέρος σχετικά απομονωμένο 
μακριά από τις πολυσύχναστες τουριστι-
κές περιοχές.
Τα πεδία που επισκεφτήκαμε ήταν το 

Καρκινάγρι, ο Κάβος και ο Άγιος Ισίδω-
ρος που ήταν και ο τομέας που εστιάσαμε 
περισσότερο καθώς έχει και τα περισσό-
τερα προβλήματα. Οι συνθήκες ήταν ικα-
νοποιητικές, δεδομένης και της εποχής, 
και ειδικά στον Άγιο Ισίδωρο η αναρρί-
χηση ήταν εφικτή από σχετικά νωρίς (πε-
ρίπου τέσσερις το απόγευμα) μιας και η 
περιοχή βρίσκεται στα 700 μέτρα από τη 
θάλασσα.
Στις 8 μέρες που η ομάδα βρέθηκε στο 
νησί έγιναν αρκετές επαναλήψεις με δυ-
σκολίες από 6a έως και 7b και μας δό-
θηκε η ευκαιρία να σκαρφαλώσουμε 
μερικές πολύ όμορφες γραμμές και που 
σίγουρα για κάποιες από αυτές αξίζει  μια 
επίσκεψη στο νησί.
Η ομάδα αποτελούνταν από τους Κατέρη  
Αλεξία, Ευαγγελοπούλου Νατάσα, Τσια-
ούση Ορφέα, Πεντεφούντη Κώστα, Βου-
βονίκο Κώστα που είναι αθλητές και μέλη 
του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης, καθώς και από 
τους Κοτσιμπέλη Μιχάλη, Γκαιρό Νικόλα 
και Ρασιά Ολίνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το νησί λόγω της 
ποικιλομορφίας του και του κλίματός του 
είναι ένας αναρριχητικός προορισμός για 
όλο το χρόνο και υπάρχει επίσης η δυνα-
τότητα για σπορ αναρρίχηση. 

Πληροφορίες για το νησί μπορείτε να 
βρείτε στο  fb ikariamag.

Στα καταγάλανα νερά του βορειοανατολικού Αιγαίου βρίσκεται το νησί της Ικαρίας που 
τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε πολυσύχναστο τουριστικό προορισμό. Τι έχει να 
προσφέρει όμως στον επίδοξο αναρριχητή; Αυτό γίνεται γρήγορα κατανοητό με το που 
πλησιάζει το καράβι στο νησί, καθώς αντιλαμβάνεσαι με την πρώτη ματιά ότι πρόκειται 
για έναν τεράστιο βράχινο παράδεισο.
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ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

επιπλέον σημαίνει ότι:

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

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

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

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

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

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

οί προκαταβολεΣ Σε περίπτωΣή ματαίωΣήΣ τήΣ ΣυμμετοΧήΣ ουτε επίΣτρεφο-
νταί, ουτε ΣυμΨήφίΖονταί με αλλή υποΧρεωΣή του καταβαλλοντοΣ
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προΓραμμα αναΒασεΩν Και εΞορμΗσεΩν /απριλιοσ 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
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προΓραμμα αναΒασεΩν Και εΞορμΗσεΩν /μαϊοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-05-19

ΠΑΪΚΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παλιοχώρι (1.130 μ.), Γκόλα Τσούκα (1.647 
μ.), Πεντάλοφος (450 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +621-1200 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παλιοχώρι (1.130 μ.), Γκόλα Τσούκα (1.647 
μ.), 
Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-723 μ.  
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος 
 Πετρούδης
✪ Νίκος 
Αρβανίτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-05-19

ΚΕΡΚΙΝΗ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από τον Καβαλάρη (220 μ.), Πέντε Βρύσες 
(570 μ.), 
Παλιό Τριεθνές (1.476 μ.) 
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  
Απόσταση: 21,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.430 μ.  
ώρες πορείας: 8-9, Β.Δ.: 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από τον Καβαλάρη (220μ.), Πέντε Βρύσες 
(570 μ.)
Απόστ.μετ’επιστρ.:9,0 χλμ., Υ.Δ.: +-430 μ.  
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Παναγιώτης
Τσιλιμιγκάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-05-19

ΦΑΛΑΚΡΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από το Κ. Νευροκόπι (560 μ.) -Αγ. Πνεύμα 
(1.631 μ.)  
Απόστ.μετ’επιστ.: 17,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.670 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από το Κ. Νευροκόπι (560 μ.) -κορυφή 
(1.246 μ.)  
Απόστ.μετ’επιστρ.:8,0 χλμ., Υ.Δ.: +-710 μ.  
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης
Μάρδας
✪ Ναταλία
Παπουνίδου

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-05-19

ΒΕΡΜΙΟ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 
Από 3-5 Πηγάδια – Σιδεράκι - Σιαμπα-
νίτσα
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η  Π Ο Ρ Ε Ι Α  Απόστ.μετ’ε-
πιστρ.:15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-810 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Πετρούδης
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
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προΓραμμα αναΒασεΩν Και εΞορμΗσεΩν /ιουνιοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
02-06-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πριόνια (1.060 μ.), Καλόγερος (2.677 μ.), 
Λιβαδάκι (2.382 μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Π Ο Ρ Ε Ι Α 
Απόστ.: 20,0 χλμ., Υ.Δ.: +-2.013 μ.  
ώρες πορείας: 9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πριόνια (1.060 μ.), καταφ. Αγαπητού 
(2.035 μ.) 
Απόστ. μετ’ επιστρ.:11,0 χλμ., Υ.Δ.:+-1.335 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης 
Κυριακόπουλος
✪ Ελένη 
Αποστολίδου

ΚΥΡΙΑΚΗ
09-06-19

ΠΙΕΡΙΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από τη Ρητίνη (560 μ.), Σαρακατσάνα (1.700 μ.), 
Απόστ. μετ’επιστρ.:20,0 χλμ., Υ.Δ.:+-1.625 μ.  
ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από τη Ρητίνη (560 μ.), Ύψωμα (1509) 
Απόστ.μετ’επιστρ.:15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1362 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αντώνης 
Αθανασιάδης
✪ Σίσσυ
Τσάλη

ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

15-06-19
ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
17-06-19

ΖΑΓΟΡΟχΩΡΙΑ
ΜΕ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ: α) Βραδέτο - Γκαμήλα 
(2.495 μ.) – Μικρό Πάπιγκο
β) Πάπιγκο – Καλύβια Κλειδωνιάς
γ) Βίκος – πηγές Βοϊδομάτη – Μ. Πάπιγκο
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23-06-19

ΤΖΕΝΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Νότια (620 μ.) – Μικρή Τζένα (2.064 μ.)
Απόστ.μετ’επιστρ.:17,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.773 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πρόδρομο (230 μ.) - Νότια (620 μ.) 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θόδωρος 
Φρούτης
✪ Φίλιππος
Κουκουτσίλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
30-06-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από ΚΕΟΑΧ (1.700 μ.) – Σκολιό (2.905 μ.)
Απόστ.μετ’επιστρ.:16,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.288 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από ΚΕΟΑΧ (1.700 μ.) – Αγ. Αντώνιος (2.816 μ.)
Απόστ.μετ’επιστρ.:13,5 χλμ., Υ.Δ.: +-1.173 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κώστας
Κωτούλας
✪ Γιάννης
Σιώπης 
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προΓραμμα αναΒασεΩν Και εΞορμΗσεΩν /ιουλιοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
07-07-19

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Καρίτσα (290 μ.), Λιβάδι Σταυρού (1.531 μ.), 
καταφ. Κισσάβου (1.531 μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Π Ο Ρ Ε Ι Α 
Απόστ.: 24,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.982 μ.  
ώρες πορείας: 8-9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Καρίτσα (290 μ.), Λιβάδι Σταυρού (1.531 μ.) 
Απόστ. μετ’ επιστρ.:11,0 χλμ., Υ.Δ.:+-1.642 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 2
(...και μπάνιο στην παραλία Στομίου).

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Βαγγέλης
Κιάκος
✪ Χρήστος
Ελευθεριάδης

ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-07-19

ΩΣ
ΠΕΜΠΤΗ
25-07-19

ΙΡΑΝ
14 μέρες στα βουνά και τον πολιτισμό της 
Περσίας 

ΤΕΧΕΡΑΝΗ, KOLAK CHAL PEAK, 
ΑΛΑΜΟΥΤ,  ALAMUT VALLEY,  TOCHAL 
SUMMIT, ΙΣΦΑΧΑΝ, ΥΑζΝΤ,  SHIR KUH 
PEAK, ΠΑΣΑΡΓΕΔΕΣ, ΠΕΡΣΕΠΟΛΗ, 
ΣΙΡΑζ.     

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
14-07-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Βασίλειο (220 μ.), Διασέλα (1.100 μ.), 
ρέμα Ορλιάς (570 μ.), 
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η
Απόσταση:11,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.290 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2
(…και μπάνιο στους καταρράκτες του Ορλιά) 

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος 
Πετρούδης
✪ Γιώργος 
Κούγκας

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-07-19

ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΟΡΗ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Στεφανινά (480 μ.), ρέμα Νερομάν-
νας,  Γιανίτσι (1.090 μ.), 
Απόσταση:12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-882 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2
(…και μπάνιο στην Ασπροβάλτα)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Παπαδόπουλος
✪ Μαρία 
Λάιου

ΚΥΡΙΑΚΗ
28-07-19

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Ραψάνη (470 μ.), Κρανιά (610 μ.), 
Νέοι Πόροι (485 μ.), 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση:16,0 χλμ., Υ.Δ.: +-878 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2
(…και μπάνιο στον Πλαταμώνα)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Νίκος
Κοντός
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πολυΗμερεσ εΞορμΗσεισ ΚαλοΚαιριου  

αυΓουστοσ 2019

ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-07-19

ΩΣ
ΠΕΜΠΤΗ
25-07-19

ΤΕχΕΡΑΝΗ, KOLAK CHAL PEAK, 
ΑΛΑΜΟΥΤ,  ALAMUT VALLEY,  TOCHAL 
SUMMIT, ΙΣΦΑχΑΝ, ΥΑΖΝΤ,  SHIR KUH 
PEAK, ΠΑΣΑΡΓΕΔΕΣ, ΠΕΡΣΕΠΟΛΗ, 
ΣΙΡΑΖ. 

ΑΠΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ
24-08-19

ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
01-09-19

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΙ, ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ, 
ΔΙΑΣχΙΣΗ ΤΡΟΥΠΗ – ΣΚΙΝΟΣ, ΔΙΡΦΥΣ, 
ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ ΣΤΥΡΩΝ, ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ 
ΟχΗΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΔΗΜΟΣΑΡΗ.

14 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟλΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ

9 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΔΡΑΚΟΣΠΙΤΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ιουλιοσ  2019



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ36

ενΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗμΑ ΚΑθΟρΙΣμΟΥ ΒΑθμΟΥ δΥΣΚΟΛΙΑΣ δΙΑδρΟμων



ΤΕΥΧΟΣ 190, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 37
Καταρράκτης Λειβαδίτη.
φώτο Ελένη Βαχαρίδου.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ38



ΤΕΥΧΟΣ 190, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 39

Φτάσαμε βράδυ. Οι αλυσίδες 
δεν μας έκαναν τη χάρη. 
Σπάσαμε δυο ζευγάρια μέχρι 
να αναγκαστούμε να εγκα-
ταλείψουμε το αυτοκίνητο. 

Συνεχίσαμε αμέσως μετά με τα πόδια. Ο 
καιρός κακός, με χαλάζι στην αρχή. Το 
έλκηθρο με τα πράγματα, μας ξεκούραζε 
αρκετά. Μόνο στις χιονούρες δεν τα κα-
τάφερνε. Στο καταφύγιο φτάσαμε μεσά-
νυχτα. Λίγο φαγητό και λίγος ύπνος στο 
χιόνι, μέχρι τα χαράματα.
“Τι κάνω εγώ εδώ’’; Πάντοτε η ίδια άρ-
νηση μέσα μου όταν ανοίγω τον υπνό-
σακο. Έξω όλα είναι παγωμένα. Το ίδιο 
και τα δάχτυλά μου σε λίγα δευτερόλεπτα. 
“Γρήγορα, να τσιμπήσουμε κάτι και ξεκι-

νάμε’’. Η ομίχλη πυκνή. Δεν έχει ξημερώ-
σει ακόμα. Χιονίζει ελαφρά. “Άκου! Άκου 
το χιόνι’’! Στην κορυφή μια χιονοθύελλα 
μας περιμένει. Δεν μπορείς να την αντι-
κρίσεις κατάμουτρα. Οι βλεφαρίδες και 
τα μάτια μας έχουν παγώσει. Δεν υπάρ-
χει χρόνος για φωτογραφίες. Κάθε λεπτό 
φαίνεται κρίσιμο. 
Το λούκι της κατάβασης είναι απότομο. 
Είμαι αργός, το θυμάμαι. Δεν το απο-
λαμβάνω. Κοιτάω επάνω: Χιονοθύελλα. 
Κοιτάω κάτω: Πολύ μακριά! Ο αέρας έχει 
σταματήσει. Τώρα ένα ποτάμι χιόνι μας 
λούζει. “Τι κάνω εγώ εδώ’’; 
Στη βάση της διαδρομής ανταλλάσουμε 
δυο κουβέντες. “Δεν θα μπούμε Εγκεφα-
λικό, πάμε για Θυσία’’. Μου φαίνονται 

Μια περιπέτεια με πρωταγωνιστές το Νίκο Κοντό και το Γιάννη Πίτρη.

Sacrifice - Θυσία, 
Χειμερινό Παγγαίο
“Τους ανθρώπους που ονειρεύονται κι επιχειρούν για τα μεγάλα, σπάνια θα τους ακούσεις να 
μιλούν για τα κατορθώματά τους. Αντίθετα όλοι οι άλλοι θα σου εξιστορήσουν από μόνοι τους 
όσα κατάφεραν.’’ 
Δεν άκουγες συχνά τον κόσμο να μιλάει γι’ αυτά τα πράγματα. Θαρρείς και ήταν απαγορευμέ-
να. Θαρρείς και το μυστήριο όλων αυτών εκεί ψηλά, δεν άφηνε πολλά περιθώρια για φλύαρες 
συζητήσεις. 
Λίγοι, μονάχα λίγοι. Σκυθρωποί και λιγομίλητοι ονειρεύονταν και σχεδίαζαν σιωπηλά. Δυο - 
τρεις, όχι πολλοί. Αυτά τα σχέδια δε θέλουν περισσότερους.
Έτσι συνέβη και μ’ εμάς. Ένα τηλεφώνημα αργοπορημένο και μια ιδέα από καιρό ξεχασμένη: 
Χειμερινό Παγγαίο!
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το ίδιο μακρινά και ξένα και τα δύο ονό-
ματα. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά θέλω όλο 
αυτό να τελειώσει.
Πρώτο ρελέ: Ένα θαμμένο δέντρο. Λίγη 
ξεκούραση. Ο σχοινοσύντροφος μού λέει 
συνέχεια κάτι για τις συνθήκες. Αδυνα-
τώ να ενθουσιαστώ. Γύρω υπάρχει μόνο 
κρύο. Όλα είναι παγωμένα. Ό,τι ακου-
μπάω μοιάζει ξένο. Δεν εγκαταλείπουμε. 
Αποφασίζουμε μαζί ότι θα τα καταφέρου-
με. 
Δεύτερο ρελέ: Μια ράμπα χιονιού. Και 
από τις δύο πλευρές το κενό. Είμαστε 
άβολα. Τα καρφιά, μου φαίνονται λίγα και 
αμφίβολα. Πρέπει  να τα εμπιστευτούμε. 
Το σύννεφο σπάει για λίγο. Ακίνητος 
στον χώρο που μου αναλογεί κοιτάω τρι-
γύρω. “Είμαστε τόσο μικροί’’!
“Τα δύσκολα πέρασαν’’ τον ακούω να 
μου φωνάζει καθώς φτάνω κοντά του. Ο 

καιρός ανοίγει. Για λίγο. Ο ουρανός είναι 
γαλάζιος και πάλι. Ήλιος. Η ομορφιά του 
απόκρημνου τοπίου είναι καθηλωτική. 
Κάτι μέσα μου χαίρεται. Το κορμί μου 
πονάει. 
Στο τελευταίο ρελέ δεν ακουγόμαστε. “Η 
θύελλα της κορυφής’’. Έχω εξαντληθεί. 
Τα καρφιά δεν βγαίνουν. Μέσω του σκοι-
νιού προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. 
Μάταια. Κάνουμε υπομονή. Και οι δύο. 
Το πιο δύσκολο βήμα ήταν το “προηγού-
μενο” σκέφτομαι.
Καθώς βγαίνω στην κορυφή, τον βλέπω 
να μου χαμογελάει. Φωνάζει χαρούμε-
νος. Δεν τον ακούω. O άνεμος συνεχίζει 
να μας χτυπάει δυνατά. Αγκαλιαζόμαστε. 
“Τα καταφέραμε’’! Κοιτάμε τριγύρω. 
“Τι κάνουμε εμείς εδώ’’; 
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Το οριακό στρώμα K-Pg 
στη Scaglia Rossa.

Δεν ήταν η αρχαία αρχιτεκτονική των Ετρού-
σκων και των Ρωμαίων που τράβηξε τον 
Walter Alvarez, ένα νέο Αμερικανό γεωλό-
γο από το Μπέρκλεϋ, στα τέλη της δεκαετίας 
του ’70 στο Gubbio, μια αρχαία πόλη στην 

Ούμπρια της Ιταλίας, 200 χλμ. ΒΑ της Ρώμης. Ακριβώς 
έξω από την πόλη απλώνεται το όνειρο κάθε γεωλόγου – 
ένας από τους πιο εκτενείς και συνεχείς σχηματισμούς 
διαδοχικών ιζηματογενών ασβεστολιθικών στρωμάτων 
στον πλανήτη. Έχοντας το γραφικό όνομα “Scaglia Ros-
sa” λόγω του ροζ χρώματος των πετρωμάτων του, ο σχη-
ματισμός, ο οποίος κάποτε αποτελούσε βυθό θάλασσας, 
διανύει κάπου 400 μ. και αντιπροσωπεύει περί τα 50 
εκατομμύρια χρόνια γήινης ιστορίας. 
Αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα 
του περίφημου οριακού στρώματος K-Pg, ενός λεπτού, 
πάχους μόλις ενός εκατοστού, στρώματος αργίλου που 
χωρίζει τα πετρώματα της Κρητιδικής περιόδου, της τε-
λευταίας περιόδου του Μεσοζωικού Αιώνα που φιλοξε-
νούσε τους δεινόσαυρους, από αυτά της Παλαιόκαινης 
περιόδου, της πρώτης περιόδου του Νεοζωικού Αιώνα, 
του αιώνα των θηλαστικών που φθάνει μέχρι τις μέρες 
μας. Το εντυπωσιακό είναι ότι το στρώμα K-Pg μπορεί 
να το δεί κανείς σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη 
όπου έχουν αποκαλυφθεί ιζήματα της περιόδου αυτής, 
πριν από περίπου 66 εκ. χρόνια.
Ο Walter πήγε λοιπόν στη Scaglia Rossa με το σκοπό να 
μελετήσει αυτή την απότομη μετάβαση των πετρωμάτων 
από τη μία περίοδο στην άλλη, εφαρμόζοντας μια συνη-
θισμένη στους γεωλόγους μέθοδο, αυτήν της μελέτης 
των απολιθωμάτων. Κι αυτό που παρατήρησε τον γέμισε 
προβληματισμό. Τα ανοιχτόχρωμα ασβεστολιθικά ιζημα-
τογενή πετρώματα της Κρητιδικής περιόδου ήταν πολύ 
πλούσια σε υπολείμματα τρηματοφόρων (συνηθισμένο 

το τέλος του μεσοζωικού Κόσμου 
ή

πως ένας μετωρίτης τελείωσε 
τη Γη των Δεινοσαύρων

Kείμενο: Σοφία Παπαλεξίου, Φυσικός, MSc, PhD
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Τα τρηματοφόρα της Κρητιδικής και της Παλαιόκαινης περιόδου.

είδος μονοκύτταρων πρωτόζωων που 
ζούσαν στους ωκεανούς, είδος πλαγκτού), 
ενώ τα ανώτερα και πιο σκούρα ιζήματα 
της πιο πρόσφατης Παλαιόκαινης περιό-
δου φιλοξενούσαν ελάχιστα και πολύ μι-
κρότερα τρηματοφόρα. Το δε ενδιάμεσο 
οριακό στρώμα K-Pg δεν είχε καθόλου. 
Τι είχε συμβεί για να προξενήσει μια τέ-
τοια καταστροφή στα τρηματοφόρα; Πόσο 
γρήγορα συνέβη; Πόσο μακρά ήταν η πε-
ρίοδος που αντιπροσώπευε αυτή η αλλα-
γή με το λεπτό οριακό στρώμα αργίλου; 
Αυτά τα ερωτήματα για τα φαινομενι-
κά ασήμαντα μικροσκοπικά όντα και το 
στρώμα αργίλου του ενός εκατοστού σε 
ένα βράχο 400 μ. μπορεί να μοιάζουν τε-
τριμμένα αλλά η αναζήτηση των απαντή-
σεων οδήγησε τον Walter σε μια συγκλο-
νιστική ανακάλυψη για μια από τις σημα-
ντικότερες ημέρες της γήινης ιστορίας. 
Θα κάνω εδώ μια παρένθεση για να ανα-
φέρω κάτι που ίσως δεν είναι γνωστό σε 
πολλούς. Η γνωστή σε όλους μας μαζική 
εξαφάνιση των ειδών που εξάλειψε ολο-
σχερώς τους δεινόσαυρους, δεν είναι 
ούτε η μοναδική αλλά ούτε και η μεγα-
λύτερη μαζική εξαφάνιση που υπέστη 
ποτέ η ζωή στον πλανήτη. Ήταν απλά 
η τελευταία και συνεπώς πιο πρόσφατη 
από πέντε μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις 
και η τρίτη πιο καταστροφική. Μέσω της 
μελέτης των πετρωμάτων και των απολι-
θωμάτων, γεωλόγοι και παλαιοντολόγοι 
κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν και 

να φέρουν στο φως πολλά στοιχεία της 
εξέλιξης της ζωής στη Γη.
Η Γη σχηματίστηκε μαζί με το ηλιακό 
σύστημα πριν από 4,6 δισ. χρόνια, από 
συγκέντρωση υλικού από το ηλιακό νε-
φέλωμα. Η επιφάνειά της για εκατομμύ-
ρια χρόνια ήταν σε ρευστή μορφή εξαιτί-
ας της εξαιρετικά έντονης ηφαιστειακής 
δραστηριότητας και των συχνών συ-
γκρούσεων με άλλα ουράνια σώματα.
Μία πολύ μεγάλη σύγκρουση πιστεύεται 
ότι προκάλεσε τη λόξωση του γήινου άξο-
να και τη δημιουργία της Σελήνης. Με 
την πάροδο των αιώνων η γήινη επιφά-
νεια ψύχθηκε και σχημάτισε ένα στερεό 
φλοιό, επιτρέποντας μεταγενέστερα και 
την ύπαρξη ποσοτήτων νερού σε υγρή 
κατάσταση. Οι αρχαιότερες ενδείξεις ζωής 
πάνω στη Γη είναι βιογενής γραφίτης που 
βρέθηκε σε μεταϊζηματογενή πετρώματα 
ηλικίας 3,7 δισ. ετών στη Δυτική Γροιλαν-
δία και μικροβιακά απολιθώματα σε ψαμ-
μίτη ηλικίας 3,48 δισ. ετών στη Δυτική 
Αυστραλία. Ζωή ικανή να φωτοσυνθέτει 
πρωτοεμφανίσθηκε πριν από περίπου 2 
δισ. έτη, οπότε και άρχισε να εμπλουτίζει 
την ατμόσφαιρα με οξυγόνο. Ακολουθεί 
μια μακρά περίοδος, το «βαρετό δισεκα-
τομμύριο» όπου η  ζωή παρέμεινε κυρίως 
μικροσκοπική μέχρι πριν από περίπου 
580 εκατομμύρια έτη, όταν αναπτύχθη-
καν σύνθετοι πολυκύτταροι οργανισμοί. 
Κατά τη διάρκεια της Κάμβριας περιόδου 
η ζωή γνώρισε μία απότομη δημιουργία 
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μεγάλης ποικιλίας μορφών, την Κάμβρια 
έκρηξη, πριν 530 εκ. χρόνια, οπότε και 
γεννήθηκαν οι περισσότερες βασικές συ-
νομοταξίες.  
Από τότε η ζωη εξελίχτηκε με πολλά σκα-
μπανεβάσματα την ιστορία των οποίων 
προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε 
μελετώντας τους γεωλογικούς σχηματι-
σμούς και τα απολιθώματα. Για χρόνια η 
επικρατούσα άποψη σχετικά με την εξέ-
λιξη της ζωής καθοριζόταν από την αρχή 
της «σταδιακότητας» με αντιπροσωπευ-
τικότερο εκπρόσωπο τον Δαρβίνο με τον 
περίφημο νόμο του της φυσικής επιλογής 
βάσει του οποίου οι αλλαγές χρειάζονται 
πολλές γενιές για να γίνουν και σύμφω-
να με τον οποίο δεν υφίσταται εξαφάνιση 
κάποιου είδους αλλά απλά μετεξέλιξή του 
σε ένα ή περισσότερα άλλα είδη. 
Η πρώτη αναγνώριση της εξαφάνισης 
κάποιου είδους έγινε στις αρχές του 19ου 
αιώνα από τον Γάλλο βαρόνο και φυσι-
οδίφη George Cuvier (θεωρείται από 
πολλούς ο πατέρας της παλαιοντολο-
γίας) όταν απέδειξε ότι τα μαστόδοντα 
και τα μαμούθ εξαφανίστηκαν και δεν 
αποτελούν πρόγονο κάποιου σημερινού 
είδους. 
Πως όμως προσδιορίζει κανείς τους 
ρυθμούς εξαφάνισης των ειδών στο 
μακρύ παρελθόν; Με την καταμέτρηση 
των υπαρχόντων ειδών σε κάθε χρονι-
κή περίοδο! Μα ακόμα και σήμερα, δεν 
έχουμε καταφέρει να καταμετρήσουμε 
όλα τα σημερινά είδη. Τα μέχρι στιγ-
μής καταγεγραμμένα είναι μεταξύ 2 και 
3.000.000, ενώ οι τελευταίες εκτιμήσεις 
τα ανεβάζουν σε 8,7 εκ. Σύγχυση εισάγει 
επίσης και ο ορισμός: Αναφερόμαστε στη 
λέξη «είδος» ενώ οι επιστήμονες συνή-
θως θεωρούν το «γένος» ως πιο χρήσιμη 
ομαδοποίηση. Έχει μεγάλη διαφορά η 
αποτίμηση με βάση τον ένα ή τον άλλο 
γιατί ένα γένος μπορεί να περιλαμβάνει 
και δεκάδες είδη.
Παρά τις πολλές δυσκολίες, οι επιστή-
μονες με βάση ένα ολοένα και μεγαλύ-
τερο αρχείο καταγραφής απολιθωμάτων 
εδραίωσαν το ότι υπάρχει μία συνέχεια 
στο ρυθμό εμφάνισης και εξαφάνισης 

των ειδών. Όταν αυτή η συνέχεια διατα-
ράσσεται από κάποιες κατακλυσμικές αλ-
λαγές ή καταστροφικά γεγονότα έχουμε 
ραγδαία και απότομη αύξηση του ρυθμού 
εξαφάνισης δηλ «μαζικές εξαφανίσεις 
των ειδών».

οι Μεγάλες Πέντε

Το 1982 οι παλαιοντολόγοι Τζακ Σεπκό-
σκι και Ντέιβιντ Ράουπ του Παν/μίου 
του Σικάγο  έκαναν εργασία σταθμό στην 
παλαιοντοβιολογία αναλύοντας ποσοτικά 
όλα τα μέχρι τότε δεδομένα του αρχείου 
καταγραφής απολιθωμάτων. Κατάφεραν 
να ταυτοποιήσουν 5 μεγάλες μαζικές 
εξαφανίσεις των ειδών και περίπου 20 
μικρότερες κατά τη διάρκεια του Φανε-
ροζωϊκού μεγααιώνα (που περιλαμβάνει 
τον Παλαιοζωικό, τον Μεσοζωικό και τον 
Νεοζωικό αιώνα), ξεκινάει δηλαδή με την 
Κάμβρια περίοδο πριν 540 εκ. έτη και 
φθάνει μέχρι σήμερα.
Η Ορδοβίκια – Σιλούρια μαζική εξαφάνι-
ση είναι η παλαιότερη καταγεγραμμένη 
μαζική εξαφάνιση των ειδών και η δεύτε-
ρη πιο καταστροφική. Συνέβη μεταξύ 450 
– 400 εκ. ετών. Τότε, ουσιαστικά όλη η 
ζωή ήταν ωκεάνια. Το 85% περίπου των 
ειδών εξαφανίστηκε σε 2 στάδια κατά τη 
διάρκεια 3,5 εκ. ετών. Αιτία; Αρχικά μάλ-
λον πτώση θερμοκρασιών και μαζικές 
παγετοποιήσεις με πτώση της στάθμης 
υδάτων που εξαφάνισαν πανίδα τροπι-
κών κλιμάτων όπως τροπικό πλανγκτόν, 
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είδη που ζούσαν σε ρηχά ύδατα, προγό-
νοι αστεριών και αχινών, τριλοβίτες και 
κοράλια. Ακολούθως η άνοδος θερμο-
κρασιών εξαφάνισε όλα τα είδη κοραλι-
ών, τριλοβιτών, βραχιοπόδων κ.λ.π. που 
είχαν προσαρμοσθεί στο κρύο.
Η 2η μαζική εξαφάνιση είναι της  Ύστερης 
Δεβόνιας περιόδου. Ξεκίνησε περίπου 
πριν από 380 εκ. έτη όταν η ξηρά είχε αρ-
χίσει να αποικείται από φυτά και έντομα. 
Διήρκεσε αρκετά, περίπου 20.000.000 
χρόνια. Φαίνεται να είχε μερικούς (από 3 
έως 7) «παλμούς» εξαφάνισης διάρκειας 
λίγων εκ. ετών. Χτύπησε κι αυτή κυρίως 
την ωκεάνια ζωή εξαφανίζοντας το 25% 
των οικογενειών και το 50% των γενών, 
ενώ εξαφάνισε σχεδόν ολοσχερώς οργα-
νισμούς που σχηματίζουν υφάλους όπως 
κοράλια και στρωματοπορώδη (σπόγκοι 
κλπ). Υποθέσεις για τα αίτια περιλαμβά-
νουν μεταβολές στάθμης θαλασσών, ωκε-
άνεια ανοξία, χωρίς να αποκλείεται και η 
πτώση κάποιου κομήτη.  Ωστόσο υπάρ-
χει και η σκέψη ότι επρόκειτο απλώς 
για αποτέλεσμα σημαντικά χαμηλότερου 
ρυθμού γέννησης νέων ειδών, αναντί-
στοιχη του φυσιολογικά αναμενόμενου 
ρυθμού εξαφάνισης. 
Η Πέρμια – Τριαδική (P-Tr) εξαφάνιση, 
η τρίτη κατά σειρά ήταν και η μεγαλύτε-
ρη και πιο σαρωτική που έχει καταγρα-
φεί στoν πλανήτη. Το 90% έως 95% των 
υδρόβιων οργανισμών εξαφανίστηκαν, 

όπως και 70% των χερσαίων. Η χερσαία 
ζωή περιελάμβανε ποικίλα φυτά, αρθρό-
ποδα, μαλάκια, αμφίβια και ερπετά. Γεω-
λογικές μαρτυρίες υποδεικνύουν μαζικές 
εκτονώσεις βασαλτικού μάγματος στην 
περιοχή της Σιβηρίας (με θέρμανση του 
πλανήτη, μείωση οξυγόνου, δηλητηρία-
ση ατμόσφαιρας κ.λ.π.) που σχεδόν σί-
γουρα συνέβαλε εάν όχι προκάλεσε την 
καταστροφή. Σύμφωνα με άλλη θεωρία 
η εξαφάνιση συνδέεται με τις ωκεάνει-
ες αναθυμιάσεις υδροθείου. Η ζωή για 
να ανακάμψει χρειάστηκε 30 εκ. χρόνια. 
Φτέρες και μύκητες αντικατέστησαν τα 
χαμένα ήδη χλωρίδας, ενώ οι πρωτοεμ-
φανιζόμενοι αρχόσαυροι και θηκόδοντα 
εξελίχθηκαν κατά την Τριασική περίοδο 
στους δεινόσαυρους.
Η τέταρτη κατά σειρά μαζική εξάλειψη 
των ειδών συνέβη μόλις 40-50 εκ. χρό-
νια μετά την P-Tr καταστροφή κατά την 
Ύστερη Τριαδική περίοδο πριν από 200 
εκ. έτη εξαφανιζοντας περίπου το 75% 
όλων των ειδών. Οι περισσότεροι θαλάσ-
σιοι θηρευτές εξαλείφθηκαν καθώς και 
είδη σπόγγων, κοραλιών, βραχιοπόδων, 
αμμονιδών. Εξαλείφθηκαν επίσης και τα 
περισσότερα θηλαστικόμορφα όντα και 
πολλά μεγάλα αμφίβια. Υποθέσεις για τα 
αίτια περιλαμβάνουν χαμήλωμα στάθμης 
θαλασσών ή και ξεκίνημα του ηφαιστει-
ογενούς ρήγματος που τελικά σχημάτισε 
τον Ατλαντικό. Η εξαφάνιση αυτή, απο-
μακρύνοντας οποιοδήποτε ανταγωνισμό 
στην ξηρά, άνοιξε το δρόμο στην επο-
χή της κυριαρχίας των δεινοσαύρων οι 
οποίοι αναπτύχθηκαν ανενόχλητοι για 
σχεδόν 200 εκ. χρόνια. 
Οι μαζικές εξαφανίσεις καταστρέφουν τη 
ζωή, αλλά, από την άλλη, επαναφέρουν 
τις συνθήκες για την εξέλιξη της ζωής. 
Η Ιουράσια περίοδος που ακολούθησε (η 
μεσαία από τις 3 περιόδους του Μεσο-
ζωικού αιώνα: Τριαδική-Ιουράσια-Κρη-
τιδική) είναι διάσημη από το βιβλίο και 
τις ταινίες που πήραν το όνομά τους από 
αυτήν, αν και κατά τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο δεν ζούσαν ακόμη όλα τα όντα που 
εμφανιζόντουσαν στην ταινία «Τζουρά-
σικ Παρκ». Αλλά η Ιουράσια περίοδος 



ΤΕΥΧΟΣ 190, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 47

είναι πράγματι η εποχή στην οποία κυ-
ριάρχησαν οι δεινόσαυροι – φτάνοντας 
στη μέγιστη ακμή τους στο οικοσύστημα 
της ξηράς περί την ύστερη Ιουράσια πε-
ρίοδο. Ιπτάμενα ερπετά, κροκόδειλοι, χε-
λώνες και σαύρες πολλαπλασιάστηκαν σε 
μια περίοδο κατά την οποία εξελίχθηκαν 
επίσης και τα θηλαστικά, παρόλο που οι 
μέρες τους κάτω από τους προβολείς της 
δημοσιότητας θα έπρεπε να περιμένουν 
την επόμενη μαζική εξαφάνιση που θα 
ακολουθούσε. 
Η πέμπτη και πιο πρόσφατη μαζική εξα-
φάνιση είναι πιθανότατα και η πιο διά-
σημη. Είναι αυτή που συνέβη στο όριο 
μεταξύ της Κρητιδικής, της τελευταίας 
περιόδου του Μεσοζωικού αιώνα, και 
της Παλαιόκαινης περιόδου, της πρώ-
της περιόδου του Νεοζωικού αιώνα, του 
αιώνα των θηλαστικών, η οποία φθάνει 
μέχρι τις μέρες μας. Αυτό το γεγονός, 
γνωστό ως «εξαφάνιση K-Pg» συνέβη 
πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια. Είναι 
ευρύτερα γνωστή ως αυτή που εξαφάνι-
σε τους δεινόσαυρους. Αλλά οι δεινόσαυ-
ροι δεν ήταν το μόνο είδος που εξαφανί-
στηκε. Περίπου το 75% των ειδών και το 
50% των γενών εξαφανίστηκαν. Μικρο-
σκοπικά θαλάσσια απολιθώματα, τα πιο 
συνηθισμένα στο αρχείο ιζηματογενών 
πετρωμάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
επειδή η αφθονία τους δίνει ένα λεπτο-
μερές αρχείο για το τι συνέβη. Κάθε εκα-
τοστό θαλασσίων εναποθέσεων αναλύε-
ται σε περίπου 10.000 χρόνια δραστηριό-
τητας, δίνοντας μια πολύ καθαρή εικόνα 
για το τι συνέβη στους ωκεανούς.
Τι όμως προκάλεσε το Τέλος των Δει-
νοσαύρων; Η άνθιση των δεινοσαύρων, 
η πιο μακραίωνη είδους στην ιστο-
ρία της ζωής στη Γη, διήρκεσε σχεδόν 
200.000.000 χρόνια και σταμάτησε από-
τομα 66 εκ. χρόνια πριν όπως φαίνεται 
ξεκάθαρα στο αρχείο απολιθωμάτων. Τι 
το τόσο δραματικά καταστροφικό μπορεί 
να συνέβη; Μεταξύ διαφόρων σεναρίων, 
δύο τα κυρίαρχα: Εκρηκτικά αυξημένη 
ηφαιστειακή δραστηριότητα στην περιοχή 
της σημερινής Κεντρικής Ασίας; Ή πτώση 
ενός εξωγήινου αντικειμένου δηλ μετεω-

ρίτη;
Η περιγραφή του πώς γεωλόγοι, φυσικοί, 
χημικοί και παλαιοντολόγοι κατέληξαν 
στην απάντηση είναι μια από τις συ-
ναρπαστικότερες ιστορίες της μοντέρνας 
επιστήμης! Ξεκινάει στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’70, στη Scaglia Rossa  της Ιτα-
λίας, με τον Walter Alvarez που πήγε για 
να μελετήσει το στρώμα K-Pg και στον 
οποίο επιστρέφουμε μετά από τη μεγάλη 
αυτή παρένθεση. 

Πως ήρθε η «επιφοίτηση»

Με δεδομένη την αρχή της «σταδιακό-
τητας» που είχε γαλουχήσει τους γεω-
λόγους μέχρι τότε, ο Walter έθεσε στόχο 
να μετρήσει το χρόνο που θα χρειαζόταν 
το λεπτό στρώμα αργίλου για να εναπο-
τεθεί, ώστε να μάθει αν η μετάβαση από 
την Κρητιδική περίοδο, με τα ιζήματα τα 
πλούσια σε απολιθώματα τρηματοφόρων 
(αλλά και δεινοσαύρων), στην Παλαιό-

Luis και Walter Alvarez στη Scaglia 
Rossa.
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καινη, με τα ιζήματα χωρίς απολιθώματα 
δεινοσαύρων και με ελάχιστα τρηματο-
φόρα,  ήταν εντέλει ξαφνική ή όχι. 
Για να απαντήσει στο ερώτημα ωστόσο 
θα χρειαζόταν κάποια βοήθεια. Είναι 
πολύ συνηθισμένο για τα παιδιά στο 
σχολείο να ζητάνε τη βοήθεια του γονιού 
για τις εργασίες τους στη φυσική και όχι 
μόνο. Είναι όμως εξαιρετικά ασυνήθι-
στο, όταν το «παιδί» κοντεύει πλέον τα 
40. Λίγα παιδιά όμως έχουν την τύχη να 
έχουν για μπαμπά ένα Νομπελίστα πυ-
ρηνικό φυσικό όπως ο  Walter. 
O Luis Alvarez ήξερε πολύ λίγα από γε-
ωλογία, ήξερε όμως πολλά από φυσική. 
Κεντρική φιγούρα κατά τη γέννηση και 
ανάπτυξη της πυρηνικής φυσικής, το 
βραβείο Νόμπελ που έλαβε το 1968 για 
τη δουλειά του στη Σωματιδιακή Φυσι-
κή έμοιαζε το καλύτερο επιστέγασμα σε 
μια λαμπρή καριέρα. Όταν όμως ο γιός 
του ο Walter του περιέγραψε το αίνιγμα 
που προσπαθούσε να επιλύσει, ο Luis 
που τότε κόντευε τα 70, απορροφήθηκε 
τόσο από αυτό που ξεκίνησε να ψάχνει 
τρόπους επίλυσης. 
Αυτό που σκέφτηκε μετά από την απόρ-
ριψη πολλών ιδεών είναι ότι η Γη δέχεται 
μια συνεχή ροή αστρικής σκόνης. Ανα-
λύοντας το ρυθμό εναπόθεσής της στα 
ιζήματα μπορεί κανείς να συμπεράνει τη 
διάρκεια σχηματισμού τους. Ως εκπρό-
σωπο της σκόνης επέλεξαν το ιρίδιο, ευ-
γενές μέταλλο που ανιχνεύεται σχετικά 
εύκολα και δεν υπάρχει στην επιφάνεια 
της Γης παρά μόνο από τις κοσμικές ενα-
ποθέσεις.

ιρίδιο και αστρική σκόνη – το 
κλειδί της απάντησης

Αναθέτει λοιπόν σε 2 πυρηνικούς φυ-
σικούς στο Εργαστήριο Ακτινοβολιών 
του Μπέρκλεϋ ειδικούς στην πυρηνική 
χημεία, τους Frank Asaro και Helen Mi-
chel, να αναλύσουν τα δείγματα από τη 
Scaglia Rossa του Walter. Το αποτέλε-
σμα εξέπληξε τους πάντες. Από κει που 
ανησυχούσαν αν θα έβρισκαν ίχνη ιρι-
δίου σε ένα τόσο λεπτό στρώμα, βρήκαν 

ποσότητες 30 φορές μεγαλύτερες του 
αναμενόμενου. Επρόκειτο για λάθος στη 
μέτρηση; Για να βεβαιωθούν μέτρησαν 
δείγματα από το όριο K-Pg σε άλλες το-
ποθεσίες του πλανήτη (Δανία, Ισπανία, 
Νέα Ζηλανδία) τα οποία επιβεβαίωσαν 
την κορυφή του ιριδίου και μάλιστα 160 
φορές υψηλότερη του αναμενόμενου. 
Άρα το φαινόμενο ήταν παγκόσμιο και 
είχε εξωγήινη προέλευση! Κάτι πολύ κακό 
είχε συμβεί κατά τη μετάβαση K-Pg. Tα 
τρηματοφόρα, ο πηλός, το ιρίδιο, οι δει-
νόσαυροι ήταν όλα κομμάτια ενός παζλ. 
Αλλά πως συνδέονταν; Κάθε σενάριο που 
εξέταζαν  αποκλειόταν γιατί δεν ήταν συμ-
βατό με όλα τα ευρήματα. Ένα από τα επι-
κρατέστερα για παράδειγμα, το εάν επρό-
κειτο για κάποιο σουπερνόβα, αποκλείστη-
κε επειδή θα έπρεπε μαζί με το ιρίδιο να 
είχαν ανιχνεύσει και πλουτώνιο, από το 
οποίο όμως δεν βρέθηκε ούτε ίχνος. 
Ο αστρονόμος συνάδελφος στο Μπέρ-
κλεϋ Κρις Μακ Κη πρότεινε πρώτος την 
ιδέα της πρόσκρουσης κάποιου αστερο-
ειδούς. Ήταν όμως αυτό η απάντηση; Το 
ερώτημα που ανέκυπτε ήταν: Πως ένα 
τέτοιο γεγονός μπορεί να εξηγήσει την 
καταστροφή χλωρίδας και πανίδας σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της Γης;
Ο Luis όμως θυμήθηκε ότι τεράστιες πο-
σότητες πετρωμάτων εκτινάχθηκαν στην 
ατμόσφαιρα κατά την μεγάλη ηφαιστεια-
κή έκρηξη του Κρακατόα  το 1883 και ότι  
η στάχτη που προέκυψε έκανε το γύρο 
της υδρογείου πριν εναποτεθεί σ΄αυτή 
μετά από 2 τουλάχιστον χρόνια. Κι ότι 
ραδιενεργά υλικά πυρηνικών δοκιμών 
αναμιγνύονταν γρήγορα στην ατμόσφαι-
ρα κάνοντας το γύρο της υδρογείου.
Κι εάν εντέλει αυτό ίσχυε, πόσο μεγάλος 
θα ήταν ο αστεροειδής; Από την μέση 
περιεκτικότητα των μετεωριτών σε ιρίδιο 
που είχε μετρηθεί και την ποσότητα του 
ιριδίου που εκτιμήθηκε ότι εναποτέθηκε 
στην υδρόγειο στο στρώμα K-Pg, ο Luis 
υπολόγισε ότι ο αστεροειδής θα πρέπει 
να ήταν περίπου 600 δισ. τόνων και να 
είχε διάμετρο 10-15 χλμ!
10-15 χλμ. μπορεί να μη μοιάζουν σημα-
ντικά συγκριτικά με τα 12.700 χλμ. της 
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διαμέτρου της Γης, αλλά αν λάβουμε υπό-
ψη ότι α) η ενέργεια της πρόσκρουσης εί-
ναι E=1/2 m υ2 και β) η ταχύτητα υ του 
αστεροειδούς  ήταν περίπου 25 km/s (πε-
ρίπου 90.000 χλμ./ώρα) προκύπτει ότι αυ-
τός χτύπησε τον πλανήτη με μια ενέργεια 
100.000.000 μεγατόνων ΤΝΤ (αντίστοιχη 
με 100 εκατομμύρια σημερινών ατομικών 
βομβών, που είναι και 10.000 φορές ισχυ-
ρότερες από αυτήν της Χιροσίμα).
Αυτή η ενέργεια θα άνοιγε κρατήρα δια-
μέτρου 200 χλμ. και βάθους 40 χλμ. και 
τεράστια ποσά υλικού θα εκτινάσσονταν 
από τη σύγκρουση. Η ομάδα είχε πλέον 
το σενάριο της καταστροφής των δεινο-
σαύρων και των τρηματοφόρων.
 
κόλαση στη γη - το τέλος του 
Μεσοζωϊκού κόσμου

Ο αστεροειδής διέσχισε την 
ατμόσφαιρα σε ένα δευτερόλε-
πτο. Θέρμανε τον αέρα φθάνο-
ντας θερμοκρασίες πολλές φορές 
μεγαλύτερες από αυτήν του 
ήλιου. Οτιδήποτε ζωντανό σε 
ακτίνα 1.000 χλμ. «ψήθηκε» μέσα 
στο πρώτο λεπτό. Τεράστιες πο-
σότητες εξαερωμένων και κονι-
ορτοποιημένων υλικών εκσφεν-
δονίστηκαν στην ατμόσφαιρα 
κάνοντας πολλές φορές το γύρο 
του πλανήτη πριν κατακρημνι-
στούν ως πύρινη καταιγίδα.

Ξεσπούν ακραίοι άνεμοι, και παλιρροϊ-
κά κύματα. Η Γη σείεται από το μεγαλύ-
τερο σεισμό στην ιστορία της. Σύννεφο 
υπέρθερμης σκόνης, στάχτης και ατμού 
εξαπλωνόταν με τεράστιες ταχύτητες ψή-
νοντας στην κυριολεξία τα πάντα. Στα 16 
πρώτα λεπτά η Β. Αμερική από παράδει-
σος μετατρέπεται σε κόλαση. Στα 45’ η 
θερμοκρασία στη Μογγολία φθάνει τους 
150ο C. Τρισεκατομμύρια τόνοι υλικού που 
εκτοξεύονται στην στρατόσφαιρα, επι-

στρέφουν ως πύρινη βροχή, αυξάνοντας 
τη θερμοκρασία της Γης και προξενώντας 
πυρκαγιές σε όλη την υδρόγειο. Νερό, αέ-
ρας, έδαφος δηλητηριάζονται από τις ανα-
θυμιάσεις, αλλά και από τα βαρέα μέταλλα 
του μετεωρίτη. Απελευθερώνεται θείο που 
ως θειικό οξύ παραμένει στην ατμόσφαι-
ρα και μπλοκάρει για χρόνια το φως του 
Ήλιου προκαλώντας ψύξη μετά από τη 
θέρμανση. Εμποδίζεται η φωτοσύνθεση 
και διαρηγνύεται η τροφική αλυσίδα. Χά-
νεται πάνω από το 50% της βιομάζας του 
πλανήτη. Τέλος, δεν επιζεί κανένα ζώο με-
γαλύτερο των 25 kg. 
Ο πλανήτης χρειάστηκε 1 εκατομμύριο 
χρόνια για να ανακάμψει αλλά ο δρόμος 
για την κυριαρχία των θηλαστικών έχει 
πλέον ανοίξει.

αλλά που είναι η τρύπα;

Οι Luis και Walter Alvarez, Frank Asaro 
και Helen Mitchel συνέθεσαν όλα τα κο-
μάτια του παζλ αυτού – τα τρηματοφόρα 
του Gubbio, την ανωμαλία του ιριδίου, τη 
θεωρία του αστεροειδούς, το σενάριο της 
καταστροφής – σε μία μοναδική επιστη-
μονική δημοσίευση στο Science  τον Ιού-
νιο 1980. Επρόκειτο για μια εντυπωσιακή, 
τολμηρή σύνθεση που διέτρεχε πολλά δι-
αφορετικά επιστημονικά πεδία, μοναδική 
στο είδος της στη σύγχρονη επιστημονική 
βιβλιογραφία.
Όπως ήταν αναμενόμενο, μεγάλο μέρος 
της επιστημονικής κοινότητας που για 150 
χρόνια γαλουχήθηκε με την ιδεά της «στα-
διακότητας» στις γεωλογικές μεταβολές και 
που δεν μπορούσε να ανεχτεί έναν φυσικό, 
έστω και νομπελίστα, να μπαίνει στα χω-
ράφια των γεωλόγων, την υποδέχθηκε με 
επιφυλακτικότητα αν όχι εχθρικά.
Και το ερώτημα που κυριαρχούσε ήταν: Αν 
ισχύουν όλ’ αυτά, τότε που είναι η τρύπα;

το κυνήγι του κρατήρα

Εκείνη την εποχή υπήρχαν μόνο 3 γνω-
στοί κρατήρες διαμέτρου μεγαλύτερης 
των 100 χλμ, κανείς τους όμως δεν είχε 
τη σωστή ηλικία. Κατά τη 10ετία που ακο-



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ50

λούθησε πολλοί επιστήμονες μπήκαν στο 
κυνήγι του κρατήρα. Τα μονοπάτια όμως 
οδηγούσαν σε αδιέξοδο. Ο Walter κατέ-
ληξε να πιστέψει ότι τελικά ο αστεροειδής 
είχε πέσει στη θάλασσα ή ακόμα χειρό-
τερα ότι τον είχε καταπιεί η κίνηση μιας 
τεκτονικής πλάκας κάτω από μιαν άλλη. 
Τότε όμως, το 1991, προέκυψε ένα ενθαρ-
ρυντικό στοιχείο: 
Ο Καναδός Alan Hildebrand, τότε υποψή-
φιος διδάκτορας του Παν/μίου της Αριζό-
νας, από τους πιο επίμονους αναζητητές 
του κρατήρα, μελετούσε στο Τέξας την 
κοίτη του ποταμού Μπράζος που χύνεται 
στον κόλπο του Μεξικού, η οποία βρίσκε-
ται ακριβώς επάνω στο στρώμα K-Pg. Πα-
ρατήρησε στην κοίτη ένα ανακάτεμα από 
κάθε είδους υλικά, με πέτρες ανόμοιες μι-
κρές και μεγάλες που γεωλόγοι ειδικοί στα 
τσουνάμι συμπέραναν ότι θα μπορούσαν 
να είχαν παρασυρθεί και εναποτεθεί από 
ένα γιγάντιο τσουνάμι ύψους 100 μ. 
Ανάμεσα στα υλικά της κοίτης του Μπρά-

ζος, ο Alan ανακάλυψε και τηκτίτες. Μι-
κρά κομμάτια υαλοειδούς πετρώματος, 
που κατά την πρόσκρουση εκσφενδονί-
στηκαν στην ατμόσφαιρα σε ρευστή ή και 
αέρια μορφή, συμπυκνώθηκαν και κατα-
κρημνίστηκαν ακολούθως πίσω στη Γη. 
Αποτελούν χαρακτηριστικότατο εύρημα 
πρόσκρουσης μετεωρίτη. Στους συγκεκρι-
μένους τηκτίτες μάλιστα παρατηρήθηκε 
κι ένα απίστευτο χαρακτηριστικό: Η ανά-
λυσή τους στο μικροσκόπιο έδειξε ότι πε-
ριείχαν φυσαλίδες. Και οι φυσαλίδες αυ-
τές περιέκλειαν κενό! Δεν περιείχαν καν 
αέρα. Αυτό σήμαινε ότι όταν συμπυκνώ-
θηκαν δεν βρίσκονταν μέσα σε περιβάλ-
λον ατμόσφαιρας. Είχαν εκσφενδονιστεί 
από την έκρηξη της πρόσκρουσης σε ύψη 
εκτός ατμόσφαιρας όπου και συμπυκνώ-
θηκαν πριν ξαναπέσουν πίσω στη Γη. 
Από τα ευρήματα αυτά ο Άλαν συμπεραί-
νει ότι η πρόσκρουση δεν θα πρέπει να 
έγινε μακριά από την περιοχή του κόλπου 
του Μεξικού ή της Καραϊβικής.
Τότε πέφτει στα χέρια του μια δημοσίευ-
ση για τηκτίτες της ύστερης κρητιδικής 
σε τοποθεσία της Αϊτής. Πάει εκεί και 
τους ανακαλύπτει στο στρώμα K-Pg, μαζί 
με ένα άλλο εύρημα χαρακτηριστικό των 
προσκρούσεων μετεωριτών. Επρόκειτο για 
χαλαζία που είχε υποστεί μεγάλες πιέσεις 
(shocked quartz).
Η πρόσκρουση ενός μεγάλου μετεωρί-
τη είναι πολύ βίαιο γεγονός. Η διεργασία 
αυτή δημιουργεί σπάνιες κρυσταλλικές 
δομές στα πετρώματα, όπως του χαλαζία 
που έχει υποστεί πολύ υψηλές πιέσεις. Η 
κρυσταλλική αυτή δομή με τα διασταυ-
ρούμενα επίπεδα (πτυχώσεις κρούσης) 
είναι διαφορετική από την κοινή δομή του 
χαλαζία και δημιουργείται μόνο όταν οι 
κρύσταλλοι υποστούν τεράστιες πιέσεις. 
Παρατηρείται μόνο σε κρυστάλλους χα-
λαζία που βρέθηκαν είτε σε κρατήρες 
πρόσκρουσης είτε σε σημεία πυρηνικών 
δοκιμών. 
Παρατηρείται επίσης σε ολόκληρο τον 
πλανήτη στο οριακό στρώμα K-Pg που 
χωρίζει τα πετρώματα της Κρητιδικής 
και της Παλαιόκαινης περιόδου. Αποτε-
λεί μία από τις πιο ισχυρές αποδείξεις 

Ο Alan Hildebrand στην κοίτη του ποταμού 
Μπράζος.



ΤΕΥΧΟΣ 190, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 51

της υπόθεσης του μετεωρίτη ως αιτία της 
καταστροφής των δεινοσαύρων. 
Ο Άλαν παρατηρεί επίσης και ότι το 
στρώμα K-Pg της Αϊτής είναι πάχους μι-
σού μέτρου και όχι μόνο 1εκατοστού που 
ήταν στο Gubbio ή στη Δανία. Οι εκτιμή-
σεις του τώρα δίνουν τη θέση του κρατή-
ρα εντός 1.000 χλμ. από την Αϊτή.
Για καιρό όμως είχε αγνοηθεί μια παλαι-
ότερη ανεξάρτητη και πολύ σημαντική 
παρατήρηση. Από τη δεκαετία του ‘50 
ακόμη, γεωλόγοι της κρατικής εταιρίας 
πετρελαίου Pemex του Μεξικού, κατά 
τις γεωτρήσεις αναζήτησης πετρελαίου 
στον κόλπο του Μεξικού, ανακάλυψαν 
μια θαμμένη κυκλική δομή διαμέτρου 
180 χλμ, μισή στην ξηρά και μισή στον 
κόλπο, θαμμένη κάτω από νερό και 1000 
μ. ιζημάτων. Κατά τις γεωτρήσεις που δι-
ενήργησαν εκεί έπεσαν σε κρυσταλλικό 
πέτρωμα σε βάθος 1500 μ. και υπέθεσαν 
ότι πρόκειται για κάποιο ηφαίστειο και 
όχι για κοίτασμα πετρελαίου που τους 
ενδιέφερε. Οπότε το εγκατέλειψαν.
Κατά τα τέλη του ‘60 ο γεωλόγος της 
εταιρίας R. Baldosser ξαναεπιχειρεί νέα 
αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου σε 
διαφορετικές θέσεις και από μετρήσεις 
του σχήματος βαρυτικού δυναμικού δια-
πιστώνει την ύπαρξη ενός μεγάλου κρα-
τήρα και κάνει την πρόταση ότι πρόκει-
ται για κρατήρα πρόσκρουσης. Η εταιρία 
όμως του απαγορεύει να δημοσιεύσει τα 
ευρήματα. 
Φθάνουμε πλέον στη δεκαετία του ‘70. Ο 
Αμερικανός σύμβουλος της Pemex Glen 
Penfield παρατηρεί μαγνητική ανωμαλία 
50 χιλιομέτρων οριοθετημένη σε δακτύ-
λιο 180 χλμ. και καταλαβαίνει για τι πρό-
κειται. Παίρνει αυτή τη φορά την άδεια 
από την Pemex και δημοσιεύει μαζί με το 
γεωλόγο A. Camargo τα ευρήματα για την 
ύπαρξη κρατήρα πρόσκρουσης το 1981 
στο συνέδριο της «Εταιρίας Γεωφυσικής 
Εξερεύνησης» στο Λος Αντζελες». Κανείς 
δεν έδωσε τότε κάποια σημασία. Σημειώ-
στε την ημερομηνία. Είναι λίγο μετά από 
τη δημοσίευση των Alvarez στο Science! 
Ο κρατήρας είχε δηλαδή βρεθεί αλλά κα-
νείς δεν έκανε τότε τη σύνδεση.

Στενεύει ο κλοιός

Κατά τη δεκαετία του '80 συνεχίζουν να 
συσσωρεύονται στοιχεία από πολλές ομά-
δες, όλα συμβατά με την πρόταση των Αλ-
βάρεζ, περιορίζοντας τον κλοιό για την πε-
ριοχή του κρατήρα στα νότια του Κόλπου 
του Μεξικού.
Ωστόσο, η καθοριστική σύνδεση με τα ευ-
ρήματα της Pemex δεν έγινε από επιστή-
μονα, αλλά από τον  δημοσιογράφο  Carlos 
Byars των Χρονικών του Χιούστον.
Όταν ο Άλαν, ο καθηγητής του Bill Boyn-
ton και ο συνεργάτης τους ερευνητής David 
Kring παρουσίασαν τα ευρήματά τους σε ένα 
συνέδριο, επικοινώνησε μαζί τους ο δημοσι-
ογράφος  Carlos Byars και τους ανέφερε την 
προ 10ετίας δημοσίευση του Penfield. Επι-
κοινωνούν μαζί του και αναλύοντας δύο πα-
λιά δείγματα του ‘60 από πυρήνες εξόρυξης 
της Pemex παρατημένα σε αποθήκες, επιβε-
βαιώνουν το ζητούμενο.
Τον Μάρτιο του 1991, ο Kring ανακοινώ-
νει την ανακάλυψη στο Διαστημικό Κέντρο 
Τζόνσον της ΝΑΣΑ. Για τον Walter Alvarez 
ήταν μια γλυκόπικρη δικαίωση γιατί ο Luis, 
ο πατέρας του, είχε πεθάνει μόλις προ τριών 
ετών.
Το σημείο της πρόσκρουσης προσδιορίστη-
κε στο άκρο της χερσονήσου Γιουκατάν του 
Μεξικού δίπλα στο ψαροχώρι με το ιδιότρο-
πο όνομα Τσίξκουλουμπ από το οποίο πήρε 
εντέλει και ο κρατήρας το όνομά του. 
Κι έτσι ολοκληρώθηκε μια από τις πιο εντυ-
πωσιακές έρευνες στην ιστορία των επι-
στημών με τη συνεισφορά γεωλόγων, γε-
ωφυσικών, γεωχημικών, παλαιοντολόγων, 
πυρηνικών φυσικών, χημικών, αστρονόμων, 
μετεωρολόγων, βιολόγων, ραδιολόγων, ειδι-
κών κλιματικών μοντέλων, μηχανικών γεω-
τρήσεων, ειδικών μοντέλων προσομοίωσης 
και τηλεανίχνευσης και ειδικών στη ραδιο-
χρονολόγηση
Τον Μάρτιο του 2010, σαρανταένας ειδικοί 
των ανωτέρω ειδικοτήτων συναντήθηκαν 
για την επανεξέταση όλων των στοιχείων 
των τελευταίων 20ετιών, επιβεβαιώνοντας κι 
αυτοί τα μέχρι τότε εξαχθέντα συμπεράσμα-
τα και επισφραγίζοντας το αποτέλεσμα με τη 
δημοσίευσή του στο περιοδικό Science.
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ορειβασία και 
ψυχική υγεία

Kείμενο: Παντελής  Κεβρεκίδης  MSc,  PhD, Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής.

Πολλά έχουν γραφτεί για τα οφέ-
λη της ορειβασίας στην ψυχική 
υγεία και όχι μόνο. Πάρα πολ-
λές έρευνες στην διεθνή βιβλι-

ογραφία καταδεικνύουν τα οφέλη της 
άσκησης στην ψυχοσωματική υγεία και 
ισορροπία και αυτό ισχύει κατά μείζονα 
λόγο και στην ορειβασία. 
Τι είναι αυτό που σπρώχνει έναν ορειβά-
τη στο να κατακτήσει  την κορυφή; Ποιο 
είναι αυτό το κίνητρο που τον κινητοποι-
εί στο να αφήσει την ζέστη του κρεβατιού 
του μέσα στη νύχτα, να διανύσει χιλιόμε-
τρα για να φτάσει στο βουνό που ‘θέλει’ 
να κατακτήσει, κάνοντας πολλές φορές 
νυχτερινές πορείες για να φτάσει στην 
κορυφή με το σκάσιμο του ήλιου; 
Πολλοί άνθρωποι, μη ορειβάτες, βρί-
σκουν ακατανόητο το όλο εγχείρημα της 
ορειβασίας με βασικό επιχείρημα, ‘μα τι 
όφελος έχετε να σκαρφαλώνετε στα βου-
νά κουβαλώντας όλα αυτά τα κιλά στην 
πλάτη;’. Κάποιος  δε χαριτολογώντας επε-
σήμανε… ‘αν τα χιλιόμετρα  που κάνετε 
φορτωμένοι τα κάνατε ως αχθοφόροι στο 
λιμάνι, τώρα θα ήσασταν πλούσιοι!’.
Η απάντηση του θρυλικού Μάλορυ στο 
ερώτημα, γιατί ήθελε να σκαρφαλώσει 
στην κορυφή του Έβερεστ, ‘γιατί είναι 
εκεί’, αντικαθρεφτίζει ίσως ένα πληθω-
ρικό ρομαντισμό που αντανακλάται στις 
πρώιμες προσπάθειες τολμηρών ορειβα-
τών που ίσως επιζητούσαν, μεταξύ άλ-

λων, να δρέψουν δάφνες ξεπερνώντας 
εαυτούς… Σήμερα ωστόσο το ερώτημα εί-
ναι σαφώς πιο περίπλοκο, ιδωμένο μέσα 
από ένα εντελώς διαφοροποιημένο κοι-
νωνικοοικονομικό πλαίσιο της εποχής. 
Σήμερα, η απάντηση ότι ‘απλά είναι εκεί’, 
απλά δεν αρκεί. 
Η απάντηση που δίνεται, από τον κάθε 
ορειβάτη, ξεχωριστά σε αυτό το ερώτημα, 
διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την μο-
ναδική σχέση που δημιουργείται μετα-
ξύ αυτού και του βουνού και πυροδοτεί 
πολύπλοκες ψυχικές διεργασίες που πι-
θανόν να είναι σημαντικά διαφορετικές  
από ορειβάτη σε ορειβάτη! Αυτό όμως 
διαφοροποιεί επίσης τον βαθμό αλλά και 
την ‘ποιότητα’ της ψυχικής ετοιμότητας 
του κάθε ορειβάτη στην επεξεργασία και 
απαντητικότητα  σε διαβαθμισμένης δυ-
σκολίας προκλήσεις που πάντα σχεδόν 
προκύπτουν στο βουνό, π.χ. μια ταχεία 
αλλαγή καιρού προς το χειρότερο, κ.τ.λ.  
Εάν για παράδειγμα, το βασικό κίνητρο 
κάποιου να έλθει στο βουνό είναι να ξε-
φύγει από την ‘ψυχοφθόρα και συναισθη-
ματικά αποστερητική  εβδομάδα’ στον 
χώρο εργασίας του ή στην οικογένειά του 
και να βιώσει ‘ένα ντους αδρεναλίνης’ 
που θα ‘ξυπνήσει τις αισθήσεις του’, ή να 
εισπράξει πολλά διαδικτυακά like,  αυτός 
πιθανότατα θα συμπεριφερθεί πολύ δια-
φορετικά απέναντι σ’ ένα   πρόβλημα που 
θα προκύψει είτε στην αναρρίχηση στον 
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βράχο είτε στην πεζοπορία, σε σχέση με 
έναν άλλο  που όμως, το βασικό του κίνη-
τρο είναι κατά πολύ διαφορετικό. Η αφε-
τηρία  του καθενός σ’ ό,τι αφορά τα κίνη-
τρά του, στην εξίσωση ορειβασία-όφελος, 
στην ψυχοσωματική υγεία, καθορίζει σε 
σημαντικό βαθμό την είσπραξη και την 
ποιότητα του  αναμενόμενου οφέλους. 

Μηχανισμός του ‘οφέλους’.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν 
κάνουμε κάτι που μας αρέσει, κάτι που 
μας αμείβει, π.χ. όταν ακούμε ένα υπέρο-
χο μουσικό κομμάτι ή είμαστε με φίλους 
και περνάμε ένα υπέροχο βράδυ μαζί 
τους;  Τι γίνεται ‘μέσα μας’, όταν αυτό 
που κάνουμε - και εφ’ όσον το κάνου-
με αυτοβούλως - μας αρέσει πολύ;  
Νιώθουμε όμορφα, αισθανόμαστε ευφο-
ρία και τείνουμε να επαναλαμβάνουμε 
την ίδια συμπεριφορά π.χ. ακούμε ξανά 
και ξανά το ίδιο κομμάτι  μέχρι να το 
‘χορτάσουμε’ και  ξαναβρισκόμαστε με 
τους φίλους μας, με την πρώτη ευκαιρία, 
για να περάσουμε το ίδιο καλά όπως την 
προηγούμενη φορά κ.ο.κ. 
Μας συμβαίνει κάτι ανάλογο και στην 
άσκηση;  Αδιαμφισβήτητα ΝΑΙ, τηρουμέ-
νης της βασικής προϋπόθεσης ότι πραγ-
ματικά θέλουμε να ασκηθούμε και κατά 
μείζονα λόγο αυτό ισχύει στην ορειβα-
σία - στις διάφορες μορφές της – όπως 
πεζοπορία, αλπική ορειβασία, αναρρίχη-
ση κ.ο.κ. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της 
ορειβασίας, η αίσθηση αυτή της ευφορί-
ας ενισχύεται σημαντικά από περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες όπως η εισπνοή 
καθαρού οξυγόνου, φυσικοί ήχοι που 
αποδεδειγμένα έχουν κατευναστικό απο-
τέλεσμα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(ΚΝΣ), φυσικά χρώματα και σχήματα που 
έχουν επίσης ανάλογο αποτέλεσμα στο 
ΚΝΣ.
Σε τι συνίσταται όμως αυτή η ευφορία 
ή για να θέσουμε ορθότερα αυτό το ερώ-
τημα: ποιο είναι το βιολογικό ισοδύναμο 
αυτού του βιώματος δηλ. της ευφορίας;
H προσμονή και μόνο να βρεθεί κανείς 
σ’ ένα φυσικό περιβάλλον που τον αμεί-

βει και η ορειβασία στην συνέχεια σαν 
δραστηριότητα, ενεργοποιούν την έκκρι-
ση ουσιών, τις ενδορφίνες, που είναι τα 
φυσικά οπιοειδή και που έχουν έντονη 
αναλγητική δράση. Αυτές οι ουσίες, μαζί 
με την ντοπαμίνη και την σεροτονίνη 
που είναι ‘οι νευροδιαβιβαστές της χα-
ράς’ ευθύνονται εν πολλοίς για το ευ-
φορικό συναίσθημα που κατακλύζει τον 
ορειβάτη στο βουνό.
Αυτές οι ουσίες δρουν αγχολυτικά, τόσο 
στο οξύ όσο και στο χρόνιο άγχος. Το οξύ 
άγχος ‘προσβάλλει’ το ΚΝΣ  αυξάνοντας 
τον ‘συμπαθητικό τόνο’ σε μία σειρά από 
όργανα π.χ. καρδιά, πνευμόνια, προκα-
λώντας έτσι αύξηση του καρδιακού ρυθ-
μού, αύξηση του ρυθμού αναπνοής αντί-
στοιχα κ.α. Στο χρόνιο άγχος εμπλέκεται 
και το ορμονικό ή ενδοκρινικό σύστημα. 
Οι ορμόνες του άγχους ‘κινούνται’ μ’ 
έναν αργό ρυθμό και σε βάθος χρόνου, 
κατακλύζοντας όμως τον οργανισμό σε 
όλο το σώμα (περιφερικά) αλλά και στο 
ΚΝΣ (κεντρικά), προκαλώντας έτσι πολ-
λές ζημιές, όπως π.χ. δυσλειτουργία/υπο-
λειτουργία του ανοσοποιητικού. Ο όρος 
ψυχονευροανοσολογία χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά από τον Ader (1981, βλ. 
Ader et al. 2001) όπου περιγράφει ακρι-
βώς την εμπλοκή των τριών αυτών συ-
στημάτων, δηλ του ΚΝΣ, του Ορμονικού 
και του Ανοσοποιητικού και την απαντη-
τικότητά τους σε αγχογόνα ερεθίσματα. 
Τώρα γνωρίζουμε ότι η κίνηση με διάφο-
ρες μορφές (στην συγκεκριμένη περίπτω-
ση πεζοπορία/ορειβασία), σε ευχάριστο 
και φυσικό περιβάλλον, δρα αγχολυτικά/
αντικαταθλιπτικά και μάλιστα τα τελευ-
ταία χρόνια συνταγογραφείται ως ένα 
επιπλέον θεραπευτικό μέσο στην αντιμε-
τώπιση προβλημάτων υγείας μεταξύ των 
οποίων και ήπιες/μέτριες  ψυχικές διατα-
ραχές. Επίσης, κινητικά προγράμματα, σε 
σταθερή βάση, λειτουργούν προληπτικά 
αποτρέποντας πολλά προβλήματα υγείας. 
Είναι όμως όλα τόσο ειδυλλιακά; 
Όπως σχεδόν σε όλα τα πράγματα, υπάρ-
χει κι εδώ ένα αλλά… 
Στο  παραπάνω γράφημα απεικονίζεται 
η σχέση άγχους/στρες και απόδοσης. Εί-
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ναι το περίφημο ανάποδο κύπελλο όπου 
φαίνεται καθαρά ότι το δημιουργικό 
στρες, αυτό το κομμάτι που απεικονί-
ζεται στο αριστερό μισό της καμπύλης 
μέχρι το 50, είναι και αυτό που μας κι-
νητοποιεί για να κάνουμε πράγματα, να 
πετύχουμε στόχους και γενικά να ανα-
πτύσσουμε στοχευμένες συμπεριφορές 
κάτι που εισπράττεται  από το άτομο 
ως αμοιβή. Η αμοιβή, με την σειρά της, 
μας κινητοποιεί ακόμη περισσότερο στο 
να επαναλάβουμε τις ίδιες στοχευμένες 
συμπεριφορές κ.ο.κ.  Στην δική μας πε-
ρίπτωση, ο ορειβάτης αμείβεται από την 
κατάκτηση του στόχου, την κορυφή, που 
είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτή-
των του και ίσως κάτι λίγο παραπάνω. Η 
αμοιβή αυτή σε συνδυασμό με το ευφο-
ρικό συναίσθημα που περιγράψαμε πιο 
πάνω πολλαπλασιάζει την επανάληψη 
της στοχευμένης συμπεριφοράς, δηλαδή 
την ορειβασία και πάει λέγοντας… Δυ-
στυχώς όμως, υπάρχει και το άλλο μισό 
της καμπύλης…
Στο άλλο μισό, δηλ. στο δεξιό μισό της 
καμπύλης, απεικονίζεται το αποδιορ-
γανωτικό στρες. Με άλλα λόγια, όσο 
οι τιμές του στρες παίρνουν την ανιού-
σα τόσο η απόδοση παίρνει την κατιού-
σα, όσο μεγαλύτερο το άγχος/στρες τόσο 
μικρότερη η απόδοση. Εν προκειμένω, 
το υψηλό άγχος, π.χ. η προσπάθεια επί-
τευξης ενός ανέφικτου, για τις δυνάμεις 
μας, ορειβατικού/αναρριχητικού στόχου, 
λειτουργεί αποθαρρυντικά και αποδι-
οργανώνει το άτομο στην προσπάθεια 
επίτευξής του. Η συμπεριφορά πλέον 
γίνεται άστοχη και συγχυτική λόγω της 
έντονης εισβολής στρες στο σύστημα, η 
προείσπραξη μιας αποτυχίας γίνεται όλο 

και πιο εμφανής και αυτό πυροδοτεί τον 
φαύλο κύκλο του στρες.
Ανέφικτοι στόχοι, ανεδαφική αξιολόγηση 
των δυνατοτήτων μας, συσσωρευμένη 
ψυχική και σωματική κόπωση, μη ρεαλι-
στική εκτίμηση της δυσκολίας του στόχου 
(σε συνδυασμό ή μη με υπερεκτίμηση 
των δικών μας δυνατοτήτων), προσπά-
θεια εντυπωσιασμού κ.τ.λ., είναι παράγο-
ντες που μπορούν να πυροδοτήσουν το 
αποδιοργανωτικό άγχος.  Το αποδιοργα-
νωτικό άγχος είναι επίσης ένας από τους 
βασικούς παράγοντες που βρίσκονται 
πίσω από την ‘κατάθλιψη του πρωταθλη-
τισμού’ στους αθλητές και που έχει σχέση 
με την όλο και υψηλότερη  στοχοθεσία για 
όλο και μεγαλύτερα ρεκόρ.
Συνοψίζοντας, εύκολα μπορεί να ειπωθεί ότι 
η ορειβασία, ιδωμένη ως μία μορφή άσκη-
σης, λειτουργεί τόσο προληπτικά όσο και 
θεραπευτικά στην ψυχοσωματική υγεία.  
Ωστόσο αυτή η σχέση οφέλους ορειβα-
σίας-υγείας, δεν είναι πάντα μια ευθεία 
σχέση και μία τέτοια θεώρηση θα αποτε-
λούσε σίγουρα μια παραπλανητική  υπε-
ραπλούστευση. 
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1. 13-1-2019. ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ. Ανεβαίνοντας στον Κολοσούρτη.
2. 13-1-2019. ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ. Στην κορυφή Κολοσούρτης.
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3. 20-1-2019 ΓΚΟΛΟ ΜΠΙΛΟ.
4. 20-1-2019 ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ.
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5.  03-2-2019  ΒΕΡΜΙΟ. Στην κορυφή της Υπαπαντής.
6. 10-2-2019   ΠΑΪΚΟ. Στον Προφήτη Ηλία.
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7. 17-2-2019. ΠΑΓΓΑΙΟ. Στη Βοσκόβρυση.
8. 3-3-2019. Στην κορυφή του Χολομώντα.
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9.   9-3-2019. ΗΠΕΙΡΟΣ. Στην κορυφή του Κασιδιάρη
10. 10-3-2019. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Λίγο πριν την κορυφή Μουργκάνα.
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11. 11-3-2019. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Στο Σαράι του Μπέη Ντίνο.
12. 11-3-2019. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ. Στο μονοπάτι Σμέρτος - Σκάλα Σαγιάδας. 
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1.   Στιγμή της Αλήθειας. (φώτο Βασίλης Ντόβας).
2.   Στιγμή της Αλήθειας. (φώτο Γιώργος Κούγκας).
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3.  Ζηλνιά - Αντίο φίλε.
4.  Λαϊλιάς. (φώτο Μαριέτα Ιωαννίδου).
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5.   Παγγαίο-Διαδρομή Παπατρέχας. (φωτό Κοντός Βασίλης)
6.  Λούκι Μύτικα. (φωτό Δ.Βαρβάτης)
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