
ΣύλλογοΣ Ελλήνων ορΕιβατων ΘΕΣΣαλονικήΣ
τευχοσ  194 • aπριλιοσ-μαϊοσ-ιουνιοσ   2020



Τρίμηνο περίοδίκο Του 
Συλλογου ελληνων ορείβαΤων 

ΘεΣΣαλονίκηΣ (Σ.ε.ο.)

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

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

Γραφεία - εντευκτήρία
Πλατεία Αριστοτέλους 5 - ΤΚ 54624

Τηλ. 2310 224.710, Fax 2310 239.859

καταφυΓία
Ολύμπου - «γιώσος αποστολίδης»,  

υψόμετρο 2.700μ.
Τηλ. 23510 82.840

Υπεύθυνοι: μποτέλης λάζαρος, 
Τσαβδάρης νίκος

Χορτιάτη - «νίκος παπαδόπουλος»,  
υψόμετρο 1.000 μ.

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

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

Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224.710, fax 2310 239.859

Κωδικός: 1007

επίμελεία εκδοΣήΣ
Άννα Καλαϊτζή & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τηλ. 2310 331315
www.elliniko-panorama.gr

εκδοτήΣ - υπευθυνοΣ
α. γιαννικόπουλος

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

Συντακτίκή επίτροπή
γιαννικόπουλος ανέστης

μπαλτατζής Θανάσης
κοντός 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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ραντεβού με τα όρη του Βάλτου

Παπίκιο, το μικρό Άγιο Όρος

Στα μέρη του Βάλτου

Επιχείρηση Piz Bernina

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Έκθεση Φωτογραφίας
Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 14

ΣΕλ. 22

ΣΕλ. 36

ΣΕλ. 48

ΣτήλΕΣ

ΠΑΠΙΚΙΟ

ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

PIZ BERNINA
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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 05-01-2020 ΡΟΔΟΠΗ Παπίκιο 1.483 860 35

2 05-01-2020 ΟΛΥΜΠΟΣ Καλόγερος 2.677 1.607 5

3 19-01-2020 ΟΛΥΜΠΟΣ Μπάρμπα 1.748 1.000 36

4 19-01-2020 ΒΕΡΜΙΟ Αγ. Πνεύμα 1.766 1.266 8

5 26-01-2020 ΠΙΕΡΙΑ Πέντε Πύργοι 1.705 803 37

6 26-01-2020 ΟΛΥΜΠΟΣ Καταφύγιο Αγαπητού 2.053 1.015 5

7 26-01-2020 ΟΛΥΜΠΟΣ Καταφύγιο Κάκαλου 2.670 1.600 5

8 02-02-2020 ΒΕΡΜΙΟ Υπαπαντή 1.747 1.545 36

9 02-02-2020 ΟΛΥΜΠΟΣ Κόψη Σκολιού 2.905 1.605 6

10 02-02-2020 ΟΛΥΜΠΟΣ Χριστάκης 2.707 1.407 5

11 16-02-2020 ΜΕΝΟΙΚΙΟ Φλόγα 1.313 900 8

12 16-02-2020 ΟΛΥΜΠΟΣ Σκούρτα 2.476 1.476 5

13 23-02-2020 ΠΙΕΡΙΑ Καταφ. ΣΕΟ Κοζάνης 1.945 1.365 8

14 01-03-2020 ΟΡΗ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Αετοί 1.852 1.012 46

15 08-03-2020 ΜΠΕΛΕΣ Καρτάλι 1.819 1.625 22

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΣωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρες Άτομα

1 23-12-2019 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΣΕΛωΜΑ –ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ- ΣΤΑΥΡΟΣ 6 6

2 04-01-2020 ΡΟΔΟΠΗ ΘΡΑΚΙΚΑ ΜΕΤΕωΡΑ 6 38

3 06-01-2020 ΙΣΜΑΡΟΣ ΜΑΡωΝΕΙΑ-ΙΣΜΑΡΟΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΡωΝΕΙΑ 5 36

4 12-01-2020 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-ΚΟΛΟΣΟΥΡΤΗΣ-ΚΑΤΑΦΥγΙΟ ΣΕΟ 5 44

5 09-02-2020 ΠΑΪΚΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗ-ΑΡΧΑγγΕΛΟΣ 6 35

6 16-02-2020 ΜΕΝΟΙΚΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΦΛΟγΑ-ΣΚΟΠΙΑ 7 24

7 23-02-2020 ΤΕΜΠΗ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΕΜΠωΝ-ΡΑψΑΝΗ 5 53

8 29-02-2020 ΑΡΑΧΘΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΒΙΔΡΑΣ 6 49

9 08-03-2020 ΜΠΕΛΕΣ ΑΝω ΠΟΡΟΪΑ-γΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΡΥΣΗ-ΑΣΠΡΟΛΙΜΝΗ 6 8
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 ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

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

1 28-07-19 Όλυμπος Στεφάνι Μάτι 135μ V+ Κοντός Ν.-Μπαλατσού 
Ε.,Πίτρης Ι.

2 27-07-19 Όλυμπος Στεφάνι Schwab-Agliardi 235μ V+ Μπαλατσού Ε.-Πίτρης Ι.

3 17-08-19 Φαράγγι Βίκου Πύργος των ψυχών Τυραννία του Χάσματος 120μ VII- Τζιμουλίδης Δ.-Πίτρης Ι.

4 17-09-19 Φαράγγι Βίκου Πύργος του γάτου Καθαροί Πια 95μ VII Τζιμουλίδης Δ.-
Κοψαχείλης Χ.-Πίτρης Ι.

5 11-09-19 Φαράγγι Κράστας Κράστα Το δίεδρο της καταιγίδας 95μ VI+/VII- Τζιμουλίδης Δ., Πίτρης Ι.

6 11-09-19 Φαράγγι Κράστας Κράστα Άιντε θύμα 60μ VII Τζιμουλίδης Δ., Πίτρης Ι.

7 14-09-19 Μετέωρα Αμπάρια Τοίχος του Σαλιγκαριού 130μ V Μπαλατσού Ε.-Πίτρης Ι.

8 15-09-19 Μετέωρα Πιξάρι Αρχιμήδης 185μ V Τζιμουλιδης Δ.-Πίτρης Ι.

9 21-09-19 Demir Kapija Hamburger berg MC's way 26μ 6c+ Πίτρης Ι.

10 22-09-19 Demir Kapija Malchik s Palchik Malchik s Palchik 150μ 6b Τσικέλη Α.- Τζιμουλίδης 
Δ.-Πίτρης Ι.

11 22-09-19 Demir Kapija Kin dja dja R1 Skripach ne nuzen-R2 
Tranklukator-R3 013 v cent

100μ 6b+/VII+ Τζιμουλιδης Δ.-Πίτρης Ι.

12 14-09-19 Μετέωρα Καμπάνα Alemanischer Schelledanz 110μ VII- Χατζηπούλιος Θ. Δανιάς 
Ν.-Καλέση Κ.

13 28-09-19 Κόζιακας Μουζάκι Άλλη όχθη 440μ V Πίτρης Ι.-Τζιμουλίδης Δ.

14 02-10-19 Μετέωρα Αμπάρια Μάτι της γοργόνας 135μ VI Πίτρης Ι.-Μπαλατσού Ε.

15 30-10-19 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη-γουναρίδη 160μ V+ Πίτρης Ι.-Μπαλατσού Ε.

16 06-10-19 Όλυμπος Ζηλνιά Κόψη των Αετών 220μ VII- Βαρβάτης Δ.- Ιωαννί-
δου  Μ.

17 12-10-19 Όλυμπος Ζηλνιά Καλοκαιρινό Βύσμα 70μ VII- Θεοδώρου Χ.-Ιωαννίδου 
Μ.-Βαρβάτης Δ.

18 19-10-19 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη-γουναρίδη 160μ V+ Βαρβάτης Δ.-Μαρίνος Χ.

19 20-10-19 Σέρρες Επτάμυλοι Μπολ σε  Βίκος 15μ 6a Βαρβάτης Δ.

20 26-10-19 Πάδες Στόντζι Όνειρο και Τραύμα 25μ 6b Βαρβάτης Δ.

21 13-10-19 Μετέωρα Σπιρούνι Δέλτα Ο Τέταρτος Πυλώνας 130μ V+ Χατζηπούλιος Θ. -Θεο-
δώρου Π. - Ναλετάκη Ε.

22 19-10-19 Όλυμπος Ζηλνιά Ταραντούλα-Κόψη των 
Αετών

220μ VII- Χατζηπούλιος Θ.- 
Κοντός Ν.

23 03-11-19 Σέρρες Επτάμυλοι Τσιου Πιου 15μ 5C+ Βαρβάτης Δ.

24 03-11-19 Σέρρες Επτάμυλοι Βαζελίν 15μ 6a Βαρβάτης Δ.

το τρίμηνο του σ.ε.ο.
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25 03-11-19 Σέρρες Επτάμυλοι Marie Claire 15μ 5b Βαρβάτης Δ

26 24-11-19 Σέρρες Επτάμυλοι Ο Πιστολέρο 17μ 6b Bαρβάτης Δ.

27 20-07-19 Όλυμπος Κόψη Ξερολακίου 2500μ AD+ Κοντός Ν.-Μανάρη Μ.-
Κοσμίδης Ο.

28 06-07-19 Τσούριακας Πύργος 60μ V+ Κοντός Ν.-Ρέππου Σ.

29 07-07-19 Τσούριακας Παναγία 120μ VI+ Κοντός Ν.-Ρέππου Σ.

30 28-07-19 Όλυμπος Στεφάνι Schwab-Agliardi 160μ V+ Κοντός Ν.-Μανάρη Μ.

31 06-09-19 Τύμφη Τσούκα Ρόσα Αγριοκάτσικο 360μ V+ Κοντός Ν.-Σαχπαζίδης Α.

32 16-08-19 Marmolada Δυτική Κόψη Via Ferrata Κοντός Ν.-Κοντός Β.-
Μανάρη Μ.

33 19-10-19 Όλυμπος Ζηλνιά Ταραντούλα 205μ VII- Κοντός Ν.-Χατζηπούλιος 
Θ.

34 16-11-19 Όλυμπος Ζηλνιά Τρίτη Δόση 170μ VI- Κοντός Ν.-Θεοδώρου Χ.

35 12-10-19 Όλυμπος Ζηλνιά Καλοκαιρινό Βύσμα 70μ VII- Κοντός Ν.-
Ζαρζαβατσάκης 
Β.-Αποστόλου γ.

36 22-06-19 Τύμφη γεφύρι του 
Κόκκορη

Βήμα του Σπούργιτα 110μ VII Ντακόπουλος Α.-
Βιολιντζόπουλος Ν.

37 22-06-19 Τύμφη γεφύρι του 
Κόκκορη

Appo 75μ VI+ Ντακόπουλος Α.-
Βιολιντζόπουλος Ν.

38 22-06-19 Τύμφη γεφύρι του 
Κόκκορη

Ξυπόλυτος 110μ V+ Ντακόπουλος Α.-
Βιολιντζόπουλος Ν.

39 23-06-19 Τύμφη γεφύρι του Μίσιου Μικρόκοσμος 70μ VII+ Νικολόπουλος Κ.-
Βιολιντζόπουλος Ν.

40 23-06-19 Τύμφη γεφύρι του Μίσιου Φιλανδικό Μονοπάτι 65μ VI Νικολόπουλος Κ.-
Βιολιντζόπουλος Ν.

41 25-04-19 Μετέωρα Ντούμπιανη Isidora 60μ VI- Πολυχρονίδης Α.-
Κεβρεκίδης Π.

42 25-04-19 Μετέωρα Ντούμπιανη Start Shot 60μ V+ Πολυχρονίδης Α.-
Κεβρεκίδης Π.

43 26-04-19 Μετέωρα Ντούμπιανη Πιλιέ της Βροχής 140μ V+ Πολυχρονίδης Α.-
Κεβρεκίδης Π.

44 11-05-19 Μετέωρα Μικρά τοίχοι Wings 25μ V+ Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.

45 11-05-19 Μετέωρα Μικρά τοίχοι The hobbit 25μ V Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.

46 11-05-19 Μετέωρα Μικρά τοίχοι Gerade 25μ V Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.

47 11-05-19 Μετέωρα Μικρά τοίχοι Kieselfieber 25μ V Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.

48 25-05-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Lolek 15μ 6a Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.

49 25-05-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Bolek 15μ 6a+ Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.
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50 25-05-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Μανάρη 25μ 4 Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.

51 25-05-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Ζωζώ 25μ 5a Πολυχρονίδης Α.-Δράγκος 
Θ.

52 25-05-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Beautifulia 30μ 6c Πολυχρονίδης Α.-Δράγκος 
Θ.

53 01-06-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Φυσικοθεραπεία 20μ VI Πολυχρονίδης Α.-Δράγκος 
Θ.

54 01-06-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Τύχη 20μ 4a Πολυχρονίδης Α.-Δράγκος 
Θ.

55 01-06-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Μογγόλια 20μ 6b Πολυχρονίδης Α.-Δράγκος 
Θ.

56 15-06-19 Καβάλα Ηρακλείτσα Σφηνωμένη τυρόπιτα 30μ 5+ Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.-Τσούγκας 
Κ.

57 15-06-19 Καβάλα Ηρακλείτσα Κισσός 30μ 6a+ Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.-Τσούγκας 
Κ.

58 22-06-19 Τσούριακας Steg 25μ V+ Πολυχρονίδης Α.-
Δράγκος Θ.

59 05-07-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Σκηνοθέτης 25μ 6a Πολυχρονίδης Α.-Δράγκος 
Θ.

60 05-07-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Booman 25μ 6b Πολυχρονίδης Α.-Δράγκος 
Θ.

61 20-07-19 Φαλακρό Των Σερραίων 160μ V- Πολυχρονίδης Α.-
Δράγκος Θ.-Τσούγκας Κ.

62 04-08-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Σκηνοθέτης 30μ 6a Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.Τσούγκας 
Κ.

63 04-08-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Booman 30μ 6b Πολυχρονίδης Α.-
Καφτεράνης Ν.-Τσούγκας 
Κ.

64 04-08-19 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Φωφώ 30μ 6a Πολυχρονίδης Α.-Τσούγκας 
Κ.

65 13-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Black swan boulder 7b Τσιαούσης Ο.

66 12-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια The thing boulder 7a Τσιαούσης Ο.

67 12-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Equator boulder 7a Τσιαούσης Ο.

68 13-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Fallen Tree boulder 6c Τσιαούσης Ο.

69 16-09-19 Τρίκαλα Ρίζωμα Mindtrap boulder 6b+ Κατέρη Α.

70 16-09-19 Τρίκαλα Ρίζωμα Dark side of the moon boulder 6c/6c+ Κατέρη Α.

71 29-09-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Equator boulder 7a Κατέρη Α.

72 10-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια The thing boulder 6c+/7a Κατέρη Α.

73 12-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Λαιστρυγόνες boulder 7b Κατέρη Α.

74 13-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια The rat boulder 7a Κατέρη Α.

75 10-11-19 Τρίκαλα Ρίζωμα Mindtrap boulder 6b+ Ευαγγελοπούλου Ν.



ΠΕριοΔικο "ολύΜΠοΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ6

76 08-12-19 Βέροια Αλιάκμονας Λόλεκ 15μ 6a Πάλλας γ.

77 08-12-19 Βέροια Αλιάκμονας Μπόλεκ 15μ 6a+ Πάλλας γ.

78 08-12-19 Βέροια Αλιάκμονας Μπουμαν 25μ 6b Πάλλας γ.

79 08-12-19 Βέροια Αλιάκμονας Σκηνοθέτης 25μ 6a Πάλλας γ.

80 08-12-19 Βέροια Αλιάκμονας Μογκόλια 15μ 6b Πάλλας γ.

81 24-11-19 Demir Demir Kapija Night Shift 20μ 6a+ Πάλλας γ.

82 25-11-19 Demir Demir Kapija Aaron 20μ 6c Πάλλας γ.

83 26-11-19 Demir Demir Kapija Joka 20μ 6c Πάλλας γ.

84 27-11-19 Demir Demir Kapija Dracula 10μ 6b+ Πάλλας γ.

85 12-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Lestrigones boulder 7b Πάλλας γ.

86 12-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια The rat boulder 7a Πάλλας γ.

87 12-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια The thing boulder 6c+ Πάλλας γ.

88 12-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Shadow boulder 6c+ Πάλλας γ.

89 13-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Marsoupilam boulder 7a Πάλλας γ.

90 13-10-19 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Η κάμαρα με ναι boulder 6a+ Πάλλας γ.

91 08-12-19 Βέροια Αλιάκμονας Θεοδώρα 30μ 5c Βολυράκης Μ.

92 24-11-19 Demir Demir Kapija Night Shift 20μ 6a+ Βολυράκης Μ.

93 25-11-19 Demir Demir Kapija Aaron 20μ 6c Βολυράκης Μ.

94 26-11-19 Demir Demir Kapija Joka 20μ 6c Βολυράκης Μ.

95 27-11-19 Demir Demir Kapija Dracula 10μ 6b+ Βολυράκης Μ.

96 01-12-19 Σέρρες Φαραγγάκι Λογοδιάρροια 15μ V+ Βολυράκης Μ.

97 01-12-19 Σέρρες Φαραγγάκι της Μοναξιάς 15μ VI Βολυράκης Μ.

98 01-12-19 Σέρρες Φαραγγάκι Άστο για μετά 18μ VII Βολυράκης Μ.

99 17-11-19 Σέρρες Μικρός Βυρός xmen 25μ 6a+ Βολυράκης Μ.

100 17-11-19 Σέρρες Μικρός Βυρός Lizard 15μ 6a Βολυράκης Μ.

101 17-11-19 Σέρρες Μικρός Βυρός scorpion 15μ 6a Βολυράκης Μ.

102 27-11-19 Σέρρες Μικρός Βυρός cyborg 6μ 6b Βολυράκης Μ.

103 12-08-19 Μετέωρα Υψηλοτέρα Δυτική Κόψη 120μ VI- Francesco C.-Τουμανίδης 
γ.

104 12-08-19 Μετέωρα Υψηλοτέρα Πεταλούδα 120μ VII- Αλωπούδης Α.-Θεοδώρου 
Π.

105 08-09-19 Τέμπη Μέγας Λάκκος Ούτε Θεοί 20μ 6b Μαρίνος Χ.

106 08-09-19 Τέμπη Μέγας Λάκκος Οργασμός 18μ 6b+ Μαρίνος Χ.

107 08-09-19 Τέμπη Μέγας Λάκκος Καταστροφή 25μ 6b+ Μαρίνος Χ.

108 15-09-19 Μετέωρα Άλυσσος Η διαδρομή του 
φιδιού(direct)

190μ VI Μαρίνος Χ.-Αποστόλου γ.

109 22-09-19 Σέρρες Έπτάμυλοι Ο Πιστολέρο 17μ 6b Μαρίνος Χ.
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110 22-09-19 Σέρρες Επτάμυλοι Betula 15μ 6b+ Μαρίνος Χ.

111 06-10-19 Λεωνίδιο Adrspach Wall Recky Bonzak 15μ 6b Μαρίνος Χ.

112 06-10-19 Λεωνίδιο Adrspach Wall Jukama 18μ 6b Μαρίνος Χ.

113 06-10-19 Λεωνίδιο Adrspach Wall 99 Bolts 18μ 6b+ Μαρίνος Χ.

114 08-10-19 Λεωνίδιο Έλονα Winter is coming 15μ 6c Μαρίνος Χ.

115 08-10-19 Λεωνίδιο Έλονα Bibo 20μ 6a+ Μαρίνος Χ.

116 08-10-19 Λεωνίδιο Έλονα White rabbit 15μ 6b+ Μαρίνος Χ.

117 09-10-19 Λεωνίδιο Mars Wilfried RIP 35μ 6b+ Μαρίνος Χ.

118 09-10-19 Λεωνίδιο Mars Bon Voyage 40μ 6b Μαρίνος Χ.

119 09-10-19 Λεωνίδιο Mars Oh Mon Dieu 25μ 6c+ Μαρίνος Χ.

120 10-10-19 Λεωνίδιο Sabaton Peace 20μ 6a Μαρίνος Χ.

121 10-10-19 Λεωνίδιο Sabaton Freedom 20μ 6b Μαρίνος Χ.

122 10-10-19 Λεωνίδιο Sabaton Angel Low 18μ 6c Μαρίνος Χ.

123 11-10-19 Λεωνίδιο H.A.D.A. Michael Bakyros 20μ 6a+ Μαρίνος Χ.

124 11-10-19 Λεωνίδιο H.A.D.A. Skylisia Apodrasi 20μ 6c Μαρίνος Χ.

125 20-10-19 Σέρρες Επτάμυλοι Το κοράκι 17μ 7a Μαρίνος Χ.

126 03-11-19 Σέρρες Επτάμυλοι γεράκι 15μ 6c+ Μαρίνος Χ.

127 09-11-19 Σέρρες Επτάμυλοι Betula 15μ 6b+ Μαρίνος Χ.

128 09-11-19 Σέρρες Επτάμυλοι Robotula 15μ 6c Μαρίνος Χ.

129 16-11-19 Όλυμπος Ζηλνιά 3η δόση 170μ VI Μαρίνος Χ.-Αποστόλου γ.

130 30-11-19 Σέρρες Prive Τσιωτσιωνάτη 15μ 5c Μαρίνος Χ.

131 30-11-19 Σέρρες Prive Καμπιωνάτη 17μ 6b Μαρίνος Χ.

132 30-11-19 Σέρρες Prive Καλτερίμι 17μ 6c Μαρίνος Χ.

133 30-11-19 Σέρρες Prive Παλιά Ιστορία 17μ 6c+ Μαρίνος Χ.

134 30-11-19 Σέρρες Prive Diadermine 17μ 6b+ Μαρίνος Χ.

135 01-12-19 Τέμπη Πέταλο της Έλενας γρενάτα 30μ 6a+ Μαρίνος Χ.

136 01-12-19 Τέμπη Πέταλο της Έλενας Ταξιδιάρα ψυχή 20μ 6a+ Μαρίνος Χ.

137 08-12-19 Τέμπη Πέταλο της Έλενας γρεναδίνη 30μ 6c+ Μαρίνος Χ.

138 08-12-19 Τέμπη Πέταλο της Έλενας Σφίνος 25μ 6c Μαρίνος Χ.

139 15-09-19 Μετέωρα Φ.Άγ. Πνεύμα Ν.Δ. του Φ.Άγ. Πνεύματος 170μ VI- Καϊσάς Α.-Παπαδάκης Κ. 
-Παπαγιάννης γ.

140 06-10-19 Λεωνίδιο Adrspach Wall Recky Bonzak 15m 6b Καϊσάς Α.

141 06-10-19 Λεωνίδιο Adrspach Wall Jukama 18μ 6b Καϊσάς Α.

142 06-10-19 Λεωνίδιο Adrspach Wall 99 Bolts 18μ 6b+ Καϊσάς Α.

143 09-10-19 Λεωνίδιο Mars Sinter Synphonie 20μ 6b+ Καϊσάς Α.

144 10-10-19 Λεωνίδιο Sabaton Peace 20μ 6a Καϊσάς Α.

145 10-10-19 Λεωνίδιο Sabaton Freedom 20μ 6b Καϊσάς Α.

146 10-10-19 Λεωνίδιο Sabaton Angel Low 18μ 6c Καϊσάς Α.
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πολιτιστικά

νέα μέλη

1. ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΤΖΩΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
3. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ
4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
5. ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
6. ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
8. ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9. ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΝΑΤΑΛΙΑ
10. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΕΛΕΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΝΤΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ
14. ΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ
15. ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
16. NONEYSNLY HLIANA

NEA MEλή

A
Π

ΡΙ
Λ

ΙΟ
Σ

M
A

ΪΟ
Σ

ΤεΤαρΤη 8/4/2020, 8 μ.μ.
“μυϊκές θλάσεις και τενοντίτιδες”
γιώργος γκουδέλης

Ο Γιώργος Γκουδέλης είναι ορθοπεδικός 
χειρουργός, διδάκτωρ του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με ειδίκευση στην αρθρο-
σκοπική χειρουργική και στη ορθοπεδική 
αθληιατρική στη Γερμανία.

ΤεΤαρΤη 29/4/2020, 8 μ.μ.
“Camino de Santiago. ο δρόμος του 
αγ. ίακώβου. 800 χλμ. πεζοπορίας”
γκορόπουλος απόστολος  

Ο Απόστολος Γκορόπουλος είναι γιατρός, 
διευθυντής της Μονάδας Χειρουργικής 
Ενδοκρινών Αδένων στην Γενική Κλινι-
κή Αγ. Λουκάς Θεσσαλονίκης, με μεγάλο 
συγγραφικό έργο και ενεργό μέλος ελλη-

νικών και διεθνών επιστημονικών εταιρι-
ών χειρουργικής.
Σήμερα με την ιδιότητα του ταξιδευτή-
ορειβάτη θα μας μιλήσει για την εμπειρία 
του από το μονοπάτι των παλιών προσκυ-
νητών, τη «διαδρομή του Αγ. Ιακώβου».

ΤεΤαρΤη 13/5/2020, 8 μ.μ.
“ποιητική βραδιά αφιερωμένη στον 
καβάφη”
ευάγγελος βαρελίδης 

Η αποψινή μας βραδιά είναι αφιερωμένη  
στην ποίηση του μεγάλου μας ποιητή Κα-
βάφη. Οδηγός μας είναι ένας βαθύς γνώ-
στης και μελετητής του ποιητή ο Ευάγγε-
λος Βαρελίδης.

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

Η πανδημία του COVID-19 είναι πρωτοφανής και μας επηρεάζει όλους. Η ορειβα-
τική κοινότητα πρέπει να ενεργήσει προσεκτικά για να συμβάλει στη μείωση της 
μετάδοσης  του νέου θανατηφόρου κορωνοϊού.
Ανησυχούμε για τη μετάδοση του COVID-19 σε αγροτικές κοινότητες. Αυτές οι 
απομακρυσμένες περιοχές συχνά έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικές 
εγκαταστάσεις και οι στενά δεμένες κοινωνικές τους δομές είναι πιο επιρρεπείς 
στην εξάπλωση της λοίμωξης.
Είναι καθήκον όλων μας να προστατεύσουμε τα ορεινά χωριά  και να τα καταστή-
σουμε  όσο το δυνατόν ασφαλέστερα, περιορίζοντας τα ταξίδια αναψυχής αυτή την 
εποχή.  Αν έχουμε προγραμματίσει ένα ταξίδι, παρακαλούμε να τροποποιή-
σουμε ή να αναβάλουμε το πρόγραμμα μέχρι να περάσει αυτή η επείγουσα 
απειλή της υγείας και της ζωής που αφορά όλους μας. Έχουμε υποχρέωση 
να διατηρήσουμε την επαρχία αμόλυντη αποφεύγοντας τις επαφές τόσο 
με συνορειβάτες όσο και με κατοίκους ορεινών περιοχών.  Όσο σημαντικός 
και αν είναι ο χρόνος έξω είναι απαραίτητο για καθέναν από εμάς κατά τη διάρ-
κεια αυτής της ταραχώδους περιόδου να παραμείνουμε στους τόπους διαμονής 
μας  και να περιορίσουμε την αλληλεπίδρασή μας με τις ευάλωτες κοινότητες.
Ακόμη πρέπει να προστατεύσουμε τους υπαίθριους ορειβατικούς προορισμούς 
από τη διάδοση του ιού ώστε να μειώσουμε τον φόρτο στο ιατρικό σύστημα. Οι 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην ύπαιθρο συμβάλλουν στην υπερφόρτωση 
των νοσοκομείων και των μονάδων εντατικής θεραπείας. Όπως πάντα, πρέπει να 
ενεργούμε με σύνεση και να αποφεύγουμε τα περιττά ρίσκα.
Τέλος, όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που περιγράφουν οι ειδικοί ια-
τροί για να κρατήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ασφαλείς από τον ιό. Είναι 
απαραίτητο να παίρνουμε αποφάσεις ως ορειβατική κοινότητα από την οπτική 
γωνία των πιο ευάλωτων ανθρώπων ανάμεσά μας.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών  έχει την πεποίθηση ότι η ορειβατική κοινότητα 
μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση του κορωνοϊού  COVID-19, αναλαμβά-
νοντας συλλογική δράση τώρα.

Με εκτίμηση,
Ο σύλλογός σας.

ορειβάτες λάβετε δράση κατά του Κορωνοϊού
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ΣύγκΕντρωτικα αΠοτΕλΕΣΜατα 
αγωνιΣτήΣ αναρριΧήΣήΣ και ορΕιβατικού Σκι 

ΣύΜΦωνα ΜΕ το
ήΜΕρολογιο αγωνων - ΕκΔήλωΣΕων Ε.ο.ο.α. 2019

28ο ΠΑνελλΗνιο ΠρωτΑθλΗμΑ ορειΒΑτικοΥ Σκι - κΑθετοΣ ΑγωνΑΣ -
12 ιΑνοΥΑριοΥ 2019 ΒΑΣιλιτΣΑ - ΔιοργΑνωτεΣ: Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ με Χ.ο.Σ. γρεΒενων

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Εφήβων Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος 2ος

Μποτέλης Ιωάννης 3ος

25o κΥΠελλο ορειΒΑτικοΥ Σκι «Αθ. λεΥκΑΔιτΗ»-Α’ΑτομικοΣ ΑγωνΑΣ-1
3 ιΑνοΥΑριοΥ  2019 ΒΑΣιλιτΣΑ-ΔιοργΑνωτεΣ: Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ με Χ.ο.Σ. γρεΒενων

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Εφήβων Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος 2ος

Μποτέλης Ιωάννης 3ος

28ο ΠΑνελλΗνιο ΠρωτΑθλΗμΑ ορειΒΑτικοΥ Σκι-ΑγωνΑΣ τΑΧΥτΗτΑΣ- 2 ΦεΒροΥΑριοΥ 2019 ΑνΗλιο ιωΑννινΑ
κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Εφήβων Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος 2ος 90

Μποτέλης Ιωάννης 4ος 73

28ο ΠΑνελλΗνιο ΠρωτΑθλΗμΑ,ΑτομικοΣ ΑγωνΑΣ ΠΑρνΑΣΣοΣ, 23 - 24 ΦεΒροΥΑριοΥ 2019
κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Εφήβων Μποτέλης Ιωάννης 3ος

ΨΗλορειτΗΣ  κρΗτΗΣ  2-3 μΑρτιοΥ 2019
κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Ανδρών Μποτέλης Λάζαρος 5ος

εθνικΗ ομΑΔΑ ορειΒΑτικοΥ Σκι 2019 
ελΒετιΑ -ΠΑγκοΣμιο ΠρωτΑθλΗμΑ ορειΒΑτικοΥ Σκι, Villars sur OllOn-9- 16 μΑρτιοΥ 2019

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ

Νέων (Junior) Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος κάθετο 25ος

Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος ατομικό 25ος

Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος ταχύτητας 27ος

14οι ΠεριΦερειΑκοι ΑγωνεΣ ΔΥΣκολιΑΣ Αγων. ΑνΑρριΧΗΣΗΣ Β.ελλΑΔοΣ (ΠροκριΣΗ  γιΑ το ΠΑνελλΗνιο ΠρωτΑ-
θλΗμΑ) ΑγωνιΣτικΗΣ κΑτΗγοριΑΣ-16 κΑι 17 μΑρτιοΥ 2019-Αιγινιο

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Ανδρών Τσιαούσης Ορφέας 1ος 45,0

Βολυράκης Μιχαήλ  3ος 38,5

Πάλλας γεώργιος 7ος 28,0

25o κΥΠελλο « Αθ. λεΥκΑΔιτΗ» ορειΒ. Σκι – τελικοΣ- 3 ΦεΒροΥΑριοΥ 2019-ΑνΗλιο, ιωΑννινΑ  
κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Ανδρών γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 5η 72

Εφήβων Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος 2ος 90

Μποτέλης Ιωάννης 3ος 82
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3Η ΠΑνελλΗνιΑ ΣΥνΑντΗΣΗ ΧειμερινΗΣ ΑνΑρριΧΗΣΗΣ-ΒΑρΔοΥΣιΑ 22-25 μΑρτιοΥ 2019

Έλαβαν μέρος συνολικά 7 άτομα:
-Κοντός  Νικόλαος - Σκουτέλης Πάρης - Κούγκας γιώργος - Ρέππου Στεφανία - Μανάρη Θωμαή -γκιόκα Σωτηρία και 

Καλανταρίδου Δέσποινα

27ο κΥΠελλο ΑγωνιΣτικΗΣ ΑνΑρριΧΗΣΗΣ «Αθ. λεΥκΑΔιτΗ»-ΑγωνιΣτικεΣ κΑτΗγοριεΣ- 
6 κΑι 7 ΑΠριλιοΥ 2019 Στον  Βολο-ΔιοργΑνωΣΗ: εοΣ ΒολοΥ

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Ανδρών Τσιαούσης Ορφέας 2ος 80,0

Βολυράκης Μιχαήλ  5ος 51.0

Πάλλας γεώργιος 14ος 24,0

γυναικών Ευαγγελοπούλου Αναστασία 7η 43,0

Νέες Β Μαγκιόρου Χρυσή 18η 15,0

Κορασίδες Α Μαγκιόρου Ερμιόνη 12η 27,0

Κορασίδες Β Ζούση Έλενα 11η 24,0

Παίδες Β Κόλτσης Αλκιβιάδης 8ος 37,0

30ο ΠΑνελλΗνιο ΠρωτΑθλΗμΑ-ΑγωνιΣμΑ  ΔΥΣκολιΑΣ ΑγωνιΣτικεΣ κΑτΗγοριεΣ-
21 ΑΠριλιοΥ 2019-ΒολοΣ/ε.ο.Σ. ΒολοΥ

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Ανδρών Τσιαούσης Ορφέας 4ος

Βολυράκης Μιχαήλ  7ος

Πάλλας γεώργιος 11ος

Νέες Β Μαγκιόρου Χρυσή 21η

Κορασίδες Α Μαγκιόρου Ερμιόνη 15η

Κορασίδες Β Ζούση Έλενα 16η

Παίδες Β Κόλτσης Αλκιβιάδης 13ος

30ο ΠΑνελλΗνιο ΠρωτΑθλΗμΑ-ΑγωνιΣμΑ bOulder-ΑγωνιΣτικεΣ κΑτΗγοριεΣ 
4-5 μΑϊοΥ 2019-rOckaway ΑθΗνΑ

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Ανδρών Τσιαούσης Ορφέας 2ος

Βολυράκης Μιχαήλ  4ος

Πάλλας γεώργιος 14ος

γυναικών Κατέρη Αλεξάνδρα 2η

Ευαγγελοπούλου Αναστασία 6η

Νέες Β Μαγκιόρου Χρυσή 12η

Κορασίδες Α Μαγκιόρου Ερμιόνη 8η

Κορασίδες Β Ζούση Έλενα 6η

Παίδες Β Κόλτσης Αλκιβιάδης 8ος

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Νέες Β Μαγκιόρου Χρυσή 13η 13,0

Κορασίδες Α Μαγκιόρου Ερμιόνη 12η 12,0

Κορασίδες Β Ζούση Έλενα 11η 24,0

Παίδες Β Κόλτσης Αλκιβιάδης 3ος 26,0



ΠΕριοΔικο "ολύΜΠοΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ12

11ο  ΑγωνΑΣ  κΥΠελλοΥ ΑγωνιΣτικΗΣ ΑνΑρριΧΗΣΗΣ (2οΣ τοΥΣ ετοΥΣ 2019)-
22-23 ιοΥνιοΥ 2019- κομοτΗνΗ

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Ανδρών Τσιαούσης Ορφέας 2ος

Βολυράκης Μιχαήλ  3ος

Πάλλας γεώργιος 5ος

Νέες Β Μαγκιόρου Χρυσή 11η

Κορασίδες Α Μαγκιόρου Ερμιόνη 7η
Κορασίδες Β Ζούση Έλενα 21η

Παίδες Β Κόλτσης Αλκιβιάδης 9ος

21ο  ΑγωνΑΣ  κΥΠελλοΥ bOulder ελλΑΔοΣ -  26-27 οκτωΒριοΥ 2019- ΑθΗνΑ

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Κατηγορία Ανδρών Τσιαούσης Ορφέας 2ος

Βολυράκης Μιχαήλ  3ος

Πάλλας γεώργιος 6ος

Κατηγορία γυναικών Κατέρη Αλεξάνδρα 2η

Ευαγγελοπούλου Νατάσα 3η 

Κατηγορία Νέες Β Μαγκιόρου Χρυσή 8η

Κατηγορία Κορασίδες Α Μαγκιόρου Ερμιόνη 7η

Παίδες Β - Κορασίδες Β Ζούση Έλενα 5η

Κόλτσης Αλκιβιάδης 6ος

Συνολικά ο Σύλλογος κατέλαβε την 5η θέση από τους 17 συλλόγους που συμμετείχαν στη 
διοργάνωση.Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν και ο τελευταίος για το 2019.

ΒΑλκΑνικο κΥΠελλο νεων - 26-27 οκτωΒριοΥ 2019- ΑθΗνΑ

κΑτΗγοριΑ ΑθλΗτεΣ Σεο θεΣΣΑλονικΗΣ θεΣΗ ΒΑθμοι

Κατηγορία Νέες Β Μαγκιόρου Χρυσή 13η

Κατηγορία Κορασίδες Α Μαγκιόρου Ερμιόνη 10η

Παίδες-Κορασίδες Β Κόλτσης Αλκιβιάδης 8ος

Ζούση Έλενα 11η

Ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν και ο τελευταίος για το 2019 . Η αγωνιστική ομάδα του 
συλλόγου εμπλουτισμένη  και με νέους αθλητές-αθλήτριες προετοιμάζεται συστηματικά 
για τη νέα αγωνιστική σεζόν με στόχο ακόμα καλύτερες επιδόσεις που θα οδηγήσουν τον 
σύλλογο σε ακόμα υψηλότερη θέση .
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Βραβεύσεις
Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές του ΣΕΟ ορφέα τσιαούση για την βράβευσή του 
ως καλύτερου αθλητή του 2019 στην Αγωνιστική Αναρρίχηση και κωνσταντίνο Παρα-
δεισόπουλο για την βράβευσή του ως καλύτερου αθλητή  του 2019 στο Ορειβατικό Σκι.
Την βράβευση πραγματοποίησε η Ελληνική ομοσπονδία ορειβασίας - αναρρίχησης 
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 στο ξενοδοχείο 
Τιτάνια στην Αθήνα.



ΠΕριοΔικο "ολύΜΠοΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ14



τΕύΧοΣ 194, ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 15

Ραντεβού με τα όρη 
του Βάλτου

ΚΕΙΜΕΝΟ : 
Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης

Το τοπίο είχε μια άγρια ομορφιά. 
Από το λιθόκτιστο μονοπάτι 
που οδηγούσε στο ανατολι-

κό βάθρο του γεφυριού της Πλάκας 
μπορούσες να φανταστείς τα απέναντι 
δαιδαλώδη μονοπάτια, που ένωναν κά-
ποτε τα Αθαμανικά όρη με την υπόλοι-
πη Ήπειρο και τη Θεσσαλία και την Άρτα 
με τα Ιωάννινα. Το μεγαλύτερο μονότοξο 
γεφύρι των Βαλκανίων και τρίτο μεγαλύ-
τερο στην Ευρώπη ύψωνε την «καμπού-
ρα» του, πάνω από τον Άραχθο ποταμό 
για 149 χρόνια, αντέχοντας το πέρασμα 

των χρόνων, πολέμους και την κρατική 
αδιαφορία. Η κατάρρευσή του τον Φε-
βρουάριο του 2015, λόγω έντονων και-
ρικών φαινομένων, βύθισε στο πένθος 
τον κόσμο των Τζουμέρκων και σίγου-
ρα θα έκανε να τρίξουν τα κόκκαλα του 
αρχιμάστορά του Κώστα Μπέκα, που με 
το «μπουλούκι» του από Πυρσογιαννιώ-
τες τεχνίτες και πελεκάνους της πέτρας 
κατασκεύασε, το 1866, αυτό το σαράντα 
μέτρων μήκους και είκοσι μέτρων ύψους 
αριστούργημα. Ευτυχώς όμως κάποια 
ευαίσθητα αντανακλαστικά ενεργοποιή-

Στο παλιό τελωνείο της Πλάκας, τόπος συνάντησης των ηγεσιών των ανταρτικών ομάδων.
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Ο Άραχθος.

θηκαν και οι εργασίες αναστήλωσης ξε-
κίνησαν σχεδόν αμέσως γεφυρώνοντας 
ξανά το γεωγραφικό και, κυρίως, ιστο-
ρικό παρελθόν αυτού του τόπου. Αυτό 
πάντως που δεν γεφυρώθηκε ποτέ ήταν 
το χάσμα ανάμεσα στις αντιμαχόμενες, 
αντιστασιακές, ομάδες της κατοχικής Ελ-
λάδας και έτσι η συμφωνία ανάμεσα σε 
ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ, που υπογράφηκε 
εδώ, στις 29 Φεβρουαρίου 1944 και έγινε 
γνωστή ως «Συμφωνία της Πλάκας», κα-
τέληξε απλά της πλάκας…
Όταν η σκέψη μου ξεκόλλησε από την 
αφιερωματική επιγραφή με τα ονόματα 
του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ και του 
ορκισμένου αντιπάλου του, του ΕΔΕΣ, 
σήκωσα το βλέμμα και αγκάλιασα τη 
σκούρα πράσινη βλάστηση που κάλυ-
πτε σαν μανδύας τους απέναντι λόφους, 
πίσω από τους οποίους υπάρχουν μικρές 
κοιλάδες. Ύστερα ταξίδεψε στα σημεία 
αναφοράς αυτού του απόμακρου κόσμου, 
την επιβλητική οροσειρά των Τζουμέρ-

κων και τη νότια απόληξή τους, τα Όρη 
του Βάλτου. Ο λαμπερός ήλιος έλουζε τον 
Αχέροντα, το μυθικό ποτάμι της Ηπεί-
ρου και της λύπης, τελευταία διαδρομή 
των ανθρώπινων ψυχών στον προθάλα-
μο του Κάτω Κόσμου ενώ η εκπληκτική 
χειμωνιάτικη φωτεινότητα προσέδιδε 
στις χιονισμένες κορυφές της Στρογγού-
λας και της Κακαρδίτσας μια παραμυθέ-
νια όψη. 
Λίγο πιο πάνω, στη δυτική όχθη του Άρα-
χθου ξεκινά ένα μονοπάτι, που μόνο στο 
άκουσμά του, νιώθεις την επιθυμία να το 
γνωρίσεις. Με συνολικό μήκος 16 χλμ, 
χωμένο ανάμεσα στο πράσινο των βου-
νών και το γαλάζιο του νερού, το μονο-
πάτι της βίδρας είναι η απάντηση της 
μητέρας φύσης στην απορία για το πώς 
είναι δυνατό να χωρέσει τόση γοητεία 
σε τόσο μικρή έκταση. Και ταυτόχρονα 
μοιάζει να είναι η αγωνιώδης προσπά-
θειά της να επιβιώσει σε ένα κόσμο βίας 
και καταστροφής. Η καταιγιστική ομορ-
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Στο μονοπάτι της Βίδρας.
Ανηφορίζοντας στα όρη του Βάλτου.
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φιά του μονοπατιού ξεκινά από τα πρώτα 
κιόλας μέτρα, αφού ελίσσεται ακολου-
θώντας τον δαιδαλώδη ρου του αρχαίου 
ποταμού, που κουβαλά, στα σωθικά του, 
τα νερά τού Ζαγορίου, του Καλαρίτικου 
και του Μελισσουργιώτικου ρέματος μέ-
χρι φουριόζος να εκβάλλει στον Αμβρακι-
κό κόλπο, κοντά στην Άρτα. Κινούμενη, 
αρχικά, για περίπου 3,5 χιλιόμετρα μέσα 
από σκιερά παρόχθια δάση, σμιλεμένες 
γούρνες, ξύλινα γεφυράκια και χωρίς 
σημαντικές υψομετρικές διαφορές, είναι 
μια διαδρομή η οποία θα μπορούσε να 
αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον 
χαλαρό πεζοπόρο. Το δεύτερο τμήμα, που 
αφορά τα επόμενα περίπου 9 χιλιόμετρα, 
μέχρι τη Δαφνωτή, παρουσιάζει εναλλα-
γές αφού κάποιες φορές απομακρύνεται 
από τον Άραχθο ενώ κάποιες άλλες πλη-
σιάζει στην όχθη του. Σε αυτό το κομμάτι 
συνάντησα ανηφορικά μέρη και συχνά 
βρέθηκα να περπατώ σε τοπικούς, χωμά-
τινους, δρόμους των εκάστοτε οικισμών 
που διαπερνά. Η επαφή με αυτό το απα-

ράμιλλης ομορφιάς σκηνικό τινάζει, σαν 
δυναμίτης, τις αισθήσεις: την όραση με 
τις ντυμένες με καταπράσινα βρύα βαλα-
νιδιές,  τις κουμαριές, τα σφεντάμια και 
τα πλατάνια, την ακοή με τα γλυκόφωνα 
μικροπούλια και το θυμωμένο βουητό 
του ποταμού. Και τέλος τη φαντασία με 
την αποκάλυψη των  κάθετων ορθοπλα-
γιών και των βράχινων πύργων των θρυ-
λικών Τζουμέρκων. Στη Δαφνωτή, των 
σαράντα ψυχών, το λεωφορείο περίμενε 
ανυπόμονα για να μας πάρει μακριά από 
αυτόν τον πολύχρωμο κόσμο και να μας 
προσγειώσει στην αρτινή πραγματικό-
τητα και σε μια επικαιρότητα γεμάτη με 
τον ισλαμοφασισμό του Ερντογάν και το 
παραλήρημα των ντόπιων σκουπιδιών. 
Ευτυχώς το μυαλό μου γύρισε και πάλι 
στην απόλυτη ομορφιά της βίδρας. Και 
αδύναμος να συλλάβω το μεγαλείο που 
μου χαρίστηκε εκείνο το απόγευμα ένιω-
σα σαν ένας αμαθής μπροστά σε ένα αρ-
χαίο ελληνικό σύγγραμμα.
…..

Στο εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής.
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Ανεβαίνοντας το μονοπάτι για την κορυφή των Αετών.

Ήταν ο ήχος του παγωμένου αέρα που 
κυριαρχούσε στα 1852 μέτρα, στην κο-
ρυφή των Αετών. Έμοιαζε σαν μια κα-
θαρή πνοή, μια ανάσα που φέρνει μαζί 
της κάτι που κάνει τους ανθρώπους να 
μην θέλουν να ξεκολλήσουν από τα ψηλά. 
Είναι αυτό το κάτι, που δεν θα το μάθεις 
ούτε θα το νιώσεις ποτέ, αν δεν πιάσεις 
τις ράχες και τις κόψεις, αν δεν ακολου-
θήσεις τα μονοπάτια για τις κορυφές, αν 
δεν σηκώσεις το βλέμμα προς τα πάνω. 
Γιατί μόνο τότε θα μπορέσεις να απολαύ-
σεις, όπως από εδώ, την εκπληκτική, πε-
ριμετρική θέα: νοτιοδυτικά απλωνόταν ο 
κάμπος της Άρτας και ο Αμβρακικός, βο-
ρειοανατολικά τα Τζουμέρκα και ανατο-
λικά, σε παράταξη, οι κορυφές των Αγρά-
φων και πίσω τους ο Τυμφρηστός. 
Πριν φτάσεις όμως εδώ θα πρέπει να 
γνωρίσεις τη μικρή αλλά επιμήκη ορο-
σειρά που βρίσκεται στο βορειότερο άκρο 
των Αγράφων, στο νότιο των Τζουμέρκων 
και στα δυτικά του ποταμού Αχελώου. 
Ζώντας στην σκιά των διάσημων γειτό-
νων τους, τα παραγνωρισμένα Όρη του 

Βάλτου, φυλούσαν πάντοτε το πέρασμα 
από την δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και 
την Ακαρνανία προς τον Αχελώο και τα 
Άγραφα. Στα μέρη αυτά έζησε, για ένα δι-
άστημα, η Ολυμπιάδα, μητέρα του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, εδώ είναι τα μέρη που 
δόξασε ο Βασιλιάς Πύρρος της Ηπείρου, 
ο βασιλιάς των Μολοσσών, όταν μετέφε-
ρε στην Αμβρακία την πρωτεύουσα του 
κράτους του, τα μέρη επιφανών Βυζαντι-
νών Δεσποτάτων και Δουκάτων. Είναι 
επίσης τα λημέρια του Γ. Καραϊσκάκη και 
των Κλεφτών του ΄21 που λοιδορούσαν, 
μέσα από τα δημοτικά τους τραγούδια, 
τον Τούρκο κατή (δικαστή), τα μέρη όπου 
ξαναζωντάνεψε το αρματολίκι, στα σκο-
τεινά χρόνια της Κατοχής. 
Το φορτωμένο λεωφορείο αγκομαχούσε 
στα τριάντα δαντελωτά χιλιόμετρα, σε 
ένα δρόμο φτιαγμένο για ταινίες θρίλερ, 
με τα κενά και τις κατολισθήσεις να προ-
καλούν ανατριχίλα. Η ανάβαση για την 
κορυφή των Ορέων του Βάλτου ξεκινά 
200 μέτρα μετά το χωριό Κρανιές,  στα 
δεξιά του δρόμου και σε υψόμετρο 1.000 
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μέτρων. Το μονοπάτι, ζόρικο στην αρχή, 
γλυκαίνει αργότερα καθώς πλησιάζει στα 
πρώτα πλατώματα ενώ παντού γύρω ορ-
γιάζει η μακκία, ο διάσημος θάμνος που 
χάρισε το όνομά του στους Γάλλους παρ-
τιζάνους του Β΄ Π.Π. Πυκνά, μικτά, δάση 
βελανιδιάς και ελάτης σε βάζουν στο μα-
γικό κόσμο της σιωπής με μόνους ήχους 
το λαχάνιασμα της αναπνοής και τα τρι-

ξίματα στους φορητούς πομποδέκτες. Το 
εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και οι 
λιγοστές στάνες σε ένα μικρό οροπέδιο, 
στο  Αστρί, στα 1.350 μέτρα, μου θύμισαν 
την πατρίδα των παιδικών μου χρόνων, 
των βυζαντινών ήχων και των βουκο-
λικών εικόνων και μαρτυρούν την επι-
μονή των ελάχιστων, ρομαντικών, που 
έχουν πια απομείνει. Κάπου εκεί τελεί-

Στην κορυφή.
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ωσε η ανοιξιάτικη διάθεση της ημέρας 
και η καιρική τάξη αποκαταστάθηκε με 
τα πρώτα χιόνια να καλύπτουν το μονο-
πάτι που όσο ανηφόριζε τραβερσάροντας 
μέσα από τις διαδοχικές λάκκες, γίνονταν 
όλο και περισσότερα. Τα λεπτά στρώματα 
πάγου πάνω στις πέτρες αχρήστευσαν τα 
μπατόν και τα χέρια μου πάγωσαν προ-
σπαθώντας να ισορροπήσω στα βράχια 
της κορυφής, που γλιστρούσαν σαν διαο-
λεμένα. Δύο στραβοπατήματα οδήγησαν 
σε δύο πτώσεις αλλά η κραυγή μου χάθη-
κε στον δυνατό βοριά. Και το μυαλό μου 
στην απίστευτη θέα της Αιτωλοακαρνα-
νίας…
…..
Ένα σμήνος λευκοτσικνιάδων πέταξε σε 
άψογο σχηματισμό πάνω από το ενετικό 
κάστρο της Βόνιτσας και το Λιμένι, τη 
λιμνοθάλασσά της, μία από τις προστα-
τευόμενες της περιοχής των υγροτόπων 
του Αμβρακικού κόλπου. Ερωτευμένα 
ζευγαράκια διέσχιζαν τη γέφυρα για το 
γραφικό νησάκι της Κουκουμίτσας χα-

ζεύοντας κιτς χαρταετούς, μπόμπιρες και 
γιαγιάδες με ταπεράκια που έδιναν τον 
τόνο της ημέρας. Μπύρες, σαρακοστια-
νά και η λευκή, βελούδινη, φορεσιά των 
κορυφών της Ηπείρου έδωσαν γεύση 
και χρώμα στην αναχώρηση και την επι-
στροφή στα τέσσερα και γκρίζα ντουβά-
ρια της πόλης και της καθημερινότητας. 
Τι έμεινε από το τριήμερο της Καθαράς 
Δευτέρας του 2020; αναρωτήθηκα όταν 
άρχισα να πληκτρολογώ αυτό το άρθρο.
Δεν χρειάστηκε να σκεφτώ πολύ. Είναι 
το ίδιο που μένει κάθε φορά όταν γυρνώ 
από τη μυσταγωγία του ορεινού κόσμου, 
από το μαγεία των βουνών. Είναι αυτό 
που η συγγραφέας Λιλή Ζωγράφου είχε 
πει πολύ παραστατικά:
«Κάθε ομορφιά είναι αιωνιότητα. Ό,τι βλέπω, 
ό,τι ακούω, ό,τι αγγίζω, χώμα, αέρας, φως, 
είναι μέρος της αιωνιότητας. Αιωνιότητα δεν 
είναι ό,τι αντέχει στο χρόνο, γιατί τότε θα 
‘χαν τα πρωτεία οι πολυκατοικίες και οι ου-
ρανοξύστες, αλλά ό,τι σφραγίζει μια στιγμή 
ανεπανάληπτα».

Βόνιτσα. Στην εκκλησία της Αγ. Σοφιάς του κάστρου.
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης γιαννικόπουλος

παπίκιο, 
το μικρό Άγιο Όρος
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το τριήμερο των Φώτων ο σύλλογος 
βρέθηκε στη Ροδόπη. Για την Κυ-
ριακή, παραμονή των Θεοφανεί-
ων, προγραμματίσαμε ανάβαση 

στο Παπίκιον όρος. Η μέρα ήταν συν-
νεφιασμένη και το κρύο στις καρότσες 
των αγροτικών, που μας προώθησαν από 
το μουσουλμανικό χωριό Θάμνα έως τη 
θέση του φυλακίου «Μαχαίρας», ήταν 
ιδιαίτερα τσουχτερό. Χρειάστηκαν 40 
περίπου λεπτά σκληρού ταρακουνήμα-
τος, για να φθάσουμε μουδιασμένοι στα 
εγκαταλειμμένα φυλάκια του στρατού σε 
υψόμετρο 700 μέτρων, από όπου και ξεκι-
νά το μονοπάτι για την κορυφή. 
Το Παπίκιον όρος με ύψος 1.483 μέτρα 
βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο του νο-
μού Ροδόπης, στα σύνορα με τη Βουλγα-
ρία, και αποτελεί τη δυτική απόληξη της 
μεγάλης οροσειράς της ανατολικής Ροδό-
πης. Οι Τούρκοι είχαν δυο ονομασίες για 
το βουνό. Το αποκαλούσαν Kartal dagi 
(Αετοβούνι) ή Karlik dagi (Χιονοβούνι). 
Ως Παπίκιον όρος, αναφέρεται για πρώ-
τη φορά σε πηγές στα τέλη του 11ου αι. 
Επίσης ο Σαββαΐτης μοναχός Ακάκιος 

στις αρχές του 13ου αι. αναφέρει: «Αρχήν 
δε τη κατοικήσει του όρους γέρων τις 
πρώτος κατώκησεν εκείσε την κλήσιν 
έχων πάππος και δια τούτο Παπίκιον».
Το βουνό στα βόρεια της Κομοτηνής, από-
μερο και άσημο ως τα ρωμαϊκά χρόνια, 
απέκτησε αίγλη και σπουδαιότητα τον 8ο 
αι. στα χρόνια της εικονομαχίας. Εκείνο 
τον καιρό οι Άραβες εξαπλώνονταν ρα-
γδαία στη μέση Ανατολή και τη βόρεια 
Αφρική διαδίδοντας την ανεικονική και 
δίχως ιερατείο θρησκεία του Ισλάμ. Στο 
Βυζάντιο αναζητώντας τα αίτια των επα-
νωτών ηττών και της συρρίκνωσης της 
αυτοκρατορίας, θεώρησαν πως ο Θεός 
τους τιμωρεί για τη λατρεία που απέδι-
δαν σε εικόνες, λείψανα και ιερά κειμή-
λια εν ήδη θαυματουργών ειδώλων. 
Πρώτος ο αυτοκράτορας Λέων ο Γ’, το 
726, εφάρμοσε μια ήπια απαγόρευση της 
λατρείας των εικόνων. Ο διάδοχός του 
όμως Κωνσταντίνος ο Ε’ το 741 σκλήρυνε 
τη θέση του, κλιμακώνοντας τις διώξεις 
κατά των εικονολατρών, καταστρέφοντας 
ψηφιδωτά και ιερές εικόνες, εικονογρα-
φημένα βιβλία και κειμήλια, απαλλοτριώ-
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νοντας μοναστήρια και εξαναγκάζοντας 
μοναχούς και μοναχές να παντρευτούν. 
Αυτό ώθησε πολλούς μοναχούς να φύ-
γουν από τα αστικά κέντρα και να ανα-
ζητήσουν ερημικούς και απρόσιτους χώ-
ρους για να συνεχίσουν τη λατρεία του 
θείου μέσω των εικόνων. 
Το Παπίκιον όρος, άγνωστο στους πολ-
λούς, αν και κοντά στην κύρια οδική αρ-
τηρία της αυτοκρατορίας, την Εγνατία 
οδό, δασωμένο, με πολλά πηγαία νερά 
και άγριο, προσήλκυσε πολλούς ερημίτες 
μοναχούς που βρήκαν προστασία στις 
απρόσιτες πλαγιές του από το μένος των 
εικονομάχων, όπως αναφέρει και ο Γρη-
γόριος Πακουριανός στο Τυπικό για τη 
Μονή της Θεοτόκου Πετριτζονίτισσας το 
1083. Οι πρώτοι αυτοί ερημίτες δημιούρ-
γησαν τον πυρήνα για τη μετεξέλιξή του, 
στις αρχές του 10ου αι., σε ιερό βουνό. 
Όταν το 843 η αυτοκράτειρα Θεοδώρα 
συγκάλεσε σύνοδο που αποφάσισε την 
οριστική αναστήλωση των εικόνων, οι 

ερημίτες μοναχοί παρέμειναν στο Παπί-
κιο και πολλοί από αυτούς οργανώθηκαν 
αρχικά σε σκήτες με χαλαρή συνοχή, δη-
λαδή εξακολούθησαν να ζουν σε κελιά 
που ήσαν ανεξάρτητα κτίσματα και σε 
απόσταση από την κεντρική εκκλησία 
το ονομαζόμενο καθολικό και εξέλεγαν 
κάθε χρόνο έναν επικεφαλής που έφερε 
τον τίτλο «Δικαίος». Αργότερα δημιουρ-
γήθηκαν και πολλά κοινόβια μοναστήρια 
(αναφέρονται ως και 370 αυτοκέφαλα 
μοναστήρια) αριθμός που αν και φαί-
νεται υπερβολικός, μαρτυρεί τη συγκέ-
ντρωση πολλών μοναχών, πολλοί από 
τους οποίους αγίασαν, όπως ο Άγιος Μά-
ξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Γρηγό-
ριος ο Παλαμάς, ο βασιλιάς της Σερβίας 
Στέφανος Α’ Νεμάνια (ο Άγιος Συμεών ο 
μυροβλήτης για τους Σέρβους), η αυτο-
κράτειρα Μαρία Βοτανειάτη κ.α.
Υπήρξε όμως και τόπος εξορίας όσων 
αντιπολιτεύονταν τους αυτοκράτορες 
του Βυζαντίου. Σε μονές του Παπίκιου 
εξαναγκάστηκαν να μονάσουν, ανάμεσα 
σε πολλούς άλλους, το 1168, ο Αλέξιος 
Αξούθ, πρωτοστάτωρ (αρχιιπποκόμος) 
από τον αυτοκράτορα Μανουήλ και το 
1191, ο σεβαστοκράτωρ Αλέξιος από τον 
Ισαάκειο Β’ Άγγελο.
Τον 14ο αι. με την έλευση των Οθωμα-
νών στη Θράκη, ξεκίνησε η παρακμή και 
η εγκατάλειψη, μιας και το βουνό δεν 
έτυχε των προνομίων που απολάμβανε 
το Άγιο Όρος  από τους σουλτάνους. Με 
τα χρόνια ξεχάστηκε η ιστορία του Παπί-
κιου και μόνο η μετονομασία της οροσει-
ράς της Ροδόπης από τους Οθωμανούς 
σε Despot dag (βουνό του θεού) αποτελεί 
ανάμνηση του μοναχισμού που αναπτύ-
χθηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο.
Η ανακάλυψη της ακριβούς τοποθεσί-
ας του Παπίκιου που έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στον μοναστικό και θρησκευτικό 
βίο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας έγινε 
το 1982 όταν κατά τη διάρκεια μιας ανα-
δάσωσης του Δασαρχείου Κομοτηνής 
βρέθηκαν κοντά στο χωριό Κερασιά τα 
ερείπια ενός βυζαντινού ναού. Από τότε 
ξεκίνησαν ανασκαφικές έρευνες που 
εντόπισαν 70 μονές που αποδεικνύουν 

Το χρυσό δακτυλίδι-σφραγίδα της 
αυτοκράτειρας Μαρίας Βοτανειάτη.
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ότι το βουνό είναι το βυζαντινό Παπί-
κιο, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ανασκαφεί 
μόλις 5 από αυτές. Αμέσως η περιοχή 
κηρύχθηκε προστατευμένη για να απο-
φευχθούν οι παράνομες ανασκαφές και 
το 1990 εντάχθηκε με τον τίτλο «Αρχαιο-
λογικές έρευνες μνημείων Παπικίου 
όρους» σε ειδικό πρόγραμμα με σκοπό 
την ανάδειξη και τη συντήρησή του.

Το μονοπάτι ανηφορίζει μέσα σε πυκνό 
δάσος οξιάς. Τα ξερά φύλλα σχηματίζουν 
ένα παχύ στρώμα που τρίζει ευχάριστα 
κάτω από τις μπότες. Η Κομοτηνή απλώ-
νεται κάτω από τα πόδια μας και στον 
ορίζοντα διακρίνεται η λίμνη της Βιστω-
νίδας και η λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος. 
Παρακάμπτουμε τη νοτιότερη κορυφή 
της ανατολικής Ροδόπης, τη Μάνδρα με 
υψόμετρο 1.032 μέτρα στα αριστερά μας, 
συνεχίζουμε στο ανηφορικό μονοπάτι 
που οδηγεί στο διάσελο και κατηφορί-
ζουμε στην πίσω πλαγιά ως το ξέφωτο, 

σε υψόμετρο 1.000 μέτρων. Εδώ συνα-
ντάμε τη διασταύρωση των μονοπατιών 
που και τα δυο οδηγούν στην κορυφή. 
Το αριστερό μονοπάτι, εκτεθειμένο στον 
καιρό (παγωμένο χιόνι) ανηφορίζει από-
τομα ράχη - ράχη πάνω σε βράχια ως την 
κορυφή του Παπίκιου, το ακολουθούμε 
συνήθως το καλοκαίρι ενώ το δεξί, που 
είναι μακρύτερο, οδηγεί πιο ήπια στην 
ίδια κορυφή και ενδείκνυται για το χει-
μώνα,. 
Επιλέγουμε συνετά τον δεξιό κλάδο που 
εισχωρεί σε πυκνό δάσος θεόρατων δέ-
ντρων οξιάς και μας προστατεύει από 
τον αέρα και το κρύο. Δεξιά μας έχουμε 
το Χιονόρεμα που ξεκινά από τα ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα και έξω από την Κο-
μοτηνή αλλάζει όνομα και γίνεται Ασπρό-
ρεμα. Το μονοπάτι ελίσσεται σε υψόμετρο 
1.000 περίπου μέτρων για 1 χιλιόμετρο 
και μετά ανηφορίζει απότομα και σε 
υψόμετρο 1300 μέτρων όπου το έδαφος 
γίνεται πετρώδες και τα δέντρα αραιώ-

Στο βάθος η Κομοτηνή.
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νουν. Γρήγορα εγκαταλείπουμε το δάσος 
και λίγο πριν την κορυφή φθάνουμε σε 
ένα σύμπλεγμα βράχων που θέλει προ-
σοχή, μιας και το χιόνι που ήδη πέφτει 
σε αυτό το υψόμετρο έχει παγώσει και οι 
μπότες μας γλιστρούν. Μετά τα βράχια 
μια ήπια ανηφόρα οδηγεί στην ψηλότε-
ρη κορυφή της Ανατολικής Ροδόπης στα 
1.483 μέτρα. Το κρύο είναι τσουχτερό και 
τα δάκτυλα παγώνουν έξω από τα γάντια. 
Οι βράχοι γύρω μας δεν μπορούν να μας 
προστατεύσουν από τον κυκλωτικό αέρα 
και το σώμα μου τρέμει παρά το βαρύ πα-
νωφόρι που φορώ. Ακολουθώντας με το 
μάτι τον αυχένα στα βορειοδυτικά αντι-
κρίζω σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων τη 
δεύτερη ψηλότερη κορφή της οροσειράς 
με υψόμετρο 1.464 μέτρα που οριοθετεί 
και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Στηνόμαστε για μια γρήγορη αναμνηστι-
κή φωτογραφία, πιασμένοι από τον ιστό 
με τη μεταλλική ελληνική σημαία, και ρί-
χνουμε μια βιαστική ματιά στο υπέροχο 
ανάγλυφο τής δασωμένης οροσειράς της 
Ανατολικής Ροδόπης. Στα νότια γυαλίζει 
η λίμνη Βιστωνίδα  που πήρε το όνομά 
της από τον θρακικό λαό του μυθικού βα-

σιλιά Διομήδη, τους φοβερούς Βίστωνες, 
με τα ανθρωποφάγα άλογα. Στο βάθος 
λικνίζεται νωχελικά στο πέλαγο ο κώνος 
του Φεγγαριού της Σαμοθράκης, γνω-
στής στην αρχαιότητα για τη λατρεία των 
προολύμπιων Μεγάλων Θεών και για τα 
Καβείρια Μυστήρια, όπου οι μυημένοι 
(ελεύθεροι και δούλοι) πριν τον καθαρ-
μό τους εξομολογούνταν τα αμαρτήματα 
τους στον ιερέα Κόη (εξομολόγο). Αργό-
τερα κατά την περίοδο της Εικονομαχίας 
το νησί έγινε τόπος εξορίας των εικονο-
κλαστών. Είναι απίστευτη η ομορφιά του 
τοπίου, αλλά και αφόρητο το κρύο που 
μας αναγκάζει να φύγουμε άρον-άρον 
από την κορυφή.
Μπαίνοντας στο δάσος το μονοπάτι 
προς στιγμήν χάνεται και κάποια τρι-
γωνικά κόκκινα σημάδια μας παρασέρ-
νουν αριστερά. Και αυτή τη φορά μας 
σώζει το GPS και βρίσκουμε το μονοπάτι 
που ανεβήκαμε με τα τετράγωνα κόκκι-
να σημάδια. Βέβαια κάποιοι που πήραν 
το λάθος μονοπάτι βγήκαν γρήγορα στη 
βρύση στον χωματόδρομο πάνω από το 
Χιονόρεμα και δρόμο-δρόμο έφτασαν στο 
φυλάκιο Μαχαίρα δίχως να ταλαιπωρη-
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θούν. Οι υπόλοιποι γυρίσαμε στην αφε-
τηρία από το ίδιο μονοπάτι, όπου μας πε-
ρίμενε το τελευταίο αγροτικό αυτοκίνητο. 
Περιμένοντας και τους τελευταίους να 
συγκεντρωθούν στο αγροτικό αυτοκίνη-
το του Χασάν, το χιόνι πύκνωσε και έγινε 
χιονοθύελλα. Σταματήσαμε αυθόρμητα 
κάθε κουβέντα για να αφουγκραστού-
με την ησυχία που επικρατεί στη φύση 
όταν χιονίζει. Το πλάτωμα στο φυλάκιο 
Μαχαίρα άσπρισε και εμείς κουκουλωμέ-
νοι με ότι έχουμε στριμωχνόμαστε στην 
καρότσα του αγροτικού που δεν αφήνει 
ούτε μια λακκούβα παραπονεμένη στον 

χωματόδρομο για τα Θάμνα. Ευτυχώς 
λίγο πιο κάτω το χιόνι σταμάτησε και 
έτσι γλιτώσαμε τα χειρότερα. 
Το βράδυ στην Κομοτηνή αναπολούσα 
τις όμορφες στιγμές που έζησα στο φορ-
τωμένο με θρύλους και ιστορία Παπίκιο. 
Αν και είναι η τρίτη φορά που το ανέβη-
κα, δεν αισθάνομαι ότι έκλεισα τους λο-
γαριασμούς μου μαζί του. Προς το παρόν 
απολαμβάνω με την παρέα μου τα νόστι-
μα, με μια ανατολίτικη γευστική χροιά, 
εδέσματα σε ταβέρνα της πόλης. 

Η βέλτιστη διαδρομή τον χειμώνα από το φυλάκιο Μαχαίρα  για την κορυφή του 
Παπίκιου.

Βγαίνοντας από το δάσος πριν την κορυφή.
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Η Κομοτηνή από το φυλάκιο Μαχαίρα.
Στην κορυφή του Παπίκιου.



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 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-04-20

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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος  
Αρβανίτης
✪ γιάννης 
Σιώπης

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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος  
Παπαδόπουλος
✪ Κώστας 
Κωτούλας

ΑΠΟ 
Μ. ΠΑΡΑΣ-

ΚΕΥΗ
17-04-20

ΩΣ
ΤΡΙΤΗ

21-04-20

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΗΛΟ
5 μέρες στο νησί των χρωμάτων

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-04-20

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 Αρβανίτης (2.022 μ.) 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 9,0 χλμ. Υ.Δ. +-650 μ.
 Ώρες πορείας: 5  Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σπύρος
Κουλτούκης
✪ Ελένη 
Αποστολίδου



προΓραμμα αναΒασεΩν Και εΞορμΗσεΩν /μαϊοσ 2020

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
01-05-20

ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
03-05-20

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
ΣΤΟ ΓΡΑΜΟ
Με αναβάσεις στην Τσούκα Πέτσικ (2.521 μ.)
Περήφανο (2.444 μ.)
και Επάνω Αρένες (2.196 μ.) 

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-05-20

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Γκορτσιά (1.100 μ.) - Στράγγος (1.900 
μ.) – Γουμαρόσταλος – Πριόνια (1.000 μ.
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 11,0 χλμ. Υ.Δ. +-1.000 μ.
 Ώρες πορείας: 5-6  Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυιδόπουλος 
γιώργος
✪ γρηγοριάδης
γρηγόρης 

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-05-20

ΠΑΪΚΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΪΚΟΥ 
Από Καστανερή (880 μ.) - Σάπια (1.240 μ.) –
χώρος αναψυχής - Πετράδες – 
Παλιοχώρι - Καστανερή 
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η
Απόσταση: 21,0 χλμ.  Υ.Δ. +-1.200 μ.
 Ώρες πορείας: 7-8, Β.Δ. 3
Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Παρατηρητήριο (1.050 μ.) - 
Στραβοπόταμος – χώρος αναψυχής 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 7,0 χλμ.  Υ.Δ. +-600 μ.
 Ώρες πορείας: 3, Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουλτούκης
Σπύρος

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-05-20

ΜΕΝΟΙΚΙΟ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από φυλάκιο Άρτεμις – Διαβολογέφυρο – 
Μονή Τιμίου Προδρόμου 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 13,0 χλμ. Υ.Δ. +400μ., -960 μ.
 Ώρες πορείας: 4, Β.Δ. 2.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Αρβανίτης 
Ηλίας

ΚΥΡΙΑΚΗ
31-05-20

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Π. Παντελεήμονα (680 μ.) – Λίμνη 
Κατή (1.400 μ.) - κορ. Μεταμόρφωσης 
(1.585 μ.) – Καλλιπεύκη (1.040 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η  
Απόσταση: 17,0 χλμ. ,  Υ.Δ. +1.148, -747 μ.
 Ώρες πορείας: 6.  Β.Δ. 2
Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Π. Παντελεήμονα (680 μ.) – Λίμνη 
Κατή (1.400 μ.) - Καλλιπεύκη (1.040 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η  
Απόσταση: 16,0 χλμ. Υ.Δ. +970, -560 μ.
 Ώρες πορείας: 5. Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ζήκου 
Κώστας
✪ Αρβανίτης
Νίκος



προΓραμμα αναΒασεΩν Και εΞορμΗσεΩν /ιουνιοσ 2020

ΑΠΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ
06-06-20

ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
08-06-20

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΟΧΡΙΔΑ
Με αναβάσεις στο Πέλιστερ  (2.601 μ.)
Και στις ορεινές λίμνες «Μάτια του 
Πέλιστερ».

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
14-06-20

ΠΑΓΓΑΙΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Κορμίστα (220 μ.) – Μ. 
Εικοσιφοίνισσας (580 μ.) – Κεντίκι 
(920 μ.) – Νικήσιανη (330 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 14,0 χλμ. Υ.Δ. +1.240, -1.120 μ.
 Ώρες πορείας: 5-6   Β.Δ. 2
Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Μ. Εικοσιφοίνισσας (580μ.) – Κεντίκι 
(920 μ.) – Νικήσιανη (330 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 7,0 χλμ. Υ.Δ. +450, -700 μ.
 Ώρες πορείας: 3,  Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ελευθεριάδης
Χρήστος
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης.

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-06-20

ΒΟΡΑΣ –ΜΙΚΡΗ ΤΖΕΝΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Νότια (600 μ.) – Μικρή Τζένα (2.064 μ.) 
Απόσταση: 17,0 χλμ., Υ.Δ. +-1.770 μ.
 Ώρες πορείας: 7-8. Β.Δ. 3
Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Νότια (600 μ.) – Πλάκα (1.100 μ.)
επιστροφή από το φαράγγι
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Π Ο Ρ Ε Ι Α 
Απόσταση: 9,0 χλμ. Υ.Δ. +-650 μ.
 Ώρες πορείας: 4. Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ουσταμπασίδης 
Αλέξανδρος
✪ Πιπιλιαγκό-
πουλος
Νίκος

ΚΥΡΙΑΚΗ
28-06-20

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟ ΟΡΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Αγ. Μαρίνα (50 μ.) – 
Σουγλιάνι (858 μ.) - Σταυρός (0 μ.)
Απόσταση: 17,0 χλμ. Υ.Δ. +1.080, -1.130 μ.
 Ώρες πορείας: 6-7, Β.Δ. 2
…και μπάνιο στον Σταυρό.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σιώπης
Γιάννης
✪ Φρούτης
Θόδωρος
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προΓραμμα αναΒασεΩν Και εΞορμΗσεΩν / ιουλιοσ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-07-20

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 
Από τη Σάνη, στην Ελάνη και τη Σίβηρη.
Μια αναδρομή στους αρχαιολογικούς χώ-
ρους και στις παραλίες της Κασσάνδρας. 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 13,0 χλμ.  Υ.Δ. +-550 μ.
 Ώρες πορείας: 4, Β.Δ. 1
…και μπάνιο στη Σίβηρη.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ανέστης 
γιαννικόπουλος
✪ Ξανθόπουλος
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-07-20

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
από Βελίκα (0) – Μελίβοια (400 μ.) 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ. +-650 μ.
 Ώρες πορείας: 5                    Β.Δ. 1
…και μπάνιο στον Αγιόκαμπο.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Τσιακάλη 
Κατερίνα 

ΣΑΒΒΑΤΟ
18-07-20
ΤΕΤΑΡΤΗ
29-07-20

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
12 μέρες στο νησί των Βίκινγκς
“The ring road”
με ανάβαση στο ηφαίστειο 
Snaefellsjökull

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-07-20

ΟΛΥΜΠΟΣ 
ΡΕΜΑ ΟΡΛΙΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΡΑΠΕΛ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
από Αγ. Κων/νο (260 μ.) – ρέμα Ορλιά 
(560 μ.) – καταφύγιο Κορομηλιάς (1.008 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 11,0 χλμ. Υ.Δ. +-1.370 μ.
 Ώρες πορείας: 6.  Β.Δ. 3
Β’ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Αγ. Κων/νο (260 μ.) – ρέμα Ορλιά 
(560 μ.) Απόστ. μετ’ επιστρ.: 6,0 χλμ.          
Υ.Δ. +-500 μ.
 Ώρες πορείας: 3. Β.Δ. 1
…και μπάνιο στους καταρράκτες 
του Ορλιά.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης
Πάρης
✪ Αμοιρίδης
Νίκος

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-07-20

ΟΛΥΜΠΟΣ 
ΛΙΒΑΔΑΚΙ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πριόνια (1.050 μ.) – Λιβαδάκι (2.100 μ.) 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 16,0 χλμ.  
Υ.Δ. +-1.620 μ.  Ώρες πορείας: 7. Β.Δ. 3
…και μπάνιο στην Πλάκα Λιτοχώρου.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ζήκου 
Κώστας
✪ Αρβανίτης
Νίκος
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ενΙΑΙΟ ΣυΣΤημΑ ΚΑθΟρΙΣμΟυ βΑθμΟυ δυΣΚΟΛΙΑΣ δΙΑδρΟμων
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Κείμενο: Ηλίας Αρβανίτης
Φωτογραφίες: Σωτήρης Μουσλόπουλος

στα μέρη του 
Βάλτου
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ΑΡΑΧΘΟΣ 
Ξύπνησα μετά από έναν εξάωρο βαθύ 
ύπνο. Μόλις ακούμπησα με το ένα χέρι 
τον πρωινό μου ελληνικό καφέ στο τρα-
πέζι, ενώ με το άλλο άγγιξα το στυλό για 
να γράψω. Ακόμα δεν  ήξερα τι! Ας όψεται 
μια χαλαρή υπόσχεση που έδωσα στον 
πρόεδρο του συλλόγου, που μου το ζήτησε 
με λεπτή διπλωματία την πρώτη μέρα, σε 
κάποιο σημείο της διαδρομής.
Κάθε φορά που επισκέπτομαι την  Ήπειρο 
συγκινούμαι από την άγρια ομορφιά της. 
Ψηλά απόκρημνα βουνά, βαθιά φαράγγια 
και χωριά σκαρφαλωμένα στις βουνοπλα-
γιές, που καλύπτουν ένα μεγάλο υψομε-
τρικό φάσμα, σπάνιο για άλλες περιοχές 
της χώρας μας. Μαζί με τα νερά που ανα-
βλύζουν από τις πλαγιές του δυσπρόσιτου 
αυτού τοπίου, θαρρείς ότι αναβλύζει και η 
μακραίωνη ιστορία του τόπου.
Η αργή και λίγο ζορισμένη πορεία του 
λεωφορείου μας, από Γιάννενα για Καλέ-
ντζι και μετά για Πλάκα, αφήνει το βλέμ-

μα να πλανάται πάνω στις χιονισμένες 
κορυφές του Λάκμου και των Τζουμέρ-
κων και στις κατάφυτες πλαγιές του φα-
ραγγιού του Άραχθου. Είναι τόσο βαθύ, 
ώστε οι έχοντες υψοφοβία αποστρέφουν 
το βλέμμα τους, το γυρίζουν δεξιά προς 
τη βουνοπλαγιά, χάνοντας έτσι τη μεγα-
λειώδη θέα προς την κοίτη του ποταμού.
Είμαι συνεπαρμένος και λυπάμαι μόνο 
για τα έρημα μικρά και μεγάλα χωριά 
κατά μήκος της διαδρομής. Ιδιαίτερα τον 
χειμώνα, η ζωή σε αυτά είναι περιορι-
σμένη μέχρι ανύπαρκτη. 
Σκέφτεσαι ότι ο ιστορικός χρόνος, έχει 
κάνει τον κύκλο του. Κάποτε στην αρχαι-
ότητα και τους βυζαντινούς χρόνους, οι 
άνθρωποι κατοικούσαν σε επίπεδα μέρη, 
βολικά για τις οικονομικές τους δραστηρι-
ότητες. Η φαγωμάρα όμως των ισχυρών 
στα υστεροβυζαντινά χρόνια και κυρίως 
η οθωμανική κατάκτηση, ώθησαν τους 
χριστιανικούς πληθυσμούς στα βουνά.
Εδώ πάνω λοιπόν, σταδιακά και κάτω από 
οθωμανική κυριαρχία, αναπτύσσεται ένα 

Το άρτι αναστηλωμένο γεφύρι της Πλάκας.
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Στο μονοπάτι της Βίδρας στις όχθες του ποταμού Άραχθου.

είδος κοινοτισμού με αποκορύφωμα τον 
19ο αιώνα. Προωθεί αποτελεσματικά την 
οικονομική και την πολιτισμική ανάπτυ-
ξη και είναι ο βασικός θεσμός για τη δια-
τήρηση της γλώσσας και του πολιτισμού 
μας γενικότερα.
Πολυταξιδεμένοι στα Βαλκάνια και σε 
όλη την Ευρώπη έμποροι και λόγιοι της 
εποχής, αξιοποιούν τον πλούτο και τις 
γνώσεις τους για να βελτιώσουν τη ζωή 
στον τόπο καταγωγής τους, χτίζοντας 
γεφύρια, μουλαρόστρατες, εκκλησίες και 
σχολεία. Μένεις με το στόμα ανοιχτό 
θαυμάζοντας το γεφύρι της Πλάκας, δη-
μιούργημα της συνεργασίας των ευεργε-
τών του τόπου και των κοινοτήτων της 
περιοχής. Θαυμάζεις τη γνώση, το μερά-
κι και τον επαγγελματισμό των πετράδων 
που έκτισαν αυτό το αριστούργημα.
Φεύγοντας από την Πλάκα ακολουθήσα-
με μέρος του μονοπατιού Α1, που ξετυ-
λίγεται κατά μήκος της δεξιάς όχθης του 
Άραχθου. Τελικός προορισμός η Δαφνω-
τή, όπου θα μας περίμενε το λεωφορείο 
μας.

Η διαδρομή ήταν θαυμάσια, από τις κα-
λύτερες παρόχθιες που έχω κάνει. Τα 
νερά του ποταμού ήταν πλούσια και κά-
πως λασπωμένα, λόγω της βροχής που 
είχε προηγηθεί. Ο ήχος του νερού μας 
συνόδευε διαρκώς και κάπου - κάπου 
συνδυαζόταν με το γλυκό τραγούδι των 
κοτσυφιών. Τα ελέη του ποταμού πλού-
σια: ένα όμορφο και πυκνό παρόχθιο 
δάσος με πλατάνια, πουρνάρια, μυρτιές, 
κουμαριές και αυτοφυείς δάφνες, τόσες, 
που δεν είχα ξαναδεί. Μεγάλα όμορφα 
βράχια, θαρρείς ριγμένα από κάποιο πα-
ντοδύναμο χέρι στέκονταν στη μέση της 
κοίτης, αλλά και κομμάτια της όχθης εί-
χαν άσπρη άμμο και βοτσαλάκια, σαν μι-
κρές θαλασσινές παραλίες.
Κατά μήκος της διαδρομής συναντάς 
απίθανα μικρά χωριουδάκια με ελάχι-
στα σπίτια. Βρίσκονται στα λίγα σημεία, 
όπου οι πλαγιές του βουνού και η κοίτη 
του ποταμού αφήνουν μικρά πλατώματα, 
λίγα στρέμματα δηλαδή, για καλλιέργειες.
Τα έβλεπα και ξυπνούσαν μέσα μου 
παιδικές μνήμες, που συνδέονται με τη 
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σκληρή αγροτική ζωή του 50 και του 60. 
Φανταζόμουν τα μουλάρια να προχω-
ρούν φορτωμένα πάνω στο μονοπάτι, 
ακολουθούμενα στενά από γεροδεμένους, 
ξερακιανούς αγρότες.  Είχαν  ηλιοκαμένα 
πρόσωπα, ανασκουμπωμένα τα μανίκια 
των πουκαμίσων τους και φορούσαν κα-
ουτσουκένιες γαλότσες στα πόδια τους. 
Καθοδηγούσαν τα ζώα τους, πότε με ήρε-
μες και πότε με άγριες φωνές. 
Τότε οι άνθρωποι αγωνίζονταν από την 
ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου για 
τον επιούσιο. Τώρα, αφού το διατροφι-
κό πρόβλημα λύθηκε εδώ και δυο γενιές 
πλουσιοπάροχα, εμφανίζονται μεταξύ 
μας ομάδες συνανθρώπων, που όχι μόνο 
επιλέγουν τον τρόπο της διατροφής τους, 
είναι αναφαίρετο το δικαίωμα αυτό, αλλά 
προσπαθούν να τον επιβάλουν και στους 
υπόλοιπους. Προωθούν έτσι, κατά τη 
γνώμη μου, ένα νέου τύπου επικίνδυνο 
κοινωνικό διαχωρισμό. Κλείνω όμως το 
θέμα εδώ, γιατί έχει μεγάλες προεκτά-
σεις. Επιστρέφω στο μονοπάτι.

Πολύ όμορφη διαδρομή, όλα ωραία και 
καλά, μέχρι που μείναμε, μαζί με τη σύ-
ζυγό μου, εντελώς μόνοι, χωρίς κανένα 
βοήθημα χάραξης πορείας. Φταίνε και 
οι ρημάδες οι φωτογραφίες!  Ήξερα ότι 
σε κάποιο σημείο αφήνουμε το Α1 για 
τη Δαφνωτή, αλλά όχι σε ποιο. Μοιραία 
με κατέλαβε κάποια αγωνία, που μείωσε 
το βαθμό της απόλαυσης του τοπίου, μέ-
χρι το σημείο που αντίκρισα τη φρέσκη 
ασπροκόκκινη κορδέλα του προέδρου, 
που είχε προηγηθεί. Ήταν 13 περίπου χι-
λιόμετρα υπέροχης διαδρομής.
Η κάθοδος προς την Άρτα κράτησε πάνω 
από ώρα. Γύρω στις 6 μμ απολαμβάναμε 
τα μεγάλα μας δωμάτια και τους υπόλοι-
πους μεγάλους και ωραίους χώρους του 
ξενοδοχείου. Η μέρα έκλεισε με τον κα-
λύτερο τρόπο: Ένα υπέροχο ηλιοβασίλε-
μα πάνω από τον Αμβρακικό κόλπο, που 
παρακολούθησα από το μπαλκόνι του 
δωματίου μου και ένα δείπνο «Στη Βαγ-
γελιώ», στο κέντρο της πόλης, με νοστι-
μότατους κεφτέδες, φρικασέ και πίττες.

Η αρχή του μονοπατιού για τους Αετούς.
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Στη σκιά του θεόρατου Έλατου.

ΣΤΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ
 
Την Κυριακή, μετά το πλούσιο πρωινό 
μας, αναχωρήσαμε για τη θέση Κρανιές, 
πάνω στην εθνική οδό Άρτας - Τρικά-
λων. Ο δρόμος περνά από το Πέτα, που 
βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της 
Άρτας. Ο νους μου αυτόματα πήγε στην 
ομώνυμη μάχη του 1822, που είχε τρα-
γικές συνέπειες για την πορεία της επα-
νάστασης του 21 και κατά τη γνώμη μου 
για τον τρόπο συγκρότησης του νεοελλη-
νικού κράτους. Ήθελα να περπατήσω τον 
τόπο και να επισκεφτώ τα μνημεία των 
πεσόντων στη μάχη και ιδιαίτερα των 
φιλελλήνων, αλλά δεν υπήρχε η δυνατό-
τητα. Άλλη φορά, αν ο χρόνος μου κάνει 
τη χάρη.
Να θυμίσω εδώ στον αναγνώστη, ότι το 
τάγμα των φιλελλήνων και το τάγμα των 
επτανησίων, ήταν η απόπειρα δημιουρ-
γίας του πρώτου τακτικού στρατού της 
Ελλάδας και διακαής πόθος του πρωθυ-

πουργού Α. Μαυροκορδάτου και των εκ-
συγχρονιστών της επανάστασης, μαζί με 
την καθιέρωση της αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας και της κεντρικής διοίκη-
σης.
Οι επαναστάτες έπιασαν τις πλαγιές του 
Πέτα ως εξής: Οι τακτικοί, που θα έφεραν 
το κύριο βάρος της τουρκικής επίθεσης, 
κατείχαν το κέντρο της παράταξης ενώ οι 
οπλαρχηγοί θα συνέδραμαν από τα άκρα. 
Δυστυχώς και ενώ οι τακτικοί βαστούσαν 
καλά, κάποιοι οπλαρχηγοί εγκατέλειψαν 
τη θέση τους, μετά τους πρώτους πυρο-
βολισμούς. Η περικύκλωση των τακτικών 
προκάλεσε τραγικές συνέπειες. Χάθηκαν 
τα τρία τέταρτα των φιλελλήνων και οι 
μισοί επτανήσιοι. Όλοι τους ήταν γενναι-
ότατοι και εμπειροπόλεμοι, το άνθος του 
ελληνικού στρατού.
Οι ευθύνες της ήττας αποδόθηκαν στον 
Μαυροκορδάτο για κακό σχεδιασμό της 
επιχείρησης και στην κακή συνεργασία 
τακτικών και άτακτων. Μπορεί να ισχύ-
ουν σε κάποιο βαθμό, αλλά η κυριότερη 
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αιτία ήταν η απροθυμία των καπεταναί-
ων να πολεμήσουν. Αυτό υποστηρίζεται 
από πολλούς ιστορικούς της επανάστα-
σης, κυρίως τους νεότερους (π.χ. Μαρία 
Ευθυμίου). Είναι λογικό εξάλλου να σκε-
φτεί κανείς, ότι οι οπλαρχηγοί δεν ήθελαν 
να γίνουν από δήμαρχοι κλητήρες: να 
υπακούουν δηλαδή σαν απλοί αξιωματι-
κοί στις διαταγές των ανωτέρων και να 
εγκαταλείψουν τα οφέλη από τον έλεγχο 
των περιοχών τους. Το βασικό λάθος του 
πρωθυπουργού ήταν η λανθασμένη διά-
γνωση των προθέσεών τους.
Οι συνέπειες της ήττας ήταν να σταματή-
σει η προσπάθεια δημιουργίας τακτικού 
στρατού, αλλά κυρίως η ενίσχυση του 
ρόλου των τοπικιστών καπεταναίων και 
προκρίτων, που προωθούσαν ένα τύπο 
φεουδαρχικού κράτους, στο πλαίσιο του 
οποίου οι μορφωμένοι «ετερόχθονες», 
έπρεπε να εξοστρακιστούν από τη διοί-
κηση ή να παίξουν περιορισμένο ρόλο. 
Το κύρος του Μαυροκορδάτου πληγώθη-
κε σοβαρά και δεν αποκαταστάθηκε πλή-

ρως,  παρά τις επιτυχίες του στην υπερά-
σπιση του Μεσολογγίου.
Μπορεί να μη διέπρεψε στα στρατιωτι-
κά ζητήματα, αλλά ήταν ο διπλωματικός 
νους της επανάστασης. Ο ιδιοφυής Μαυ-
ροκορδάτος διέβλεψε νωρίς τις αιτίες 
της ρωσικής αδιαφορίας για την ελλη-
νική ανεξαρτησία, που ήταν η επιθυμία 
επέκτασης του Τσάρου προς το νότο και 
πραγματοποίησε τη λεγόμενη αγγλική 
στροφή. Κατάφερε να πείσει τον Κάνινγκ, 
ότι στην παρούσα φάση τα ελληνικά και 
τα αγγλικά συμφέροντα συμπλέουν.
Σε κάθε περίπτωση η «αγγλοφιλία» του 
Μαυροκορδάτου είχε βάση αντικειμενι-
κή, τα εθνικά και μόνο συμφέροντα, σε 
αντίθεση με την «ρωσοφιλία» πολλών 
μορφών του 21, που είχε βάση υποκειμε-
νική – συναισθηματική, ευσεβείς δηλαδή 
πόθους που εδράζονταν στο λεγόμενο 
ομόδοξον. Είναι αυτό το ίδιο που καθορί-
ζει ακόμα και σήμερα κάποιες ελληνικές 
συνειδήσεις.
Η συμβολή του Μαυροκορδάτου στην 

Στο λούκι πάνω από τα μαντριά.
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Για τους Αετούς.

επανάσταση δεν έχει ακόμα αναγνωρι-
στεί πλήρως. Κυριαρχούν οι απόψεις των 
ρωσόφιλων συγγραφέων του 21 που δεν 
του συγχώρεσαν ποτέ τη στροφή προς 
την Αγγλία. Τον κατηγόρησαν πολλές 
φορές άδικα για ανύπαρκτες βλαπτικές 
ενέργειες, όπως την ανάμιξή του στον Β΄ 
εμφύλιο της επανάστασης, ρόλος όμως 
που ανήκει στον  Κωλέττη. Ανάλωσε όλο 
τον πλούτο και τις δυνάμεις του για την 
επανάσταση, σε αντίθεση με άλλους που 
μνημονεύονται ιδιαιτέρως, οι οποίοι 
πλούτισαν στη διάρκεια του αγώνα και 
ήταν μάλιστα οι πρωταγωνιστές των εμ-
φυλίων.
Ο κατά τον Κ. Παπαρρηγόπουλο «εξο-
χότατος πολιτικός ανήρ, ον παρήγαγεν 
η επανάστασις» πέθανε πάμφτωχος και 
τυφλός στην Αίγινα.
Μου φαίνεται όμως ότι έχω μακρηγορή-
σει με την ιστορική μου αναφορά οπότε 
και επανέρχομαι στον «ίσιο δρόμο».
Από τις Κρανιές το μονοπάτι οδηγεί στο 
εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και 

μετά στη θέση Αστρί με τις στάνες,  που 
περιβάλλονται από μεγάλα όμορφα έλατα. 
Στη συνέχεια και μέχρι την κορυφή, το 
βραχώδες μονοπάτι απαιτούσε προσοχή 
γιατί σε μεγάλο μήκος του ήταν χιονι-
σμένο. Από την κορυφή των Αετών στα 
1852 μ. η θέα είναι από τις καλύτερες 
που είχα την τύχη να απολαύσω. Κυρι-
ολεκτικά βλέπεις τη μισή Ελλάδα: από το 
Σμόλικα μέχρι τα Βαρδούσια, όλες οι κο-
ρυφές είναι μπροστά σου. Το βλέμμα ξε-
κουράζεται στο Λάκμο, τα Τζουμέρκα και 
τον Άραχθο δυτικά, στα Άγραφα και τον 
Αχελώο ανατολικά.
Γεμάτοι ωραίες εικόνες αρχίσαμε προ-
σεκτικά την κάθοδο, κάνοντας μια μικρή 
στάση στην Αγία Παρασκευή. Ο τοίχος 
της μικρής εκκλησίας προστάτευε τις 
πλάτες μας από τον αέρα και μας έδινε 
χρόνο να αφήσουμε τη ματιά μας να πλα-
νάται  πάνω από τον Αμβρακικό.
Την επιστροφή στο ξενοδοχείο ακολού-
θησε η βραδινή έξοδος στην πόλη. Αφι-
έρωσα λίγο χρόνο στο περπάτημα, ανα-
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ζητώντας κάποια ιστορικά της σημεία. Η 
Άρτα είναι όμορφη πόλη για τα ελληνικά 
δεδομένα, προικισμένη με μεγάλη ιστορι-
κή κληρονομιά. Με τις πλατείες και τους 
πεζόδρομους που διαθέτει, αναπνέει ικα-
νοποιητικά. Ξεχώρισα εκτός από το πα-
λιό γεφύρι, το ναό της Παρηγορήτισσας 
και τον Άγιο Βασίλειο της αγοράς (13ος 
αιώνας), για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
τους. Στο λίγο χρόνο που απέμενε, κατά-
φερα να πάω στο κάστρο, στο Ρολόι και 
στο μικρό θέατρο της Αμβρακίας, μνημείο 
της κλασσικής περιόδου (4ος αιώνας π.Χ.). 
Η βραδιά έκλεισε επιτυχώς στις  «+…Ου-
σίες» με κοψίδια, ποτό και καλή ζωντανή 
μουσική από ντόπιους καλλιτέχνες.

ΒΟΝΙΤΣΑ 

Φτάσαμε στην κωμόπολη λίγο πριν τις 
11 πμ, μέσω της υποθαλάσσιας οδού στο 
Άκτιο και με καλό καιρό, παρά τις αντί-
θετες προβλέψεις. Ήταν παλιά κορινθια-
κή αποικία με το όνομα Ανακτόριο, όπως 
και η Αμβρακία (7ος αιώνας π.Χ.). Οι πό-
λεις παρήκμασαν μαζί στη ρωμαϊκή επο-
χή, λόγω της ανάπτυξης της γειτονικής 

Νικόπολης, για να ακμάσουν πάλι στη 
βυζαντινή περίοδο.
Η Βόνιτσα είναι μια όμορφη κωμόπολη, 
κτισμένη σε μυχό της νότιας ακτής του 
Αμβρακικού. Πάνω στο λόφο και στα αρι-
στερά έχει το κάστρο της, καλοδιατηρη-
μένο και επισκέψιμο. Κτίστηκε από τους 
Βενετούς τον 11ο αιώνα, στο πλαίσιο των 
εμπορικών προνομίων, που παραχώρη-
σαν οι Κομνηνοί του Βυζαντίου έναντι 
κάποιων ανταλλαγμάτων. Φυσικά στους 
Βενετούς παραχωρήθηκε και η εκμετάλ-
λευση του λιμανιού. Στα δεξιά της  πό-
λης βρίσκεται το γεφυρωμένο και πευκό-
φυτο νησάκι της Κουκουμίτσας, χώρος 
για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Τα στενά δρομάκια κάτω από το κάστρο 
είναι όμορφα, όπως και ο δρόμος που 
περιβάλλει το κάστρο και διέρχεται από 
δασάκι μεγάλων ευκαλύπτων. Λεμονιές 
και πορτοκαλιές υπάρχουν σε κάθε αυλή 
και είναι ιδιαίτερα προκλητικές, όταν 
προβάλλουν τα φορτωμένα από καρπούς 
κλαδιά τους έξω από τις περιφράξεις. Ο 
τουρισμός είναι περιορισμένος , παρά τις 
πολλές παραλίες, λόγω του έντονου αντα-
γωνισμού από τη Λευκάδα.
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Στην κορυφή των ορέων του Βάλτου.
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Στο μονοπάτι της επιστροφής.

Αξίζει να επισκεφτεί κανείς και το γέρο 
Πλάτανο, που παλαιότερα ήταν το κα-
μπαναριό του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιού-
χου της πόλης. Στη ρίζα του είναι θαμ-
μένοι ο Θεόδωρος  Γρίβας και ο γιός του 
Δημήτριος, στρατιωτικοί και πολιτικοί 
της περιοχής κατά το 19ο αιώνα.
Ο Θεόδωρος Γρίβας, οπλαρχηγός του 21, 
είναι γνωστός για την αντιπαράθεσή του 
με το βασιλιά  Όθωνα. Το 1862 επανα-
στατεί κατά του Όθωνα, αυτοανακηρύσ-
σεται πρωθυπουργός, καταλαμβάνει τη 
Βόνιτσα, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι 
και απειλεί να πορευθεί κατά της Αθήνας. 
Στο μεταξύ ο Όθωνας εκθρονίζεται και ο 
Γρίβας δέχεται να ηρεμήσει με την παρο-
χή χρημάτων και του βαθμού του στρα-
τάρχη από τη νέα κυβέρνηση. Η αντιπα-
ράθεση με τον Όθωνα αναφέρεται σε ένα 
τσάμικο δημοτικό τραγούδι,  που αρχίζει 
έτσι: «Γρίβαμ’ σε θέλει ο βασιλιάς, όλος ο 
κόσμος κι ο ντουνιάς».
Ο ετσιθελισμός, φίλοι αναγνώστες, έχει 

βαθιές ρίζες στην πατρίδα μας και έπεται 
συνέχεια. Σκεφτείτε ότι δύο αιώνες μετά 
την επανάσταση, οι τοπικοί άρχοντες 
αψηφούν τις κυβερνητικές εντολές να μη 
γίνουν καρναβάλια, λόγω του κινδύνου 
από τον κορωνοϊό!
Μετά την περιήγηση στα αξιοθέατα, 
σκορπίσαμε στα μαγαζιά για φαγητό. 
Αρκετοί ορειβάτες τιμήσαμε δεόντως τις 
δωρεάν προσφορές του ΚΑΠΗ της πόλης. 
Αφού ξεκάναμε τους νόστιμους γίγαντες 
και τον ταραμά, καταναλώσαμε ότι άλλο 
έμεινε διαθέσιμο, δηλαδή: ελιές, χαλβά, 
λαγάνα και κρασί. Η κυρία Αγγελική με 
το σύζυγό της που είχαν τον πρώτο λόγο 
στο ΚΑΠΗ, χάρηκαν ιδιαίτερα που περι-
ποιήθηκαν Θεσσαλονικιούς ορειβάτες. 
Μας εξέφρασαν το φόβο τους, ότι χωρίς 
εμάς τα τρόφιμα θα πήγαιναν χαμένα. 
Τους ευχαριστούμε θερμά! Συνέβαλαν με 
τον τρόπο τους στο ωραίο κλείσιμο του 
τριημέρου.
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Το θρυλικό γεφύρι της Άρτας.
Η Βόνιτσα από το ενετικό κάστρο.
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Κείμενο: Μιμή Μανάρη

επιχείρηση 
Piz Bernina
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Χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες της 
ανάβασης, εμπιστεύτηκα το ένστι-
κτο μου και τις γνώσεις των υπολοί-

πων της ομάδας (Νίκου και Βασίλη) και 
έδωσα θετική απάντηση όταν ρωτήθηκα 
αν θέλω να πάμε να προσπαθήσουμε να 
σκαρφαλώσουμε μια 4άρα κορυφή και 
συγκεκριμένα την ανατολικότερη των 
Άλπεων.
Άρχισε λοιπόν το οδικό μας ταξίδι 1800 
χλμ. περίπου από Θεσσαλονίκη για να 
προσεγγίσουμε την πόλη Sondrio της 
Ιταλίας. Μετά από καθυστερήσεις πολλών 
ωρών στα σύνορα όλων των χωρών που 
περάσαμε (Β. Μακεδονία-Σερβία-Κροα-
τία-Σλοβενία-Ιταλία), φτάσαμε επιτέλους 
στην τεχνητή λίμνη του Campo Moro.
Από αυτό το σημείο θα αρχίζαμε την επό-
μενη μέρα την περιπετειώδη ανάβαση. 
Μετά από εξερεύνηση της γύρω περιοχής 
και την ενημέρωση που είχαμε για τις 
καιρικές συνθήκες (καταιγίδα όλο το βρά-
δυ) αποφασίσαμε να μη στήσουμε σκηνή 

και να περάσουμε το βράδυ σε ένα από 
τα καταφύγια-ξενώνες της περιοχής. Το 
μόνο που είχε διαθέσιμα δωμάτια ήταν 
το Rifugio Zoia όπου αφού μελετήσαμε 
κάποιες λεπτομέρειες που αφορούσαν την 
ανάβαση ήρθε η ώρα της ξεκούρασης. 
Το ξυπνητήρι χτύπησε στις 6:00 και με 
το πρώτο φως της ημέρας ήμασταν κιό-
λας στο μονοπάτι. Ο στόχος της ημέρας 
ήταν να φτάσουμε στο καταφύγιο Marco 
e Rosa με υψόμετρο 3610 μ. και την επό-
μενη ημέρα να ανέβουμε στην κορυφή Piz 
Bernina 4049 μ. στα σύνορα Ιταλίας - Ελ-
βετίας. Η πεζοπορία ήταν υπέροχη μέσα 
σε δάσος κωνοφόρων, χωρίς τεχνικές δυ-
σκολίες, και φτάσαμε στο καταφύγιο Ca-
rate σχετικά σύντομα. 
Από εδώ και πέρα το τοπίο άλλαζε, γινό-
ταν σεληνιακό, ξερό, με ρυάκια από πα-
γετώνες να τρέχουν δεξιά και αριστερά, 
ένα τοπίο που λίγοι έχουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν. Λίγο πριν φτάσουμε στο 
καταφύγιο Marinelli Bombardieri εμ-

Εκκίνηση από την τεχνητή λίμνη Campo Moro.
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Στο μονοπάτι για το καταφύγιο 

Marinelli Bombardieri.
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φανίστηκε ένα ελικόπτερο. Στην αρχή 
υπέθεσα πως κάποιος ορειβάτης έπαθε 
ατύχημα, μετά βέβαια έμαθα πως τα κατα-
φύγια στις Άλπεις εφοδιάζονται με αυτόν 
τον τρόπο και όχι με μουλάρια. 
Έπειτα από 4 ώρες πεζοπορίας κάναμε μία 
σύντομη στάση για τσάι στο υπέροχο αυτό 
καταφύγιο και συνεχίσαμε για το στόχο 
μας. Παρόλο που ο καιρός ήταν κλειστός, 
εγώ είχα τέτοιο ενθουσιασμό και περιέρ-
γεια που δεν το είχα αντιληφθεί. Μόλις 
ξεπεράσαμε τα 2950 μ. ο ενθουσιασμός 
μου έγινε ακόμη μεγαλύτερος με όλα αυτά 
τα πρωτόγνωρα που αντίκριζα. Με τη θέα 
προς τον παγετώνα και τους μικρούς κα-
ταρράκτες παντού στον οπτικό μου ορίζο-
ντα, πως να αντιληφθώ τα σύννεφα που 
γινόντουσαν όλο και πυκνότερα. 
Φθάνοντας στον παγετώνα δενόμαστε, 
βάζουμε  κραμπόν, κράνη και ξεκινάμε. 
Μπροστά ο Βασίλης να ελέγχει τον πάγο 
προσεκτικά, στη μέση εγώ και πίσω ο Νί-
κος. Ακολουθώ τα βήματα του Βασίλη και 
πατάω όπου πατάει με μεγάλη προσοχή. 
Σηκώνω κάθε λίγο το βλέμμα μου για να 
απολαύσω την θέα και δεν πιστεύω που 

βρίσκομαι, προσπαθώ να είμαι εκεί ψυχή 
και σώμα και τα καταφέρνω. Τελικά το 
πεδίο δεν είναι εύκολο, ο πάγος εναλλάσ-
σεται με μεγάλες πέτρες που γλιστράνε, 
δεν υπάρχει καμία ισορροπία στο βάδι-
σμα αλλά προσπαθώ και δεν καθυστερώ. 
Σύντομη στάση, λίγοι ξηροί καρποί αλα-
τισμένοι, κέρασμα από τον Βασίλη, και με 
μένα να τον πειράζω για την επιλογή του 
λέγοντάς του ότι νιώθω σαν να έχουμε γύ-
ρισμα για κάποιο ουίσκι στον παγετώνα. 
Συνεχίζουμε στον παγετώνα ο οποίος εί-
ναι τώρα καλυμμένος με χιόνι. Νομίζω ότι 
μου είναι πιο εύκολο αλλά και πάλι χωρίς 
σήμανση και χωρίς οπτική επαφή με το 
καταφύγιο έχει και αυτό την δυσκολία του.
Προχωράμε σύμφωνα με τους χάρτες και 
θεωρώ πως τα αγόρια δεν έχουν κάνει λά-
θος και πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Που και που συναντάμε κάτι βήματα και 
χωρίς να είμαστε σίγουροι τα ακολουθού-
με. Μπαίνουμε σε ένα λούκι με πλάτος 60 
μ. περίπου και 70ο κλίση που στο τέλος 
του πάνω στα βράχια πρέπει να βρούμε 
φιξαρισμένα συρματόσχοινα που οδηγούν 
στο καταφύγιο Marco e Rosa. 

Στον παγετώνα Scerscen προσεγγίζοντας το καταφύγιο Marco e Rosa.
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Με το που αρχίσαμε να νιώθουμε πως 
πλησιάζουμε προς το καταφύγιο, μιας 
και οπτική επαφή δεν είχαμε εκτός από 
μερικά σύντομα ανοίγματα στα σύννεφα, 
ακούω τον Βασίλη και τον Νίκο να λένε 
κρεβάς και να κάνουν προσπάθειες για να 
δουν αν μπορούμε να την περάσουμε. Το 
επάνω μέρος μετά την κρεβάς ήταν παγω-
μένο και με κλίση 70ο οπότε σκεφτόμουν 
τι στο καλό παγοαναρρίχηση θα κάνουμε;;; 
Μέσα στην κρεβάς, σε κάποια σημεία, δεν 
φαινόταν ο πάτος, ενώ σε άλλα σχημάτιζε 
πατάρια από χιόνι, κάποια μέτρα χαμηλό-
τερα, που όμως δεν ξέραμε αν κρατάνε το 
βάρος μας η που οδηγούν. Στο καταφύγιο, 
μας είχανε πει πως ένας Ιταλός οδηγός 
βουνού που κατέβηκε την προηγούμενη 
μέρα τους ενημέρωσε πως έχει καταρρεύ-
σει ένα τμήμα της μεγάλης κρεβάς και η 
πρόσβαση έγινε δύσκολη.    
Με τα λίγα με τα πολλά, μετά από καμιά 
ώρα και αφού προσπάθησαν και οι δύο να 
περάσουν από την κρεβάς αλλά και από 
τα βρεγμένα βράχια χωρίς να υπάρχει η 

δυνατότητα καλής ασφάλισης, ακούω τον 
Βασίλη να λέει ότι είναι ώρα να γυρίσουμε 
πίσω. Επικρατεί σιγή, δεν μιλάει κανείς. 
Με ρωτάνε και οι δύο τι να κάνουμε, εγώ 
τι να πώ; γελάω μέσα στην απογοήτευση 
μου, μιας και δεν έχω ούτε τις γνώσεις 
ούτε την εμπειρία, εσείς τα έχετε τους 
απαντώ και παίρνουμε τον δρόμο της επι-
στροφής σαφώς απογοητευμένοι με την 
έκβαση του εγχειρήματος. 
Φτάσαμε μέχρι τα 3400 μ. περίπου. Έχω 
στο μυαλό μου ότι σημασία δεν έχει ο 
προορισμός αλλά το ταξίδι και παίρνω 
δύναμη. Λίγα λεπτά μετά την απόφαση 
της επιστροφής ξεκινάει μια καταιγίδα με 
χαλάζι που μας βρίσκει μέσα στον παγε-
τώνα. Δεν προλαβαίνουμε να αλλάξουμε 
ρούχα, ούτε να βάλουμε τα καλύμματα 
στα σακίδια, το μόνο που μας νοιάζει εί-
ναι να γυρίσουμε πίσω όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα. Έτσι όπως είμαστε δεμένοι 
με το Νίκο μπροστά μου να τρέχει σχεδόν 
στον παγετώνα, προσπαθώ να τον ακο-
λουθήσω. Με το που συναντάμε όμως τις 

Καταρράκτες που δημιουργούνται  από το λιώσιμο του παγετώνα.



ΠΕριοΔικο "ολύΜΠοΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ54

πρώτες πέτρες πέφτω γιατί γλίστρησαν τα 
κραμπόν, αλλά σηκώνομαι αμέσως και συ-
νεχίζω προσπαθώντας να ξαναπιάσω τον 
ρυθμό του, πράγμα αδύνατο. Με το χαλάζι 
να πέφτει στο κράνος μου και με το βλέμ-
μα καρφωμένο στον πάγο σκέφτομαι πως 
ο πιο αδύναμος κρίκος είμαι εγώ στην πα-
ρέα, γι’ αυτό, λέω στον εαυτό, μου βάλε τα 
δυνατά σου, συγκεντρώσου και συνεχίζω. 
Βλέποντας τις αστραπές δεξιά και αριστε-
ρά κάθε που σηκώνω το κεφάλι και τους 
κεραυνούς να πέφτουν δίπλα μας, μπο-
ρώ να πω με σιγουριά ένα φόβο τον έχεις 
εκείνη την ώρα. 
Και ενώ συνεχίζουμε να τρέχουμε με το 
βλέμμα κάτω στον παγετώνα, λες και αν 
δεν έβλεπα τις αστραπές δεν θα φοβόμουν, 
ξαφνικά ο Νίκος σταματάει και μόλις φτά-
νω κοντά του μου λέει λύσε το σχοινί και 
βγάλε τα κραμπόν!! Νομίζω πως μόλις ξε-
στόμισε την πιο ερωτική φράση του καλο-
καιριού!! Καταλαβαίνω ότι μάλλον  σώθ-
καμε όπως λέει και ένας φίλος. Έρχεται 
και ο Βασίλης και με το που ξεκινάμε να 
μπούμε στα βράχια χάνει την ισορροπία 
του και χτυπάει στο χέρι, ευτυχώς ελαφρά. 
Το χαλάζι έγινε πλέον βροχή, τα βράχια 
γλιστράνε πολύ και είναι επικίνδυνα όμως 
τα καταφέρνουμε και φτάνουμε σώοι στο 
καταφύγιο Marinelli Bombardieri. Ο Νί-

κος είχε φτάσει κανά τέταρτο πριν από 
εμάς και είχε κανονίσει τα σχετικά με τη 
διαμονή. Αφού απλώσαμε όλα τα βρεγμέ-
να μας ρούχα σε ένα ειδικό χώρο, φάγαμε 
και πήγαμε στο δωμάτιο για να ξεκουρα-
στούμε. Είναι ομολογουμένως πολύ δύ-
σκολο να κοιμηθεί κανείς μετά από τέτοια 
εμπειρία, κάθε που έκλεινα τα μάτια άκου-
γα τους κεραυνούς!
Την επόμενη ημέρα με το που ξυπνήσα-
με απολαύσαμε τη θέα από το καταφύγιο. 
Ένα πανόραμα από κορυφές που ακόμη 
και όλη την ημέρα να τις κοιτάς δεν τις 
χορταίνεις. 
Πήραμε τον δρόμο της επιστροφής με 
έναν ήλιο υπέρλαμπρο. Η κατάβαση είχε 
περισσότερο περισυλλογή παρά ενθου-
σιασμό. Όπως και να έχει όμως η φύση 
σε αποζημιώνει αν είσαι έστω και λίγο 
απογοητευμένος. Θυμήθηκα τα λόγια του  
αδελφού μου που μου είπε πριν ξεκινήσω 
“μην απογοητευτείς αν δεν φτάσεις στην 
κορυφή, σημασία έχει η προσπάθεια” και 
είχε δίκιο, τα βουνά για μένα λειτουργούν 
ψυχοθεραπευτικά, με κάνουν να νιώθω 
ελεύθερη και δυνατή. Μέχρι την επόμενη  
εμπειρία σε ψηλότερο ή χαμηλότερο βου-
νό, εύχομαι να περνάμε υπέροχα και να 
σεβόμαστε βουνά και σχοινοσυντρόφους.  

O Παγετώνας Scerscen.
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ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ  2019 -2020

Στις 20 και 21 Δεκεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε, στο Aussois της 

Γαλλίας, ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου Ορειβατικού Σκι. Την Εθνι-
κή μας ομάδα εκπροσώπησαν οι Κων-
σταντίνος Παραδεισόπουλος, αθλητής 
του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης και ο Αρκάδης 
Κωνσταντίνος του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης. 
Τα παιδιά αγωνίστηκαν στην κατηγο-
ρία των junior. Συνολικά πήραν μέρος 
150 αθλητές από 20 χώρες και οι μικροί 
μας αθλητές κατέκτησαν την 23η  και 24η 

θέση αντίστοιχα, στον ατομικό αγώνα 
1.100 μ. κάθετης υψομετρικής διαφοράς. 
Την επόμενη μέρα, στο αγώνισμα του 
sprint, o Παραδεισόπουλος κατέκτησε 
την 24η θέση.
Στα πλαίσια του προγράμματος των 
αγώνων Ορειβατικού Σκι της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Ορειβασίας - Αναρρίχη-
σης, πραγματοποιήθηκαν στις 1 και 2 
Φεβρουαρίου 2020, στο Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού, ο Κάθετος Αγώνας 
του 29ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 

Ο αθλητής του ΣΕΟ Γιάννης Μποτέλης στον 2ο αγώνα 
sprint στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Παρνασσό.

Η φτωχή σε χιόνια χρονιά, δεν  πτόησε τους αθλητές του Σ.Ε.Ο. 
Θεσσαλονίκης και οι επιτυχίες συνεχίζονται.

Κείμενο: Λάζαρος Μποτέλης 
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και ο Ατομικός Αγώνας του 26ου Κυπέλ-
λου «Α. Λευκαδίτης» Ορειβατικού Σκι. 
Διοργανωτής των αγώνων ήταν ο ΣΕΟ 
Θεσσαλονίκης. Στους αγώνες συμμετεί-
χαν αθλητές του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης, του 
ΕΟΣ Θεσσαλονίκης, του ΕΟΣ Χανίων, του 
ΕΟΣ Ηρακλείου, του ΕΟΣ Αχαρνών και 
του ΧΟΣ Γρεβενών. 
Στον Κάθετο Αγώνα του 29ου Πανελλή-
νιου Πρωταθλήματος, στις 1 Φεβρου-
αρίου, στην κατηγορία των αντρών τις 
πρώτες θέσεις πήραν οι: Αρώνης Πλά-
τωνας (ΕΟΣ Θεσσαλονίκης), Παπανίκος 
Δημήτρης (ΧΟΣ Γρεβενών) και ο Ματράς 
Σλάβεκ (ΕΟΣ Αχαρνών). Στην κατηγορία 
των νέων τις πρώτες θέσεις πήραν οι: 
Παραδεισόπουλος Κωνσταντίνος (ΣΕΟ 

Θεσσαλονίκης), Αρκάδης Κωνσταντίνος 
(ΕΟΣ Θεσσαλονίκης) και Μποτέλης Γιάν-
νης (ΣΕΟ Θεσσαλονίκης). Στον Ατομικό 
Αγώνα του 26ου Κυπέλλου, στις 2 Φε-
βρουαρίου, στην κατηγορία των αντρών, 
τις πρώτες θέσεις πήραν οι: Αρώνης Πλά-
τωνας (ΕΟΣ Θεσσαλονίκης), Παπανίκος 
Δημήτρης (ΧΟΣ Γρεβενών) και ο Ματράς 
Σλάβεκ (ΕΟΣ Αχαρνών). Στην κατηγορία 
των νέων τις πρώτες θέσεις πήραν οι: 
Αρκάδης Κωνσταντίνος (ΕΟΣ Θεσσαλο-
νίκης) και Μποτέλης Γιάννης (ΣΕΟ Θεσ-
σαλονίκης).
Ο δεύτερος αγώνας Ορειβατικού Σκι της 
σεζόν πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 
Φεβρουαρίου 2020 και πάλι στο Χιονο-
δρομικό Κέντρο Παρνασσού. Διοργανω-

Ο αθλητής του ΣΕΟ Κώστας Παραδεισόπουλος στον αγώνα sprint στο Παγκόσμιο 
κύπελλο στο Aussois της Γαλλίας.
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τής ήταν ο ΣΧΟ Αράχοβας. Συμμετείχαν 
αθλητές του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης, του ΕΟΣ 
Θεσσαλονίκης, του Π.Ο. Αθηνών, του ΕΟΣ 
Ηρακλείου, του ΕΟΣ Αχαρνών, του ΕΟΣ 
Καρπενησίου, του ΣΧΟ Αράχοβας και του 
ΧΟΣ Γρεβενών. Στον Αγώνα Ταχύτητας 
του 29ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 
στις 22 Φεβρουαρίου, στην κατηγορία 
των αντρών, τις πρώτες θέσεις πήραν οι: 
Παπανίκος Δημήτρης (ΧΟΣ Γρεβενών), 
Αρώνης Πλάτωνας (ΕΟΣ Θεσσαλονίκης) 
και Κωστόπουλος Νίκος (ΕΟΣ Αχαρνών). 
Στην κατηγορία των νέων οι: Αρκάδης 
Κωνσταντίνος (ΕΟΣ Θεσσαλονίκης), Κου-
ντάκης Αλέξανδρος (ΕΟΣ Ηρακλείου) και 
Μποτέλης Γιάννης (ΣΕΟ Θεσσαλονίκης) 
και στην κατηγορία των γυναικών οι: 
Κολώκα Φωτεινή (ΕΟΣ Καρπενησίου), 
Βαλσαμίδου Ειρήνη (ΕΟΣ Αχαρνών) και 

‘Ολγα Αλίνα Κοτσίνα (ΕΟΣ Αχαρνών). 
Στον Β’ Ατομικό Αγώνα του 26ου Κυπέλ-
λου στις 23 Φεβρουαρίου στην κατηγορία 
των αντρών τις πρώτες θέσεις πήραν οι: 
Παπανίκος Δημήτρης (ΧΟΣ Γρεβενών), 
Αρώνης Πλάτωνας (ΕΟΣ Θεσσαλονίκης) 
και ο Ματράς Σλάβεκ (ΕΟΣ Αχαρνών), 
στην κατηγορία των νέων οι: Αρκάδης 
Κωνσταντίνος (ΕΟΣ Θεσσαλονίκης) και 
Μποτέλης Γιάννης (ΣΕΟ Θεσσαλονίκης) 
και στην κατηγορία των γυναικών οι: 
Κολώκα Φωτεινή (ΕΟΣ Καρπενησίου), 
Ιγγλέζου Ασημίνα (ΣΧΟ Αράχοβας) και 
Βαλσαμίδου Ειρήνη (ΕΟΣ Αχαρνών).
Η ομάδα του Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης με 
όραμα και θέληση για σκληρή δουλειά θα 
συνεχίσει το έργο της έτσι ώστε να πρω-
ταγωνιστήσει σε αυτό το δύσκολο και 
απαιτητικό άθλημα.  

Απονομή στον 2ο αγώνα Πανελλήνιου πρωταθλήματοςστον Παρνασσό. Από δεξιά οι 
Γιάννης Μποτέλης και Κώστας Αρκάδης.
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1.  4-1-2020. Θρακικά Μετέωρα.
2.  5-1-2020.Παπίκιο
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3.  19-1-2020. Όλυμπος, στη Μπάρμπα.
4.  16-2-2020. Ανατολικό Μενοίκιο.
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5.  23-2-2020. Διάσχιση Κοιλάδας Τεμπών.
6.  29-2-2020. Στο γεφύρι της Πλάκας.
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7.  29-2-2020. Στο μονοπάτι της Βίδρας.
8. 1-3-2020. Στους Αετούς των ορέων του Βάλτου.
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1.  23-11-2019  Στο Ντεμίρ Καπιγιά. Σχολή Χειμερινού Βουνού Μέσου Επιπέδου.
2.  9-2-2020     Παγγαίο. Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων.
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3.  9-2-2020    Παγγαίο. Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων.
4.  15-2-2020  Φαλακρό. Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων.
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5.  16-2-2020 Φαλακρό Κατάλκα. Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων.
6.  7-3-2020   Όλυμπος. Βρυσοπούλες. Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων.
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Στο Φαλακρό.
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ΣύλλογοΣ Ελλήνων ορΕιβατων ΘΕΣΣαλονικήΣ
www.seoreivaton.gr


