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τευχοσ 193 • ιανουαριοσ-φεβρουαριοσ-μαρτιοσ 2020
Τρίμηνο περιοδικό του
Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών
Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ο.)
Σωματείο αναγνωρισμένο από τον
Ε.Ο.Τ. και τη Γ.Γ. Αθλητισμού, μέλος της
Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης
(Ε.Ο.Ο.Α.).

Εξώφυλλο τεύχους 193
Στον Παραμύτικα - Όλυμπος.
φωτο: Νίκος Κοντός

Οπισθόφυλλο
Στο Ντεμίρ Καπίγια.

Γραφεία - Εντευκτήρια

Εκδότης - Υπεύθυνος

Πλατεία Αριστοτέλους 5 - ΤΚ 54624
Τηλ. 2310 224.710, Fax 2310 239.859

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

Καταφύγια
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

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών
Πλ. Αριστοτέλους 5 - 546 24,
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224.710, fax 2310 239.859
Κωδικός: 1007

Επιμέλεια έκδοσησ
Άννα Καλαϊτζή & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τηλ. 2310 331315
www.elliniko-panorama.gr

Συντακτική επιτροπή
Γιαννικόπουλος Ανέστης
Μπαλτατζής Θανάσης
Kοντός Νίκος
Βαχαρίδου Ελένη
Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης

Επιστροφές
Κάθε χειρόγραφο δημοσιευμένο ή μη δεν
επιστρέφεται. Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν πάντοτε τις απόψεις του
Συλλόγου.
G r e e k Mou n ta i n e e r i ng
C lu b (S. E .O.)
Aristotelous 5 Square, 546 24,
Thessaloniki
Tel. (+30) 2310 224.710
Fax (+30) 2310 239.859
Ε γ γ ραφή σ υ νδ ρ ομ η τώ ν ε μ β άσ μ ατα - ε π ιτα γ ές :
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αριστοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ. 08

Εverest. Base Camp 2019

σελ. 10 H Διάσχιση της Γκαμήλας
σελ. 20 Εύβοια
σελ. 36 Τα σύκα, η Εύβοια και σχετικές
αναμνήσεις

ΓΚΑΜΗΛΑ

σελ. 40 Marmolada
σελ. 46 Οδοιπορικό στον Πόντο και στον
Καύκασο

ΣΤΗΛΕΣ Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

ΕΥΒΟΙΑ

ΜΑRMOLAdA
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Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1
2
3
4
5

15-09-2019
13-10-2019
01-12-2019
08-12-2019
15-12-2019

ΠΙΕΡΙΑ
ΜΕΝΟΙΚΙΟ
ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ
ΟΛΥΜΠΟΣ

Φλάμπουρο
Σέντελικ
Ντρισινίκος
Μαμαλή
Άνω Πηγάδι

2.188
1.952
1.866
1.434
1.400

1.598
1.633
1.043
624
1.180

26
44

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Διάσχιση

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

22-09-2019
28-09-2019
29-09-2019
06-10-2019
20-10-2019
03-11-2019
10-11-19
17-11-2019
24-11-2019
01-12-2019

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΛΙΓΓΟΣ
ΛΙΓΓΟΣ
ΒΕΡΜΙΟ
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ
ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΤΕΜΠΗ
ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ

Π.Παντελεήμονας-παλιοί Πόροι-προφ. Ηλίας-Αγ. Απόστολοι
Σαμαρίνα - Δίστρατο
Δίστρατο - Βοβούσα
Ξηρολίβαδο - Κουμαριά
Θέρμη – Πλατανάκια - Χορτιάτης
Αγ. Κόρη-Έλατος-Μαστορούλι-αγ. Απόστολοι
Νάματα-κορ. Σινιάτσικου-Βλάστη
Άνω Ορεινή-Αλή Μπαμπάς- χιον. Λαϊλιά
Κοιλάδα Τεμπών-κάστρο Ωριάς-Αμπελάκια
Χρώμιο-Ντρισινίκος-Μεσιανό Νερό

Ώρες

Άτομα

6
7
7
8
6
8
7

26
44
44
36
38
42
41

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

A/A

Ημερ/νία

Ήπειρος

1

18/10-3/11-2019

2

EVEREST

Βουνό

Κορυφή

KALA PATTHAR

5.643

3.300

4

3

ΚΙΜΠΟ

5.895

4.095

2

26

ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ

Υψομ

Υ.Δ.

Άτομα

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A

Ημερ/νία

Ήπειρος

1

18/10-3/11-2019

EVEREST

Βουνό

Κορυφή

Υψομ

SOLU KHUMBU TREKKING

11

4

Υ.Δ.

Άτομα

4

3
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A/A

Ημερ/νία Βουνό

Αφετηρία
Ανάβασης

1

6/7/2019

Καμήλα

Νεοχώρι Χαλκιδικής

570m

2

12/7/2019

Όλυμπος

Πριόνια

1075m

3

13/7/2019

Όλυμπος

4
5
6
7

14/7/2019
20/7/2019
10/8/2019
24/8/2019

Όλυμπος
Στρατονικό
Χολομώντας
Πρ.Ηλία

Καταφύγιο
Πετρόστρουγκας
Καταφύγιο Αποστολίδη
Στάγειρα Χαλκιδικής
Αρναία Χαλκιδικής
Νεοχώρι Χαλκιδικής

8

8/9/2019

Βέρμιο

Άγιος Νικόλαος

Υψόμ.
Αφετηρίας

Κορυφή
Καμήλα
Καταφύγιο Πετρόστρουγκας

Υψόμ.
Κορυφής

Υψομ.
Διαφορά

909m

339m

1

2060m

985m

10

Άτομα

2060m

Μύτικας

2918m

858m

10

2697m
510m
600m
570m

Πριόνια
Πιάβιτσα
Χολομώντα
Πρ. Ηλίας
Άγιο Πνεύμα και
Τρούλος

1075m
928m
1165m
804m

1622m
408m
565m
234m

10
1
1
1

2013m

1508m

12

505m

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέα Μέλη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κουπατσιάρα Ελένη,
Ενεβέης Μιλτιάδης
Πάσχου Βασιλική
Αβραμίδου Αναστασία
Πρεπάκη Ιωάννα-Βασιλική
Γαγάτσιου Γεωργία
Νούτσιας Θεόδωρος

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Αργυράκης Νικόλαος
Ανδρεάδου Μαρία
Πουργιάζογλου Δημήτρης
Τσαρτσάρης Αθανάσιος
Νούτσια Ασημίνα
Αλωπούδης  Αχιλλέας

4.
5.
6.

Πραβητιανού  Μαριάννα
Μητούλα Βάια
Ανδριώτου Δέσποινα

Διαγραφή Μελών
1.
2.
3.

Γκόλης Ευάγγελος
Βιολιτζοπούλου Σόφη
Γιαννακοπούλου Στέλλα

θερμά συλλυπητήρια
Ο ΣΕΟ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αθανάσιου Κουρδή,
παλιού μέλους του συλλόγου μας που απεβίωσε στις 19 Οκτωβρίου 2019.
Εκφράζουμε επίσης τη συμπαράστασή μας στη Ρένα Μπέλτση για τον χαμό του αγαπημένου της αδελφού.
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Ευχαριστήρια επιστολή
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Πολιτιστικά
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενα

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/03/2020, 8 μ.μ.
“Αλεξίπτωτο πλαγιάς- Παραπέντε”
Σάββας Κακουλίδης

Ο Παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης θα μας δώσει ένα χρονικό για τις πορείες, τις αναβάσεις αλλά και τις άλλες ωραίες στιγμές
που έζησε ο Σ.Ε.Ο. στην πολυήμερη εκδρομή του συλλόγου στην Εύβοια.

Σήμερα θα έχουμε μαζί μας έναν εκπαιδευτή του αλεξίπτωτου πλαγιάς, τον Σάββα Κακουλίδη, o οποίος θα μας μιλήσει
για το συναρπαστικό αυτό άθλημα. Ο
Σάββας Κακουλίδης συμμετείχε σε πολλές
ομάδες που εκπροσώπησαν πολλές φορές
την χώρα μας σε διεθνείς και εγχώριους
αγώνες παραπέντε. Επίσης είναι συνιδρυτής του νεοσύστατου Συλλόγου Αεραθλητών Μακεδονίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/02/2020, 8 μ.μ.
“Σφοδρές καταιγίδες και
υπερκαταιγίδες στην Ελλάδα”
Μιχάλης Σιούτας
Ο κ. Μιχάλης Σιούτας, είναι διδάκτωρ
Μετεωρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος
του τμήματος Μαθηματικών, με δίπλωμα
Μετεωρολόγου Α΄ Τάξης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Είναι
Προϊστάμενος Μελετών, Εφαρμογών και
Επικοινωνίας στο Κέντρο Μετεωρολογικών Εφαρμογών-ΕΛΓΑ, στο αεροδρόμιο
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2020, 8 μ.μ.
“Μυικές θλάσεις και τενοντίτιδες”
Γιώργος Γκουδέλης
Ο Γιώργος Γκουδέλης είναι ορθοπαιδικός
χειρουργός, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Αθηνών με ειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική και στην ορθοπαιδική
αθληιατρική στη Γερμανία.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/1/2020, 8 μ.μ.
“Εύβοια”
Παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου γεια σας! Ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε και αυτή την περίοδο 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!

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/02/2020, 8 μ.μ.
“Κλιματικές αλλαγές και πηγές
ενέργειας: μύθοι και αλήθειες”
Χρήστος Ελευθεριάδης
Ο Χρήστος Ελευθεριάδης είναι καθηγητής του τομέα Πυρηνικής Φυσικής και
Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του
ΑΠΘ με μεγάλο ερευνητικό έργο και πάρα
πολλές δημοσιεύσεις στο βιογραφικό του.
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Πρόσκληση
Ετήσια - Τακτική Γενική Συνέλευση
Kαλούνται τα µέλη του Συλλόγου σε ετήσια, τακτική Γενική Συνέλευση που
θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 µ.µ. στην
αίθουσα της Οµοσπονδίας Δυτικοµακεδονικών Σωµατείων, Ελ. Βενιζέλου
30, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και
Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Επικύρωση πρακτικών προηγούµενης Γενικής Συνέλευσης, της
30/01/2019.
3. Λογοδοσία του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα.
4. Ανάγνωση ισολογισµού έτους 2019 και προϋπολογισµού 2020.
5. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Διάφορες συµβουλευτικές προτάσεις για το Δ.Σ.
7. Έγκριση ή απόρριψη πεπραγµένων του Δ.Σ. του έτους 2019, ισολογισµού
2019, προϋπολογισµού 2020 και έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής 2019.
8. Διάφορες προτάσεις προς έγκριση.
Σε περίπτωση µη απαρτίας, καλούνται τα µέλη σε νέα τακτική Γενική
Συνέλευση, που θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
6.30 µ.µ. στην ίδια αίθουσα, µε τα ίδια θέµατα.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Εverest
Base Camp 2019 - Eμπειρίες
Κείμενο - Φωτογραφίες: Άννα Γαριπίδου

Η αρχική ιδέα ήταν του Κώστα Μάρκου και την ακολουθήσαμε με ενθουσιασμό ο Χάρης Ψωμάς και η γράφουσα. Η ομάδα συμπληρώθηκε γρήγορα με
τον Παναγιώτη Διαμαντή. Έτσι βρεθήκαμε ένα βράδυ στην πρωτεύουσα του
Νεπάλ Kathmandu αδημονώντας να δούμε τα περίφημα βουνά.

Τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Ο καιρός
δεν ήταν καλός, τα αεροπλάνα δεν πετούσαν
κι έτσι γεμάτοι άγχος και αγωνία, βρεθήκαμε
μέσα σ’ ένα ελικόπτερο, και λίγο αργότερα
στη Lukla, στα 2.860 μ. Εκεί διαπιστώσαμε
ότι ήμασταν μέρος μιας μεγάλης ομάδας 25
ατόμων, με αρχηγό τον Ραμ, έναν συμπαθέ-

8

στατο Νεπαλέζο που για φέτος είχε ανακηρυχθεί ο καλύτερος οδηγός βουνού. Οι υπόλοιποι συνοδοιπόροι της ομάδας ήταν κυρίως
Αμερικανοί και Αυστραλοί που γρήγορα έγιναν φίλοι μας.
Ξεκινήσαμε για το Phakding στα 2.600μ.
Περπατούσαμε εντυπωσιασμένοι με όσα
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

βλέπαμε. Απίστευτη θέα με πανύψηλα βουνά, μικρά χωριά, Σέρπας που πουλούσαν στο
δρόμο τις πραμάτειες τους, μια, κρεμαστή με
συρματόσκοινα, πεζογέφυρα που αρχικά μας
τρομοκράτησε αλλά μετά μας διασκέδαζε και
φορτωμένα γιακ που συναντούσαμε διαρκώς.
Ο ενθουσιασμός έπεσε λίγο όταν μετά το μεσημεριανό φαγητό άρχισε η βροχή αλλά δεν
πτοηθήκαμε και το βράδυ απολαύσαμε την
σούπα των Σέρπας στο ζεστό κατάλυμα μας.
Το επόμενο πρωί ξεκινήσαμε για το Namche
Bazaar. Κινούμαστε κατά μήκος μιας κοιλάδας και το μονοπάτι ανεβοκατεβαίνει διαρκώς. Το τοπίο αλλάζει επίσης διαρκώς: Ψηλά
δένδρα, χαράδρες, ορμητικά ποτάμια και
στο βάθος πανύψηλες κορυφές. Το Namche
Bazaar, ένα, θα λέγαμε κεφαλοχώρι έκπληξη στα 3400 μ. έχει απ’ όλα. Καταστήματα
με ορειβατικά είδη, ορειβάτες απ’ όλο τον
κόσμο, εστιατόρια, καφετέριες και ξυπόλυτα παιδιά των Σέρπας να παίζουν ανέμελα
στους δρόμους.
Η τρίτη μέρα, αφιερωμένη στον εγκλιματισμό, είναι, λαμπρή, ηλιόλουστη και μας βρίσκει να θαυμάζουμε τις ψηλές κορυφές, να
απολαμβάνουμε καφέδες, τσάγια και να κάνουμε τα τελευταία ψώνια.
Επόμενος σταθμός το Tengboche, με το
ομώνυμο μοναστήρι, στο οποίο μας δόθηκε
η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μια
βουδιστική λειτουργία. Ήταν πραγματικά
μια υπερβατική εμπειρία: Μισοσκόταδο, μυστήριοι ήχοι, μουρμουριστές προσευχές και
παντομίμες των μοναχών που φορούσαν περικεφαλαίες και κρατούσαν περίεργα εξαρτήματα μιμούμενοι την εκδίωξη των δαιμόνων.
Την επομένη βρισκόμαστε καθ’ οδόν προς το
Dingboche, στα 4500 μ. περίπου, όπου μείναμε άλλη μια μέρα. Η πορεία που κάναμε
για εγκλιματισμό μέχρι τα 5000 μ. ήταν ιδιαίτερα κοπιαστική και σαν να μην έφτανε η
κούρασή μας άρχισε να χιονίζει, να κλείνει
ο καιρός και να συνεχίζει έτσι για όλη την
υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα.
Ο επόμενος σταθμός μας είναι το Lobuche
στα 4910 μ. Το κρύο είναι τσουχτερό (είναι
νύχτα ακόμη), αλλά ευτυχώς δεν χιονίζει
πια. Το τοπίο όμως είναι υπέροχο, μαγικό,
πασπαλισμένο με χιόνι και από πάνω κορυφές πανύψηλες. Φτάνουμε στο Lobuche με
λιακάδα αλλά παγωνιά. Είμαστε όμως μια
ανάσα από τον στόχο μας.
Την 8η μέρα ξεκινάμε πολύ πρωί για το Gorak
Sep και το Everest Base Camp. Ο καιρός είναι
κρύος, αλλά με φοβερή διαύγεια. Περπατάμε
ανάμεσα στον παγετώνα Kumbu και στον
Lobuche γεμάτοι ανυπομονησία και χαρά.
Το μονοπάτι είναι σκληρό, πετρώδες και τα
ατέλειωτα ανέβα-κατέβα, μας εξουθενώνουν.

Ο στόχος όμως είναι ορατός. Το γεγονός ότι
πλησιάζουμε στο Base Camp Everest (5364
μ.) μας ενθουσιάζει. Το βάρος της ιστορίας
τόσων αποστολών και ορειβατών, που πολλοί
απ’ αυτούς χάθηκαν, μας συγκινεί ιδιαίτερα.
Μετά τις απαραίτητες φωτογραφίες γυρνάμε
πολύ κουρασμένοι στο Gorak Sep. Πρέπει
να ανακτήσουμε δυνάμεις. Το επόμενο πρωί
από τις 04:00 είμαστε ήδη στο μονοπάτι για
την κορυφή Kala Patthar στα 5545 μ. Απίστευτη και απρόσμενη η αίσθηση του κρύου.
Ο αέρας, η νύχτα και η έλλειψη οξυγόνου,
κάνουν τα βήματα μας βαριά και φτάνουμε
χώρια ο καθένας στην κορυφή. Εγώ φτάνω
την ώρα της ανατολής και η θέα μου κόβει
τη ανάσα. Μπροστά μας το Everest η πιο
σωστά Chomolungma, στη γλώσσα των Σέρπας, με τις κορυφές Lingtzen, Pumori, και
Nupte να το πλαισιώνουν και πιο χαμηλά
οι παγετωνικές λίμνες. Είναι τέτοιο το κρύο,
που με το ζόρι βγάζουμε κάποιες φωτογραφίες και τρέχοντας γυρνάμε στο Gorak Sep,
απ’ όπου αρχίζει πια η επιστροφή μας. Επιλέγουμε το Pheriche, κάτω στην κοιλάδα, για
την πρώτη διανυκτέρευσή μας, συνεχίζουμε
για το Namche Bazaar και καταλήγουμε στη
Lukla. Τα συναισθήματα μας, οι εικόνες, οι
εμπειρίες, πολιτισμικές, ορειβατικές και γεωγραφικές ακόμη, είναι πολλές και τέτοιες που
ακόμη δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε.
Όλα τα άλλα συνέβησαν σαν σε όνειρο: Το
ταξίδι Lukla-Kathmand (περιπετειώδες, όσο
και επικίνδυνο), η μέρα περιήγησης στο
Kathmandu με τα υπέροχα μνημεία, οι σκονισμένοι δρόμοι, οι αγελάδες που κυκλοφορούν παντού, η συγκλονιστική καύση των
νεκρών στον Ιερό Ποταμό... Όλα σαν σε όνειρο. Μόνο πίσω πια στην Ελλάδα, χαζεύοντας
φωτογραφίες, ξαναζούμε ολοζώντανα την
πολύπλευρη αυτή εμπειρία που μας στιγμάτισε ποικιλοτρόπως.
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Η ΔΙΑΣΧΙΣΗ
ΤΗΣ ΓΚΑΜΗΛΑΣ

Ένα ταξίδι στα υψίπεδα και τους θρύλους της Τύμφης
Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος

Το τριήμερο του αγίου Πνεύματος, ο Σ.Ε.Ο επέλεξε να το περάσει στα Ζαγοροχώρια με ορμητήριο το γραφικό Τσεπέλοβο. Όσα μέλη πήραν μέρος σε αυτήν την εξόρμηση είχαν την ευκαιρία
να συμμετάσχουν στην ανάβαση στην ψηλότερη κορφή της Τύμφης, τη Γκαμήλα. Όχι μόνο για
την ίδια την κορυφή που από μόνη της είναι μια ορειβατική πρόκληση, αλλά συγχρόνως και
για τη διάσχιση της οροσειράς από το Κεντρικό ως στο Δυτικό Ζαγόρι. Ο φιλόδοξος στόχος μας
ήταν ανάβαση από το Βραδέτο στη Γκαμήλα και κατάβαση στο Μικρό Πάπιγκο.

Μ

η δίνοντας ιδιαίτερη σημασία
στην ΕΜΥ που από τις προηγούμενες μέρες προέβλεπε για
σήμερα, Κυριακή 16 Ιουνίου,
μπόρες και καταιγίδες, φύγαμε νωρίς και
με καλή διάθεση από το ηλιόλουστο Τσεπέλοβο. Το λεωφορείο μας άφησε τέσσερα
χιλιόμετρα πριν το Βραδέτο, σε υψόμετρο
1.550 μέτρων από όπου ξεκίνησε και η
πορεία μας αρχικά σε τραχύ χωματόδρομο που ανηφόριζε με βόρεια κατεύθυνση.
Μετά από ένα χιλιόμετρο αφήσαμε το
χωματόδρομο και μπήκαμε σε απότομο
μονοπάτι που σύντομα μας έβγαλε στο
ύψωμα Ψωροβούνι στα 1.760 μ. σε μια
τσιμεντένια μπάρα με νερό για τα ζώα και
γύρω της σκορπισμένο ένα κοπάδι με γελάδια.
Συνεχίσαμε, κατηφορίζοντας ελαφρά για
το Φυλάκιο και μπήκαμε σε ένα από τα
ομορφότερα μονοπάτια της Ελλάδας! Ένα
μονοπάτι που αξίζει διθυράμβους. Βρισκόμαστε στη δυτική απότομη πλαγιά του
Φυλακίου που έχει ύψος 1.803 μ., έχοντας

απέναντί μας τη Γαϊδούρω με ύψος 1.937
μ. Ανάμεσα στις δυο κορυφές βαθαίνει
τριακόσια μέτρα κάτω από τα πόδια μας
ο Μέγας Λάκκος που καταλήγει στο φαράγγι του Βίκου. Το στενό μονοπάτι είναι
σμιλεμένο στον απότομο βράχο και ακολουθεί τις πτυχώσεις της βόρειας πλαγιάς
του Φυλακίου. Η Άνοιξη σε αυτό το υψόμετρο ήταν αργοπορημένη και η λίγη γη
ανάμεσα στους απότομους βράχους ήταν
κατάσπαρτη με μικρά κίτρινα αλπικά
λουλουδάκια που κυμάτιζαν στο ελαφρό
αεράκι. Αυτοφυείς μπλε-μωβ ίριδες εμφανίστηκαν δίπλα στο μονοπάτι και όσο
προχωρούσαμε πλήθαιναν ώσπου δημιουργήθηκε ένας ολόκληρος τάπητας. Θα
ήσαν τα χνάρια της Ίριδας, της θεάς του
ουράνιου τόξου και αγγελιοφόρου του Δία
και της Ήρας που πέρασε πριν λίγο από
εδώ μεταφέροντας μήνυματά τους. Ίρις,
που σημαίνει «μάτι του ουρανού» είναι το
σύμβολο της ιδέας και της επικοινωνίας.
Το φυτό αυτό από τα αρχαία χρόνια φυτευόταν στους τάφους των γυναικών σαν
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Ίριδες στον Μέγα Λάκκο.
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Δίπλα στη Γκαϊλότρυπα.
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φόρος τιμής στη θεά που σύμφωνα με τη
μυθολογία εκτός από μηνύματα, μετέφερε
και τις ψυχές των γυναικών στα Ηλύσια
Πεδία. Το έθιμο αυτό διατηρείται στα χωριά μας μέχρι και σήμερα μιας και η ίριδα
φυτεύεται ακόμη γύρω από τους τάφους
των γυναικών.
Βγαίνοντας από τα βράχια, αγνοήσαμε το
μονοπάτι δεξιά μας που ανηφόριζε για το
Τσεπέλοβο και συνεχίσαμε παράλληλα με
το Μέγα Λάκκο. Κινούμασταν σε υψόμετρο 1.700 μέτρων και σύντομα συναντήσαμε τη βρύση Κρούνα. Σταματήσαμε να
ξεδιψάσουμε με το κρύο πηγαίο νερό της
που ανάβλυζε από τα σπλάχνα του Σαμαριού (2.297 μ.) και αφού γεμίσαμε τα
παγούρια μας συνεχίσαμε στο φαρδύ πια
μονοπάτι ως το τέλος του Μέγα Λάκκου.
Μπαίνοντας στο ρέμα Βεράνια περάσαμε απέναντι, στη δυτική όχθη του και
ανηφορίσαμε για τη σπηλιά της Γκαϊλότρυπας.
Η ΓκαΪλότρυπα είναι ένα σπηλαιοβά-

ραθρο βάθους 200 περίπου μέτρων που
δημιουργήθηκε από την καρστικοποίηση
δηλ. τη διάβρωση του ασβεστολιθικού πετρώματος της περιοχής από το νερό. Το
όνομα του βαράθρου οφείλεται στα γκαΐλια ή γκαλίτσια, τα μαυροπούλια που
φωλιάζουν στα τοιχώματά του. Κατά τους
θρύλους στο βάραθρο αυτό κατοικούσαν
χθόνιες θεότητες που το καθιστούσαν κακότυχο. Μύθοι λένε ότι το βάραθρο φτάνει στα έγκατα της γης από όπου περνάει
ένα αρχέγονο υπόγειο ποτάμι που οδηγεί
στον Άδη.
Μετά από αυτά αποφύγαμε τη Γκαϊλότρυπα και ανηφορίσαμε στο μονοπάτι
έχοντας στα δεξιά μας το ρέμα Βεράνια
και αριστερά μας τον ορεινό όγκο του Κεντροσίου (2.108 μ.). Φτάσαμε στη στρούγκα λίγο πριν από το οροπέδιο Αρβανίτη
όπου ξέραμε ότι υπάρχει νερό, αλλά μας
έζωσαν καμιά δεκαριά ελληνικοί ποιμενικοί, κοινώς μαντρόσκυλα, με άγριες διαθέσεις και γελαδάρης πουθενά στον ορί-

Με θέα τα Βεράνια.
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Η λούτσα Αρβανίτη και πίσω της η Αστράκα.
ζοντα να τα μαζέψει. Προχωρήσαμε φαινομενικά αδιάφοροι, αλλά με τη ψυχή στο
στόμα και εκείνη την ώρα ήμασταν μόνο
τέσσερεις. Οι άλλοι πίσω μας έφυγαν δεξιά σε πιο ασφαλή απόσταση. Εμείς αναγκαστικά εφαρμόσαμε τη μόνη πρόσφορη
λύση που μας απέμενε, αυτή της «αβλαβούς διέλευσης» αποφεύγοντας ακόμη
και να τα κοιτάξουμε για να μην τα ερεθίσουμε παραπάνω. Ευτυχώς λίγο πριν τη
βρύση, μας παράτησαν. Δροσιστήκαμε με
το νερό που έτρεχε στην κοπάνα για τα
γελάδια και λίγο πιο πάνω βγήκαμε στο
οροπέδιο Αρβανίτη με την ομώνυμη λούτσα σε υψόμετρο 1.980 μέτρα. Στα διαυγή νερά της καθρεφτιζόταν ο περήφανος
βράχος της Αστράκας, που με τα 2.432
μέτρα του είναι η τρίτη ψηλότερη κορυφή
της Τύμφης μετά τη Γκαμήλα και τη Γκούρα. Το όνομα «Αστράκα» προέρχεται από
τη λέξη όστρακο, αστράκη και σημαίνει
«σκεπή» επειδή η κορυφή της υψώνεται
πάνω από το χωριό Μικρό Πάπιγκο που
14

βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του βουνού σαν να το σκεπάζει.
Μετά τη λούτσα Αρβανίτη «κόψαμε» δεξιά και συνεχίσαμε εκτός μονοπατιού,
ανηφορικά, ισορροπώντας πάνω στα διαβρωμένα ασβεστολιθικά βράχια προς τη
Γκαμήλα. Στα 2.100 μέτρα συναντήσαμε
το μονοπάτι που ανεβαίνει από το Μικρό Πάπιγκο και ανηφορίσαμε απότομα
σε ψαμμιτικά και πηλιτικά θραύσματα
διαβρωμένου γκριζοπράσινου φλύσχη. Η
ηλιόλουστη κορυφή μάς έγνεφε από μακριά και η απότομη πλαγιά του κώνου δεν
μπόρεσε να ανακόψει την ανάβασή μας.
Η θέα από τα 2.497 μέτρα ήταν μοναδική.
Η ανατολική και η βόρεια πλευρά τής κορυφής που είναι κατακρημνίσεις βάθους
600 περίπου μέτρων μας έκοβαν την ανάσα. Στα νοτιοδυτικά βλέπαμε τον λαιμό
που οδηγεί στη χαμηλότερη κορυφή Γκαμήλα ΙΙ στα 2.482 μέτρα και στα δυτικά
τον Πλόσκο με τα 2.377 μέτρα. Ο καθαρός
ουρανός μας επέτρεψε να απολαύσουμε
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

τη θέα προς την Τραπεζίτσα στα βόρεια,
την Τσούκα Ρόσσα στα ανατολικά και
την Αστράκα στα δυτικά. Πιο εντυπωσιακή όμως ήταν η θέα της Δρακόλιμνης,
500 μέτρα πιο χαμηλά μας, στα δεξιά του
Πλόσκου. Το σμαράγδι του Ζαγορίου, η
θρυλική Δρακόλιμνη της Τύμφης, η πιο
ξακουστή από όλες τις άλλες λίμνες των
ελληνικών Άλπεων, στραφτάλιζε στο δυνατό φως του ήλιου που μεσουρανούσε.
Η Δρακόλιμνη, που είναι απομεινάρι της
παγετωνικής περιόδου της Ελλάδας, πήρε
το όνομά της από τους αλπικούς τρίτωνες
που ζουν στα νερά της. Η καταγωγή τους
ανάγεται στην εποχή των δεινοσαύρων
και η όψη τους θυμίζει τους δράκους των
θρύλων. Τα μικρά αυτά αμφίβια ερπετά
είναι ωοτόκα και το μέγεθός τους φθάνει
τα 10-12 εκατοστά. Ο θρύλος της Δρακόλιμνης της Τύμφης θέλει τον τρομερό
Δράκο της να είναι ο ισχυρότερος από
τους αντίστοιχους όλων των άλλων αλπικών λιμνών και να υπερισχύει στις μετα-

ξύ τους μονομαχίες. Αλλοίμονο σε όποιον
βρισκόταν στο δρόμο του.
Ένας άλλος θρύλος θέλει, ο αμύθητος
θησαυρός του Δράκου να κρύβεται στον
πυθμένα της λίμνης. Αυτός ο θρύλος
επηρέασε τόσο τον άπληστο (και αφελή;)
Αλή Πασά που τον Ιούλιο του 1814 μάζεψε στρατό και βάλθηκε να κουρσέψει
το θησαυρό της Δρακόλιμνης. Πήρε μαζί
του και δυο πλάβες απ’ τα Γιάννενα γιατί
είχε ακούσει ότι τα νερά της Δρακόλιμνης
ήταν απύθμενα (σήμερα γνωρίζουμε ότι
η λίμνη έχει βάθος μόλις 5 μέτρα). Ο Αλή
Πασάς λοιπόν θέλησε να ακολουθήσει την
ίδια διαδρομή με εμάς, αλλά η εκστρατεία
του έληξε άδοξα στη γνώριμη πέτρινη
Σκάλα του Βραδέτου. Μια ξαφνική δυνατή μπόρα που διέλυσε το μπουλούκι του
και στοίχισε τη ζωή αρκετών στρατιωτών
του, τον ανάγκασε να αναβάλει απ’ αόριστον τα σχέδιά του.
Εντωμεταξύ κάποια λευκά συννεφάκια
εμφανίστηκαν στη μεριά του Σμόλικα,

Στην κορυφή της Γκαμήλας.
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Η Δρακόλιμνη της Τύμφης και
πίσω της η Τσούκα.
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Η χαλαζόπτωση στη θέση "Κατσαντώνης".

που σύντομα πύκνωσαν και πήραν ένα
βαρύ μολυβί χρώμα. Έρχονταν φουριόζικα καταπάνω μας λες και τα τραβούσε η
Γκαμήλα σα μαγνήτης. Τα μαζέψαμε και
ροβολήσαμε βιαστικά να ξεφύγουμε από
τη μπόρα που ζύγωνε απειλητικά.
Στη βάση του κώνου άρχισαν να πέφτουν
οι πρώτες χοντρές στάλες και όταν φθάσαμε στις «μορένες» στη θέση Κατσαντώνη στα 2.000 μέτρα, η βροχή είχε δυναμώσει και αναγκαστήκαμε να βάλουμε
μουσαμαδιές και γκέτες. Οι μορένες είναι
λιθώνες με μεγάλες μαύρες χοχλάκες (λείες πέτρες) που διαφέρουν από το κατά τα
άλλα λευκό ασβεστολιθικό τοπίο. Πρόκειται για απομεινάρια των παγετώνων που
τις παρέσερναν και τις λείαιναν στο διάβα τους. Το μικρό οροπέδιο ονομάστηκε
Κατσαντώνη από τον κλέφτη της Ηπείρου Αντώνη Μακρυγιάννη γνωστό ως
"Κατσαντώνης" («κατς» στα αρβανίτικα
σημαίνει μικρόσωμος εξ’ ου και η λέξη
«κατσιασμένος»). Και όντως ήταν μεν μικρόσωμος, με καρδία δε λιονταριού. Δε
18

γνωρίζω αν πέρασε από εδώ ο ήρωας Κατσαντώνης που έγινε θρύλος και τραγούδι όταν σκότωσε τον δερβέναγα του Αλή
Πασά, Βεληγκέκα το 1808, έναν χρόνο
πριν συλληφθεί και βρει και ο ίδιος μαρτυρικό θάνατο στα χέρια του ανελέητου
και αιμοβόρου Τεπελενλή. Αλλά η Τύμφη
φρόντισε να αποδώσει φόρο τιμής στο
παλικάρι της Ηπείρου, χαρίζοντας το όνομά του στον όμορφο βράχο στα ριζά της
ψηλότερης κορυφής της, της Γκαμήλας.
Εντωμεταξύ η βροχή έγινε καταιγίδα με
πυκνό χαλάζι, στην αρχή σαν φακή και
σχεδόν το διασκεδάζαμε. Σύντομα όμως
οι φακές γίνανε ρεβίθια και όταν πια
έφτασαν στο μέγεθος του φουντουκιού τα
χρειαστήκαμε. Η ορατότητα ήταν σχεδόν
μηδενική, το μονοπάτι χάθηκε κάτω από
ένα παχύ στρώμα χαλαζιού που έτριζε
στο πέρασμά μας και κάποιοι από μας
κρατούσαν τα σακίδιά τους πάνω από τα
κεφάλια τους, μιας και τα βρεγμένα καπέλα δεν μας προστάτευαν πια από τις ριπές του χαλαζιού.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στη Ρωμιόβρυση, στα 1.900 μέτρα, επιτέλους κόπασε η χαλαζόπτωση. Από εδώ
και πέρα η βροχή ήταν πια ανεκτή αν
και μας ακολούθησε ως τη Ξερολούτσα
Τσουμάνη.
Φτάσαμε στο καταφύγιο της Αστράκας
που πλέον λέγεται «Δημήτρης Γεωργούλης» και κατηφορίσαμε την πλαγιά έχοντας στα αριστερά μας την Αστράκα και
στα δεξιά μας την Τσούκα. Το λασπερό μονοπάτι γλιστρούσε και κάποιοι προσγειώθηκαν στην κολλώδη κόκκινη λάσπη. Σε
τακτά διαστήματα τέσσερεις πετρόχτιστες
βρύσες με κιόσκια ανάπαυσης κοσμούν
το μονοπάτι που καταλήγει στο Μικρό
Πάπιγκο. Η πρώτη που συναντήσαμε
ήταν η Κρούνα στα 1.750 μέτρα και ακολούθησαν ο Τράφος στα 1.525 μέτρα, η
Αντάλκη στα 1.200 μέτρα και μόλις μπήκαμε στο δάσος συναντήσαμε την κρήνη
της Αβραγωνιάς στα 1.015 μέτρα.
Σε μισή ώρα από την Αβραγωνιά φθάσαμε στο Μικρό Πάπιγκο. Με τη δεύτερη

μπίρα αποκαταστάθηκε η ισορροπία των
ηλεκτρολυτών μου και παρέα με τους συνορειβάτες κινήσαμε μέσα στη βροχή που
είχε πάλι εντωμεταξύ ξαναδυναμώσει για
το λεωφορείο που μας περίμενε στην έξοδο του χωριού.
Ήταν μια από τις ομορφότερες διασχίσεις
με τον σύλλογο αν εξαιρέσουμε μερικά
καρούμπαλα που ψαχούλεψα στο κεφάλι μου κατά τη διάρκεια του ευεργετικού
ντους στο ξενοδοχείο «Δρακόλιμνη» στο
Τσεπέλοβο). Διανύσαμε 25,15 χιλιόμετρα
σε 9 ώρες και καλύψαμε υψομετρική διαφορά: +1.626 μ., -2.156 μ..
Στο δρόμο της επιστροφής αναπολούσα
την όμορφη διάσχιση με τις εντυπωσιακές εικόνες της πιο ορεινής φύσης της
Πίνδου και τις τόσες εναλλαγές των καιρικών φαινομένων, ενώ το στομάχι μου
ονειρευόταν κοντοσούβλι ζυγουριού και
βλάχικο γαλοτύρι που μας περίμεναν
στην πλατεία του Τσεπέλοβου.

Από το Βραδέτο στη Γκαμήλα και στο Πάπιγκο.
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ΕΥΒΟΙΑ
Στο νησί του Νεγρεπόντε
Κείμενο - Φωτογραφίες: Χρήστος Ελευθεριάδης
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Έχει γίνει πλέον παράδοση, η 9ήμερη νησιώτικη εξόρμηση του ΣΕΟ, κάθε χρόνο, στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Φέτος ήταν η σειρά της Εύβοιας. Κάποιοι σχολίασαν: Μα λογαριάζεται για νησί η Εύβοια; Τελικά, είναι σίγουρα νησί, αν και με ένα δικό του χαρακτήρα που σε
μερικές περιπτώσεις, όταν ο ορίζοντας είναι περιορισμένος, θυμίζει την ηπειρωτική Ελλάδα. Το
βέβαιο είναι πως στο ταξίδι της επιστροφής ήμασταν γεμάτοι από νέες ορειβατικές εμπειρίες στα
βουνά της Εύβοιας, καθώς και από μοναδικές εικόνες των όμορφων παραλιών της.

Α

ναχωρήσαμε ως συνήθως από την
πλατεία Αριστοτέλους και μετά
την βαρετή στάση στον συνήθη
σταθμό λεωφορείων “Νιαβή” στη
Λάρισα (θα προτιμούσα σαφώς να γίνεται
στον Ευαγγελισμό), φτάσαμε στο ήμισυ
της αποστάσεως Θεσσαλονίκης – Αθήνας,
όπου βρίσκεται η διασταύρωση προς το
παραλιακό χωριό Γλύφα. Με το που φτάσαμε στο λιμάνι, επιβιβαστήκαμε στο φέρι
για τον Αγιόκαμπο Εύβοιας και χαζεύαμε
μια εντυπωσιακή βυθοκόρο που μετέφερε κροκάλες από την άκρη της προβλήτας
προς τα βαθύτερα. Με προσεκτική μελέτη
της κατευθύνσεως που θα ακολουθούσε
το πλοίο, επιλέξαμε καθίσματα μέσα στον
ήλιο και σύντομα ήμασταν μεταξύ των ολί-

γων που είχαν σκιά. Τι χαρά!
Μετά την άφιξη στον Αγιόκαμπο, το λεωφορείο μάς άφησε κάπου μεταξύ Βασιλικών και Παππάδων, στο σημείο από όπου
θα ξεκινούσε η πορεία μας για τους καταρράκτες Μελίσσι. Η διαδρομή αυτή αποδείχθηκε πιο δύσκολη από όσο θα ανέμενε κανείς, αφού τόσο η κάθοδος προς το
ρέμα, όσο και η άνοδος μετά μέχρι τους
καταρράκτες, ήταν ιδιαίτερα απότομες
σε βαθμό που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν σχοινιά και ιμάντες, που ευτυχώς
είχαν τοποθετήσει εκεί κάποια καλά πνεύματα. Κατεβήκαμε όλοι και αρχίσαμε την
άνοδο μέσα από την κοίτη του ρέματος.
Δεδομένου ότι κάποιοι συνορειβάτες αντιμετώπιζαν δυσκολίες, ο αρχηγός επέλεξε

ΛΥΚΟΣΑΝΙΔΑ. Στους καταρράκτες στο Μελίσσι.
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Στο Ξεροβούνι.
μια κοφτή διαδρομή, που διευκόλυνε κάπως την κατάσταση. Ελάχιστοι ανέβηκαν
ως τους καταρράκτες, κάποιοι επέστρεψαν
από άλλη διαδρομή και εγώ ανέβηκα και
κατέβηκα άλλες δύο φορές στο ρέμα για να
βοηθήσω ώστε να μην χαθεί κανείς. Τέλος
καλό, όλα καλά και δρόμο για τη Χαλκίδα
και το ξενοδοχείο.
Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας είχε
ανάβαση στο Ξεροβούνι. Η κορυφή αυτή
είναι συνέχεια της κορυφογραμμής της
Δίρφυος, προς τα Νότια και η εκκίνηση γίνεται από ένα διάσελο στη θέση Πουρνάρια, λίγα χιλιόμετρα μετά το (στενό και μακρύ) χωριό Στενή. Ξεκινήσαμε βαδίζοντας
σε ένα χωματόδρομο και σύντομα κόψαμε
αριστερά σε ένα όμορφο δασωμένο μονοπάτι. Κάποια στιγμή βγήκαμε σε αλπικό
πεδίο, εξαιρετικά βραχώδες και απότομο,
άρα πολύ όμορφο! Χρειάστηκε και κάποιο
σκαρφάλωμα για την κορυφή, λίγο πριν το
τέλος της διαδρομής, όπου φυσούσε αξιόλογα, θα λέγαμε. Και λέμε απλώς «αξιόλογα», γιατί τις επόμενες μέρες θα μας φυσούσαν τέτοιοι αέρηδες, που θα λέγαμε το

δεσπότη Παναγιώτη...
Η κάθοδος από το Ξεροβούνι με ανησύχησε κάποια στιγμή, γιατί είχαμε μείνει
πίσω, δεν είδαμε από που ακριβώς κατέβηκαν οι προηγούμενοι και χρειάστηκε
να ψάξουμε για να βρούμε το κατάλληλο
σημείο. Στη συνέχεια βέβαια η επιστροφή απεδείχθη το ίδιο όμορφη όσο και η
ανάβαση. Σε ένα σημείο μάλιστα ανακαλύψαμε και φυσική φυτεία από εκλεκτό και
αγνό τσάι του βουνού, που τρυγήσαμε με
μέτρο και προσοχή.
Ακολούθησε μια αρκετά χρονοβόρος διαδρομή με το λεωφορείο μέχρι την παραλία
της Χιλιαδούς. Πολύ όμορφη παραλία! Με
βαθύ γαλανό χρώμα, αέρα και τεράστια
αφρισμένα κύματα. Το μπάνιο βέβαια δεν
ήταν εύκολη υπόθεση. Πολλοί από όσους
το επιχείρησαν, έγιναν βότσαλα στο κύμα
κατά την προσπάθεια εξόδου και βγήκαν
τελικά με απώλειες. Χρειαζόταν ειδική τεχνική εξόδου και καλό μέτρημα των κυμάτων, για να βγεις αλώβητος. Ακολούθησε
γεύμα, με ψάρια και σαλάτα, ικανοποιητικότατο από πάσης απόψεως. Επιστρέψαμε
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στη Χαλκίδα, και αρχίσαμε την προετοιμασία για την τρίτη ημέρα, που θα αποδεικνυόταν γεμάτη απρόβλεπτα...
Το Καντήλι είναι μια μικρή οροσειρά
στη δυτική πλευρά της Εύβοιας και λίγο
βόρεια. Η εκκίνηση έγινε από το χωριό
Τρούπη, τρία χιλιόμετρα μετά τη Δαφνούσα. Η ανάβαση σχετικά ομαλή στα πρώτα
χιλιόμετρα, γινόταν όλο και πιο απότομη
στη συνέχεια. Εντυπωσιακή σε όλη τη διαδρομή η απίστευτη ποσότητα ρίγανης,
λειβάδια κανονικά. Μέχρι και επάνω στην
κορυφή, ο τόπος ήταν γεμάτος ρίγανη που
μοσχοβολούσε. Μετά την παραδοσιακή
φωτογραφία όλης της ορειβατικής ομάδας, χωριστήκαμε στα δύο. Η Β’ ομάδα θα
επέστρεφε από τα ίδια στην Τρούπη και
θα κατέληγε στο Σχίνο, την παραλία της
Δάφνης με το λεωφορείο. Η Α’ ομάδα θα
διέσχιζε όλη την κορυφογραμμή του Καντηλιού, διαδοχικά τις κορυφές Καντήλι,
Κούρβελο, Ρουπακιά και Πυργάκι, για να
κατεβεί στη συνέχεια στο Σχίνο μετά από
μια πορεία 19 περίπου χιλιομέτρων.
Τα δέκα άτομα που συμμετείχαμε στην Α΄
ομάδα χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση, παρά

τα πολλά δύσβατα σημεία, ανεβήκαμε στον
Κούρβελο και στη συνέχεια, με μια μικρή
παρέκλιση, στον Ρουπακιά. Κατευθυνόμενοι προς το Πυργάκι, διαπιστώσαμε ότι
θα έπρεπε να βγούμε από το μονοπάτι
μας προς το Σχίνο για αρκετό διάστημα
και αποφασίσαμε να μη χάσουμε χρόνο,
δεδομένου ότι δεν ξέραμε τι ακριβώς θα
αντιμετωπίζαμε στη συνέχεια. Απεδείχθη
μια σοφή απόφαση, αφού στη συνέχεια το
μονοπάτι έγινε εξαιρετικά δύσβατο, έως
ανύπαρκτο, σε ένα πεδίο πολύ κακοτράχαλο και γεμάτο εμπόδια από τη βλάστηση.
Θεώρησα πως αυτός που πέρασε κάποτε
από εκεί και κατέγραψε τη διαδρομή, δεν
θα έπρεπε να την είχε ανεβάσει. Εν πάση
περιπτώσει αυτήν είχαμε και η απόφαση
ήταν να την ακολουθήσουμε, για να αποφύγουμε κινδύνους που πιθανόν θα ανέκυπταν αν επιλέγαμε διαδρομές βάσει των
εντυπώσεων που είχαμε βλέποντας το πεδίο τριγύρω. Και πάλι φαίνεται πως αυτή
ήταν η σωστή απόφαση, γιατί μετά από
αρκετό παιδεμό, καταφέραμε να προσεγγίσουμε έναν ορεινό χωματόδρομο.
Στο σημείο εκείνο έπρεπε να επιλέξουμε

Στο Καντήλι.
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Στην κορυφή της Δίρφης.
μεταξύ του χωματοδρόμου των 2 περίπου χιλιομέτρων, διαγράφοντας ένα οξύ V
που ήταν μάλιστα αρκετά ανηφορικό στην
αρχή, και μιας καθόδου 300 μέτρων περίπου στη ρεματιά μπροστά μας. Όλη η ομάδα, μηδενός εξαιρουμένου, αποφασίσαμε
ότι θα ήταν καλό να αποφύγουμε τη ρεματιά που δεν φαινόταν άλλωστε καθόλου
εύκολη υπόθεση. Φαίνεται πως και πάλι
ήταν σωστή η απόφαση. Τέτοιες ώρες και
μετά από μακρά πορεία στο βουνό, καλό
είναι να αποφεύγει κανείς τα αυξημένα
ρίσκα.
Μετά από αρκετή πορεία στο χωματόδρομο, ξαναβγήκαμε σε μονοπάτι, που και
πάλι είχε δύσκολα σημεία, γεμάτα αγκαθωτούς θάμνους. Άρχισαν και τα σχόλια,
μεταξύ αστείου και σοβαρού, για διανυκτέρευσή μας στο βουνό, μια που η ώρα
είχε περάσει και ο ήλιος είχε δύσει. Μας
αποζημίωσε πάντως στη συνέχεια ένα
πολύ όμορφο κομμάτι του μονοπατιού,
πάνω από μια απότομη χαράδρα που
κατέληγε στη θάλασσα. Μετά από ακόμη
ένα δύσβατο κομμάτι, φτάσαμε στο πρώτο σημάδι πολιτισμού, ένα σπίτι στο δάσος, με έναν πολύ φιλόξενο οικοδεσπότη
που ευχαρίστως προθυμοποιήθηκε να μας
προσφέρει κρύο νερό. Λίγο παρακάτω βέ-

βαια συναντήσαμε βρύση, όπου έγινε ο
απαραίτητος ανεφοδιασμός και ήπιαμε
όσο νερό μας έλειψε στο βουνό. Λίγη κατηφορική πορεία ακόμη, τα χιλιόμετρα ξεπέρασαν τα 20 και φτάσαμε στο Σχίνο, όπου
μας υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα. Η
βραδιά μου συμπληρώθηκε με κρύα μπίρα
(αναπλαστική), πατάτες τηγανητές και ένα
βουνό από σαρδέλες καραβίσιες.
Η επόμενη μέρα είχε λούφα. Αρχίσαμε
πηγαίνοντας στο κάστρο της Χαλκίδας,
το οποίο (τι έκπληξη!) ήταν κλειστό. Το
υπουργείο Πολιτισμού δίχως προειδοποίηση αποφάσισε σε συνεννόηση με τις
αρχαιολογικές υπηρεσίες να μεταθέσει
την καθιερωμένη αργία των μουσείων και
των αρχαιολογικών χώρων από τη Δευτέρα στην Τρίτη. Έτσι όλο το πρόγραμμα
της Τρίτης που προέβλεπε επισκέψεις σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους πήγε
στράφι. Προσωπικά το είδα και από μέσα
πάντως, αφού σκαρφάλωσα και μπήκα
από κάποιο εύκολο σημείο. Στη συνέχεια
το πρόγραμμα είχε επίσκεψη στο οινοποιείο Τζιβάνη στη Ριτσώνα, η οποία απεδείχθη αρκετά ενδιαφέρουσα και ενημερωτική, ενώ προμηθευτήκαμε και μερικά
μπουκάλια για τις κάβες μας. Σε αντιστάθμισμα της μη προσφοράς κρασιών προς
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δοκιμήν, δοκίμασα ένα ώριμο σύκο από
κλαδί εκτός περιφράξεως, που πρέπει να
ήταν το καλύτερο σύκο της χρονιάς. Αναχωρήσαμε για Ερέτρια, όπου επιχειρήσαμε
βόλτα στο λεγόμενο νησάκι των ονείρων.
Σπάνια έχω δει πιο παρακμιακές εικόνες.
Εγκαταλελειμμένο εντελώς, με τις όποιες
υποδομές του να καταρρέουν, επειδή οι
διάφοροι δημόσιοι φορείς που το διεκδικούν δεν συνεννοούνται για να γίνει ο,τιδήποτε... Φύγαμε χωρίς καμία διάθεση να
δαπανήσουμε έστω και ελάχιστο επιπλέον
χρόνο εκεί. Λίγο παραπέρα, σε ένα παραλιακό εστιατόριο, ήταν τουλάχιστον ευχάριστα...
Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στη
Δίρφυ. Δεν είναι ένα εύκολο βουνό, όπως
μας πληροφόρησε ο φίλος συνορειβάτης
Παναγιώτης, ο οποίος το επεχείρησε άλλες
δύο φορές χωρίς επιτυχία. Αυτή τη φορά
όμως ήταν αποφασισμένος!
Μετά τη Στενή, στο διάσελο λίγο πριν τη
θέση Πουρνάρια, ακολουθήσαμε ένα χωματόδρομο, που μας οδήγησε στο καταφύγιο της Δίρφυος, το οποίο ήταν κλειστό,
όπως αναμέναμε άλλωστε. Συνεχίσαμε
κατηφορίζοντας προς ένα διάσελο, μετά

από το οποίο άρχιζε ο έντονος ανήφορος
του κώνου της Δίρφυος. Λίγο πιο πάνω,
ακάλυπτοι πλέον από τους ανατολικούς
ανέμους, δεχόμασταν φοβερές ριπές. Σπάνια έχουμε συναντήσει τόσο άγριο άνεμο.
Μολοντούτο, υπήρχε επιμονή και σχεδόν
όλη η ορειβατική ομάδα συνέχιζε προς τα
πάνω. Οι πρώτοι με το που φτάσαμε στη
νότια κορυφή του βουνού, εντοπίσαμε ένα
εντελώς απάνεμο σημείο όπου αράξαμε
αναμένοντας και τους τελευταίους ορειβάτες.
Στη συνέχεια όλοι μαζί κινηθήκαμε προς
τα εμπρός, μια που κανείς δεν ήθελε να
γυρίσει πίσω από τα ίδια. Ο δυνατός άνεμος και το γεγονός ότι η διαδρομή που θα
ακολουθούσαμε θα ήταν πολύ μακρύτερη
και με πολύ μεγαλύτερη υψομετρική δεν
πτόησαν κανέναν.
Στη διαδρομή προς τη δεύτερη και ψηλότερη κατά λίγα μέτρα κορυφή του βουνού,
βρήκαμε και διάφορα υπολείμματα από το
Φάντομ F-4 που τον Ιούνιο του 2002 είχε
συντριβεί εκεί. Οι δυο αεροπόροι σκοτώθηκαν ακαριαία, γεγονός που μας έφερε
κάποιες θλιβερές σκέψεις.
Μετά τη δεύτερη κορυφή άρχισε η κά-

Το φαράγγι της Αγάλης.
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Στα Δρακόσπιτα των Στύρων.
θοδος, που δεν ήταν ούτε στρωτή, ούτε
ομαλή. Εν πολλοίς δεν υπήρχε και μονοπάτι, κατεβαίναμε από παντού και μετά
από κάποιο σημείο η έλλειψη μονοπατιού
σε πολύ απότομο και σαθρό πεδίο έκανε
την κάθοδο πολύ δύσκολη και αργή. Αναγκαστικά κάναμε συνεχώς στάσεις ώστε
να παραμείνει συγκεντρωμένη η ομάδα,
μέχρι που φτάσαμε σε χωματόδρομο. Τον
ακολουθήσαμε για ελάχιστα μέτρα και στη
συνέχεια τον εγκαταλείψαμε μπαίνοντας
σε ένα πολύ όμορφο και βατό πλέον μονοπάτι για το φαράγγι της Αγάλης. Μετά από
μια στάση στην πέτρινη βρύση της πηγής
του Κράγια, μπήκαμε στο φαράγγι, το διαβήκαμε και φτάσαμε στον Άγιο Αθανάσιο,
στο τέλος της διαδρομής. Μια μπίρα, πλύσιμο ποδιών στο κρύο νερό μιας βρύσης,
μερικά σύκα από τις ξέμπαρκες συκιές στο
δρόμο και λεωφορείο για τη Χαλκίδα.
Την επόμενη μέρα αναχωρήσαμε για τη
Νότια Εύβοια. Το λεωφορείο μας άφησε
κάπου πάνω από τα Στύρα απ’ όπου ξεκίνησε και η πορεία μας προς τα λεγόμενα
Δρακόσπιτα. Με μια μικρή ομάδα συνεχί-

σαμε για την αρχαία ακρόπολη των Στύρων, περνώντας από ένα αρχαίο λατομείο.
Ήταν μια πολύ όμορφη διαδρομή και ο
προορισμός της αρχαίας ακροπόλεως ένα
ιδιαίτερο γεωλογικό μόρφωμα. Φεύγοντας
από εκεί χάσαμε και την Ανατολή που κάποια στιγμή επέλεξε να γυρίσει πίσω αλλά
ευτυχώς ξαναβρεθήκαμε. Η επιστροφή
έγινε από βατό και ωραίο μονοπάτι, μέχρι
έναν πληκτικό χωματόδρομο, που πάντως
ήταν καλύτερος από άσφαλτο... Στα Στύρα
στάθηκε αδύνατον να βρούμε θέση σταθμεύσεως για το λεωφορείο και έτσι φύγαμε κατευθείαν για το ξενοδοχείο μας στο
Μαρμάρι. Όσοι επιχείρησαν να κατεβούν
στην παραλία για μπάνιο, δεν το χάρηκαν,
μια που για κάποιο μυστηριώδη λόγο η
παραλία του Μαρμαρίου δεν είναι καθόλου ελκυστική και πρέπει κανείς να περπατήσει καναδυό χιλιόμετρα τουλάχιστον
για να φτάσει σε ανεκτό για μπάνιο σημείο. Η πισίνα του ξενοδοχείου, την οποία
και επέλεξα, απεδείχθη μια χαρά όμως...
Θετική και η εντύπωση από την ταβέρνα
του βραδινού, η οποία σερβίριζε κάτι μερί-
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δες σκανδαλωδώς μεγάλες και πατάτες τηγανητές (το ανώτερο φαγητό στον κόσμο!)
κομμένες στο χέρι και καλοτηγανισμένες,
που μόνο φωτοτυπίες δεν θύμιζαν.
Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στο
όρος Όχη. Ξεκινήσαμε από αρκετά χαμηλά, από το χωριό Μύλοι και κινηθήκαμε
προς το αρχαίο λατομείο, όπου βρήκαμε
εξαιρετικά εντυπωσιακούς τεράστιους αρχαίους κίονες, που πελεκήθηκαν εκεί και
για κάποιο λόγο παρέμειναν εκεί εσαεί.
Πραγματικά μου ήταν πολύ δύσκολο να
κατανοήσω πως θα ήταν δυνατόν να μετακινήσουν τόσο γιγαντιαία αντικείμενα,
στην απότομη πλαγιά της Όχης, με ελεγχόμενο τρόπο και χωρίς να σπάσουν. Μιλάμε για κίονες με διάμετρο περί το ένα
μέτρο και μήκος σχεδόν δέκα μέτρα, με
βάρος που εκτιμώ ότι θα προσέγγιζε τους
είκοσι τόνους. Υπήρχαν πέντε τέτοιοι κίονες σε ένα σημείο και άλλοι τρεις σε ένα
άλλο, λίγο πιο πάνω. Σημειώνω πως δεν
είδα και δεν άκουσα για τέτοιους κίονες,
τοποθετημένους οπουδήποτε, ούτε καν
στην εγγύς περιοχή της Καρύστου.

Η πορεία συνεχίστηκε προς τα πάνω, ως
το καταφύγιο της Όχης, σχεδόν 800 μέτρα
πιο ψηλά από τους Μύλους. Μια ομάδα
είχε ανεβεί με ταξί ως εκεί και είχε ήδη
φύγει για την κορυφή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, μας ρωτούσαν για την κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσουν για
το φαράγγι του Δημοσάρη, αλλά βέβαια
ήταν αδύνατον να δώσουμε εξ αποστάσεως οιαδήποτε απάντηση που θα βοηθούσε. Λίγο πριν την κορυφή επισκεφθήκαμε
το περίφημο δρακόσπιτο της Όχης, σαφώς
εντυπωσιακότερο από αυτά που είχαμε δει
πάνω από τα Στύρα. Οι συνθήκες βέβαια
ήταν πλέον δύσκολες, ομίχλη, υγρασία και
κρύο. Όσοι είχαν ανεβεί επάνω πρώτοι, είχαν κρυώσει και δεν είχαν καταφέρει να
ανάψουν και φωτιά. Προσωπικά ήμουν
βρεγμένος ολόκληρος από τον συνδυασμό
ιδρώτα και υγρασίας, χωρίς κανένα πανωφόρι μάλιστα. Αλλά στο βουνό, η κίνηση
δεν σε αφήνει να αρρωστήσεις. Αφού ανεβήκαμε όλοι στην ιδιαίτερα βραχώδη κορυφή, πήραμε το δρόμο της καθόδου, ψάχνοντας για τη διαδρομή προς το φαράγγι

Στο αρχαίο λατομείο των Μύλων.
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Στο Δρακόσπιτο της Όχης.
του Δημοσάρη. Ακόμη και με τα GPS, στη
θέση εκείνη δεν ήταν εύκολο. Τελικά την
βρήκε ο Ανέστης, αλλά δεν φαινόταν καθόλου σίγουρη, με κάκιστη ορατότητα στο
πολύ γλιστερό υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες βουνό. Έτσι πάρθηκε η απόφαση να
μην διακινδυνεύσουμε, να εγκαταλείψουμε το πρόγραμμα της διασχίσεως και να
επιστρέψουμε από τα ίδια. Έτσι και πράξαμε, μέχρι κάτω στους Μύλους, όπου μας
αποζημίωσε ένα γεύμα με μπίρα, τηγανητές πατάτες και παϊδάκια.
Την επόμενη μέρα το πρόγραμμα είχε περιήγηση στην Κάρυστο και τα περίχωρα.
Δεν το ακολούθησα, αφού δεν είχε ορειβατική διαδρομή. Μια μικρή ομάδα 5 ατόμων νοίκιασε ταξί και ξεκίνησαν για τους
Καλλιανούς στην απέναντι πλευρά του
νησιού, από όπου ξεκινά το φαράγγι του
Δημοσάρη. Γύρισαν το απόγευμα ενθουσιασμένοι από το υπέροχο φαράγγι με τους
καταρράκτες και τις βάθρες όπου έκαναν
και μπάνιο. Οι υπόλοιποι ανέβηκαν από
τους Μύλους στο Castelo Rosso (ή Κοκκινόκαστρο). Ο δυνατός αέρας δυσκόλεψε
την ανάβαση και την παραμονή στο κάστρο, με την πανοραμική θέα στον κόλπο

της Καρύστου.
Την τελευταία μέρα, ξεκινήσαμε για το
ταξίδι της επιστροφής. Αποφύγαμε την
Βόρεια Εύβοια και προτιμήσαμε να κινηθούμε στον αυτοκινητόδρομο, μετά τη
Χαλκίδα. Μετά τις συνήθεις στάσεις, στα
συνήθη αντιπαθητικά μέρη (Νιαβής στη
Λάρισα και δεν θυμάμαι που αλλού), φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στη μνήμη πλούσιες και ωραίες ορειβατικές εμπειρίες από την Εύβοια.
Το αποχαιρετιστήριο δείπνο στο Παραδείσι.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων 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 αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.
2. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που
απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της
τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα
πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
3. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και κατά
του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
• Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν
κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την 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.
ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /ιανουαριοσ 2020
ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
04-01-20
ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
06-01-20

ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΣΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
Με αναβάσεις στο Παπίκιο (1.483μ.)
και τα θρακικά Μετέωρα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-01-20

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ
Α' ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χορτιάτη (650 μ.)
κορυφή Κολοσούρτη (1.079 μ.)
καταφύγιο ΣΕΟ (1.000 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Απόστ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-636 μ.
ώρες πορείας: 4-5, Β.Δ.: 1-2
Β' ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«Μονοπάτι των παγοποιών»
Από Χορτιάτη (650 μ.)
στο καταφύγιο ΣΕΟ (1.000 μ.)
Απόστ.: 7,5 χλμ., Υ.Δ.: +-380 μ.
Ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-01-20

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
στο καταφύγιο του Σταυρού
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Σταυρός (840 μ.) - Μάννα Νερού – Σέλωμα
(1.135μ.) - Μπάρμπα (1.748 μ.)
Απόσταση: 13,0 χλμ. Υ.Δ. +-861 μ.
Ώρες πορείας: 5 , Β.Δ. 1-2

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΠΙΕΡΙΑ – 5 ΠΥΡΓΟΙ
Στο χιονισμένο βουνό των
Μουσών
Από Άνω Μηλιά (1.000 μ.) – 5 Πύργοι
(1.705 μ.)
Απόσταση: 9,0 χλμ., Υ.Δ. +-803 μ.
Ώρες πορείας: 5, Β.Δ. 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μάρδας
Δημήτρης
✪ Παπουνίδου
Ναταλία

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-01-20
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /φεβρουαριοσ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ
02-02-20

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

ΚΥΡΙΑΚΗ
09-02-20

ΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από τη Φούστανη (270 μ.)
στον Αρχάγγελο (820 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 11,5 χλμ., Υ.Δ.: +977,-424 μ.
ώρες πορείας: 4-5, Β.Δ.: 1-2

ΚΥΡΙΑΚΗ
16-02-20

ΜΕΝΟΙΚΙΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αναστασία (460μ.) – κορ. Φλόγα (1.313 μ.) κορ. Ανατολ. Μενοίκιου (1.454μ.)- Σκοπιά
(652 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 17,0 χλμ. Υ.Δ. +1.513, -1.403 μ.
Ώρες πορείας: 7, Β.Δ. 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αναστασία (460 μ.) – κορ. Φλόγα (1.313 μ.) –
Απόστ, μετ’ επιστρ.: 14,0 χλμ. Υ.Δ. +-900 μ.
Ώρες πορείας: 5, Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
23-02-20

ΑΠΟΚΡΙΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
29-02-20
ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
02-03-20

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Πετρούδης
✪ Δημήτρης
Κουλιούφας

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης
Κυριακόπουλος
✪ Ανέστης
Γιαννικόπουλος

ΔΙΑΣΧΙΣΗ
της κοιλάδας των ΤΕΜΠΩΝ
Από Αγ. Παρασκευή (17 μ.)
Μ. Αγ. Θεοδώρων (330 μ.) – Ραψάνη (475 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 13,0 χλμ., Υ.Δ. +903, -416 μ.
Ώρες πορείας: 5-6
Β.Δ. 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Θόδωρος
Φρούτης

ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΣΤΑ ΟΡΗ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-03-20

ΜΠΕΛΕΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Πορόια (395 μ.) – Γερμανική
Βρύση - Ασπρόλιμνη (1.164 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόσταση: 12,0 χλμ., Υ.Δ. +-1.070 μ.
Ώρες πορείας: 6, Β.Δ. 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«Μονοπάτι της Αλεπούς»
Από Άνω Πορόια (395 μ.) –
Γερμανική Βρύση (1.164 μ.)
Απόσταση: 9,0 χλμ., Υ.Δ. +-827 μ.
Ώρες πορείας: 5, Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-03-20

ΟΛΥΜΠΟΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Κοκκινοπλό (1.130 μ.) Καρδαράς
(1.521 μ.)
Τράχαλος (1.530 μ.) Βουλγάρα (1.683 μ.)
Απόστ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-929 μ.
ώρες πορείας: 5-6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Κοκκινοπλό (1.130 μ.) Καρδαράς (1.521 μ.)
Απόστ.: 7,0 χλμ., Υ.Δ.: +-500 μ.
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-03-20

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-03-20

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αλέξανδρος
Ουσταμπασίδης
✪ Σωτήρης
Μουσλόπουλος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Χρήστος
Ελευθεριάδης
✪ Βαγγέλης
Κιάκος

ΒΟΡΑΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Πρόμαχοι (330 μ.) – Κακουρού (1.307 μ.) –
ρέμα Κακουρούς
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόσταση: 12,0 χλμ. Υ.Δ. +-1.150 μ.
Ώρες πορείας: 5, Β.Δ. 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιώργος
Γκούγκας
✪ Νίκος
Μπατζάκης

ΠΑΓΓΑΙΟ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Μ. Ανάληψης Πρώτης (850 μ.)
Τρίκορφο (1.941 μ.)
Απόσταση: 18,5 χλμ. , Υ.Δ. +-1.385 μ.
Ώρες πορείας: 7-8, Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Μ. Ανάληψης Πρώτης (850 μ.)
καταφύγιο Ο.Σ. Πρώτης (1.190 μ.)
Απόσταση: 8,0 χλμ., Υ.Δ. +-570 μ.
Ώρες πορείας: 3-4 Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μάρδας
Δημήτρης
✪ Παπουνίδου
Ναταλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /aπριλιοσ 2020
ΚΥΡΙΑΚΗ
05-04-20

ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΕΝΙΠΕΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από την διασταύρωση παλιάς Μ. Διονυσίου
(980 μ.) - Λιτόχωρο (300 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 10,5 χλμ., Υ.Δ.: +1.047, -1.709 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2-3

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-04-20

ΒΟΡΑΣ – ΝΤΟΜΠΡΟ ΠΟΛΕ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Λουτράκι (500 μ.)
Ντόμπρο Πόλε (1.824 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 20,0 χλμ.
Υ.Δ. +-1.766 μ.
Ώρες πορείας: 8-9, Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Λουτράκι (500 μ.)
Σκοπιά (730 μ,)
Καταρράκτης Κουνουπίτσας
Επιστροφή από το ποτάμι
Ώρες πορείας:5 – Υ.Δ. 230 μ. – Β.Δ. 1

ΑΠΟ
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17-04-20
ΩΣ
ΤΡΙΤΗ
21-04-20

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-04-20

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01-05-20
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
03-05-20
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ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Αρβανίτης
✪ Γιάννης
Σιώπης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Παπαδόπουλος
✪ Κώστας
Κωτούλας

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ
5 μέρες στο νησί των χρωμάτων
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΠΙΕΡΙΑ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1.440 μ.) –
Λαπούσι (2.005 μ.) - Φλάμπουρο (2.188 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 25,0 χλμ. Υ.Δ. +-1.393 μ.
Ώρες πορείας: 8-9, Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1.440 μ.)
κορυφή Αρβανίτη (2.022 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 9,0 χλμ. , Υ.Δ. +-650 μ.
Ώρες πορείας: 5, Β.Δ. 1
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
στον ΓΡΑΜΟ
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ελένη
Αποστολίδου
✪ Σπύρος
Κουλτούκης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ενιαιο συστημα καθορισμου βαθμου δυσκολιασ διαδρομων
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Τα σύκα, η Εύβοια
και σχετικές αναμνήσεις
Κείμενο: Αρβανίτης Ηλίας

Σ

τους περιπάτους γύρω από το
χωριό που ζω, σαν πλησιάσει ο
Αύγουστος, το βλέμμα μου είναι
μονίμως στραμμένο στις συκιές
. Υπάρχουν πολλές στα όρια των
χωραφιών, που κάποτε ήταν φυτεμένα
με αμπέλια, αλλά τώρα μετατράπηκαν σε
σιτοχώραφα. Οι χωρικοί μάζευαν τα γλυκά ασπρόσυκα συνήθως λίγο πριν τον
τρύγο, προκειμένου να τα αποξηράνουν
και να τα αποθηκεύσουν στο κελάρι για
το χειμώνα.
Καθώς λοιπόν εξαντλείται ο Ιούλιος και
μπαίνει ο Αύγουστος, μέρα τη μέρα αυξάνεται και η προσδοκία μου να δω σε
κάποιο κλαδί συκιάς φουσκωμένο καρπό. Από τη στιγμή αυτή χρειάζονται δυο
μέρες περίπου, για να μελώσει και μαλακώσει η αγουρίδα. Τότε η ελπίδα κατά
κάποιο τρόπο δικαιώνεται: Η απόλαυση
ενός ώριμου σύκου συνιστά από μόνη
της μια μικρή ευτυχία.
Όταν λοιπόν ωριμάσουν τα πρώτα σύκα
το δρομολόγιο τροποποιείται, έτσι που
να περιλαμβάνει και τις ξεχασμένες πια
συκιές. Γίνεται ο δρόμος των σύκων, που
κρατάει μέχρι την εκπνοή του Αυγούστου, όταν τα σύκα σπανίζουν πάνω στα
κλαδιά.
Πολλά τα σύκα, μεγάλη και η χαρά! Σαν
λιγοστέψουν όμως, φθίνει και το ευχάριστο συναίσθημα από την απόλαυσή τους.
Μετατρέπεται σιγανά σε λύπη, που κορυφώνεται, όταν σηκώνοντας το βλέμμα
μου στα κλαδιά και μετά από αγωνιώδες
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ψάξιμο, ατενίζω πια μόνο τα συκόφυλλα.
Μαζί με την ανάσα του φθινοπώρου που
πλησιάζει, βιώνω και την απώλεια των
περιστασιακών φίλων του Αυγούστου.
Καλά όλα αυτά, αλλά τι σχέση έχουν με
την Εύβοια; Έχουν και παραέχουν! Ως
γνωστόν οι ορειβάτες είναι δεινοί συκοφάγοι! Τους λείπουν βέβαια τα υπέροχα
πολύχρωμα φτερά των κανονικών συκοφάγων και οι ανάλαφρες και χαριτωμένες
από αέρος συκοφαγικές επιθέσεις τους,
αλλά μια χαρά τα καταφέρνουν εφορμώντας από το έδαφος ή τους κορμούς της
συκιάς. Μάλιστα λόγω της μαζικότητας
του εγχειρήματος, απογυμνώνουν το δέντρο από τους ώριμους και ενίοτε τους
άγουρους καρπούς του, εν ριπή οφθαλμού. Σημειωτέον, οι κανονικοί συκοφάγοι, δρώντας οικολογικά, καταναλώνουν
μόνο τα εκλεκτά σύκα χωρίς να διαπράττουν σπατάλες.
Την πρώτη μέρα της εξόρμησής μας στην
Εύβοια, ταξιδεύοντας από Αγιόκαμπο
προς Βασιλικά, υπήρχαν δεξιά και αριστερά του δρόμου περιβόλια με πολλές
συκιές κατάφορτες με ώριμα σύκα. Το
βλέμμα των ορειβατών-συκοφάγων ήταν
σταθερά προσηλωμένο πάνω τους. Στο
στόμα τους είχε γίνει ήδη η προεργασία
για την υποδοχή τους, δια της παραγωγής σιέλου.
Ένιωθα ότι τα συναισθήματά τους ήταν
ίδια με αυτά που βιώνω προσωπικά τον
Αύγουστο στο χωριό, με μια διαφορά: Συμπυκνώνονταν σε ελάχιστο χρόνο! ΈβλεΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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πα στα πρόσωπά τους να γίνεται η μετατροπή της προσδοκίας σε απογοήτευση
τόσο γρήγορα, όσο κρατά το πλησίασμα
και η απομάκρυνση της συκιάς καθώς το
λεωφορείο έτρεχε. Το συναίσθημα μάλιστα της απογοήτευσης κορυφώνονταν,
όταν τα κλαδιά με τα λαχταριστά σύκα
ακουμπούσαν και χάιδευαν βασανιστικά τα τζάμια του λεωφορείου. Έμοιαζε
το πράγμα, σαν τα σύκα να παίζανε σε
βάρος μας ένα σαδιστικό παιχνίδι, χωρίς
να υπήρχε δυστυχώς ένας μεταφυσικός
τρόπος εισόδου του σύκου στο στόμα μας
μέσω του τζαμιού, ώστε να υποστούν την
πρέπουσα ποινή.
Τέτοιες σκέψεις
περνούσαν από το
μυαλό μου, κάθε φορά που βρισκόμουν
μπροστά στο φαινόμενο της συκοεφόδου.
Στη Ριτσώνα, κατά την επίσκεψη σε οινοποιείο, την τιμητική είχε μια μεγάλη
πολύκλωνη συκιά στα δεξιά της εισόδου.
Κοντέψαμε να φάμε και τα συκόφυλλα!
Το μέγεθος μάλιστα και η δομή του δέ38

ντρου ξύπνησαν μέσα μου σχετικές παιδικές αναμνήσεις, που θα διηγηθώ όχι
μόνο για διασκέδαση.
Λίγο έξω από το χωριό που μεγάλωνα
και στα χρόνια του δημοτικού σχολείου,
υπήρχε μια μεγάλη δίκορμη συκιά με
πολλά χοντρά κλαδιά. Ένα τσούρμο αγοριών 6 έως 8 συνήθως, πηγαίναμε εκεί
τον Αύγουστο να φάμε σύκα, αλλά και να
παίξουμε. Παίζαμε τον ντραγάτη, τουρκιστί τον αγροφύλακα, ένα είδος εναέριου
κυνηγητού.
Στην αρχή κάποιος μάζευε τόσα άχυρα,
όσα και τα αγόρια. Ένα άχυρο ήταν μακρύτερο από τα υπόλοιπα και όποιος το
τραβούσε ήταν υποχρεωμένος να πάρει
την εξευτελιστική(!) θέση του ντραγάτη,
που βέβαια ως εκπρόσωπος του νόμου,
προσπαθούσε να επιβάλει την έννομη
τάξη κυνηγώντας τους κλέφτες σταφυλιών, που παρίσταναν όλοι οι άλλοι, οι
οποίοι αισθάνονταν εξόχως υπερήφανοι
για το ρόλο τους. Ο ντραγάτης, στη ρίζα
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

της συκιάς, μετρούσε μέχρι το 100 και
στο χρονικό αυτό διάστημα οι κλέφτες
προσπαθούσαν να κρυφτούν στα κλαδιά.
Ο κανόνας ήταν ο εξής: Αν ο ντραγάτης
άγγιζε κάποιον κλέφτη, είχαμε αντιστροφή ρόλων. Ο υπερήφανος κλέφτης γινόταν πλέον, ως ντραγάτης, αντιπαθέστατος.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι κλέφτες εξαγρίωναν τον κυνηγό τους με το
σύνθημα: Ω, ντραγάτ’ σταφύλια- υποτίθεται ότι κρατούσαν και δείχνανε τα
κλοπιμαία- φίλα μας τ’αρχ….(τα ευκόλως
εννοούμενα κτλ.). Τοιουτοτρόπως οιστρηλατημένος ο ντραγάτης, εξαπέλυε ανηλεή
επίθεση σε βάρος των κλεφτών.
Έτυχε μια φορά ένας ντραγάτης να πλησιάσει κάποιο συμμαθητή και ξάδερφό μου.
Αυτός για να αποφύγει τη σύλληψη αποτραβήχτηκε σε ένα σχετικά λεπτό κλαδί
της συκιάς. Λίγο πριν συλληφθεί έσπασε
απροειδοποίητα το κλαδί - πολύ πιθανό,
προσοχή! - και το ξαδερφάκι έπεσε από 3
μέτρα ύψος πάνω σε σωρό από πέτρες, με
την πλάτη. Τις πέτρες αυτές τις μάζευαν
οι αγρότες από το χωράφι, προκειμένου
να το καλλιεργούν ευκολότερα, να μην
βρίσκει δηλαδή εμπόδια το υνί κατά το
όργωμα. Τον σηκώσαμε, ενώ πονούσε
φρικτά, τον πήγαμε υποβασταζόμενο στο
σπίτι του και τον παραδώσαμε στους γονείς του. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκαν
μόνο εκτεταμένοι μώλωπες, πήρε γρήγορα εξιτήριο και συνέχισε κανονικά τη
μαθητική του ζωή.
Στα σπίτια μας τώρα όλες οι μανάδες μάς
τα έψαλαν: - Παλιόπαιδα που δεν υπολογίζετε τους κινδύνους και καμιά ώρα θα
σκοτωθείτε – και άλλα παρόμοια. Α! και
μερικοί μπαμπάδες, που με σύγχρονους
όρους θα τους χαρακτηρίζαμε εκσυγχρονιστές. Οι υπόλοιποι εποιήθησαν την
νήσσαν, μιας και ήταν υπεύθυνοι για τη
μεταλαμπάδευση του παιχνιδιού στη νεότερη γενιά.
Τι σκέψεις όμως μπορεί να κάνει κανείς
για το παιχνίδι; Θα σας πω τις δικές μου,
με το ενδεχόμενο να μην είναι ολόσωστες.
Είναι προφανές ότι κατάγεται από την
εποχή της τουρκοκρατίας με τους κλέ-

φτες και τους αρματολούς εν δράσει στα
ελληνικά βουνά. Αντανακλά την ανυπακοή στον οθωμανικό νόμο, που επεκτείνεται όμως θαυμάσια και στον νεοελληνικό νόμο. Μήπως αλήθεια παριστάνουμε
ακόμα τους κλέφτες, ενώ η τουρκοκρατία
τέλειωσε εδώ και τόσον καιρό; Επίσης με
κάποιο τρόπο περιγράφει την αντιστροφή ρόλων μεταξύ κλεφτών και αρματολών, που πράγματι ήταν δυσδιάκριτοι,
λόγω της γρήγορης εναλλαγής τους. Ξεχωριστά τώρα από αυτές τις σκέψεις, το
παλιό αυτό παιχνίδι μπορεί να σοκάρει
τους σύγχρονους γονιούς για τις συνθήκες των παιδικών παιχνιδιών δυο περίπου γενιές πριν. Ήταν συνθήκες απόλυτης ελευθερίας που συχνά έφταναν στην
επικινδυνότητα, αφήνοντας έτσι και το
αποτύπωμά τους, πιστεύω θετικό, στον
χαρακτήρα των παιδιών της εποχής εκείνης.
Αυτά όμως περί σύκων και συκιών. Δεν
είπα κάτι για την Εύβοια!
Την βρήκα υπέροχη! Είχα κάποτε επισκεφτεί το βόρειο τμήμα της, αλλά είχα ξεχάσει πόσο πράσινη είναι! Μου άρεσαν
όλα τα βουνά που περπατήσαμε. Καθώς
ανεβαίνεις, μετά τις βαλανιδιές και τα
πλατάνια, ακολουθούν οι καστανιές και
τα έλατα. Στη συνέχεια και μέχρι την
κορυφή, οι ασβεστολιθικές πλαγιές είναι κατάσπαρτες με τσάι, μέντα, ρίγανη
και άλλα αρωματικά. Δε θα ξεχάσω τους
σφοδρούς ΒΑ ανέμους, που δυσκόλεψαν
πολύ την ανάβαση σε Ξεροβούνι, Δίρφυ
και Όχη. Ανέβαινα αγκομαχώντας, αλλά
άξιζε τον κόπο! Ούτε μπορώ να λησμονήσω τις γρατσουνιές στα πόδια μου - βερμούδα γαρ - από τους ασπάλαθους και τα
άλλα αγκαθοειδή, όταν κάναμε τη διάσχιση στο Καντήλι. Αλησμόνητα τα «δρακόσπιτα» και οι παρατημένοι μαρμάρινοι
κίονες στην πλαγιά της Όχης, 500 μέτρα
πάνω από την Κάρυστο. Εκπληκτικά και
τα ακρογιάλια του νησιού, καθώς τα ατενίζεις από ψηλά με το μάτι του αητού.
Βέβαια, οι περισσότεροι δεν επισκεφτήκαμε το φαράγγι στο Δημοσάρη. Δεν πειράζει! Ας υπάρχει σαν κίνητρο για την
επόμενη φορά.
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Marmolada
H Bασίλισσα των Δολομιτών
Κείμενο - Φωτογραφίες: Νίκος Κοντός

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο αδελφός μου, η Μιμή κι εγώ, βρεθήκαμε να περιπλανιόμαστε
στις Ιταλικές Άλπεις. Μετά από μια όμορφη και δυνατή περιπέτεια στην Piz Bernina με βροχή,
χιόνι, χαλάζι, παγετώνες, κρεβάς και κεραυνούς (θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστό άρθρο αυτή η εμπειρία), ο δρόμος μάς έφερε μπροστά στον εντυπωσιακό ορεινό όγκο της Marmolada. Την αποκαλούν “Βασίλισσα των Δολομιτών” μιας και η κορυφή της, Punta Penia, με
υψόμετρο 3343 μ. είναι η ψηλότερη των Δολομιτικών Άλπεων.

Γ

ια να φτάσει κανείς στην κορυφή
της, δύο είναι οι κύριες επιλογές: Ή
να ανέβει από την normal route
που περιλαμβάνει τη διάσχιση
του κύριου παγετώνα ή από την δυτική
κόψη. Μιας και οι δυο επιλογές είχαν κοινό σημείο εκκίνησης, αποφασίσαμε να τις
συνδυάσουμε ανεβαίνοντας από την δυτι-

κή κόψη και να κατέβουμε στη συνέχεια
από την normal route. Και οι δυο επιλογές
βέβαια περιλάμβαναν ανάβαση μέσω via
ferrata.
Τι είναι όμως η via ferrata; Σαν ελεύθερη
μετάφραση θα μπορούσαμε να πούμε πως
σημαίνει ο δρόμος του σιδήρου ή σιδερένιο μονοπάτι. Πρόκειται για διαδρομές με

Στο ξεκίνημα της Via Ferrata.
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Στο τελείωμα της δυτικής κόψης
της Marmolada.
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εκτεθειμένα περάσματα, εξοπλισμένα με
συρματόσχοινα για την ασφάλιση, μεταλλικές βέργες για πατήματα η πιασίματα,
σκάλες ή ακόμη και κρεμαστές γέφυρες.
Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατή η διέλευση από κάποια σημεία που υπό άλλες
συνθήκες θα ήταν αδύνατη ή θα χρειαζόταν αναρρίχηση. Στις Άλπεις υπήρχαν εδώ
και αιώνες προστατευμένα μονοπάτια, με
απλά συστήματα όπως σχοινιά και ξύλινες
σκάλες και χρησιμοποιούνταν για να ενώνουν χωριά και κοιλάδες ή για γρηγορότερη πρόσβαση στα ορεινά βοσκοτόπια.
Με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου δυστυχώς τα βουνά μετατράπηκαν σε
πεδία μαχών. Οι δυνάμεις της Ιταλίας και
της Αυστρο-Ουγγαρίας μάχονταν για την
κατάληψη των κορυφών που τους έδιναν
τον έλεγχο των κοιλάδων. Έτσι και οι δυο
πλευρές άρχισαν να εξοπλίζουν αυτά τα
προστατευμένα μονοπάτια και να δημιουργούν νέα. Μετα την λήξη του πολέμου
το δίκτυο αυτό παρέμεινε, βελτιώθηκε και
άρχισε να χρησιμοποιείται από τους ορειβάτες με στόχο πλέον την επαφή με τις δυσπρόσιτες πλευρές των βουνών .... και όχι
την παράνοια του πολέμου.

Ας γυρίσουμε όμως στην περιγραφή της
διαδρομής. Η διαδρομή αυτή χαρακτηρίζεται ως η μόνη πραγματικά αλπική via
ferrata μιας και απαιτείται χρήση πιολέ,
κραμπόν, χειρισμού σχοινιών και γνώσεις
διάσχισης παγετώνα. Σε συνδυασμό με το
μεγάλο υψόμετρο και το ευμετάβλητο του
καιρού, αποκτά χαρακτήρα πιο “σοβαρής”
διαδρομής από μια απλή via ferrata.
Αφετηρία και τερματισμός, είναι το καταφύγιο Fiacconi στα 2625 μ. Μετά από
1.30 ώρα στο μονοπάτι φτάσαμε μπροστά
σε έναν μικρό παγετώνα όπου αφού τον
διασχίσαμε συναντήσαμε τα πρώτα συρματόσχοινα της διαδρομής. Εκεί το βουνό μας προσέφερε και ένα σύντομο ντουζ
μιας και περάσαμε αναγκαστικά κάτω από
μικρούς, προσωρινούς “καταρράκτες”.
Λίγο πιο πάνω τα βρεγμένα βράχια, τα
αντικατέστησε το φρέσκο χιόνι που είχε
πέσει το βράδυ. Μετά τα συρματόσχοινα
άρχισαν να εμφανίζονται μεταλλικές βέργες για πατήματα και σκάλες με το πεδίο
να γίνεται πιο απότομο και να κερδίζουμε
πολύ γρήγορα ύψος, κινούμενοι πάντα στα
αριστερά της κόψης.
Όσο ανεβαίναμε η θέα γινόταν ακόμη

Στο μέσο της διαδρομής.
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Με θέα τους Δολομίτες.
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ομορφότερη. Το εντυπωσιακό ανάγλυφο
των αμέτρητων βουνών μας έκανε να θέλουμε να τα εξερευνήσουμε όλα. Παράλληλα περνούσαμε έξω από φυλάκια, σκαμμένα στο βράχο, κατάλοιπα του πολέμου.
Το κομμάτι αυτό της διαδρομής με την
έντονη κλίση, φάνταζε ατελείωτο ώσπου
ξαφνικά βγήκαμε πάνω σε μια στενή και
αέρινη κόψη, το ομορφότερο κομμάτι της
διαδρομής κατά την γνώμη μου. Ο συνδυασμός του χιονιού και της θέας προς όλες
τις πλευρές συνέθεταν ένα σκηνικό, κλασσικό βέβαια για τις Άλπεις, που όμως τα
μάτια μας δεν μπορούσαν να χορτάσουν.
Με το που τελείωσε η κόψη, μας είχε μείνει πλέον λίγο περπάτημα, μέχρι ένα μικρό καταφύγιο λίγο πριν την κορυφή και
τον μεγάλο μεταλλικό σταυρό που την χαρακτηρίζει.
Μετά την απαραίτητη στάση για ξεκούραση και φωτογραφίες, δεθήκαμε για να κατέβουμε τη χιονισμένη πλαγιά, μέχρι ένα
διάσελο απ’ όπου ξεκινούσε η via ferrata
της επιστροφής. Στη συνέχεια, και μέσα
από ένα λούκι, κατεβήκαμε στον παγετώνα
όπου ξαναδεθήκαμε και βάλαμε κραμπόν.
Συναντήσαμε αρκετές, μικρές και στενές
κρεβάς που όμως δεν θα ήθελες με τίποτα

να βρεθείς μέσα τους.
Μέσα σε αυτόν τον παγετώνα οι Αυστροούγγροι είχαν σκάψει ένα δίκτυο από τούνελ συνολικού μήκους 12 χλμ. και σε βάθος μέχρι 30 μ. Κάθε χρόνο ο παγετώνας
υποχωρεί κατά 7 μέτρα αποκαλύπτοντας
ευρήματα από εκείνη την εποχή που περιλαμβάνουν ξύλινα καταφύγια, πυρομαχικά, στολές ως και καλά διατηρημένα πτώματα. Γι’ αυτό και έχει δημιουργηθεί στην
περιοχή ένα μικρό μουσείο, αφιερωμένο
σε εκείνη την περίοδο των μαχών.
Μετά τον παγετώνα και αφού οι τεχνικές
δυσκολίες είχαν τελειώσει, απέμενε μόνο
η επιστροφή στο καταφύγιο Fiacconi με
το οποίο είχαμε οπτική επαφή. Δεν υπάρχει όμως μονοπάτι. Οπότε εδώ χρειάζεται
πολύ προσοχή σε συνθήκες κακής ορατότητας.
Συνοψίζοντας πρόκειται για μια κυκλική
διαδρομή η οποία αν και είναι via ferrata
στο μεγαλύτερο μέρος της, έχει χαρακτήρα αλπικής διαδρομής. Σε ανταμείβει όχι
μόνο με ωραίες εικόνες αλλά και με την
ικανοποίηση της ανάβασης σε μια ψηλή
κορυφή με τεχνικές δυσκολίες που μπορεί
να ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες.
Συστήνεται ανεπιφύλακτα.

Στην κορυφή Punta Penia.
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Στον κύριο παγετώνα
της Μarmolada.
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Οδοιπορικό στον Πόντο
και στον Καύκασο
Τοπία-Κατοικίες-Ασχολίες-Μοναστήρια-Σχολεία
Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανανίας Τσιραμπίδης
Ορυκτολόγος-Κοιτασματολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Εμπειρογνώμονας Υπουργείου Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής (1999-2014)
Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών (2016)

Γεωγραφία και Κλίμα

Η

Τουρκία έχει έκταση 783.500 km2
και πληθυσμό περίπου 80.000.000
κατοίκων που ανήκουν σε 40 φυλές, στην πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι. Ο Πόντος έχει έκταση 71.500 km2. Τα
Ποντικά Όρη, με υψόμετρο έως 4.000 m,
χωρίζουν τον Πόντο στο στενό παράλιο
και στο ηπειρωτικό ορεινό τμήμα. Είναι
σκεπασμένα από πυκνά δάση κωνοφόρων και ποικίλων θάμνων.
Στις παράλιες πλαγιές αφθονούν όλα τα
οπωροφόρα, τα λεπτοκάρυα και η καλλιέργεια του τσαγιού. Στις μικρές πεδιάδες,
συνήθως κοντά στις εκβολές των ποταμών, ευδοκιμούν τα πάντα (π.χ. εσπεριδοειδή, λαχανικά, καλλωπιστικά, κ.ά.).
Ψηλά στα οροπέδια υπάρχουν ακόμη και
σήμερα μερικά παρχάρια (βοσκοτόπια).
Τα θηράματα είναι άφθονα στις ορεινές
περιοχές όπως αγριόχοιροι, λαγοί, πέρδικες κ.ά. και πέστροφες στα ποτάμια.
Δεκάδες ποταμοί διαρρέουν τα Ποντικά

46

Όρη που με τα βορβορώδη καστανά νερά
τους αλλάζουν το χρώμα του Εύξεινου
Πόντου. Δύο μεγάλες λίμνες και μόνο
τρία μικρά νησάκια ολοκληρώνουν το
ανάγλυφο του Πόντου.
Στο μεγαλύτερο μέρος του το έδαφος του
Πόντου αποτελείται από ηφαιστειακά πετρώματα. Τεράστιες μεταλλοφόρες αποθέσεις αποτέλεσαν για χιλιάδες χρόνια
σημαντική πηγή πλούτου του ελληνικού
πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Γάλλο εξερευνητή Cuinet το 1890 στον Πόντο λειτουργούσαν:
Στο Σαντζάκι Τραπεζούντας (με Κερασούντα και Κοτύωρα): 34 μεταλλεία χαλκού,
21 ασημιού, 10 σιδήρου, 3 μολύβδου, 2
μαγγανίου και 2 ανθρακωρυχεία.
Στο Σαντζάκι Αργυρούπολης: 37 μεταλλεία ασημιού και 6 χαλκού.
Το κλίμα στα παράλια είναι θερμό και
υγρό με πολλές ομίχλες τον χειμώνα και
αποπνικτικές ορισμένες μέρες του καλοκαιριού. Στην ενδοχώρα το κλίμα είναι
ξερό και ψυχρό με πολύ κρύο χειμώνα.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το ερειπωμένο ποντιακό χωριό Ίμερα.
Η Μονή της Παναγίας Σουμελά.
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Ξακουστά Μοναστήρια και Σχολεία

Ο

Χριστιανισμός διαδόθηκε από τους
πρωτόκλητους Αποστόλους Ανδρέα
και Πέτρο, οι οποίοι ξεκίνησαν από
την Αμισό, τη σημερινή Σαμψούντα, και
επεκτάθηκε σε όλες τις περιοχές του Πόντου. Τον 2ο αιώνα είχε αρχίσει να εδραιώνεται ο Χριστιανισμός, αλλά η ουσιαστική επικράτησή του συνδέεται με τη
δράση και τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Ευγενίου την περίοδο των διωγμών
του Διοκλητιανού, στην Τραπεζούντα το
292 μ.Χ. Φρούρια και καταφύγια του Ποντιακού Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας,
στάθηκαν οι μεγάλες και ιστορικές Ιερές
Μονές της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα, του Αγίου Γεωργίου του Περιστερεώτα, της Παναγίας
Γουμερά κ.ά.
Τα πιο ξακουστά σχολεία του Πόντου
ήταν: τα Φροντιστήρια Τραπεζούντας και

Αργυρούπολης, το Παρθεναγωγείο Κερασούντας, τα Εκπαιδευτήρια Αμισού, το
Κολέγιο Ανατόλια της Μερζιφούντας, το
Αρρεναγωγείο και το Παρθεναγωγείο της
Σινώπης κ.ά.
Ο Διογένης ο Κυνικός, Φιλόσοφος, γεννήθηκε το 412 π.Χ. στη Σινώπη και πέθανε το 323 π.Χ. στην Κόρινθο. Χρησιμοποιούσε τον αστεϊσμό και το λογοπαίγνιο
ως μέσο για τα διδάγματά του. Πίστευε
πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται
στη φυσική ζωή και πως μόνο με την αυτάρκεια, τη λιτότητα, την αυτογνωσία και
την άσκηση μπορεί κανείς να την εξασφαλίσει.
Ο Στράβωνας γεννήθηκε από πλούσια οικογένεια το 63 π.Χ. στην Αμάσεια, όπου
και πέθανε σε ηλικία 86 ετών, το 23 μ.Χ.
Ήταν ο σημαντικότερος γεωγράφος της
αρχαιότητας. Επίσης, ήταν ιστορικός και
φιλόσοφος. Η μητέρα του καταγόταν από
τη Μακεδονία.

Η Αγία Σοφία της Τραπεζούντας. Εκκλησία του 1238.
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Το βυζαντινό κάστρο της Καμπάνας (Ζilkale) του 13ου αι.
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Η Κουρτίδου Σόνια, ήταν κόρη του Κρωμναίου Χρήστου Κουρτίδη, πρέσβη μας
στη Ρωσία και της Σεβαστής Καπαγιαννίδη, κόρης του γνωστού Τραπεζούντιου
τραπεζίτη Κωνσταντίνου Καπαγιαννίδη.
Πήγε στην Αγία Πετρούπολη και τελικά
στο Χόλιγουντ, όπου και διέπρεψε ως
καλλιτέχνιδα.
Ο Κωνσταντινίδης Γ. Κωνσταντίνος
(1856-1940), ήταν αγωνιστής και επικεφαλής της κίνησης για την ανεξαρτησία
του Πόντου. Γεννήθηκε στην Τραπεζούντα. Πατέρας του ήταν ο περίφημος καπετάν Γιώργης - Πασάς, δήμαρχος της
Κερασούντας για 17 χρόνια.
Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης (9301004), θεωρείται θεμελιωτής του μοναχισμού στο Άγιο Όρος. Γεννήθηκε στην
Τραπεζούντα.
Ο Άγιος Ευγένιος υπήρξε πολιούχος Τραπεζούντας και σήμερα είναι πολιούχος
Καλαμαριάς. Έζησε και μαρτύρησε στην
Τραπεζούντα στα τέλη του 3ου αιώνα,
την εποχή που ο χριστιανισμός άρχισε

να ξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή
του Πόντου.
Τα 75 Ελληνικά χωριά του Καυκάσου

Π

ολλοί ποταμοί με οφιοειδείς κοίτες
διασχίζουν τις καταπράσινες πεδιάδες όλου του οροπεδίου Ερζερούμ-Καρς
(υψόμετρο 1700 m έως 2500 m). Τα γειτονικά βουνά έχουν ομαλό ανάγλυφο
και είναι τελείως γυμνά από δενδρώδη
βλάστηση. Μόνο μεμονωμένες συστάδες
κωνοφόρων υπάρχουν σε ορισμένες πλαγιές τους. Τα δάση έχουν υλοτομηθεί για
ξυλεία ή θέρμανση στο παρελθόν. Διάφορα παρχάρια με πέτρινους στάβλους, τα
περισσότερα εγκαταλειμμένα, διακρίνονται διασκορπισμένα στις πλαγιές των
βουνών.
Τα σπίτια όλων των χωριών είναι μονώροφα και πέτρινα με χωμάτινη επίπεδη
στέγη (δώμαν) πάχους 30-40 cm, από
ηφαιστειακή τέφρα για καλή μόνωση.
Πάνω στη στέγη στοιβάζουν τις θημω-

Στο παρχάρι Ηadzindag.
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Στα παρχάρια του Πόντου.

νιές των σιτηρών ή ενός είδους χόρτου,
για να ξεραθούν, αλλά και για να είναι
δροσερότερα μέσα. Ο απόπατος βρίσκεται έξω στην αυλή. Το μαντρί είναι επίσης πέτρινο, κολλητά με το σπίτι και με
εσωτερική πόρτα επικοινωνίας. Η οροφή
όλων των χώρων είναι ξύλινη και υποστηρίζεται από χοντρούς κορμούς. Όλα
τα παλιά πέτρινα σπίτια είναι ασοβάτιστα μέσα και έξω, έχουν στενόμακρα μικρά παράθυρα με απλά σιδερένια κάγκελα. Μερικά νέα σπίτια έχουν επικλινείς
στέγες από λαμαρίνα και είναι σοβατισμένα. Οι πελεκημένες πέτρες δόμησης,
αλλά και εκείνες που χρησιμοποιούνται
στοιβαγμένες για την περίφραξη, είναι
ηφαιστειακές, συνήθως γκρίζες ή σκούρες κόκκινες, πολύ σκληρές και επομένως πολύ ανθεκτικές στην αποσάθρωση.
Σε όλα τα σπίτια υπάρχουν δορυφορικές
κεραίες για την τηλεόρασή τους, το μοναδικό μέσο διασκέδασης των πάμφτωχων
κατοίκων τους. Δεν υπάρχουν καφενεία

ή άλλα καταστήματα ούτε ιατρεία ή άλλες
δημόσιες υπηρεσίες σ’ αυτά τα χωριά,
στα οποία σήμερα το τουρκικό κράτος
έχει εγκαταστήσει Κούδρους.
Οι χήνες είναι άφθονες στις αυλές και
στους δρόμους. Απουσιάζουν οι κότες.
Υπάρχουν πολλά θαμνοειδή αγριόχορτα
στις αυλές, στους κοινόχρηστους χώρους και δίπλα από τους δρόμους. Δεν
υπάρχουν γλάστρες ούτε μικροί κήποι με
λουλούδια ή μπαξέδες με λαχανικά στις
άφρακτες ή με πέτρες περιφραγμένες αυλές όλων των χωριών της περιοχής. Ίσως
γιατί αποκλειστικό μέλημα όλων των
κατοίκων που ζουν ως εξόριστοι ή εκτοπισμένοι είναι απλώς η επιβίωσή τους.
Απεναντίας, όλες οι αυλές είναι γεμάτες
από στοίβες κουσκουριών (ξερές κοπριές
βοδιών) τα οποία χρησιμοποιούνται ως
καύσιμο υλικό τον χειμώνα στο τζάκι.
Ασφαλώς οι κλιματικές συνθήκες διαμόρφωσαν αυτήν την πανίδα και χλωρίδα σε
αυτές τις απέραντες στέπες. Για 2-3 μή-
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Λίμνη Uzungöl.

νες το χρόνο (5-6 μήνες τότε), χιόνι που
φτάνει τα δύο μέτρα σκεπάζει τα πάντα,
ενώ θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν διαρκούν για πολλές μέρες ίσως και μήνες.
Έτσι, οι κάτοικοι μένουν αποκλεισμένοι
μέσα στα σπίτια τους και κοιτάζουν να
προφυλαχθούν οι ίδιοι και τα ζώα τους.
Τα 49 Ελληνικά χωριά της Τσάλκας

Ό

λα τα χωριά βρίσκονται 60-80 km
δυτικά της Τιφλίδας, πρωτεύουσας
της Γεωργίας. Πριν από το 1989 είχαν
κατά πλειοψηφία Έλληνες κατοίκους.
Σχεδόν όλα είναι κτισμένα σε υψόμετρα
μεγαλύτερα των 1000 m στις ΒΑ πλαγιές
του Μικρού Καυκάσου, που είναι πλούσιος σε δενδρώδη βλάστηση. Από τη μεγαλύτερη κωμόπολή τους, την Τσάλκα,
αυτοί οι Έλληνες είναι γνωστοί και ως
Τσάλκαληδες.
Ο Κούρος ποταμός με μήκος 1515 km
και λεκάνη απορροής 198300 km2, πηγά52

ζει από την περιοχή του Καρς και εκβάλλει στην Κασπία Θάλασσα. Διαρρέει τις
ανατολικές πλαγιές του Μικρού Καυκάσου και τις δυτικές πλαγιές του Μεγάλου
Καυκάσου. Ο παραπόταμός του Χράμι διαρρέει τα χωριά της Τσάλκας.
Γενοκτονία

Τ

ο Κεμαλικό καθεστώς και οι Νεότουρκοι από το 1914 έως το 1923 μεθόδευσαν την εξόντωση και εξαφάνιση των
χριστιανικών λαών της Τουρκίας. 1134
εκκλησίες, 960 σχολεία και 815 κοινότητες των Ελλήνων του Πόντου λεηλατήθηκαν και καταστράφηκαν.
Η Τουρκία είναι ένοχη για τη γενοκτονία
1,5 εκατομ. Αρμενίων, 750 χιλιάδων Ασσυρίων και 1,1 εκατομ. Ελλήνων. Μεταξύ
αυτών είναι οι 353.000 Έλληνες του Πόντου των οποίων τα 100 χρόνια μνήμης
της γενοκτονίας τους γιορτάζουμε αυτό
το χρόνο.
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ΑΛΜΠΟΥΜ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ
1

2
1. Γκαμήλα. Φωτ. Ελένη Βαχαρίδου
2. Σχολή ορειβασίας αρχαρίων. Φωτ. Μαριέτα Ιωαννίδου.
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3

4
3. Σχολή ορειβασίας αρχαρίων. Φωτ. Μαριέτα Ιωαννίδου.
4. Ολυμπος, Λαιμός. Φωτ. Δ.Βαρβάτης.
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5

6
5. Αστράκα. Φωτ. Β.Ζαρζαβατσάκης.
6. Κάστρο της Ωριάς.
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7

8
7. Μπούρινος.
8. Μπούρινος.
57

9

10
9. Σμόλικας, κορυφή. Φωτ. Βαρβάτης Δημήτρης.
10. Αντιχάσια, κορυφή Μαμαλή.
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11

12
11. Στο Άνω Πηγαδάκι.
12. Στο καταφύγιο του ΣΕΟ Λεπτοκαρυάς Άνω Πηγαδάκι.
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ΑΛΜΠΟΥΜ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΩΝ

1

2
1. Ζηλνιά. Διαδρομή "Καλοκαιρινό Βίσμα". Φωτ. Ζαρζαβατσάκης Βασίλης.
2. Θεόπετρα. Φωτ. Αχιλλέας Αλωπούδης.

60

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

4

3. Ζηλνιά. Διαδρομή "Ταραντούλα". Φωτ. Νίκος Κοντός.
4. Ζηλνιά. Διαδρομή "Καλοκαιρινό Βίσμα". Φωτ. Ζαρζαβατσάκης Βασίλης.
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5

6
5. Επτάμυλος. Διαδρομή "Ρομποτούλα". Φωτ. Νίκος Κοντός.
6. Ζηλνιά. Διαδρομή "Στιγμή της Αλήθειας". Φωτ. Χρήστος Θεοδώρου.
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7
7. Τέμπη. Διαδρομή "Ταξιδιάρα ψυχή". Φωτ. Νίκος Κοντός
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8
8. Πάδες. Φωτ. Μαριέττα Ιωαννίδου
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Στη διαδρομή Ιχνηλάτης του
βράχου Καμπάνα.
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