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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
α. γιαννικόπουλος

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

Συντακτίκή επίτροπή
γιαννικόπουλος ανέστης

μπαλτατζής Θανάσης
 αμοιρίδης νίκος

Τσιρανίδου κυριακή
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 183
Νεπάλ, Ιμαλάια

Το Έβερεστ από το Kalla Patthar



ΤΕΥΧΟΣ 183, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οδοιπορικό στο Νεπάλ

Κύθνος 

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 10

ΣΕλ. 36

ΣτήλΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΠΑΛ

ΚΥΘΝΟΣ
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πολιτιστικά
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Το Σαββατοκύριακο 12 και 13 -08-17  
σας περιμένουμε στον Όλυμπο στο 
καταφύγιο "Γιώσος Αποστολίδης" στην 
επετειακή συνάντηση για τα 60 χρόνια 
από την ίδρυση του Σ.Ε.Ο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ

εκΘεΣη φωΤογραφίαΣ
Από την ιστορία και τις δραστηριότητες 
του Συλλόγου.

παραΣκευη 20/10/2017
Εκδήλωση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης.

1. Καραμαύρος Χάρης

2. Κοσμίδης Ορέστης

3. Μήτση Αναστασία

4. Μποντρουά Μαρίνα

5. Σαββανίδης Κλεομένης

6. Νάνος Ζήσης

7. Γεωργίου Αλεξάνδρα

8. Βλάχος Νίκος

9. Μπλέτσιος Χρήστος

10. Κακαλιάντη Βασιλική

11. Ζαπροπούλου Βασιλική

12. Παπαϊωάννου Ελένη

13. Χατζούδης Δημήτρης

14. Τσιόλα Ελένη

15. Τσούργιαννη Αλκυόνη-Δέσποινα

16. Σμαγάδος Γρηγόρης

17. Κατσάνης Κλωνάρης

18. Τσαρτσανίδης Νικόλαος

19. Κουλίδης Νικόλαος

20. Τσέλιου Σταυρούλα

21. Παπανικολάου Ελένη
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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 02-04-2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΙΤΡΟΣ 2.416 1.550 22

2 02-04-2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 2.473 1.607 12

3 16-04-2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ 2.917 1.917 5

4 23-04-2017 ΜΠΕΛΕΣ ΠΑΛΙΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ 1.450 1.426 36

5 30-04-2017 ΦΛΕΓΓΑ ΦΛΕΓΓΑ 2.157 1.638 38

6 30-04-2017 ΡΟΔΟΠΗ ΝΤΕΛΙΜΠΟΣΚΑ 1.950 1.060 6

7 01-05-2017 ΑΒΓΟ ΑΒΓΟ 2.177 1.688 24

8 07-05-2017 ΒΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΤΖΕΝΑ 2.175 1.909

9 14-05-2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΥΛΗ 1.030 1.086

10 04-06-2017 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ 2.396 862

11 05-06-2017 ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ 1.748 1.426

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  | αναβαΣείΣ Σε κορυφεΣ ΣΤο εΞωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Χώρα Βουνό Κορυφή Υ.Ψ. Υ.Δ. Άτομα

1 ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ ΚΙΜΠΟ 2.416 1.550 3

2 14-05-2017 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΙΡΙΝ ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ 2.822 2.222 5

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΣωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρ. Άτομα

1 09-04-2017 ΠΑΪΚΟ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ – ΤΡΙΑ ΕΛΑΤΑ - ΙΔΑ 5 ώρες 48

2 14-04-2017 ΚΥΘΝΟΣ ΧΩΡΑ – ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΧΩΡΑ 5 ώρες 49

3 15-04-2017 ΚΥΘΝΟΣ ΛΟΥΤΡΑ – ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ – ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΣ - ΛΟΥΤΡΑ 5 ώρες 49

4 16-04-2017 ΚΥΘΝΟΣ ΧΩΡΑ – ΑΓ. ΕΛΕΝΗ – ΛΙΒΑΔΑΚΙ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΧΩΡΑ 6 ώρες 49

5 17-04-2017 ΚΥΘΝΟΣ ΔΡΥΟΠΙΔΑ – ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ - ΚΑΝΑΛΑ 5 ώρες 36

6 18-04-2017 ΚΥΘΝΟΣ ΧΩΡΑ – ΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΠΟΚΡΙΣΗ – ΚΟΛΩΝΑ - ΜΕΡΙΧΑΣ 5 ώρες 37

7 29-04-2017 ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ ΣΑΛΑΤΟΥΡΑ ΜΗΛΙΑΣ – ΒΑΛΙΑΚΑΛΝΤΑ – ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ - ΒΟΒΟΥΣΑ 8 ώρες 42

8 01-05-2015 ΑΒΓΟ ΣΤΑΝΗ ΤΙΖΑ – ΑΒΓΟ - ΒΟΒΟΥΣΑ 7 ώρες 14

9 14-05-2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – ΜΑΣΤΟΡΟΥΛΗ – ΠΑΠΑ ΑΛΩΝΙ – ΠΑΠΑ ΡΕΜΑ 7 ώρες

10 21-05-2017 ΠΑΪΚΟ ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ – ΓΚΟΛΑΤΣΟΥΚΑ - ΠΡΑΜΑΤΑΡΙ 6 ώρες

11 28-05-2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΖΗΛΝΙΑ – ΕΝΙΠΕΑΣ – ΑΓ. ΠΑΝΤ/ΜΟΝΑΣ - ΠΡΙΟΝΙΑ 6 ώρες

12 28-05-2017 ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟ – ΖΗΛΝΙΑ – ΕΝΙΠΕΑΣ – ΑΓ. ΠΑΝΤ/ΜΟΝΑΣ - ΠΡΙΟΝΙΑ 7 ώρες

13 03-06-2017 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΔΕΛΦΟΙ - ΚΩΡΥΚΕΙΟΝ ΑΝΤΡΟ – ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 6 ώρες

14 04-06-2017 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ – ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ – ΛΙΑΚΟΥΡΑ - ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ 7 ώρες

15 18-06-2017 ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΣΟΥΓΛΙΑΝΗ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 5 ώρες

16 25-06-2017 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΣΤΟΜΙΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΙΣΣΑΒΟΥ - ΚΑΡΙΤΣΑ 7 ώρες
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.
 ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

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

1 27/2/2017 Βόρας Λουτράκι  Ιπτάμενο φίδι 20 6a Πίτρης Ι.

2 27/2/2017 Βόρας Λουτράκι Χριστινάκι 40  6a Πίτρης Ι.

3 3/5/2017 Σμόλικας Πάδες Ανάσας 18 6a Πίτρης Ι.

4 12/3/2017 Σέρρες Φαραγγάκι  Για ποιον χτυπούσε η 
καμπάνα

8 4a Πίτρης Ι.

5 12/3/2017 Σέρρες Φαραγγάκι Πες το μυστικό 15 6a Πίτρης Ι.

6 12/3/2017 Σέρρες Φαραγγάκι  Με ευλάβια 15 6a Πίτρης Ι.

7 12/3/2017 Σέρρες Φαραγγάκι 1 8 5b Πίτρης Ι.

8 12/3/2017 Σέρρες Φαραγγάκι  2 8 5b Πίτρης Ι.

9 12/3/2017 Σέρρες Φαραγγάκι "Καινούρια" 15 5a Πίτρης Ι.

10 12/3/2017 Σέρρες Φαραγγάκι  Της μοναξιάς τα βάσανα 15 6a Πίτρης Ι.

11 12/3/2017 Σέρρες Φαραγγάκι Λιβελούλη 20 5c+ Πίτρης Ι.

12 19/03/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Magma 18 6a Πίτρης Ι.

13 19/03/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Scorpion 15  6a Πίτρης Ι.

14 19/03/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Geoforce 8 4b Πίτρης Ι.

15 19/03/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός The Creeper 8 4c Πίτρης Ι.

16 19/03/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Katana 8  6c Πίτρης Ι.

17 19/03/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Starman 10 5b Πίτρης Ι.

18 19/03/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Donna Troy 10 5a Πίτρης Ι.

19 19/03/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Supergirl 10 5a Πίτρης Ι.

20 25/03/2017 Σμόλικας Πάδες Ninja 15 6a+ Πίτρης Ι.

21 25/03/2017 Σμόλικας Πάδες Biroini 23 6a+ Πίτρης Ι.

22 25/03/2017 Σμόλικας Πάδες Vagos 25  5c Πίτρης Ι.

23 26/03/2017 Φαράγγι Βίκου  Via Ferrata Κόνιτσα 1.753ft  Πίτρης Ι.

24 8/4/2017 Αριδαία Λουτράκι  Τζακ ποτ 20  6a Πίτρης Ι./Σεφερλής Α.

25 8/4/2017 Αριδαία Λουτράκι Ιπτάμενο φίδι 60  6a Πίτρης Ι./Σεφερλής Α.

26 8/4/2017 Αριδαία Λουτράκι  Έλενα 50  6b Πίτρης Ι./Σεφερλής Α.

27 8/4/2017 Αριδαία Λουτράκι Παραλλαγή Νόστος 20  6b Πίτρης Ι./Σεφερλής Α.

28 8/4/2017 Αριδαία Λουτράκι Νόστος 50  5c Πίτρης Ι./Σεφερλής Α.

29 8/4/2017 Αριδαία Λουτράκι  Χριστινάκι 40  6a Πίτρης Ι./Σεφερλής Α.

30 8/4/2017 Αριδαία Λουτράκι  Φοβητσιάρα 40  5c Πίτρης Ι./Σεφερλής Α.

31 12/4/2017 Μετέωρα Ντούπιανη W50z Ισιδώρα 60 VI- Πίτρης Ι./ Πίτρης Στ./ Πίτρης Θ./ Τζιμου-
λίδης Δ.

32 13/4/2017 Μετέωρα Ντούπιανη W50al Πιλιέ της βροχής  V Πίτρης Ι./Πίτρης Στ./Πίτρης Θ./Τζιμου-
λίδης Δ.

33 18/4/2017 Άβαντας Αλ/πολης Αγία Μαρίνα The Ants 15 5c Πίτρης Ι./Πίτρης Στ.

34 18/4/2017 Άβαντας Αλ/πολης Αγία Μαρίνα Αχιλλέας 15 5c Πίτρης Ι./Πίτρης Στ.

35 29/4/2017 Μετέωρα Ντούπιανη Παντοκράτορα 120 VI+ Πίτρης Ι./Σεφερλής Αντ./Μποντρουά Μ.

36 30/4/2017 Μετέωρα Φύλακας Αγίου 
Πνεύματος

S4c Νοτιοδυτική κόψη  VI Πίτρης Ι./Σεφερλής Αντ./Μποντρουά Μ.

37 6/5/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Ανάποδο πέρασμα   6b+ Πίτρης Ι. / Πίτρης Στ.

38 6/5/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Ξένη 25  6a Πίτρης Ι. / Πίτρης Στ.

39 6/5/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Στέλλα 25 5c+ Πίτρης Ι. / Μπακάλη Ε.
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Α/Α Ημ/νία Βούνο Πεδίο Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

40 7/5/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη - Γουναρίδη 160 V+ Γκάλιος Γ. / Κοτανίδου Γ. / Σεφερλής Αντ. / 
Πίτρης Ι.

41 20/5/2017 Μετέωρα Δισκοπότηρο  Ο χορός των αυγών 110 V+ Πίτρης Ι./Μποντρουά Μ./
Παπαϊωάννου Ι.

42 20/5/2017 Μετέωρα Δισκοπότηρο Ανέβασμα V,A1 (VI+) 130 VI+ Πίτρης Ι./Μποντρουά Μ./
Παπαϊωάννου Ι.

43 21/5/2017 Μετέωρα Ντούπιανη Πιλιέ της Μπουλάτας 60 VI- Πίτρης Ι./Μποντρουά Μ./
Παπαϊωάννου Ι.

44 8/4/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Γουναρίδη-Γεωργιάδη 
("Ηλιος του Φεβρουαρίου")

160 V+ Πίτρης Στ. / Αδάμπα Ζ.

45 9/4/2017 Σέρρες Πριβέ Καμπιωνάτη 20 6b Πίτρης Στ. / Αδάμπα Ζ.

46 9/4/2017 Σέρρες Πριβέ Lick my bolts 20 6b Πίτρης Στ. / Αδάμπα Ζ.

47 9/4/2017 Σέρρες Πριβέ Flying Fox 20 6b Πίτρης Στ. / Αδάμπα Ζ.

48 9/4/2017 Σέρρες Πριβέ Χαμήλ Μπατάρ 20 6b+ Πίτρης Στ. / Αδάμπα Ζ.

49 9/4/2017 Σέρρες Πριβέ Χαμήλ Μπατάρ 20 6b+ Πίτρης Στ. / Αδάμπα Ζ.

50 9/4/2017 Σέρρες Πριβέ Παλιά ιστορία 20 7a Πίτρης Στ. / Αδάμπα Ζ.

51 9/4/2017 Σέρρες Πριβέ Diadermine 20 6b+ Πίτρης Στ. / Αδάμπα Ζ.

52 13/4/2017 Μετέωρα Ντούπιανη Δαίδαλος 90 V+ Πίτρης Στ. / Πίτρης Ι. / Πίτρης Θ. / Τζιμουλίδης Δ.

53 13/4/2017 Μετέωρα Ντούπιανη Ισιδώρα 60 V- Πίτρης Στ. / Πίτρης Ι. / Πίτρης Θ. / Τζιμουλίδης Δ.

54 14/4/2017 Μετέωρα Ντούπιανη Πιλιέ της βροχής 140 V+ Πίτρης Στ. / Πίτρης Ι. / Πίτρης Θ. / Τζιμουλίδης Δ.

55 29/4/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Τρυποκάρυδος 30 6b Πίτρης Στ./Πρωτοψάλτη Β.

56 29/4/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Ανάποδο πέρασμα 30 6b+ Πίτρης Στ./Πρωτοψάλτη Β.

57 30/4/2017 Νέστος Μπαλκόνι Σχισμή 15 6a Πίτρης Στ./Πρωτοψάλτη Β.

58 30/4/2017 Νέστος Μπαλκόνι Ο ψαράς ο παπατζής 20 6a Πίτρης Στ./Πρωτοψάλτη Β.

59 6/5/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Τρυποκάρυδος 30 6b Πίτρης Στ. - Πίτρης Ι.

60 6/5/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Ανάποδο πέρασμα 30 6b+ Πίτρης Στ. - Πίτρης Ι.

61 6/5/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Δοκιμή πόνου 30 7a+ Πίτρης Στ. - Πίτρης Ι.

62 6/5/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Ξένη 25 6a Πίτρης Στ. - Πίτρης Ι.

63 6/5/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Πανοραμίξ 25 6a+ Πίτρης Στ. - Πίτρης Ι.

64 6/5/2017 Ηρακλείτσα Ρέμβη Κισσός 25 6a+ Πίτρης Στ. - Πίτρης Ι.

65 15/4/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη-Γουναρίδη 160 V+ Πιπερτζής Χρ.-Κουκουτσίλης Φ.-Τσαμπάζης Κ.

66 29/4/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Γουναρίδη- Γεωργιάδης 
(Ήλιο του Φεβρουαρίου)

 V+ Γκουλιαμτζής Π.-Γκίνου Α.

67 30/4/2017 Αιτ/νία Μύτικας-
Καμπλάφκα

Πονηρό θηλυκό 20 VI-/5b Koλοκούρη Αλ. 

68 7/5/2017 Σιδηρόκαστρο Φαραγγάκι Λιβελούλη 20 VI/5c+ Koλοκούρη Αλ. 

69 7/5/2017 Σιδηρόκαστρο Φαραγγάκι Koμπόστα 17 V+/5a Koλοκούρη Αλ. 

70 7/5/2017 Σιδηρόκαστρο Φαραγγάκι Χριστίνα 20 VI-/5b Koλοκούρη Αλ. 

71 27/2/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Αμοιρίδης Ν.

72 11/2/2017  Κιλκίς Χωρύγι  10 6Α+ Γκάλιος Γ.

73 27/2/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Γκάλιος Γ.

74 12/2/2017  Κιλκίς Χωρύγι  10 6Α+ Γκάλιος Γ.

75 11/2/2017  Κιλκίς Χωρύγι  10 6Α+ Γκίνου Α.

76 27/2/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Γκίνου Α.

77 12/2/2017  Κιλκίς Χωρύγι  10 6Α+ Γκίνου Α.

78 27/2/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Γκιόκα Σ.

79 11/2/2017  Κιλκίς Χωρύγι  10 6Α+ Γκόγκος Λ.

80 5/3/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Γκόγκος Λ.
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81 12/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Γκόγκος Λ.

82 2/4/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Γκόγκος Λ.

83 10/12/2016 Ρετζίκι Γεράκι 5 25 5A+ Γλυμίτσας Γ.

84 10/12/2016 Ρετζίκι Γεράκι 5 1/2 25 6Α Γλυμίτσας Γ.

85 10/12/2016 Ρετζίκι Γεράκι 6 25 5C+ Γλυμίτσας Γ.

86 10/12/2016 Ρετζίκι Γεράκι 7 25 5C Γλυμίτσας Γ.

87 20/5/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Γουναρίδη-Γεωργιάδη 
(κλασική) / Ήλιος του 
Φεβρουαρίου

160 4+
/5+

Ζαρζαβατσάκης Β./Σαχπαζίδης Αρ./
Στιβακταράκη Χρ.

88 5/3/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Καϊσάς Αντ.

89 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Σγουρομάλλα 20 5b Καϊσάς Αντ.

90 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Ψαλιδοχέρης 15 5b Καϊσάς Αντ.

91 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Κοντορεβυθούλα 20 5a Καϊσάς Αντ.

92 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Βάρδια 25 5b Καϊσάς Αντ.

93 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Κρύσταλ 20 5b Καϊσάς Αντ.

94 11/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Κακκαβά Μ.

95 5/3/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Κακκαβά Μ.

96 12/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Κακκαβά Μ.

97 27/2/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Καλανταρίδου Δ.

98 5/3/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Καλανταρίδου Δ.

99 25-03-2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Κρίσταλ 20 5b Καλέση Αικ.

100 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Κοντορεβυθούλα 20 5a Καλέση Αικ.

101 26/3/2017 Ρετζίκι Γεράκι 5 25 5a+ Καλέση Αικ.

102 29/4/2017 Μετέωρα Δισκοπότηρο Χορός των αυγών 
(παραλλαγή)

110 V+ Καλέση Αικ./Κανάρης/Λιώντος

103 30/4/2017 Μετέωρα Σουρλωτή Πίπτουσα σταγόνα 170 VI Καλέση Αικ./Σαχπαζίδης Ευρ./Μαρίνος Χρ.

104 30/4/2017 Μετέωρα Φύλακας 
Αγ.Πνεύματος

ΒΑ Κόψη 145  V+ Καλέση Αικ./Μαρίνος Χρ.

105 8/4/2017 Βόρας Λουτράκι Αριδαίας Ιπτάμενο φίδι  6α Καλέση Αικ.

106 5/3/2017  Πάδες (Στόντζι) Vagos 25 5c Καλέση Αικ.

107 12/3/2017 Μενοίκιο Prive Cloud  5a Καλέση Αικ.

108 12/3/2017 Μενοίκιο Prive Τσιωτσιωνάτη  5c+/6a Καλέση Αικ.

109 18/3/2017  Μουζάκι Vecchio Bulli 15 5c Καλέση Αικ.

110 19/3/2017  Γκιντίκι 19  VI- Καλέση Αικ.

111 11/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Κοκκινίδης Γ.

112 12/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Κοκκινίδης Γ.

113 7/4/2017 Τρίκαλα  Μουζάκι MOIRA 18 VI/5c Koλοκούρη Αλ. 

114 7/4/2017 Τρίκαλα   Moυζάκι LEVEDAKOS 16 V/4c Koλοκούρη Αλ. 

115 30/4/2017 Αιτ/νίας Μύτικας-Κα-
μπλάφκα

Αλυττίας 30 VI/5c+ Koλοκούρη Αλ. 

116 11/2/2017  ΧΩΡΥΓΙ ΚΙΛΚΙΣ  10 6Α+ Κοντός Ν.

117 27/2/2017 ΒΕΡΟΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ  25  Κοντός Ν.

118 12/2/2017  ΧΩΡΥΓΙ ΚΙΛΚΙΣ  10 6Α+ Κοντός Ν.

119 13/3/2017 ΜΕΝΟΙΚΙΟ PRIVE ΤΣΟΤΣΙΩΝΑΤΗ 15 6+ Κοντός Ν. 

120 13/3/2017 ΜΕΝΟΙΚΙΟ PRIVE ΚΑΜΠΙΩΝΑΤΗ 15 7 Κοντός Ν.

121 13/3/2017 ΜΕΝΟΙΚΙΟ PRIVE CLOUD 6 5+ Κοντός Ν.

122 16/3/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη-Γουναρίδη 160μ 5+ Κοντός Ν./Κοντός Β./Στιβακταράκη Χρ.
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123 18/3/2017 Βέρμιο Κράστα Τσάκ 90 6+ Κοντός Ν./Ζαρζαβατσάκης Β./
Στιβακταράκη Χρ.

124 19/3/2017 Βέρμιο Κουμαριές Άσπρος σκύλος 35 5+ Κοντός Ν./Στιβακταράκη Χρ.

125 21/3/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Κοντός Ν.

126 24/3/2017 Βέρμιο Κράστα Κόψη Μπουντόλα 160 5+ Κοντός Ν./Σαχπαζίδης Αρ./
Σμαγάδος Γρ.

127 11/4/2017  Κιλκίς Χωρύγι Διάφορες   Κοντός Ν.

128 15/4/2017 Βέρμιο Κράστα Τσάκ 90 VI+ Κοντός Ν.

129 21/4/2017 Ολυμπος Ζηλνιά Ξεχασμένη+Ηλιος 
Φεβρουαρίου

60 VII Κοντός Ν.

130 22/4/2017  Βέροια διάφορες 195 V-VII Κοντός Ν.

131 26/4/2017  Νέστος Κόψη του Μήλου 195 V+ Κοντός Ν.

132 29/4/2017 Μετέωρα Ντούπιανη Το πιλιέ της βροχής 140 V Κοντός Ν.

133 30/4/2017 Μετέωρα Υψηλοτέρα Apollo falter 145 V- Κοντός Ν.

134 30/4/2017 Μετέωρα Δισκοπότηρο Χορός των Αυγών 110 V+ Κοντός Ν.

135 1/5/2017 Μετέωρα Πύργος Κόψη της Πίνδου 160 V Κοντός Ν.

136 2/5/2017 Μετέωρα Αμπάρια Μονοπάτι της Χελώνας 130 V Κοντός Ν.

137 3/5/2017 Μετέωρα Φύλακας Αγ.Πνεύματος Νοτιοδυτική κόψη 180 VI- Κοντός Ν.

138 4/5/2017 Μετέωρα Κεφάλη Κουμαριάς Hartetest 100 VI+ Κοντός Ν.

139 5/5/2017 Μετέωρα Σπιρούνι Δ 4ος Πυλώνας 130 V+ Κοντός Ν.

140 28/3/2017  Κιλκίς Χωρύγι Διάφορες  V-VII Κοντός Ν.

141 30/3/2017  Ρετζίκι Διάφορες  V-VII Κοντός Ν.

142 1/3/2017  Φαραγγάκι Διάφορες  V-VII Κοντός Ν.

143 2/3/2017  Βέροια Διάφορες  V-VII Κοντός Ν.

144 11/2/2017  Κιλκίς Χωρύγι  10 6Α+ Κούγκας Γ.

145 27/2/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Κούγκας Γ.

146 5/3/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Κούγκας Γ.

147 12/2/2017  Κιλκίς Χωρύγι  10 6Α+ Κούγκας Γ.

148 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Σγουρομάλλα 20 5b Κούγκας Γ.

149 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Ψαλιδοχέρης 15 5b Κούγκας Γ.

150 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Κοντορεβυθούλα 20 5a Κούγκας Γ.

151 25/3/2017 Nομός Σερρών Πλάκα Αυστραλού Βάρδια 25 5b Κούγκας Γ.

152 26/3/2017 Ρετζίκι ΓΕΡΑΚΙ  25  Κούγκας Γ.

153 25/3/2017 Nομός Σερρών Πλάκα Αυστραλού Κρύσταλ 20 5b Κούγκας Γ.

154 1/4/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Κλασσική   Κούγκας Γ./Μαρίνος Χρ./Πίτσες Ντ.

155 2/4/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Κούγκας Γ.

156 8/4/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Ταραντούλα 205 6- Κούγκας Γ./Μαρίνος Χρ./Καϊσάς Αντ.

157 22/4/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Κούγκας Γ.

158 1/5/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Sandman 20 5c Κούγκας Γ.

159 1/5/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Venom 12 4b Κούγκας Γ.

160 1/5/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Black spider 8 5b Κούγκας Γ.

161 1/5/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Cyborg 10 6Β Κούγκας Γ.

162 1/5/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός Starman 10 5b Κούγκας Γ.

163 1/5/2017 Σέρρες Μικρός Βυρός The Creeper 10 4c Κούγκας Γ.

164 6/5/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Ξεχασμένη+Ηλιος 
Φεβρουαρίου

 VII Κούγκας Γ./Μαρίνος Χρ.

165 7/5/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Κόψη των αετών 220 VII- Κούγκας Γ./Μαρίνος Χρ./Καϊσάς 
Αντ./Φασούλας Θ.
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166 5/3/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Κουκουτσίλης Φ.

167 11/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Μαρίνος Χρ.

168 27/2/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Μαρίνος Χρ.

169 5/3/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Μαρίνος Χρ.

170 12/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Μαρίνος Χρ.

171 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Σγουρομάλλα 20 5b Μαρίνος Χρ.

172 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Ψαλιδοχέρης 15 5b Μαρίνος Χρ.

173 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Κοντορεβυθούλα 20 5a Μαρίνος Χρ.

174 25/3/2017 Σέρρες Πλάκα Αυστραλού Βάρδια 25 5b Μαρίνος Χρ.

175 26/3/2017 Ρετζίκι Γεράκι 6-7 25  Μαρίνος Χρ.

176 25/3/2017 Nομός 
Σερρών

Πλάκα Αυστραλού Κρύσταλ 20 5b Μαρίνος Χρ.

177 2/4/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη-Γουναρίδη 160 5+ Μαρίνος Χρ./Καϊσάς Αντ.

178 22/4/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Μαρίνος Χρ.

179 15/4/2017 Σπήλαιο 
Γρεβενών

Δαμασκηνιές Go-6o 20 6b Μαρίνος Χρ.

180 15/4/2017 Σπήλαιο 
Γρεβενών

Δαμασκηνιές Πράσινος Δράκος 18 6b Μαρίνος Χρ.

181 15/4/2017 Σπήλαιο 
Γρεβενών

Δαμασκηνιές Χόκκους πόκους 15 6b Μαρίνος Χρ.

182 23/4/2017 Σέρρες Πριβέ Τσιωτσιωνάτη 15-18 5c+/6a Μαρίνος Χρ./Καϊσάς Αντ./Παπαδάκης Κ.

183 23/4/2017 Σέρρες Πριβέ Καμπιονάτη 15-18 6b Μαρίνος Χρ./Καϊσάς Αντ./Παπαδάκης Κ.

184 29/4/2017 Μετέωρα  Μάτι της Γοργόνας 135 VI Μαρίνος Χρ./Σαχπαζίδης Ευρ.

185 1/5/2017 Μετέωρα  ΝΔ Κόψη του Φύλακα 
του Αγ. πνεύματος

180 VI- Μαρίνος Χρ./Καλέση Αικ.

186 3/5/2017 Ρετζίκι Γεράκι 5   Μαρίνος Χρ.

187 3/5/2017 Ρετζίκι Γεράκι 6   Μαρίνος Χρ.

188 3/5/2017 Ρετζίκι Γεράκι 7   Μαρίνος Χρ.

189 20/5/2017 Μετέωρα  Χοντρό τέλος 145 VII- Μαρίνος Χρ./Κουκουρίκος Β.

190 21/5/2017 Μετέωρα  Κόψη Γύπα 140 VI Μαρίνος Χρ./Κουκουρίκος Β.

191 4/6/2017 Γρεβενά Τσούργιακας Παναγία 220 VI Μαρίνος Χρ./Καϊσάς Αντ.

192 5/6/2017 Γρεβενά Σπήλαιο Μαύρος σκύλος 15 6b Μαρίνος Χρ./Καϊσάς Αντ.

193 5/6/2017 Γρεβενά Σπήλαιο Γάμισετα 25 6a Μαρίνος Χρ./Καϊσάς Αντ.

194 5/6/2017 Γρεβενά Σπήλαιο Κλασσική 27 5a Μαρίνος Χρ./Καϊσάς Αντ.

195 5/6/2017 Γρεβενά Σπήλαιο Το μυαλό σου κ μια 
μπύρα

25 6a+ Μαρίνος Χρ./Καϊσάς Αντ.

196 11/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Μήτρου Δ.

197 12/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Μήτρου Δ.

198 27/2/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Νταούφας Μ.

199 2/4/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Νταούφας Μ.

200 4/3/2017 Βέροια Αλιάκμονα Φυσιοθεραπεία 25  Πάλλας Γ.

201 4/3/2017 Βέροια Αλιάκμονα Αριστερή της φυσιοθε-
ραπείας

25  Πάλλας Γ.

202 4/3/2017 Βέροια Αλιάκμονα Τρύπα (2 διαδρομές 
αριστερά της φυσιοθε-
ραπείας)

25  Πάλλας Γ.

203 4/3/2017 Βέροια Αλιάκμονα Ξεραμένο Κούτσου-
ρο(πρώτη από τις 
δεξιές)

25  Πάλλας Γ.
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204 4/3/2017 Βέροια Αλιάκμονα Τρύπα 25  Πάλλας Γ.

205 5/3/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Παπαδάκης Κ.

206 2/4/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Σαχπαζίδης Ευρ.

207 11/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Σκουτέλης Π.

208 27/2/2017 Βέροια Αλιάκμονα  25  Σκουτέλης Π.

209 4/3/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη-Γουναρίδη 160 5+ Σκουτέλης Π./Κούγκας Γ./Μαρίνος Χρ.

210 5/3/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Σκουτέλης Π.

211 12/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Σκουτέλης Π.

212 11/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Τσαβδάρης Ν.

213 12/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Τσαβδάρης Ν.

214 11/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Χαλιμούρδας Λ.

215 12/2/2017  Χωρύγι Κιλκίς  10 6Α+ Χαλιμούρδας Λ.

216 12/3/2017 Μενοίκιο Prive Cloud 6 5a Χατζηπούλιος Αθ.

217 12/3/2017 Μενοίκιο Prive Τσιωτσιωνάτη 15 5c+/6a Χατζηπούλιος Αθ.

218 12/3/2017 Μενοίκιο Prive Καμπιωνάτη 15 6b Χατζηπούλιος Αθ.

219 12/3/2017 Μενοίκιο Prive Lick my bolts  6b Χατζηπούλιος Αθ.

220 18-03-2017  Μουζάκι Alkaida  5c Χατζηπούλιος Αθ.

221 18-03-2017  Μουζάκι Vecchio Bulli  5c Χατζηπούλιος Αθ.

222 18-03-2017  Μουζάκι Lex Naturae  6a Χατζηπούλιος Αθ.

223 19-03-2017  Γκιντίκι 15  6a+ Χατζηπούλιος Αθ.

224 19-03-2017  Γκιντίκι 19  6a Χατζηπούλιος Αθ.

225 19-03-2017  Γκιντίκι 20  6a+ Χατζηπούλιος Αθ.

226 25-03-2017 Nομός Σερρών Πλάκα Αυστραλού Κρύσταλ 20 5b Χατζηπούλιος Αθ.

227 25-03-2017 Nομός Σερρών Πλάκα Αυστραλού Κοντορεβυθούλα 20 5a Χατζηπούλιος Αθ.

228 26-03-2017 Ρετζίκι Γεράκι 5 25 5a+ Χατζηπούλιος Αθ.

229 26-03-2017 Ρετζίκι Γεράκι 7 25 5c Χατζηπούλιος Αθ.

230 08-04-2017  Λουτράκι Αριδαίας Ιπτάμενο Φίδι  6a Χατζηπούλιος Αθ.

231 08-04-2017  Λουτράκι Αριδαίας Νόστος  5c Χατζηπούλιος Αθ.

232 08-04-2017  Λουτράκι Αριδαίας Τζακ Ποτ  6a Χατζηπούλιος Αθ.

233 14-04-2017 Μετέωρα Τοίχος Του Γύπα Δυτική Κόψη  6 Χατζηπούλιος Αθ./Καλέση Αικ.

234 22-04-2017 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Urga 25 VI Χατζηπούλιος Αθ.

235 10-12-2016 Όλυμπος Ζηλνιά Ξεχασμένη-Ήλιος του 
Φεβρουαρίου

150 VII- Χατζηπούλιος Αθ./Φασούλας Θ.

236 6/5/2017 Όλυμπος Ζηλνιά Ξεχασμένη-κλασσική  VII Χατζηπούλιος Αθ./Καλέση Αικ./
Ρούκας Κ.

237 19-05-2017 Μουζάκι Μουζάκι Saltimbagos  6a+ Χατζηπούλιος Αθ./Καλέση Αικ.

238 19-05-2017 Μουζάκι Μουζάκι MOIRA  5c Χατζηπούλιος Αθ./Καλέση Αικ.

239 19-05-2017 Μουζάκι Μουζάκι Lex Naturae  6a Χατζηπούλιος Αθ./Καλέση Αικ.

240 19-05-2017 Μουζάκι Μουζάκι Vecchio Bulli  5c Χατζηπούλιος Αθ./Καλέση Αικ.

241 19-05-2017 Μουζάκι Μουζάκι Keep Walking  6b/6b+ Χατζηπούλιος Αθ./Καλέση Αικ.

242 20-05-2017 Μετέωρα Αμπάρια Sudwestkante 160 V Χατζηπούλιος Αθ./Καλέση Αικ./
Γκάλιος Γ.

243 21-05-2017 Μετέωρα Ντούπιανη Δαίδαλος 90 V+ Χατζηπούλιος Αθ./Καλέση Αικ./
Γκάλιος Γ.

244 2/4/2017 Ρετζίκι Κορόνα  25  Χουρσουλίδης Αχ.
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OΔοιποριΚο
στο Νεπαλ

 Κείμενο - Φωτογραφίες:  Ανέστης Γιαννικόπουλος
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Απομεσήμερο, ζωσμένοι τα σακί-
διά μας, διασχίζουμε το κεντρικό 
καλντερίμι της Λούκλα σε υψό-
μετρο 2.860 μέτρων. Βαδίζουμε 

ανάμεσα σε μπουλούκια λιπόσαρκων με-
λαμψών παιδιών που θορυβούν παίζοντας 
μπάλα στη μικρή πλατεία της κωμόπολης. 
Παραμερίζουμε μπροστά στους βαρυφορ-
τωμένους, μικρόσωμους, σκυφτούς αχθο-
φόρους που μας προσπερνούν βιαστικά 
και περιεργαζόμαστε τις πραμάτειες που 
κρέμονται έξω από τα μαγαζάκια του δρό-
μου. Βρισκόμαστε 6.000 χιλιόμετρα μα-
κριά από τη Θεσσαλονίκη, στο ανατολικό 
Νεπάλ, στην περιοχή Solukumbu της φυ-
λής των Σέρπα, επτά με οκτώ μέρες με τα 
πόδια από τον πλησιέστερο ασφαλτόδρο-
μο που περνά από την πόλη Τζίρι (Jiri). 
Χάρις όμως στο μικρό ανηφορικό της αε-
ροδρόμιο που ειρήσθω εν παρόδω θεωρεί-
ται από τα πιο επικίνδυνα του κόσμου, με 
τα περισσότερα ατυχήματα, η Λούκλα συν-
δέεται από αέρος με το Κατμαντού και τον 
υπόλοιπο κόσμο. Στην έξοδο της κωμό-
πολης των 4.500 κατοίκων βρίσκεται μια 

αψίδα που οριοθετεί την είσοδο στο εθνικό 
πάρκο των Σέρπα, Khumbu. Στην κορυφή 
της αψίδας είναι τοποθετημένη η επιζω-
γραφισμένη προτομή της Pasang Lhamu 
Sherpa, της πρώτης γυναίκας που ανέβη-
κε στην κορυφή του Έβερεστ μαζί με άλ-
λους 5 ορειβάτες Σέρπα στις 22 Απριλίου 
1993. Δυστυχώς στην επιστροφή τους ο 
καιρός επιδεινώθηκε και η νεαρή ορειβά-
τισσα έχασε τη ζωή της στις απόκρημνες 
πλαγιές του αφιλόξενου Έβερεστ σε ηλικία 
32 ετών. Η Pasang Lhamu Sherpa έγινε 
θρύλος και τιμάται ως ηρωίδα στο Νεπάλ.
Ξεκινάμε την πρώτη μας πορεία από τα 
2860 μ. κάτω από ένα λαμπρό ήλιο. Είναι 
μέσα Νοεμβρίου, περίοδος ξηρασίας για 
το Νεπάλ, και η θερμοκρασία γύρω στους 
20οC η πλέον κατάλληλη για trekking.
Αρχικά κατηφορίζουμε σε φαρδύ μονοπά-
τι γεμάτο φουριόζους, φρεσκοντυμένους 
ορειβάτες από όλες τις φυλές του Ισραήλ με 
πρόσωπα γεμάτα αδημονία και προσμονή. 
Στο αντίθετο ρεύμα του μονοπατιού  ανη-
φορίζουν άλλοι ορειβάτες με αργά κουρα-
σμένα βήματα, σκονισμένοι, με πρόσωπα 

Pashupatinah, καύση νεκρών στον ιερό ποταμό Bagmati.
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όμως γεμάτα ικανοποίηση και βλέμματα 
σκλαβωμένα ακόμη σε εικόνες από τις ου-
ράνιες κορυφές του κόσμου. Λίγο πιο κάτω 
συναντάμε παρέες μαθητών και μαθητρι-
ών, με γελαστά πρόσωπα, ροδοκόκκινα μά-
γουλα και  ομοιόμορφες στολές σχολείου 
που κατηφορίζουν από τη Λούκλα για τα 
χωριά τους, χωριά με τσίγκινα σπίτια που 
εκτείνονται ανά τακτά διαστήματα κατά 
μήκος του μονοπατιού και με τις μάντρες 
ξερολιθιάς να οριοθετούν τους μπαχτσέ-
δες τους. Στις ανθισμένες αυλές τους κυ-
ριαρχούν οι κροκί κατιφέδες, ενώ δίχρωμα 
χωνάκια αναρριχώνται στους τοίχους των 
σπιτιών. Διασχίζουμε το Chheplung στα 
2.650 μ. και 50 μέτρα χαμηλότερα συνα-
ντάμε την πρώτη σιδερένια κρεμαστή πε-
ζογέφυρα πάνω από τον χείμαρρο Thado 
Koshi Khola που χύνεται στον ψηλότε-
ρο ποταμό του κόσμου, τον Dudh Koshi 
Nadi. Το γεφύρι ταλαντεύεται πάνω-κάτω 
στο διάβα μας και μου δίνει μια αίσθηση 
αιώρησης σαν σε λούνα-παρκ. Τα νερά 
κάτω στο βάθος, αφρίζουν ανάμεσα στους 
βράχους και δεξιά μας υψώνεται στον ου-
ρανό η χιονισμένη κορυφή του Kusum 
Khangkaru στα 6.370 μ. 
Είχε πια βραδιάσει όταν μετά από 3 ώρες 
στο δρόμο και 9,5 χλμ., βλέπουμε τα φώτα 
του Phakding, του πρώτου σταθμού της 
11ήμερης πορείας μας στα Ιμαλάια. Στην 
άλλη άκρη του χωριού των 1.600 κατοίκων 
και σε υψόμετρο 2.600 μ. βρίσκεται το κα-
ταφύγιο της πρώτης μας διανυκτέρευσης 
όπου αφού απολαύσαμε ένα νόστιμο φιλέ-
το γιακ πέσαμε για ύπνο. Η θερμοκρασία 
έχει πέσει αισθητά και το κρύο μας περο-
νιάζει στο κατασκευασμένο από νοβοπάν 
και τσίγκο καταφύγιο αλλά ευτυχώς ο 

υπνόσακός μου είναι ζεστός, ανθεκτικός 
στο πολικό ψύχος και ιδανικός για όνειρα. 
Πριν με πάρει ο ύπνος ο νους μου τρέ-
χει στα συμβάντα που με έφεραν εδώ, τη 
συνάντησή μου με τη Μένια και τον Δη-
μήτρη, πριν δυο βδομάδες στο καταφύγιο 
του Σ.Ε.Ο στον Χορτιάτη, όπου μου πρό-
τειναν να συμμετάσχω στην ομάδα με-
λών του συλλόγου μας που με δική τους 
πρωτοβουλία και δίχως κάποια ενίσχυση 
από τον Σύλλογο θα εξορμούσαν για trek-
king στο Νεπάλ, με στόχο το Everest Base 
Camp και την κορυφή του Kala Patthar. Σε 
μισή ώρα είχα δηλώσει συμμετοχή και το 
ίδιο βράδυ η Μένια με ενημέρωσε ότι μου 
είχε ήδη κλείσει αεροπορικό εισιτήριο. 
Μια απόφαση της στιγμής για την οποία 
δεν μετάνιωσα ποτέ. Στην ομάδα εκτός 
από μένα συμμετείχαν οι Αλέξανδρος Ου-
σταμπασίδης, Χρήστος Δελίδης, Δημήτρης 
Κουλιούφας, Δημήτρης Μπαλντούμης (θα 
τον λέω Μήτσο για να τον ξεχωρίζω από 
τον Κουλιούφα), Μένια Σιώχου και Μιχά-
λης Καϊμάκης.  Με τη βραδινή πτήση της 
Παρασκευής 11 Νοεμβρίου φτάσαμε στην 
Κωνσταντινούπολη και από εκεί με απευ-
θείας πτήση για το Κατμαντού του Νεπάλ. 
Πολύ νωρίς, με το πρώτο χάραμα, συγκε-
ντρωθήκαμε στην αίθουσα πρωινού του 
καταφυγίου στο Phakding. Έξω οι αγω-
γιάτες έζευαν ήδη τα «τζο», τα μούλικα 
ζώα που προκύπτουν από τη διασταύ-
ρωση αγελάδας και γιακ. Με το κρύο να 
«τσιμπάει» πήραμε το μονοπάτι για το 
Namche Bazar. Βαδίζουμε στη στενή 
κοιλάδα ακολουθώντας ένα πέτρινο μονο-
πάτι δίπλα στο ποτάμι Dudh Koshi Nadi, 
από τα πιο όμορφα που έχω διασχίσει, στη 
σκιά ψηλών πλατύφυλλων δένδρων. Αρι-

Hρωϊκό dornier στο 
αεροδρόμιο της Λούκλα.
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στερά μας έχουμε τις κορυφές του Konge 
Ri (6.186 μ.) και δεξιά μας τον ορεινό όγκο 
του Phakding Danda. Περνάμε χαράδρες 
πάνω σε ατσάλινες πεζογέφυρες, διασχί-
ζουμε οικισμούς των Σέρπα και μέσω του 
Monjo κινούμαστε για το Namche Bazar. 
Μετά την πεζογέφυρα Larja ανηφορίζου-
με απότομα μέσα σε σύννεφα σκόνης που 
σηκώνουν οι εκατοντάδες ορειβατών και 
τζο που πηγαινοέρχονται, και σε ένα μικρό 
πλάτωμα αντικρίζουμε για πρώτη φορά το 
Έβερεστ. Φαντάζει τόσο κοντινό σε μια κα-
θαρή ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από υδρα-
τμούς με ένα άσπρο συννεφάκι να γλείφει 
την κορυφή του. Συνεχίζουμε την ανάβα-
ση στο απότομο μονοπάτι και σύντομα 
σε μια καμπή του μονοπατιού φάνηκε η 
διοικητική και οικονομική πρωτεύουσα 
των Σέρπα, το Namche Bazar. Η κωμό-
πολη των 1.700 κατοίκων αναπτύσσεται 
σαν αρχαίο θέατρο στην κοίλη πλαγιά του 
Chokung. Είναι νωρίς το απόγευμα, έχου-
με διανύσει 16 χλμ. σε 7 ώρες και βρισκό-
μαστε στα 3.440 μέτρα. Τακτοποιούμαστε 
στον ξενώνα και εκμεταλλευόμαστε τον 

χρόνο που μας μένει για μια βόλτα στην 
πόλη. Τα κτίρια διατάσσονται το ένα πάνω 
από το άλλο και τα ανηφορικά σοκάκια 
θυμίζουν μια ατέλειωτη σκάλα. Παντού 
εμπορικά μαγαζάκια με ορειβατικά είδη, 
ρουχισμό, αναμνηστικά και είδη πρώτης 
ανάγκης, πάμπολλα καταφύγια και μερικά 
café.  Το μέσο εισόδημα των κατοίκων του 
Namche Bazar είναι 7 φορές μεγαλύτε-
ρο από το μέσο εθνικό εισόδημα και αυτό 
οφείλεται στον ορειβατικό τουρισμό που 
εκτοξεύει τις τιμές των υπηρεσιών και των 
προϊόντων σε δυσθεώρητα ύψη για τα δε-
δομένα του Νεπάλ, αλλά ακόμη ανεκτά για 
τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς  
που κατακλύζουν την περιοχή. 
Κατά την διάρκεια του δείπνου, μοιραία, 
συζητήθηκε και το θέμα της «οξείας νόσου 
του υψομέτρου» γνωστής και ως «νόσου 
των ορειβατών». Η Μένια, που είναι και 
γιατρός, ήταν πλήρως ενημερωμένη τόσο 
για τα συμπτώματα όσο και για τα προλη-
πτικά μέτρα που έπρεπε να πάρει κανείς, 
είχε μάλιστα προμηθευτεί από την Ελλάδα 
και χάπια ακεταζολαμίδης. Μας διαβε-

Στην είσοδο του εθνικού πάρκου Khumbu υπό το βλέμμα της Pasang Lhamu Sherpa.
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βαίωσε ότι το φάρμακο αυτό δεν έχει πα-
ρενέργειες, όμως θα έπρεπε συγχρόνως να 
πίνουμε 5-6 λίτρα νερό την ημέρα. Ήταν 
αυτό που με τρόμαξε πιο πολύ και ενώ το 
ζεύγος Μήτσος και Μένια ξεκίνησαν προ-
ληπτικά να παίρνουν το χάπι, οι υπόλοι-
ποι το αποφεύγαμε για την ώρα. Το βράδυ 
πριν με πάρει ο ύπνος μηρύκασα τα γεγο-
νότα της άφιξής μας στο Κατμαντού. 
Το ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη στο 
Κατμαντού κράτησε 6 περίπου ώρες και 
όταν προσγειωθήκαμε στην πρωτεύουσα 
του Νεπάλ ήταν μεσημέρι τοπική ώρα του 
Σαββάτου. Ο συμπαθής ιδιοκτήτης του 
τοπικού πρακτορείου, που οργάνωσε την 
εξόρμησή μας, μαζί με τον ευγενέστατο 
οδηγό  βουνού τον Λάκπα Σέρπα μας κα-
λωσόρισαν θερμά με μια γιρλάντα ευωδι-
αστών κατιφέδων για τον καθένα μας και 
μας οδήγησαν σε ένα όμορφο και άνετο 
ξενοδοχείο πολλών αστέρων. Εντυπωσια-
στήκαμε από το κυκλοφοριακό κομφούζιο 
στους σκονισμένους δρόμους του Κατμα-
ντού και κυρίως από το πλήθος των μο-
τοσυκλετών που αγνοούσαν όλους τους 
κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Οι περισ-
σότεροι Νεπαλέζοι κυκλοφορούν στους 
δρόμους με νοσοκομειακή μάσκα στο 
πρόσωπο, ένα μάλλον μάταιο μέτρο κατά 
της ατμοσφαιρικής μόλυνσης από τα καυ-
σαέρια και του μόνιμου σύννεφου σκόνης 
από τους χωματόδρομους να αιωρείται 
μόνιμα πάνω από την πόλη. Το απόγευμα 
στην αγορά του Κατμαντού ψωνίσαμε όσα 
ορειβατικά είδη μας έλειπαν. Τόσες πολλές 
«μαϊμούδες» επωνύμων ορειβατικών δεν 

έχω ξαναδεί. Πρόβλημα συνεννόησης δεν 
υπήρχε πουθενά, όλοι μιλούσαν ικανο-
ποιητικά αγγλικά, το πρόβλημα ήταν στις 
τιμές που ξεκινούσαν από 1.000 ρουπίες 
και με το απαραίτητο παζάρι έπεφταν στις 
500 ή και ακόμη παρακάτω. Δεν άργησε 
όμως να ξυπνήσει ο ανατολίτης μέσα μας 
και γρήγορα προσαρμοστήκαμε στο νεπα-
λέζικο παζάρι και μάλιστα αρχίσαμε να το 
απολαμβάνουμε (τι σου είναι τα γονίδια!).
Το ξημέρωμα της Τρίτης 15 Νοεμβρίου 
μας βρήκε στο Namche Bazar. Ο Λάκ-
πα Σέρπα μας ενημέρωσε ότι η σημερινή 
μέρα θα ήταν αφιερωμένη στον εγκλιμα-
τισμό μας στο υψόμετρο. Έτσι θα ανεβαί-
ναμε στην κορυφή ενός κοντινού βου-
νού, όπου είναι κτισμένο ένα ξενοδοχείο 
στα 3.860 μ., και θα επιστρέφαμε από τα 
ίδια στο καταφύγιό μας. Η ανάβαση ήταν 
απότομη, γεμάτη σκαλοπάτια και τα πράγ-
ματα δυσκόλευαν από τους εκατοντάδες 
ορειβάτες που σε ομάδες διαγκωνίζονταν 
για μια θέση στο στενό μονοπάτι. Είδαμε 
και πάθαμε να βγούμε στο διάσελο, όπου 
υπήρχε άπλα και ήρεμα πια φθάσαμε στο 
ξενοδοχείο. Η θέα από τη βεράντα  σού 
έκοβε την ανάσα. Ένα πανόραμα κατάλευ-
κων κορυφών μας περιστοίχιζε με κυριό-
τερες από αριστερά προς τα δεξιά τις Tab-
oche (6.495), Lhotse Shar (8.382), Ama 
Dablam (6.814), Kangtega (6.783) και 
Thamserku (6.618). Χαζεύοντας την εκ-
πληκτική θέα και πάνω στον καφέ αποφα-
σίσαμε να μην γυρίσουμε από το πολυσύ-
χναστο μονοπάτι, παρά να κάνουμε έναν 
κύκλο και να επισκεφθούμε τα χωριά των 

Σέρπα μάνα στο Phakding.
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Σέρπα της περιοχής. Ακολουθήσαμε τον 
Λάκπα σε ένα έρημο μονοπάτι ανάμεσα σε 
τεράστια ροδόδενδρα, αφήσαμε δεξιά μας 
το χωριό Khumjung και σύντομα διασχί-
ζαμε το κεντρικό σοκάκι του Khunde με 
τα βαμμένα άσπρα λαμαρινένια ισόγεια 
σπίτια και τις πράσινες τσίγκινες στέγες. 
Ο Έντμουντ Χίλαρι, ο πρώτος που κατέ-
κτησε το Έβερεστ, μη ξεχνώντας τους αφα-
νείς ήρωες Σέρπα που τον βοήθησαν στο 
επικό του εγχείρημα, έκτισε σε ένδειξη ευ-
γνωμοσύνης στο Khunde ένα νοσοκομείο 
και ένα σχολείο. Μπήκαμε στο προαύλιο 
του σχολικού συγκροτήματος όπου πάνω 
σε πέτρινο βάθρο βρίσκεται η μπρούτζινη 
προτομή του. Λίγο πιο πέρα ένας δάσκα-
λος καθόταν στο χώμα σταυροπόδι και 
γύρω-γύρω οι μαθητές πάνω σε πέτρες 
παρακολουθούσαν το μάθημα εκμεταλ-
λευόμενοι την θαλπωρή της ηλιόλουστης 
μέρας. Δεν τους απέσπασε καθόλου την 
προσοχή η παρουσία μας και έδειχναν 
τόσο αφοσιωμένοι στο μάθημά τους που 
νοιώσαμε παρείσακτοι και φροντίσαμε να 
εξαφανιστούμε.

Συνεχίσαμε την ανηφορική πορεία και τα 
απότομα σκαλοπάτια και αφού περάσα-
με από το περίφημο χωμάτινο αεροδρό-
μιο ανάγκης κατηφορίσαμε στο Namche 
Bazar, όπου φθάσαμε μετά από πορεία 
5 ωρών και αφού είχαμε διανύσει 8 χλμ. 
Όλοι μας νοιώθαμε άνετα, χωρίς να παρα-
τηρήσουμε πάνω μας κάποιο πρόβλημα 
λόγω υψομέτρου. Το απόγευμα ήταν όλο 
δικό μας για αναμνηστικά ψώνια και μπί-
ρες στα καφέ της κωμόπολης.
Ο ύπνος με πήρε με τις σκέψεις μου να 
τρέχουν στο περιπετειώδες ταξίδι μας από 
το Κατμαντού στη Λούκλα.
Πρωί-πρωί της Κυριακής ο Λάκπα Σέρπα 
μας περίμενε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχεί-
ου μας στο Κατμαντού και στις 8 π.μ. βρι-
σκόμασταν ήδη στο αεροδρόμιο των γραμ-
μών εσωτερικού. Στις 9 π.μ. θα φεύγαμε 
για τη Λούκλα, όμως οι ώρες περνούσαν, ο 
Λάκπα ήταν μονίμως κολλημένος στο γκι-
σέ της εταιρείας της πτήσης μας και κανέ-
νας δεν μας έδινε την ελάχιστη πληροφο-
ρία για τον λόγο της καθυστέρησης, ή έστω 
τον χρόνο αναχώρησης. Μετά από τετρά-

Στις όχθες του υψηλότερου ποταμού του κόσμου Dudh Koshi Nadi.
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ωρη καθυστέρηση επιτέλους επιβιβαστή-
καμε σε ένα παλιό δικινητήριο γερμανικό 
Dornier 22 θέσεων, μια αντίκα σαράντα 
χρόνων, με μια ακόμη μικρή καθυστέρηση 
για να επανατοποθετήσουν τα καθίσματα 
που είχαν αποσπασθεί στην προηγούμενη 
πτήση ώστε να δημιουργηθεί χώρος για 
τη μεταφορά εμπορευμάτων. Η όμορφη 
και ευγενική αεροσυνοδός ντυμένη με την 
παραδοσιακή φορεσιά των γυναικών Σέρ-
πα και με δυο πανεράκια στα χέρια της, 
μας πρόσφερε καραμέλες και βαμβάκι για 
τα αφτιά μας και εγώ από μέσα μου σταυ-
ροκοπήθηκα τρις. Το κόκπιτ  χωριζόταν 
από τους επιβάτες με μια ανοιχτή κουρ-
τίνα που μας επέτρεπε να παρακολουθή-
σουμε δωρεάν μαθήματα πλοήγησης. Από 
τα λερά φινιστρίνια βλέπαμε το υπερθέα-
μα των Ιμαλαΐων και το άγριο τοπίο των 
ορεινών οικισμών με τις πεζούλες που 
χώριζαν τα μικροσκοπικά χωράφια. Μετά 
από πτήση μισής ώρας προσγειωθήκαμε 
στο περιβόητο ανηφορικό αεροδρόμιο της 
Λούκλα, σαν σε τρενάκι του τρόμου. Όταν 
ξαναπάτησα χώμα ήμουν πιασμένος από 
τα στενά και άβολα καθίσματα, στρατιωτι-

κού τύπου, του αεροπλάνου αλλά αν μη τι 
άλλο ήμουν ζωντανός. 
Μετά από δυο διανυκτερεύσεις στο Nam-
che Bazar ξεκινήσαμε το πρωί της Τε-
τάρτης 16 Νοεμβρίου για τον επόμενο 
σταθμό μας στο δρόμο για το E.B.C (Ev-
erest Base Camp), το Deboche. Αρχικά 
ανεβήκαμε τα σκαλιά του Namche Bazar 
(150 μ. υψομετρική σε σκαλοπάτια, σαν να 
ανεβαίνεις ουρανοξύστη) και βγήκαμε στο 
μονοπάτι πάνω από την κωμόπολη. Από 
εδώ πια κατηφορίσαμε ομαλά και αφού 
περάσαμε την Tenzing Norgye Memo-
rial Stupa, τον βουδιστικό τύμβο που 
κτίστηκε προς τιμήν του Σέρπα που κατέ-
κτησε μαζί με τον Χίλαρι το 1953 το Έβε-
ρεστ και έγινε ήρωας όλων των Νεπαλέ-
ζων, φθάσαμε μεσημεράκι στη γέφυρα του 
Phungi Thanga (3.250 μ.) όπου αφού 
τσιμπήσαμε κάτι στο μοναδικό μαγειρειό, 
έξω στη λιακάδα,  συνεχίσαμε την πορεία 
μας. Πέρασα πρώτος την κρεμαστή, στενή, 
ατσάλινη πεζογέφυρα για να φωτογραφί-
σω την ομάδα ενώ θα βρίσκεται πάνω της. 
Αφού πέρασαν ο Μήτσος και η Μένια από 
την πλευρά μου και η υπόλοιπη ομάδα 

Τρυφερό συναπάντημα λίγο πριν το Namche Bazar.
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βρισκόταν ακόμη στο μέσο της γέφυρας, 
δυο φορτωμένα τζο αφήνιασαν, ξέφυγαν 
της επιτήρησης του οδηγού τους και ξεχύ-
θηκαν καλπάζοντας στη γέφυρα. Μου κό-
πηκε η ανάσα καθώς έβλεπα τους τέσσερις 
συντρόφους μας να κολλούν κυριολεκτικά 
στην δικτυωτή κουπαστή της στενής γέ-
φυρας για να αποφύγουν τα τεράστια κέ-
ρατα των αφηνιασμένων ζώων που αν και 
γενικώς είναι ήρεμα, τώρα έτρεχαν σαν 
τρελά χωρίς να βλέπουν τίποτα. Ευτυχώς 
και οι τέσσερις συνορειβάτες μας κατάφε-
ραν να αποφύγουν τα μυτερά τους κέρατα, 
αν και όταν πια ήρθαν στην ασφάλεια του 
δρόμου, ο Δημήτρης έψαχνε για τρύπες 
στο σακίδιό και τα ρούχα του. Ακόμη και 
οι ταυρομάχοι έχουν περισσότερο χώρο 
για να αποφύγουν τους μαινόμενους ταύ-
ρους. Όταν πια συνήλθαμε από το τόσο 
επικίνδυνο επεισόδιο, ανηφορίσαμε στη 
σκιά των πλατανιών για το βουδιστικό μο-
ναστήρι του Tengboche. Πριν ακόμη δού-
με το μοναστήρι, περάσαμε μέσα από μια 
πολύχρωμη πύλη με ζωγραφιές αγίων και 
δράκων σε έντονα χρώματα.
Το τριώροφο μοναστήρι που στο χώρο του 
τεμένους γινόταν πενταώροφο είναι ένας 
μεγάλος κύβος φρουριακής αρχιτεκτονι-
κής με σοβατισμένους πέτρινους τοίχους 
που όσο υψώνονται συγκλίνουν και δια-
κόπτονται από μεγάλα ξύλινα κουφώματα. 
Ιδρύθηκε από τον Lama Gulu το 1916 

σε ένα ύψωμα που δεσπόζει στην περιο-
χή στα 3.867 μ. με πανοραμική θέα προς 
τις κορυφές Tawache, Everest, Nuptse, 
Lhoptse, Ama Dablam και Thamserku. 
Η ευρύχωρη εσωτερική αυλή του κεντρι-
κού συγκροτήματος με τους διώροφους 
ξύλινους σκεπαστούς εξώστες ήταν ασφυ-
κτικά γεμάτη κόσμο και μοναχούς. Είμα-
στε τυχεροί γιατί πέσαμε στη μεγάλη γιορ-
τή του μοναστηριού το Mani Rimbu που 
γίνεται κάθε Νοέμβριο και διαρκεί τρεις 
μέρες. Γιορτάζεται η ήττα των δαιμόνων 
και η έναρξη του βουδισμού στο Θιβέτ. Σε 
περίοπτο εξώστη του δεύτερου διαζώμα-
τος κάθονται οκλαδόν ο ηγούμενος και οι 
άλλοι αξιωματούχοι μοναχοί ντυμένοι  με 
τους χαρακτηριστικούς μαβί χιτώνες και 
τους βαθυκόκκινους μανδύες.  Στο κάτω 
διάζωμα πάνω σε μια εξέδρα μια ομάδα 
μοναχών χειρίζονται τις δυο δίδυμες τε-
λετουργικές ορειχάλκινες τρομπέτες Dung 
Chen που το μήκος της καθεμιάς ξεπερ-
νά τα τρία μέτρα. Ο απόκοσμος ήχος τους, 
διώχνει τα κακά πνεύματα και ανακατεύει 
τα στομάχια μας. Κάποιοι μασκοφόροι μο-
ναχοί με παντομίμα και τραγούδια ανα-
παριστούν τους δαίμονες που τελικά εκδι-
ώκονται από τον βουδισμό και ο κόσμος 
διασκεδάζει, γελά και χειροκροτεί, αλλά 
εμείς δεν καταλαβαίνουμε γρι. Οι βουδι-
στές μοναχοί ομολογούν την υπακοή, την 
αγαμία και την ακτημοσύνη και ζουν από 

Στην πρωτεύουσα των Σέρπα Namche Bazar.



την ελεημοσύνη των πιστών.  Κατά κανό-
να απέχουν από το αλκοόλ και είναι χορ-
τοφάγοι. Η διατροφή τους βασίζεται στο 
ρύζι, τα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα, 
τους ξηρούς καρπούς και τα εκχυλίσματα 
βοτάνων. Απαγορεύονται αυστηρά το λάδι 
και το αλάτι.
Κατηφορίσαμε στο καλντερίμι κάτω από 
τα ροδόδενδρα για το Deboche και φθά-
σαμε στο καταφύγιο, στα 3.820 μ. με τη 
δύση του ηλίου που έβαφε πορφυρές τις 
χιονισμένες κορφές των Ιμαλάϊων. Μαζί 
με το σκοτάδι ήρθε και το δριμύ ψύχος 
που μας περόνιασε το κορμί στο σαν ψυ-
γείο καταφύγιο και παρέα με τους νεαρούς 
βαστάζους Σέρπα  αγκαλιάσαμε τη σόμπα 
που σιγόκαιγε στο κέντρο της αίθουσας 
φαγητού. 
Σήμερα περπατήσαμε 7 ώρες και διανύσα-
με 16 χλμ. 
Νωρίς το πρωί μαζέψαμε τα μπογαλά-
κια μας και ξεκινήσαμε για τον επόμενο 
στόχο το Dingboche, στα 4.410 μ.  Είναι 
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου και 5η μέρα πο-
ρείας στο Kumbu. Διασχίσαμε το παγω-
μένο Deboche και βγήκαμε σε ένα δάσος 
ροδόδενδρων. Στη συνέχεια κατηφορίσα-
με ως την κοίτη του ποταμού και πλησι-
άζοντας την σιδερένια γέφυρα Chaturje 
συναντήσαμε μια παραμορφωμένη από 
τις κακουχίες και συρρικνωμένη από τα 
χρόνια γριά, ζωσμένη ένα μεγάλο ψάθινο 

Κάτω από την προτομή του Χίλαρι στο 
σχολείο του Khunde.

Στην πεζογέφυρα του ποταμού Thado 
Koshi Khola.

Βουδιστής Μοναχός στο Tengboche.
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καλάθι στην πλάτη της. Μάζευε καυσόξυ-
λα για τις κρύες νύχτες και όπως με ενη-
μέρωσε ο Λάκπα σε όλον τον εθνικό δρυ-
μό απαγορεύεται η υλοτόμηση για να μη 
διαταραχθεί η εύθραυστη ισορροπία των 
δασών σε αυτό το μεγάλο υψόμετρο και 
έτσι οι Σέρπα υποχρεώνονται να μαζεύ-
ουν μόνο ξερόκλαδα και φρύγανα που βρί-
σκουν στο έδαφος. Άλλωστε η βουδιστική 
φιλοσοφία τούς γαλουχεί να σέβονται τη 
φύση μέρος της οποίας είναι και οι ίδιοι. 
Απέναντι από τη γέφυρα, μας περιμένει 
μια δύσκολη ανηφόρα και από τη άλλη με-
ριά της πλαγιάς το χωριό Pangboche στα 
3860 μ. Εδώ βρίσκεται το πρότυπο σχολείο 
για τα παιδιά των Σέρπα το οποίο ίδρυσε 
και συντηρεί ο νοτιοκορεάτης ορειβάτης 
Um Hong Gil που ανέβηκε στο Έβερεστ 
το 2008. Στο μαγειρειό που κάτσαμε για 
μεσημεριανό είχαμε μια αναπάντεχη συ-
νάντηση με μια ομάδα Γιαπωνέζων που 
έτρωγαν στο διπλανό τραπέζι. Συνόδευαν 
δυο συμπαθέστατες κυρίες 83 και 84 ετών 
αντίστοιχα που ανέβαιναν ακάθεκτες για 

το Pheriche. Όπως μας είπαν το κάνουν 
αυτό κάθε χρόνο τα τελευταία 10 χρόνια. 
Όταν μας αποχαιρέτησαν, καβάλησαν δυο 
σελωμένα άλογα και σαν αέρινες αμαζό-
νες μας έγνεψαν ευτυχισμένες. Μείναμε 
μ’ ανοιχτό το στόμα. Μετά το Pangboche 
το μονοπάτι φεύγει στα δεξιά μας για το 
Ama Dablam Base Camp από όπου ξε-
κινά η δύσκολη ανάβαση στο όμορφο αυτό 
βουνό. Ακολουθούμε το μονοπάτι γύρω 
από το επιβλητικό δίκορφο Ama Dab-
lam, κατά μήκος του παραπόταμου Imja 
Khola, και μπαίνουμε στη στενή κοιλάδα 
του Dingboche, όπου επιτέλους φθάνου-
με μετά από 11 χλμ. και 7 ωρών πορεία. 
Βρισκόμαστε ήδη στα 4.410 μ. και ο αέ-
ρας έχει αρχίσει να αραιώνει. Πονοκέφα-
λοι ταλαιπωρούν κάποιους από εμάς και 
μόνο το ζεύγος Μήτσος-Μένια δεν έχει 
προβλήματα προσαρμογής στο υψόμετρο. 
Οι υπόλοιποι επιμένουμε να αποφεύγουμε 
ακόμη την ακεταζολαμίδη. Σύμφωνα με το 
πρόγραμμα αύριο θα κάνουμε εγκλιματι-
σμό και προσδοκούμε ότι θα απαλλαγούμε 

Στο μοναστήρι Tengboche, στη γιορτή του Mani Rimbu.



ΤΕΥΧΟΣ 183, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 21

από τα δυσάρεστα συμπτώματα του υψο-
μέτρου.
Ο ήλιος ανατέλλει και βάφει χρυσαφί τις 
χιονισμένες κορυφές των  Ama Dab-
lam (6.814) και Island Peak ή Imja 
Tse (6.189). Περπατάμε στην κοιλάδα 
του ποταμού Imja Khola με κατεύθυνση 
το Chhukhung, που δεν είναι παρά ένα 
καταφύγιο στα 4.730 μ. Η χλωρίδα έχει 
περιορισθεί σε αραιές συστάδες χαμηλών 
θάμνων. Περνάμε δυο-τρεις φορές το ρηχό 
και στις όχθες του παγωμένο ποτάμι πάνω 
σε κορμούς δένδρων και ριγμένους ογκό-
λιθους καθώς ανηφορίζουμε για το κατα-
φύγιο. Φθάνουμε γρήγορα και ενώ απο-
λαμβάνουμε με καθαρό καιρό την θέα προς 
το Ama Dablam, ο Λάκπα μας προτείνει 
να συνεχίσουμε ως την κοντινή κορυφή 
Chhukhung Ri στα 5.550 μ. Αν τα κα-
ταφέρουμε, μας διαβεβαιώνει, θα έχουμε 
πραγματοποιήσει τον τέλειο εγκλιματισμό 
και δεν θα αντιμετωπίσουμε πλέον κανέ-
να πρόβλημα σε όλη την υπόλοιπη πορεία 
μας ως το Kala Patthar. 
Το μονοπάτι για το Chhukhung Ri είναι 
πολύ απότομο και το σαν πούδρα χώμα 

υποχωρεί δυσκολεύοντας ακόμη περισ-
σότερο την ανάβασή μας. Έχω λαχανιάσει 
και τα πόδια μου έχουν βαρύνει τόσο που 
νοιώθω το σακίδιο σαν να είναι γεμάτο 
πέτρες. Αναπνέω γρήγορα και βαθιά χωρίς 
όμως αποτέλεσμα, λες και ο αέρας είναι 
«τζούφιος» και με το που φτάνω σε ένα 
πλάτωμα, στα 5.100 μέτρα, συναντώ τον 
Λάκπα αραχτό στο υποτυπώδες χορτάρι. 
Ξαπλώνω δίπλα του και κοιτάζω με δέος 
το μονοπάτι που συνεχίζει κάθετα πλέον 
και εκφυλίζεται στα βράχια της κορυφής. 
Μόνο το ζεύγος Μήτσος-Μένια αναρρι-
χώνται σαν αγριοκάτσικα και φθάνουν 
στην κορυφή του Chhukhung Ri. Οι υπό-
λοιποι τσακισμένοι από το υψόμετρο μέ-
νουμε από αναπνοές. 
Απολαμβάνω τον μεσημεριάτικο ήλιο με 
την απαράμιλλη θέα στα γύρω βουνά και 
στην κοιλάδα του Imja Khola συζητώ-
ντας με τον Λάκπα για τα ήθη και τα έθιμα 
των Σέρπα και όταν επέστρεψε το ζεύγος 
από την κορυφή, κατηφορίσαμε όλοι μαζί 
στο καταφύγιο Chhukhung για το μεση-
μεριανό φαγητό. Όταν επιστρέψαμε στο  
Dingboche εγώ με τον  Αλέξανδρο και τον 

Στο δρόμο για το Chhukhung.
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Χρήστο επισκεφθήκαμε ένα cafe στο κέ-
ντρο του χωριού με free internet για επι-
κοινωνία με την πατρίδα, μοσχοβολιστό 
καφέ για τόνωση και νοστιμότατα muffins 
για το πεσμένο σάκχαρο. Η νύχτα μας βρή-
κε να ανηφορίζουμε στο μοναδικό σοκάκι 
του χωριού με τους ψηλούς μαντρότοιχους 
για το καταφύγιό μας το οποίο διέθετε και 
πλυσταριό με ζεστό νερό όπου με 800 ρου-
πίες (8 €) απόλαυσα ένα ζεστό ντους στα 
τσιμέντα, σκέτο βάλσαμο για το ταλαιπω-
ρημένο μου κορμί. 
Σήμερα διανύσαμε 16 χλμ. σε 8 ώρες. 
Η ηλιόλουστη μέρα του Σαββάτου μας 
βρίσκει όλους σε καλή διάθεση, αν και τη 
νύχτα τα νερά πάγωσαν με αποτέλεσμα να 
πλυθούμε με το νερό των παγουριών μας 
που κόστιζε 250 ρουπίες το λίτρο (2,50 
€). Ανηφορίζουμε στο μονοπάτι για την 
Thokla αφήνοντας πίσω μας τη στενή 
και άγονη κοιλάδα του Dingboche. Όλες 
οι πηγές στο δρόμο μας είναι παγωμένες. 
Εδώ είχαμε και την πρώτη μας συνάντη-
ση με τα  γιακ, τα τέρατα των Ιμαλαΐων, με 
τα απειλητικά τους ευμεγέθη κέρατα και 
το μακρύ μαλλί να τους προσδίδει ακόμη 
περισσότερο όγκο. Γιακ: Bos grunniens 
(Βους γρυλλίζων). Τα θηλυκά ονομάζονται 
Nam. Το βάρος τους φθάνει τους 2 τόνους 
και έχουν 15 πλευρές σε αντίθεση με τα 
βοοειδή που έχουν 13 (δηλ. βγαίνουν 4 
μπριζόλες παραπάνω από το καθένα). Εί-
ναι προσαρμοσμένα για να ζουν σε υψό-
μετρο πάνω από 4.000 μέτρα και σε χαμη-
λότερο υψόμετρο πεθαίνουν.
«Μην πιστέψετε αυτούς που θέλουν να σας 
πουλήσουν ρουχισμό από μαλλί γιακ» μας 
συμβούλευσε ο Λάκπα. Δεν τα κουρεύουμε 
ποτέ γιατί θα πεθάνουν από το δριμύ ψύχος 
που επικρατεί τις νύχτες».
Βαδίζουν αργά, ελαφρά φορτωμένα για τον 
όγκο τους και παρ’ όλο το λιγοστό φορτίο 
που κουβαλούν παραμένουν δυσκίνητα 
από το ίδιο τους το βάρος με τα κεφάλια 
τους κατεβασμένα και τις τεράστιες γλώσ-
σες τους πεταγμένες έξω να στάζουν σά-
λια.
Το μονοπάτι είναι ήπιο και σε κάνα δυο 
ώρες φθάνουμε στην Thokla, στα 4.620 
μ., ένα σύμπλεγμα δυο καταφυγίων στην 
όχθη ενός χειμάρρου που κατεβαίνει από 
τον παγετώνα Khumbu. Κάνουμε διά-
λειμμα για τσάι έξω στον ήλιο χαζεύοντας 
το Arakam Tse (6.423 μ.) και μαζεύουμε 

δυνάμεις για το ντερέκι που βλέπουμε να 
μας περιμένει από εδώ και πέρα. Λίγο πιο 
πάνω σε ένα στενό πλάτωμα συναντάμε 
δεκάδες πέτρινους τύμβους, τα κενοτάφια  
των χαμένων ορειβατών. Αναγνωρίζουμε 
ονόματα-θρύλους που άφησαν ιστορία 
στον χώρο της ορειβασίας και ενέπνευσαν 
επικές ταινίες και συναρπαστικά βιβλία. 
Όσο υπέροχα είναι τα Ιμαλάια, τόσο δολο-
φονικά μπορούν να γίνουν. Θα τα παρο-
μοίαζα με έναν κυκλοθυμικό γίγαντα που 
κάθε τόσο απαιτεί και μια θυσία από τους 
καλύτερους από αυτούς που πατούν τις 
κορφές του. 
Περνάμε ανάμεσα από τα γρανιτένια βρά-
χια του Thokla Pass στα 4.830 μ. και πλέ-
ον βαδίζουμε στην πλαγιά του Awi Peak 
(5.245 μ.) έχοντας τον παγετώνα Khumbu 
στα δεξιά μας. Αργά το μεσημέρι φθάνου-
με στα καταφύγια του φιλόξενου Lobuche 
στα 4.910 μ. Τα πάντα εδώ είναι παγωμέ-
να και όλοι έχουμε μαζευτεί στην τραπε-
ζαρία με την κρύα σόμπα που την ανά-
βουν με κηροζίνη και ξεραμένη κοπριά 
γιακ για δυο μόνο ώρες, μεταξύ 5 και 7 το 
απόγευμα. Θα πρέπει να είμαστε από τις 
ελάχιστες ελληνικές ομάδες που πέρασαν 
από εδώ επειδή τους φαινόμαστε το ίδιο 
εξωτικοί όπως ακριβώς φαίνονται κι’ αυ-
τοί σε μας. Η ατμόσφαιρα έχει αραιώσει 
στο 50% και το οξυγόνο επίσης στο μισό. 
Στο διπλανό τραπέζι κάποιος μοναχικός 
γιαπωνέζος ήταν κατακόκκινος και είχε 
εξάψεις. Η έμπειρη ταβερνιάρισσα διέ-
γνωσε αμέσως την νόσο του υψομέτρου 
και αφού μας παρότρυνε να του δώσαμε, 
σαν άμεση αγωγή, ένα χάπι ακεταζολαμί-
δης μας πληροφόρησε ότι γι’ αυτόν πλέον 
το όνειρο είχε τελειώσει. Την επομένη το 
πρωί θα έπρεπε να κατέβει εσπευσμένα 
σε χαμηλότερο υψόμετρο και να μην επι-
στρέψει. Το είδα στα μάτια των συντρόφων 
μου, όλοι κάναμε την ίδια σκέψη. Έχει γού-
στο, σκεφτήκαμε, τώρα που φθάσαμε μια 
ανάσα πριν την επίτευξη του στόχου να 
μας τύχει κάτι τέτοιο… Εμένα με ταλαιπω-
ρούσε από το μεσημέρι ένας πόνος στον 
βολβό του δεξιού μου ματιού και κάποιοι 
από εμάς είχαν εδώ και μέρες πονοκεφά-
λους που δεν έλεγαν να υποχωρήσουν. 
Αποφάσισα λοιπόν  να ξεκινήσω με μισό 
χάπι ακεταζολαμίδης πρωί- βράδυ και με 
πολλά νερά (4 λίτρα ημερησίως). Παρ’ όλα 
αυτά πέρασα μια δύσκολη νύχτα. Ο  ύπνος 
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μου ήταν ταραγμένος, γεμάτος δύσπνοιες 
και εφιάλτες χώρια που από το πολύ νερό 
έτρεχα όλη τη νύχτα στη μοναδική κοινή 
τουαλέτα του καταφυγίου.
Επιτέλους ξημέρωσε η Κυριακή 20 Νο-
εμβρίου και 8η μέρα πορείας. Σήμερα θα 
επιχειρήσουμε να πιάσουμε τον βασικό 
στόχο μας, την κατασκήνωση βάσης του 
Έβερεστ (Everest Base Camp). Ξεκινά-
με βαδίζοντας ανάμεσα στον παγετώνα 
Khumbu και την έξοδο του παγετώνα 
Lobuche. Αφήνουμε αριστερά μας το μο-
νοπάτι που οδηγεί στην γυάλινη πυρα-
μίδα, ένα τριώροφο διεθνές εργαστήριο 
–παρατηρητήριο σε υψόμετρο 5.050 μ., 
με απόλυτη αυτάρκεια σε ενέργεια, τροφή 
και διαχείριση αποβλήτων που μελετά τις 
δυσκολίες σε τέτοιες ακραίες συνθήκες 
διαβίωσης για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Ανηφορίζουμε ανάμεσα στους ογκόλιθους 
του Lobuche Pass στα 5.110 μ. αποφεύ-
γοντας κάθε τόσο τα καραβάνια των γιακ 
που φορτωμένα ώνια στριμώχνονται ανά-
μεσά μας και κατηφορίζουμε από την άλλη 
μεριά στο σημείο που οι παγετώνες Chan-
gri Shar και Changri Nup χύνονται στον 

Kumbu. 
Λίγο πιο κάτω γινόμαστε αυτόπτες μάρ-
τυρες μιας χιονοστιβάδας που έπεσε με 
πάταγο στις πλαγιές του Nuptse. Η μέρα 
είναι ζεστή και έχουμε μείνει μόνο με τα 
ισοθερμικά.
Προσπεράσαμε το συγκρότημα των κα-
ταφυγίων του Gorak Shep όπου θα επι-
στρέφαμε για να μείνουμε το βράδυ και 
συνεχίσαμε βιαστικά για το Everest Base 
Camp. Τα πόδια μας είχαν πάρει φωτιά 
λες και δεν περπατούσαμε τόσες μέρες. 
Όσο πλησιάζαμε τόσο ανέβαινε και το 
ηθικό μας ώσπου αντικρίσαμε την βάση 
του Έβερεστ, που τόσες φορές έχουμε δει 
σε κινηματογραφικές ταινίες. Βρισκόταν 
στη μέση του παγετώνα σαν μικρό νησί σε 
παγωμένο ποτάμι. Ήταν άδεια από σκη-
νές, από αποστολές και ελικόπτερα αλλά 
γεμάτη ορειβάτες-τουρίστες σαν εμάς, να 
φωτογραφίζονται μπροστά σε έναν πέ-
τρινο τύμβο με πολύχρωμα βουδιστικά 
σημαιάκια προσευχών κρεμασμένα σε 
σχοινιά σαν γαϊτανάκι, και μια πέτρα που 
έγραφε «EVEREST BASE CAMP 2016». 
Κάτσαμε παράμερα μέχρι να φωτογραφη-

Στην κορυφή του Chhukkung Ri στα 5.550μ.
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θεί μια θορυβώδης ομάδα αμερικανών και 
απολαύσαμε τη θέα με τις λίμνες που δη-
μιουργούσαν οι λιωμένοι πάγοι του Kum-
bu. Επιστρέψαμε το απόγευμα στο Gorak 
Shep και σκεφτήκαμε να το γιορτάσουμε 
με muffins, όμως ο Λακπα μας ενημέρω-
σε ότι λόγω του υψομέτρου δυστυχώς δεν 
μπορούν να ζήσουν οι ζυμομύκητες και 
έτσι δεν φουσκώνουν ούτε τα κέικ, ούτε 
το ψωμί. Η κούραση μας βγήκε απότομα 
και εκεί που ήμασταν όλο κέφι και χαρά, 
σε μια στιγμή τα βλέφαρά μας βάρυναν 
και πέσαμε ξεροί στους υπνόσακους. Και 
αυτήν τη φορά ο ύπνος μου ήταν χάλια. 
Τέτοιους εφιάλτες είχα να δω από μικρό 
παιδί με 41 πυρετό. Πού να μην έπαιρνα 
και τα χάπια για το υψόμετρο. 
Σήμερα διανύσαμε 14 χλμ. σε 8 ώρες και 
καλύψαμε υψομετρική διαφορά +1.260, 
-1.007 μέτρα.
Συνήθως οι ορειβατικές ομάδες ξεκινούν 
νύχτα για την κορυφή του Kalla Patthar 
και περιμένουν εκεί τον ήλιο να ανατέλλει 
πίσω από το Έβερεστ. Ήμασταν όμως τόσο 
κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι από την 
αϋπνία όλες αυτές τις μέρες συνεχών πο-
ρειών σε μεγάλο υψόμετρο που το χάραμα 
μας βρήκε να τρώμε ακόμα πρωινό. Ξεκι-
νήσαμε στο σχεδόν κάθετο μονοπάτι που 
ήταν πια άδειο από ορειβάτες με βαριά 

πόδια βήμα-βήμα. Μετά από σχεδόν δυο 
ώρες είχαμε βγει στα πρώτα βράχια για 
την κορυφή που, αν και χωρίς ευκρινές 
μονοπάτι πλέον (σκαρφαλώναμε από βρά-
χο σε βράχο), δεν υπήρχε περίπτωση να τη 
χάσει κανείς μιας και ήταν στολισμένη με 
πολύχρωμα σημαιάκια προσευχών για να 
διώχνουν τα κακά πνεύματα των βουνών. 
Η θέα από τα 5.648 μέτρα και τον ήλιο να 
λάμπει σε έναν πεντακάθαρο ουρανό ήταν 
εκπληκτική. Ο κρύος καθαρός αέρας, που 
έκανε τα σημαιάκια να χορεύουν, έτσουζε 
τα ταλαιπωρημένα από τη σκόνη τόσων 
ημερών πνευμόνια μας. 
Στα ανατολικά, απέναντί μας, το Έβερεστ 
υψωνόταν στα 8.848 μ. πανέμορφο, αγέ-
ρωχο και ελκυστικό και συνάμα απειλητι-
κό, ενώ μπροστά και δεξιά του το Nuptse 
με τα 7.864 μέτρα του έκρυβε πίσω του το  
Lhotse με τα 8.516 μέτρα. 
Στα βόρεια βλέπαμε τις κορυφές Lingtren 
(6.713 μ.) και  Pumo Ri (7.165 μ.) που χω-
ρίζουν το Νεπάλ από το θεϊκό Θιβέτ. Στα 
δυτικά μας και αρκετά πιο χαμηλά οι δυο 
γλαυκές παγετωνικές λίμνες του Changri 
Shar θύμιζαν  δυο τεράστια ζιρκόνια στο 
λαιμό του Pumo Ri και νότια ο απέραντος 
παγετώνας Kumbu κυλούσε βασανιστικά 
αργά παρασύροντας τεράστιους βράχους 
που συνθλίβονταν με εκκωφαντικούς κρό-

Ο παγετώνας Kumbu.
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τους σε κάθε ώση των πάγων του.
Η ώρα πέρασε και έπρεπε να ξεκινήσου-
με την κάθοδο. Ένοιωσα το ίδιο μούδια-
σμα που νοιώθω κάθε φορά που πρέπει 
να επιστρέψω από μια κορυφή, αλλά αυτή 
τη φορά σε υπερθετικό βαθμό (σίγουρα το 
υψόμετρο φταίει για όλα!). Το όνειρο που 
υφάναμε τόσες μέρες, πρέπει τώρα να το 
ξηλώσουμε βήμα-βήμα. Δίνουμε ραντεβού 
στο καταφύγιο του Gorak Shep και κατε-
βαίνω μόνος παρέα με τις σκέψεις μου. Πί-
νοντας τσάι στο καταφύγιο αποφασίζουμε 
να επιταχύνουμε την επιστροφή μας κατά 
μία μέρα, δηλαδή ενώ το πρόγραμμα προ-
έβλεπε τρείς μέρες πορείας ως τη Λούκλα, 
να τρέξουμε την ίδια απόσταση σε δύο. 
Κάποιοι έπρεπε να γυρίσουν νωρίτερα 
στην Ελλάδα και κάποιοι άλλοι, μεταξύ 
των οποίων και εγώ θέλαμε να γνωρίσου-
με καλύτερα το Κατμαντού και την ιστορία 
του Νεπάλ. Ο Λάκπα συμφώνησε και ανα-
προσάρμοσε γρήγορα το πρόγραμμα. 
Επόμενος σταθμός διανυκτέρευσης το 
Pheriche. 
Κατηφορίσαμε στη γνώριμη διαδρομή, 
σταθήκαμε στο Lobuche για ένα γρήγορο 
μεσημεριανό φαγητό και μετά την Thok-
la αφήσαμε το μονοπάτι που οδηγεί στο 
Dingboche και στρίψαμε δεξιά για το 
Pheriche. Τα χιλιόμετρα έφευγαν γορ-
γά και με άνεση στην κατηφόρα. Χάσαμε 
απότομα ύψος και βγήκαμε σε μια πανέ-
μορφη κοιλάδα που τη διέρρεε το ποτάμι 
που δημιουργείται από το λιώσιμο των 
πάγων του Kumbu και την υπερχείλιση 
της λίμνης Chola Tsho. Δεξιά μας είχαμε 
το Tabuche Peak (6.495 μ.), αριστερά μας 
το Pokalde (5.616 μ.) και μπροστά μας 
φάτσα - κάρτα το γνωστό πλέον Ama Dab-
lam (6.814 μ.) που εδώ και μέρες είχαμε 
αφήσει πίσω μας. Με μπούσουλα λοιπόν 
αυτή την εντυπωσιακή κορυφή συνεχίσα-
με στην κοιλάδα ανάμεσα σε ρυάκια κα-
θάριου νερού και τον ήλιο να γέρνει πίσω 
από το Tabuche Peak. Από το ποτάμι μάς 
πλησιάζει ένα μεγάλο κοπάδι φιλήσυχων 
γιακ που μπαίνει ανάμεσά μας και μαζί 
συνεχίζουμε προς το  Pheriche που άρ-
χισε να διακρίνεται στο βάθος. Με το λυ-
κόφως πλέον μπαίνουμε στο χωριό  ενώ 
τα γιακ πάνε ασυνόδευτα στα παχνιά τους. 
Σήμερα ανεβήκαμε στα 5.648 μέτρα και δια-
σχίσαμε το ένα τρίτο του εθνικού δρυμού της 
Sagarmatha όπου βρισκόμαστε εδώ και 9 

μέρες. Διανύσαμε 17 χλμ. σε 8 ώρες και καλύ-
ψαμε υψομετρική διαφορά +1.045, -1.673 μ.  
Στο Pheriche βρισκόμαστε πλέον σε υψό-
μετρο 4.240 μέτρων και ο ύπνος μας συνε-
πικουρούμενος από την κούραση έγινε και 
πάλι αγγελικός. Είχα μέρες να ευχαριστη-
θώ τέτοιον αδιατάραχτο και βαθύ ύπνο.
Το ξημέρωμα της Τρίτης 22 Νοεμβρίου 
και 10ης μέρας πορείας στο εθνικό πάρκο 
της Sagarmatha, μας βρήκε στο Pher-
iche χορτασμένους ύπνο και σκυμμένους 
πάνω στον χάρτη να χαράζουμε τη ση-
μερινή διαδρομή. Στόχος μας το μακρινό 
και γνώριμο Namche Bazar. Στις 7:30 
βρισκόμαστε ήδη στο μονοπάτι για το 
Pangboche. Περνάμε το Pheriche Pass 
στα 4.270 μ. και βαδίζουμε σε μονοπά-
τι αρκετά ψηλά, παράλληλα με το ποτάμι 
έχοντας μπροστά μας τον ορεινό όγκο του 
Tabuche Peak (6.495 μ.). Σε δυο ώρες 
φθάνουμε στη γέφυρα του Tauje Khola, 
περνάμε από την άλλη μεριά του ρέματος  
και μετά από λίγο μπαίνουμε στο Pang-
boche (3.930 μ.).  Το Pangboche είναι 
και η κατασκήνωση βάσης για όσους θέ-
λουν να ανέβουν στο Ama Dablam. Στο 
βουδιστικό μοναστήρι έξω από το χωριό 
φυλάσσονται το τριχωτό της κεφαλής και 
το χέρι ενός Yeti, του μυθικού και τρομα-
κτικού χιονάνθρωπου των Ιμαλαΐων. Εδώ 
γεννήθηκε και ο Sungdare Sherpa, που 
κατέχει από το 1989 το παγκόσμιο ρεκόρ 
με 5 επιτυχείς αναβάσεις στην κορυφή του 
Έβερεστ. Πνίγηκε το 1989 αλκοολικός πλέ-
ον στο ποτάμι του Pangboche. Μετά το 
Pangboche κατηφορίζουμε στο ποτάμι, 
περνάμε απέναντι και ανηφορίζουμε για 
το Deboche (3.820 μ.) το κρυμμένο μέσα 
σε ένα πανέμορφο δάσος ροδόδενδρων 
χωριό. 
Στο μαγειρειό που σταματήσαμε για φα-
γητό, η συμπαθέστατη νεαρή σέρπα υπάλ-
ληλος μας σέρβιρε θιβετιανά «μόμο» (βρα-
στά, γεμιστά με τσιγαρισμένο μοσχαρίσιο 
κιμά ζυμαρικά σε σχήμα μισοφέγγαρου) 
την αγαπημένη λιχουδιά της περιοχής τα 
οποία παρασκεύασε μπροστά μας. Ήταν 
βάλσαμο για τα ταλαιπωρημένα μας στο-
μάχια. Συνεχίσαμε τη πορεία μας και αφού 
περάσαμε από το μοναστήρι του Dengbo-
che κατηφορίσαμε για το Phungi Than-
ga όπου συναντήσαμε την πρώτη κρεμα-
στή μεταλλική πεζογέφυρα στην κάθοδό 
μας. Από εκεί μια τελευταία ατέλειωτη 
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ανηφόρα με πολλά σκαλοπάτια μας οδήγη-
σε και ενώ είχε πλέον νυχτώσει στο τέλος 
της σημερινής μας πορείας, το Namche 
Bazar. Σήμερα διανύσαμε 22 χλμ. σε 10 
ώρες και καλύψαμε υψομετρική διαφορά 
+1.507,-2.277 μέτρα.  
Η σημερινή είναι η 11η και τελευταία μέρα 
της πολυήμερης πορείας μας στη γνωστή 
διαδρομή “trail Sulukhumbu”. Ο καιρός 
είναι θαυμάσιος, όπως και όλες τις προ-
ηγούμενες μέρες και ο ζεστός ήλιος διώ-
χνει την τελευταία ψύχρα της νύχτας. Τα 
ντόπια πιτσιρίκια περιμένουν ανυπόμονα 
έξω από το καταφύγιό μας τα καθιερωμένα 
σοκολατάκια. Ξεκινάμε για τη Λούκλα με 
ανάμεικτα αισθήματα. Από τη μια θέλουμε 
να γυρίσουμε στον πολιτισμό και από την 
άλλη δεν θέλουμε να τελειώσει το εκπλη-
κτικό αυτό όνειρο του οποίου τις τελευταί-
ες στιγμές ζούμε σήμερα. Έτσι αφιέρωσα 
τη μέρα στη φωτογράφιση εγκλωβίζοντας 
τις τελευταίες εικόνες της φύσης και της 
ζωής των Σέρπα. Όσο πλησιάζουμε στη 
Λούκλα, τόσο επιβραδύνω ασυναίσθητα 
τον βηματισμό μου σαν κάποιος μαγνή-
της να με τραβά προς τα πίσω. Δυστυχώς 
όμως μετά από πορεία 20 χλμ. και διάρκει-
ας 9 ωρών και αφού καλύψαμε υψομετρι-
κή διαφορά +971, -1.467 μ. φθάσαμε στη 
Λούκλα. Στο καταφύγιο που καταλύσαμε 
απόλαυσα μετά από πολλές μέρες ένα ατε-
λείωτο ζεστό μπάνιο. Τις “Meindl” μπότες 
μου τις χάρισα σε έναν από τους βαστά-
ζους μας, ενώ το βράδυ ο Μήτσος έβγαλε 
το τσίπουρο που τόσες μέρες κουβαλούσε 

για την περίσταση και το ήπιαμε παρέα με 
την αναντικατάστατη πενταμελή ομάδα 
των Σέρπα που μας συντρόφευε και μας 
στήριζε όλες αυτές τις μέρες.
Στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή στο 
Κατμαντού αποχαιρέτισα το εθνικό πάρκο 
της Sagarmatha με τις ψηλότερες κορφές 
του κόσμου. Γύριζα στον πολιτισμό γεμά-
τος με πρωτόγνωρες ορειβατικές εμπειρίες 
και με εικόνες θεόρατων βουνών, τερά-
στιων  παγετώνων και άγριας ομορφιάς 
ορμητικών ποταμών.  Ήρθα σε επαφή με 
τα ήθη και τα έθιμα μιας θρυλικής φυλής 
που ζει στις παρυφές του ουρανού, μιας 
φυλής που με σκλάβωσε με την ευγένεια, 
την στωικότητα, την υπομονή, την επιμο-
νή των ανθρώπων της και την αρμονική 
συνύπαρξή τους με τη φύση. 
Πίσω στο Κατμαντού δυσκολεύτηκα πολύ 
να συνηθίσω το κομφούζιο της κυκλοφο-
ριακής αναρχίας, τις προστατευτικές μά-
σκες που φορούσαν όλοι για την αντιμε-
τώπιση της μολυσμένης ατμόσφαιρας και 
τα μιλιούνια των νεπαλέζων που συνωστί-
ζονταν στους άθλιους δρόμους της πόλης. 
Από την ευδαιμονία των Ιμαλαΐων στην 
αγχώδη καθημερινότητα μιας διαλυμένης 
από τον φονικό Εγκέλαδο της περασμένης 
χρονιάς και υπό ανάπτυξη μεγαλούπολης. 
Στα περίχωρα του Κατμαντού επισκεφθή-
καμε το Pashupatinah, ένα από τα πιο 
ιερά τεμένη των ινδουιστών που λειτουρ-
γεί από το 400 π. Χ. στις όχθες του ιερού 
ποταμού Bagmati ο οποίος χύνεται στον 
κατ’ εξοχήν ιερό ποταμό των ινδουιστών 

Άποψη του Έβερεστ στο λυκόφως του Dengboche.
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τον Γάγγη. Pashupatinah  σημαίνει «ο 
άρχοντας των όντων ή των ζώων» και 
αναφέρεται στον άρχοντα-θεό Σίβα που 
κατά τον μύθο ξεκουράστηκε σε αυτό το 
μέρος. Ξεναγηθήκαμε στις όχθες του ποτα-
μού, όπου πάνω σε πέτρινες εξέδρες καί-
γονται οι νεκροί. Μπροστά μας εκτυλίσσο-
νταν πολύπλοκα τελετουργικά καύσεων. Οι 
συγγενείς με τα κεφάλια τους ξυρισμένα 
και τυλιγμένοι σε λευκά λινά λούζονταν 
στα ιερά πλην βρόμικα νερά του ποταμού 
και στη συνέχεια σκόρπιζαν την τέφρα του 
εκλιπόντος στον Bagmati, ώστε να μετεν-
σαρκωθεί η ψυχή του ξανά σε άνθρωπο. O 
τιμοκατάλογος των καύσεων ποικίλει ανά-
λογα με την κάστα που ανήκει ο νεκρός, 
την θέση και την πολυτέλεια καύσης.  
Στο Νεπάλ  όπως και στην Ινδία υπάρ-
χουν 4 κάστες: οι Βραχμάνοι (ιερείς), οι 
Sunuwa (στρατιωτικοί), οι Tharu (εργά-
τες και καλλιεργητές) και οι Rai (παρίες 
ή ανέγγιχτοι). Στους παρίες (και κατ’ επέ-
κταση σε όλους τους μη ινδουιστές, άρα 
και σε εμάς) απαγορεύεται η είσοδος στον 
ναό του Σίβα. Οι εξέδρες καύσης μπρο-
στά στον ναό και δίπλα στο ποτάμι, τα 

ιερά Acharya ghats, είναι οι πιο ακρι-
βές και προορίζονται μόνο για τις ανώ-
τερες κάστες, αυτές των Βραχμάνων και 
των Sunuwa. Οι μικροί ναοί πίσω από 
τις εξέδρες είναι αφιερωμένοι στις χήρες 
που πραγματοποίησαν sati, δηλ. έπεσαν 
ζωντανές στην πυρά του νεκρού άντρα 
τους και κάηκαν μαζί του (σήμερα αυτό 
πλέον απαγορεύεται). Γύρω μας περιφέρο-
νται ανενόχλητα ελεύθεροι πίθηκοι και ο 
Λάκπα Σέρπα μας προειδοποιεί να προσέ-
χουμε γιατί είναι οι πιο προκλητικοί και 
επιτήδειοι κλέφτες. Το πορτοκαλί άγαλμα 
του θεού Χανουμάν με τη μορφή πιθήκου 
μάς υπενθυμίζει «το δώρο της κάθε μέρας 
που περνά ανεπιστρεπτί». Στην απέναντι 
όχθη του Bagmati που περνά κανείς από 
δυο πέτρινα γεφύρια, ορθώνονται πολλοί 
πέτρινοι ναΐσκοι και μέσα τους βρίσκο-
νται τα «lingams», δηλ. πέτρινα φαλλι-
κά γλυπτά που συμβολίζουν τον Σίβα και 
τη γονιμότητα. Στο βάθος, στις απότομες 
όχθες του ποταμού, διακρίνουμε κάποιες 
τρώγλες-κελιά που κρέμονται στα βράχια 
όπου ζουν οι «sadhus», οι ασκητές και πε-
ριπλανώμενοι άγιοι ινδουιστές που έχουν 

Στην κορυφή του Kalla Patthar στα 5.648 μ.
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απαρνηθεί την κοσμική ζωή. 
Το βράδυ της Κυριακής 27 Νοεμβρίου 
επιστρέψαμε με τον Μιχάλη στο Pash-
upatinah στη γιορτή Haribodhini Eka-
dashi, μια από τις σπουδαιότερες γιορτές 
του Ινδουισμού που σημαίνει «αφύπνιση 
της 11ης». Αμέτρητο πλήθος πιστών ινδου-
ιστών από όλη τη νοτιοανατολική Ασία 
μαζεύτηκαν εκεί για να γιορτάσουν υπό το 
φως της σελήνης την αφύπνιση του θεού 
Βισνού την 11η του μήνα Kartik. Σύμφω-
να με τον μύθο το βράδυ αυτό ο θεός Βι-
σνού ξυπνά από τον λήθαργό του και προ-
εδρεύει στις θρησκευτικές τελετές σε όλο 
το σύμπαν. Η αφύπνιση του Βισνού είναι 
και η αρχή των γάμων των ινδουιστών.
Απίθανος συνωστισμός πιστών που χό-
ρευαν και τραγουδούσαν με ζέση θρη-
σκευτικούς ύμνους υπό το φως άπειρων 
αυτοσχέδιων λυχνιών και βολεύονταν κα-
τάχαμα για την πρώτη ολονυχτία.  Ήταν 
μια πρωτόγνωρη εμπειρία με την αδρενα-
λίνη μας να τινάζεται στα ύψη. 
Στο Νεπάλ των 27 εκατομμύριων, το 
86,2% του πληθυσμού είναι ινδουιστές και 
το 7,8% βουδιστές. Οι δυο θρησκευτικές 

ομάδες ζουν αρμονικά μεταξύ τους, χωρίς 
αντιπαλότητες και μισαλλοδοξίες. Επισκε-
φθήκαμε στην κοιλάδα του Κατμαντού το 
βουδιστικό τέμενος  Bodnath  που απο-
καλείται και «μικρό Θιβέτ». Εδώ συνέρευ-
σαν δεκάδες χιλιάδες θιβετιανοί βουδιστές 
ακολουθώντας τον 14ο Λάμα στην εξορία 
μετά την εισβολή των κινέζων στο Θιβέτ το 
1959. Εξ άλλου ο Σιντάρτα Γκαουτάμα ο 
επονομαζόμενος και Βούδας, που σημαί-
νει «ο αφυπνισμένος» ή «ο φωτισμέ-
νος» γεννήθηκε το 563 π. Χ. στο Νεπάλ. 
Η επιβλητική στούπα του Bodnath  κτί-
στηκε  τον 14ο αι., έχει ύψος 40 μ. και θε-
ωρείται από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. 
Γύρω της περπατάνε οι πιστοί πάντα στη 
φορά του ρολογιού απαγγέλλοντας σιγα-
νά το «μάντρα» (τύπος προσευχής) «om 
mani padme hum” που δυστυχώς παρα-
μένει αμετάφραστο, είναι όμως ένα «μά-
ντρα τσενρέζι» δηλαδή «η ενσάρκωση 
της καλοσύνης». Άντρες και γυναίκες 
βουδιστές από όλη την Ασία ντυμένοι με 
κίτρινους και άλικους μανδύες συνωστί-
ζονται στο συγκεκριμένο ιερό για να προ-
σκυνήσουν και να προσευχηθούν. 

Στην κοιλάδα του Khumbu.
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Αφήσαμε το Νεπάλ των ατέλειωτων ορο-
σειρών και των ουράνιων βουνών, το Νε-
πάλ που μόλις τον προηγούμενο αιώνα 
ξύπνησε από τον μεσαίωνα της απόλυτης 
μοναρχίας, το Νεπάλ που πρόσφατα το 
2015 μέτρησε, θυσία στον Εγκέλαδο, πάνω 
από 100.000 ανθρώπους.
Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε 

στην πατρίδα άλλα και λυπημένοι που 
εγκαταλείπουμε την Εδέμ της ορειβασίας. 
Ήδη στο αεροπλάνο αρχίσαμε να συζητά-
με για ενδεχόμενη επιστροφή μας στο Νε-
πάλ και για νέες περιπέτειες σε ψηλότερες 
κορφές. 
Το Annapurna trail μας περιμένει.

Pashupatinah, στη γιορτή Haribodhini Ekadashi στα άδυτα του ναού του Σίβα.

Στη σκιά του Ama Dablam.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ30

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 /ιουλιοσ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ
02-07-17

ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ ΟΡΟΣ
Από φυλάκιο Άρτεμις – Διαβολόρεμα – 
Λάκκος – Μονή Τιμίου Προδρόμου.
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
 Απόσταση.: 13,0 χλμ Υ.Δ. +400, -962 μ. 
-Ώρες πορ.: 4-5,Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κώστας
Τριανταφυλλίδης
✪ Ανέστης
Γιαννικόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
09-07-17

ΣΤΡΑΤoΝΙΚΟ
Στο Αριστοτέλειο μονοπάτι
Στάγειρα (540 μ.) - Ολυμπιάδα (0 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 16,0 χλμ, Υ.Δ. +381, -923 μ. 
Ώρες πορ.: 5-6,Β.Δ. 1-2
…και μπάνιο στην Ολυμπιάδα

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πετρούδης 
Νίκος
✪ Μπαλντούμης
Δημήτρης

ΣΑΒΒΑΤΟ
15-07-17
ΚΥΡΙΑΚΗ
16-07-17

77η Π.Ο.Σ.
ΒΟΡΑΣ

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14-07-17

ΩΣ
ΤΡΙΤΗ

25-07-17

12 μέρες στην ΚΟΡΣΙΚΗ

Με trekking σε τμήματα του φημισμένου 
μονοπατιού GR20 και ανάβαση στο Cinto.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
23-07-17

ΙΤΑΜΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Νέο Μαρμαρά (20 μ.)
κορυφή Ντραγουντέλι (817 μ.)
Απόσταση μετ́ επιστρ.: 24,0 χλμ
 Υ.Δ. +-1.050 μ. -Ώρες πορ.: 7-8, Β.Δ. 2-3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
από Νέο Μαρμαρά (20 μ.)
Παρθενώνας (320 μ.) 
Απόσταση μετ́ επιστρ.: 14,0 χλμ
 Υ.Δ. +-710 μ. - Ώρες πορ.: 4, Β.Δ. 1
 …και μπάνιο στον Ν. Μαρμαρά

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιώργος
Δαυιδόπουλος
✪ Νίκος
Αρβανίτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
30-07-17

ΟΛΥΜΠΟΣ
Από Γκορτσιά (1.060 μ.)
Σέλωμα (1.050 μ.)
Κορομηλιά (920 μ.)– Γκορτσιά
Απόσταση μετ́ επιστρ.: 17,0 χλμ
 Υ.Δ. +-1.317 μ. - Ώρες πορ.: 7-8,Β.Δ. 2-3
…και μπάνιο στην Πλάκα Λιτοχώρου

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αλέξανδρος
Ουσταμπασίδης
✪ Νίκος
Μπατζάκης
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προγραμμα αΝαβασεΩΝ Και εΞορμΗσεΩΝ / αυγουστοσ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ
06-08-17

ΤΕΜΠΗ
ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΕΜΠΩΝ
από το εκκλησάκι του Αγ. Παντελεήμονα 
Τεμπών (35 μ.) στους Αγ. Αναργύρους 
στην εθνική οδό (12 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 10.0χλμ.,
Υ.Δ.: +1.038, -1.049 μ.,  ώρες πορείας: 5, 
Β.Δ.: 2 …και μπάνιο στον Πλαταμώνα.
 Υ.Δ. +-1.789  μ.,  Ώρες πορ.: 8,Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπατζάκης
Νίκος
✪ Κούγκας
Γιώργος

ΑΠΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ  
12-08-17

ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
13-08-17

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
«ΓΙΩΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ»
ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-08-17

ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΑΠΑ ΡΕΜΑ
CANYoNING
Από Αγ. Τριάδα (440 μ.),
Καταφύγιο Κρεβάτια (930 μ.)
Παπά ρέμα
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 14,0χλμ.,
Υ.Δ.: +997, -1.060μ.,  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 3
…και canyoning στους καταρράκτες.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυδώνης Μιχάλης
✪ Αμοιρίδης
Νίκος

ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
26-08-17

ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
03-09-17

9 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ
Trekking στα μονοπάτια, τις θάλασσες και 
τα πανηγύρια του νησιού. 

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-08-17

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
από την Βαρβάρα στην Ολυμπιάδα
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση: 12.0 χλμ.,
Υ.Δ.: +786, -932μ.,  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1
…και μπάνιο στους καταρράκτες και στην 
Ολυμπιάδα.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυιδόπουλος 
Γιώργος
✪ Κακουλίδου Νίκη
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προγραμμα αΝαβασεΩΝ Και εΞορμΗσεΩΝ /σεπτεμβριοσ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-09-17

ΣΚΡΑ
Καταρράκτες Σκρά
Μεγάλα Λιβάδια
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 16,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.447, -694 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλντούμης
Δημήτρης
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-09-17

ΒΟΡΑΣ
ΠΕΤΕΡΝΙΚ
Από Προμάχους (550 μ.) 
Στην κορυφή του Πέτερνικ (1.749 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 19,4 χλμ.,
Υ.Δ.: +-1.369,  ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυρακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουλτούκης
Σπύρος

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-09-17

ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ
Γνωριμία με τα μανιτάρια της περιοχής
από Παλαιοχώρα (360 μ.)
κορυφή Χολομώντα (1.163 μ.)
Ταξιάρχης (650 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 11,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.184, -611μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπαδόπουλος
Νίκος
✪ Σιώπης
Γιάννης

ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
 23-09-17

ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
24-09-17

ΒΟΪΟ
Trekking στα πέτρινα γεφύρια του Βοΐου.
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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προγραμμα αΝαβασεΩΝ Και εΞορμΗσεΩΝ / οΚτΩβριοσ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ
01-10-17

Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πύργους (630 μ.), Χιονότρυπα (2.080 
μ.), κορυφή Φαλακρού (2.229 μ.), 
Χιονοδρομικό Φαλακρού (1.735)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόστ.: 18,5 χλμ., Υ.Δ.: +2.217, -1.095 μ.  
ώρες πορείας: 9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πύργους (630 μ.), καταφύγιο ΕΟΣ 
Προσοτσάνης (710 μ.)
Απόστ.μετ’ επιστρ.: 7,5 χλμ., Υ.Δ.: +-369 
μ.  ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κωτούλας
Κώστας
✪ Ουσταμπασίδης
Αλέξανδρος

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-10-17

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Από Κρανιά (635 μ.), 
Βρύση Κατή (1.350 μ.)
Παλιό Παντελεήμονα (470 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόστ.: 17,5χλμ., Υ.Δ.: +1.074, -1.266 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Κοταρίδου
Σοφία

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-10-17

ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χρώμιο (630 μ.),
κορυφή Ντρισινίκος (1.866 μ.), 
καταφύγιο Σιάτιστας (1.388 μ.), 
Μεσιανό Νερό, Χρώμιο
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η 
Απόστ.: 16,0χλμ., Υ.Δ.: +1.301, -1.043 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χρώμιο (630 μ.), Μεσιανό Νερό,
 καταφύγιο Σιάτιστας (1.388 μ.), 
Απόστ. μετ’ επιστ.: 13,0χλμ., Υ.Δ.: +-718 μ.  
ώρες πορείας: 5-6, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτρης
✪ Κιάκος
Βαγγέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-10-17

ΒΕΡΜΙΟ ΜΟΥΝΤΑΚΗ
Από Αγ. Νικόλαο (500 μ.),
 κορυφή Μουντάκη (1.701 μ.), 
Απόστ.: 18,0 χλμ.,     Υ.Δ.: +-1.460 μ.  
ώρες πορείας: 8,   Β.Δ.: 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πετρούδης
Νίκος
✪ Γιαννικόπουλος
Ανέστης

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ
 26-10-17

ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
29-10-17

ΑΓΡΑΦΑ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Με αναβάσεις στο Βουτσικάκι (2.152 μ.)
την Καράβα (2.184 μ.)
και το Μπορλέρο (2.017 μ.)
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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προγραμμα αΝαρριχΗτΩΝ

ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-07-17
ΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ   02-07-17 ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΔΕΣ

ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-07-17
ΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ    19-07-17

ΑΛΠΙΚΟ CΑMP ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    21-07-17 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 29-07-17
ΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 10-08-17

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ SPIK

ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12-08-17
ΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ    13-08-17

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ «ΓΙΩΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ»
ΓΙΑ ΤΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 20-08-17
ΩΣ ΤΡΙΤΗ   22-08-17

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΣΟΥΡΓΙΑΚΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ
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παραΘυρο στο αιγαιο
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Κύθνος
παραΘυρο στο αιγαιο

Κείμενο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης

Στα τείχη του Βρυόκαστρου.
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Νοχτάρια

Σακίδιο: √
Άρβυλα:  √
Βαλίτσα: √
Μαγιό: ×
-Φτου…
-Τι έγινε;
-Τι να έγινε, μία από τα ίδια…

Στις 23:15 της 14-04-2017 συνειδητοποί-
ησα ότι, για άλλη μια φορά, άφησα πίσω 
μου το δεύτερο σημαντικότερο αξεσουάρ 
ενός νησιωτικού σκηνικού. Παρηγορήθη-
κα στη σκέψη ότι τουλάχιστον εξασφάλι-
σα το πρώτο, τον βασιλιά σε βουνό και 
θάλασσα, το αντηλιακό.  Ήταν Μ. Πέμπτη 
και στις εκκλησιές ο Κύριος μαρτυρούσε 
για τον άνθρωπο όταν ένα λεωφορείο ξε-
κινούσε από τη Μακεδονία για το νησί 
των Δρυόπων. Κουρασμένος από το 
πρωινό εργασιακό εγερτήριο και νανου-
ρισμένος από τους πένθιμους ψαλμούς 
της ημέρας, δεν πρόλαβα την καινούργια 
ατραξιόν της Εθνικής Οδού, τις παρθενι-
κές σήραγγες των Τεμπών. Η σύντομη, 

μεταμεσονύχτια, στάση στο σταθμό ανά-
παυσης «Μακεδονία» κέντρισε τη φαντα-
σία μου και όταν νωρίς το πρωί αφήσα-
με το βιομηχανικό πλατό του Λαυρίου 
και μπήκαμε σε ένα πλοίο που το έλεγαν 
«Μακεδών» ήμουν πλέον σίγουρος ότι 
τίποτε, σε αυτή τη ζωή, δεν είναι τυχαίο.
Η Κύθνος δεν ήταν ποτέ στον κατάλο-
γο με τα αγαπημένα μου κυκλαδονήσια. 
Ίσως γιατί παραήταν κοντά στις αττικές 
ακτές, ίσως γιατί ο Μέριχας, το λιμάνι 
του νησιού, μου θύμιζε κάθε φορά, που 
περνούσα καθοδόν για τις υπόλοιπες 
γοργόνες του Αιγαίου, περισσότερο αστι-
κό παρά νησιωτικό τοπίο. 
Κάτι όμως μέσα μου μού έλεγε πως όπως 
όλες οι διακριτικές παρουσίες έτσι κι 
αυτή έκρυβε μια ύπουλη γοητεία, που 
περιμένει να σε παρασύρει στις μυστι-
κές γωνιές της. Και οι πρώτες αποκαλύ-
φθηκαν όταν φτάσαμε εκείνο το πρωινό 
της Μ. Παρασκευής στα δαιδαλώδη καλ-
ντερίμια, τις λότζιες και τα κατάλευκα 
σπιτάκια της Χώρας. Το ατμοσφαιρικό 

Στη Χώρα.
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Στο καλντερίμι για την παραλία του Αϊ Γιάννη.

κεντρικό σοκάκι της Μεσαριάς βγαίνει 
από τον οικισμό και κινείται ανάμεσα σε 
μπαξέδες και χωράφια Κι ενώ στην υπό-
λοιπη Ελλάδα ο καιρός τιμούσε το τυπικό 
της θλίψης με συννεφιές και βροχές, εδώ 
ένας λαμπερός ήλιος μάς καλωσόρισε 
από την αρχή της πορείας στο κλασικό, 
ξερό, μονοπάτι με προορισμό την παρα-
λία του Αϊ Γιάννη. 
Πρώτη στο διάβα μας ήταν η εκκλησιά 
της Αγ. Αικατερίνης και ύστερα η Πανα-
γία του Νίκους, σκέτη κούκλα, ανάμεσα 
στις ασβεστωμένες ξερολιθιές. Τα ατελεί-
ωτα ξωκλήσια σημαδεύουν την πορεία 
μας πάνω στο, σπαρμένο με αγριολού-
λουδα και θυμάρι, σώμα της Κύθνου. 
Όταν μετά από τρεις περίπου ώρες πορεί-
ας, ανάμεσα σε ψηλούς πέτρινους φρά-
χτες, τις «αιμασιές», φτάσαμε στην  πα-
ραλία του Αϊ Γιάννη είχα αρχίσει ήδη να 
παραπατάω ενώ το νερό που είχα προ-
μηθευτεί έφτανε σε, επικίνδυνα, χαμηλό 
σημείο. 
Στο μικρό παραθαλάσσιο οικισμό του Αγ. 

Στεφάνου, στα ανατολικά του νησιού, νό-
μιζα ότι τα ζόρια τελείωσαν.  Μέχρι που 
αντίκρισα μια ατελείωτη ανηφόρα ανάμε-
σα σε πουρνάρια, αφάνες και σπαρμένες 
ξερολιθιές, που με έκαναν να νιώθω σαν 
δρομέας σε αγώνα υπερπήδησης εμποδί-
ων. Μονοπάτι δεν υπήρχε πουθενά παρά 
μόνο τα ίχνη από το πέρασμα των κατσι-
κιών. Κάτι ήταν κι αυτό... Ο βασιλιάς του 
ουρανού χτυπούσε αδυσώπητα και στο 
τελευταίο κομμάτι του μονοπατιού είχα 
πλέον στεγνώσει εντελώς. 
Σαν το λύκο άρχισα να τριγυρνώ ανάμεσα 
στους συνοδοιπόρους μου φερμάροντας 
για λίγο νερό. Μέχρι που διαπίστωσα ότι 
και αυτοί φερμάριζαν εμένα.... Όταν, τε-
λικά, είδα τη Χώρα από μακριά, νόμιζα  
ότι είχα τερματίσει σε υπερμαραθώνιο. 
Τα πόδια μου είχαν πάρει φωτιά και τα 
ένιωθα πρησμένα σαν σαμπρέλα αυτοκι-
νήτου. Βέβαια ένιωσα αμέσως καλύτερα 
όταν είδα, δίπλα μου, την Ευδοκία να 
φορά όχι ορειβατικές μπότες αλλά μπό-
τες φαρ-ουέστ! Πάλι καλά που έλειπαν τα 
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σπιρούνια. Το happy-end ολοκληρώθηκε 
με την κλασική βουτιά στην παγωμένη 
θάλασσα του χυμού βύνης. Στα Λουτρά 
μάς υποδέχτηκε ένα υπέροχο ξενοδοχείο 
λίγο παραδίπλα από το διάσημο, πλην 
κλειστό, υδροθεραπευτήριο του νησιού 
όπου, κάποτε, το βασιλικό ζεύγος Όθωνα-
Αμαλίας απολάμβαναν τα ιαματικά λου-
τρά τους στους 52 βαθμούς Κελσίου. 
Οι κοινοί αλλά προνοούντες (το μαγιό 
που λέγαμε) θνητοί του Συλλόγου άρχι-
σαν τις βουτιές εναλλάσσοντας την πα-
ραθαλάσσια, ζεστή, χαβούζα με τη δροσε-
ρή θάλασσα του Αιγαίου σβήνοντας την 
κούραση των 13 χλμ και των πέντε ωρών. 
Τελευταία μου παρηγοριά είχε μείνει ο 
παραδοσιακός επιτάφιος της Χώρας, για 
τον οποίο είχα κάνει σχέδια. Επί χάρτου 
βέβαια αφού η μισάωρη σιέστα μετατρά-
πηκε σε ένα μακροβούτι στην αγκαλιά 
του θεού ύπνου. Του χρόνου πάλι...
Νωρίς το πρωί της επόμενης είμαστε 
ήδη στο μονοπάτι για το κάστρο της 
Ωριάς, τη μεσαιωνική πρωτεύουσα της 
Κύθνου. Γύρω μας το γνώριμο, σκληρό, 
αλλά και τόσο γοητευτικό τοπίο των Κυ-
κλάδων με τα ξανθά λιβάδια και τις απα-
ραίτητες ξερολιθιές να φτάνουν μέχρι τα 
φρύδια των γκρεμών και να ορθώνονται 
τόσο αρμονικά λες και κάποιος έβαλε την 
υπογραφή του σε αυτές τις ξέρες του Αρ-
χιπελάγους. Η εικόνα του Κάστρου από 
τα ριζά του είναι συγκλονιστική. 
Θυμήθηκα το στιχάκι του ντόπιου καλ-
λιτέχνη, αφιερωμένο στην ωραία κόρη: 
“Όσα κάστρα κι αν είδα κι αν εθώριασα σαν 
της Ωριάς το κάστρο δεν ελόγιασα…”  Σμι-
λεμένο πάνω σε βράχινους πύργους, που 
κρέμονται ανάμεσα σε ουρανό και στεριά 
και το εκκλησάκι της Παναγιάς να αστρά-
φτει ανάμεσά τους. 
Το απόκρημνο και το απρόσιτο της τοπο-
θεσίας σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι τον 
τρόμο που προκαλούσαν οι επιδρομές 
των Σαρακηνών πειρατών. 
Η θέα κάτω, στην ακτογραμμή, είναι φο-
βερή  καθώς στην ανοιχτή αγκαλιά του 
Αιγαίου γρήγορα και αργά πλοία χαρά-
ζουν τις λευκές ρότες τους. 
Αφήσαμε την παλιά πρωτεύουσα των 

Κύθνιων και του οίκου των ενετών 
Kozzadini και μπήκαμε στο ανύπαρκτο 
μονοπάτι για την ψηλότερη κορφή του 
νησιού, τον Κακόβολο με τα 356 μέτρα 
του. Το θαυματουργό GPS μάς οδήγησε 
μέσα από μία εκπληκτική διαδρομή άγρι-
ων πλαγιών και εγκαταλελειμμένων και 
επικίνδυνα κρυμμένων, παλιών, μεταλ-
λείων στο βορειότερο σημείο της Κύθνου 
και στην απόκρημνη κορυφή του Κακό-
βολου. 
Ξαπλωμένοι πάνω στα ζεστά βράχια απο-
λαύσαμε την εκπληκτική θέα της Τζιας, 
που ξεδίπλωνε τη χάρη της μπροστά μας 
ενώ το ελαφρύ μελτεμάκι βοήθησε το 
μάτι να ανακαλύψει, στα ανατολικά, το 
μαρτυρικό νησί της Γυάρου. 
Επιστρέψαμε από ένα άλλο, επίσης ανύ-
παρκτο, μονοπάτι. Ευτυχώς ο πλοηγός 
μας ανέλαβε πάλι την βρώμικη δουλειά 
και δύο ώρες και αμέτρητες πεζούλες αρ-
γότερα βρεθήκαμε μέσα σε ένα ονειρικό 
λιβάδι με ανθισμένες άγριες λεβάντες, το 
οποίο «κουρέψαμε» καταλλήλως. 
Όταν έφτασα στο πρώτο παντοπωλείο 
των Λουτρών, για τις καθιερωμένες μπύ-
ρες,  δεν μπήκα από την είσοδο αλλά πή-
δηξα την πέτρινη μάντρα του. Κρίμα δεν 
ήταν να πήγαινε χαμένη η συνήθεια 15 
χλμ και έξι ωρών; Ευτυχώς το βράδυ δεν 
ανησύχησα μην τυχόν και χάσω και την 
αναστάσιμη ακολουθία αφού οι καμπά-
νες σήμαναν την Ανάσταση του Χριστού 
στις 22:00 όταν και ο μοναδικός πάτερ 
του νησιού έφυγε σχεδόν σηκωτός για 
τον επόμενο σταθμό. Ακολούθησε μια 
βαθιά υπόκλιση στη μάγισσα μαγειρίτσα, 
την οποία όμως χρυσοπληρώσαμε (δώ-
δεκα ευρώ έκαστος), λες και φάγαμε σε 
ρεστοράν με τρία αστέρια Michelin! Έτσι, 
χορτασμένοι και ψειρισμένοι, δώσαμε 
ραντεβού για την επόμενη ημέρα, Κυρια-
κή του Πάσχα, 16 Απριλίου 2017.
Η Λαμπρή ξεκίνησε λαμπρά και η πορεία 
με μια κλασική ανηφοράκλα αντίστοιχα. 
Η μαγειρίτσα ακόμη κυμάτιζε στο στομά-
χι μου καθώς τα πόδια ταλαιπωρούνταν 
στην άχαρη άσφαλτο που οδηγούσε στον 
ΧΥΤΑ του νησιού. 
Στο δρόμο συναντήσαμε ένα περιφραγ-
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Το Κάστρο της Ωριάς.
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Ο οικισμός των Λουτρών και τα ιαματικά νερά.

μένο χώρο όπου μερικά ταλαίπωρα 
άλογα δεμένα ποδοπόδαρα (όπως λέμε 
χειροπόδαρα) μας κοιτούσαν με μάτια 
γεμάτα θλίψη και απογοήτευση. Το αίμα 
ανέβηκε στο κεφάλι μου όταν σκέφτηκα 
ότι, τελικά, το χειρότερο κτήνος πάνω 
στη γη είναι ο άνθρωπος. Τα κρωξίματα 
των γλάρων, σαν ζωντανό GPS, μας οδή-
γησαν μέχρι το χώρο υγειονομικής (λέμε 
τώρα...) ταφής (ξαναλέμε τώρα...) του νη-
σιού.  Άλλη μια θλιβερή εικόνα.
Τα αφήσαμε όλα πίσω μας όταν φτάσαμε 
στο όρος Πέτρα και στην εκκλησία του 
προφ. Ηλία. Από τα 326 μέτρα του το 
Αιγαίο έλαμπε κάτω από τον Πασχαλιά-
τικο ήλιο και κάπου στο βάθος φαινόταν 
θολά η Σύρος. Χτυπήσαμε ξανά και ξανά 
την καμπάνα και το μελτεμάκι, που είχε 
στο μεταξύ δυναμώσει, μετέφερε τη χαρά 
μας μέχρι τη μικρή παραλία του Αγίου 
Γεωργίου με τα εκπληκτικά, διάφανα 
νερά της. Ένα μυστικό που μόνο περπα-
τώντας μπορείς να  ανακαλύψεις. Εμείς 
τη συναντήσαμε μετά από πορεία μιάμι-
σης ώρας μέσα από τις αγκαθωτές πλα-
γιές της βορειανατολικής πλευράς του 
νησιού. Χαρίσαμε μισή ώρα διαλογισμού 
και ησυχίας σε αυτό το μικρό διαμάντι 
και μετά κινήσαμε για το καταπληκτικό 
(και εννοείται ανύπαρκτο) μονοπάτι που 

ανηφορίζει σύριζα στα βράχια αριστερά.
Μας οδήγησε  γρήγορα σε ένα πλάτωμα 
όπου διάπλατα μπροστά μας απλώθηκε 
η εντυπωσιακή εικόνα των Λουτρών. 
Μισή ώρα και μία στενή λωρίδα γης μας 
χώριζαν από το σημείο τερματισμού, την 
εκκλησία της Αγ. Αικατερίνης. Στο βάθος  
νησιώτικες νότες και οι σχετικές τσίκνες 
αναδύονταν μεθυστικά πάνω από τα 
Λουτρά. Το Πασχαλιάτικο τραπέζι πάνω 
στο κύμα ήταν έτοιμο. Εκεί, οι όμορφες 
εικόνες των 11 χλμ και των πέντε ωρών, 
ανακατεύθηκαν με χορούς κυκλωτικούς, 
αμνοερίφια και το ξεκλήρισμα της κάβας 
του εστιατορίου που μας φιλοξένησε για 
τις υπόλοιπες  ώρες. Είχε πια βραδιάσει 
όταν βγήκα στο μπαλκόνι για ένα τελευ-
ταίο τσιγάρο. Στο σκοτάδι διέκρινα κάτι 
ημίγυμνα φαντάσματα. Το αμυδρό φως 
του φεγγαριού φανέρωσε τους φανατι-
κούς της ιαματικής χαβούζας. Αχόρτα-
γοι...
Τη Δρυοπίδα τη συμπάθησα αμέσως 
μόλις την είδα. Πρώτον γιατί οι πορ-
τοκαλί κεραμοσκεπές της έσπαζαν τον 
τσαμπουκά του κλασικού κυκλαδίτικου 
λευκού, σαν ένα ηπειρώτικο χωριό κατα-
μεσής του Αιγαίου. Δεύτερον  γιατί δεν 
άλλαξε ποτέ το όνομά της τιμώντας έτσι  
τους πρώτους οικιστές του νησιού, τους 
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Διάλειμμα στα στενά της Δρυοπίδας.

Πάσχα Κυρίου και οι χοροί καλά κρατούν.

Δρύοπες. Και τέλος  γιατί διαπίστωσα, σε 
δρόμους και τοίχους, μια ροπή προς τη 
σύνθεση μαντινάδων.  
Η Δρυοπίδα έχει επίσης το μεγαλύτερο 
σπήλαιο των Κυκλάδων και ένα από τα 
μεγαλύτερα της Ελλάδας, το Καταφύκι 
(καταφύγι). Πολυεπίπεδοι λαβύρινθοι 
και ένας εντυπωσιακός σταλακτιτικός 
και σταλαγμιτικός διάκοσμος δημιουρ-
γούν μια μυστηριακή ατμόσφαιρα. Εδώ 
έβρισκαν καταφύγιο όλοι της Κύθνου οι 
κολασμένοι και κυνηγημένοι από πειρα-
τές, Οθωμανούς ή χιτλερικούς δυνάστες. 
Το σπήλαιο όμως έχει και τραύματα. Για-
τί στα σπλάχνα του δεν έκρυβε μόνο τους 
κατατρεγμένους αλλά και ένα πλούσιο 
σιδηρομετάλλευμα, το οποίο συνήθιζαν, 
τότε, να αποσπούν με την «ευγενή» μέ-
θοδο του φουρνέλου…  
Αφού είδαμε το θύμα είδαμε και τα απο-
μεινάρια του θύτη του. Λίγο έξω από το 
χωριό οι Σπιτάρες ή μάλλον ό,τι έχει 
απομείνει από αυτές, στέκονταν ρωμαλέ-
ες και ψυχρές θυμίζοντας το πλούσιο πα-
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Στις Σπιτάρες, το διοικητικό κέντρο των μεταλλείων.

Στο δρόμο για την Παναγιά Κανάλα.
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ρελθόν του ιταλού Σερπιέρι  και το φτωχό 
των δύστυχων ιθαγενών. 
Το μονοπάτι μάς έφερε στην Παναγιά 
του Μαθιού, με τις πλύστρες. Ένας τα-
λαίπωρος γέρος γαϊδαράκος, δεμένος  με 
τον ίδιο βάρβαρο τρόπο όπως οι χθεσινοί 
συγγενείς του, μας κοιτούσε με το λυ-
πημένο βλέμμα του. Φαίνεται ότι όλα τα 
ζωντανά (δυστυχώς μόνο τα τετράποδα) 
σ΄αυτόν τον τόπο έχουν την ίδια σκλη-
ρή μοίρα. Τον παρηγορήσαμε με μπόλικα 
μήλα και αχλάδια πριν τον αποχαιρετή-
σουμε ακολουθώντας το φαρδύ μονοπά-
τι, σχεδόν δρόμος, μέχρι τον έρημο οικι-
σμό του Καλού Λιβαδιού. 
Ο τόσο ανεπιθύμητος, στα νησιά, νοτι-
οδυτικός άνεμος, που είχε από το πρωί 
ξεφυτρώσει, δυνάμωσε γεμίζοντας τον 
ορίζοντα με θολούρα και υγρασία. Μας 
έκρυψε τη Σέριφο αλλά όχι και το μικρό 
Πιπέρι. Την πολυτραγουδισμένη  Πανα-
γιά την Κανάλα την είδαμε μόνο όταν 
ανεβήκαμε το τελευταίο κομμάτι από το 
λόφο της Αφιόνας. Γαντζωμένη σε ένα 

μυχό στα νοτιοανατολικά του νησιού η 
Παναγιά η Κανάλα είναι ένας από τους 
σημαντικότερους χώρους προσκυνή-
ματος των Κυκλάδων. Ο θρύλος λέει ότι 
η θαυματουργή της εικόνα βρέθηκε σε 
υποθαλάσσιο κανάλι (Κανάλα) ανάμεσα 
σε Σέριφο και Κύθνο. Στο μπαλκόνι με 
την εκπληκτική θέα χαλαρώσαμε ρου-
φώντας άπληστα τις εικόνες με συνοδεία 
το τραγούδι του πελαγίσιου ανέμου και 
αναπολώντας το πεντάωρο περπάτημα 
των 10 χλμ.  Ένα πανέμορφο μέρος όπου 
ο δυνατός γαρμπής μάς πήρε τα αυτιά 
και το κεφάλι αλλά όχι και τις παγωμένες 
μπύρες. Επιστρέψαμε στην Δρυοπίδα για 
μια τελευταία τσάρκα και ένα αντίο στην 
κρυμμένη πολιτεία με την νεοκλασικί-
ζουσα όψη , τα στεγάδια και τα γραφικά 
σοκάκια. Λίγο πριν την έξοδο ο Οινόφλυ-
γας μου έκανε νόημα δείχνοντάς μου ένα 
τοίχο. Σήκωσα τα μάτια στην επιγραφή 
που έγραφε: «Η Δρυοπίδα είναι μικρή μα 
έχει καρδιά μεγάλη, σας περιμένει όλους σας 
με ανοιχτή αγκάλη»

Στο Βρυόκαστρο με θέα την παραλία Κολώνα.
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Ο αληθινός ταξιδευτής δεν πηγαίνει τα-
ξίδι, αλλά αφήνει το ταξίδι να τον πάει. 
Μέχρι τα βάθη της ψυχής του.  Έτσι νιώ-
θεις όταν περνάς μέσα από τα ερείπια 
του Βρυόκαστρου, της αρχαίας πρωτεύ-
ουσας της Κύθνου. Σαν να συμμετέχεις 
σε μια τελετή μύησης στην Ιστορία των 
προγόνων σου, που ήξεραν πάντα να χτί-
ζουν τις ακροπόλεις και τους ναούς τους 
στα ιδανικότερα σημεία. 
Ο άνεμος που γλυκά μουρμουρίζει περ-
νώντας ανάμεσα από τα ιερά της Δήμη-
τρας, του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, 
σου θυμίζει τους αιώνες  που συσσω-
ρεύτηκαν αδιάκοπα επάνω σε αυτή τη 
στενή γραμμή των λόφων. Κι όταν από 
την κορυφή τους αντικρίζεις τη θέα της 
Κύθνου και του Αιγαίου σου κόβεται η 
ανάσα. Λίγο παρακάτω βρίσκονται οι αμ-
μουδερές παραλίες της Απόκρισης και 
της Φυκιάδας. Και όταν καταϊδρωμένοι 
φτάσαμε στον όρμο του Κολοφονιά, με 
τα γαλάζια αμάραντα, η Κύθνος έγινε 

παγκόσμια. Η αξεπέραστη εικόνα της δι-
πλής, εξωτικής, παραλίας της Κολώνας, 
χωρισμένης από μια τοσοδούλα λωρίδα 
αμμουδιάς, είναι η ίδια η Ελλάδα που τα-
ξιδεύει στον κόσμο. Σε αφίσες, σε φωτο-
γραφίες, σε φόντα οθονών υπολογιστών 
και σε ρομαντικά μηνύματα. Αυτή είναι η 
πιο δυνατή εικόνα της Κύθνου αυτή και 
η πλέον ισχυρή νότα της. Η πιο όμορφη 
ημέρα της Πασχαλιάτικης εξόρμησης του 
Συλλόγου τελείωσε λίγο αργότερα στο λι-
μάνι του Μέριχα όπου το κοντέρ έγραψε 
19 χλμ και πεντέμισι ώρες. 
Ο ήλιος έβαφε κόκκινη τη γη της Κύθνου 
όταν βγήκα στην πρύμνη για να την απο-
χαιρετήσω. Ο πρόεδρος ακούμπησε δί-
πλα μου, στην κουπαστή.
-Θα γράψεις για την Κύθνο;
-Πώς μπορώ να μην γράψω;
- Και τι τίτλο θα της δώσεις;
-Μα αυτό που είναι!
-Δηλαδή;
-Παράθυρο στο Αιγαίο.

Στην αξεπέραστη παραλία Κολώνα.
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ενημέρωση

Τον Ιούνιο 2017, στο συνεδριακό 

κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 

από τον Σύλλογο Ζωγράφων 

Θεσσαλονίκης και Β. Ελλάδας 

έκθεση ζωγραφικής με θέμα 

“ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ”. 

Ανάμεσα στους εκθέτες και 

δυο παλαίμαχοι ορειβάτες 

– καλλιτέχνες του ΣΕΟ 

Θεσσαλονίκης, ο Χρήστος 

Κεχαγιάς και ο Γιάννης Ιωαννίδης.
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εσ ΚυΘΝοΝ τα σπουΔαια

Φ
έτος το Πάσχα ο Σύλλογος απε-
φάσισε να επισκεφθεί την Κύ-
θνο. Ίσως κάποιος άλλος, καταλ-
ληλότερος εμού στην περιγραφή 
εκδρομών, θελήσει να καταγρά-

ψει τα διαδραματισθέντα στην από κάθε άπο-
ψη πετυχημένη εκδρομή. 
Εγώ θα αρκεσθώ σε ένα τμήμα της νεώτερης 
ελληνικής ιστορίας κατά το οποίο η Κύθνος δι-
αδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο. 
Στις 25/1/1832 ο βασιλεύς Όθων απεβιβάσθη 
στο Ναύπλιο μαζί με 3500 Βαυαρούς στρατι-
ώτες, που τον ακολούθησαν χωρίς την θέ-
λησή τους. Ήταν μόλις 17 ετών και για τρία 
χρόνια, μέχρι να ενηλικιωθεί, επιτροπευόταν 
από τρείς  αντιβασιλείς. Το 1862 συμπλήρωνε 
27ετία στον θρόνο. Για πολλούς και διάφο-

ρους λόγους είχε συσσωρευτεί αρκετή δυσα-
ρέσκεια εναντίον του. Θα αναφέρω εδώ τους 
κατά την γνώμη μου σοβαρότερους λόγους:
1. Λέγεται ότι ο Όθων αγάπησε την Ελλάδα 
αλλά όχι τούς Έλληνες. Ο ίδιος και οι συνερ-
γάτες του πίστευαν ότι θα κυβερνούσαν μια 
χώρα, όπως την είχαν φανταστεί διαβάζοντας 
τους αρχαίους συγγραφείς. Μπορεί το έργο 
τους στην νομοθεσία, την εκπαίδευση, την 
οργάνωση του κράτους και αλλού να ήταν 
ρηξικέλευθο αλλά διέλυσαν τα τακτικά ελλη-
νικά στρατιωτικά σώματα, φυλάκισαν και κα-
ταδίκασαν εις θάνατον τους Κολοκοτρώνη και 
Πλαπούτα και ανάγκασαν άλλους αγωνιστές 
όπως λ.χ. τον Νικηταρά να ζουν στην απόλυτη 
ένδεια λησμονημένοι και παραπεταμένοι.
2. Έκλεισε όλα τα γυναικεία μοναστήρια και 
από τα ανδρικά «κράτησε» όσα είχαν πάνω 
από έξι μοναχούς εκποιώντας την περιουσία 
τους.
3.  Ήταν άτεκνος και ο αδελφός του ηρνείτο 
να ασπασθεί το ορθόδοξο δόγμα, όπως απαι-
τούσε το σύνταγμα τού 1844 που είχε δεχθεί 
και υπογράψει ο ίδιος. Η αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ατεκνίας ήταν ένας από τους 
λόγους, που ο Όθων σύχναζε στις ιαματικές 
πηγές της Κύθνου.
4. Αδυνατούσε να προσεταιρισθεί το πολιτι-
κό προσωπικό που είχε προκύψει μετά την 
εξαφάνιση των παλαιών κομμάτων (αγγλικό, 
γαλλικό, ρωσικό). Οι Βούλγαρης, Κουμουν-
δούρος και Δεληγιώργης είχαν ερείσματα 
στον λαό.
5. Ο τύπος της εποχής, ιδίως στην τότε οικονο-
μική πρωτεύουσα της Ελλάδος, την Ερμούπο-
λη Σύρου είχε στραφεί εναντίον του, και τέλος
6. Ένα σημαντικό ποσοστό της τότε πνευμα-
τικής ελίτ τον είχε χαρακτηρίσει συντηρητικό 
και αναχρονιστικό απολίθωμα.
Το γεγονός της αποβιβάσεώς του στο Ναύπλιο 
εορτάζετο κάθε χρόνο μέχρι την αναχώρησή 

ΚΕιΜΕΝΟ: ΑΝΑΣΤΑΣιΟΣ ΚΑρΕΚΛΑΣ

ατμοφρΕγατα ΕλλαΣ
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εσ ΚυΘΝοΝ τα σπουΔαια
του από την Ελλάδα, δίκην εθνικής εορτής.
Το 1862, για τον εορτασμό, θέλησε να συγκε-
ντρώσει όλους τους αξιωματικούς του στρα-
τού έφιππους και πεζούς. Αυτό θεωρήθηκε 
υποτιμητικό για την φρουρά του Ναυπλίου, 
που στασίασε, και σύντομα λόγω των προ-
μνημονευθέντων λόγων η στάσις επεκτάθηκε 
σε Άργος – Τρίπολη – Καλαμάτα – Χαλκίδα 
– Νάξο - Σύρο. Η όλη επαναστατική κίνηση 
κατεστάλη στις 8/4/1862. Ο Όθων αμνήστευσε 
τους πάντες εκτός από τους πρωταίτιους, τους 
οποίους εκτόπισε στην Κύθνο. 
Στη Σύρο το Δημοτικό Συμβούλιο αποδοκί-
μασε τα αυστηρά μέτρα που ελήφθησαν στην 
Αθήνα για τους πρωταίτιους ενώ ο τοπικός τύ-
πος και ο σχολάρχης Αρ. Τσάτσος ξεσήκωναν 
τον κόσμο εναντίον του Όθωνα. Η επανάσταση 
εξερράγη, όταν διορίσθηκε ως φρούραρχος 
Σύρου ο Ν. Λεωτσάκος, λοχαγός πεζικού, που 
είχε διακριθεί στην επανάσταση των Ελλήνων 
στη Θεσσαλία κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο. Φτά-
νοντας στη Σύρο, με δυσμενή μετάθεση, κα-
τέλαβε τη Νομαρχία και τα παρεπιδημούντα 
πλοία «ΚΑρΤΕριΑ» και «ΟΘΩΝ», κατέσχεσε 
το ποσό των 40.000 δρχ. από το κρατικό ταμείο 
και περιόρισε τον Νομάρχη και τους οπαδούς 
του Όθωνα στην Άνω Σύρο. Ακολούθως, αντί 
να τραβήξει απευθείας για Κύθνο, να απε-
λευθερώσει τους εκτοπισθέντες και να σαλ-
πάρει μετά για Τήνο-Χαλκίδα και να βαδίσει 
εναντίον των Αθηνών όπως προέβλεπε το 
αρχικό σχέδιο, αυτός πήγε πρώτα στην Τήνο 
με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο, για το κίνη-
μά του, χρόνο. Ο πολιορκούμενος στην Άνω 
Σύρο Νομάρχης πρόλαβε, πριν ο Μωραϊτίνης 
- υιός του τότε Προέδρου του Αρείου Πάγου 
και μετέπειτα Πρωθυπουργού - κόψει τις επι-
κοινωνίες, να ενημερώσει τον Όθωνα σχετικά 
με τα επιτοπίως διαδραματιζόμενα. Ο Όθων 
αντιδρώντας αστραπιαία έστειλε τον πανίσχυ-
ρο στην εποχή του ατμοδρόμωνα «ΑΜΑΛιΑ» 
με τον έμπειρο ναύαρχο Μπλάτκα. 
Στο πλοίο επέβαινε και ο σκληροτράχηλος λο-
χαγός Τσίρος – φόβος και τρόμος των ληστών 
- με τον λόχο του. 
Ο Λεωτσάκος συνάντησε το «ΑΜΑΛιΑ» στην 
Κύθνο, λίγο έξω από τον όρμο της Αγίας Ει-
ρήνης. Πρόλαβε όμως να αποβιβασθεί, άνοι-
ξε τις φυλακές και κρατούμενοι και οι Κύθνιοι 
ενώθηκαν μαζί του. Σύντομα όμως αντελή-
φθησαν ότι οι δυνάμεις που τους πολιορκού-

σαν, ήσαν υπέρτερες και επεκράτησε αταξία. 
Ο Τσίρος κατάφερε να τους περικυκλώσει σε 
ένα λόφο πάνω από τα Λουτρά. Ο Λεωτσάκος 
απέκρουσε όλες τις προτάσεις παράδοσης, 
που του υπέβαλε ο Τσίρος. Στην επακολου-
θήσασα μάχη σκοτώθηκαν μεταξύ άλλων 
ο Λεωτσάκος, ο Μωραϊτίνης και ο φοιτητής 
Σκαρβέλης. Ο Τσίρος, αφού σύλησε τα πτώ-
ματα και τα άφησε άταφα - κάποιοι διατείνο-
νται ότι αποκεφάλισε το πτώμα του Λεωτσά-
κου - μπήκε στο «ΚΑρΤΕριΑ» και σαλπάρισε 
για την Ερμούπολη. Μόλις οι Συριανοί είδαν το 
«ΚΑρΤΕριΑ» στην αρχή χάρηκαν, διότι νόμι-
ζαν ότι γυρνά τροπαιούχος ο Λεωτσάκος. Όταν 
όμως διαπίστωσαν περί τίνος επρόκειτο, κλεί-
σθηκαν στα σπίτια τους. Ο Τσίρος απελευθέ-
ρωσε τους πολιορκούμενους στην Άνω Σύρο, 
επέστρεψε τις 40.000 δρχ. στο δημόσιο ταμείο 
και στις 30/4/1862 κατέπλευσε επευφημούμε-
νος από τους οθωνικούς στον Πειραιά.
Ο Όθων μόνο φαινομενικά επεκράτησε. Ακό-
μα και οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις τον είχαν 
εγκαταλείψει. Προσπάθησε να έλθει σε επα-
φή με τους ιταλούς, που τότε ολοκλήρωναν 
τη δική τους Μεγάλη ιδέα αλλά τον «μυρίσθη-
καν» οι Άγγλοι. Τον Νοέμβριο τού 1862 απε-
φάσισε να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο ταξίδι 
στα νησιά για ανάκτηση γοήτρου, αλλά αφενός 
ξέσπασε μια επανάσταση στην Αιτωλοακαρ-
νανία και αφετέρου διαπίστωσε ότι στα νησιά 
δεν είχε «ρεύμα». Φυγαδεύτηκε τελικά με αγ-
γλικό πλοίο στη Γερμανία.
Ο Λεωτσάκος από κάποιους θεωρήθηκε επί-
ορκος, διότι παρέβη τον όρκο στον βασιλέα, 
που έδωσε ως αξιωματικός. Δεν νομίζω 
όμως ότι πρέπει να υιοθετήσουμε αυτόν τον 
χαρακτηρισμό, όταν ακόμη και ο Όθων «έγρα-
φε στα παλαιότερα των υποδημάτων του» το 
ίδιο το Σύνταγμα του 1844, που υπέγραψε, 
διορίζοντας κατά παράβαση του Συντάγματος 
πρωθυπουργούς και υπουργούς. Αλλά και οι 
αξιωματικοί ορκίζονται πίστη στην Πατρίδα 
πρώτα και έπειτα σε πρόσωπα - θεσμούς.
Αυτά δεν τα ανέφερα, όπως σκόπευα, από το 
μικρόφωνο του λεωφορείου, γιατί ήταν προ-
βληματικό. Συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο να 
τα γράψω και να δημοσιευθούν στο πάντα φι-
λόξενο περιοδικό μας. Ίσως έτσι γίνουν κτήμα 
περισσοτέρων. Τώρα με την κατάθεση αυτού 
του κειμένου εκπληρώνω εις το ακέραιο την 
δοθείσα υπόσχεση. Αμήν.
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ΑΝΑΨΥΧΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

του Κουκουρή Κωνσταντίνου, M.Ed., Ph.D

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 παρουσιάσθηκε το θέμα «Δραστηριότητες αναψυχής σε φυσικό περιβάλλον 
και υγεία» στα γραφεία του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 5α.

Παρά τις θεωρητικές διαμάχες η αναψυχή ποτέ δεν αποτέλεσε το κεντρικό θέμα ενασχόλησης 
των κοινωνιολόγων. Αλλά στη δεκαετία του 1990 αυξήθηκε το κοινωνιολογικό ενδιαφέρον για 
τα ΜΜΕ, τον αθλητισμό, την αναψυχή και τον καταναλωτισμό. Συγκριτικά, σε σχέση με την εποχή 
της βιομηχανικής επανάστασης ο ελεύθερος χρόνος έχει αυξηθεί στην εποχή μας. 

Σύμφωνα με το Σταμίρη (1991, σ. 89), η αύξηση του ελεύθερου χρόνου στην εποχή μας είναι άμεσο απο-
τέλεσμα της ραγδαίας εκβιομηχάνισης με την αδιάκοπη εκλογίκευση της παραγωγής και την αυτοματο-
ποίηση. H κατανομή της εργασίας επέτρεψε την απόλυτη εξειδίκευση, η οποία οδήγησε στην πρόοδο της 
επιστήμης. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις (π.χ. κομπιούτερ, ρομπότ κ.ά.) οδήγησαν στην αυτοματοποίη-
ση. Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας για τους ημερομίσθιους εργάτες και για πολλές άλλες κατηγορίες 
μισθωτών έπεσε από τις 75-85 ώρες εβδομαδιαίως στις 40 ώρες, ενώ όπως προβλέπουν οι αισιόδοξοι 
μελλοντολόγοι, μέχρι το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα οι άνθρωποι θα εργάζονται περίπου 30 ώρες στις 
4 εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Βέβαια, όπως έδειξε η περίπτωση της Γαλλίας όπου αρχικά οι ώρες 
εργασίας την εβδομάδα είχαν μειωθεί σε 36 και εν συνεχεία αυξήθηκαν πάλι σε 40 δεν πρόκειται για 
γραμμική μείωση των ωρών εργασίας αλλά για μία ασύμμετρη πορεία μείωσης ωρών. Στην Ελλάδα 
μέχρι τα μέσα του 2016 ο αριθμός των εργαζομένων με μερική απασχόληση ανέβηκε σε 587.924 εργα-
ζομένους που αντιστοιχούν σε 29% του συνόλου των εργαζομένων. Ο δε μέσος μισθός των εργαζομένων 
με μερική απασχόληση συρρικνώθηκε στα 393,79 μεικτά… Αυτό σημαίνει ότι λόγω έλλειψης εργασίας ο 
ελεύθερος χρόνος αυξήθηκε όταν δεν αναγκάζονται μερικοί Έλληνες να αναζητήσουν και δεύτερη απα-
σχόληση για να τα βγάλουν πέρα. Η σημαντική αυτή μείωση των ωρών εργασίας εβδομαδιαίως, πέρα 
από την αυτοματοποίηση λόγω της επιστημονικής ανάπτυξης, οφείλεται σύμφωνα με τον Αυγερινό (1989, 
σ.122) και σε πολλούς άλλους παράγοντες όπως «τους συνδικαλιστικούς αγώνες, τη βελτίωση της οικο-
νομίας που αύξησε το εισόδημα των εργαζομένων, την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την αύξηση 
του τριτογενούς τομέα της οικονομίας και τέλος την αύξηση της παροχής υπηρεσιών για τον ελεύθερο 
χρόνο». Για πολλά άτομα της μεταβιομηχανικής κοινωνίας, ο αθλητισμός και το παιχνίδι πιθανόν να έχουν 
αντικαταστήσει ακόμη και την εργασία σαν κεντρικήενασχόληση της ζωής τους και σαν μια σπουδαία 
πηγή προσωπικής ταυτότητας.
Οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου έχουν γίνει αντικείμενο κοινωνικής έρευνας βασικά για τους 
ακόλουθους τρεις κύριους λόγους: α) για την κοινωνική ευημερία, β) για τον προγραμματισμό της πα-
ροχής υπηρεσιών και αθλητικών εγκαταστάσεων και γ) για τη χρησιμοποίηση των δραστηριοτήτων του 
ελεύθερου χρόνου σαν κοινωνική απάντηση στα προβλήματα της εγκληματικότητας των νέων και των 
κοινωνικών αναταραχών (Sports Council & Economic and Social Research Council, 1985). Οι δραστη-
ριότητες του ελεύθερου χρόνου επηρεάζονται από: 1) την οικογένεια, 2) το σχολείο, 3) την εργασία, 4) τις 
αλλαγές κουλτούρας στην ηθική, 5) τις αξίες και 6) τις κοινωνικές νόρμες που αφορούν στη σημασία και 
λειτουργία της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου (McPherson, 1984). Ακόμη επηρεάζονται και από 
τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου όπως: α) ηλικία, β) μόρφωση, γ) συζυγικές υποχρεώσεις, 
δ) τόπος και είδος κατοικίας, ε) επάγγελμα, στ) φύλο, ζ) θρησκεία, η) εθνότητα και θ) κατάσταση υγείας.
Η αξία του αθλητισμού και της αναψυχής για την υγεία των πολιτών καθώς και για την οικονομία, την 
πολιτική και εθνική υπερηφάνεια, έχουν αναγνωρισθεί από πολλές κυβερνήσεις (Department of 
Environment and Welsh Office, 1991). Εντούτοις ο Marray (1988) αμφισβήτησε τη λειτουργία των σπόρ 
και των δραστηριοτήτων αναψυχής όσον αφορά τις επιδράσεις τους στο πρόβλημα της ανεργίας και της 
απογοήτευσης των νέων και αμφισβήτησε τα πολιτικά κίνητρα της Βρετανικής κυβέρνησης στην παροχή 
αθλητικών κέντρων. 
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Γιατί ο ελεύθερος χρόνος αντί να αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό τείνει να γίνει κοινωνικό πρόβλημα 
και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο χρόνος στη βιομηχανική μας κοινωνία;
Όπως αναφέρει ο Σταμίρης (1991), ο ελεύθερος χρόνος άρχισε να προβάλλει σαν ένα σοβαρό κοινωνι-
κό πρόβλημα. Δημιουργήθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου όπως επίσης και μια 
εμπορευματοποιημένη αναψυχή. Οι υποστηρικτές της κριτικής θεωρίας της σχολής της Φρανκφούρτης 
ανέλυσαν την εμφάνιση της πολιτιστικής βιομηχανίας εμπορικών μαζικών διασκεδάσεων (π.χ. σινεμά, 
αθλητισμός, τηλεόραση, κόμικς κ.ά.), μέσω της οποίας θα γινόταν εκμετάλλευση των ατόμων και ομογε-
νοποίηση της κουλτούρας. Για τον μαρξιστή Brohm (1978) η σύγχρονη διαδεδομένη βιομηχανοποίηση 
και αστικοποίηση στα καπιταλιστικά καθεστώτα αλλά και στις πρώην λαϊκές δημοκρατίες απαιτεί τις σω-
ματικές δραστηριότητες προκειμένου να υπάρξει επαναπροσαρμογή, ανάρρωση και σωματική ανακαί-
νιση. Το εχθρικό αυτό περιβάλλον κατά τον Brohm αποκτηνώνει και συνθλίβει τον οργανισμό. Έτσι από 
οικονομική άποψη ο ρόλος της αναψυχής και της σωματικής ανάρρωσης είναι πρώτον η “επισκευή” του 
σώματος και δεύτερον η προσαρμογή του, ώστε να γίνει πιο ανθεκτικό απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. 
Από πολιτική άποψη, επιχειρηματολογεί ο Brohm, η αναψυχή αποτελεί μια τεχνική φυγής από την πραγ-
ματικότητα που εξυπηρετεί άριστα τα καπιταλιστικά καθεστώτα μιας και αμβλύνει την κριτική σκέψη των 
μαζών. Μιας και η μονοτονία αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της κοινωνίας πρέπει να δοθούν 
διασκεδάσεις στους πολίτες της. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τον συγγραφέα η αναψυχή έχει μετατραπεί 
σε μορφή κοινωνικής άμυνας απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος. Από την άλλη 
μεριά μπορεί να λεχθεί ότι η υπερβολική αναψυχή δεν αναπαράγει τον καπιταλισμό αλλά με τον τρόπο 
της τον υπονομεύει. Όπως ακριβώς η υποχρεωτική εκπαίδευση δεν αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της 
ταξικής κυριαρχίας αλλά ως αποτέλεσμα της ταξικής σύγκρουσης κατά τον ίδιο τρόπο και η αναψυχή 
δεν αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της ταξικής κυριαρχίας αλλά ως αποτέλεσμα της ταξικής σύγκρουσης 
(Bowles and Gintis, 1976).

Αθλητισμός και αναψυχή στην ύπαιθρο
Σε προηγμένες χώρες, όπου έχει δοθεί έμφαση στη σπουδαιότητα της υπαίθριας αναψυχής, ο αριθμός 
των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες είναι αρκετά μεγάλος. 
Για παράδειγμα στη Βρετανία υπάρχουν 2.300 καταφύγια για διαμονή στην ύπαιθρο ενώ το 40% των νέων 
ανθρώπων απολαμβάνουν την υπαίθρια αναψυχή.
Οι υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η δύ-
ναμη της υπαίθριας αναψυχής και αθλητισμού έγκειται στη δυνατότητά της να υποβοηθεί στην ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων σε κάθε διάσταση, σωματική, διανοητική, συναισθηματική, 
κοινωνική και πνευματική. Αποτελεί ένα αληθινά δημιουργικό περιβάλλον. Όπως αναφέρει ο Putnam 
(1989) οι νέοι άνθρωποι πιθανά ασχολούνται με την υπαίθρια αναψυχή και αθλητισμό για κάποιους λό-
γους που συχνά συνδέονται μεταξύ τους όπως: 1) Ενδιαφέρον για μία αθλητική δραστηριότητα π.χ. αναρ-
ρίχηση σε βράχο και επιθυμία για ανάπτυξη των τεχνικών ικανοτήτων τους. 2) Ενδιαφέρον για το ίδιο το 
περιβάλλον και πρόθεση να ασχοληθούν με επιτόπιες εργασίες. 3) Πρακτική δέσμευση στον «πράσινο 
ιδεαλισμό», ο οποίος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος μεταξύ των νέων. 4) Επιθυμία για εμπειρίες μέσα στη 
φύση και συνεισφορά στη διαφύλαξή της. 5) Επιθυμία για προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Η παροχή 
ευκαιριών για υπαίθρια αναψυχή και αθλητισμό στους νέους των αστικών και περιαστικών περιοχών 
όπου υπάρχουν και τα χειρότερα προβλήματα (εγκληματικότητα, χουλιγκανισμός, μόλυνση) αποτελεί επι-
τακτική ανάγκη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοηθούν οι ισότιμες ανάγκες των νέων στις 
αγροτικές κοινότητες όπου υπάρχει έλλειψη υλικών πόρων. 
Ένα από τα βασικά προβλήματα της διαχείρισης και προστασίας των δασών είναι το οικονομικό κόστος. 
Διάφορες προτάσεις έχουν γίνει για την κάλυψη του κόστους. Η ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων όπως 
καφενεία και αθλητικές δραστηριότητες έχουν τεθεί προς συζήτηση. Διαφορετικά υπάρχει η σκέψη ακό-
μη και για την επιβολή εισιτηρίου εισόδου σε περιαστικά δάση με ότι αυτό συνεπάγεται1.  
Αυτά που ο αστός άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει στη ζωή του επιθυμεί να τα κάνει μέσω της εικονικής 
πραγματικότητας. Στην εποχή μας μέσω των μηχανημάτων virtualreality ο αθλούμενος μεταφέρεται σε 
φανταστικούς χώρους που στην καθημερινή του ζωή δεν μπορεί. Χρησιμοποιώντας τα σχεδιασμένα με 

1 Αλεξίου, Μαρκέλλα (2012). Εισιτήριο στο Σειχ –Σου σκέφτεται να επιβάλλει ο (δήμαρχος) 
Μπουτάρης. Κοινή Συνέντευξη με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Τύπος 
Θεσσαλονίκης. 3 Μαρτίου 2012.  
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μαθηματική ακρίβεια μηχανήματα playstation ο αθλούμενος μπορεί να κάνει snowboard, ποδηλασία 
και windsurfing σε πανέμορφες περιοχές. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι διαρκώς ξεφυτρώνουν διεθνώς 
νέα περιοδικά περιπέτειας και δράσης που προσπαθούν να ανταποκριθούν στη «συγκινητική απαίτηση 
για ζωή μακριά από παράλογες δεσμεύσεις - εξαρτήσεις - πειθαναγκασμούς – συμβάσεις».2   Αντί για 
συναρπαστικές απολαύσεις η σύγχρονη ζωή προσφέρει ανία, πλήξη, βαρεμάρα και ρουτίνα. 
Η επιθυμία για απόδραση είναι πολύ μεγάλη μεταξύ των κατοίκων των σύγχρονων μεγαλουπόλεων, π.χ. 
ο εκδότης περιοδικού αναψυχής χαρακτήρισε το περιοδικό του σαν το περιοδικό της μεγάλης φυγής. 
Αλλά είναι η φυγή πραγματικά δυνατή για την πλειοψηφία του λαού μέσα σ’ ένα κοινωνικό σύστημα 
που διαρκώς αναπαράγει την ανία και την ρουτίνα; Σίγουρα όχι. Οι κοινωνίες απαιτούν κάποιο βαθμό 
ομοιογένειας και σταθερότητας στις κοινωνικές αξίες που έχουν οι άνθρωποι (The Concise Oxford Dic-
tionary of Sociology). Μία μεγάλη δυσκολία έγκειται στην παραδοσιακή διαμάχη μεταξύ της προστασίας 
της φύσης και της χρησιμοποίησης της υπαίθρου από πολυάριθμους επισκέπτες, αθλητές κ.ά., καθώς 
υπάρχουν και όρια στην πίεση των επισκεπτών επάνω στην εύθραυστη ορεινή φύση. Απειλή για την 
ανάπτυξη της υπαίθριας αναψυχής και αθλητισμού αποτελεί η τοποθέτηση των εμπορικών συμφερόντων 
πάνω από τους ευρύτερους εκπαιδευτικούς στόχους. 
Δυστυχώς, πολλοί ορειβατικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι επιδιώκουν -σκεπτόμενοι ποσοτικά- να αυ-
ξήσουν τον αριθμό των ατόμων που ανεβαίνουν στα βουνά χωρίς να φροντίζουν παράλληλα και για την 
περιβαλλοντολογική και οικολογική εκπαίδευσή τους (Τσίπηρας 1992, σ. 186). Παρά την επαφή τους με τη 
φύση πολλοί ορειβάτες και λεγόμενοι φυσιολάτρες ενεργούν με μία αντι-οικολογική πρακτική και μολύ-
νουν με τα σκουπίδια τους τη φύση. Η αύξηση του αριθμού των αθλουμένων θα πρέπει να συνοδεύεται 
και από την ανάλογη περιβαλλοντική τους εκπαίδευση. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία για την πρωτιά και η 
διακαής επιδίωξη του ρεκόρ έχουν κυριεύσει και τους ορειβάτες (Τσίπηρας, 1992).

Οι επιδράσεις του δασικού περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου
Σύμφωνα με τον Χρίστο Γαλή, τακτικού ερευνητή στο ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, δη-
μοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά επιστημονικές έρευνες, αποδεικνύουν πως η ωφέλεια από 
το περπάτημα στο δάσος είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια αίσθηση. «Στην ιαπωνία, η Δασική ιατρική 
αναγνωρίζεται ως επίσημη ιατρική ειδικότητα.».  
Όπως μας αποκαλύπτει ο Γαλλής, οι θετικές επιδράσεις του δασικού περιβάλλοντος στην υγεία του αν-
θρώπου είναι πολλές: 
1) μειώνει την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό και έχει χαλαρωτική επίδραση στα άτομα, μειώ-
νοντας τη δράση του συμπαθητικού που αυξάνει την πίεση. 
2) Επηρεάζει έμμεσα το ενδοκρινικό-ανοσοποιητικό σύστημα, προκαλώντας μείωση της αδρεναλίνης και 
αυξάνοντας τη δραστηριότητα των κυττάρων φυσικών φονέων (NK-natural killers) στο αίμα». 
3) Το δασικό περιβάλλον επηρεάζει την ψυχολογία του ατόμου. «Έρευνες έδειξαν ότι η ενασχόληση του 
ατόμου στο δασικό περιβάλλον μειώνει το άγχος, την κατάθλιψη, τον θυμό, την κούραση, αυξάνοντας τη 
ζωτικότητα και την ευεξία. Είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του “πνευματικού” stress και της 
πνευματικής κόπωσης. 
4) Επιδρά στο ενδοκρινικό σύστημα μειώνοντας τα επίπεδα των ορμονών stress αδρεναλίνης και κορτι-
ζόλης και έχει χαλαρωτικά αποτελέσματα. Το stress αναστέλλει τις ανοσοποιητικές λειτουργίες. Το δασι-
κό περιβάλλον τις ενισχύει έμμεσα, μειώνοντας τα επίπεδα των ορμονών stress.
 5) Επίσης αυξάνει τα επίπεδα μιας καρδιοπροστατευτικής ορμόνης του λιπώδους ιστού, της λιπονεκτί-
νης(που συσχετίζεται στενά με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιοπνευμονικές ασθένειες και μεταβο-
λικό σύνδρομο) καθώς και της θειικής διυδροεπιανδροστερόνης (παρέχει καρδιοπροστασία και προφυ-
λάσσει από την παχυσαρκία και τον διαβήτη). 
6) Επίσης φαίνεται ότι ο περίπατος σε δασικό περιβάλλον μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σε δια-
βητικούς ασθενείς» 
7) Επειδή τα ΝΚ κύτταρα φονεύουν τα καρκινικά κύτταρα απελευθερώνοντας αντικαρκινικές πρωτεΐνες, 
και το δασικό περιβάλλον αυξάνει τη δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων και την ποσότητα των αντικαρ-
κινικών πρωτεϊνών, η δραστηριότητα στο δασικό περιβάλλον μπορεί να έχει προληπτικά αποτελέσματα 
ενάντια στην καρκινογένεση. 

2 Escape, Το περιοδικό της μεγάλης φυγής. τ. 2, Φεβρουάριος 1997, σ. 3.
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Θεωρίες για τον ελεύθερο χρόνο
Ο Αυγερινός (1989, σ.123) αναφέρει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες που διατυπώθηκαν για τον ελεύ-
θερο χρόνο.
1. Η αναπαραγωγική λειτουργία: Στα προηγούμενα συστήματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης όπως το 
φεουδαρχικό σύστημα, καθώς και στην πρώτη φάση του καπιταλιστικού συστήματος η εκμετάλλευση του 
εργατικού δυναμικού γινόταν σχεδόν χωρίς κανένα περιορισμό τόσο για τους ενήλικες όσο ακόμη και για 
ανήλικα παιδιά: Όπως επισημαίνει ο Αυγερινός (1989, σ.127): «Σε όλη τη μακρά περίοδο του φεουδαρχι-
κού συστήματος και του πρώϊμου καπιταλισμού, ο ελεύθερος χρόνος χρησίμευε σχεδόν αποκλειστικά για 
ξεκούραση και αναζωογόνηση από την καταπόνηση της εργασίας, αφού ήταν αδύνατο να αντέξει κανείς».
2. Η ανασταλτική λειτουργία: Προσπαθώντας ο εργαζόμενος να αποβάλλει την αποξενωτική εργασία 
χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο για δημιουργική δραστηριότητα. Ο εργαζόμενος αντικαθιστά την εργα-
σιακή απασχόληση όπου προσπαθεί για επίδοση με την ελεύθερη, προσωπική και δημιουργική δραστη-
ριότητα (Αυγερινός, 1989). 
3. Η συμψηφιστική λειτουργία: Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου προσπαθεί να 
συμψηφίσει την ψυχική και σωματική φθορά της εργασίας με μία διαφορετική συμπεριφορά η οποία 
χαλαρώνει π.χ. ενασχόληση με την οικογένεια, εκδρομές, τουρισμός κ.λ.π. Αλλά αντίθετα από την ανα-
μενόμενη συμπεριφορά, συχνά οι δραστηριότητες αναψυχής και τα ταξίδια επιτελούνται οικονομικά και 
ορθολογιστικά. Η διαπίστωση αυτή ότι η επαγγελματική συμπεριφορά περνάει στο υποσυνείδητο του 
ατόμου και τον ακολουθεί ακόμη και στην αναψυχή αποτελεί τη βάσης της κριτικής των θεωρητικών της 
σχολής της Φραγκφούρτης. Στον αγωνιστικό αθλητισμό αυτή η κατάσταση είναι ολοφάνερη. Ο αγωνιστι-
κός αθλητισμός έχει άμεση σχέση με τον εργατικό ορθολογισμό, έτσι «στην πραγματικότητα ο αθλητισμός 
διπλασιάζει τον κόσμο της εργασίας» (Αυγερινός 1989, σ. 133). Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο συγγραφέ-
ας: «την παραγωγή ρυθμίζουν οι μηχανολόγοι, τα ρεκόρ οι αθλητίατροι και οι εργαφυσιολόγοι».
4. Η παιδαγωγική λειτουργία: Δεν περιορίζεται μόνο στα πλαίσια του σχολείου αλλά επεκτείνεται και σε 
άλλους κοινωνικούς θεσμούς, όπως οι αθλητικές δραστηριότητες. 

Ποιες κοινωνικές ομάδες μειονεκτούν όσον αφορά την αθλητική συμμετοχή και τις δραστηριότητες 
αναψυχής;
Οι Αλεξανδρής και Carroll (1997) συμπέραναν ότι οι ακόλουθες ομάδες ήταν μεταξύ των πλέον μειονε-
κτούντων όσον αφορά την αθλητική συμμετοχή: α) τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση), ανεξάρτητα από την ηλικία και το γένος, β) οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένες γυναίκες, 
γ) οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι παντρεμένοι-ες, δ) οι παντρεμένες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Προκειμένου να επιτευχθεί κοινωνική αθλητική διαδικασία μέσα από την αύξηση συμμετοχής στα σπορ, 
οι συγγραφείς συνιστούν στους υπεύθυνους για την διανομή και διαχείριση των αθλητικών υπηρεσιών 
στην Ελλάδα, να επικεντρώσουν την προσοχή τους σ’ αυτές τις ομάδες. Σε αντίθεση, οι δημογραφικές 
συνισταμένες δεν έδειξαν να σχετίζονται με τη συχνότητα της αθλητικής συμμετοχής.
Οι Αλεξανδρής και Carroll (1997) βρήκαν ότι υπάρχει μία λανθάνουσα επιθυμία των Ελλήνων για συμ-
μετοχή στον αθλητισμό. Τα κυριότερα εμπόδια είναι τα προβλήματα του χρόνου και των εγκαταστάσεων/
υπηρεσιών. Αυτά τα προβλήματα συνδέονται με την «ανεπαρκή προαγωγή του μαζικού αθλητισμού από 
την κεντρική κυβέρνηση». Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς «οι φτωχές δημόσιες αθλητικές εγκατα-
στάσεις και υπηρεσίες, τα περιορισμένα μαθήματα διδασκαλίας που στοχεύουν στους ενηλίκους και η 
ανεπαρκής προαγωγή του μαζικού αθλητισμού» συνδέονται με την επισήμανση του προβλήματος των 
εγκαταστάσεων/υπηρεσιών από όλους τους Έλληνες που πήραν μέρος στην έρευνα. Σε συμφωνία με 
προηγούμενους μελετητές οι Alexandris and Carroll (1997a) υποστηρίζουν το θεώρημα της «ιεραρχίας 
της σπουδαιότητας», τα εμπόδια ταξινομούνται από τα πιο άμεσα (εσωτερικά) μέχρι τα πιο απομακρυσμέ-
να (δομικά), το οποίο υπονοεί ότι τα εσωτερικά εμπόδια είναι τα πιο δυνατά εμπόδια για τη συμμετοχή 
στην αναψυχή. Τα εσωτερικά εμπόδια έχουν σχέση με την υγεία, το επίπεδο φυσικής κατάστασης, την 
ικανότητα, τη γνώση και τις προηγούμενες εμπειρίες όπως τις αντιλαμβάνεται το άτομο. Για την απομά-
κρυνση των εσωτερικών εμποδίων οι συγγραφείς προτείνουν: α) βοήθεια από άλλα άτομα και β) κατάλ-
ληλα εισαγωγικά προγράμματα. 

Ηλικιωμένοι και συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες.
Οι Curtis και White (1984) μοίρασαν έντυπο βοηθητικό ερωτηματολόγιο και έκαναν μια δευτεροβάθμια 
ανάλυση δεδομένων από την μεγάλη Έρευνα για την Καναδέζικη Εργατική Δύναμη με δείγμα 50.000 ενή-
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λικες. Βρήκαν ότι ενώ 54% των νέων ανδρών (ηλικίας 20-29 ετών) συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες 
αθλητικές δραστηριότητες περισσότερο από 10 φορές κατά τον προηγούμενο χρόνο, μόνο το 22% των ηλι-
κιωμένων ανδρών (ηλικίας 60 χρονών και άνω) έκαναν το ίδιο. Τα ποσοστά των γυναικών ήταν 40% και 
13% αντιστοίχως για τις ίδιες ηλικίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των ανδρών που συμμετείχαν σ’ ένα 
άθλημα περισσότερο από 10 φορές κατά τον προηγούμενο χρόνο οι άνδρες μεσαίας ηλικίας συμμετείχαν 
ελαφρώς λιγότερο όχι μόνο από τους νεότερους άνδρες αλλά και από τους ηλικιωμένους.
Ο συνηθέστερος λόγος μη συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες για τους άνδρες που δεν ήθελαν να 
συμμετέχουν περισσότερο είναι η έλλειψη χρόνου λόγω εργασιακών υποχρεώσεων. Άλλη σημαντική αι-
τία για όλους ήταν η έλλειψη ευκαιριών συμμετοχής. Το πρόβλημα της εξεύρεσης παρέας για συμμετοχή 
στα σπορ χάνει τη σημασία του με την ηλικία αλλά για τους ηλικιωμένους αποτελεί ένα σημαντικό λόγο.
Οι συγγραφείς συμπέραναν ότι: 1) Όσο μεγαλύτερο σε ηλικία είναι ένα άτομο τόσο χαμηλότερο είναι το 
επίπεδο συμμετοχής του (θεωρία της αποσύνδεσης), 2) Εντούτοις οι συμμετέχοντες στα σπορ δεν εγκα-
ταλείπουν την τάση τους για συμμετοχή όσο αυξάνει η ηλικία (θεωρία της συνέχισης των αθλητικών 
δραστηριοτήτων), 3) Όσο αυξάνει η ηλικία οι συμμετέχοντες μειώνουν τον αριθμό των διαφόρων σπορ 
που συμμετέχουν και εντείνουν τη συμμετοχή τους σε λιγότερες δραστηριότητες, οι οποίες θεωρούνται 
κατάλληλες για την τρίτη ηλικία (ερμηνεία του γηρασμού σύμφωνα με την εναλλακτική δραστηριότητα). 4) 
Οι ηλικιωμένοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες απ’ 
ότι οι νέοι. Αξιοπρόσεκτο είναι το συμπέρασμα των συγγραφέων ότι αυτοί που συμμετέχουν σε μερικές 
αθλητικές δραστηριότητες από λίγο μπορεί να σταματήσουν εντελώς λόγω έλλειψης δέσμευσης ενώ αυ-
τοί που εξειδικεύονται σε δεδομένες δραστηριότητες συνεχίζουν επειδή δείχνουν δέσμευση.
Επειδή η έρευνα των Curtis και White δεν ήταν μακροπρόθεσμη δεν μπορούν να εξαχθούν σίγουρα συ-
μπεράσματα για τις αλλαγές κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής. Οι ίδιοι οι συγγραφείς προειδοποιούν 
ότι δεν μπορούν να γίνουν ακριβείς προβλέψεις για το μέλλον. Το κριτήριο των 10 συμμετοχών σε αθλη-
τικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου που χρησιμοποίησαν προκειμένου να 
προσδιορίσουν εάν κάποιος συμμετείχε ή όχι είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Ατυχώς οι συγγραφείς δεν 
ανέφεραν με ποιον τρόπο κατάρτισαν την λίστα με τους σταθερούς λόγους μη συμμετοχής σε αθλητικές 
δραστηριότητες.

Ποιοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν επιχειρείται να δοθεί λύση στο πρόβλημα της ανα-
ψυχής και της άθλησης των ανέργων;
Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της αναπτυξιακής πολιτικής κάθε χώ-
ρας και ότι η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη μιας χώρας συμβαδίζει με το επίπεδο της παρεχό-
μενης από αυτήν παιδείας. Μιας παιδείας, η οποία δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη από την εργασία και 
την παραγωγή.3 Η ανεργία αυξάνει κατά ένα τρίτο τις πιθανότητες για έναν άνθρωπο να πεθάνει στην 
επόμενη δεκαετία και ιδιαίτερα για τους μεσήλικες οι πιθανότητες να πεθάνουν την επόμενη δεκαετία 
διπλασιάζονται (Maser, Fox, Jones & Goldblatt 1986 και 1987 cited in Smith, 1992). Όπως αναφέρει ο 
Smith (1992) οι άνδρες πιθανότατα πεθαίνουν από αυτοκτονίες, καρκίνο, ατυχήματα και βία. Ο συγγραφέ-
ας δεν είναι σίγουρος με ποιο τρόπο ακριβώς η ανεργία σκοτώνει αλλά είναι βέβαιος ότι αυτός ο θάνατος 
είναι «ένας συνδυασμός της φτώχειας, του stress, της μη-υγιούς συμπεριφοράς και των καταστροφικών 
αποτελεσμάτων πάνω στην ψυχική υγεία”. Οι άνεργοι γεύονται το φόβο, την κατάθλιψη, τις νευρωτικές 
διαταραχές, τη μειωμένη αυτο-εκτίμηση, το διαταραγμένο ύπνο, το στίγμα, την ταπείνωση, το μειωμένο 
σκοπό για τη λήψη αποφάσεων και είναι πιθανότερο να αυτοκτονήσουν ή να αυτοτραυματιστούν από ότι 
οι άλλοι εργαζόμενοι (Warr 1987 cited in Smith 1992). «Η ψυχολογική καταστροφή απορρέει κυρίως από 
το χάσιμο της κοινωνικής θέσης του σκοπού των κοινωνικών επαφών, του εισοδήματος και ενός αισθή-
ματος ότι κάποιος ανήκει κάπου και υπάρχει” (Smith, 1992).
Για παράδειγμα το 1986 μετά την πολύ σημαντική απεργία των μεταλλωρύχων η ανεργία στη Βρετανία 
έφτασε τον αριθμό-ρεκόρ των 3.400.000 ανέργων, που αντιπροσώπευε τότε το 14,1% της εργατικής δύ-
ναμης της χώρας (The Times 31-1-1986). Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, περίπου την ίδια εποχή, σύμφωνα με 
στοιχεία του ΟΑΕΔ, η ανεργία έφθανε το 9,86% του εργατικού δυναμικού της χώρας μέσα στο 1998. 4  Ένα 
κοινωνικό πρόβλημα που έχει άμεση σχέση το φαινόμενο της βίας είναι η ανεργία. Σύμφωνα με έρευνα 

3 Άρθρο του Νίκου Βουργιουντζή στη Μακεδονία - Επιλογές, Απρίλιος 1991.
4 Δημοσίευμα στο Έθνος, 29 ιανουαρίου 1999. ρεκόρ ανεργίας με 9,86%, της Κατερίνας 
Κοκκαλιάρη.
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του ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (Μέγας, 2002: 24) «οι παράγοντες ανασφάλειας των νέων ηλικίας 15-
29 ετών ειδικά για την Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι: 1) Η ανασφάλεια που επιφέρει η ανεργία των νέων, η 
οποία αποτελεί ένα πρόβλημα κεφαλαιώδους κοινωνικής σημασίας και εκφράζεται με την αβεβαιότητα 
εξασφάλισης των υλικών όρων διαβίωσης, παράλληλα με την σωρεία αρνητικών ψυχολογικών παρε-
νεργειών. 2) Η ανασφάλεια πού προέρχεται από την προσωρινότητα και την αβεβαιότητα της απασχό-
λησης των νέων. 3) Η ανασφάλεια για το μέλλον που απορρέει από την θέση στην οποία βρίσκεται ένα 
τμήμα της νεολαίας απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο διέπεται από κανόνες που παράγουν 
την κατάσταση αυτή. 4) Η ανασφάλεια από την διάρρηξη των οικογενειακών δεσμών. 5) Η ανασφάλεια 
από την ελλιπή ένταξη στην αγορά εργασίας. 
Η ανεργία των νέων αποτελεί ένα κεντρικό και θεμελιώδες πρόβλημα της Ελληνικής κοινωνίας. 
Στο  23,6% αυξήθηκε η ανεργία το δ’ τρίμηνο του 2016 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.   Ειδικότερα, ο αριθμός 
των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.648.565 άτομα και των ανέργων σε 1.123.990 άτομα. (http://newpost.
gr/ellada/595526/elstatάρθρο του Σταύρου Μαρίνη) Όπως από το 2002 ήταν γνωστό (σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του Μέγα 2002) «παρά το γεγονός ότι οι άνεργοι στο σύνολο  προέρχονται  κυρίως από το μέτριο 
και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ωστόσο περισσότεροι  από το 27% των ανέργων έχουν υψηλό επί-
πεδο εκπαίδευσης». Είναι αξιοσημείωτο ότι μέσα σε μια μόνο εβδομάδα 30.000 Βρετανοί ανθρακωρύχοι 
έμαθαν ότι θα έχαναν τις δουλειές τους. Όπως επισημαίνει ο Richard Smith (1992), εκδότης της «Βρε-
τανικής ιατρικής Επιθεώρησης», «ο απότομος τρόπος με τον οποίο κάποιοι ανθρακωρύχοι πετάχθηκαν 
έξω από τις δουλειές τους τις οποίες διατήρησαν για 20-30 χρόνια μόνο με προειδοποίηση δύο ημερών, 
πιθανότατα έχει υπερβολικά καταστροφικά αποτελέσματα». 
H παροχή ευκαιριών για άθληση και ψυχαγωγία των ανέργων αυξήθηκε. Όπως βρήκαν οι Pack, Kay & 
Glyptis (1986), 323 (71%) των τοπικών αρχών στη Βρετανία έκαναν κάποιο είδος παροχής άμεσα ή έμμεσα 
προς τους ανέργους. Οι στόχοι των αρχών στην εισαγωγή προγραμμάτων για τον αθλητισμό ήταν:1) Να 
απομακρύνουν το οικονομικό εμπόδιο της συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες μειώνοντας το κό-
στος εισόδου στα γυμναστήρια. 2)  Να βοηθήσουν τους ανέργους να ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση τους 
αναπτύσσοντας αθλητικές και κοινωνικές επιδεξιότητες. 3) Να αυξήσουν τη χρήση των γυμναστηρίων σε 
ώρες που δεν υπάρχει τζίρος. 4) Για πολιτικούς λόγους, όπως π.χ. σαν ένδειξη προς τους ανέργους ότι 
φαίνεται να κάνουν κάτι, ειδικά όταν γειτονικές τοπικές αρχές έχουν προγράμματα.
Όπως εντόπισαν οι συγγραφείς ένας από τους τύπους παροχών είναι και τα οργανωμένα μαθήματα τα 
οποία κάλλιστα θα μπορούσαν να διεξαχθούν στη φύση. Οργανωμένα μαθήματα για να δοθεί η δυνατό-
τητα άσκησης με φθηνές τιμές αλλά και για να αναπτυχθούν οι κοινωνικές σχέσεις των ανέργων μεταξύ 
τους. Η ανταπόκριση των ανέργων στα προγράμματα δεν ήταν η αναμενόμενη. Υπήρξε απάθεια, μεγάλες 
μεταβολές στη χρήση των γυμναστηρίων χωρίς φανερό λόγο και χαμηλή συμμετοχή των νέων γυναικών 
και των ηλικιωμένων ανδρών. Οι τοπικές αρχές είχαν πρόβλημα στην αναγνώριση του στόχου τους, 
έκαναν σποραδική διαφήμιση, είχαν κακή συνεργασία με την κοινότητα και τις νομαρχιακές αρχές με 
αποτέλεσμα τη δύσκολη πρόσβαση στα γυμναστήρια και έπρεπε να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη πα-
ρακίνηση των υπαλλήλων και τη κατάχρηση των διευκολύνσεων εξαιτίας βανδαλισμών, θορυβώδους 
συμπεριφοράς ή ανταλλαγή της ειδικής κάρτας των ανέργων (UB40) με φίλους και γνωστούς. Η επιτυχία 
των προγραμμάτων εξαρτάται από την κοινωνικότητα των αρχηγών. Θετικό σημείο ήταν ότι υπήρχαν 
επαγγελματικές προοπτικές για τους εθελοντές στο πρόγραμμα.
Οι Pack, Kay and Glyptis (1986) έδωσαν τις ακόλουθες συμβουλές για το μέλλον: ξεκαθάρισμα των στό-
χων, καθορισμός της ομάδας ενδιαφέροντος, απλοποιημένες οδηγίες για την αναγνώριση ταυτότητας, 
μεγαλύτερη δημοσιότητα, επαφές με άλλους οργανισμούς, ανεπίσημη μέθοδος διδασκαλίας, στατιστική 
ανάλυση και μακροχρόνιος προγραμματισμός. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχος θεσμός με την ειδική 
κάρτα UB40. Μπορεί τα δεδομένα που αναφέρθηκαν να μην αντιστοιχούν με τα ελληνικά, αλλά κάποτε θα 
πρέπει να γίνει έρευνα πάνω σ’ αυτό το θέμα για να γίνουν γνωστά τα σχετικά δεδομένα.
Ενώ οι συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές παραμένουν αξιοσημείωτα ανενεργοί στα σπορ, οι άνεργοι είναι 
εκπληκτικά ενεργοί (General Household Survey 1977 cited in Torkildsen 1983 σ. 188). Άλλες φυσικές 
δραστηριότητες απαιτούν χρήματα και άλλες όχι. Το οικονομικό κόστος μπορεί να εμποδίζει τους άνερ-
γους να συμμετάσχουν σε κάποια ακριβά σπορ. Η απάθεια και η έλλειψη ενδιαφέροντος λόγω ανεργίας 
μπορεί επίσης να λειτουργήσει  ως αποτρεπτικός λόγος.

Η ανάγκη για επιστημονική διαχείριση της αναψυχής
O Beckers (1995) επισημαίνει ότι οι ερευνητές του χώρου της αναψυχής έχουν άγνοια για την ιστορία 
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των ερευνών στο χώρο αυτό, διακατέχονται από έλλειψη αυτο-εκτίμησης και αδυνατούν να συγκρίνουν 
τα δικά τους ερευνητικά αποτελέσματα με αποτελέσματα  ερευνών σε άλλες χώρες. Ο συγγραφέας διαπι-
στώνει σημαντικές διαφορές μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων ερευνητών του χώρου της αναψυχής. 
Σύμφωνα με τον Beckers, η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι ενώ η κυρίαρχη προσέγγιση στις ΗΠΑ είναι 
ψυχολογική, στην Ευρώπη η έρευνα είναι κυρίως κοινωνιολογική. Επίσης, ενώ, σήμερα οι έρευνες στο 
χώρο της αναψυχής περιορίζονται μέσα στα στενά εθνικά πλαίσια, στο παρελθόν (από το τέλος του Α’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου) οι ερευνητές είχαν ένα διεθνή προσανατολισμό. Η αναγνώριση του δικαιώματος των 
εργαζομένων στον ελεύθερο χρόνο οδήγησε στην ανάγκη για επιστημονική διαχείριση της αναψυχής. Οι 
αρχηγοί του εργατικού κινήματος συμμάχησαν με τους αρχηγούς του κινήματος για την αναψυχή. Όπως 
αναφέρει ο Beckers (1995 σ. 332) μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αναπτύχθηκαν τα κράτη της 
κοινωνικής πρόνοιας τα οποία προσπάθησαν να διοχετεύσουν την διάθεση των μαζών για αναψυχή με 
έναν ορθολογικό τρόπο. Η μελέτη της αναψυχής χρησιμοποιήθηκε για τον κοινωνικό έλεγχο των μαζών. 
Σαν αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης της αναψυχής ασκήθηκε οξεία κριτική από φιλόσοφους της 
σχολής της Φρανκφούρτης. Οι ερευνητές του χώρου της αναψυχής κατηγορήθηκαν ότι δεν πρόσεξαν 
επαρκώς το θέμα του καταναλωτισμού και των δυνάμεων της αγοράς επειδή οι ίδιοι ήταν εξαρτημένοι 
από το κράτος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η προσέγγιση της αναψυχής έγινε όλο και περισ-
σότερο οικονομική και εμπορική, επηρεασμένη προφανώς από το κύμα των ιδιωτικοποιήσεων και της 
κατανάλωσης. Όπως επισημαίνει ο Beckers (1995, σ. 334): η νέα γενιά των ερευνητών αμφισβητεί την 
αυτονομία του χώρου της αναψυχής και πιστεύει ότι η αναψυχή είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, όχι 
απλά το προϊόν μίας ελεύθερης επιλογής και συμπεριφοράς.  

Τουρισμός και αθλητισμός
Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα της βιομηχανίας τουρι-
σμού. Αλλά σε αντίθεση με όσους πιστεύουν ότι ο αθλητικός τουρισμός δεν έχει σχέση με την κοινωνική 
τάξη, το γένος και τη φυλή του ατόμου, ο Gibson (1998) προτείνει μια περισσότερο κριτική προσέγγιση στη 
μελέτη αυτής της δραστηριότητας. Όπως συμπεραίνει ο Gibson (1998) ο αθλητικός τουρισμός όχι μόνο 
δεν είναι δημοκρατικός και ανοιχτός σε όλους όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν μ’ αυτόν, αλλά αντίθετα 
τείνει να γίνεται όλο και πιο εκλεκτικός. Οι Gibson, Attle και Yiannakis (1997) περιγράφουν τον ενεργό 
αθλητικά τουρίστα σαν πλούσιο άρρενα με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ο οποίος είναι πρόθυμος να 
ταξιδέψει μακρινές αποστάσεις για να συμμετάσχει στα αγαπημένα του αθλήματα, τείνει να συμμετέχει 
σε επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα και όχι σε μία και μοναδική εκδρομή τουριστικού αθλητισμού και 
τέλος, είναι πιθανό να παραμείνει ενεργός αθλητικά τουρίστας και μετά την συνταξιοδότησή του.
Οι ξένοι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας επιθυμούν να ασχοληθούν με φυσικές κινητικές δρα-
στηριότητες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την σύνδεση των οργανω-
μένων προγραμμάτων αναψυχής και σπορ με τον τουρισμό. Ο Νικηταράς (σ. 126) προτείνει τα εξής μέτρα 
σε επίπεδο Δήμου για την προώθηση αυτής της σύνδεσης: 1) Θέσπιση Τουριστικής Ημέρας (παραδο-
σιακοί Ελληνικοί χοροί, γιορτή κρασιού, αθλητικοί αγώνες). 2) Καθιέρωση λαϊκών αθλητικών αγώνων 
με ιστορική σημασία (π.χ. ιπποκράτειος δρόμος). 3) Διεύρυνση του θεσμού της Ναυτικής Εβδομάδας 
(συμμετοχή τουριστών σε αγώνες κολύμβησης, surfing, ski, ψαρέματος, beach - volley). 4) Οργάνωση 
πεζοποριών σε αξιόλογα μέρη. 5) Καθιέρωση κινήτρων για τις συμμετοχές τουριστών στις δραστηριότη-
τες αυτές (π.χ. προσφορές από ξενοδόχους, προσφορά εισιτηρίων κ.λ.π.). Για τον ισολογισμό των εξόδων 
ο Νικηταράς προτείνει την οργάνωση από τον Δήμο αμειβομένων χορευτικών συγκροτημάτων, την δη-
μιουργία Δημοτικών επιχειρήσεων θαλασσίων σπορ κ.α.
Οι επιχειρήσεις αναψυχής έχουν αυξήσει με γεωμετρική πρόοδο την πελατεία τους και οι ανάγκες για 
επαγγελματίες αναψυχής έχουν αυξηθεί. Σύμφωνα με στοιχεία γραφείου Outdoor activities ο αριθμός 
των ατόμων που κατέβηκαν ποταμό με raftingστην Ελλάδα είχε δεκαπλασιασθεί μέσα σε μία δεκαετία 
(1990-2000). Επίσης, ενώ ελάχιστοι ήταν αυτοί που είχαν δοκιμάσει το canyoning, μετά στην ίδια δε-
καετία σημειώθηκε γεωμετρική πρόοδος. Η αγορά πλουτίζεται καθημερινά με νέα σπορ αλλά υπάρχει 
παντελής απουσία της αίσθησης των πιθανών κινδύνων από τους πελάτες. Τα πιο επικίνδυνα αθλήματα 
θεωρούνται το ποδήλατο βουνού και η ιππασία. Η παιδεία των Ελλήνων στις υπαίθριες δραστηριότητες 
είναι φτωχή.
Ο Αυθίνος (1998) προτιμά τη δημιουργία δημοτικών και αναπτυξιακών επιχειρήσεων οι οποίες θα λει-
τουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με αυτή τη νομική μορφή των τοπικών φορέων άσκησης για όλους 
παρέχεται διοικητική ευελιξία σε θέματα προγραμματισμού και υλοποίησης των στόχων τους (εξεύρεση 
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εναλλακτικών οικονομικών πόρων, γρήγορες προμήθειες, προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ερ-
γασίας κλπ.). Αλλά η συνεχής ανανέωση των συμβάσεων εργασίας δημιουργεί αβεβαιότητα στο προ-
σωπικό, υποσκάπτει το ηθικό και τη διάθεσή τους για δουλειά με μακροπρόθεσμους στόχους. Όταν η 
πληρωμή των εργαζομένων με σύμβαση δεν γίνεται τακτικά αλλά όποτε βρεθούν χρήματα στο ταμείο της 
Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης, οι συνέπειες είναι αρνητικές για την ποιότητα και την ποσότητα 
των παρεχομένων υπηρεσιών στους δημότες.
Πολλά καινούργια σπορ που ξεκίνησαν σαν αναψυχή όπως π.χ. το beach-volley, που πρωτοεμφανίστηκε 
το 1970 στην Καλιφόρνια, έχουν καταφέρει να αποκτήσουν το status του Ολυμπιακού αθλήματος. Εάν 
το ζητούμενο είναι η αύξηση της τουριστικής κίνησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τότε πολλές υπαί-
θριες αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες κατά τη διάρκεια της χειμερινής 
περιόδου.
Το τουριστικό όραμα στην Ελλάδα ήταν η αντιπαροχή διότι υπάρχει απουσία άλλων υψηλόφρονων ορα-
μάτων. 5 Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Μπουκαλάς (2007): «όραμα λοιπόν ο οικοτουρισμός. Και 
μάλιστα ο τουρισμός σε όλη τη διάρκεια του έτους, χειμώνα καλοκαίρι, σε βουνά και ποτάμια, σε νησιά 
και λίμνες, ώστε ένα μη μείνει τίποτε ατρύγητο. Γι΄ αυτό και βγαίνουν σωρηδόν οι άδειες, ακόμα και αν 
είναι να οικοδομηθούν μεγαθήρια δύο μέτρα από τη θάλασσα, ακόμα και αν είναι να κοπούν δάση, ακόμη 
και για να κατασκευασθεί ένα γήπεδο γκoλφ (αυτή είναι η τελευταία μανία μας) πρέπει να καταστραφούν 
πολύτιμα οικοσυστήματα». Όλα αυτά συνέβαιναν μέχρι να ξεσπάσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Προτάσεις
Στην Ελλάδα πρέπει να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των οργανώσεων 
των νέων, των εθελοντικών οργανώσεων και των ιδιωτικών εταιριών. Επίσης πρέπει να δημιουργηθεί 
ένα forum συζητήσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλή-
ματα, να προωθηθούν τα συμφέροντα της ανεπίσημης εκπαίδευσης και αναψυχής και να προστατευτεί 
το περιβάλλον. «Υπαίθρια περιπέτεια και πρόκληση προς τους νέους» με στρατηγικό στόχο να πολλαπλα-
σιασθούν οι ευκαιρίες για συμμετοχή, ιδιαίτερα στις αποστερημένες περιοχές, να αυξηθεί η ποιότητα της 
εμπειρίας, να γίνει πιο αποτελεσματική η οργάνωση αυτών των δραστηριοτήτων και να ενημερωθούν οι 
νέοι για το τι προσφέρεται. Ο Γαλλής (2013), προτείνει την ενσωμάτωση της Δασικής ιατρικής στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας προκειμένου  να προσφερθούν ευκαιρίες πρόληψης νοσημάτων μέσα από οργανωμένες 
δραστηριότητες στο δασικό περιβάλλον που συνοδευόμενες από πολιτιστικές δράσεις και υγιεινή διατρο-
φή, μπορούν να προσελκύσουν υψηλού επιπέδου επισκέπτες από όλο τον κόσμο με προφανή οφέλη για 
την εθνική, περιφερειακή και τοπική οικονομία.
 

Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.
Ο Parker (1986) έκανε κριτική στους ερευνητές των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου επειδή ενδι-
αφέρονται πάρα πολύ για τις δραστηριότητες αλλά όχι για τις εμπειρίες. Συμπέρανε ότι οι δραστηριότητες 
του ελεύθερου χρόνου δεν αποτελούν ένα απομονωμένο κομμάτι της ζωής και της κοινωνίας. Μάλλον 
μέσα από τους φακούς των δραστηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου μπορούμε να δούμε όλη την κοι-
νωνία και τη ζωή. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση όσον αφορά τις συνήθειες των δρα-
στηριοτήτων του ελεύθερου χρόνου οι οποίες επιφέρουν μέγιστη συνεισφορά στην υγεία. Απαιτούνται 
καλύτερες μέθοδοι υπολογισμού της συνολικής δαπάνης ενέργειας. Εντούτοις, στις αναλύσεις πρέπει να 
συνυπολογισθεί το γένος, το επάγγελμα, το κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη κλπ. (Fentem, 1989 κάνοντας 
αναφορά στο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Υγείας το 1988). Η προτροπή των McInnes και 
Glyptis (1986)  να στραφεί το ενδιαφέρον των ερευνητών περισσότερο στα άτομα έξω από κοινωνικές 
ομάδες, συγκρούεται με την άποψη της Smith (1987) ότι τα άτομα πρέπει να ερωτηθούν με ποιους συμ-
μετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες. Οι McInnes και Glyptis (1986) τονίζουν ότι οι κοινωνικές ομάδες 
(π.χ. γυναίκες, άνεργοι κλπ.) δεν είναι ομοιογενείς και ότι πρέπει να αναγνωρισθεί η σημασία της ατομι-
κότητας.

5 Μπουκαλάς, Π. (2007). Μονάδες και μονέδες. Καθημερινή, 14-4-2007.
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1.  09-04-2017  Πάικο, Τρία Έλατα
2. 29-04-2017  Βάλια Κάλντα, Αρκουδόρεμα
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3. 30-04-2017   Φλέγγα.
4. 30-04-2017  Στην κορυφή της Φλέγγας.
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5. 01-05-2017 Βάλια Κάλντα, κορυφή Αβγό.
6. 21-05-2017 Πάικο, Γκόλα Τσούκα.

5

6



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ62

7. 28-05-2017  Ενιπέας.
8.  28-05-2017 Στον παλιό Αγ. Διονύσιο Ολύμπου.
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9.   03-06-2017  Παρνασσός, στο Κωρύκειο Άντρο. 
10. 04-06-2017 Παρνασσός, στον Γεροντόβραχο.
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11. 04-06-2017  Παρνασσός, στη Λιάκουρα.
12. 05-06-2017  Ελικώνας, στην Παλιοβούνα.
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