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Τρίμηνο περίοδίκο Του 
Συλλογου ελληνων ορείβαΤων 

ΘεΣΣαλονίκηΣ (Σ.ε.ο.)

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

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

Γραφεία - εντευκτήρία
Πλατεία Αριστοτέλους 5 - ΤΚ 54624

Τηλ. 2310 224.710, Fax 2310 239.859

καταφυΓία
Ολύμπου - «γιώσος αποστολίδης»,  

υψόμετρο 2.700μ.
Τηλ. 23510 82.840

Υπεύθυνοι: μποτέλης λάζαρος, 
Τσαβδάρης νίκος

Χορτιάτη - «νίκος παπαδόπουλος»,  
υψόμετρο 1.000 μ.

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

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

Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224.710, fax 2310 239.859

Κωδικός: 1007

επίμελεία εκδοΣήΣ
Άννα Καλαϊτζή & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τηλ. 2310 331315
www.elliniko-panorama.gr

εκδοτήΣ - υπευθυνοΣ
αν. γιαννικόπουλος

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

Συντακτίκή επίτροπή
γιαννικόπουλος ανέστης

μπαλτατζής Θανάσης
Kοντός νίκος

βαχαρίδου ελένη
Τσιλιμιγκάκης παναγιώτης

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

Συλλόγου.

GreeK MountaineerinG  
Club (S.e .o.)

Aristotelous 5 Square, 546 24, 
Thessaloniki

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

εγγραφη ΣυνδρομηΤων -  
εμβαΣμαΤα - επίΤαγεΣ :  

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αρι-
στοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη
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Εξώφυλλο τεύχους 196
(φωτ. Ελένη Βαχαρίδου)

Οπισθόφυλλο
Ο Βασίλης Ντόβας στη διαδρομή 
Άσπρος Γάτος Μαύρη Γάτα στα 

Μετέωρα. 
(φωτό Γιώργος Στύλλος)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στη ράχη του Δεινόσαυρου

Άγραφα 

Ο Όλυμπος και ο Ιθακήσιος

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων

Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 08

ΣΕλ. 20

ΣΕλ. 40

ΣτήλΕΣ

ΣΤη ΡΑΧη ΤΟΥ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥ

ΑΓΡΑΦΑ

Ο ΟλΥΜΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΘΑΚηΣΙΟΣ
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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 02-07-20 Μπέλες ΚαλαΜπαΚα 2.030 1.230 5

2 05-07-20 Μενοίκο ΜαυροΜατα 1.963 1.663 6

3 08-07-20 Όλυμπος ΜυτιΚας 2.917 1.917 5

4 14-07-20 Όλυμπος ςΚολιο 2.905 1.600 5

5 20-07-20 Βόρας προφ. Ηλιας 2.519 1.100 5

6 20-07-20 Βόρας αςπρος ςΒώλος 2.359 1.230 5

7 25-07-20 Άγραφα ΚαζαρΜα 1.977 805 5

8 26-07-20 Όλυμπος λιΒαδαΚι 2.100 1.100 16

9 03-08-20 Κέρκυρα ΜονΗ παντΚρατορος 903 903 5

10 10-08-20 Όλυμπος ΜυτιΚας 2.917 1.917 5

11 06-09-20 Ίταμος ντραγουντέλι 817 817 19

12 13-09-20 Όλυμπος παπα αλώνι 1.030 700 28

13 20-09-20 Βόρας ντοΜπρο πολέ 1.824 1.766 6

14 27-09-20 Όλυμπος αλαταρια 1.883 1.886 28

15 04-10-20 πάικο γΚολα τςουΚα 1.647 870 8

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚη ΔΡΑΣη | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΣωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρες Άτομα

1 28-06-20 ςτρατονικό αγ. Μαρινα-ςουλγιανι-ςταυρος 7 17

2 05-07-20 Κασσάνδρα ςανΗ – έλανΗ - ςιΒΗρΗ 5 17

3 28-07-20 Άγραφα διαςχιςΗ φαραγγιου αςπροποταΜου 6 5

4 29-07-20 Άγραφα τρυπα οςΚλιανΗς - πανταΒρέχέι 6 5

5 31-07-20 Άγραφα πανταΒρέχέι του Κοτςιαλου 7 5

6 02-08-20 Κέρκυρα ΚαΜιναΚι – ςαραΚιώτιΚα – ορΜος Μπολανα 6 5

7 04-08-20 Κέρκυρα Μπένιτςές – αγιοι δέΚα - αχιλλέιο 5 5

8 20-09-20 Βόρας ποζαρ – Κουνουπιτςα – ραΜνο Μπορ 6 14

9 04-10-20 πάικο ΚαςτανέρΗ – γΚολα τςουΚα - ςτραΒοποταΜος 6 21
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1.  12-9-2020  ο παντελής Κεβρεκίδης στη διαδρομή Μποτέλη - ζάρρα στο ςτεφάνι ολύμπου. (φωτό Βασίλης ντόβας)

το τρίμηνο του σ.ε.ο.

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚη ΔΡΑΣη | αναβαΣείΣ Σε κορυφεΣ Του εΞωΤερίκου

A/A Ημερ/νία Ήπειρος Βουνό Κορυφή Υψομ Υ.Δ. Άτομα

1 17/07/2020 Βουλγαρια πιριν Βιχρέν 2.914 1.160 8

2 17/07/2020 Βουλγαρια πιριν ΜουρατοΒ 1.988 950 8

3 18/07/2020 Βουλγαρια πιριν ΚαΜένιτςα 2.822 1,130 8

4 19/07/2020 Βουλγαρια πιριν τςιαγΚαλ 2.612 1.014 8

5 20/07/2020 Βουλγαρια πιριν Κουτέλο 2.908 1.144 8

6 21/07/2020 Βουλγαρια πιριν ςινιανιτςα 2.516 1.254 8

7 22/07/2020 Βουλγαρια πιριν τοντορΚα 2.746 1.026 8

 ΑΝΑΡΡΙΧηΤΙΚη ΔΡΑΣη
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αγωνιΣτική αναρριΧήΣή
ΠροκριΜατικοι αγωνΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΕΣΗ

γυναικών

πεταλίδου Μυρτώ 1η θέση

Κατέρη αλεξάνδρα 3η θέση

φωκά ςοφία 6η θέση

γρέκου ροδούλα 7η θέση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΕΣΗ

ανδρών
Βολυράκης Μιχάλης 2η θέση

πάλλας γεώργιος 4η θέση

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020 διεξήχθησαν στο Αιγίνιο οι προκριματικοί αγώνες 
Βορείου Ελλάδος στην Αγωνιστική Αναρρίχηση.
Ο Σ.Ε.Ο συμμετείχε στους αγώνες με τους αθλητές του τμήματος Aγωνιστικής Aναρ-
ρίχησης του Συλλόγου. Οι αθλητές μας είχαν εξαιρετική παρουσία στους αγώνες και 
η ομάδα μας απέσπασε τα κολακευτικά σχόλια, τόσο των διοργανωτών, όσο και των 
υπολοίπων συμμετεχόντων στους αγώνες, για τη δυναμική παρουσία της.
Η άρτια προετοιμασία των αθλητών μας και το αγωνιστικό τους πνεύμα στους αγώ-
νες επιβεβαιώνονται και από το γεγονός ότι όλη η ομάδα, που αποτελείτο από έντεκα 
αθλητές, προκρίθηκε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγωνιστικής Αναρρίχησης που 
θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Οκτωβρίου στον Βόλο. 

Αναλυτικότερα η κατάταξη των αθλητών μας: 

Στην κατηγορία ανδρών προκρίθηκε και ο Τσιαούσης Ορφέας που αγωνίστηκε στο 
προκριματικό αγώνα Νοτίου Ελλάδας και έλαβε την 1η θέση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΕΣΗ

έφήβων Μπανιτσιώτης Θεόδωρος 1η θέση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΕΣΗ

Κορασίδων α Μαγκιόρου έρμιόνη 2η θέση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΕΣΗ

νεανίδων Μαγκιόρου χρυσή 9η θέση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΘΕΣΗ

παίδων α Κόλτσης αλκιβιάδης 2η θέση

Επόμενος σταθμός, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με στόχο ακόμα καλύτερα αποτελέ-
σματα που θα παγιώσουν τη θέση της ομάδας του συλλόγου ως μία από τις καλύτερες 
στη χώρα. 

Προπονητής Αγωνιστικής Αναρρίχησης Γ.Γ.Α. 
Πεντεφούντης Κωνσταντίνος.
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Θερμά συλλυπητήρια

Με την Ελένη Δαυϊδοπούλου, ευρύτερα γνωστή σαν Νίτσα, γνωριστήκαμε προ 
30ετίας περίπου στον Σ.Ε.Ο. Πολλάκις συνορειβατήσαμε και συγκολυμβήσαμε 
χειμώνες και καλοκαίρια.

Δεν θα ξεχάσω, όσο ζω, το πως αντέδρασε, όταν την χτύπησε μια πέτρα στο 
πρόσωπο σε κάποια παλιά ανάβαση του Σ.Ε.Ο στην Τραπεζίτσα. Κάποιος άλλος 
στην θέση της ίσως να διέκοπτε κάθε σχέση με την ορειβασία. Αυτή όμως ακό-
μη και τότε μας παρότρυνε να συνεχίσουμε την ανάβαση, σαν να μην συνέβαι-
νε τίποτα.

Για τελευταία φορά την συνάντησα στην εκδρομή που πραγματοποίησε ο 
πολυαγαπημένος μας σύλλογος στην Πελοπόννησο με αναβάσεις σε Ερύμανθο, 
Μαίναλο και Ταΰγετο. Ήταν ορειβατικά παροπλισμένη και σωματικά κατα-
βεβλημένη τότε και γι’ αυτό είχε ακολουθήσει  το τουριστικό πρόγραμμα. Το 
εγκάρδιο γέλιο και η ανεβασμένη διάθεση όχι μόνο δεν της έλειπαν αλλά έκανε 
και ….εξαγωγές.

Για όλους αυτούς τούς λόγους πιστεύω ότι όσοι την γνωρίσαμε, θα δυσκολευ-
τούμε πολύ να την ξεχάσουμε… Λυπάμαι που δεν της απηύθυνα τον ύστατο 
χαιρετισμό, καθόσον ενημερώθηκα κατόπιν «εορτής».

Όσο για τον πεφιλημένο της σύντροφο και σύζυγο για μια ζωή Γιώργο, πέρα 
από τα συλλυπητήριά μου του εύχομαι να ανακάμψει τάχιστα από το οδυνη-
ρό αυτό χτύπημα και στα υπόλοιπα πολλά εν υγεία χρόνια, που θα ζήσει, να 
δρέψει πολλές ακόμα ορειβατικές δάφνες και δη με τον Σ.Ε.Ο. Αυτό θα είναι το 
καλύτερο μνημόσυνο και για ΕΚΕΙΝΗ.

Τάσος Καρεκλάς

>>>>>>>

Μόλις πληροφορήθηκα από έγκυρη πηγή τον θάνατο της συζύγου του παλαιού 
μέλους του Σ.Ε.Ο Μιχαηλίδη Διαμαντή και σπεύδω να τού στείλω τα συλλυπη-
τήριά μου μέσω των στηλών τού πάντα φιλόξενου περιοδικού μας.
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οΛυΜΠοσ
στη "Ράχη του Δεινόσαυρου"

Αγ.Βασίλειος Καρίτσας - Ξέραχο - 
Κόψη Αλαταριάς - Αλαταριά (1.883 μ.) - σκούρτα.
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φωτογραφίες: ςωτήρης Μουσλόπουλος, ορφέας Κούτρας

οΛυΜΠοσ
στη "Ράχη του Δεινόσαυρου"

Αγ.Βασίλειος Καρίτσας - Ξέραχο - 
Κόψη Αλαταριάς - Αλαταριά (1.883 μ.) - σκούρτα.
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Περιγραφή διαδρομής: 

Ξεκινάμε δίπλα απ’ το εξωκκλή-
σι του Αγ. Βασιλείου Καρίτσας 
(230 μ.) σ’ ανοιχτό λιβάδι. Προ-
μηθευόμαστε νερό, δεν έχει στην 

πορεία, και βαδίζουμε προς την έξοδο του 
ρέματος Ορλιά, δίπλα από το τσιμεντένιο 
αυλάκι για 50 μέτρα. Στα δεξιά, βλέπουμε 
κόκκινο βέλος και μπαίνουμε στο φαρδύ 
καλοσχηματισμένο μονοπάτι που ελίσσε-

ται ανάμεσα σε βελανιδιές και ανεβάζει 
σε 15 λεπτά στη θέση Καστράκι (380 μ.) 
με ωραία θέα, στ’ αριστερά, προς τον Ορ-
λιά. Συνεχίζουμε ευθεία και δεξιά, ακο-
λουθώντας την κόκκινη σήμανση μέχρι 
τη διχάλα μονοπατιών στα 470 μ. όπου 
και μισόχτιστη βρύση. Το αριστερό μο-
νοπάτι συνεχίζει για τον μεγάλο καταρ-
ράκτη του Ορλιά, στον Κόκκινο Βράχο 
(640 μ.), ενώ το δεξί που θ’ ακολουθή-
σουμε, ανεβάζει σε 20 λεπτά σ’ ανοιχτό 
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αυχένα, στη θέση Γκορτσούλα (600 μ.). 
Συνεχίζουμε ευθεία σε φαρδύ μονοπάτι, 
χωρίς κλίσεις στην αρχή, αγνοούμε δε-
ξιά προς τα κάτω το άλλο μονοπάτι και 
συνεχίζουμε ευθεία μέχρι να βγούμε σε 
10 λεπτά σε πετρώδες άνοιγμα. Από δω 
στρεφόμαστε δεξιά επάνω, με αλλεπάλ-
ληλα καγκέλια, μέχρι να πιάσουμε την 
αρχή της ράχης Χαρέλα στ’ αριστερά 
μας (700 μ.). Το μονοπάτι τραβερσάρει 
αριστερά μέχρι εκεί που αρχίζουν οι κου-
μαριές, στρέφεται στη συνέχεια δεξιά, 

ελαφρώς ανηφορικό, κι έπειτα αριστερά 
μέχρι ν’ αφήσει τις κουμαριές (875 μ.) με 
ωραία θέα προς τα πίσω, στον κάμπο της 
Καρίτσας. Από εδώ και πάνω, μπαίνει σε 
μεικτό δάσος πεύκου με λίγες οξιές. Ανη-
φορίζουμε για λίγο και στη συνέχεια μετά 
από μεγάλη δεξιά τραβέρσα μέχρι τα 975 
μ., συναντάμε διχάλα μονοπατιών. Το 
δεξί, ευθεία, οδηγεί στην Πηγή Κρανιάς 
με τις καρούτες (ποτίστρες) από κορμούς 
δέντρων, και μετά από 5 λεπτά σε καλύβα 
στα 990 μέτρα.
Εμείς στρίβουμε, αριστερά επάνω, ακο-
λουθώντας την ενδεικτική μεταλλική πι-
νακίδα και τα κόκκινα βέλη στα δέντρα η 
τα σημάδια στις πέτρες και τους βράχους 
και βγαίνουμε πάνω στη ράχη, σ’ ανοι-
χτό μέρος. Από εδώ και πάνω, η θέα προς 
τα πίσω και κάτω, είναι φανταστική. Στ’ 
αριστερά μας, είναι η ράχη που οδηγεί 
από Κορομηλιά για Πετρόστρουγκα, μέ-
χρι τα 1100 μέτρα. Η κλίση πλέον είναι 
έντονη, γι’ αυτό υπάρχει σήμανση με 2 
επιλογές. Η πρώτη κινείται δεξιά, τρα-
βερσαριστά και στη συνέχεια αριστερά, 
ενώ η δεύτερη πηγαίνει κατευθείαν επά-
νω και είναι πιο σύντομη αλλά, και πιο 
κουραστική. Σμίγουν στα 1300 μέτρα, 
περνούν κάτω από βράχο στα δεξιά και 
μετά από 10 λεπτά, καταλήγουν στην κο-
ρυφή Μεγάλο Ξέραχο (1353 μ.) όπου 
και ορόσημο στα δεξιά μας, χαμένο μέσα 
σε νεαρό πευκώνα. Πριν 15 χρόνια η κο-
ρυφή ήταν φαλακρή.

Μέχρις εδώ, απ’ την αρχή της πορείας, 
θα υπολογίσουμε 3 με 3,30 ώρες.

Συνεχίζουμε τώρα ευθεία και κατηφορι-
κά μέχρι ένα πρώτο αυχένα και στη συ-
νέχεια σε 5 λεπτά βγαίνουμε σε δεύτερο 
αυχένα. Ακολουθούμε πλέον τη μπλε σή-
μανση ή τις κορδέλες ή τα αντανακλα-
στικά στα δέντρα, που αρχίζουν να ξε-
προβάλλουν φράζοντας την πορεία μας. 
Κινούμαστε αριστερά, έχοντας την ορθο-
πλαγιά δεξιά μας για καμιά 50 μέτρα. Στη 
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συνέχεια, στρίβει το μονοπατάκι δεξιά και 
φτάνουμε στα 1430 μ. κάτω απ το πέρα-
σμα - λούκι που θα μας ανεβάσει στο Μι-
κρό Ξέραχο και στην αρχή της κόψης 
της Αλαταριάς. Εδώ σε δέντρο, υπάρ-
χει και πλήρες φαρμακείο για όποιον το 
χρειαστεί. Το λούκι, ξεκινά μ’ ένα εύκολο 
σκαρφάλωμα ενός μέτρου σε δίεδρο και 
στη συνέχεια ανεβαίνουμε λούκι για 5-6 
μέτρα, που στη μια πλευρά υπάρχει στα-
θερό σχοινί, κυρίως για το χειμώνα. Ανοί-
γει το λούκι και στα δεξιά μας το βέλος 
μάς δείχνει την πλάκα ύψους 1,50-2 μέ-
τρων που πρέπει να σκαρφαλώσουμε, με 
καλά πατήματα για να βγούμε σε ρόμπο-
λο όπου βλέπουμε την άκρη άλλου σταθε-
ρού σχοινιού. Συνεχίζουμε για 15 μέτρα 
προσεκτικά, ανεβαίνοντας με τη βοήθεια 
του σχοινιού μέχρι την άλλη άκρη του, 
στερεωμένη σε δεύτερο δέντρο στα 1465 
μέτρα. Από δω και πάνω, αρχίζει πάλι 
το περπάτημα βγαίνοντας σε βράχια και 

στην αρχή της κόψης. Πίσω μας η θέα 
προς τον κάμπο, απερίγραπτη. Σε 2 λεπτά 
βρισκόμαστε στο κολωνάκι της κορυφής 
Μικρό Ξέραχο (1493 μ.).
Κινούμαστε τώρα, πότε δεξιά και πότε 
αριστερά της κόψης ακολουθώντας πά-
ντα τη μπλε σήμανση, έχοντας δεξιά 
κάτω θέα προς τη χαράδρα του Αραπλά-
κου και της Κλεφτόβρυσης, ενώ αριστε-
ρά τη Λιανοξιά και την Πετρόστρου-
γκα. Η κόψη, άλλοτε στενή κι άλλοτε 
φαρδύτερη μάς φέρνει στη θέση Κόκ-
καλα που αρχίζουν από τα 1630 μ. και 
φτάνουν μέχρι τα 1756 μ. Στην κορυφή 
της ορθοπλαγιάς ξεχωρίζει ένα απομει-
νάρι  ξερού χαρακτηριστικού  δέντρου το  
οποίο κάποια στιγμή φράσει την πορεία 
μας. Αυτή την ορθοπλαγιά, έχουμε την 
δυνατότητα να την περάσουμε από αρι-
στερά, ανεβαίνοντας απότομη δασωμένη 
πλαγιά. Βγαίνουμε τελικά κάτω από βρα-
χώδη ράχη στην κορυφή της, κινούμενοι 



ΤΕΥΧΟΣ 196, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 13



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ14



ΤΕΥΧΟΣ 196, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 15



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ16

λίγο χαμηλότερα, και σε μεγάλη πέτρα, 
βλέπουμε βέλος που πάει ευθεία για Πε-
τρόστρουγκα, ενώ δεξιά πάνω, απότομα, 
μας οδηγούν τα σημάδια σε 10-15 λε-
πτά στα βράχια της κορυφής Αλαταριά 
(1883 μ.). Η κορυφή, αποτελείται από 
διάσπαρτους μεγάλους βράχους με κενά 
προσπελάσιμα μεταξύ τους, άσπρου χρώ-
ματος. Από την πλευρά της Κλεφτόβρυ-
σης η πλαγιά της πέφτει απότομα κάθετα 
για 250-300 μέτρα. Η αεροπλανική  θέα 
προς τον κάμπο της Κατερίνης κόβει την 
ανάσα. Προς τα πάνω, βλέπουμε την κο-
ρυφή της Παλιοκοπρισιάς και πιο πάνω 
τη Σκούρτα. Μέχρι εδώ, απ την αρχή της 
πορείας, περίπου 6 ώρες, με πολύ μικρές 
στάσεις.
Συνεχίζουμε ελαφρά κατηφορικά, με 
νότια κατεύθυνση, πάνω σε μικρότερα 
βράχια-κόκκαλα ακολουθώντας τα ση-
μάδια και σε 10 λεπτά φτάνουμε σε αυ-
χένα-διασταύρωση μονοπατιών. Μικρές 

πινακίδες σε δέντρο μάς δείχνουν ποιές 
διαδρομές μπορούμε ν’ ακολουθήσουμε. 
Αριστερά, χαμηλότερα πάει για Πετρό-
στρουγκα σε 30-35  λεπτά ενώ ευθεία 
επάνω, με μπλε σήμανση πάντα, πρώτα 
Παλιοκοπρισιά (1988 μ.) και στη συνέ-
χεια βγάζει στην αρχή σ’ ανοιχτό μικρό 
λιβάδι 2030 μ. και πιο πάνω ανεβάζει στα 
2160 μέτρα όπου συναντά το κεντρικό 
μονοπάτι, σε αριστερή-απότομη στροφή 
του, που ανεβαίνει από Πετρόστρουγκα 
για Σκούρτα. Πίσω στη διασταύρωση, 
το δεξί μονοπάτι κατεβάζει απότομα για 
Βροντού και  Κλεφτόβρυση, τραβερσάρο-
ντας τις δυτικές πλαγιές τής Παλιοκοπρι-
σιάς.

Αφετηρία τα 230 μ. Μέχρι το Μεγάλο Ξέ-
ραχο Υ.Δ=1.123 μ. χρόνος 3-3,30 ώρες. 
Μέχρι το Μικρό Ξέραχο Υ.Δ.=1.263μ – 
χρόνος 4-4,30 ώρες. Μέχρι την Αλαταριά 
Υ.Δ.= 1.653 μ. - χρόνος 6 ώρες.
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 ΥΓ. 1: Η κατάβαση μπορεί να γίνει κι από το 
μονοπάτι Πετρόστρουγκας - Κορομηλιάς και 
στη συνέχεια κατεβαίνοντας στο εξωκκλήσι 
Κωνσταντίνου και Ελένης, είτε πιο μπροστά 
στρίβοντας για τον καταρράκτη του Κόκκι-
νου Βράχου, κι από κει, από τη θέση Μελίσ-
σι ξαναβγαίνουμε στη διασταύρωση 470 μ., 
όπου συναντήσαμε τη μισοτελειωμένη βρύ-
ση και επιστροφή στον Αγ. Βασίλειο, πραγ-
ματοποιώντας μια 10ωρη διάσχιση. 
ΥΓ. 2:  Η ράχη πρώτα και στη συνέχεια κόψη 
της Αλαταριάς, φαίνεται από την εθνική οδό 
Κατερίνης Λιτόχωρου, χαρακτηριστικά σχη-
ματίζοντας διαδοχικές καμπούρες, γι’ αυτό 
κι ένας παλιός ορειβάτης την αποκαλούσε 
“Ράχη του Δεινόσαυρου”.
ΥΓ. 3: Ερχόμενοι από Δίον προς Καρίτσα, 
μόλις περάσουμε την γέφυρα, αμέσως στρί-
βουμε αριστερά, αφήνοντας τον κεντρικό 
δρόμο. Συνεχίζουμε για 500 μ. και φτάνουμε 
στο σχολείο, στα δεξιά μας. Στρίβουμε αρι-
στερά με κατεύθυνση τον Όλυμπο, και όλο 
ευθεία για 4 χλμ. μέχρι να φτάσουμε στο 
τέρμα της ασφάλτου, μπροστά στον Αγ. Βα-
σίλειο.
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Κείμενο: Κατερίνα τσιακάλη
φωτογραφίες: Θανάσης Μπαλτατζής

ΑΓΡΑΦΑ
«Xώρα τραχεία, κόλασις ορέων»
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Γεφύρι Αρτοτίβας.
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«Xώρα τραχεία, 
κόλασις ορέων»

 Έτσι αποκαλούνται, και θα έλεγα πετυ-
χημένα, τα Άγραφα στη Μεγάλη Ελληνι-

κή Εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός» 
(έκδοση 1927-1935). 

Λένε πως όταν ο Θεός έφτιαχνε 
τον κόσμο, πήρε μία χούφτα 
χώμα και το πέρασε από σήτα. 
Το εύφορο πέρασε από αυτήν 
και έγιναν οι κάμποι ενώ από 

τις πέτρες και τα χοντράδια γεννήθηκαν 
τα Άγραφα.
Τα Άγραφα εκτός από δήμος είναι και 
οροσειρά της κεντρικής Ελλάδας, στη 
νότια απόληξη της Πίνδου. Αναφέρονται 
από πολλούς και σαν ελληνικά Ιμαλά-
ϊα, με αρκετές κορυφές να ξεπερνούν τα 
2000 μ. όπως Καράβα, Ντελιδήμι, Βουτσι-
κάκι, Φτέρη, Λιάκουρα κ.α. 
Ως προς την προέλευση της ονομασίας 
τους υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μια 
αναφέρεται στο ορεινό και δύσβατο της 
περιοχής άρα πολύ δύσκολα προσεγγίσι-
μη και γι αυτό το λόγο, σύμφωνα με προ-
φορική παράδοση, επί τουρκοκρατίας, οι 
αρχές διέγραψαν την περιοχή από τους 
φορολογικούς καταλόγους λόγω αδυναμί-
ας είσπραξης των φόρων. Η δεύτερη εκ-
δοχή, σύμφωνα με τον χρονικογράφο Μι-
χαήλ Ψελλό, λέει ότι κατά την περίοδο 
της εικονομαχίας ο αυτοκράτορας Κων-
σταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος διέγραψε 
την περιοχή από τους χάρτες της αυτο-
κρατορίας γιατί οι κάτοικοί της αρνήθη-
καν να αφαιρέσουν τις εικόνες από τους 
ναούς. Η τελευταία και ίσως η πιο πιθανή 
εκδοχή, λέει ότι η περιοχή πήρε το όνο-
μά της από το αρχαίο ελληνικό φύλο των 
Αγραίων  που κατοικούσε μεταξύ των 
ποταμών Αγραφιώτη και Αχελώου. 
Στα Άγραφα, εκμεταλλευόμενοι το δύ-
σβατο της περιοχής, έδρασαν θρυλικές 

μορφές της κλεφτουριάς όπως οι Καρα-
ϊσκάκης, Κατσαντώνης και Μπουκου-
βάλας αλλά και αγωνιστές της  εθνικής 
αντίστασης που χρησιμοποιούσαν ορει-
νές διαβάσεις και μυστικά περάσματα 
όταν πολεμούσαν τους Ναζί στα χρόνια 
της Γερμανικής κατοχής. 
Πέντε συν-ορειβάτες (Θανάσης-Νίκη-Φα-
νή-Γιάννης-Κατερίνα), αποφασίσαμε να 
κάνουμε ένα μικρό οδοιπορικό σε χωριά 
των Αγράφων, να γνωρίσουμε τη φυσική 
ομορφιά τους με τα δάση και τα αλπικά 
τοπία, να ανεβούμε σε κορυφές, να δια-
σχίσουμε φαράγγια και ρέματα, να βρε-
θούμε με ντόπιους που σφίγγουν το χέρι 
όταν σε χαιρετούν, να πιούμε και να συ-
ζητήσουμε μαζί τους, να φάμε σε ταβέρ-
νες που δεν έχουν μενού, να κοιμηθούμε 
δίπλα σε ρέματα, να ξυπνήσουμε από τα 
κοκόρια τα πρωινά, να μην έχουμε σήμα 
στα κινητά… 

>>>>> 1η μέρα 25/7/2020: Έχοντας συ-
γκεντρώσει όλο τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό (ό,τι ξεχάσαμε δεν θα μας χρειαστεί) 
και πραγματοποιήσει τις απαραίτητες 
προμήθειες σε τρόφιμα, ξεκινήσαμε νω-
ρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη. Η ιδέα 
για καφέ κάπου ψηλά μας ενθουσίασε 
και δημοκρατικά αποφασίσαμε, κάνοντας 
μια μικρή παράκαμψη, να τον απολαύ-
σουμε στη δροσερή μικρή πλατεία, με τα 
τεράστια πλατάνια, της Καλλιπεύκης. Ο 
χρόνος μας πιέζει και έτσι αποχαιρετού-
με το όμορφο χωριό και αρχίζουμε να 
κατηφορίζουμε αφήνοντας στα αριστερά 
μας την αποξηραμένη λίμνη Ασκουρί-
δα, που όπως μάθαμε από ντόπιους, γί-
νονται προσπάθειες επανασύστασής της. 
Κατεβαίνουμε στον κάμπο και κατευθυ-
νόμαστε προς Μουζάκι – Πευκόφυτο. 
Σταματάμε στο διάσελο αγίου Νικολά-
ου Βλασίου όπου και αποφασίζουμε να 
κατασκηνώσουμε αλλά στο βάθος,  πίσω 
από το ομώνυμο εκκλησάκι, μακριά από 
την άσφαλτο και τα μάτια των περίεργων, 
δίπλα σε μια ποτίστρα ζώων από όπου 
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περνά και το μονοπάτι για την κορυφή 
Καζάρμα ή Ζυγουρολίβαδο. Χωρίς να 
χάνουμε χρόνο παίρνουμε τα απαραίτη-
τα και ξεκινάμε την ανάβαση για την Κα-
ζάρμα. Η πορεία μας, ομαλά ανηφορική 
σε αλπικό τοπίο, με πυκνότατη σήμανση, 
καταλήγει μετά από 2,5 περίπου ώρες στο 
χαρακτηριστικό πυροφυλάκιο της κορυ-
φής στα 1977 μ. Η θέα από ψηλά προς 
τη λίμνη Πλαστήρα και τις κορυφές των 
Αγράφων (Βουτσικάκι, Ντελιδήμι, Καρά-
βα) είναι ανεπανάληπτη. Κατεβαίνουμε 
χωρίς καθυστέρηση, πριν βραδιάσει, και 
στήνουμε τις σκηνές μας. Ευχάριστη έκ-
πληξη στο σκοτάδι, ο χορός που έστησαν 
οι πυγολαμπίδες ολόγυρά μας και έδωσαν 
αφορμή για ιστορίες με ‘κωλοφωτιές’ από 
τα μικράτα μας. 

>>>>> 2η μέρα 26/7/2020: Πρωί-πρωί 
εγερτήριο πριν ακόμη ξεμυτίσει ο ήλιος. 
Πίνουμε τον καφέ μας, φοράμε την καλύ-
τερη διάθεση και ξεκινάμε την περιπλά-

νηση με στόχο τη λίμνη Στεφανιάδα. 
Δεν προλάβαμε καλά –καλά να ξεκινήσου-
με και συναντάμε μια πινακίδα που μας 
προτείνει να επισκεφτούμε τον καταρ-
ράκτη Σούδα (του Μάη). Φυσικά συμ-
φωνούμε όλοι, αφήνουμε τα αυτοκίνητα 
και ξεκινάμε. Ένα τμήμα της διαδρομής 
είναι  χορταριασμένος χωματόδρομος με 
αρκετές αγελάδες να βόσκουν ανέμελα. 
Στη συνέχεια γίνεται μονοπάτι που σε κά-
ποια σημεία φαίνεται απάτητο και αυτο-
σχεδιάζουμε. Μετά από πορεία 1,5 ώρας 
αντικρίζουμε μικρό καταρράκτη. Δεν μας 
ικανοποιεί και υποψιαζόμαστε ότι υπάρ-
χει μεγαλύτερος. Κινούμαστε σε απότομα 
ανηφορικό  μονοπάτι και μετά από ένα 
τέταρτο της ώρας προβάλλει μπροστά μας 
ο μεγάλος εντυπωσιακός καταρράκτης ο 
οποίος τελικά προσεγγίζεται και από τον 
οικισμό Λιβάδια Πετρίλου. Στηνόμαστε 
στο αυτόματο της φωτογραφικής, εις ανά-
μνησιν του κατορθώματος (!), επιστρέφου-
με στα αυτοκίνητα και συνεχίζουμε για τη 

Koρυφή Καζάρμα.
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λίμνη. Με το που την αντικρίσαμε μείνα-
με ενεοί από το γαλαζοπράσινο χρώμα 
των νερών της. Η λίμνη της Στεφανιάδας, 
που ομορφαίνει ιδιαίτερα το ορεινό τοπίο 
της Ανατολικής Αργιθέας, δημιουργήθη-
κε από κατολισθήσεις το 1963 σε υψόμε-
τρο 850 μ. Συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι 
προς την μονή Σπηλιάς που βρίσκεται 
σε απόκρημνο βράχο, σε ύψος 900 μ. Από 
εδώ ακολουθούμε το όμορφο, στα περισ-
σότερα σημεία του σκιερό, μονοπάτι που 
βγάζει στο Λεοντίτο. Επιστρέφουμε από 
τα ίδια και το μόνο που μας απασχολεί 
πλέον είναι το που θα διανυκτερεύσουμε. 
Πάνω στο δρόμο για το χωριό Στεφανιά-
δα κάνουμε μια μικρή στάση στο καφε-
νεδάκι του Βαγγέλη για σύσκεψη και για 
να ξεδιψάσουμε. Ο μοναδικός και τακτι-
κός θαμώνας του μικρού καφενείου και 
ένας από τους λιγοστούς κατοίκους της 
Στεφανιάδας τον χειμώνα, όπως μάθαμε 
αργότερα, μας προτείνει να μην παρα-
λείψουμε να επισκεφθούμε το χωριό του. 
Μας πείθει και νάμαστε στην πλατεία 

της έρημης Στεφανιάδας που όμως μας 
περιμένει ο πρόεδρος. Δεν χρειάστηκε να 
επιμείνει πολύ για να αποδεχτούμε την 
πρότασή του να διανυκτερεύσουμε δωρε-
άν στον ξενώνα του χωριού, προορισμένο 
για την φιλοξενία των απανταχού Στεφα-
νιωτών και όχι μόνο. Το βράδυ στη μικρή 
πλατεία, κάτω από τον τεράστιο πλάτανο, 
οι λιγοστοί καλοκαιρινοί επισκέπτες κι 
εμείς γινόμαστε μία παρέα. Ανάμεσά μας 
και ο 92χρονος κτηνοτρόφος κυρ-Ηλίας 
με τα ροζιασμένα χέρια και το σκαμμένο 
πρόσωπο που ανεβοκατεβαίνει ακόμη τις 
γύρω κορυφές κυνηγώντας τα κατσίκια 
του! Η φιλοξενία και η ζεστασιά αυτών 
των ανθρώπων θα μας μείνει αξέχαστη! 

>>>>> 3η μέρα 27/7/2020: Υποκύπτου-
με στην επιμονή των ντόπιων και απο-
φασίζουμε να ανεβούμε σε μία από τις 
κορυφές που σκιάζουν την Στεφανιάδα. 
Με νοτιανατολική κατεύθυνση ακολου-
θούμε έναν ιδιαίτερα ανηφορικό χωματό-
δρομο μέχρι που φτάνουμε σε πινακίδες 

Η λίμνη Στεφανιάδα.
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Προς την κορυφή Καμαράκι - Στεφανιάδα.

που οδηγούν προς Καμαράκι. Εγκαταλεί-
πουμε τα αυτοκίνητα και συνεχίζουμε με 
τα πόδια. Ομαλά ανηφορικά, βαδίζουμε 
σε χωματόδρομο και η θέα ολόγυρα μας 
ενθουσιάζει. Καταπράσινες απότομες 
πλαγιές σαν να έχουν στρωθεί με τσόχα 
έτσι όπως τις ακουμπά το φώς του ήλιου, 
φιδωτά δρομάκια που οδηγούν σε στάνες 
και θυμίζουν παρχάρια. Φτάνουμε στη 
βάση του βουνού και συνεχίζουμε πάνω 
σε μονοπάτι που ξεκινά δίπλα από μια 
στάνη με νερό. Φουλάρουμε τα παγούρια 
και μετά από μια απότομη αλλά σύντομη 
ανάβαση φτάνουμε στην κορυφή Καμα-
ράκι στα 1203μ. 
Εγκαταλείπουμε την ωραία Στεφανιάδα 
με τους φιλόξενους κατοίκους, κάνουμε 
μια στάση για καφέ στην ταβέρνα του πα-
πά-Κανάτα, στο Λεοντίτο και συνεχίζουμε 
για τα Πετρίλια. Μετά το ορεινό πέρασμα 
‘Τρία Σύνορα’ που χωρίζει τα Ευρυτανι-
κά από τα Θεσσαλικά Άγραφα ακολουθού-
με νότια πορεία προς το Τροβάτο, ψά-

χνοντας συγχρόνως για μέρος να διανυ-
κτερεύσουμε. Είχε βραδιάσει πλέον όταν 
αρχίσαμε να στήνουμε τις σκηνές μας σε 
ένα πλάτωμα, μετά τον κάτω μαχαλά του 
Τροβάτου, στις όχθες του Αγραφιώτη! 

>>>>> 4η μέρα 28/7/2020: Ακολουθού-
με τον κεντρικό χωματόδρομο παράλληλα 
με τον Αγραφιώτη, αριστερά μας. Αφή-
νουμε πίσω μας τον Δένδρο, το ήρεμο 
Τρίδενδρο, που μας αρέσει ιδιαίτερα, χα-
ζεύουμε για λίγο το όμορφο ετοιμόρροπο 
ξύλινο γεφύρι του Μπλο και ανηφορί-
ζουμε για τη μονή της Στάνας ένα από 
τα ομορφότερα μοναστήρια των Αγρά-
φων, φωλιασμένο σε γρανιτένια βράχια. 
Η πρόθεσή μας για διανυκτέρευση στον 
αυλόγυρο της μονής σβήνει γιατί πλέον 
εκεί ζει ένας μοναχός. Αποχωρούμε κατη-
φείς αλλά καθώς κατηφορίζουμε εντοπί-
ζουμε ένα φανταστικό χώρο για κατασκή-
νωση δίπλα σε μια τσιμεντένια γέφυρα 
του Αγραφιώτη, λίγο πριν τα Επινιανά. 
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Πρώτα όμως θα πεζοπορήσουμε σε τμή-
μα του Φαραγγιού του Ασπρορέματος. 
Βρίσκουμε την είσοδο και αρχίζουμε να 
περπατάμε στο σκιερό μονοπάτι, έχοντας 
αριστερά μας παρατημένες αναβαθμίδες 
και δεξιά μας το ρέμα. Σε ένα σημείο του 
μονοπατιού, εκεί που βρίσκεται το πέτρι-
νο εικονοστάσι, η θέα προς τη χαράδρα 
του Ασπρορέματος είναι εντυπωσιακή. 
Προσπερνάμε τον παλιό οικισμό Εκ-
κλησιές και φτάνουμε σε έναν όμορφο 
καταρράκτη. Ένα μεγάλο μέρος του μο-
νοπατιού, διαβάζω, κατασκευάστηκε από 
τη ΜΟΜΑ (1953 – 1954) με τη βοήθεια 
ντόπιων που κρεμασμένοι με σκοινιά, 
μέτρα πολλά πάνω από την κοίτη του ρέ-
ματος, έκτισαν πέτρα την πέτρα τα τοιχώ-
ματα που πάνω τους πάτησε το μονοπάτι 
και λάξευσαν τους βράχους. Από δω και 
πέρα, σε κάποια σημεία, χρειάζεται λίγη 
προσοχή γιατί το μονοπάτι δεν συντηρεί-
ται και το φαράγγι είναι ιδιαίτερα βαθύ 
και απότομο. Φτάσαμε μέχρι κάτω, στην 
κοίτη του ρέματος, κοντά σε μια αδιάφο-

ρη τσιμεντένια γέφυρα και επιστρέψαμε 
μετά από έξι συνολικά ώρες στα Επινιανά 
όπου ακολούθησε τρικούβερτο τσιμπού-
σι με λεμονάτο κατσικάκι, πεντανόστιμες 
πατάτες, πίτες και ντόπιο κρασί! Συμπτω-
ματικά είχε τα γενέθλιά του ένας εκ των 
συν-ταξιδευτών… Ο πεντακάθαρος ένα-
στρος ουρανός, ο ασίγαστος Αγραφιώτης, 
οι πυγολαμπίδες που χορεύουν γύρω από 
τις σκηνές μας, δημιουργούν ιδανικές 
συνθήκες για γλυκά όνειρα. 

>>>>> 5η μέρα 29/7/2020: Μετά τα 
Επινιανά και πριν το χωριό Άγραφα 
υπάρχει ένα χωμάτινο δρομάκι που κα-
τηφορίζει στην κοίτη του Αγραφιώτη. 
Ακριβώς εκεί υπάρχει ένα εν λειτουργία 
καρέλι που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα 
μεταλλικό ή ξύλινο κουτί το οποίο κρέμε-
ται, μέσω τεσσάρων καρουλιών – τροχαλι-
ών, από δύο χονδρά συρματόσχοινα, στε-
ρεωμένα σε σταθερές βάσεις εκατέρωθεν 
των οχθών του ποταμού. Με τα καρέλια 
πραγματοποιούνταν οι μετακινήσεις και 

Μονή Στάνας.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ28

μεταφορές προϊόντων όταν, τον χειμώνα 
κυρίως, φούσκωνε ο ποταμός και γινόταν 
αδιάβατος. Δεν παραλείπουμε φυσικά να 
ανεβούμε και να κάνουμε δοκιμαστικό 
μετακίνησης στην απέναντι όχθη, ένας-
ένας με τη σειρά… Στη συνέχεια ακο-
λουθούμε τον ρου του Αγραφιώτη, βα-
δίζοντας πότε μέσα στην κοίτη και πότε 
έξω απ’ αυτήν. Στόχος μας το στενότερο 
σημείο του ποταμού, η Τρύπα Όσκλια-
νης. Με το που φτάνουμε αντικρίζουμε 
ένα μικρό αλλά ιδιαίτερα  εντυπωσιακό 
‘Πανταβρέχει’. Η δεξιά πλευρά του, απ’ 
όπου πέφτουν μικροί καταρράκτες, κα-
λύπτεται από βρύα και υδροχαρή φυτά. 
Από κάτω σχηματίζεται μια μεγάλη και 
βαθιά βάθρα όπου φυσικά το μπάνιο επι-
βάλλεται. Συνεχίζουμε για αρκετή ώρα 
ακόμη μετά την Τρύπα αλλά το τοπίο δεν 
αλλάζει και επιστρέφουμε από τα ίδια. 
Μεσημέριασε για τα καλά και έκανε ανυ-
πόφορη ζέστη. Αφού κάναμε ένα σύντο-
μο πέρασμα από το χωριό Άγραφα όπου 

Φαράγγι Ασπρορέματος.                                                                  Καρέλι στον Αγραφιώτη - Επινιανά.
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Πανταβρέχει στο Φαράγγι Τρύπας.

όλοι έχουν επιδοθεί στο γνωστό άθλημα 
της καλοκαιρινής ραστώνης, συνεχίζουμε 
για το Μοναστηράκι και βρίσκουμε ένα 
ταβερνάκι για λίγο φαγητό και ηλεκτρο-
λύτες. Στυλωμένοι πλέον κινούμαστε για 
τη Βαρβαριάδα και κατασκηνώνουμε δί-
πλα στον Αγραφιώτη, στον περιποιημένο 
περίβολο της εκκλησίας του Ιωάννη του 
Προδρόμου. Δεν μας λείπει τίποτε, έχου-
με ρεύμα, παγκάκια, τραπέζια, πόσιμο 
νερό και προπαντός την ησυχία μας! 

>>>>> 6η μέρα 30/7/2020: Εκτελούμε 
με την ίδια ακρίβεια, όπως κάθε πρωινό, 
τα διαδικαστικά και ξεκινάμε γιατί θέλου-
με να φτάσουμε στον Εύηνο πριν βραδιά-
σει. Πάμε νότια. Σταματάμε να απολαύ-
σουμε την ομορφιά της τεχνητής λίμνης 
των Κρεμαστών με τα γαλαζοπράσινα 
νερά, τα διάσπαρτα νησάκια, τα φιόρδ και 
τους σχηματισμούς των πετρωμάτων στις 
όχθες της. Περνάμε την γέφυρα της Τα-
τάρνας, την τεχνητή λίμνη Καστρακίου 
και μέσω της μεταλλικής γέφυρας Μα-

τσουκίου, έχοντας δεξιά μας την τεχνητή 
λίμνη Στράτου, κατευθυνόμαστε προς 
το Αγρίνιο. Συνεχίζουμε  προς το Θέρμο 
και στα δεξιά μας απλώνεται η μεγαλύ-
τερη λίμνη της Ελλάδας, η Τριχωνίδα.
Δογρή-Μυρτιά-Θέρμο-Κάτω Χρυσοβίτσα 
και επιτέλους φτάνουμε στη Δοσούλα, 
στη δυτική όχθη του Εύηνου ή Φίδα-
ρη, όπου υπάρχει και ένα συμπαθητικό 
ταβερνάκι. Περνάμε στην απέναντι όχθη 
με τα αυτοκίνητα (το καλοκαίρι υπάρχει 
αυτή η δυνατότητα) και κατασκηνώνου-
με κάτω από ένα πλάτανο, σε ένα παρα-
μελημένο χώρο αναψυχής, κάτω ακρι-
βώς από το καρέλι του Εύηνου και τη 
συρματογέφυρα. Αφού αναπτύξαμε τις 
σκηνές και διαπιστώσαμε ότι ο χώρος δι-
αθέτει φως και νερό πόσιμο, κάναμε μια 
σύντομη επίσκεψη στο πέτρινο μονότοξο 
γεφύρι της Αρτοτίβας που είναι χτι-
σμένο στο στενότερο σημείο του Εύηνου, 
από την εποχή της Α΄Ενετοκρατίας,  λίγο 
πριν από την συμβολή του με τον παρα-
πόταμο Κότσαλο. Το βράδυ μας βρίσκει 
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στο ταβερνάκι, δίπλα στον Εύηνο που 
κυλάει τα σκούρα νερά του ακούραστα, 
να απολαμβάνουμε τον καθαρό με όλα 
του τα αστέρια ουρανό και το φωτισμένο 
Στράνωμα γαντζωμένο στον ορεινό όγκο 
της Ναυπακτίας που ορθώνεται απέναντι 
μας. Στην υγειά μας παιδιά γιατί το τέλος 
του οδοιπορικού μας πλησιάζει!

>>>>> 7η μέρα 31/7/2020: Πειστήκα-
με από τον ταβερνιάρη που μας έδωσε 
κάποιες πληροφορίες το προηγούμενο 
βράδυ και αποφασίζουμε να διασχίσου-
με τον Κότσαλο. Κινούμαστε παράλληλα 
με τον Εύηνο και μόλις φτάσουμε σε ένα 
εκκλησάκι (αδιέξοδο) περνάμε από κα-
λοφτιαγμένη συρματογέφυρα στην απέ-
ναντι όχθη, αφήνουμε αριστερά μας τον 
μύλο Πυλαρινού, κρυμμένο πίσω από 
τα δέντρα, και μπαίνουμε στον Κότσαλο. 
Όμορφο ποτάμι, δασωμένο με πλατάνια 
στις όχθες του. Αυτοσχεδιάζουμε γιατί 
δεν υπάρχει μονοπάτι. Περπατάμε άλλο-

τε στις όχθες κι άλλοτε μέσα στην κοίτη, 
προς μεγάλη μας πλέον ευχαρίστηση. 
Συναντάμε μικρούς καταρράκτες, πολλές 
πηγές με πόσιμο νερό, σταχτοτσικνιάδες 
ακόμη και ζαρκάδια. Μετά από πορεία 
3,5 ωρών βρίσκουμε το ‘Πανταβρέχει’ του 
Κότσαλου. Μικρής κλίμακας αλλά ελκυ-
στικότατο που σε καλεί για μπάνιο στη 
βαθιά βάθρα του. Αν συνεχίζαμε για ένα 
ακόμη περίπου χιλιόμετρο θα συναντού-
σαμε το πέτρινο γεφύρι της Δορβιτσάς 
αλλά δυστυχώς δεν μας έφτανε ο χρόνος. 
Επιστρέφουμε από τα ίδια  και απόγευμα 
πλέον ξεκινάμε το ταξίδι της επιστροφής 
με μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο αυτή 
τη φορά, της Αμφιλοχίας.  
Νιώθουμε βαθιά  ικανοποίηση γιατί μπο-
ρέσαμε να ζήσουμε για  λίγες μέρες σε 
αυτό το δώρο της φύσης που, παρά τις 
μικρές ανθρώπινες παρεμβάσεις, παρα-
μένει αλώβητο και ακέραιο ακόμη στις 
μέρες μας.     

Λίμνη Κρεμαστών.
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Στον παραπόταμο του Εύηνου Κότσαλο.
Συρματογέφυρα  στον Εύηνο - Κάτω Δοσούλα.
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ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

επιπλέον σημαίνει ότι:

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

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

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

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

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

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

οί προκαταβολεΣ Σε περίπτωΣή ματαίωΣήΣ τήΣ ΣυμμετοΧήΣ ουτε επίΣτρεφο-
νταί, ουτε ΣυμΨήφίΖονταί με αλλή υποΧρεωΣή του καταβαλλοντοΣ
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ /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 – Διαβολογέφυρο– 
Μονή Τιμίου Προδρόμου
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

ΓΡΑΜΟΣ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΤΙΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΑΛΠΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΟΥ 
Με αναβάσεις στην Τσούκα Πέτσικ 
(2.520 μ.), τη Μαύρη Πέτρα (2.256 μ.),  το 
Περήφανο (2.444 μ. ), την Κιάφα (2.395 μ.), 
την Επάνω Αρένα (2.192 μ.) 
και τις αλπικές λίμνες Γκίστοβα και 
Μουτσάλια
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
01-11-20

ΒΟΡΑΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΔΟΚΑΡΙ
Από  Αετοχώρι (680 μ.) - Δοκάρι (2.119 μ.) 
–  Νότια (640 μ.)
 Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η
Απόσταση: 21,0 χλμ.  Υ.Δ. +1.667 , - 1.812μ.
 Ώρες πορείας: 8-9  Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από  Αετοχώρι (680 μ.) - Γυμνοκορφή (1.798 μ.)
Απόσταση: 13,0 χλμ.  Υ.Δ. +-1.259μ.
 Ώρες πορείας: 5-6    Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπουνίδου 
Ναταλία
✪ Κουλτούκης 
Σπύρος 

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-11-20

ΦΑΛΑΚΡΟ / ΧΑΛΙ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γρανίτη (780 μ.) –Χάλι (1.567 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 15,0 χλμ.  Υ.Δ. +-1.233 μ.
 Ώρες πορείας: 6-7   Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γρανίτη (780 μ.) - κορυφή 1.360 μ. 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 7,0 χλμ. Υ.Δ. +-720 μ.
 Ώρες πορείας: 3-4                  Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπου-
λος 
Παναγιώτης
✪ Πετρούδης
Νίκος

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-11-20

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΣΠΗΛΙΑ ΙΘΑΚΗΣΙΟΥ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γκορτσιά (1.110 μ.) –Μπάρμπα (1.440 
μ.)  – Κόκκα (1.730 μ.) - Σπηλιά Ιθακήσιου 
(1.850 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 11,0 χλμ.  Υ.Δ. +-1.433 μ.
 Ώρες πορείας: 5-6                   Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Βαλμάς 
Μιχάλης
✪ Λάιου
Μαρία

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-11-20

ΒΟΥΡΙΝΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χρώμιο (950 μ.) – 
κορυφή Ντριστινίκος (1.863 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 10,0 χλμ.  Υ.Δ. +-1.166 μ.
 Ώρες πορείας: 5-6                   Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ουσταμπα-
σίδης
Αλέξανδρος
✪ Τσιλιμιγκά-
κης
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-11-20

ΑΓΓΙΣΤΡΟ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άγγιστρο (290 μ.) -
κορυφή Τσιγγέλι (1.345 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 14,0 χλμ. Υ.Δ. +-1.192 μ.
 Ώρες πορείας: 5-6                   Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ελευθεριά-
δης Χρήστος
✪ Τσιακάλη
Κατερίνα



ΤΕΥΧΟΣ 196, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 37

ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ /ΔεΚεΜΒΡΙοσ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ
06-12-20

ΠΙΕΡΙΑ
ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΓΟΙ
Από Σκοτεινά ή Μόρνα (630 μ.) – 
Πέντε Πύργοι (1.705 μ.) – Μέση Μηλιά 
(1.000 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 16,0 χλμ. Υ.Δ. +-1.140 μ.
 Ώρες πορείας: 7                    Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ παναγιώτης 
Κυριακόπουλος
✪ Καμπάκης
γιώργος

ΚΥΡΙΑΚΗ
13-12-20

ΑΣΚΙΟ
«ΓΟΥΡΝΟΧΑΡΑ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗ»
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Βλάστη (1.330 μ.) –Σινιάτσικο (2.107 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 19,0 χλμ. Υ.Δ. +-1.517 μ.
 Ώρες πορείας: 8                   Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Βλάστη (1.330 μ.) –Μουρίκι (1.699 μ.) – 
Βλάστη (1.200 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 12,0 χλμ.   Υ.Δ. +814, -831 μ.
 Ώρες πορείας: 4-5      Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπατζάκης
Νίκος
✪ Κούγκας 
Γιώργος

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-12-20

ΟΛΥΜΠΟΣ / ΓΚΟΛΝΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Αποστόλους Λιτοχώρου (500 
μ.) – Γκόλνα ( 1.033 μ.) – Γιάννακα ρέμα - 
Ενιπέας – Λιτόχωρο (320 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 12,5 χλμ.    Υ.Δ. +1.200, -1.000 μ.
 Ώρες πορείας: 6-7        Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ αρβανίτης 
Ηλίας
✪ πιπιλιαγκό-
πουλος
νίκος

ΠΕΜΠΤΗ
24-12-20

ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 
27-12-20

ΜΕΤΕΩΡΑ
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης  
Κυριακόπουλος
✪ Γιώργος
Καμπάκης
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ΚΥΡΙΑΚΗ
03-01-21

ΣΕΪΧ ΣΟΥ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Τριανδρία, Ξενοδοχείο, ύψωμα 422
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η
Απόσταση: 11,0 χλμ.          Υ.Δ. +-473 μ.
 Ώρες πορείας: 3-4                    Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιαννικόπουλος
Ανέστης
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-01-21

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Κοπή πίτας καταφυγίων
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χορτιάτη (640 μ.) – Κολοσούρτη 
(1.079 μ.)  – καταφύγιο ΣΕΟ (1.000 μ.), 
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η
Απόσταση: 12,0 χλμ.          Υ.Δ. +-636 μ.
 Ώρες πορείας: 5                    Β.Δ. 1-2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 «Μονοπάτι των παγοποιών»
Από Χορτιάτη (640 μ.) – καταφύγιο ΣΕΟ 
(1.000 μ.), 
Απόσταση: 8,0 χλμ.          Υ.Δ. +-375 μ.
 Ώρες πορείας: 3               Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-01-21

ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από μονή Αγ. Αναστασίας (380 μ.) –
Καλογερικό (985 μ.) – Ομβριανός (1.006 
μ.) –  Πετροκέρασα (520 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 18,0 χλμ.    Υ.Δ. +1.000, -856 μ.
 Ώρες πορείας: 7-8       Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ζήκου
Κώστας
✪ Ξανθόπουλος
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-01-21

ΒΟΡΑΣ / Κοπή ορειβατικής πίτας 
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από χιονοδρομικό Καϊμακτσαλάν (2.070 μ.) 
– προφ. Ηλίας (2.519 μ.) – Κουτσούμπεη 
(2.440 μ.) 
Απόσταση: 12,0 χλμ.          Υ.Δ. +-800 μ.
 Ώρες πορείας: 5                    Β.Δ. 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από χιονοδρομικό Καϊμακτσαλάν (2.070 μ.) 
– προφ. Ηλίας (2.519 μ.) 
Απόσταση: 7,0 χλμ.          Υ.Δ. +-463 μ.
 Ώρες πορείας: 3               Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
31-01-21

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Κορομηλιές (870 μ.) 
– Κάτω Πύργος (1.339 μ.) – Καρυά (940 μ.) 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 14,0 χλμ.          Υ.Δ. +710, -649 μ.
 Ώρες πορείας: 5-6                    Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυιδόπουλος
Γιώργος
✪ Φρούτης
Θόδωρος
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ενιαιο συστημα καθορισμου βαθμου δυσκολιασ διαδρομων
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Κείμενο: ανέστης γιαννικόπουλος
φωτογραφίες: ανέστης γιαννικόπουλος, έλένη Βαχαρίδου, γιώργος τσαρδούνης

ο οΛυΜΠοσ ΚΑΙ ο 
ΒΑσΙΛΗσ ΙΘΑΚΗσΙοσ
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Ο Όλυμπος είναι το βουνό που 
συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με 
τον πολιτισμό της φυλής μας. 
Ξεπετάγεται από τα έγκατα της 

γης, μόνος, δίπλα στο πέλαγος, νεφοσκε-
πής και αγέρωχος, ψηλότερος από όλα τα 
άλλα βουνά της Ελλάδας. Πυκνά δασω-
μένες πλαγιές στεφανώνουν τις γυμνές 
πέτρινες κορυφές του, που σκεπασμένες 
με άλιωτα χιόνια αστράφτουν στον ήλιο 
του Αιγαίου.
Η σημασία της λέξης Όλυμπος χάνεται 
στα βάθη της προϊστορίας. Μάλλον πρό-
κειται για  λέξη με σημιτική ρίζα (uluw-
en-bos) που θα πει «ψηλά-θεϊκή δύναμη». 
Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή σημαίνει 
«ψηλό βουνό». 
Ο Όλυμπος ήταν το ιερό βουνό των προ-
ελληνικών ακόμη φύλων που κατοικού-
σαν στον χώρο. Στις πλαγιές του βρέθη-
καν ίχνη κατοίκησης από τη λίθινη ακό-
μη εποχή (πέτρινοι πελέκεις, οψιδιανοί 
λίθοι κ.α.). Δέσποζε με τον τεράστιο όγκο 
του στον χώρο της κεντρικής Ελλάδας 
και ήταν πλαισιωμένο με μύθους και 
θρύλους για θεούς, νύμφες και δαίμονες 
που προκαλούσαν αρχέγονους φόβους. Ο 
Ησίοδος στη «Θεογονία» τοποθετεί τους 
δώδεκα κύριους θεούς του ελληνικού 
Πανθέου στον Όλυμπο, επικουρούμε-
νους από τις ολύμπιες νύμφες. Ο τυφλός 
αοϊδός Όμηρος (όμηρος=μη οράν δηλ. 
αυτός που δεν βλέπει) αναφέρει πολλές 
φορές τον Όλυμπο σαν την κατοικία των 
θεών. Χαρακτηριστική είναι η μνεία του 
στη θ’ ραψωδία της Ιλιάδας:

Όπως μας ενημερώνει ο καθηγητής αρ-
χαιολογίας Δημήτρης Παντερμαλής, στις 
δυτικές υπώρειες του Ολύμπου και σε 
υψόμετρο 1.000 μέτρων βρισκόταν το 
Πύθιον, το ιερό του Δελφικού Απόλλω-
να. Από αυτό το ιερό ο γεωμέτρης Ξενα-
γόρας, γιός του Ευμήλου, είχε μετρήσει 
στα ελληνιστικά χρόνια με διόπτρα και 
με πολύπλοκους γεωμετρικούς υπολογι-
σμούς το ύψος του Ολύμπου. Το αποτέ-
λεσμα χαράχθηκε σε αναθηματική στήλη 
στο ιερό του θεού, πράγμα που μνημο-
νεύεται και από τον περιηγητή Πλούταρ-
χο τον 2ο αι. μ.Χ. Ο Ξεναγόρας κατέληξε 
ότι το ύψος του Ολύμπου από το σημείο 
μέτρησης ήταν 1960 μέτρα. Αν προσθέ-
σουμε και το υψόμετρο του ιερού από 
όπου έκανε τους υπολογισμούς του που 
ήταν περίπου 1.000 μέτρα, καταλήγουμε 
στα 2.960 μέτρα, αποτέλεσμα που δεν δι-
αφέρει από το ύψος του Μύτικα που με-
τρημένο με σύγχρονες μεθόδους βρέθηκε 
ότι είναι 2.918 μέτρα.
Η λατρεία των αρχαίων θεών αναπτύχθη-
κε περισσότερο στην ανατολική πλευρά 
τού Ολύμπου που κοιτά τη θάλασσα. Στα 
Λείβηθρα υπήρχε σπουδαίο ιερό του 
Διονύσου καθώς επίσης και ο αρχικός 
τάφος του Ορφέα. Ο πιο διάσημος όμως 
τόπος λατρείας του ολύμπιου Δία ήταν 
το Δίον, ενώ στις γύρω χαράδρες και τις 
πηγές λατρεύονταν οι ολύμπιες Νύμφες.

Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν,

Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος

ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο·

αὐτὸς δέ σφ᾽ ἀγόρευε, θεοὶ δ᾽ ὑπὸ πάντες ἄκουον

κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,

ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.

μήτέ τις οὖν θήλεια θεὸς τό γε μήτέ τις ἄρσην

πειράτω διακέρσαι ἐμὸν ἔπος, ἀλλ̓  ἅμα πάντες

αἰνεῖτ ,̓ ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα.

Στην πάσα γης απάνω απλώνουνταν η 
Αυγή η κροκομαντούσα, κι έκραξε ό Δίας 
ο κεραυνόχαρος τους αθανάτους όλους να 
'ρθούν στου Ολύμπου του πολύκορφου 
την πιο αψηλή τη ράχη,
κι ατός του αναμεσό τους μίλησε, κι όλοι 
οι θεοί γρικούσαν:
«Όσοι θεοί που ζουν στον Όλυμπο κι 
όσες θεές, γρικήστε, το τι η καρδιά στα 
στήθη μέσα μου με σπρώχνει να μιλήσω: 
αρσενικός θεός κανένας σας και θηλυκός 
κανένας μην αψηφήσει λέω το λόγο μου, 
μόνο συγκλίνετε όλοι σε ό,τι θα πω, μιαν 
ώρα αρχύτερα τούτη η δουλειά να γένει. 
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Ο ορειβάτης Νίκος Νέζης αναφέρει σε βι-
βλίο του τα παρακάτω: 
«Πάνω στον κύριο όγκο του Ολύμπου έχουν 
βρεθεί (και αναφερθεί) από παλιούς εξερευ-
νητές και ορειβάτες, εκατοντάδες μεγάλες 
συμμετρικές κεραμικές πλάκες διαστάσεων 
περίπου 30x40x3 εκατοστά, οι οποίες ήταν 
στρωμένες σε μερικές κορυφές με την μορ-
φή κυκλικών δαπέδων (σχεδόν ίδιες πλά-
κες υπάρχουν στον αρχαιολογικό χώρο του 
Δίου).  Υπολείμματα των κεραμιδιών αυτών, 
λίγα μεγάλα κομμάτια και πολλά θραύσμα-
τα βρίσκονται ακόμα και σήμερα στις κορυ-
φές Πάγος (2.552 μ.), Καλόγερος (2.677 
μ.), Φράγκου Αλώνι, Μεταμόρφωση, 
Κακάβρακος (2.619 μ.), Πύργος και Δι-
ακόπτης. Τα κυκλικά δάπεδα μάλλον θα 
υπήρχαν σε 2 ή 3 κορυφές (Φράγκου Αλώνι, 
Κακάβρακος ίσως και Μεταμόρφωση) ενώ 
στις υπόλοιπες φαίνεται ότι οι κεραμικές πλά-
κες μεταφέρθηκαν αργότερα για διάφορους 

λόγους (βωμοί, μετερίζια, οροθετήσεις κλπ.) Η 
ύπαρξη των κεραμικών αυτών δαπέδων στις 
κορυφές του Ν-ΝΔ τμήματος του Ολύμπου 
και οι μαρτυρίες για την αναγραφή δύο λατι-
νικών κεφαλαίων γραμμάτων σε πολλές πλά-
κες, σε συνδυασμό με την ιστορία της περιο-
χής και τη δράση των ρωμαϊκών λεγεώνων 
το 2ο π.Χ. αιώνα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
πιθανόν στις κορυφές αυτές να είχαν εγκα-
ταστήσει οι Ρωμαίοι τα παρατηρητήρια και 
τις φρουρές τους. Θραύσματα κεραμιδιών, 
διαφόρων ειδών έχουν βρεθεί και στις κορυ-
φές Σκολιό (2.905 μ.) και Άγιος Αντώνιος 
(2.816 μ.), μαζί με λίγα υπολείμματα αρχαί-
ων κτισμάτων (κυρίως στο Σκολιό). Πιθανόν 
να πρόκειται για αρχαίους βωμούς, ή για 
φρυκτωρία ή και για τόπους θυσιών που αρ-
γότερα χρησίμευαν με διάφορες προσθήκες 
για χριστιανική λατρεία».
Ο Πλούταρχος που έζησε τον 2ο αι. μ.Χ., 
αναφέρει ότι σε τακτά χρονικά διαστήμα-

Οι κορυφές Πάγος, Καλόγερος Ι και Καλόγερος ΙΙ.



ΤΕΥΧΟΣ 196, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 45

τα, ανέβαιναν πομπές στις κορυφές του 
Ολύμπου, οδηγώντας μικρά ζώα που τα 
θυσίαζαν στον Δία. Στη συνέχεια έκαι-
γαν στη φωτιά του βωμού το κρέας, που 
ήταν το μερίδιο του θεού, συγκέντρωναν 
τη στάχτη σε σωρό και χάραζαν επάνω 
της κάποια γράμματα. Όταν τον επόμε-
νο χρόνο ανέβαιναν ξανά, έβρισκαν τα 
πάντα άθικτα αφού ούτε αέρας φυσού-
σε εκεί για να σβήσει τα γράμματα ούτε 
βροχή έπεφτε για να διαλύσει το σωρό. Η 
αξία αυτής της πληροφορίας εντοπίζεται 
στη μετεωρολογική παρατήρηση που εν 
μέρει είναι ορθή, αφού όντως οι βροχές 
και οι καταιγίδες στον Όλυμπο ξεκινούν 
συνήθως από υψόμετρο χαμηλότερο από 
τις κορυφές. Ιδιαίτερη όμως σημασία έχει 
η ακόλουθη μαρτυρία, καθώς ενισχύει τις 
σποραδικές αναφορές των αρχαίων συγ-
γραφέων για ένα βωμό του Διός στην κο-
ρυφή του Ολύμπου. 

«Κάποιος που είχε ανέβει στον Όλυμπο, στα 
χρόνια της όψιμης αρχαιότητας, έλεγε πως 
όταν έφθασε εκεί αντιλήφθηκε ένα παράξενο 
φαινόμενο. Τα σύννεφα αντί να βρίσκονται 
ψηλά, ήταν πιο χαμηλά από το σημείο που 
στεκόταν. Εκεί σιγά-σιγά πύκνωναν, άστρα-
φτε και βροντούσε και σε λίγο άρχιζε η βρο-
χή, ενώ ψηλότερα υπήρχε αιθρία». 
Με τις εμπειρίες αυτές εξηγούσαν οι αρ-
χαίοι όσα λέγονταν για τις κορυφές των 
ψηλών βουνών, ότι δηλαδή διαπερνούν 
τη ζώνη των καιρικών φαινομένων και 
μένουν ανεπηρέαστες απ’ αυτά. 
Στην αποστρογγυλεμένη και φιλόξενη 
κορυφή Άγιος Αντώνιος σε υψόμετρο 
2817 μ., νοτίως του Μύτικα και 100 μέ-
τρα χαμηλότερα από αυτόν, εντοπίστηκε 
το 1961 ένα ιερό του ολυμπίου Διός, που 
τα παλαιότερα ευρήματά του χρονολο-
γούνται στα ελληνιστικά χρόνια. Τα πε-
ρισσότερα προήλθαν από την εκσκαφή 

Το τρίγωνο των κορυφών με τα ιερά των Θεών.
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για τη θεμελίωση μετεωρολογικού σταθ-
μού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για μικρές μαρμάρινες στή-
λες, θραύσματα γλυπτών, κομμάτια από 
αγγεία και χάλκινα νομίσματα που ήταν 
θαμμένα μέσα σε παχύ στρώμα στάχτης, 
καμένων ξύλων και οστών μικρών ζώων. 
Άλλα ευρήματα υπήρχαν σκορπισμέ-
να στην επιφάνεια, όπως τα δύο βάθρα 
αγαλμάτων που βρίσκονται ακόμα στην 
κορυφή. Φαίνεται ότι, όπως συνηθιζό-
ταν στην αρχαιότητα, μετά από χρόνια 
χρήσης έθαβαν σε λάκκο τα υπολείμματα 
των θυσιών και τα αναθήματα που είχαν 
στο μεταξύ φθαρεί. Σε τρεις από τις στή-
λες διαβάζεται ακόμα το όνομα του Ολυ-
μπίου Διός. Πιθανότατα στην ίδια κορυ-
φή είχε εντοπίσει ο Γερμανός Helmut 
Schaffel, το καλοκαίρι του 1923, ίχνη 
βωμού και όστρακα αγγείων. Δεν απο-
κλείεται το ιερό αυτό στον Άγιο Αντώνιο, 
στα 2817 μέτρα, να είναι το ίδιο ιερό του 
ολυμπίου Διός για το οποίο μιλούν οι αρ-

χαίοι συγγραφείς. Μέρος των ευρημάτων 
εκτίθεται σήμερα στην πτέρυγα Ολύμπου, 
στο μουσείο του Δίου. Πληροφορίες ορει-
βατών αναφέρουν διάσπαρτες αρχαιότη-
τες και σε άλλες κορυφές του Ολύμπου.
Όλοι οι ορειβάτες ανά τον κόσμο, θεω-
ρούν την ανάβαση στο ιερό βουνό ως ένα 
τάμα στην ορειβασία, ένα προσκύνημα 
στους παλιούς θεούς και μια αναβάπτιση 
στην αρμονία και την ομορφιά της μονα-
δικής φύσης του Ολύμπου. Τελικός στό-
χος όλων είναι η ανάβαση στις δυο ψη-
λότερες κορυφές της Ελλάδας, τον Μύτι-
κα στα 2.918 μέτρα και το Στεφάνι, τον 
θρόνο του Δία στα 2.909 μέτρα. Η λέξη 
Μύτικας προέρχεται μάλλον από τη λέξη 
«μύτη» με την έννοια της αιχμής, της 
ακίδας και παραπέμπει στην έκφραση «η 
μύτη του βουνού». Ο Μύτικας στην αρχαι-
ότητα ονομαζόταν και Πάνθεον καθώς 
οι πρόγονοί μας θεωρούσαν ότι εκεί συ-
ναντιόνταν οι θεοί, ενώ ο θρόνος του Δία 
βρισκόταν στο παρακείμενο Στεφάνι.

H επιβλητική κορυφή "Στεφάνι".
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Δυο είναι τα κύρια μονοπάτια που οδη-
γούν στο Μύτικα. Το πρώτο είναι μέρος 
του ευρωπαϊκού μονοπατιού «Ε4» και 
ξεκινά από τη θέση Πριόνια, δίπλα στις 
πηγές του ποταμού Ενιπέα, περνά από 
το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στα 
2000 μ. στη θέση Μπαλκόνι, στη συνέ-
χεια ανηφορίζει κάθετα τη Χονδρομεσο-
ράχη και αφού διασχίσει τα Ζωνάρια, 
ανεβαίνει το Λούκι του Μύτικα που 
οδηγεί στην κορυφή της Ελλάδας. 
Το άλλο μονοπάτι που καταλήγει και 
αυτό στις ψηλότερες κορυφές του Ολύ-
μπου, ξεκινά λίγο πριν τα Πριόνια από 
τη θέση «Γκορτσιά». Αρχικά διασχίζει 
πυκνό δάσος οξιάς, περνά από το ξέφω-
το τής Μπάρμπας και ανηφορίζει για το 
διάσελο τής Κόκκας. Συνεχίζει μέσα σε 
δάσος κωνοφόρων ως τη διασταύρωση 
μονοπατιών του Στράγγου από όπου ξε-
κινά ένα μικρό αδιέξοδο μονοπάτι με νο-
τιοδυτική κατεύθυνση που μετά από 500 
περίπου μέτρα καταλήγει στη σπηλιά του 
Ιθακήσιου. 

Ήταν το 1964 όταν, δεκατριάχρονος πρό-
σκοπος τότε, ακολούθησα την ομάδα μου 
στην περιπετειώδη ανάβαση από την 
Πλάκα Λιτόχωρου, όπου είχαμε κατα-
σκηνώσει, για την κατάκτηση του μυθι-
κού Ολύμπου. Το πρώτο βράδυ μετά από 
ολοήμερη πορεία φθάσαμε εξαντλημένοι 
στη σπηλιά του Ιθακήσιου σε υψόμετρο 
1.840 μέτρων. Ο αρχηγός της ομάδας μάς 
ενημέρωσε ότι βρισκόμασταν στη «Σπη-
λιά των Μουσών» και προς επίρρωση 
των λεγομένων του μας έδειξε στο αμυ-
δρό φως του λυκόφωτος τα ονόματα των 
εννέα ολύμπιων Μουσών στον κάθετο 
βράχο. Οι λέξεις ήσαν γραμμένες ανάκα-
τα στις εξοχές του βράχου με λευκή και 
θαλασσιά μπογιά: ΕΡΑΤΩ, ΕΥΤΕΡΠΗ, 
ΘΑΛΕΙΑ, ΚΛΕΙΩ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΜΕΛ-
ΠΟΜΕΝΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ και 
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, όλες κόρες του Δία και 
της Μνημοσύνης. Εντυπωσιασμένοι και 
με την παιδική μας φαντασία να ζωντα-
νεύει τους μύθους που διδασκόμασταν 
στο σχολείο, κοιμηθήκαμε τυλιγμένοι με 

Η Σπηλιά του Ιθακήσιου ή το Άσυλο των Μουσών
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Το όνομα της Μούσας Ευτέρπης και της Μούσας Ουρανίας.
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μια στρατιωτική κουβέρτα γύρω από την 
πρόχειρη φωτιά που άναψε ο αρχηγός. Η 
φωτιά τριζοβολούσε και φούντωνε κάθε 
φορά που την τροφοδοτούσαν με ξερό-
κλαδα οι σκοποί για να μας ζεσταίνει όλη 
τη νύχτα. Και εγώ μισοκοιμισμένος, έβλε-
πα τα ονόματα να μεταμορφώνονται σε 
πανέμορφες αέρινες νύμφες που χόρευ-
αν στην αντανάκλαση της φωτιάς στους 
νοτισμένους βράχους πάνω από τα κεφά-
λια μας. 
Δεν γνωρίζαμε τότε ότι ήμασταν απρό-
σκλητοι επισκέπτες στον χώρο που μέχρι 
πριν λίγα χρόνια ανήκε σε έναν επιφα-
νή Έλληνα ζωγράφο. Σε αυτή τη σπηλιά 
έζησε και ζωγράφισε για είκοσι και πλέον 
χρόνια από το 1928 ως το 1950 ο Βασί-
λης Ιθακήσιος, κατά κόσμο Βασίλης Γε-
ωργανάς που αγάπησε τον Όλυμπο όσο 
κανένας άλλος. Εγκαταστάθηκε στη ρηχή 
σπηλιά που της έδωσε το όνομα “Άσυλο 
Μουσών” και ήταν αυτός που έγραψε τα 
ονόματά τους στον βράχο. 
«Ο Βασίλης Γεωργανάς γεννήθηκε το 
1879 στη Μυτιλήνη και επέλεξε το παρω-

νύμιο Ιθακήσιος  με το οποίο και υπέγραφε 
τα έργα του επειδή ο πατέρας του ήταν από 
την Ιθάκη. Αρχικά ασχολήθηκε με τη φωτο-
γραφία και έφηβος ακόμη πήγε στη Σμύρνη 
κοντά στον περίφημο για την εποχή του ζω-
γράφο Παναγιώτη Πολυχρόνη ο οποίος τον 
μύησε στη ζωγραφική. Σπούδασε στη σχο-
λή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και το 1898 
ταξίδεψε με υποτροφία στην Αμβέρσα για 
να μελετήσει την εξέλιξη της Φλαμανδικής 
καλλιτεχνικής κίνησης. Το 1900 εγκαταστά-
θηκε στη Σμύρνη όπου τα έργα του γνώρι-
σαν τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική 
αξία. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 
1922 επέστρεψε στην Αθήνα έχοντας χάσει 
τα πάντα και ξεκίνησε όπως και πολλοί άλλοι 
πρόσφυγες από το μηδέν. Κατέφυγε το 1923 
στην Κεφαλονιά, όπου αποτύπωνε τις ομορ-
φιές του Αίνου. Το 1928 γνώρισε τον βοσκό 
και κυνηγό αγριόγιδων Χρήστο Κάκαλο από 
το Λιτόχωρο, μια γνωριμία που σφράγισε 
όλη την υπόλοιπη ζωή του. 
Ο αξέχαστος Χρήστος Κάκαλος ήταν αυτός 
που στις 2 Αυγούστου 1913, έναν περίπου 
χρόνο μετά την επική απελευθέρωση της 
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Μακεδονίας από τους Οθωμανούς, οδήγησε, 
μετά από πολυήμερη ανάβαση, τον Ελβετό 
φωτογράφο Φρεντ Μπουασονά και τον 
συντοπίτη του ποιητή και ζωγράφο Ντανιέλ 
Μπο-Μποβί στον Μύτικα και μάλιστα το 
τελευταίο κομμάτι το διέσχισε ξυπόλυτος. 
Οι τρείς αυτοί ορειβάτες θεωρείται ότι ήταν 
οι πρώτοι που κατέκτησαν τον Μύτικα και 
κέρδισαν επάξια μια περίοπτη θέση στο 
Πάνθεον του Ολύμπου. Οι ατμοσφαιρικές 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Μπουασο-
νά, έτυχαν ενθουσιώδους αποδοχής από το 
ευρωπαϊκό κοινό της εποχής και θεωρούνται 
ακόμη και σήμερα σπουδαία έργα τέχνης.
Ο Ιθακήσιος με οδηγό τον Κάκαλο περιπλα-
νήθηκε στα μονοπάτια του Ολύμπου και 
τόσο εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της 
φύσης που με παρότρυνση τού συντρόφου 
του εγκαταστάθηκε στη σπηλιά, που έγινε 
η κατοικία του για τα επόμενα είκοσι καλο-
καίρια από το 1928 ως το 1950, ενώ τους 
χειμώνες ξεχείμαζε στο κοντινό Λιτόχωρο, 
στη σκιά του Ολύμπου. Όταν ο Κάκαλος του 
έδειξε την ανώνυμη ως τότε σπηλιά του είπε: 
“εδώ ούτε το χιόνι πιάνει, ούτε το νερό στέ-
κεται”.
Ζωγράφισε πάνω από 500 πίνακες απαθανα-
τίζοντας τα τοπία του Ολύμπου με μοναδικό 

τρόπο και έγινε παγκόσμια γνωστός τόσο για 
τα έργα του, όσο και για τη ζεστή φιλοξενία 
που παρείχε στους επισκέπτες του. 
Ο ίδιος έλεγε: “Οπωσδήποτε ο Όλυμπος και 
η εναλλασσόμενη ομορφιά σ’ όλες τις ώρες 
και σ’ όλες τις εποχές είναι η μοναδική μου 
ανεξάντλητος πηγή και συχνά-πυκνά μου 
γίνεται αφορμή να ζωγραφίσω με το παλιό 
πάθος που μαραίνεται με τα χρόνια και την 
παλιά ζέση που κρυώνει με την παρουσία 
των νέων θεών που προσπαθούν να μας 
εκμαυλίσουν με την μουσική των Σειρήνων 
(εφημ. Βραδυνή 9/07/1953)”.
 Ήθελε να ζήσει κοντά στη Φύση, να τη χα-
ρεί, να τη ζωγραφίσει και να την γνωστοποι-
ήσει στον κόσμο μέσα από τις εκθέσεις του. 
Να τη δει πολύς κόσμος, να την αγαπήσει 
και να παρακινηθεί να βγει στο ύπαιθρο, να 
ανέβει στο βουνό, όπως έκαναν μέχρι τότε 
ελάχιστοι. Αργότερα βέβαια δημιουργήθη-
καν οργανωμένες ομάδες που τις αποτελού-
σαν εκείνοι που είχαν γίνει στο μεταξύ μέλη 
στον “Οδοιπορικό”, την “Υπαίθριο Ζωή”, τον 
“Πάνα”, τον “Ορειβατικό” και σε άλλα εκδρο-
μικά και φυσιολατρικά σωματεία που είχαν 
ιδρυθεί εκείνη την εποχή.
Το 1941 οι Γερμανοί κατακτητές διώχνουν 
τον Ιθακήσιο από τη σπηλιά του και αρπά-



ζουν όσα έργα είχε, στο σπίτι που έμενε στο 
Λιτόχωρο, ο γνωστός πια σε όλη την Ευρώ-
πη καλλιτέχνης. Ο Ιθακήσιος δεν ενέτασσε 
τον εαυτό του σε κάποια καλλιτεχνική σχολή 
παρ’ ότι τα έργα του θα μπορούσαν να θεω-
ρηθούν ως νέο-ιμπρεσιονιστικά. 
Όταν δεν ζωγράφιζε ασχολείτο με τη συντή-
ρηση των πηγών και των μονοπατιών, κα-
τέγραφε τη χλωρίδα και αγωνιζόταν για τη 
διάσωση και την προστασία των αγριόγιδων 
και των ζαρκαδιών του Ολύμπου. Το 1950 
σε ηλικία 71 ετών αποσύρθηκε οριστικά από 
το καταφύγιό του, αλλά εξακολουθούσε να 
ζωγραφίζει από «το χωριό του» όπως απο-
καλούσε το Λιτόχωρο. 
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε 
στο γηροκομείο «Ευγηρίας Μέλαθρον» στη 
Νίκαια. Το 1977 όταν πάτησε πια έναν αι-
ώνα βίου, στερημένος από τη μοναδική του 
αγάπη τον Όλυμπο, έπεσε σε βαθιά κατάθλι-
ψη. Σε βαθιά γηρατειά, έτοιμος πια για το με-
γάλο ταξίδι, αναζητούσε το δικό του “Άσυλο 
των Μουσών”. Μόνη του έγνοια ήταν η 
επιστροφή στις κορφές, στη Σπηλιά του. Λέ-
γεται ότι η διεύθυνση του γηροκομείου προ-



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ52

βληματίστηκε και τελικά το 1977 συνεννοή-
θηκε με το Γ.Ε.Σ., ώστε κάποιο ελικόπτερο, 
που για υπηρεσιακούς λόγους θα πήγαινε 
προς τον Όλυμπο, να τον πέρναγε για λίγο 
απ’ τα γνωστά του μονοπάτια. Το πρόγραμ-
μα είχε κανονιστεί και ο γέροντας είχε ξα-
νανιώσει... Όμως ο γιατρός του ιδρύματος, 
την τελευταία στιγμή, ματαίωσε το ταξίδι. Κι 
εκείνος, το ίδιο βράδυ, σηκώθηκε, ντύθηκε 
τα ορειβατικά του και προσπάθησε να φύγει 
μόνος του για το βουνό. Δρασκελίζοντας το 
παράθυρο έπεσε και χτύπησε θανάσιμα. Το 
πνεύμα του, όπως λένε, πέταξε ελεύθερο για 
πάντα στο αγαπημένο του βουνό. Το 1989, 
τα οστά του μεταφέρθηκαν και εναποτέθη-
καν στην ανατολική άκρη της σπηλιάς, σε 
καλλιμάρμαρο μνημείο με την επιγραφή: 
«Εδώ έζησε 20 χρόνια ο Ζωγράφος Βασίλης 
Ιθακήσιος». Στο γηροκομείο ο ζωγράφος του 
Ολύμπου δώρισε τους τελευταίους 27 πίνα-
κες που είχε ακόμη στην κατοχή του.
Ο Όλυμπος υπήρξε το σπίτι και η οικογένειά 
του. Εμπνεύστηκε από αυτόν και αφιέρωσε 
όλη την ενεργητικότητά του στην ανάδειξη 
και την υπηρεσία του θεϊκού όρους. Προς 
τιμή του η σπηλιά ονομάζεται πλέον Σπη-
λιά Ιθακήσιου, παρέχοντάς του μια θέση 
στην αιωνιότητα.

Κάποτε σε επιστολή του περιέγραψε όλη τη 
φιλοσοφία ζωής του με τους παρακάτω στί-
χους:

…Ο Όλυμπος λοιπόν είναι ο Παρθενώνας της 
Ελληνικής Φύσεως.
Είδα ανατολές ηλίου απλησίαστες από την 
τέχνη
και εχόρτασα δύσεις και φεγγαροβραδιές,
μα και ολόφωτα μεσημέρια
και είδα χιόνια που να αρχίζουν από την 
κορφή του
και να φθάνουν ως τα νύχια, ως τη θάλασσα 
του Θερμαϊκού,
ένα ηλιόλουστο άφθαστης Ελληνικής ομορ-
φιάς,
που θα έλεγε κανείς ότι ένας γλύπτης,
ένας μεγάλος καλλιτέχνης το ελάξεψε.
Εκπληκτικό θέαμα μα την αλήθεια,
που δύο μάτια και μια μόνη αίσθησις
δεν ήταν αρκετά να το χαρούνε…»

Το πρωί αγουροξυπνημένοι τυλίξαμε τις 
στρατιωτικές κουβέρτες και σβήσαμε τη 
φωτιά. Δεν γνωρίζαμε ότι με το άναμμα 
της φωτιάς συμβάλαμε χωρίς να το θέ-
λουμε στην καταστροφή των «βραχογρα-
φιών» του εμπνευσμένου ζωγράφου του 
Ολύμπου.
Σήμερα δεν υπάρχουν πλέον οι ζωγρα-
φιές και οι «Νύμφες» του Βασίλη Ιθακή-
σιου. Καταστράφηκαν τόσο από τις αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
στον Όλυμπο το χειμώνα, όσο και από 
τις φωτιές που άναβαν οι βοσκοί και οι 
κυνηγοί τις παγωμένες νύχτες. Ίσως εί-
μαι από τους τυχερούς που οι παιδικές 
μνήμες παραμένουν ακόμη ζωντανές να 
μου θυμίζουν τον Ιθακήσιο μέσα από το 
αποτύπωμα που είχε αφήσει στον βράχο. 
Συνεχίσαμε στην πρωινή δροσιά για την 
Πετρόστρουγκα όπου θα έβλεπα για 
πρώτη φορά στη ζωή μου ρόμπολα, τους 
αιωνόβιους γίγαντες με τον χοντρό υψι-
τενή κορμό και τον θωρακόμορφο φλοιό. 
Σήμερα, μετά τον Στράγγο, το μονοπά-
τι περνά από το νεόδμητο καταφύγιο 
της Πετρόστρουγκας και βγαίνει στην 
αλπική ζώνη λίγο πριν την κορυφή της 
Σκούρτας με υψόμετρο 2.476 μέτρα. 

Ο τάφος του Ιθακήσιου.



Από εκεί μέσω του Λαιμού, με θέα σε 
όλο το βόρειο κομμάτι του Ολύμπου, που 
κόβει την ανάσα, τραβερσάρει τα βράχια 
στα Καγκέλια και μετά το Πέρασμα του 
Γιώσου καταλήγει στο οροπέδιο των 
Μουσών. Πρόκειται για το ομορφότε-
ρο αλπικό οροπέδιο στην Ελλάδα. Περι-
κλείεται από τις ψηλότερες κορυφές της 
χώρας, βόρεια από τον προφ. Ηλία (2.788 
μ.), δυτικά από τη Μεγάλη Τούμπα (2.787 
μ.), νότια από τον τεράστιο κάθετο βράχο 
του Στεφανιού (2.909 μ.) ενώ στα ανατο-
λικά ξανοίγεται ένα υπέροχο μπαλκόνι 
στο Αιγαίο με την ομορφότερη ανατολή 
ήλιου που μπορεί να δει κανείς. Συνήθως 
τις απογευματινές ώρες μαζεύονται στο 
οροπέδιο κοπάδια από αγριόγιδα για να 
βοσκήσουν στο τρυφερό αλπικό χορτάρι. 
Στο οροπέδιο αυτό, που πήρε και το όνο-
μά τους, κατοικούσαν οι Ολυμπιάδες 
Μούσες. Οι Μούσες ήταν εννέα θεότητες 
και είχαν πατέρα τον θεό Δια και μητέ-
ρα την Τιτανίδα Μνημοσύνη. Επρόκει-
το για πανάρχαιες θεότητες πηγές γνώ-
σης και έμπνευσης. Ήταν πολύ έξυπνες, 
πανέμορφες και είχαν ιδιαίτερη αγάπη 
στη μουσική και τις Καλές Τέχνες. Ακο-
λουθούσαν τον Απόλλωνα Μουσαγέτη 
(ηγέτη των Μουσών) και διασκέδαζαν  

τους ολύμπιους θεούς στα συμπόσιά τους 
χορεύοντας γύρω από τον Απόλλωνα που 
έπαιζε τη λύρα του, τραγουδώντας θείες 
μελωδίες ή παίζοντας τις δικές τους λύ-
ρες.  Ονομάστηκαν «Ολυμπιάδες» για τη 
ιδιαίτερη αγάπη τους προς τον Δία καθώς 
δεν έπαυαν να υμνούν το μεγαλείο του. 

Οι εννέα Μούσες ήταν: 

• η Καλλιόπη, προστάτιδα της επικής 
ποίησης και της ρητορικής,

• η Κλειώ, προστάτιδα της Ιστορίας
• η Ευτέρπη, προστάτιδα της Λυρικής 

ποίησης και της τέχνης του αυλού,
• η Τερψιχόρη, ήταν η Μούσα του χο-

ρού και μητέρα των Σειρήνων,
• η Ερατώ, η Μούσα της λυρικής ποί-

ησης και των ύμνων, προστάτιδα του 
υμέναιου του γάμου 

• η Μελπομένη, προστάτιδα της τρα-
γωδίας,

• η Θάλεια, η Μούσα της ευθυμίας και 
προστάτιδα των συμποσίων,

• η Πολύμνια, προστάτιδα των ιερών 
ύμνων και της ευγλωττίας

• και η Ουρανία, προστάτιδα της αστρο-
νομίας και της αστρολογίας

Παρακάτω παρατίθεται ο ορφικός ύμνος προς τις Μούσες που σε μόλις δώδεκα 
δεκαπεντασύλλαβους στίχους συμπυκνώνει την καταγωγή, τη θεϊκή υπόσταση και  
τις αρετές τους:

Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς ἐριγδούποιο ѳύγατρες,

Μοῦσαι Πιερίδες, μεγαλώνυμοι, ἀγλαόφημοι,

ѳνητοῖς, οἷς κε παρῆτε, ποѳεινόταται, πολύμορφοι,

πάσης παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄμεμπτον,

ѳρέπτειραι ѱυχῆς, διανοίας ὀρѳοδότειραι,

καὶ νόου εὐδυνάτοιο καѳηγήτειραι ἄνασσαι,

αἳ τελετὰς ѳνητοῖς ἀνεδείξατε μυστιπολεύτους,

Κλειώ τ' Εὐτέρπη τε Ѳάλειά τε Μελπομένη τε

Τερѱιχόρη τ' Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ' Οὐρανίη τε

Καλλιόπηι σὺν μητρὶ καὶ εὐδυνάτηι ѳεᾶι Ἁγνῆι.

ἀλλὰ μόλοιτε, ѳεαί, μύσταις, πολυποίκιλοι, ἁγναί,

εὔκλειαν ζῆλόν τ' ἐρατὸν πολύυμνον ἄγουσαι.

Σεις οι θυγατέρες της Μνημοσύνης και του 
βροντερού Διός ω ένδοξες Πιερίδες Μούσες
με την λαμπρή φήμη σεις σε όσους ανθρώπους 
παρευρεθείτε είστε περιπόθητες,
πολύμορφες, επειδή γεννάτε την άμεμπτο 
αρετή πάσης παιδείας εσείς τρέφετε την
ψυχήν και δίδετε την ορθή κατεύθυνση στην 
διανόηση και είστε οι οδηγοί βασίλισσες
του δυνατού νου σεις που δείξατε στους αν-
θρώπους τις τελετές, οι οποίες
εορτάζονται με μυστήρια, σεις η Κλειώ η Ευ-
τέρπη, η Θάλεια, η Μελπομένη η Τερψιχόρη,
η Ερατώ, η Πολυμνία, η Ουρανία και η μητέρα 
μου Καλλιόπη, πού είστε αγνές θεές πολύ
ισχυρές. Αλλά είθε ώ θεοί να προσέλθετε στους 
μύστες σεις πού είστε πολυποίκιλες και αγνές
και να φέρετε σε αυτούς δόξα και ζήλο αξιέρα-
στο και πολυύμνητο.
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1.   05-07-20  Κασσάνδρα.  Από τη Σάνη στη Σίβηρη.
2.   26-07-20  Στο Λιβαδάκι Ολύμπου.
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3.  25-07-20 Κορυφή Καζάρμα.
4.  05-09-20. Ίταμος.
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5.  20-09-20 Πόζαρ. Στον καταρράκτη της Κουνουπίτσας.
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6.  20-09-20. Στο Ντόμπρο Πόλε.
7.  04-10-20. Πάικο, στη Γκόλα Τσούκα.
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8.  27-09-20  Όλυμπος. Στη ράχη του Δεινόσαυρου.
9.  04-10-20. Πάικο. Διάσχιση του Στραβοπόταμου.
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27-09-20 Ζηλνιά. Διαδρομή "Η Στιγμή της Αλήθειας". 
Φώτο Βασίλης Ντόβας.
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