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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ένα αλλιώτικο Πάσχα

Τα αγριόγιδα του Ολύμπου 

Ο προσανατολισμός των πτηνών

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων

Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 36

ΣΕΛ. 46

ΣΤΉΛΕΣ

ΕΝΑ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

ΤΑ ΑΓΡΙΟΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
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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 06-05-2020 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΚΟΛΟΣΟΎΡΤΗΣ 1.079 860 9

2 17-05-2020 ΚΕΡΔΎΛΙΑ ΟΡΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ 1.090 830 11

3 22-05-2020 ΒΟΡΑΣ ΠΕΤΕΡΝΙΚ 1.755 1.425 5

4 24-05-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΦΛΑΜΠΟΎΡΟ 2.473 1.512 8

5 24-05-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΚΙΤΡΟΣ 2.416 1.488 8

6 31-05-2020 ΒΟΡΑΣ ΜΙΚΡΗ ΤΖΕΝΑ 2.064 1.648 6

7 31-05-2020 ΚΕΡΔΎΛΙΑ ΟΡΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ 1.090 830 5

8 05-06-2020 ΜΠΕΛΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2.030 1.264 5

9 06-06-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΣΚΟΛΙΟ 2.905 1.812 5

10 07-06-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΚΙΤΡΟΣ 2.416 1.488 5

11 07-06-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 1.999 1.212 6

12 12-06-2020 ΜΠΟΎΡΙΝΟΣ ΝΤΡΙΣΤΙΝΙΚΟΣ 1.863 1.203 5

13 14-06-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟ 2.700 1.700 6

14 14-06-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΒΟΎΛΓΑΡΑ 1.683 956 5

15 17-06-2020 ΠΑΓΓΑΙΟ ΜΑΤΙ 1.956 1.656 5

16 21-06-2020 ΤΖΕΝΑ ΜΙΚΡΗ ΤΖΕΝΑ 2.064 1.648 6

17 28-06-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΣΚΟΛΙΟ 2.905 1.812 5

18 28-06-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΜΎΤΙΚΑΣ 2.917 1.917 7

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΊΑΣΧΊΣΕΊΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΊΚΟ

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρες Άτομα

1 06-05-2020 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ- ΚΑΤΑΦ. ΣΕΟ - ΚΑΛΙΘΕΑ 6 5

2 10-05-2020 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ- ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-ΚΟΛΟΣΟΎΡΤΗΣ-ΚΑΤΑΦ. ΣΕΟ 7 8

3 10-05-2020 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-ΚΟΛΟΣΟΎΡΤΗΣ-ΚΑΤΑΦ. ΣΕΟ 5 6

4 24-05-2020 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 5 11

5 31-05-2020 ΒΕΡΜΙΟ ΓΟΎΡΝΟΣΟΒΟ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ-ΝΤΡΑΖΙΛΟΒΟ 5 11

6 07-06-2020 ΠΙΕΡΙΑ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΠΕΝΤΕ ΠΎΡΓΟΙ-ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑΚΟΒΛΕΒ 6 5

7 14-06-2020 ΠΑΓΓΑΙΟ ΚΟΡΜΙΣΤΑ-ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑ- ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 7 14

8 14-06-2020 ΠΑΓΓΑΙΟ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑ-ΑΣΚΗΤΟΤΡΎΠΑ-ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ 5 12

9 14-06-2020 ΟΛΎΜΠΟΣ ΚΟΨΗ ΑΝΘΙΜΟΎ-ΚΙΤΡΟΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΣ 9 5

10 21-06-2020 ΤΖΕΝΑ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΤΖΕΝΑΣ 6 14

11 24-06-2020 ΒΟΡΑΣ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ-ΚΟΎΤΣΟΎΜΠΕΗ-ΑΣΠΡΟ ΣΒΩΛΟΣ-
ΤΟΎΡΚΟΛΙΒΑΔΟ

8 6

12 28-06-2020 ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΎΚΓΙΑΝΙ-ΣΤΑΎΡΟΣ 7 17
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 ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

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

1 29/2/2020 Demir Capija Canyon Sahara Kolibri 6a Γιώργος Τουμανίδης

2 29/2/2020 Demir Capija Canyon Sahara Kolibri 6a Αχιλλέας Αλωπούδης

3 29/2/2020 Demir Capija Canyon Hamburger Berg Thanks Alex 25m 6a+ Τουμανίδης Γεώργιος

4 29/2/2020 Demir Capija Canyon Hamburger Berg Thanks Alex 25m 6a+ Αχιλλέας Αλωπούδης

5 29/2/2020 Demir Capija Canyon Hamburger Berg Thanks Alex 25m 6a+ Francesco Chiaro

6 3/1/2020 Demir Capija Canyon Malchik's Palchik Portokalova Ekipa Left 150m 6a Τουμανίδης Γεώργιος, Αχιλλέας 
Αλωπούδης, Francesco Chiaro

7 23/2/2020 Μικρός Βυρός Magma 6a Τουμανίδης Γεώργιος

8 23/2/2020 Μικρός Βυρός Angel 6a Τουμανίδης Γεώργιος

9 23/2/2020 Μικρός Βυρός X-men 6a+ Τουμανίδης Γεώργιος

10 23/2/2020 Μικρός Βυρός Wolverine 6b Τουμανίδης Γεώργιος

11 23/2/2020 Μικρός Βυρός Prodigy 6a Τουμανίδης Γεώργιος

12 23/2/2020 Μικρός Βυρός Scarlet Spider 6a Τουμανίδης Γεώργιος

13 23/2/2020 Μικρός Βυρός Spiderman 6a Τουμανίδης Γεώργιος

14 23/2/2020 Μικρός Βυρός Lizard 6a Τουμανίδης Γεώργιος

15 23/2/2020 Μικρός Βυρός Scorpion 6a Τουμανίδης Γεώργιος

16 23/2/2020 Μικρός Βυρός Katana 6c Τουμανίδης Γεώργιος

17 9/2/2020 Tέμπη Γρενάτα 28m 6a+ Βαρβάτης Δημήτρης

18 15/9/2020 Ο δρόμος του φιιδιού VI Μαρίνος Χ.-Αποστόλου Γ.

19 16/11/2020 Τρίτη Δόση VI Μαρίνος Χ.

20 7/6/2020 Πίπτουσα Σταγόνα VI Αποστόλου Γ.-Μαρίνος Χ.

21 8/6/2020 Πιλιέ των Ονείρων V+ Αποστόλου Γ.-Μαρίνος Χ.

22 27/6/2020 Ύποτείνουσα VI Αποστόλου Γ.-Μαρίνος Χ.

23 28/6/2020 Action Direle VIII Αποστόλου Γ.-Μαρίνος Χ.

24 21/3/2020 ΜΟΎΖΑΚΙ Sector A Αρομούνος 20m 6c Ντόβας Β., Στύλος Γ.

25 24/3/2020 ΜΟΎΖΑΚΙ Sector A Happy End 20m 6c Ντόβας Β., Στύλος Γ.

26 29/3/2020 ΜΕΤΕΩΡΑ Τοίχος του Γύπα Δυτική Κόψη 140m VI+ Ντόβας Β., Στύλος Γ.

27 17/4/2020 ΜΕΤΕΩΡΑ Τοίχος των 
Συννέφων

Άσπρος Γάτος - Μαύρη 
Γάτα

200m VI Ντόβας Β., Στύλος Γ.

28 18/4/2020 ΜΕΤΕΩΡΑ Πύργος του 
Καλόγερου

Πρόβλημα Εξάρτησης 95m VI Ντόβας Β., Στύλος Γ.

29 20/4/2020 ΜΕΤΕΩΡΑ Φύλακας του 
Μοναστηριού

Κόψη του Σιδήρου 215m VIII Ντόβας Β., Στύλος Γ.

30 29/4/2020 ΜΟΎΖΑΚΙ Sector A Down Syndrome 15m 6c Ντόβας Β., Στύλος Γ.

31 30/4/2020 ΚΟΖΙΑΚΑΣ Κόκκινος Βράχος Κόψη των Γερακιών 55m 6c+ Ντόβας Β., Γεωργίτσης Τ.

32 3/5/2020 ΜΕΤΕΩΡΑ Σπυρούνι Δ. Τέταρτος Πυλώνας 
Ντιρέκτ

160m VII- Ντόβας Β., Γεωργίτσης Τ.

33 10/5/2020 ΜΕΤΕΩΡΑ Αγιά Κεντρικό Σχέδιο 190m VII+ Ντόβας Β., Στύλος Γ.

34 23/5/2020 ΟΛΎΜΠΟΣ Αγία Κόρη Παραμύθι 15m 6c Ντόβας Β., Στύλος Γ.

35 23/5/2020 ΟΛΎΜΠΟΣ Αγία Κόρη Χωρίς Όνομα 15m 6c+ Ντόβας Β., Στύλος Γ.

36 30/5/2020 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Φαραγγάκι Πάμε Παρακάτω 20m VIII- Ντόβας Β., Στύλος Γ.

37 20/6/2020 Μετέωρα Καμπάνα Γερ. Παρ. Χορός Ντιρέκτ 100m VIII- Ντόβας Β., Κλώνη Α.

Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
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Απώλειες και σκέψεις

Απώλειες
1)  Ο θάνατος του Κώστα Μουτζουρίδη δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία για 
όσους «τον ζούσαν». Τα συχνά μπες-βγες σε νοσοκομεία και οι συχνές επισκέ-
ψεις σε ιατρούς τα τελευταία χρόνια, πολλά δηλούσαν έστω κι αν ο ίδιος «τα 
ξόρκιζε» και δεν αυτοοικτίρονταν.
Ο Κώστας - έτσι τον αποκαλούσαμε στην παρέα του “ΜΑΚΡΟ” - ήταν ένας από 
τους «οπαδούς» του Ν. Μπατζάκη ο οποίος τον είχε προσελκύσει στον Σ.Ε.Ο. Ο 
Νίκος Μπατζάκης ήταν επίσης βασικός υπεύθυνος και για την δημιουργία της 
άτυπης εκπαιδευτικής κοινότητας, που παροικεί τον Σ.Ε.Ο.
Ο Κώστας μπορεί να μην σημείωσε μεγάλες ορειβατικές επιδόσεις αλλά, καθότι 
φιλίστωρ, γνώριζε πολύ καλά την συνεισφορά των βουνών στην ελληνική ιστο-
ρία. Ατέλειωτες ώρες μιλούσαμε γι αυτά.
Κάποτε, αφού πληροφορήθηκε ότι εγώ και η μακαρίτισσα η μάνα μου βρισκό-
μασταν στο εξοχικό μας σπίτι στη Βουρβουρού Χαλκιδικής, μας επισκέφθηκε 
με την επίσης εκπαιδευτικό σύζυγό του Θέτιδα. Δεδομένου ότι και η μάνα μου 
ήταν φιλόλογος μιας προγενέστερης του Κώστα εποχής, περάσαμε αλησμόνη-
τες ώρες και σίγουρα ό,τι δεν πρόλαβαν να πούνε εδώ θα τα λένε εκεί πάνω….

2)  Αντιθέτως ο θάνατος του Βασίλη Κωτσάκη ήταν κεραυνός εν αιθρία. Είχε 
απομακρυνθεί από τον Σύλλογο την τελευταία 30ετία, γιατί αντιμετώπιζε 
βιοποριστικά προβλήματα. Αξέχαστα θα μείνουν στους παλαιότερους τα μασάζ, 
που μας έκανε, ακόμα και μέσα στο λεωφορείο της εκδρομής.

Σκέψεις
3)  Πληροφορήθηκα ότι κυκλοφορεί η ιδέα να μην επανεκδοθεί το περιοδικό 
ΟΛΥΜΠΟΣ με την έντυπη μορφή του. Συμφωνώ απολύτως, διότι η ωφέλεια 
είναι  διττή: οικονομική τε και περιβαλλοντική. Εύχομαι οι υπόλοιπες εκδόσεις 
να είναι πιο καλοτάξιδες…..

Τάσος Καρεκλάς



5



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ6



ΤΕΥΧΟΣ 195, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 7

Κείμενο - Φωτογραφίες: 
Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης

ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ

-Ετοιμάστηκες; 
-Σχεδόν. Μένει να κατεβάσω τα μπατόν από 
το πατάρι.
-Μην ξεχάσεις να πάρεις ό,τι σου είπα.
-Όλα αυτά; Είσαι σίγουρος; 
-Απόλυτα. Στο βουνό είναι καλύτερα να 
περισσεύει ο εξοπλισμός παρά να λείπει. Θα 
τα μάθεις εν καιρώ.
-Πολύ αισιόδοξος είσαι! Κάτσε να δούμε πώς 
θα είμαι όταν γυρίσουμε…
-Ετοιμάσου για κούραση αλλά να ξέρεις ότι 
αξίζει τον κόπο. 
-Κι εσύ ετοιμάσου για γκρίνια. Και για 
κουβάλημα, αν χρειαστεί. Ελπίζω να μην το 
μετανιώσω.
-Μετά από τόσα χρόνια για ένα πράγμα είμαι 
βέβαιος: το βουνό είτε το ερωτεύεσαι με την 
μία είτε το απορρίπτεις, δεν υπάρχουν άλλες 
επιλογές. Θα το καταλάβεις κι εσύ. Οπότε 
όπως και να΄χει θα είσαι κερδισμένος.
-Εντάξει λοιπόν. Αύριο στις 6:30, στην 
Αριστοτέλους.

Ηταν έντεκα το βράδυ όταν έκλεισα 
το τηλέφωνο. Ο συνομιλητής μου, Γιάν-
νης Βαλμάς, μού είχε προτείνει, για την 
πρώτη μου εξόρμηση με τον Σύλλογο 
Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης, μια 
διαδρομή απίστευτου φυσικού κάλλους 
αλλά και μεγάλης δυσκολίας για ένα 
πρωτάρη, όπως εγώ, στο βουνό Πάικο. 
Θα ξεκινούσαμε από την Καστανερή και 
μετά την ανάβαση στην κορυφή Γκόλα 
Τσούκα θα καταλήγαμε στο χωριό Γρίβα. 
Καθώς ετοιμαζόμουν σκέφτηκα πόσο πα-
ράξενα μού ακούγονταν αυτά τα άγνωστα 
ονόματα. Κοίταξα τα πρώτα μου, χειρο-
ποίητα, μπατόν, που είχε φτιάξει ο Γιάν-
νης: δύο άκαμπτες βέργες αλουμινίου 
με γκάζια βέσπας για λαβές και δύο πα-
κτωμένες βίδες για μύτες. Τα έδεσα στο 
σακίδιο και δοκίμασα το βάρος του. Μου 

φάνηκε ασήκωτο. Ελπίζω να αξίζουν όλα 
αυτά, αναστέναξα καθώς προγραμμάτιζα 
το μισητό ξυπνητήρι… 
…..
Ένα παράξενο λεωφορείο ήταν παρκαρι-
σμένο στην οδό Μητροπόλεως. Έμοιαζε 
λες και είχε δραπετεύσει από κάποιο μου-
σείο οχημάτων. Η μπαγκαζιέρα του ήταν 
ήδη γεμάτη με σακίδια. Δεν είχε ακόμα 
ξημερώσει και η υγρασία έπνιγε την 
ατμόσφαιρα, αλλά το πολύχρωμο πλήθος 
των επιβατών έδειχνε ιδιαίτερα κεφάτο. 
Περίεργο, σκέφτηκα προσπαθώντας να 
κρύψω τα απανωτά χασμουρητά. Τράβη-
ξα διακριτικά τον Γιάννη παραπέρα:
-Από καμιά ταινία της Βουγιουκλάκη περίσ-
σεψε αυτό το λεωφορείο;
-Ο Τουλίκας είναι εγγύηση. Γιατί είναι πα-
λιός. Κι ο παλιός είναι αλλιώς, σωστά; 
-Και είσαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε με αυτό 
το ερείπιο; 
-Αυτό το ερείπιο μάς έχει πάει σε μέρη που 
δεν φαντάζεσαι. Και άλλωστε είναι το μόνο 
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που πηγαίνει όπου του ζητήσουμε. Όλα τα 
άλλα κωλώνουν. 
Στα εβδομήντα πέντε χιλιόμετρα της 
εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, μέ-
χρι τη Γουμένισσα, είχα την ευκαιρία να 
διαπιστώσω τη μοναδικότητα του μετα-
φορικού μας μέσου όταν παρατήρησα ότι 
οι τελευταίες τέσσερεις θέσεις των καθι-
σμάτων των δύο σειρών είχαν αφαιρε-
θεί και στο κενό, που είχε δημιουργηθεί, 
με τις θέσεις της γαλαρίας, υπήρχε ένα 
στρόγγυλο τραπέζι! Αυτό το σημείο οι 
συνοδοιπόροι μου ονόμαζαν, γελώντας, 
«φουαγιέ». Για κάποιο, ακατανόητο, λόγο 
στις στροφές οι σειρές των καθισμάτων 
πλησίαζαν η μία τη άλλη ενώ περίεργες 
οσμές και λευκοί καπνοί αναδύονταν 
στην ατμόσφαιρα. Ευτυχώς τα ανοιχτά 
παράθυρα και οι σηκωμένες καταπακτές 
έδιναν μια λύση. Παγωμένη βέβαια αφού 
στερούσαν τη ζέστη που παρήγε κάποιο 
είδος λέβητα(!) Όταν όμως φτάσαμε στη 
Γουμένισσα διαπίστωσα τις ικανότητες 
του οδηγού μας. Στα στενά, σαν νησιώ-
τικα καλντερίμια, δρομάκια του παλιού 
Μακεδονίτικου χωριού το λεωφορείο γλι-
στρούσε αργά και με μαεστρία ανάμεσα 
σε λιθόχτιστους, ασβεστωμένους τοίχους 
και τις προεξοχές από τα παραδοσιακά 
χαγιάτια των αρχοντικών. Μία κυρία, με 
καταγωγή από την περιοχή, τραγούδησε 
ντόπια δημοτικά και μάς διαφήμισε τη 
νεγκόσκα, μια ιδιαίτερη, ερυθρή ποικι-
λία οίνου, που παράγεται στα ημιορεινά 
αμπελοτόπια του Πάικου. Αργότερα έμα-
θα το όνομα της: Ρένα Μπέλτση. Τρία 
χιλιόμετρα, πολλές στροφές και ένας 
εγκαταλελειμμένος επαρχιακός δρόμος 
έφεραν το λεωφορείο, που αγκομαχούσε, 
στο έρημο χωριό της Καστανερής. Η ει-
κόνα μόλις κατέβηκα με συγκλόνισε. Ένα 
«χαλί» απλωνόταν ως εκεί που έφτανε 
το μάτι, ντύνοντας λόφους και βουνά με 
πράσινες, πορτοκαλί, χρυσαφιές και κα-
φετιές αποχρώσεις. Το θρόισμα των φύλ-
λων από το δροσερό αεράκι του φθινο-
πώρου έμοιαζε με τραγούδι παραμυθιού 
και νόμιζα ότι μέσα από τις φυλλωσιές 
με τα λαμπερά χρώματα θα ξεπηδούσαν 
ξωτικά. Ήταν μια στιγμή και όμως την 

ένιωσα να είναι αιώνια. Λες και κάποιος 
πάτησε ένα κουμπί και οι πύλες της αντί-
ληψής μου άνοιξαν εμφανίζοντας ένα κό-
σμο όμορφο, διάφανο, απεριόριστο. Αυτή 
η πρώτη εικόνα, της πρώτης μου εξόρμη-
σης σε αυτό το άγνωστο, σε μένα, βουνό 
θα έμενε βαθιά χαραγμένη στη ψυχή και 
το μυαλό μου. Ο γλυκός χωματόδρομος 
οδήγησε στο μονοπάτι και αυτό με τη 
σειρά του, μέσα από σκιερά δάση, μάς 
έφερε στην απότομη πυραμίδα, λίγο πριν 
την κορυφή. Ενδιάμεσα ο Γιάννης μού 
έδειχνε τα κόκκινα σημάδια από μπογιά, 
άλλοτε έντονα και άλλοτε αχνά, στους 
κορμούς και στα βράχια του μονοπατιού. 
Το σκαρφάλωμα στη δύσκολη πλαγιά δο-
κίμασε τις αντοχές μου αλλά και τίναξε 
την αδρεναλίνη στις φλέβες μου όταν 
από την κορυφή της Γκόλα Τσούκα και 
τα 1.650 μέτρα της αντίκρισα τη μισή 
Μακεδονία. 
-Θα με ξεναγήσετε λίγο σε αυτό το πανόραμα; 
παρακάλεσα τον άγνωστο διπλανό μου.
-Βλέπεις στα βόρεια τις δίδυμες κορυφές; 
Είναι η Μικρή και η Μεγάλη Τζένα. Τώρα 
γύρισε προς τα δυτικά. Εκεί είναι το Καϊμα-
κτσαλάν και νότια το Βέρμιο. Λίγο δεξιά, αν 
προσέξεις, φαίνεται η οροσειρά των Πιερίων. 
Και πίσω τους είναι ο Όλυμπος!
-Απίστευτη θέα, ψιθύρισα.
-Είμαστε τυχεροί γιατί φυσά βοριαδάκι.
-Τυχερός για το θέαμα, άτυχος γιατί έχω πα-
γώσει.
-Δεν έχεις αντιανεμικό; 
-Έχω μια νιτσεράδα.
-Κάτι είναι κι αυτό. Πάντως η νιτσεράδα εί-
ναι για τη βροχή. Για περιπτώσεις όπως η 
σημερινή θα χρειαστείς ένα αντιανεμικό 
μπουφάν. 
-Θα το προσθέσω στη λίστα μου, χαμογέλα-
σα.
-Κάτσε να σε ζεστάνω με ένα σφηνάκι τσί-
πουρο. Διπλοβρασμένο από τα καζάνια του 
αδελφού μου, στην Καλλιπεύκη της Λάρισας, 
είπε ο ευγενέστατος άγνωστος και γέμισε 
το καπάκι από ένα παλιό μπουκάλι βότ-
κας.
-Πώς σου φαίνεται;
-Νομίζω πως έχω τον παράδεισο στο στόμα 
μου, του είπα.
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-Είμαι ο Γιώργος Δαυιδόπουλος, ελπίζω 
να τα πούμε και σε κάποια επόμενη ανάβα-
ση, γέλασε.
-Με αυτό το τσίπουρο μπορείτε να είστε σί-
γουρος, συμπλήρωσα.
Η κατάβαση μέσα από τις απότομες και 
χορταριασμένες πλαγιές του Πάικου μου 
χάρισε από τη μια εικόνες μιας οργιώ-
δους βλάστησης από καστανιές, οξιές και 
βελανιδιές και από την άλλη έντονο πόνο 
στους τετρακέφαλους, που διαμαρτύρο-
νταν από την πίεση της κατηφόρας. Αυτό 
βέβαια δεν εμπόδιζε κάποιους άλλους να 
κινούνται άνετα παρόλη την κλίση της 
κατάβασης και ιδιαίτερα δύο νέα κορί-
τσια, που έφευγαν σαν τον άνεμο. 
-Ποιες είναι αυτές; ρώτησα το Γιάννη που 
πεζοπορούσε δίπλα μου προσέχοντάς με.
-Αστέρια ε; Είναι η Νίκη και η Ευδοκία. 
Από καιρό στο κουρμπέτι. 
-Θα πρέπει να έχουν πόδια από ατσάλι. Εγώ 
πάλι δεν μπορώ να πάρω τα δικά μου.
-Υπομονή, να, φτάνουμε στην τούρκικη βρύ-
ση, στο καταφύγιο του ΒΑΟ.

Το καταφύγιο του ΒΑΟ θα πρέπει σίγουρα 
να είχε γνωρίσει καλύτερες ημέρες. Όταν 
το αντίκρισα πάντως ήταν υπό κατάρρευ-
ση, με ξεχαρβαλωμένα κουφώματα που 
σάπιζαν και πνιγηρές οσμές ούρων.
-Εδώ διανυκτερεύουν οι κολασμένοι λαθραί-
οι του αλβανικού μεσαίωνα, που κατευθύνο-
νται προς τα κάτω, μου εξήγησε ο Γιάννης.
-Κι αυτός; ρώτησα δείχνοντας κάποιον 
από την ομάδα που πέρασε δίπλα μας 
κρατώντας άδεια μπουκάλια νερού.
-Ο Κυριάκος Δελιτζάκης φέρνει πάντα 
επτά άδεια μπουκάλια και τα γεμίζει από 
βουνίσιες πηγές. Τα κουβαλά πίσω στην 
πόλη, ένα για κάθε μία μέρα της εβδομάδας. 
Απίστευτο, έτσι;
-Μοναδικό! Αυτό θα πει κουράγιο. Κι εγώ 
παραπονιέμαι για βαρύ σακίδιο...
-Κοίτα αυτούς τους δύο, είπε ο Γιάννης 
δείχνοντάς μου ένα περίεργο ντουέτο, εκ 
των οποίων ο ένας ήταν γυμνός από τη 
μέση και πάνω ενώ ο άλλος φορούσε ένα 
σορτσάκι.
-Αυτός με το μουστάκι είναι ο Γιώργος 
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Γκιουλίδης και είναι μόνιμα γυμνός από τη 
μέση και πάνω, χειμώνα-καλοκαίρι. Ο άλ-
λος, ο ψηλός είναι ο Τάσος Καρεκλάς και 
φοράει μόνιμα ένα κοντό παντελόνι, επίσης 
χειμώνα-καλοκαίρι.
-Σίγουρα θα είναι και χειμερινοί κολυμβητές, 
παρατήρησα.
-Ναι, αλλά σε καταρράκτες και παγωμένες 
λίμνες, κατέληξε ο Γιάννης ενώ τον κοι-
τούσα αποσβολωμένος…
Ήταν αργά το μεσημέρι όταν βγήκαμε 
από τα μονοπάτια του βουνού και πιά-
σαμε τους δασικούς δρόμους. Ένας μα-
γικός, πράσινος λαβύρινθος, την άκρη 
τού οποίου  θα ήταν αδύνατο να βρούμε, 
χωρίς τα σκαριφήματα κάποιων της ομά-
δας και τις χαρτογραφικές γνώσεις ενός 
μυστακοφόρου γίγαντα, που τον έλεγαν 
Κώστα Κουκουρή. Τα γόνατα χόρευαν 
ήδη σε ένα δικό τους ρυθμό κι ένιωθα 
τα πέλματά μου έτοιμα να σκάσουν μέσα 
στα σφιχτά δεμένα άρβυλα. Στο τελευταίο 
διάλειμμα, σε ένα καστανοχώραφο, είχα 
την ευκαιρία να θαυμάσω την γαστρι-

μαργική δεινότητα ενός τύπου με άφρο 
μαλλί. Το σακίδιο του Βασίλη Γαρυφάλ-
λου έμοιαζε με κινητό μίνι μάρκετ. Από 
μέσα έβγαιναν κάθε είδους τρόφιμα, από 
ψωμιά, σαλάτες και βραστά αυγά μέχρι 
σοκολάτες και αχλάδια μεγέθους μικρής 
κολοκύθας, τα οποία μοιραζόταν χαμογε-
λαστός με τους υπόλοιπους της ομάδας. 
Όταν σηκώθηκα για τα τελευταία χιλιό-
μετρα έκανα μια νοερή έκκληση στις αό-
ρατες δυνάμεις για το τέλος αυτής της 
πρώτης, μαρτυρικής μου διάσχισης. Και 
οι αόρατες δυνάμεις ανταποκρίθηκαν 
και έστειλαν ένα ορατό ντάτσουν, που 
φόρτωσε εμένα και μερικούς ακόμα στην 
βρώμικη πλην αναπαυτικότατη καρότσα 
του μέχρι το καφενείο της Γρίβας όπου 
απόλαυσα τον καλύτερο τούρκικο της 
ζωής μου. Και όταν στην αναχώρηση, 
σωριάστηκα στο κάθισμα του λεωφορεί-
ου, το ερείπιο του Τουλίκα μού φάνηκε 
σαν πολυτελές πεντάστερο. Το τελευταίο 
που θυμάμαι, πριν παραδώσω τα όπλα, 
ήταν το ανέκδοτο του οδηγού που μιλού-
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σε για κάποιο μυρμηγκάκι… 
…..
Το τηλέφωνο χτύπησε στις έντεκα το βρά-
δυ της επόμενης ημέρας. 
-Πώς είσαι;
-Πώς να΄μαι, ρε συ Γιάννη, πονάει όλο μου 
το σώμα.
-Σου άρεσε όμως, σωστά;
-Θες να σου απαντήσει η σάρκα ή το πνεύμα 
μου;
-Το πνεύμα οδηγεί, η σάρκα ακολουθεί. Λοι-
πόν;
-Πού πηγαίνει ο Σύλλογος την άλλη Κυρια-
κή;
-Ήμουν σίγουρος. Κοίτα να θυμάσαι αυτή 
την ημέρα. Πού ξέρεις, μπορεί κάποτε να τη 
μνημονεύσεις.
Έκλεισα το τηλέφωνο κι έριξα μια φευγα-
λέα ματιά στο ημερολόγιο. Έδειχνε φθι-
νόπωρο του 1994.
…..

25-05-2020

Έπνιξα μια βλαστήμια καθώς το κεφάλι 
μου χτύπησε στο ταβάνι του χαμηλού πα-
ταριού. Ψηλάφησα το χαρτόκουτο με τα 
απομεινάρια του παλιού εξοπλισμού και 
τις μνήμες των πρώτων αναβάσεων: το 
παντελόνι της φαιοπράσινης του Ε.Σ. με 
την Α/Τ του, τρύπια μάλλινα γάντια, ένα 
παλιό παγούρι και η λιωμένη νιτσεράδα.  
Το χέρι μου ακούμπησε στη λαβή του πα-
λιού μπατόν. Χάιδεψα το κρύο αλουμίνιο 
και σκέφτηκα τα πολλά επώνυμα που κα-
τέστρεψα στα χρόνια που ακολούθησαν. 
Όμως αυτά, τα πρώτα μου χειροποίητα, 
μένουν εκεί, αλώβητα, να θυμίζουν πως 
με στήριξαν στα πρώτα μου βήματα στο 
βουνό. Να μου θυμίζουν τον όμορφο κό-
σμο που περπάτησα και τους υπέροχους 
ανθρώπους που είχα την τύχη να γνω-
ρίσω. Να μου θυμίζουν πως με έφεραν 
στο ΣΕΟ Θεσσαλονίκης, για το περιοδικό 
του οποίου γράφω τώρα, είκοσι έξι χρό-
νια μετά. 

Γιάννη Βαλμά, σ΄ευχαριστώ!
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Η νέα και απρόσμενη πανδημία, 
του άγνωστου μέχρι πρότινος 
κορωνοϊού COVID-19 που ξεκί-
νησε από τη μακρινή και εξωτική 

Κίνα, με τις περίεργες γαστρονομικές συ-
νήθειες, και που μέσα από τους δρόμους 
της παγκοσμιοποίησης διαχύθηκε ταχύ-
τατα σε όλη την υφήλιο, έπληξε κυρίως 
τα βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης και 
της Αμερικής που δέχονται και το μεγα-
λύτερο φορτίο μετακίνησης ανθρώπων. 
Η μετάδοση τού θανατηφόρου ιού ήταν 
τόσο γρήγορη που οι περισσότερες χώρες 
βρέθηκαν απροετοίμαστες, δεν πρόλαβαν 
να πάρουν μέτρα για την ανάσχεση της 
πανδημίας, με αποτέλεσμα να υπερπλη-
ρωθούν τα νοσοκομεία και να καταρρεύ-
σουν τα συστήματα υγείας τους.
Ευτυχώς στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φο-
ρείς αντέδρασαν γρήγορα και όλη η χώρα 
μπήκε σε μια άτυπη καραντίνα που βο-
ήθησε στον έλεγχο της εξάπλωσης της 
πανδημίας και τον περιορισμό των θυ-
μάτων.
Σήμερα, ανήμερα Πρωτομαγιάς, που ξε-
κίνησα να γράφω το άρθρο, συμπληρώ-
νουμε 44 μέρες κλεισμένοι στα σπίτια 

μας. Η καραντίνα ξεκίνησε στις 18 Μαρ-
τίου 2020 όταν επιβλήθηκαν  οι περιο-
ρισμοί στις κοινωνικές επαφές και τις 
μετακινήσεις μας. Η πρωτόγνωρη και 
αγχωτική αυτή κατάσταση συνεχίστηκε 
σε όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής και 
κορυφώθηκε το Πάσχα. Τέτοια Ανάστα-
ση, ειδικά στα αστικά κέντρα, δεν έχου-
με ξαναδεί. Οι εκκλησίες αμπαρωμένες, 
θεοσκότεινες και οι εθιμικές εκδηλώσεις 
περιορισμένες αυστηρά στα πλαίσια της 
οικογένειας που τα μέλη της κατοικούν 
στο ίδιο διαμέρισμα. Λίγη μαγειρίτσα για 
το βράδυ και μερικές μερίδες αρνιού στο 
φούρνο για την Κυριακή. Ακόμη και το 
«Χριστός Ανέστη» και τις ευχές αγάπης 
τις ανταλλάξαμε από τα μπαλκόνια μας 
(κάποιοι μάλιστα φώναζαν: «Λευτεριά!!!». 
Και η απάντηση ήταν: «Αμήν»).

Η προγραμματισμένη βέβαια πασχαλινή 
εξόρμηση του Σ.Ε.Ο στην πανέμορφη 
Μήλο που με τόση επιμέλεια προγραμ-
ματίσαμε και με περισσή προσμονή πε-
ριμέναμε, δυστυχώς ακυρώθηκε. Μόνη 
ευχάριστη διέξοδος, από τη μονοτονία 
του εγκλεισμού, ήταν η οπτικοακουστι-

Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος

Ένα 
Πάσχα 
αλλιώτικο
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Ένα 
Πάσχα 
αλλιώτικο

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - Μύρτος. 
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ΣΚΥΡΟΣ. Αρχοντοπαναγιά.
Η ορειβατική ομάδα στον Κόχυλα.
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κή επαφή με συγγενείς και φίλους μέσω 
βιντεοκλήσεων. Μοιραία οι συζητήσεις  
περιστρέφονταν γύρω από παλιότερες 
εξορμήσεις.
Τα τελευταία δέκα χρόνια οι καθιερωμέ-
νες πασχαλινές εξορμήσεις στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα έδωσαν τη θέση τους σε 
αντίστοιχες στη νησιωτική. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο είχαμε την ευκαιρία  να γνωρίσα-
με τα έθιμα, τις παραδόσεις, τους ανθρώ-
πους, τις όμορφες παραλίες και τα αρχαία 
μονοπάτια των νησιών μας.

2010 "Πάσχα στην Σκύρο"
Θυμήθηκα πως για το Πάσχα του 2010 
αποφασίσαμε πρώτη φορά να ξεφύγουμε 
από τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους 
της ενδοχώρας και να επισκεφθούμε ένα 
νησί. Το προηγούμενο καλοκαίρι είχα κά-
νει διακοπές στη Σκύρο και είχα μείνει 
κατενθουσιασμένος από την ποικιλία του 
τοπίου και το εκτεταμένο δίκτυο μονοπα-

τιών που την διέτρεχε. 
Η συμμετοχή ήταν απροσδόκητα αθρόα 
και πριν το καταλάβουμε γεμίσαμε δυο 
λεωφορεία. Την είσοδο του καραβιού μας 
στο νησί, συνόδεψε η γνωστή επική σύν-
θεση του Johann Strauss  «Τάδε έφη Ζα-
ρατούστρας». Αγκιστρωμένη στα βράχια 
του λιμανιού (Λιναριά), η καφετερία με 
τα επαγγελματικά ηχεία στη διαπασών, 
μας καλωσόριζε στο νοτιότερο νησί των 
Βορείων Σποράδων δημιουργώντας μια 
αλλόκοτη πλην ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η 
μουσική λες και έβγαινε από θαλάσσιες 
σπηλιές, ανακατεμένη με τη μοναδική 
πελαγίσια αύρα, στο ρυθμό των αιγαίων 
κυμάτων. 
Το Μεγάλο Σάββατο, κάτω από την κο-
ρυφή του Ολύμπου, ανάψαμε κερί στη 
σφηνωμένη στα βράχια, κάτασπρη Πα-
ναγία Λυμπιανή  (Ολυμπιανή) με την 
εκπληκτική θέα στη Χώρα και τα Βρυ-
κολακονήσια . Την επομένη του Πάσχα 
ανεβήκαμε από τον Αγ. Μόδεστο στην 
κορυφή τού νησιού, τον Κόχυλα, με τις 

ΑΝΔΡΟΣ - Καθ' οδόν για το Συνέτι, με άποψη την χώρα. 
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τεράστιες χελώνες, από όπου απολαύσα-
με την πανοραμική θέα σε όλο το Αιγαίο. 
Η αρχή είχε γίνει και ήταν τόσο επιτυ-
χημένη που τα νησιά έγιναν πια μόνιμος 
προορισμός για τις πασχαλινές διακοπές 
της επόμενης δεκαετίας μιας και συνδύ-
αζαν πορείες, νέους προορισμούς και οι-
κογενειακές διακοπές. 

2011 "Πάσχα στην Άνδρο"
Το Πάσχα της επόμενης χρονιάς, μας 
βρήκε στην Άνδρο, το νησί του υπερρε-
αλιστή Εμπειρίκου και των πολλών εφο-
πλιστών. Το Μεγάλο Σάββατο πραγμα-
τοποιήσαμε μια εξαιρετική πορεία στο 
ανατολικό τμήμα του νησιού. Ξεκινήσα-
με από το μεσαιωνικό κάστρο της Χώρας 
και μετά το Παραπόρτι ανηφορίσαμε για 
το Συνέτι. Βαδίζαμε σε χορταριασμέ-
να μονοπάτια ανάμεσα στις αιμασιές 
των χωραφιών και, θες το ξύπνημα της 

άνοιξης με τα ολάνθιστα λουλούδια, θες 
ο απριλιάτικος ζεστός ήλιος, όλα συνέ-
βαλαν στο να μας μείνει αξέχαστη αυτή 
η διάσχιση. Περάσαμε το κάστρο της 
Φανερωμένης ή της Γριάς το κάστρο 
όπως αλλιώς λέγεται και κατηφορίσαμε 
για τον όρμο του Κορθιού. Δεν ξεχάσα-
με να κάνουμε μια παράκαμψη για να 
επισκεφθούμε, στον παρακείμενο όρμο 
Καλαμονάρι, το γλυπτό της φύσης, τον 
βράχο μέσα στη θάλασσα γνωστό και ως 
«της Γριάς το Πήδημα». Σύμφωνα με 
τον μύθο η γριά που παρέδωσε το κάστρο 
στους Τούρκους, κυριευμένη από τύψεις, 
αυτοκτόνησε εδώ πέφτοντας από τα βρά-
χια στη θάλασσα και μεταμορφώθηκε 
στον δεκαπέντε μέτρα ψηλό βράχο, δέκα 
μόλις μέτρα από την ακτή. 
Αλησμόνητη θα μου μείνει και η πορεία, 
ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα, με 
προορισμό το μοναστήρι της Παναχρά-
ντου. Το βυζαντινό καλντερίμι - μονοπά-
τι που ξεκινά από τον μεσαιωνικό πύργο 

ΑΝΔΡΟΣ - Με τον Ηγούμενο της Μονής Παναχράντου.  
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - Στην κορυφή του Αίνου.

του Καΐρη στη Μεσαριά, κατεβαίνει 
στον γεμάτο ανθισμένες πικροδάφνες 
Μεγάλο Ποταμό με το μονότοξο πέτρινο 
γεφύρι της Στοιχειωμένης. Κι εδώ ο 
θρύλος μιλά για την όμορφη, αγαπημέ-
νη γυναίκα του πρωτομάστορα που θυ-
σιάστηκε - εντοιχίστηκε στα θεμέλιά του 
για να στεριώσει το γεφύρι. Ανηφορίσαμε 
στο αρχαίο καλντερίμι και σε 600 μέτρα 
πάνω από τη θάλασσα συναντήσαμε το 
μοναστήρι, γαντζωμένο στην απότομη 
πλαγιά του Γερακώνα. Η θέα από το 
μοναστήρι, που έκτισε ο αυτοκράτορας 
Νικηφόρος Φωκάς το 961 μ.Χ., προς 
το λιμάνι της Χώρας και το Νιμποριό 
ήταν μαγευτική. Παρακολουθήσαμε τη 
Δεύτερη Ανάσταση και είχαμε την τύχη 
να γνωρίσουμε τον ηγούμενο, πατέρα 
Φιλόθεο, που ακολούθως και με μεγά-
λη προθυμία μάς ξενάγησε στη μονή. Ο 
πατέρας Φιλόθεος εκτός από φωτισμένο 
μυαλό της Ορθοδοξίας είναι γνωστός στο 
Πανελλήνιο και για τις μαγειρικές του 

ικανότητες. Μοιράζει συνταγές εμπνευ-
σμένες από το Βυζάντιο και το μοναστικό 
τυπικό, σύμφωνες πάντα με το ορθόδοξο 
εορτολόγιο.
Το πασχαλιάτικο γεύμα είχε οργανωθεί 
στο ξενοδοχείο του Περάκη, στο Κυ-
πρί, όπου μέναμε. Στον πλούσιο μπουφέ 
εκτός από τον πατροπαράδοτο οβελία 
και το κοκορέτσι απολαύσαμε και την 
σπεσιαλιτέ της Άνδρου, τον νοστιμότατο 
«λαμπριάτη» που είναι ο θώρακας του 
αρνιού γεμιστός με τη συκωταριά, αβγά, 
τυριά, κασέρια, δυόσμο, άνηθο και άλλα 
πολλά, στο φούρνο. 

2012 "Πάσχα στην Κεφαλονιά"
Και ήρθε το 2012. Αυτή τη φορά αλλάξα-
με πέλαγος. Από το Αιγαίο στο Ιόνιο και ο 
κλήρος έπεσε στην Κεφαλονιά, το νησί 
των γλεντζέδων και του καλού κρασιού. 
Θυμήθηκα τη διάσχιση που πραγματο-
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ποιήσαμε από τη Σάμη στον Πόρο. Τι 
βροχή ήταν αυτή που «φάγαμε»! και παρ’ 
όλο που μουσκέψαμε ως το μεδούλι, μπή-
καμε μετά από οκτώ ώρες πορεία στον 
πλημυρισμένο Πόρο γεμάτοι κέφι και 
χωρατά για να πλακώσουμε τις μπίρες 
και τα θαλασσινά, μιας και ήταν Μεγά-
λο Σάββατο. Η Ανάσταση στην κεντρική 
πλατεία του Αργοστολίου ήταν σκέτος 
πόλεμος. Ο Δεσπότης με όλη τη συνοδεία 
του μετά το «Χριστός Ανέστη» το έβαλε 
στα πόδια μιας και είχε γίνει στόχος των 
νεαρών μπουρλοτιέρηδων του νησιού. 
Φωτιά και αντάρα, απορώ πώς δε θρηνή-
σαμε θύματα…
Ακολούθησε όπως ήταν και φυσικό η 
ανάβαση στο ψηλότερο βουνό του Ιονί-
ου τον Αίνο. Στα μισά της πορείας συνα-
ντήσαμε πυκνό δάσος με την μοναδική 
στον κόσμο μαύρη ελάτη και μισό μέτρο 
παγωμένο χιόνι. Στην κορυφή του, τον 
Μέγα Σωρό (από τα ερείπια του βωμού 
του Δία που είναι ακόμη ευδιάκριτα), 

παρ’ όλο που ο άνεμος σφύριζε και το 
κρύο ξύριζε, απολαύσαμε την πανοραμι-
κή θέα στα Επτάνησα. 
Αποχαιρετίσαμε την Κεφαλονιά με μια 
νοστιμότατη κρεατόπιτα, παραδοσιακό 
έδεσμα του νησιού και με τι άλλο; Μα με 
εξαίσιο, λαμπερό κρασί ρομπόλα, το αρω-
ματικό και εύγευστο σήμα κατατεθέν του.
 

2013 "Τζια η ... αραχνόεσσα"
Το 2013, στόχος μας ήταν η Κέα, γνω-
στή στους νησιώτες και ως Τζια. Ένα 
θαλασσοδαρμένο νησί, στη μπούκα του 
Καφηρέα (cavo doro) από το παραφθαρ-
μένο βενετσιάνικο «cavo duro» που ση-
μαίνει δύσκολο - σκληρό ακρωτήρι, ακρι-
βώς κάτω από την Άνδρο. Αυτή τη φορά, 
πράγμα σπάνιο, το Πάσχα έπεφτε μέσα 
στον Μάη με ζεστές μέρες και οργιάζου-
σα φύση.
Καταλύσαμε στην Κορησσία, το κεντρι-

ΤΖΙΑ - Φθάνοντας στον όρμο της Καρθαίας.
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Στον αρχαϊκό Λιόντα της Κέας.

κό λιμάνι του νησιού και ακολουθήσαμε 
τον επιτάφιο στο αμπάρι του ανθοστολι-
σμένου οχηματαγωγού «Μακεδών» όπου 
τα μέλη του πληρώματος με τις επίσημες 
στολές τους, δέχονταν με κατάνυξη την 
ευλογία και απέδιδαν τιμές. 
Το Μεγάλο Σάββατο ξεκινήσαμε από 
την πρωτεύουσα του νησιού Ιουλίδα 
για να ανακαλύψουμε τον «Λιόντα». Το 
περίφημο μεγαλιθικό λιοντάρι των αρ-
χαϊκών χρόνων  (7ος αι. π.Χ.), λαξευμένο 
σε έναν τεράστιο σχιστόλιθο, αναπαύεται 
ξαπλωμένο σε αρχαίο νεκροταφείο για να 
θυμίζει στους διαβάτες τον μύθο της εκ-
δίωξης των Νυμφών που είχε ως αποτέ-
λεσμα την αλλαγή του κλίματος στο νησί 
(κάτι αντίστοιχο με τη σημερινή κλιμα-
τική αλλαγή…). Εντύπωση μας έκανε το 
πλήθος  των ιστών των αραχνών που 
στραφτάλιζαν στον πρωινό ήλιο. Οι τερά-
στιες καλοθρεμμένες αράχνες του γένους 
Gibarranea sp. ακίνητες, παραμόνευαν 
για το επόμενο θύμα τους και πόζαραν 

άφοβα στους φωτογράφους της ομάδας 
μας. Συνεχίσαμε με βόρεια κατεύθυν-
ση για τον όρμο Σπαθί που βρίσκεται ο 
βράχος με το οχυρωμένο μοναστήρι της 
Παναγιάς της Καστριανής. Στην πα-
ραλία του Οτζιά, γευθήκαμε για πρώτη 
φορά βραστή αρμύρα, ένα νοστιμότατο 
αλόφυτο (salsola soda) που φυτρώνει 
δίπλα στο κύμα. Είναι πλούσιο σε χλωρι-
ούχο νάτριο και έχει τη βελουδένια γεύ-
ση της θάλασσας, εξ ου και το όνομά του 
«αρμύρα».
Αξέχαστη θα μας μείνει η πορεία της 
Δευτέρας μετά το Πάσχα, από την Ιου-
λίδα στην Καρθαία. Αρχικά ανηφορίσα-
με μέσα σε δάσος βασιλικής βελανιδιάς 
(Quercus ithaburensis), τα δέντρα που 
προστάτευαν οι Αμαδρυάδες νύμφες 
και που σήμερα αποτελούν πηγή εισο-
δήματος με την παραγωγή βελανιδά-
λευρου. Το καλντερίμι για το δασωμένο 
Βρυσόρεμα και τον οικισμό του Αγ. Συ-
μεών ήταν ασυντήρητο και εγκαταλειμ-
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μένο δυσκολεύοντας την πορεία.  Στις 
υπώρειες όμως του βουνού Καύκασος, 
συναντήσαμε επιτέλους την αρχαία οδό 
που ένωνε τις δυο από τις πόλεις της 
Τετράπολης του Κοινού των Κείων 
(οι άλλες δυο πόλεις ήσαν η Κορησσία 
και οι Πήσσες). Κατηφορίσαμε προς την 
παραλία Μεγάλες Πόλες όπου βρίσκο-
νται τα ερείπια της αρχαίας Καρθαίας 
και μετά από συνολικά έξι ώρες πορείας 
κάτω από τον καυτό μαγιάτικο ήλιο, δρο-
σιστήκαμε στα αναζωογονητικά νερά του 
Αιγαίου μπροστά στο αρχαίο θέατρο και 
υπό το βλέμμα των δωρικών κιόνων του 
πρόστυλου του Πύθιου Απόλλωνα  που 
από τον δεκάμετρο βράχο της ακρόπολης 
αγναντεύει το πέλαγος για πάνω από 25 
αιώνες. Δίπλα του, και λίγο χαμηλότερα, 
ο περίστυλος δωρικός ναός της Αθηνάς 
οριοθετεί τον χώρο στον οποίο τελούνταν 
προς τιμήν του Απόλλωνα οι γιορτές των 
Πυθίων που συγκέντρωναν πιστούς από 
όλη την Ελλάδα. 

Όσοι συμμετείχαν στην εκδρομή θα θυ-
μούνται την έκπληξή μας όταν λίγο πριν 
ξεκινήσει το βαπόρι της επιστροφής από 
το λιμάνι της Κορησσίας, ήρθε και μας 
βρήκε στο κατάστρωμα ο ιδιοκτήτης της 
ταβέρνας που γλεντήσαμε την προηγού-
μενη βραδιά, αποχαιρετώντας τη Τζια, 
για να μας ευχηθεί καλό κατευόδιο με 
τρία κιλά εξαιρετικό τσίπουρο. Ήταν μια 
συγκινητική χειρονομία από μέρους του, 
ας είναι καλά ο άνθρωπος.

2014 "Πεπάρηθος"
Τη δασωμένη Σκόπελο, την Πεπάρηθο 
των μακρινών προγόνων μας, επιλέξαμε 
για το Πάσχα του 2014. Περπατήσαμε σε 
παλιά μονοπάτια που ξεχασμένα από τους 
ανθρώπους είχαν κλείσει από τα πουρνά-
ρια, τις κουμαριές και τα πεσμένα δέντρα. 
Περπατούσαμε με δυσκολία ανοίγοντας 
δρόμο με τα χέρια, αλλά το χειρότερο ήταν 

ΣΚΟΠΕΛΟΣ - H χώρα από ψηλά.
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όταν πέφταμε πάνω σε βατσινιές και αρ-
κουδόβατα. Τα τελευταία, μας εγκλώβιζαν 
στα αγκαθωτά δίχτυα τους και ξέσκιζαν 
ρούχα και σάρκες. Είχαμε βγει θυμάμαι 
στην κορυφή Δέλφι και από εκεί κατηφο-
ρίσαμε για τα «Σεντούκια», τους αρχαίους 
λαξευτούς μαρμάρινους τάφους που παρό-
τι συλημένοι εξακολουθούσαν να προκα-
λούν δέος. Εδώ η θέα στη Χώρα που αγκά-
λιαζε στοργικά το απάνεμο λιμάνι της, μας 
κράτησε για κολατσιό στον απριλιάτικο 
ήλιο πάνω στα αρχαία μάρμαρα. 
Ανήμερα το Πάσχα επισκεφθήκαμε τον 
γνωστό και από το μιούζικαλ «Mamma 
mia», Αϊ Γιάννη στο Καστρί. Το πανέ-
μορφο ξωκλήσι βρίσκεται στο πλάτωμα 
της κορυφής ενός βράχου ύψους 100 και 
πλέον μέτρων. Μια μικρή γλώσσα στεριάς 
συνδέει τον βράχο με την παραλία και 105 
λαξευμένα σκαλοπάτια οδηγούν στο πλά-
τωμα, απ’ όπου μπορεί κανείς να δει στο 
βάθος την Αλόννησο λουσμένη στο φως. 
Ξακουστό είναι το πανηγύρι του Αϊ Γιαν-

νιού εδώ, που ξεκινά την παραμονή το 
βράδυ με αγρυπνία και συνεχίζεται με όρ-
γανα και χορούς ως το ξημέρωμα. 
Ξαποστάσαμε στις πεζούλες, στη σκιά 
των αιωνόβιων ελιών του προαυλίου της 
εκκλησίας και επιστρέψαμε στην παραλία 
για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς στα δρο-
σερά νερά των Σποράδων. Το πασχαλινό 
γεύμα είχε καθοριστεί στο ξενοδοχείο με 
πλουσιοπάροχα παραδοσιακά εδέσματα. 
Το γλέντι άνοιξαν με νησιώτικους χορούς 
οι νέες του ντόπιου χορευτικού συλλόγου 
ντυμένες με τις «στόφες», τις περίτεχνες 
παραδοσιακές φορεσιές του νησιού. Ακο-
λούθως τη σκυτάλη πήρε η παρέα του 
συλλόγου μας, γεγονός που δεν διέλαθε 
την προσοχή της τοπικής εφημερίδας που 
αναφέρθηκε εκτενώς στο γλέντι και έγρα-
ψε: «…ανέβασαν το κέφι στα ύψη και 
ξεσήκωσαν τους φιλοξενούμενους, με 
πρώτους τους ορειβάτες της Θεσσαλονί-
κης, σε ένα μοναδικό ξεφάντωμα». Και 
του χρόνου.

ΣΚΟΠΕΛΟΣ - Ο Αϊ - Γιάννης στο Καστρί.
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2015 "Τήνος η χειροποίητος"
Κολλημένοι στη Ραφήνα χαζεύαμε τα 
τεράστια κύματα που έσκαγαν στο μόλο. 
Τα εννιά μποφόρ έφεραν απαγορευτικό 
απόπλου από το λιμεναρχείο και εμείς 
πνίγαμε την αγωνία μας στα ούζα και 
το νηστίσιμο λιαστό χταπόδι.  Μετά από 
σχεδόν 5 ώρες αναμονής ο ήλιος έπεσε, 
ο αέρας κάλμαρε και η μπουρού του πλοί-
ου, σαν από μηχανής θεός, μας κάλεσε 
να σαλπάρουμε για την Τήνο, το νησί της 
Παναγιάς των θαυμάτων, την Οφιούσα 
των προϊστορικών χρόνων. Εδώ ήρθαμε 
σε επαφή για πρώτη φορά με το στοιχείο 
των Ελλήνων καθολικών που επιβιώνει 
από τη φραγκοκρατία και σήμερα αριθ-
μεί περί τις 50.000. Στο νησί το ένα τρίτο 
του πληθυσμού είναι σήμερα καθολικοί 
οι οποίοι, μετά από παπική βούλα, γιορ-
τάζουν το Πάσχα μαζί με τους ορθόδο-
ξους συμπατριώτες τους. Το Μεγάλο 
Σάββατο ανεβήκαμε στον Τσικνιά, την 

ψηλότερη κορυφή του νησιού, που πήρε 
το όνομα από τη τσίκνα που αναδύονταν 
από τις θυσίες ζώων στον βωμό του θεού 
των ανέμων Βορέα. Η θέα από τη γεμά-
τη βράχια κορυφή ήταν μοναδική, με τις 
υπόλοιπες Κυκλάδες διάσπαρτες γύρω 
μας να τρεμουλιάζουν στον απριλιάτικο 
ήλιο. 
Την Κυριακή του Πάσχα ανεβήκαμε 
στο κάστρο της Αγ. Ελένης, ή Ξώμπουρ-
γκο όπως ονομάζεται σήμερα το κάστρο 
των καθολικών και αφού περάσαμε τα 
μοναστήρια των Ιησουιτών και των 
Ουρσουλίνων, φθάσαμε στο μεσαιωνικό 
χωριό Αγάπη με τα δαιδαλώδη σοκάκια 
και τις χαρακτηριστικές καμάρες. Συνε-
χίσαμε περνώντας από το Σκλαβοχώρι 
όπου γεννήθηκε ένας από τους σημαντι-
κότερους έλληνες ζωγράφους του 19ου αι. 
ο Νικόλαος Γκύζης και καταλήξαμε στο 
Βώλακα. Οι τεράστιοι, διάσπαρτοι στην 
περιοχή ολοστρόγγυλοι γρανιτένιοι βρά-
χοι, αποτέλεσμα αργής ψύξης ηφαιστει-
ακού μάγματος στο εσωτερικό της γης, 

ΤΗΝΟΣ - Περιστεριώνας στο χωριό Ταραμπάδος.
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Στο πανηγύρι της Καρδιανής.

είναι ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο 
που χάρισε και την ονομασία στο χωριό.  
Αλλά και η επόμενη μέρα ήταν αφιερω-
μένη στο βόρειο τμήμα του νησιού. Στον 
Πύργο κτυπά η καρδιά της ελληνικής 
μαρμαρογλυπτικής. Εδώ μαθήτευσαν οι 
Γιαννούλης Χαλεπάς με την περίφημη 
«Κοιμωμένη», ο Δημήτριος Φιλιππό-
της με τον δυναμικό «Ξυλοθραύστη», ο 
Λάζαρος Σώχος με τον αγέρωχο «έφιπ-
πο ανδριάντα του Κολοκοτρώνη» και 
πολλοί άλλοι που η φήμη τους ξεπέρασε 
τα σύνορα της μικρής Ελλάδας. Ο Πύργος 
είναι όλος ένα έξοχο μουσείο μαρμαρο-
γλυπτικής με το νεκροταφείο να αποτελεί 
την κορωνίδα της τέχνης του μαρμάρου. 
Δεν είναι τυχαίο που στις αναστηλώσεις 
της ακρόπολης των Αθηνών πρωτοστά-
τησαν Τήνιοι μαρμαράδες.
Συνεχίσαμε ακολουθώντας ένα πανέμορ-
φο μονοπάτι με θέα στη Σύρο και τη Γυά-
ρο, ως το καταπράσινο χωριό Καρδιανή 
στην πλαγιά του βουνού Πατέλες. Στην 

πλατεία του χωριού, «πέσαμε» σε μεγάλο 
πανηγύρι με νησιώτικους χορούς, πλού-
σια κεράσματα, κρεατικά, σαλάτες και 
άφθονο έξοχο ντόπιο κρασί. Ήταν αδύ-
νατο να αφήσουμε τέτοια χαρά. Μάλιστα 
οι οργανοπαίχτες βλέποντας τη δυσκολία 
μας στις σούστες και τους μπάλους και 
μαθαίνοντας ότι είμαστε Θεσσαλονικείς, 
το γύρισαν για λίγο στο πιο οικείο για μας 
χασαποσέρβικο. Κάποτε όμως δόθηκε το 
σύνθημα της αναχώρησης και με μισή 
καρδιά αφήσαμε το γλέντι για να συνε-
χίσουμε την πορεία για τους περίφημους 
περιστερώνες της Τήνου στο Ταραμπά-
δος. Οι περιστερώνες της Τήνου που η 
ιστορία τους φθάνει στα χρόνια της ενε-
τοκρατίας, είναι πολυώροφα έργα εφαρ-
μοσμένης τέχνης με περίτεχνα σχέδια 
και δομικά στοιχεία που παραπέμπουν 
ευθέως στην τοπική αρχιτεκτονική του 
μεσαίωνα. Το νησί έχει παράδοση στην 
εκτροφή των περιστεριών που εκτός από 
τα αβγά και το νόστιμο κρέας των πι-
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ΣΚΙΑΘΟΣ - Προς τον όρμο της Παναγιάς της Καστριώτισσας.

τσουνιών, προμηθεύουν τους αγρότες, με 
τις ξεραμένες κουτσουλιές τους, έξοχο λί-
πασμα για τα χωράφια τους. 
Αποχαιρετίσαμε την Τήνο, το νησί των 
χαμηλών τόνων των Κυκλάδων, που μας 
χάρισε αξέχαστες στιγμές και διεύρυνε 
τον ορίζοντα των εμπειριών μας. Αξέχα-
στοι θα μας μείνουν οι ζεστοί κάτοικοι 
που μας αγκάλιασαν και μας φιλοξένη-
σαν με τον παλιό καλό τρόπο και που δυ-
στυχώς η πλειονότητα των Νεοελλήνων, 
εγκλωβισμένοι στους ξέφρενους ρυθμούς 
της εποχής μας τείνουμε να ξεχάσουμε.

2016 "Αναμνήσεις από τη Σκιάθο"
Οι ουρανοί άνοιξαν πάνω από τον Πα-
γασητικό και εμείς προφυλαγμένοι 
πίσω από τα θολωμένα τζάμια ενός βο-
λιώτικου ουζερί  περιμέναμε το καράβι 
που θα μας μετέφερε στη Σκιάθο των 
Βορείων Σποράδων, το νησί «στη σκιά 
του Άθω», από όπου λέγεται ότι προέρ-

χεται και η λέξη «Σκιάθος». Η βροχή που 
μας ακολουθούσε ως το νησί σταμάτησε 
μόνο όταν παρακάμψαμε το Μπούρτζι 
και δέσαμε στο νέο λιμάνι της Χώρας. 
Το Μπούρτζι (πύργος) κτίστηκε το 1211 
στη διάρκεια της ενετοκρατίας από τους 
αδελφούς Ανδρέα και Ιερεμία Γκίζι για 
να φυλάει το λιμάνι από τους πειρατές. 
Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο μακρινό 
1958 όταν εξάχρονο παιδί έτρεχα ξυπό-
λυτο στις επάλξεις γύρω από το Μπούρ-
τζι και μάζευα αχινούς και καβούρια. 
Τότε που στο νησί οι μόνοι επισκέπτες 
ήσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο κό-
σμος ζούσε με αυτά που έβγαζε ο τόπος.  
Από τότε η Σκιάθος άλλαξε και το γραφι-
κό νησί του Παπαδιαμάντη, έγινε πλέον 
ένα κοσμοπολίτικο τουριστικό κέντρο γε-
μάτο κότερα και ξενοδοχεία πολυτελείας. 
Για το Μεγάλο Σάββατο προγραμματί-
σαμε μια κυκλική διαδρομή συνολικού 
μήκους 22 χλμ. από τη Χώρα στο Κά-
στρο, τη μεσαιωνική πρωτεύουσα του 
νησιού και στην επιστροφή θα ανεβαί-
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ναμε στον Μύτικα, τη ψηλότερη κορφή 
της Σκιάθου. Το μονοπάτι ακολουθούσε 
τα ίχνη των διηγημάτων του κορυφαίου 
των ελληνικών γραμμάτων, κοσμοκαλό-
γερου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 
Διασχίσαμε το ρέμα του Γανωτή και ξε-
διψάσαμε με το δροσερό νερό της βρύσης 
Σταμέλου, πριν βγούμε μέσα από αιωνό-
βιους ελαιώνες στο μοναστήρι της Ευαγ-
γελίστριας που κτίστηκε το 1794 από 
την αδελφότητα των «κολλυβάδων» που 
επρόσκειντο στους Καυσοκαλυβίτες του 
Αγίου Όρους. Διασχίσαμε πυκνό δρυοδά-
σος και μετά τη μονή του αγίου Χαραλά-
μπους, εμφανίστηκε στο βάθος ο βράχος 
όπου πάνω του κούρνιαζαν τα ερείπια 
του Κάστρου που είχαν κτίσει οι βυζαντι-
νοί το 1350.  Η ξύλινη κινητή γέφυρα στη 
μοναδική είσοδο, με την απαραίτητη κα-
ταχύστρα από πάνω της και τα ψηλά τεί-
χη που αιωρούνταν στο χείλος του γκρε-
μού, δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση 
του απόρθητου. Στο κεντρικό λιθόστρωτο 
της καστροπολιτείας όπου κάποτε ζού-
σαν πάνω από 1500 χριστιανοί και μου-
σουλμάνοι, συναντήσαμε τα ερείπια της 
ναού της Παναγίας Πρέκλας, ανάμε-
σα στο τζαμί και το ομορφότερο κτίσμα 
όλων, την εκκλησία της Γεννήσεως του 
Χριστού του 17ου αι. Το διήγημα του Πα-
παδιαμάντη  «Ο αβασκαμός του Αγά» 
και το μικρό αριστούργημα «Στο Χριστό 
στο κάστρο» που έγραψε το 1892, απο-
κτούν σάρκα και οστά. Στον ψηλότερο 
βράχο του Κάστρου, το «Μπαρμπεράκι», 
καιροφυλακτεί το χυτό μπρούτζινο κανό-
νι «της Ανάγκας» που ειδοποιούσε τους 
κατοίκους στα γύρω χωράφια για την πα-
ρουσία πειρατών. Επιστρέψαμε από άλλο 
μονοπάτι, περάσαμε από το λιτό εκκλη-
σάκι της Παναγίας Ντομάν με τα θεό-
ρατα κυπαρίσσια, ανεβήκαμε στο Μύτικα 
με την περισκοπική θέα σε όλο το νησί 
και κατηφορίζοντας μέσα από το ρέμα 
του Καράμπαμπα επιστρέψαμε στη 
Χώρα. Ήταν μια εξαιρετική και συνάμα 
συναισθηματικά φορτισμένη πορεία στη 
Σκιάθο του Παπαδιαμάντη που θα μας 
μείνει αξέχαστη. 
Ανήμερα το Πάσχα αφού περπατήσαμε 

στο ξακουστό δάσος των Κουκουνα-
ριών και κάναμε σαφάρι στον υδροβι-
ότοπο της Στροφυλιάς μέχρι τον όρμο 
της Ελιάς, επιστρέψαμε πεινασμένοι στο 
ξενοδοχείο και με καλή διάθεση πέσαμε 
στα αρνιά και τα κοκορέτσια με μεγάλα 
διαλείμματα για τραγούδι και χορό.
Την επομένη πραγματοποιήσαμε μια 
επίσης υπέροχη κυκλική πορεία. Ξεκινή-
σαμε από τον όρμο των Αχλαδιών και 
παρά την ξαφνική μπόρα, συνεχίσαμε σε 
πανέμορφο μονοπάτι ενώ τα σύννεφα 
παίζανε με τον ήλιο κρυφτό. Στόχος μας 
το μοναστήρι του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου ή γνωστότερο σαν μονή της 
Παναγίας Κεχριάς. Από το μοναστήρι 
σώζεται μόνο το καθολικό και αυτό σε 
άθλια κατάσταση. Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο 
του βρέθηκε η περίφημη εικόνα «Ρόδον 
το Αμάραντον» που απεικονίζει την Θε-
οτόκο βρεφοκρατούσα με κεντρικό σύμ-
βολό της το ρόδο.
Ο Παπαδιαμάντης αφιέρωσε στη μονή 
ένα πανέμορφο ποίημα, από το οποίο 
παραθέτω κάποιους στίχους:
Γλυκειὰ Παρθέν’, ἀξίωσέ με
νάρθω καὶ πάλι στὸ ναό σου,
ὅπου φυσᾶ γλυκὰ ἡ αὔρα
στὰ πλατάνια τὰ θεόρατα
κάτω στὸ ρέμμα, ποὺ ἡ πηγὴ κελαρύζει
κι ἐπάνω θροΐζει ἡ αὔρα μαλακά.
Ὅλος ὁ ἥλιος λάμπει στὸ θόλο
τοῦ ὡραίου ναοῦ σου…
Συνεχίσαμε βαδίζοντας στο μονοπάτι δί-
πλα στο ποτάμι με τους καταρράκτες, πε-
ράσαμε από το παλιό λιοτρίβι της μονής 
και τον ληνό και καταλήξαμε στην ερημι-
κή παραλία του Ταρσανά της Κεχριάς 
για κολατσιό. Επιστρέψαμε ακολουθώ-
ντας το μονοπάτι δίπλα στο φουσκωμένο 
από τις πρόσφατες μπόρες θολό ρέμα του 
Αχελά.
Ζήσαμε τη Σκιάθο των 6.000 μόνιμων 
κατοίκων με τα δικά τους έθιμά και την 
ιδιαίτερη ξακουστή κουζίνα τους. Η Σκιά-
θος των 70.000 τουριστών του καλοκαι-
ριού σίγουρα δεν θα έχει καμιά σχέση με 
το νησί του Πάσχα που θυμίζει ακόμα 
τον Παπαδιαμάντη.
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ΚΥΘΝΟΣ - Το Κάστρο της Ωριάς.

2017 "Κύθνος, παράθυρο στο 
Αιγαίο"

Ένα μικρό σχετικά νησί των Κυκλάδων 
επιλέχθηκε για την πασχαλιάτικη εξόρ-
μηση του Σ.Ε.Ο. Η Κύθνος βρίσκεται στο 
δυτικό άκρο του ηφαιστειακού τόξου του 
Αιγαίου που εκτείνεται από την Πάτμο 
ως την Αίγινα και είναι γνωστή για τα 
θερμά λουτρά και τα μεταλλεία εξόρυξης 
σιδήρου. Δυο μικρά χωριά όλα κι’ όλα 
στο νησί, το ένα είναι η Χώρα (Κύθνος) 
και το άλλο η Δρυοπίδα που είναι και 
τα δυο ορεινά. Επιλέξαμε, πολύ σοφά 
πράττοντες, να καταλύσουμε   στον πα-
ραθαλάσσιο οικισμό των Λουτρών με τις 
θερμές πηγές να αναβλύζουν πλούσιες 
και να χύνονται ελεύθερα στη θάλασσα. 
Το τουριστικά παραμελημένο νησί είναι 
ένας παράδεισος για εναλλακτικές δια-
κοπές διότι διαθέτει πλούσιο δίκτυο πε-
ζοπορικών διαδρομών που το καθιστούν 
μοναδικό. Πεζοπορώντας στα παλιά 

αγροτικά μονοπάτια της Κύθνου, ήρθα-
με σε επαφή με τις ρίζες, την ιστορία, την 
όμορφη φύση και τον πολιτισμό της. Από 
την πρώτη κιόλας μέρα της άφιξής μας 
στο νησί, εξερευνήσαμε τα δαιδαλώδη 
καλντερίμια, τις λότζες και τα κάτασπρα 
σπιτάκια της Χώρας και ξεχυθήκαμε στα 
πέτρινα μονοπάτια, ανάμεσα στις «αιμα-
σιές» και τα αγριολούλουδα. Το βράδυ 
πριν τον επιτάφιο δεν παραλείψαμε να 
χαλαρώσουμε στην αυτοσχέδια πισίνα 
μέσα στη θάλασσα όπου χύνονται ελεύ-
θερα από τα έγκατα του νησιού τα θερμά 
ιαματικά νερά (+520C). 
Την επομένη ανεβήκαμε στο κάστρο της  
Ωριάς, τη μεσαιωνική πρωτεύουσα του 
νησιού, με το εκκλησάκι της Κεραλεού-
σας στην κορυφή του και την πανοραμι-
κή θέα στο δυτικό Αιγαίο. 
Η Δρυοπίδα είναι από τους ωραιότε-
ρους παραδοσιακούς κυκλαδίτικους οι-
κισμούς. Ξεχαστήκαμε στα όμορφα σοκά-
κια της με τις κληματαριές, τα ανθισμένα 
γιασεμιά και τα γραφικά ταβερνάκια. Το 
Καταφύκι (καταφύγιο) που βρίσκεται 
έξω από τον οικισμό είναι το μεγαλύτερο 
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ΚΥΘΝΟΣ - Στο Βρυόκαστρο με θέα την παραλία Κολώνα.

σπήλαιο στο Αιγαίο και οι δαιδαλώδεις 
στοές του είναι στολισμένες με εντυπω-
σιακά συμπλέγματα από  σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες. Αφήσαμε πίσω μας την 
Δρυοπίδα και ακολουθώντας το μονοπά-
τι περάσαμε από τις Σπιτάρες παίρνο-
ντας μια γεύση από τα εγκαταλειμμένα 
ορυχεία σιδήρου και καταλήξαμε στον 
όρμο της Μεγάλης Άμμου όπου ανάψα-
με κερί στην χιλιοτραγουδισμένη Πανα-
γιά Κανάλα. 
Η ομορφότερη όμως διαδρομή ήταν αυτή 
της τελευταίας μέρας. Η αρχαία πρωτεύ-
ουσα του νησιού, το Βρυόκαστρο,  με 
τους ναούς του Απόλλωνα, της Άρτε-
μης, της Αφροδίτης και της Δήμητρας 
να περικλείονται με στιβαρά ισόδομα τεί-
χη και τον τετράπλευρο πύργο-φρυκτω-
ρία να κυριαρχεί στο τοπίο ήταν ένα ταξί-
δι στο χρόνο. Η πανέμορφη παραλία της 
Κολώνας μάς μάγεψε και βιαστήκαμε να 
περπατήσουμε στη γλώσσα της λευκής 
άμμου που χωρίζει τους όρμους της Κο-

λώνας και της Φυκιάδας και οδηγεί στο 
εκκλησάκι του Αγ. Λουκά. Καταλήξαμε 
στο λιμάνι του Μέριχα όπου περίμενε το 
πλοίο. Αποχαιρετίσαμε την Κύθνο υπο-
σχόμενοι στον Αγ. Ακίνδυνο, προστάτη 
του λιμανιού και των καραβιών, να μη 
την ξεχάσουμε. 
Γερμένος στην κουπαστή του πλοίου σε 
είδα να ξεμακραίνεις, να γίνεσαι όλο και 
πιο μικρή. Μια υπέροχη κουκίδα στο Αι-
γαίο.

2018 "Πάρος, μάρμαρο στο 
Αιγαίο"

 Ήρθε η σειρά για άλλο ένα κυκλαδονή-
σι, την Πάρο, που αν και κοσμοπολίτικο, 
διαθέτει ακόμη ανέγγιχτες ομορφιές που 
σε προκαλεί να ανακαλύψεις. Ένα νησί 
γνωστό και από το περιζήτητο για την 
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ΠΑΡΟΣ - Στο μονοπάτι για τους Αγ. Πάντες.

καθαρότητά του λευκό μάρμαρο πάνω 
στο οποίο σκαλίστηκαν αριστουργήματα 
όπως η Αφροδίτη της Μήλου, ο Ερμής 
του Πραξιτέλη, η Νίκη της Σαμοθράκης 
και άλλα. Με αφετηρία την Παροικιά, 
πραγματοποιήσαμε όμορφες πορείες δι-
ασχίζοντας το ντυμένο στα ανοιξιάτικα 
νησί απ’ άκρη σ’ άκρη. 
Ξεκινήσαμε ανακαλύπτοντας την βορειο-
δυτική πλευρά του νησιού. Αφού περά-
σαμε από το Ιερό του Δήλιου Απόλλω-
να και την Μυκηναϊκή Ακρόπολη, κα-
ταλήξαμε στο Περιβαλλοντικό Πάρκο 
Πάρου. Εκεί, ακολουθώντας ένα σύνολο 
περιποιημένων μονοπατιών μήκους 8 
χλμ. επισκεφθήκαμε τη μονή του αγίου 
Ιωάννη Δέττη και το ακρωτήριο Κόρα-
κας όπου δεσπόζει ο φάρος που κτίστηκε 
από τους Γάλλους το 1887. Ακολούθησε 
βουτιά στις εξωτικές Κολυμπήθρες και 
βολτίτσα στην γειτονική, ρομαντική, Νά-
ουσα με το γραφικό λιμανάκι και το ενε-
τικό της καστέλι.
Στη δεύτερη πορεία μας κινηθήκαμε από 

Δυσμάς προς Ανατολάς, διασχίζοντας 
όλο το νησί. Δεν παραλείψαμε φυσικά 
να ανεβούμε στον προφήτη Ηλία, στα 
762 μ., την ψηλότερη κορυφή  και να περ-
πατήσαμε στον αποκαλούμενο και βυζα-
ντινό λιθόστρωτο δρόμο που συνδέει το 
ορεινό κεφαλοχώρι Λεύκες (παλιά πρω-
τεύουσα) με τον παραδοσιακό οικισμό 
του Προδρόμου. Συνεχίσαμε για Μάρ-
πησσα και κλείσαμε τη διάσχιση με μια 
βουτιά στην έρημη, λόγω εποχής, παρα-
λία της Χρυσή Ακτής. 
Αξέχαστο θα μας μείνει και το φαράγγι 
του Καβουροπόταμου, μια πράσινη πι-
νελιά στο γενικά ξερό ανάγλυφο του νη-
σιού. Μοναδική εμπειρία επίσης και η 
Ανάσταση στον εντυπωσιακό παλαιοχρι-
στιανικό ναό (4ος αι.) της Παναγιάς της 
Εκατονταπυλιανής. 

2019 "Πάσχα στη Σύρο"
Το φιλόξενο νησί των Κυκλάδων, που 
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ΣΥΡΟΣ - Από την Παναγία Παναχράντο στην Ερμούπολη.

διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη νεώ-
τερη ιστορία της χώρας μας, επιλέξαμε 
για  το φετινό Πάσχα. Η Σύρος που κά-
ποτε είχε ασπαστεί τον καθολικισμό και 
προστατεύονταν από το γαλλικό κράτος, 
παρέμενε μόνο φόρου υποτελής στους 
Οθωμανούς χωρίς να διοικείται από αυ-
τούς. Στους διωγμούς και τα ολοκαυτώ-
ματα των Ελλήνων που ακολούθησαν την 
επανάσταση του 1821 οι φυγάδες Χίοι, 
Ψαριανοί και Μικρασιάτες, κατέφυγαν 
στο προστατευμένο από τους Γάλλους 
νησί. Ο Συριανοί παρότι αγρότες και κα-
θολικοί, τους καλοδέχτηκαν σαν αδέλφια 
και οι νέοι πρόσφυγες ασχολήθηκαν με 
τη θάλασσα και το εμπόριο, ιδρύοντας το 
λιμάνι της Ερμούπολης προς τιμήν του 
κερδώου Ερμού. Η Ερμούπολη έγινε σύ-
ντομα το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδος 
ως το 1880 οπότε επισκιάστηκε από τον 
Πειραιά. Όμως η φιλόξενη Σύρος δέχθη-
κε το μεγαλύτερο μέρος και του δεύτερου 
μεγάλου προσφυγικού κύματος με τη μι-
κρασιατική καταστροφή το 1922. 

Στην Άνω Σύρο, τη γειτονιά των καθο-
λικών, γεννήθηκε ένας από τους κυριό-
τερους εκπρόσωπους του ρεμπέτικου 
του γνωστού και διεθνώς ως ελληνικού 
μπλουζ, ο Μάρκος Βαμβακάρης.
Οι καθολικοί μετά από ειδική άδεια του 
Πάπα, συνεορτάζουν το Πάσχα με τους 
ορθόδοξους. Έτσι τη Μεγάλη Παρασκευή, 
παρακολουθήσαμε τη φαντασμαγορική 
συνάντηση των  επιταφίων ορθόδοξων 
και καθολικών στη μαρμάρινη πλατεία 
Μιαούλη, μπροστά στο μνημειακό κτί-
ριο του δημαρχείου, έργο του Ερνέστου 
Τσίλλερ. 
Το βόρειο κομμάτι του νησιού είναι το 
πιο ορεινό, με υποτυπώδες δίκτυο δρό-
μων. Είναι όμως και το πιο ενδιαφέρον 
ορειβατικά, με πληθώρα μονοπατιών που 
σώζονται ως σήμερα. Οι πορείες μας ξε-
κινούσαν από τον ξεχασμένο οικισμό Σα 
Μιχάλη γνωστό μόνο στους γευσιγνώ-
στες για το ομώνυμο κορυφαίο σκληρό 
τυρί του που θυμίζει παρμεζάνα.
Αντιπαρήλθαμε την αδυναμία του λεω-
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φορείου να μας πάει στο Σα Μιχάλη, χρη-
σιμοποιώντας 10 αγοραία - ταξί για τρεις 
συνεχόμενες μέρες. Περάσαμε απ’ τα 
«Γράμματα» όπου σκάλιζαν οι ναυτικοί 
κείμενα στα βράχια, πλάι στο κύμα, πριν 
σαλπάρουν και από το κτήμα του Τζον 
Πίρσον που το μετέτρεψε, φυτεύοντας 
5.000 δέντρα, από άγονο τοπίο σε παρά-
δεισο,   αποδεικνύοντας ότι ο άνθρωπος 
μπορεί να αναπλάσει και να αναστήσει 
τη φύση. Συναντήσαμε στο λόφο Καστρί 
έναν προϊστορικό οικισμό της Πρωτοκυ-
κλαδικής περιόδου ΙΙ (2.800-2.300 π.Χ.) 
και τη σπηλιά του αρχαίου φιλόσοφου 
Φερεκύδη πριν καταλήξουμε στην Ερ-
μούπολη για το γεύμα της Λαμπρής. Τέ-
λος ξεκινώντας και πάλι από τον Σα Μι-
χάλη διασχίσαμε όλη τη ραχοκοκαλιά του 
νησιού για να καταλήξουμε μετά από 18 
χλμ. στην παραλιακή Ποσειδωνία, την 
αγαπημένη Ντελαγκράτσια του Βαμβα-
κάρη για ουζάκι και θεϊκές σαρδέλες στα 
κάρβουνα.

Αποχαιρετώντας την αρχόντισσα των 
Κυκλάδων, φτιάχναμε ήδη σχέδια για το 
Πάσχα της επόμενης χρονιάς. Επικρατέ-
στερος προορισμός η ηφαιστειογενής και 
καλλίγραμμη Μήλος που χρόνια τώρα 
ονειρευόμασταν. Πού να φανταστούμε 
ότι θα παρέμενε ένα όνειρο. Ο κορωνοϊός 
που ανέτρεψε όλα τα προγράμματά μας, 
ακόμη και τη δωδεκαήμερη εξόρμηση 
του Ιουλίου στην ηφαιστειογενή Ισλαν-
δία, την μυθική Θούλη, τάραξε την κα-
θημερινότητα και έφερε νέους κώδικες 
συμπεριφοράς που μάλλον θα μείνουν 
για αρκετό καιρό ακόμη.
Τελικά οι ηφαιστειογενείς περιοχές τόσο 
οι θερμές όσο και οι παγωμένες δεν μας 
έφεραν τύχη. Ευχόμαστε όλοι του χρό-
νου, να καταφέρουμε να επισκεφτούμε 
χωρίς πρόβλημα τους προορισμούς που 
χάσαμε το 2020.

ΣΥΡΟΣ - Στον φάρο του Πετρίτη.
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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 
Από Βελίκα (0 μ.) – 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 

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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /AYΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ
02-08-20

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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος  
Αρβανίτης
✪ Γιάννης 
Σιώπης 

ΚΥΡΙΑΚΗ
09-08-20

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΝ ΟΡΟΣ
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ»
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Στάγειρα (530 μ.) στην Ολυμπιάδα 
(0 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.: 16,0 χλμ., Υ.Δ.: +458, -994 μ.  
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1
…και μπάνιο στην Ολυμπιάδα.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιαννικό-
πουλος
Ανέστης
✪ Τσιλιμιγκά-
κης
Παναγιώτης

ΣΑΒΒΑΤΟ
15-08-20

ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
16-08-20

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΜΥΤΙΚΑΣ
Με διανυκτέρευση στο καταφύγιο του 
«Γιώσου Αποστολίδη» 
και αναβάσεις
στο Μύτικα και το Στεφάνι.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ
22-08-20

ΩΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗ
30-08-20

9 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Στους καταρράκτες της Νεμούτας και της 
Νέδας. Στο Μαίναλο, τον Χελμό και τον 
Ταΰγετο.
Στον Πάρνωνα και τις Μυκήνες

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
06-09-20

ΙΤΑΜΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από τον Ν. Μαρμαρά (15 μ.), Παρθενώ-
να (320 μ.), Ντραγουντέλι (817 μ.) και 
επιστροφή στον Παρθενώνα
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από τον Παρθενώνα (320 μ.) 
στον Ίταμο (Ντραγουντέλι) (817 μ.) 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 13,0 χλμ. Υ.Δ. + -801 μ.
 Ώρες πορείας: 4-5 - Β.Δ. 1
…και μπάνιο στον Νέο Μαρμαρά.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ζήκου
Κώστας
✪ Ξανθόπουλος
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
13-09-20

ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΠΑ ΡΕΜΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από τους Αγ. Αποστόλους (360 μ.), Παπά 
ρέμα, Παπά Αλώνι (1030 μ.).
Απόσταση: 13,0 χλμ. - Υ.Δ. +-1339 μ.
 Ώρες πορείας: 6  - Β.Δ. 2
…και μπάνιο στην παραλία Κατερίνης.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θόδωρος
Φρούτης
✪ Σωτήρης
Μουσλόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-09-20

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
 Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η 
Ώρες πορείας: 5 – Υ.Δ. 230 μ. – Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος  
Παπαδόπουλος
✪ Κώστας 
Κωτούλας

ΚΥΡΙΑΚΗ
27-09-20

ΟΛΥΜΠΟΣ
«ΣΤΗ ΡΑΧΗ ΤΟΥ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥ»
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Βασίλειο Καρίτσας (230 μ.)
Γκορτσούλα (600 μ.), Μεγάλο Ξέραχο (1353 
μ.), Κόκκαλα (1756 μ.), Αλαταριά (1893 μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 20,0 χλμ. - Υ.Δ. +-1.866 μ.
 Ώρες πορείας: 9-10                    Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Βασίλειο Καρίτσας (230 μ.)
Γκορτσούλα (600 μ.), Μεγάλο Ξέραχο (1.353 μ.), 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 14,0 χλμ.- Υ.Δ. +-1.266 μ.
 Ώρες πορείας: 6-7 - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης  
Κυριακόπουλος
✪ Γιώργος
Καμπάκης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ
04-10-20

ΠΑΪΚΟ
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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πετρούδης 
Νίκος
✪ Κιάκος
Βαγγέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-10-20

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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σπύρος
Κουλτούκης
✪ Ελένη 
Αποστολίδου

ΚΥΡΙΑΚΗ
18-10-20

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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Αρβανίτης 
Ηλίας

ΣΑΒΒΑΤΟ
24-10-20

ΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
28-10-20

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΡΙΝ ΣΤΗ ΡΙΛΑ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ 
Με ανάβαση στη ψηλότερη κορυφή των 
Βαλκανίων Musala (2,925 μ.)
και trekking στο cirque των 7 λιμνών της 
Ρίλας.
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
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Φυσικό Περιβάλλον 
Νοέμβριος 2015 και ο πρόωρος χειμώνας κάλυψε στα λευκά τον Όλυμπο, το μυθικό 
βουνό των προγόνων μας. Ο επιβλητικός ορεινός όγκος που λες και ξεπετάγεται από τα 
κύματα, αποκομμένος από τις υπόλοιπες οροσειρές της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι ένας 
από τους νεώτερους γεωλογικούς σχηματισμούς της χώρας. Αναδύθηκε από την ρηχή 
θάλασσα της αρχέγονης Μεσογείου και κάτω από την πίεση της αφρικανικής πλάκας 
στην «Μέση Ανώτερη Ηώκαινη» περίοδο (πριν από 40 ως 34 εκατομμύρια χρόνια). Νέος, 
όμορφος, αποτελεί το λεγόμενο «γεωλογικό παράθυρο» για τον παράδοξο τρόπο που 
σχηματίστηκε, μοναχικός και σε απόσταση αναπνοής από το Αιγαίο. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Aνέστης Γιαννικόπουλος, Σ.Ε.Ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τα αγριόγιδα του 
Ολύμπου 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ από το περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ, τεύχος 109, Φθινόπωρο 2006
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Όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος 
μια ομάδα μελών του «Συλλό-
γου Ελλήνων Ορειβατών Θεσ-
σαλονίκης» (Σ.Ε.Ο) ανεβαίνει 

στο οροπέδιο των Μουσών για το κλεί-
σιμο του καταφυγίου «Γιώσος Αποστο-
λίδης». Αυτή την φορά ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα 40 περίπου ορειβάτες, που 
σε μικρές ομάδες ξεκίνησαν ακολουθώ-
ντας διαφορετικές διαδρομές για το κα-
ταφύγιο. Ήταν Σάββατο 7 Νοεμβρίου και 
με τρεις συνορειβάτες ξεκινήσαμε την 
ανάβαση από το κλασικό μονοπάτι της 
Γκορτσιάς. Είχαμε αφήσει πίσω μας 
την μεσογειακή ζώνη των αείφυλλων 
πλατύφυλλων (300 ως 500 μέτρα πάνω 
από την θάλασσα) και περπατούσαμε 
στην ζώνη δασών οξιάς-ελάτης (500 
ως 1.200 μέτρα) όπου αφθονεί η Μαύ-
ρη Πεύκη (Pinus nigra var pallasiana). 
Ένα παχύ στρώμα κιτρινισμένων φύλλων 
σκέπαζε το μονοπάτι και έκρυβε τα χνά-
ρια μας. Η αναμενόμενη από την Ε.Μ.Υ 
βροχή μας λυπήθηκε και ο ήλιος έπαιζε 
κρυφτό με τα σύννεφα. Στην Μπάρμπα 
μπήκαμε πια στην ζώνη ψυχρόβιων 
κωνοφόρων (1.200 ως 2.000 μέτρα) 
όπου σταδιακά πυκνώνει το Ρόμπο-
λο (Pinus heldreichii). Μικρή στάση στο 
παγκάκι της Κόκας που μας έδωσε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε την φθινοπω-
ρινή θέα στο φαράγγι του Ενιπέα, απο-
μεινάρι της εποχής των παγετώνων που 
χάραξαν τις πλαγιές του Ολύμπου πριν 
από 1 εκατομμύριο χρόνια δημιουργώ-
ντας έτσι τις βαθιές χαράδρες και τα πλα-
τώματα του βουνού. 
Συνεχίσαμε την ανάβαση και σύντομα 
φθάσαμε στο καταφύγιο της Πετρό-
στρουγκας. Το αναμμένο τζάκι και η 
θέα στη πεδιάδα του Δίου και τον Θερ-
μαϊκό μας παγίδευσε και ήταν αδύνα-
το να αντισταθούμε στο ζεστό τσάι με 
πευκόμελο που μας τράταραν οι νεαροί 
εξυπηρετικοί καταφυγιάρχες. Εδώ είναι 
και η τελευταία δυνατότητα προμήθει-
ας πόσιμου νερού. Παρόλο που το κλίμα 
στον Όλυμπο είναι μεσογειακού τύπου 
με ηπειρωτική επίδραση, δηλ. θερμό και 
ξηρό το καλοκαίρι, (0ο ως 20οC) ενώ τον 

χειμώνα είναι υγρό και ψυχρό (-10ο ως 
20οC) με μέση θερμοκρασία τους  -5οC 
τον χειμώνα και +10 οC το καλοκαίρι  (η 
ψηλότερη ζώνη του βουνού πάνω από 
τα 2.000 μέτρα καλύπτεται με χιόνια για 
οκτώ περίπου μήνες τον χρόνο,από τον 
Οκτώβριο ως τον Μάιο) και ως εκ τούτου 
το καλοκαίρι οι βροχοπτώσεις είναι πολύ 
συχνές, πολλές φορές με χαλαζόπτωση 
και απογευματινές καταιγίδες, δεν υπάρ-
χουν πηγές ή ρέματα με νερό στην ζώνη 
πάνω από τα 1.200 μέτρα. Τα ψηλότερα 
καταφύγια του Κάκαλου και του Γιώσου 
Αποστολίδη προμηθεύονται το νερό από 
το λιώσιμο του χιονιού που συσσωρεύ-
εται και διατηρείται όλο τον χρόνο στη 
σκιερή βάση του Στεφανιού.    
Ξεκινήσαμε για την κορυφή της Σκούρ-
τας στα 2.476 μέτρα και σύντομα αφή-
σαμε πίσω μας τα τελευταία ρόμπολα 
και μπήκαμε στην εξωδασική ζώνη 
υψηλών ορέων (αλπική ζώνη), γυμνή 
από δένδρα, όπου κυριαρχούν τα αλ-
πικά λιβάδια στα οποία ενδημούν 150 
είδη φυτών κυρίως αγριολούλουδα. Από 
αυτά, τα 23 είδη απαντώνται μόνο, στον 
Όλυμπο και πουθενά αλλού. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν και τα φυτά που επέζησαν 
από την εποχή των παγετώνων, όπως το 
σπάνιο Γιάνκεα (Jankarea heldreichii) 
με τα όμορφα μπλε-μωβ λουλούδια που 
απαντάται σε χαράδρες και ρέματα και 
σε υψόμετρο μέχρι τα 1.400 μέτρα.
Από τα μεγάλα θηλαστικά που ζούσαν 
παλιά στον Όλυμπο έχουν πλέον εξαφα-
νισθεί τα λιοντάρια στα οποία αναφέρε-
ται ο Παυσανίας, οι αρκούδες (Βίος Αγ. 
Διονυσίου του Νεώτερου) και τα ελάφια. 
Σήμερα έχουν καταγραφεί 32 είδη θηλα-
στικών όπως το αγριόγιδο, το ζαρκάδι, το 
αγριογούρουνο, η αγριόγατα κ.α.
Η πανίδα και η χλωρίδα του Ολύμπου 
προστατεύτηκε από την ελληνική πολι-
τεία αρχικά με την κήρυξή του σαν τον 
πρώτο Εθνικό Δρυμό της Ελλάδος 
το 1938. Έκτοτε θωρακίστηκε και συ-
μπληρώθηκε με τα Ν.Δ. 86/1969, Ν.Δ. 
996/1971, Ν. 177/1975 και Ν. 998/1979 
που εκτός των άλλων απαγορεύουν το 
κυνήγι κάθε ζώου με οποιοδήποτε μέσο 
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και σε όλη την διάρκεια του χρόνου. Το 
1981 ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου 
χαρακτηρίστηκε από τον Ο.Η.Ε «Διατη-
ρητέο Οικοσύστημα της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς». 
Αργά το μεσημέρι φθάνουμε στο κατα-
φύγιο του Σ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης «Γιώσος 
Αποστολίδης» στα 2.750 μέτρα, που εί-
ναι και το ψηλότερο στα Βαλκάνια. Το 
καλαίσθητο πέτρινο διώροφο καταφύ-
γιο είναι κτισμένο σε περίοπτη θέση στο 
διάσελο μεταξύ των κορυφών του Προφ. 
Ηλία και της Τούμπας απέναντι από το 
Στεφάνι, τον θρόνο του Δία με θέα στο 
Αιγαίο. Η ατμόσφαιρα στο καταφύγιο 
είναι εορταστική. Με την ευκαιρία του 
κλεισίματος του καταφυγίου γιορτάζου-
με και τα 50 χρόνια ορειβατικής δράσης 
του μέλους του Σ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης και 
«δάσκαλου», όπως πολύ άξια αποκαλού-
με τον Σάκη Σπανούδη. Το βράδυ καλε-
σμένοι είναι και οι διανυκτερεύοντες στο 

γειτονικό καταφύγιο «Κάκαλος» πολλοί 
από τους οποίους ήταν και σύντροφοι 
του «δάσκαλου» στις αποστολές που αυ-
τός οργάνωσε και πραγματοποίησε  στα 
πιο δύσκολα βουνά της Ευρώπης και της 
Ασίας.
Το πρωί της επομένης και αφού κλειδα-
μπαρώσαμε το καταφύγιο, ξεκινήσαμε 
την κάθοδο από τα παλάτια των θεών 
για τον «πολιτισμό». Δεν είχαμε απομα-
κρυνθεί πολύ (βρισκόμασταν ακόμα στο 
οροπέδιο των Μουσών) και ένα πλήθος 
αγριόγιδων μας έκλεινε το μονοπάτι. 
Κοκκαλώσαμε στην θέση μας για να μην 
τα τρομάξουμε. Το κοπάδι αποτελούμενο 
από πάνω από 65 άτομα ήταν το μεγαλύ-
τερο που έχω δει ως τώρα στον Όλυμπο! 
Πλησιάσαμε προσεκτικά για να έρθουμε 
σε θέση φωτογράφισης, ενώ τα ζώα συ-
νέχιζαν να βόσκουν αμέριμνα δίχως να 
ενοχλούνται εμφανώς από την παρουσία 
μας, παραμένοντας ωστόσο σε απόσταση 



ΤΕΥΧΟΣ 195, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 41

ασφαλείας 50 περίπου μέτρων από εμάς. 
Το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra bal-
kanica) είναι θηλαστικό του γένους της 
αντιλόπης-κατσίκας, απόγονος της πα-
χυγκαζέλλας που έζησε πριν από 3 εκατ. 
χρόνια στις περιοχές της κεντρικής και 
της ανατολικής Ασίας και ενδημεί στα 
Βαλκάνια. Δεν πρέπει να συγχέεται με το 
πιο μεγαλόσωμο αγριοκάτσικο ή κρι-
κρι της Κρήτης (Capra aegagrus creticus) 
που θεωρείται απόγονος των άγριων 
κατσικιών που εξημερώθηκαν στην Μι-
κρά Ασία γύρω στο 8.000 π.Χ. και εισή-
χθηκαν την μινωική εποχή στη Κρήτη. 
Στην Ελλάδα κατά τη τελευταία απογρα-
φή που έγινε το 2007 από τους Χαριτά-
κη Παπαϊωάννου και Βασιλική Κατή 
του πανεπιστημίου Πάτρας, ο συνολικός 
αριθμός τους δεν ξεπερνά τα 477-750 
άτομα (ο μικρότερος στα Βαλκάνια) που 
ζουν σε 19 περίπου πληθυσμιακές ομά-
δες με 30 άτομα κατά μέσο όρο η κάθε 

μια. Προηγούμενες απογραφές όπως του 
κ. Χατζηρβασάνη το 1991 και του κ. 
Αδαμόπουλου το 1997, εκτιμούσαν τον 
συνολικό πληθυσμό τους σε 300-500 άτο-
μα. Αυτό καταδεικνύει ότι ο πληθυσμός 
των αγριόγιδων σε μια δεκαετία ανέκαμ-
ψε κατά περίπου 50% λόγω της απόλυτης 
προστασίας του είδους στις περιοχές των 
Εθνικών Δρυμών, πράγμα που δυστυχώς 
δεν τηρείται με αυστηρότητα στα υπόλοι-
πα βουνά της χώρας.
Όλοι οι πληθυσμοί ζουν αποκλειστικά 
σε υποαλπικές περιοχές των βουνών της 
Στερεάς Ελλάδος και της βόρειας χώρας 
δηλ. σε υψόμετρο πάνω από 1.600 μέ-
τρα και ο μεγαλύτερος πληθυσμός τους 
βρίσκεται στην Τύμφη (εκτιμάται στα 
130 άτομα). Ακολουθούν ο Όλυμπος και 
η Γκιώνα (εκτιμώμενος πληθυσμός 100 
άτομα στο κάθε βουνό). Οι ομάδες αυτές 
είναι απομονωμένες με αποτέλεσμα να 
μην επικοινωνούν μεταξύ τους και ως εκ 

Tο κοπάδι στην Σκούρτα.
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τούτου να μην ανανεώνεται το γενετικό 
τους υλικό. 
Το αγριόγιδο που φθάνει σε μήκος 1,30 
μέτρα, ύψος τα 80 εκατ.  και ζυγίζει ως 
50 κιλά, έχει σαν χαρακτηριστικό γνώρι-
σμα τα όρθια κέρατα με κυρτές απολή-
ξεις. Τα αρσενικά είναι πιο μεγαλόσωμα 
από τα θηλυκά και φέρουν ισχυρότερα 
κέρατα. Αλλάζουν τρίχωμα δυο φορές το 
χρόνο για να προσαρμόζονται καλύτερα 
στο περιβάλλον. Την άνοιξη το τρίχωμά 
τους γίνεται ανοικτό καφέ, ενώ το φθι-
νόπωρο αλλάζει σε σκούρο καφέ. Ζει 15 
ως 20 χρόνια σε αγέλες με αρχηγό συνή-
θως ένα θηλυκό. Μόνο τα γέρικα ζώα και 
κυρίως τα αρσενικά απομονώνονται από 
το κοπάδι, ενώ τα θηλυκά φροντίζουν και 
προστατεύουν τα μικρά τους για πολλά 
χρόνια ιδιαίτερα αν κι αυτά τυχαίνει να 
είναι θηλυκά.
Θαυμάσαμε το κοπάδι με τα λίγων μη-
νών βλαστάρια προστατευμένα στο κέ-
ντρο και κοντά στα μεγαλύτερα χρονιάρι-
κα αδέρφια τους ενώ οι μάνες δίπλα τους 

έβοσκαν με το βλέμμα στραμμένο επάνω 
τους. Περιμετρικά του κοπαδιού τα μεγα-
λόσωμα αρσενικά επιδίδονταν σε επιδεί-
ξεις ρώμης παίρνοντας χαρακτηριστικές 
επιβλητικές στάσεις. Τα δυο πιο μεγα-
λόσωμα αρσενικά, το ένα απέναντι στο 
άλλο, φούσκωναν τα στήθη τους έτοιμα 
να αναμετρηθούν για την επίδοξη θέση 
του μοναδικού επιβήτορα του κοπαδιού. 
Η αψιμαχία συνήθως κρατά λίγο, είναι 
αναίμακτη και τελειώνει με το κυνηγητό 
και την αποβολή του ηττημένου από το 
κοπάδι. Βρισκόμαστε στην αρχή της επο-
χής του ζευγαρώματός τους (Νοέμβρι-
ος – Δεκέμβριος). Μετά το ζευγάρωμα η 
θηλυκή κυοφορεί 170 περίπου μέρες και 
στις αρχές Ιουνίου γεννά ένα, σπανίως 
δυο κατσικάκια. Τα αρσενικά κατσικάκια 
θα εγκαταλείψουν την μητέρα τους σε 
2-3 χρόνια, ενώ στην ηλικία των 9 ετών 
εγκαταλείπουν και το κοπάδι. Τα θηλυκά 
θα παραμείνουν υπό την προστασία της 
μητέρας τους για 2 ακόμη χρόνια και δεν 
θα εγκαταλείψουν ποτέ το κοπάδι.

Το κοπάδι στο οροπέδιο των Μουσών.
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Αφήσαμε το κοπάδι να βόσκει στο αραιό, 
τρυφερό και δροσερό αλπικό χορτάρι του 
λουσμένου στον πρωινό ήλιο οροπεδίου. 
Η πρωινή δροσιά στις λόχμες της κιτρι-
νισμένης χλόης  ιρίδιζε καθώς οι ακτίνες 
του ήλιου έπεφταν ακόμη πλάγια πάνω 
της. Θυμήθηκα την απορία που είχα για 
το πώς ζουν τα αγριόγιδα χωρίς νερό, 
όταν έμαθα ότι στον Όλυμπο δεν υπάρ-
χουν πηγές πάνω από τα 1400 μέτρα. 
Πράγματι δεν χρειάζονται καθόλου νερό 
καθώς καλύπτουν τις ανάγκες τους από 
την πρωινή δροσιά των φύλλων.    
Το κοπάδι μαζεύτηκε αριστερά του μο-
νοπατιού, σε ψηλότερο σημείο από εμάς, 
ώστε να μπορεί να διαφύγει ανά πάσα 
στιγμή προς τα απότομα βράχια του 
προφ. Ηλία που κρέμονταν από πάνω 
μας και εμείς εκστασιασμένοι ακόμη 
από το ξαφνικό συναπάντημα ενός τόσο 
μεγάλου κοπαδιού συνεχίσαμε για το 
«πέρασμα του Γιώσου». Κατηφορίσαμε 
τα σκαλισμένα στα βράχια σκαλοπάτια 
στα «Καγκέλια» και φθάσαμε το στενό 

«Λαιμό». Το βοριαδάκι που κρατούσε τα 
σύννεφα εγκλωβισμένα στην κάθετη και 
σαθρή χωρίς δένδρα χαράδρα των Κόκ-
καλων στα αριστερά μας, μας δρόσισε, 
ενώ στο βάθος η κορυφή του Μπαρμπα-
λά αναδυόταν μέσα από το πυκνό λευκό 
στρώμα της χαμηλής νέφωσης. Δεξιά μας 
η απότομη πλαγιά ως το ρέμα του Γκα-
βού στον Γουμαρόσταλο 1.000 μέτρα πιο 
κάτω καλυμμένη με πυκνό  δάσος κωνο-
φόρων, φαινόταν σαφώς πιο φιλική και 
το μονοπάτι έγερνε προς την πλευρά της. 
Ο Νίκος θυμήθηκε ότι διάβασε στο διαδί-
κτυο την αναφορά για κοπάδι  πάνω από 
84 αγριόγιδα που εντόπισε κάποιος ορει-
βάτης τον περασμένο Αύγουστο. 
Ανεβαίνοντας στη Σκούρτα, λίγο πριν 
φθάσουμε στη κορυφή, κοκκαλώσαμε για 
άλλη μια φορά. Μπροστά μας ένα δεύτε-
ρο κοπάδι με 40 περίπου αγριόγιδα ακρο-
βολισμένο στην βορειοδυτική και απότο-
μη πλαγιά προς τα Κόκκαλα μας κοιτούσε 
με περιέργεια. Σήμερα είναι η μέρα μας, 
μέσα σε μισή ώρα συναντή

Αψιμαχία αρσενικών για την θέση του επιβήτορα.
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σαμε δυο κοπάδια με συνολικό αριθμό 
πάνω από 100 αγριόγιδα (το σύνολο του 
πληθυσμού του Ολύμπου το 2007) και 
πόσα άλλα ακόμη θα βρίσκονται στις 
γύρω πλαγιές και στα πλατώματα. Φαίνε-
ται πως η απόλυτη προστασία που από 
το 1969 απολαμβάνει το είδος σε όλη την 
επικράτεια και ακόμη η περιφρούρηση 
του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου από 
τον Φορέα Διαχείρισης έφεραν επιτέλους 
θετικά αποτελέσματα. 
Οι εχθροί των αγριόγιδων είναι λίγοι με 
κυριότερους την υποβάθμιση των βιο-
τόπων τους από την υπερβόσκηση των 
αιγοπροβάτων, που τα οδηγούν σε όλο 
και πιο υψηλά και απόκρημνα μέρη με 
λιγοστό χορτάρι και πιο αντίξοες συνθή-
κες. Ευτυχώς που το αγριόγιδο διαθέτει 
προσαρμοστικούς μηχανισμούς που του 
επιτρέπουν να ζήσει σε υψόμετρο πάνω 
από 2.500 μέτρα, με αραιές συγκεντρώ-
σεις οξυγόνου. Οι πνεύμονές του είναι 
δυσανάλογα μεγάλοι σε σχέση με το μέ-
γεθός του, η καρδιά του διπλάσια από 
την ανθρώπινη, ενώ οι παλμοί της όταν 
τρέχει φθάνουν τους 200 το λεπτό.
Αρνητικός παράγοντας είναι και η γενε-
τική αποδυνάμωση του είδους από την 
σταδιακή συρρίκνωση του πληθυσμού και 
την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των κο-
παδιών που ζουν σε διαφορετικά βουνά. 
Ο κυριότερος όμως εχθρός τους είναι η 
λαθροθηρία που οδήγησε στο αποδεκάτι-
σμά τους και απείλησε το είδος με αφα-
νισμό . Ενώ μέχρι την δεκαετία του ’40 

οι πληθυσμοί τους αφθονούσαν σε όλη 
την Ελλάδα, κατά την τελευταία καταγρα-
φή τους το 2007 ζούσαν μόνο 30 κοπά-
δια με συνολικό πληθυσμό 600 με 700 
άτομα. Δυστυχώς γι’ αυτά το κρέας τους 
θεωρείται νόστιμο και η τιμή του στην 
μαύρη αγορά ξεπερνά τα 50€ το κιλό. Ο 
πιο εύκολος τρόπος κυνηγιού είναι η πα-
γίδα της αλατόπετρας. Οι λαθροκυνηγοί 
αλατίζουν τις πέτρες στα περάσματα των 
αγριόγιδων με χοντρό αλάτι και στήνουν 
καρτέρι το ξημέρωμα. Τα αγριόγιδα που 
τρελαίνονται για το αλάτι πέφτουν στην 
παγίδα και τόσο απλά εξοντώνονται. Επι-
πλέον αν σκοτωθεί μια μάνα, το μικρό 
της έχει ελάχιστες πιθανότητες να επιζή-
σει τον ερχόμενο χειμώνα. Αλλά και η νο-
μοθεσία δεν βοηθά στην αποτροπή της 
λαθροθηρίας. Τα δικαστήρια συνήθως 
επιβάλλουν στους λαθροκυνηγούς ποινές 
μερικών μηνών και αυτές με αναστολή.
Από την άλλη, η ελληνική ράτσα θεωρεί-
ται από τις πιο υγιείς της Ευρώπης, κα-
θώς είναι η μόνη που δεν προσβάλλεται 
από το βακτηρίδιο της ψώρας που τα-
λαιπωρεί τους υπόλοιπους πληθυσμούς 
αγριόγιδων εκτός Ελλάδος. 
Η συνάντηση μέσα σε μια ώρα με δυο 
τόσο μεγάλα κοπάδια αγριόγιδων σε έναν 
τόσο περιορισμένο χώρο του Ολύμπου με 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε όλο τον 
ορεινό του όγκο θα πρέπει ο πληθυσμός 
τους να είναι πολλαπλάσιος. Μέσα σε λι-
γότερο από 10 χρόνια λοιπόν και χάρη 
στην απόλυτη προστασία που απολαμβά-

H θηλυκιά διώχνει το ξένο μικρό κατεβάζοντας το 

κεφάλι και τονίζοντάς το προς τα πάνω ( η κίνηση 

αυτή υποδηλώνει απειλή).

Το αριστερό αγριόγιδο προβάλλει 

το πλευρό του και τεντώνει ψηλά 

το κεφάλι για να δηλώσει την 

κυριαρχία του στο δεξιό το, οποίο 

περπατάει αργά με τα πόδια 

λυγισμένα, σε ένδειξη υποταγής.

ΠΗΓΗ: Kramer A. 1981 (τροποπ.)
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νει πλέον το είδος, κατάφερε να ανανήψει 
και να υπερδιπλασιαστεί. Η συνεργασία 
των υπηρεσιών (Δασαρχείο Πιερίας και 
Φορέας Εθνικού Δρυμού Ολύμπου) με 
τον τοπικό Σύλλογο Κυνηγών απέφερε 
απτά αποτελέσματα για την προστασία 
του απειλούμενου αγριόγιδου. Ελπίζουμε 
να συνεχιστεί αυτή και για τα άλλα είδη 
πανίδας που ενδημούν στον Όλυμπο.
Με αυτή την διαπίστωση που μας γέμισε 
με ευχάριστα συναισθήματα συνεχίσαμε 
για το Λιτόχωρο. Επιτέλους κομίζουμε 
στην Θεσσαλονίκη και καλά νέα.

   
Tο λουλούδι των παγετώνων Γιανκαία, 
(Jankaea heldreichii).



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ46

Κείμενο: Κώστας Κουκουρής
Φωτογραφίες:Pixabay

Ο Προσανατολισμός 
των πτηνών και των 
άλλων ζώων

T ο άρθρο περιορίζεται στη συνο-
πτική μελέτη του προσανατολι-
σμού των πτηνών και ζώων. Οι 
μεταναστευτικές τους συνήθειες 

αποτελούν άλλο συναφές θέμα που δεν 
εξετάζεται εδώ αναλυτικά. Πρώτα θα εξε-
τάσουμε κάποια πτηνά. Στη συνέχεια θα 
εξετάσουμε την ικανότητα προσανατολι-
σμού των ερπετών και των θαλασσίων ει-
δών. Ας δούμε κάποια το παραδείγματα.

Το ταχυδρομικό περιστέρι ανέκαθεν 
προκαλούσε εντύπωση στον άνθρωπο 
για την ικανότητα πλοήγησης του. Υπάρ-
χουν δύο υποθέσεις για την εσωτερική 
πυξίδα του περιστεριού: η οσφρητική και 
η μαγνητική. Το περιστέρι θυμάται από 
ποια κατεύθυνση έρχεται κάθε μυρωδιά 

και καταφέρνει να οργανώσει τις μνήμες 
αυτές φτιάχνοντας στο μυαλό του ένα εί-
δος χάρτη. Όταν λοιπόν βρεθεί σε κάποιο 
καινούργιο μέρος, χρησιμοποιεί αυτόν 
τον οσφρητικό χάρτη για να καταλάβει 
που βρίσκεται και ύστερα με πυξίδα τον 
ήλιο, επιστρέφει στον τόπο του. Σύμφω-
να με τους υποστηρικτές της μαγνητικής 
υπόθεσης οι σχηματισμοί των δυναμι-
κών γραμμών του μαγνητικού πεδίου της 
γής μπορούν να βοηθήσουν ένα ζώο να 
χαρτογραφήσει το χώρο – αρκεί το ζώο 
να αισθάνεται το πεδίο αυτό.  

Τα χελιδόνια μετακινούνται  κατά εκα-
τομμύρια  για να φθάσουν στον προορι-
σμό τους. Όμως η επέκταση της Σαχάρας 
είναι ο κυριότερος λόγος που τα χελι-

Η ικανότητα του προσανατολισμού παρατηρείται σε όλα τα ζώα (μεταναστευτικά πουλιά, έντο-
μα, ψάρια, κλπ). Κατορθώνουν να ξαναβρούν τη φωλιά τους ή τον τόπο που κατοικούσαν άλ-
λοτε. Θα εξετάσουμε πρώτα τον προσανατολισμό των πουλιών. Η μετανάστευση των πτηνών 
έχει εμπνεύσει από καιρό την περιέργεια. Πού πάνε τα πουλιά; Πώς μπορούν να πετάξουν τόσο 
μακριά; Πώς μπορούν να βρουν το δρόμο τους για τους χειμερινούς και καλοκαιρινούς προορι-
σμούς κάθε χρόνο; Πώς κοιμούνται; Πώς προέκυψαν αυτές οι διαδρομές μετανάστευσης; Πώς 
προσανατολίζονται να επιστρέψουν στους ίδιους χώρους αναπαραγωγής και στους χειμερινούς 
προορισμούς; Η λίστα είναι ατελείωτη και φυσικά δεν φιλοδοξούμε να την εξαντλήσουμε διότι 
είναι ανεξάντλητη. Τις πληροφορίες συγκέντρωσε ο υποφαινόμενος από άρθρα, επισκέψεις σε 
μουσεία, αναφορές σε βιβλία και εφημερίδες καθώς και κάποια από το διαδίκτυο.
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δόνια χάνονται σιγά σιγά. Κάθε χρόνο 
η έρημος απλώνεται νότια κατά πολλά 
χιλιόμετρα. Τα χελιδόνια όμως προορί-
ζονται για συγκεκριμένο δρομολόγιο ως 
προς την έκταση και τον χρόνο. Μερικά 
χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού από ξαφνικά ακραία καιρικά 
φαινόμενα η πεθαίνουν περνώντας πάνω 
από την Αφρική. Στο δρόμο χάνουν τις 
δυνάμεις τους αφού το ταξίδι τους κα-
θίσταται ατελείωτο. Τα χιλιόμετρα που 
προστίθενται στο δρόμο τους συνεχώς 
τα καταδικάζουν εις θάνατο στη μέση τη 
καυτής ερήμου. 
Το πτηνό που διανύει τις μεγαλύτερες 
αποστάσεις είναι το αρκτικογλάρο-
νο η αλλιώς αρκτική στέρνα η οποία 
κάθε χρόνο καλύπτει μία απόσταση 
36000  χλμ. σ’ ένα κυκλικό ταξίδι από την 
Αρκτική στην Ανταρκτική (Εγκυκλοπαί-
δεια Grand Larousse)! Το μεταναστευτικό 
αυτό πουλί βλέπει δύο καλοκαίρια κάθε 

χρόνο καθώς μεταναστεύει από τους χώ-
ρους αναπαραγωγής του στο βόρειο ημι-
σφαίριο στους ωκεανούς γύρω από την 
Ανταρκτική. Αυτό το ταξίδι αποτελεί και 
τη μεγαλύτερη μετανάστευση οποιουδή-
ποτε ζώου η πτηνού σ’ όλο τον κόσμο. 
Το αρκτικογλάρονο η αλλιώς η αρκτική 
στέρνα πετάει εκτελώντας όλα του καθή-
κοντα πάνω στον αέρα. Κατά τη διάρκεια 
της ζωής της η αρκτική στέρνα ταξιδεύει 
περίπου 800 000 χλμ. που αντιστοιχεί με 
το ταξίδι από τη γή στη σελήνη και πίσω! 
Επιστήμονες πέρασαν αναγνωριστικό 
δαχτυλίδι σε νεογέννητη αρκτική στέρ-
να στη Βρετανία το καλοκαίρι. Το πουλί 
έφθασε στην Αυστραλία, ένα θαλάσσιο 
ταξίδι 22,000 χλμ. μόλις σε τρείς μήνες 
από τη γέννηση του! Μία άλλη αρκτική 
στέρνα ταξίδεψε από τον Καναδά στην 
Νότια Αφρική σε τέσσερεις μήνες! 
Τα πουλιά Bar tailed Godwits πραγ-
ματοποιούν ένα επικό ταξίδι από την 
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Αλάσκα στη Νέα Ζηλανδία, από τη Νέα 
Ζηλανδία στην Κίνα και από εκεί πίσω 
στην Αλάσκα. Είναι εκπληκτικό ότι δεν 
σταματούν στη διαδρομή από την Αλά-
σκα στη Νέα Ζηλανδία! Πετάνε για οκτώ 
έως εννέα μέρες ευθεία χτυπώντας τα 
φτερά τους σε όλη τη διαδρομή: περίπου 
7000 μίλια σε ευθεία γραμμή, δηλαδή πε-
ρισσότερο από το ένα τέταρτο του πλα-
νήτη Γή (Yudhijit Bhattacharjee, 2018)! 
Στην επιστροφή πετάνε πρώτα στην Κίνα 
και εν συνεχεία στην Αλάσκα. Από τη 
Νέα Ζηλανδία στην Κίνα η απόσταση εί-
ναι 6000 μίλια. Τέλος από την Κίνα στην 
Αλάσκα άλλα 4000 μίλια! Σύνολο 10000 
μίλια! Δεν είναι εκπληκτικό; Μέχρι σχε-
τικά πρόσφατα κανείς δεν γνώριζε που 
πηγαίνουν.  Όπως αναφέρει ο Yudhijit 
Bhattacharjee (2018, σ. 43) «μέχρι τη δε-
καετία του 1970, οι παρατηρητές πουλιών 
και οι βιολόγοι υποπτεύονταν ότι τα πουλιά 
που ονομάζονται godwits της Νέας Ζηλανδί-
ας ήταν τα ίδια που πήγαιναν στην Αλάσκα. 

Αλλά μόλις το 2007 οι επιστήμονες μπόρε-
σαν να εντοπίσουν τις διαδρομές μετανά-
στευσης»! 
Ένα άλλο σπουδαίο παράδειγμα είναι οι 
χήνες που πετούν πάνω από τα Ιμαλάια. 
Συγκρίνετε με τον άνθρωπο και πόσο δύ-
σκολο είναι να διασχίσει κανείς τα Ιμα-
λάια χωρίς τεχνικά μέσα. Όπως αναφέρει 
ο Yudhijit Bhattacharjee (2018, σ. 47) «Οι 
πληθυσμοί των χηνών (headed geese) που 
αναπαράγονται στα υψίπεδα της Κεντρικής 
Ασίας πετούν νότια πάνω από τα Ιμαλάια - 
περνώντας μέσα από τον αραιό αέρα μεγά-
λου υψομέτρου - μέχρι το χειμώνα σε λίμνες 
και εκβολές στην ηπειρωτική Ινδία».
Η μετανάστευση στα περισσότερα είδη 
των πουλιών καθίσταται δυνατή χάρη 
στο ένστικτο τους. Για παράδειγμα οι νε-
αροί κούκοι, που δεν έχουν καμία επα-
φή με τους πραγματικούς γονείς τους, 
καθοδηγούνται από το ένστικτο τους 
για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν 
μεταναστεύοντας. Ωστόσο σε ορισμένα 



ΤΕΥΧΟΣ 195, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 51

είδη πολλά από τα χαρακτηριστικά των 
μεταναστευτικών κινήσεων δεν βασίζο-
νται στο ένστικτο αλλά μαθαίνονται. Για 
παράδειγμα οι νεαρές αγριόχηνες διδά-
σκονται από τους γονείς τους την πορεία 
και τους σταθμούς του μεταναστευτικού 
τους ταξιδιού. 
Πολλά είδη, όπως οι πελαργοί, οι αετοί 
και τα γεράκια μεταναστεύουν πετώ-
ντας αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Ο προσανατολισμός τους βασίζε-
ται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα τους 
να αντιλαμβάνονται το μαγνητικό πεδίο 
της γής και ταυτόχρονα να καταγράφουν 
διαρκώς τη θέση τους με βάση κυρίως 
το πολωμένο ηλιακό φώς. Ωστόσο υπάρ-
χουν και είδη όπως οι αγριόπαπιες που 
μεταναστεύουν σχεδόν πάντοτε κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. Αυτές αντλούν τις 
πληροφορίες τους για τη διαδρομή τους 
από τον έναστρο ουρανό. Τα αποδημητι-
κά πουλιά κυρίως όταν πλησιάζουν στον 
προορισμό τους χρησιμοποιούν ένα δευ-

τερεύον μέσο για να προσανατολισθούν 
όπως ορισμένα σημεία αναφοράς του 
τοπίου της συγκεκριμένης περιοχής. Για 
παράδειγμα μία λοφοσειρά, ένα δάσος, η 
μία λίμνη, τα βοηθούν να βρουν τον τόπο 
που αναζητούν. 
Η μετανάστευση στα περισσότερα είδη 
των πουλιών καθίσταται δυνατή χάρη 
στο ένστικτο τους. Για παράδειγμα οι νε-
αροί κούκοι, που δεν έχουν καμία επα-
φή με τους πραγματικούς γονείς τους, 
καθοδηγούνται από το ένστικτο τους για 
τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν με-
ταναστεύοντας. Ωστόσο σε ορισμένα είδη 
πολλά από τα χαρακτηριστικά των μετα-
ναστευτικών κινήσεων δεν βασίζονται 
στο ένστικτο αλλά μαθαίνονται. Για πα-
ράδειγμα οι νεαρές αγριόχηνες διδάσκο-
νται από τους γονείς τους την πορεία και 
τους σταθμούς του μεταναστευτικού τους 
ταξιδιού. Πολλά είδη, όπως οι πελαργοί, 
οι αετοί και τα γεράκια μεταναστεύουν 
πετώντας αποκλειστικά κατά τη διάρκεια 
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της ημέρας. Ο προσανατολισμός τους βα-
σίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα 
τους να αντιλαμβάνονται το μαγνητικό 
πεδίο της γης και ταυτόχρονα να κατα-
γράφουν διαρκώς τη θέση τους με βάση 
κυρίως το πολωμένο ηλιακό φώς. Ωστόσο 
υπάρχουν και είδη όπως οι αγριόπαπιες 
που μεταναστεύουν σχεδόν πάντοτε κατά 
τη διάρκεια της νύχτας. Αυτές αντλούν 
τις πληροφορίες τους για τη διαδρομή 
τους από τον έναστρο ουρανό. Τα αποδη-
μητικά πουλιά κυρίως όταν πλησιάζουν 
στον προορισμό τους χρησιμοποιούν ένα 
δευτερεύον μέσο για να προσανατολι-
σθούν όπως ορισμένα σημεία αναφοράς 
του τοπίου της συγκεκριμένης περιοχής. 
Για παράδειγμα μία λοφοσειρά, ένα δά-
σος, η μία λίμνη, τα βοηθούν να βρουν 
τον τόπο που αναζητούν. 
Οι επιστήμονες που αναζητούν το μυστι-
κό αυτής της ικανότητας προσανατολι-
σμού έχουν βρει στοιχεία όχι ενός αλλά 
πολλών μηχανισμών που φαίνεται να 

έχουν τα πουλιά. Τα ψαρόνια βασίζονται 
στον ήλιο ως πυξίδα. Τα πουλιά Indigo 
buntings κοιτάζουν τα αστέρια για 
πλοήγηση. Οι ευρωπαϊκοί ρομπόνοι 
(European robins) διαθέτουν μια ολο-
κληρωμένη μαγνητική πυξίδα. Τα που-
λιά Godwits ακολουθούν ένα γενετικά 
προγραμματισμένο πρόγραμμα, αλλά μα-
θαίνουν επίσης από την εμπειρία. Αυτά 
τα πουλιά ξεκινάνε κατά μέσο όρο πέντε 
ημέρες νωρίτερα από ό,τι έπρατταν από 
το 2008 έως το 2010. Πολλά από αυτά ξο-
δεύουν τις επιπλέον ημέρες δημιουργώ-
ντας αποθέματα τροφής στο σώμα τους 
σε υποβαθμισμένους χώρους για αναζή-
τηση τροφής στην Κίτρινη θάλασσα, φτά-
νοντας στην Αλάσκα περίπου την ίδια 
ώρα. Τα πουλιά προσανατολίζονται χρη-
σιμοποιώντας τις μαγνητικές τους πυξί-
δες, αλλά τροποποιούν την πορεία τους 
καθημερινά σε σχέση με το λυκόφως 
του ηλίου. Μερικά πουλιά έχουν αισθη-
τήρες στα μάτια που τους βοηθούν να 
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εντοπίσουν το μαγνητικό πεδίο και μα-
γνητίτη - ένα ορυκτό που λειτουργεί ως 
μαγνήτης στα ράμφος τους. Οι γραμμές 
μαγνητικού πεδίου της Γης είναι ισχυρό-
τερες και πιο ανιχνεύσιμες στους πόλους, 
όπου συγκλίνουν. Τα πουλιά που πετούν 
πιο κοντά στον Ισημερινό ίσως χρειαστεί 
να βασίζονται σε άλλες ενδείξεις για να 
βρουν το δρόμο τους. Τα πουλιά που με-
ταναστεύουν κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορό-
σημα όπως βουνά, ποτάμια και ακτές για 
να τα καθοδηγήσουν. Συχνά παραμένουν 
σε γνωστές διαδρομές. Αντίθετα, η αν-
θρώπινη ανάπτυξη μπορεί να επηρεάσει 
τις μεταναστεύσεις με πολλούς τρόπους. 
Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να σκοτώ-
σουν τα πουλιά και τα φώτα της πόλης 
να μπερδέψουν τα πουλιά που πετούν τη 
νύχτα. Η κλιματική αλλαγή μπορεί επί-
σης να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα –
και συνεπώς την επιτυχία– των ταξιδιών 
των πουλιών.

Το κάθε πτηνό έχει τη δική του μέθο-
δο προσανατολισμού. Ο ευρωπαϊκός 
στούρνος (sturnus vulgaris) έχει έμ-
φυτη αίσθηση της κατεύθυνσης και μετα-
ναστεύει σύμφωνα με μία προκαθορισμέ-
νη πορεία.  Πολλά πτηνά βασίζονται στον 
ήλιο η τα αστέρια για προσανατολισθούν. 
Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουν κάποια  αί-
σθηση του χρόνου, καθώς καταλαβαίνουν 
τις αλλαγές των θέσεων των ουρανίων 
σωμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας 
η της νύχτας. Κάποια είδη μπορούν  και 
ανιχνεύουν τα μαγνητικά πεδία της γης 
και προσανατολίζονται σύμφωνα με τις 
γραμμές των μαγνητικών δυνάμεων. 
Παραπέρα, τα πουλιά έχουν σαν πυξίδα 
τον ήλιο και μπορούν μάλιστα να βελ-
τιώσουν τη θέση τους χάρη στο εσωτε-
ρικό ρολόι που διαθέτουν. Τη νύχτα τα 
πουλιά ταξιδεύουν υπό την καθοδήγηση 
των άστρων, ενώ η μυρωδιά της βλά-
στησης  και του εδάφους τους παρέχουν 
πληροφορίες. Οι νυχτερίδες εντοπίζουν 
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τη λεία τους στέλνοντας ήχους υψηλής 
συχνότητας και ακούγοντας την ηχώ. 
Στη χώρα μας, κάποιες νανόχηνες από 
την  Νορβηγία ξεχειμωνιάζουν στην λί-
μνη Κερκίνη αφού διανύσουν μία τερά-
στια απόσταση μέσω Φινλανδίας, Εσθο-
νίας και Ουγγαρίας. Οι νανόχηνες ξέρουν 
να προσανατολίζονται. Ακολουθούν μία 
πορεία σχεδόν στα τυφλά, αλλά πάντα 
βρίσκουν καταφύγιο για τον χειμώνα 
στη λίμνη Κερκίνη όπου παραμένουν τον 
χειμώνα. Στη συνέχεια πετούν προς το 
Δέλτα του Έβρου  όπου παραμένουν έως 
τις αρχές του Μαρτίου. Κάποιες νανόχη-
νες δεν αντέχουν το ταξίδι και είτε πα-
ραμένουν σε άλλη χώρα είτε υποκύπτουν 
εξουθενωμένες. Όμως, αυτά που γνωρί-
ζουμε ως σήμερα δεν επαρκούν για να 
εξηγήσουμε το μυστικό της πλοήγησης 
των ζώων.
Ο τρόπος προσανατολισμού του μυρμη-
γκιού της ερήμου είναι αξιοθαύμαστος. 
Τα μυρμήγκια χρησιμοποιού ν το ηλιακό 

φώς σαν πυξίδα. Τα αισθητήρια όργανα 
της όρασης τους έχουν την ικανότητα να 
αναγνωρίζουν τις διαφορετικές γωνίες 
που σχηματίζει το πολωμένο φως στον 
ουρανό. Η διάταξη των φακών επιτρέπει 
στο μυρμήγκι να συνθέσει ένα είδος ουρα-
νίου χάρτη αποτυπώνοντας τις διαφορετι-
κές γωνίες που σχηματίζει  το πολωμένο 
φως! Τα μυρμήγκια φτιάχνουν ανάχωμα 
στο Βορρά όμως στο νησί Κως λόγω των 
έντονων Νοτίων ανέμων έχουν το ανάχω-
μα στα νότια (Νικηταράς, 2004, σ. 112)! 
Η όσφρηση παίζει σημαντικό ρόλο στον 
προσανατολισμό του σολομού στον τόπο 
καταγωγής τους αφού το κάθε ποτάμι έχει 
τη δική του χαρακτηριστική μυρωδιά! Οι 
θαλάσσιες χελώνες προσανατολίζονται 
από τη κατεύθυνση των κυμάτων οπότε 
και κατευθύνονται προς αυτά. Οι καρ-
χαρίες προσανατολίζονται με βάση τις 
δυναμικές γραμμές του τοπικού μαγνητι-
κού πεδίου στο θαλάσσιο χώρο. Τα δελ-
φίνια του ποταμού Γάγγη είναι επίσης 
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γνωστά ως τυφλά δελφίνια. Δεν μπορούν 
να διακρίνουν εύκολα το φως από το 
σκοτάδι. Παρόλα αυτά βρίσκουν το φα-
γητό τους τόσο εύκολα όσο τα δελφίνια 
που μπορούν να δουν. Χρησιμοποιούν 
ήχο για να αναζητήσουν τη τροφή τους. 
Παράγουν ήχους υψηλής συχνότητας. Οι 
ανατολικές γκρίζες φάλαινες ταξιδεύ-
ουν κατά μήκος της Βόρειας Αμερικής, 
από τις ψυχρές ακτές της Αλάσκας μέχρι 
τα θερμότερα νερά του Μεξικού. Το ταξί-
δι μετ’ επιστροφής που φθάνει γύρω στα 
15000 έως 20000 χιλιόμετρα είναι από 
τις μεγαλύτερες μεταναστεύσεις των θη-
λαστικών που γνωρίζουμε. Οι φάλαινες 
τύπου humpack έχουν μία από τις μεγα-
λύτερες μετακινήσεις οποιουδήποτε θη-
λαστικού. Μπορούν να ταξιδεύουν μέχρι 
16.000 χιλιόμετρα κάθε χρόνο! 
Τέλος, αξιοθαύμαστη είναι επίσης η ευ-
κολία με την οποία οι πρωτόγονοι λαοί 
ακολουθούν το σωστό δρόμο μέσα σε 
απέραντα δάση. Το φαινόμενο του προ-
σανατολισμού παραμένει ανεξήγητο. 

Πρόκειται πιθανότατα για μια συνδυα-
σμένη ενέργεια της μνήμης, της όρασης, 
της όσφρησης και της ακοής (Εγκυκλο-
παίδεια Επιστήμη και Ζωή). 
Πώς εξελίχθηκε αυτή η ικανότητα πλοή-
γησης; Ήταν η πλοήγηση προϊόν της εξέ-
λιξης των πουλιών ή προϊόν δημιουργί-
ας; Ποιος έδωσε στα πουλιά, τα ψάρια και 
γενικά στα ζώα αυτή την φοβερή αντοχή 
και την καταπληκτική ικανότητά τους να 
πλοηγούνται; Οι εκπληκτικές ικανότητές 
τους μαρτυρούν τη σοφία και τη δύνα-
μη του Δημιουργού. Δεν μπορεί αυτή η 
ικανότητα προσανατολισμού να αποτελεί 
απλά προϊόν εξέλιξης.
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1.  10-05-20. Στον Κολοσούρτη.
2.  17-05-20. Στα Κερδύλια όρη.
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3. 24-05-20. Στο φαράγγι της Σκάλας.
4. 24-05-20. Ο καταρράκτης της Σκάλας.
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5.  31-05-20. Γουρνόσοβο Βερμίου. 
6.  31-05-20. Γουρνόσοβο Βερμίου.
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7.  14-06-20. Στο Παγγαίο.
8.  21-06-20. Στο φαράγγι της Τζένας.
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