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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1) ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΑΛ ΓΡΑΣ (1930) 
- ΚΑΚΑΡΔΙΤΣΑ ΦΟΥΡΜΑ (2140 μ.).

2) ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ. (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ) ΑΓΡΑΦΑ ΜΑΣ.

3) ΧΑΝΤΉ (2038 μ.) - ΣΤΑΥΡΟΣ (1390 μ.).

4) ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΚΟΖΙΑΚΑΣ ΑΣΤΡΑΠΗ (1901 μ.).

5) ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (2105 μ.) - ΚΑΚΑΡΔΙΤΣΑ 
(2429 μ.), (σελ. 39 φωτ.).

6) ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΑ (2295 μ.).

7) ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΚΟΖΙΑΚΑΣ ΚΙΣΣΑ (1651 μ.).

8) ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΤΡΙΓΓΙΑ (2204 μ.).

9) ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΔΟΚΙΜΙ (1972 μ.) - ΚΑΚΑΡΔΙΤΣΑ ΣΚΛΙΒΑ (2007 μ.).

10) ΜΕΤΕΩΡΑ - Η αναρρίχηση, η ασφάλεια και η διακριτικότητα.

11) ΜΕΤΕΩΡΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ υ.Ι.Δ.Α, ΙΟΥΝΙΟΣ 1994.

12) ΜΕΤΕΩΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ.

13) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ- 
ΑΝΑΡΡΓΧΗΣΗ.
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου 
Ασπροπόταμος - Καπ Γκρας (1930 μ.), 

Κακαρδίτσα Φούρκα (2140 μ.)

* Το βουνό της Νότιας Πίνδου Ασπροπόταμος - Δοκίμι (1972 μ.) περιγράφεται στο τεύχος 102.
* Το βουνό της Νότιας Πίνδου Ασπροπόταμος - Κακαρδίτσα Σκλίβα (2007 μ.) περιγράφεται στο 
τεύχος 105.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Γενική περιγραφή Δ. Καιιαρούλια

Η ΜΟΝΗ ΛΟΥΣΕΚΟΥ

Η Μονή Δούσικου ή Δούσκου ή Ντούσικου (Δουσίκου ή Ντουσίκου) ή του Αγ. 
Βησσαρίωνα είναι χτισμένη σ’ έναν αυχένα (υψομ. 640 μ.) της κατάφυτης από βελανιδιές, 
καστανιές, φιλύρες και άλλα δέντρα ΝΑ πλαγιές του Κόζιακα, κοντά στα χωριά Αγ. 
Βησσαρίων (παλιά Δούσικο) και Πύλη (παλιά Πόρτα), και σ’ απόσταση 25 χιλ. από τα 
Τρίκαλα (πηγαίνει αυτοκίνητο μέχρι το μοναστήρι).

Η ονομασία του μοναστηριού οφείλεται στο φυτό Ντούσκο ή Ντουσκάρι 
(Αρβανίτικα), που φύεται άφθονο στην περιοχή του.

Η Μονή Δούσικου ιδρύθηκε από τον Μητροπολίτη Λαρίσης Αγ. Βησσαρίωνα και 
τον αδερφό του Επίσκοπο Καπούας και Φαναριού Ιγνάτιο, το 1515 - 1522, ολοκληρώθηκε δε 
από το Μητροπολίτη Λαρίσης Νεόφυτο (ανηψιό του Αγ. Βησσαρίωνα) και τους Επισκόπους, 
Λιτζάς Λουκά, Δημητριάδος Ιωσήφ και Φαναριού Μαρτυρίου, το έτος ζξστ’ (7066) από 
κτίσεως κόσμου ή το 1558 (7066-5508=1558) από την Γέννηση του Χριστού. Αυτό 
αναφέρεται στην κτιτορική επιγραφή του μοναστηριού, που είναι γραμμένη στο εσωτερικό 
του Καθολικού του:

«ΑΝΗΓΈΡΦΗ Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΛΩΝ ΠΡΩΗΝ 
ΜΕΝ ΕΝ ΑΛΛΩ ΣΧΗΜΑΤΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΠΟΥΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΥΣΤΕΡΟΝ ΔΕ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΤΩ 
ΠΕΡ1ΚΑΛΛΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙ ΟΙΟΝ ΝΥΝ ΟΡΑΤΕ ΑΝΗΓΈΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ ΠΑΡΑ ΚΥΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΑΝΕΨΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΥΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΙΘΥΝΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΥΠ ΑΥΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕ ΛΙΤΖΑ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΕΤΟΣ ΑΔΑΜ ΖΞΣΤ’ 
(7066) ΑΠΟ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΥ 1558 ΜΗΝΙΝΕΟΜΒΡΙΟΥ ΗΊΝΔ/ΩΝ α’»

και σε μια άλλη επιγραφή, σε μαρμάρινη πλάκα, εντοιχισμένη στην πρόσοψη του 
Καθολικού:

«Ζνγ’ ΙΝΔΙΚΤ1ΩΝΟΣ Γης ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 30»
Δηλαδή, το έτος 7053 από κτίσεως κόσμου ή το 1545 από την Γέννηση του Χριστού.
Η Μονή Δούσικου είναι ενεργό ανδρικό μοναστήρι, αφιερωμένο στην 

Μεταμόρφωση του Σωτήρα.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Μονή Δούσικου ήταν υπό την προστασία 

του Σουλτάνου. Αυτός όμως δεν' εμπόδισε την λεηλασία της, το 1770, και ιδίως το 1823, από 
τον Αλβανό Σούλτσια Κόρτζη, ο οποίος, κυνηγημένος από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, έσφαξε 
αρκετούς μοναχούς, πυρπόλησε το μοναστήρι κι άρπαξε πολλά από τα κειμήλια του.

Κατά την Γερμανική κατοχή, το μοναστήρι χτυπήθηκε δύο φορές με το πυροβολικό 
από το χωριό Παλαιομονάστηρο, χωρίς όμως να πάθει σοβαρές ζημιές (καταστράφηκε ένα 
μέρος από τους εξωτερικούς τοίχους και τα κελιά του).
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To 1842 καταστράφηκε από πυρκαγιά, η παλιά είσοδος της Μονής, η οποία 
αντικαταστάθηκε, το 1963 από την σημερινή,

Η Μονή Δούσικου έχει φρουριακή κατασκευή, με εξωτερικό τοίχο, ύψους 10 μ. 
περίπου, και 366 κελιά, διατεταγμένα σε τρεις ορόφους γύρω από το Καθολικό.

Το Καθολικό του μοναστηριού. Βυζαντινού ρυθμού με τρεις τρούλους, είναι 
κατάγραφο εσωτερικά, από αγιογραφίες εξαιρετικής τέχνης. Στο ωραιότατο ξυλόγλυπτο 
τέμπλο του ναού, του 1767, υπάρχουν οι δεσποτικές εικόνες, του Χριστού, της Παναγίας, του 
Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου, του Αγ. Νικολάου, του Αγ. Βησσαρίωνα και του Αγ. Γεωργίου, 
και η επιγραφή:

«ΕΤΕΛΕΙΩΘΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ MIX ΑΔΗ ΚΑΙ ΕΞΑΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΗ 
ΕΚ ΧΩΡΙΟΥ ΛΙΝΟΤΟΠΙ (1767)».

Το χρύσωμα του τέμπλου έγινε:
«ΕΠΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 1813».
Πάνω από τον νάρθηκα του Καθολικού υπάρχουν τρία παρεκκλήσια Των Εισοδίων 

της Θεοτόκου, με αγιογραφίες του 1679, του Τιμίου Προδρόμου με αγιογραφίες του 1693 και 
των Αγ. Πάντων, με αγιογραφίες του 1746.

Στο Καθολικό υπάρχουν:
-Ένας παλιός ηγουμενικός θρόνος, του 1684, με την επιγραφή:
«ΔΓ ΕΞΟΔΩΝ ΣΑΒΒΑ ΕΙΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΠΑΡΙΣΣΗ ΚΟΙΝΟΒΙΑΤΟΥ ΤΗΣ 

ΑΥΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΧΠΔ’ (1684) ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ».
- Ένα ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο προσκυνητάρη με την εικόνα της Παναγίας και την 

επιγραφή:
«ΜΕΛΕΤΊΟΥ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΦΡΥΟΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 1764».
-Ένας ξυλόγλυπτος Αρχιερατικός θρόνος, του 1799.
Η Τράπεζα της Μονής βρίσκεται στην δυτική πλευρά του μοναστηριακού 

συγκροτήματος και είμαι ιστορημένη με αγιογραφίες του 1727. Στην ίδια πλευρά του 
μοναστηριού υπάρχει και ένα παρεκκλήσι του Αγ. Βησσαρίωνα, το οποίο χτίστηκε το 1956, 
για τον εκκλησιασμό των γυναικών (στην Μονή Δούσικου ισχύει το άβατο για τις γυναίκες, 
από την εποχή του Αγ. Βησσαρίωνα).

Στη Μονή Δούσικου και σε ασημένιες, επιχρυσωμένες ή ξύλινες λειψανοθήκες, με 
ανάγλυφες παραστάσεις και διακοσμήσεις, φυλάσσονται 157 τεμάχια ιερών λειψάνων, όπως, 
η κάρα του Αγ. Βησσαρίωνα, η κάρα του ιερομάρτυρα Ιωάννου από τ’ Άγραφα, το δεξί χέρι 
του μάρτυρα Κυρήκου, λείψανα των Αγ. Θεοδώρων, Αγ. Παρθενίου, Αγ. Κοσμά, Αγ. 
Παντελεήμονα, Αγ. Ευστρατίου, Αγ. Τρύφωνα, Αγ. Παρασκευής, κ.ά.

Στα κειμήλια του μοναστηριού ανήκουν, 38 ωραίοι ξυλόγλυπτοι σταυροί. Αγία 
Ποτήρια (του 1762 και 1813), Ιερά Ευαγγέλια (του 1645 και 1748), Αρτοφόρια, φορητές 
εικόνες (από το έτος 1578), Ιερά Άμφια (του 16ου ■ - 19ου αιώνα), ένας ωραιότατος 
Χρυσοκέντητος Επιτάφιος θρήνος και πολλά άλλα, τα οποία αναφέρονται με λεπτομέρειες 
στον Κώδικα της Μονής.

Η Μονή Δούσικου, τέλος, είχε και πλούσια βιβλιοθήκη - το 1858 είχε 257 
χειρόγραφα και 701 έντυπα βιβλία - στην οποία, το 1964, είχαν μείνει 42 μόνο κώδικες, 3 
ειλητάρια και αρκετά έγγραφα (χρυσόβουλα, σιγγίλια, φιρμάνια, κ.ά).

Η ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΕΛΛΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΑΙΟΥ 
Ή ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στο συνοικισμό Παλιοχώρι της Δροσοπηγής Άρτας (παλιό Βουλγαρέλι ή 
Βουργαρέλι) και σ’ απόσταση 3 χιλ. νότια του χωριού (στ’ αριστερά του δημόσιου δρόμου 
Άρτας-Δροσοπηγής) σώζεται το Καθολικό ενός από τα πιο αξιόλογα. Βυζαντινού 
μοναστηριού του Δεσποτάτου της Ηπείρου, γνωστού σαν Βασιλομονάστηρο, Μονή Βελλάς 
Βουλγαρελίου ή Κόκκινη Εκκλησία.
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Η Μονή Βελλάς Βουλγαρελίου - ονομάστηκε έτσι επειδή κάποτε ήταν μετόχι της 
Μονής Βελλάς Ιωαννίνων - αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου, ιδρύθηκε το 1281, από 
τον πρωτοστράτορα (αρχηγό ιππικού) Θεόδωρο Τζιμισκή και την σύζυγο του Μαρία και όχι 
από τον Δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρο Α’, γιο του Μιχαήλ Β’ Αγγέλου Κομνηνού, όπως 
είχε υποστηριχθεί αρχικά.

Το παλιό Καθολικό του μοναστηριού ήταν σταυροειδής ναός με τρούλο, του τύπου 
των δικιονίων, η δε στέγη του ήταν σκεπασμένη με πλάκες μολύβδου (μολυδβοσκέπαστος), 
οι οποίες αφαιρέθηκαν, το 1821 από τους Έλληνες ή το 1840 από τους Τούρκους.

Το σημερινό Καθολικό της Μονής είναι σταυροειδής ναός με τρίπλευρη αψίδα και 
δίρριχτη στέγη, χωρίζεται δε σε πρόναο, κυρίως ναό και Ιερό Βήμα. Στο εσωτερικό του ναού 
υπάρχουν υπολείμματα αγιογραφιών, ενώ στον ανατολικό τοίχο του πρόναου εικονίζονται οι 
κτίτορες του μοναστηριού, Θεόδωρος και Μαρία και ο αδερφός του Θεόδωρου, Ιωάννης 
Τζιμισκής με την σύζυγο του Άννα. Οι προσωπογραφίες αυτές είναι οι αρχαιότερες στην 
Ελλάδα και τη Βυζαντινή Σερβία

Το Καθολικό της Μονής Βελλάς Βουλγαρελίου, από αποθήκη χόρτου και σταύλος, 
που ήταν στις αρχές του αιώνα μας, ανακαινίστηκε και ανακηρύχθηκε, το 1958, ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο (Φ.Ε.Κ. 12/17-1-58 τ. Β’).

Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ

Η Μονή Αγ. Γεωργίου βρίσκεται πάνω ακριβώς από τη Δροσοπηγή Άρτας (παλιό 
Βουλγαρέλι ή Βουργαρέλι), ανάμεσα σε ψηλά έλατα και θεόρατα πλατάνια, με μια μεγάλη 
νερομάννα δίπλα της (το νερό της πηγής θεωρείται θαυματουργό για τις φοβίες).

Το μοναστήρι χτίστηκε το 1690, ενώ η αγιογράφηση του Καθολικού του, σύμφωνα 
με επιγραφή του, έγινε το 1714:

«ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ 
ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΔΙΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
ΠΝ(ΕΥΜΑΤ)1ΚΟΙΣ Π(ΑΤ)ΡΑΣΙ ΚΥΡ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦ(ΩΝ) 
ΑΥΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΙΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΟΥΦΑΡΙΟΤΙ ΚΑΙ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΗΠΟΥ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΕΥΡΕΘΕΝΤ(ΩΝ) ΧΡΙΣΤΙΑΝ(ΩΝ) ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ 
Μ(ΗΤ)ΡΟΠΟΛΙ(Τ)ΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ εν ετει απο αδαμ 
ζσκγ ΚΑΙ ΑΠΟ Χ(ΡΪΣΤΟ)Υ 1714 μ(ηνί) σεπτεβρίου 27 διά χειρός εμού ευτελούς 
αποστοληου αναγνώστου εκ χωράς (σακαρετ)ζη καί παπα χρ(ηστου υιου αυτου) καί 
νικολαου ιστοριογράφου απο καλαριτες».

Στην Μονή του Αγ. Γεωργίου έγιναν δύο επαναστατικές συνελεύσεις - κατά την 
πολιορκία του Αλή Πασά στα Γιάννενα από τα Σουλτανικά στρατεύματα και τον Ιούλιο του 
1821 - και μια μεγάλη μάχη, στις 23 Σεπτεμβρίου 1824, μεταξύ των Τουρκαλβανών του 
Ομέρ Βρυώνη και 1000 Ελλήνων επαναστατών, υπό τους οπλαρχηγούς, Κοτιλίδα Σπαή, 
Ράγκο και Κουτσονίκα, η οποία έληξε με νίκη των Ελλήνων.

Η Μονή του Αγ. Γεωργίου στην ακμή της (1750 - 1850), ήταν πλούσιο μοναστήρι με 
μεγάλη κτηματική περιουσία και 2000-3000 γιδοπρόβατα. Ήταν, επίσης, και σημαντικό 
θρησκευτικό κέντρο της περιοχής, με θαυματουργή εικόνα του Αγ. Γεωργίου (από το Άγιο 
Όρος) και Ιερά Λείψανα πολλών Αγίων (Αγ. Παντελεήμονος, Αγ. Χαραλάμπους, Αγ. 
Παρθενίου Λαμψάκων, κ.ά.).

Από το διαλυμένο σήμερα μοναστήρι σώζοντας το Καθολικό του, μερικά βοηθητικά 
κτίρια (κοί^ια, ζονίόναζ, αποθτικοζ) και το ζο^ιοριοτο καρπαναριο too, το gtcgig ^tigttjko το 
1870.

Το Καθολικό της Μονής, μονόκλιτη σταυρεπίστεγη Βασιλική με τρούλο, 
τρίπλευρους χορούς και τρίπλευρη αψίδα, χωρίζεται σε πρόναο-γυναικωνίτη, κυρίως ναό και 
Ιερό Βήμα. Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο από μαυρισμένες και
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μισοκαταστραμμένες αγιογραφίες, του 1714, ενώ το ξυλόγλυπτο τέμπλο του έγινε το πρώτο 
τέταρτο του 18ου αιώνα.

Η Μονή του Αγ. Γεωργίου Βουλγαρελίου είναι μετόχι της Μονής Κάτω Παναγιάς 
Άρτας και ιστορικό διατηρητέο μνημείο (Φ.Ε.Κ. 12/17-1-58 τ. Β’).

ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΑΡΛΙΚΙΟΥ

Στην δεξιά όχθη του Αχελώου ποταμού (Ασπροποτάμου) και σε μικρή απόσταση από 
την αρχή του μονοπατιού, που οδηγεί στο χωριό Γαρδίκι, σώζεται το διαλυμένο σήμερα 
μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, για το οποίο το μόνο που γνωρίζουμε, από μια 
επιγραφή του Καθολικού του, είναι ότι ανακαινίστηκε το 1842:

«Ανεκαινισθη και ιστορηθη επι θεοφιλέστατου επισκόπου Σταγων Κυρίλλου. 
Ηγουμενευοντος και συλλειτουργουντος Δαμασκηνού και Χαράλαμπου των Ιερομόναχων. 
Επιτροπευοντος Χρήστου Παπαθαναση. Ετος 1842, Ιουνίου 18».

Η ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΑΩΡΙΑΝΩΝ ΚΑΙ 
Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ

Σ’ απόσταση 10’ της ώρας με τα πόδια, ανατολικά του χωριού Θεοδώριανα, σώζεται 
το Καθολικό της διαλυμένης σήμερα Μονής των Γενεθλίων της Θεοτόκου, το οποίο, 
σύμφωνα με επιγραφή του, χτίστηκε το 1743:

«1743 ΙΟΥΝΙΟΥ 25 ΕΠΝΕ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΘΚΥ».
Το μοναστήρι ιδρύθηκε από τον ιερομόναχο Άνθιμο Αργυρόπουλο, ο οποίος 

συντηρούσε και σχολείο στα Θεοδώριανα. Μέλος της Φιλικής Εταιρείας, φυλακίστηκε από 
τον Αλή Πασά, για 12 χρόνια, και πέθανε στην Ζάκυνθο, το έτος 1847.

Στο Καθολικό του μοναστηριού της Παναγίας σώζονται υπολείμματα τοιχογραφιών 
στο Ιερό Βήμα και το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του, το οποίο, σύμφωνα με επιγραφή του, 
έγινε το έτος 1718.

Κοντά στα Θεοδώριανα (1.30 ώρα με τα πόδια πήγαινε-έλα) υπάρχει και ο περίφημος 
καταρράκτης τους, ενώ από τη Μονή της Παναγίας του χωριού έχει ανοιχθεί καινούργιος 
χωματόδρομος, κακής βατότητας, ο οποίος οδηγεί στην Μονή Αγ. Κυριακής του χωριού 
Νεράιδα Τρικάλων.

Η ΜΟΝΗ ΤΣΟΥΚΑΣ, Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΜΟΑΕΣΤΟΥ ΠΥΡΡΑΣ,
Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΔΕΣΗΣ ΚΑΙ 
Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥΑΙΟΥ

Η Μονή Τσούκας βρίσκεται στην πλαγιά του ομώνυμου βουνού, ανάμεσα στα χωριά 
Χατζηπέτριο (παλιά Βετερνίκο κι αργότερα Νεραϊδοχώρι) και Πύρρα και είναι αφιερωμένη 
στην Αγ. Παρασκευή. Σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή του καθολικού της, ιδρύθηκε το 
έτος 1782:

«Ετος ΑΤΠΒ’ Ιουνίου Ζ’ και επι αρχιερατειας Σταγων κυρ Παϊσιου και κτιτορ 
Δαμασκηνού ιερομόναχου, κτιτωρ Συμεών Γεωργ. Πέτρου μάστορας Παργας και Δημητριου 
κτιτορας».

Είναι διαλυμένο μοναστήρι της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών.
Αλλα διαλυμένα μοναστήρια της περιοχής είναι, η Μονή του Αγ. Μόδεστου στην 

Πύρρα και η Μονή της Αγ. Τριάδος στη Δέση, ενώ στη συμβολή του Ξεριά με το ρέμα της 
Αγ. Κυριακής - σ’ απόσταση 30’ από το Περτούλι - και στη θέση, όπου σήμερα υπάρχει το 
ξωκκλήσι της Αγίας, υπήρχε η Μονή της Αγ. Κυριακής, του Που μάλλον αιώνα (σ’ ένα 
νοματάρι του μοναστηριού υπάρχει η επιγραφή: «ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 
1690»).
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
(Μοναστήρια)

ΑΓΡΑΦΑ

Γενική περιγραφή Δ. Καμαρούλια

Η ΜΟΝΗ ΣΠΗΛΙΑΣ

Σ’ ένα εντυπωσιακό βραχώδες ύψωμα (υψόμετρο 1300 μ.) που βρίσκεται πάνω από 
την αριστερή όχθη του ποταμού Πετριλιώτη, απέναντι από τα Κουμπουριανά, κι ανάμεσα 
στα χωριά Λεοντίτο και Στεφανιάδα - παλιά η περιοχή υπαγόταν στην Στεφανιάδα, αλλά 
σήμερα ανήκει στα Κουμπυριανιά - είναι χτισμένη η περίφημη Μονή της Σπηλιάς ή της 
Παναγίας της Σπηλιώτισσας, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και στη Ζωοδόχο 
Πηγή.

Η Μονή Σπηλιάς σύμφωνα με την παράδοση και τ’ αναφερόμενα σ’ ένα χειρόγραφο 
του μοναστηριού, ιδρύθηκε το 1604, από τους αδερφούς Αθανάσιο και Παρθένιο. Οι αδερφοί 
αυτοί - λαϊκοί από την Στεφανιάδα ή, κατ’ άλλην εκδοχή, μοναχοί του μεγάλου, αλλά 
καταστραμμένου σήμερα, μοναστηριού Αγ. Χαράλαμπου, που υπήρχε στην τοποθεσία 
«Ρωμνιά» της Στεφανιάδας - μεταβαίνοντες στα Ιεροσόλυμα για προσκύνημα των Αγίων 
Τόπων, αναγκάστηκαν, λόγω καταιγίδας, να διανυκτερεύσουν στο μεγάλο σπήλαιο, που 
βρίσκεται κάτω από το σημερινό μοναστήρι. Εκεί, στον ύπνο τους, παρουσιάστηκε η 
Παναγία, η οποία τους παρότρυνε να σκαρφαλώσουν πάνω από τα απότομα βράχια της 
σπηλιάς, να αναζητήσουν την εικόνα της και να της χτίσουν μοναστήρι. Πράγματι, έτσι κι 
έγινε. Βρέθηκε η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου - πάνω σ’ ένα πουρνάρι, μ’ ένα 
καντήλι αναμμένο δίπλα της -, βρέθηκε - μ’ άλλο θαύμα - και νερό, στην άνυδρη αυτή 
περιοχή, και χτίστηκε η Μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου, η οποία ονομάστηκε και Μονή 
Σπηλιάς, από το κάτω απ’ αυτήν ιερό σπήλαιο.

Το 1736, δίπλα στην παλιά μικρή εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, χτίστηκε 
καινούργιος μεγάλος ναός, της Ζωοδόχου Πηγής, στη νότια πλευρά του οποίου υπήρχε 
εντοιχισμένη πλάκα, με την επιγραφή:

«ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΉΣ ΕΝ 
ΕΤΕΙ ΑΨΛΣΤ ΜΗΝΊ ΑΠΡΙΛΙΩ Γ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, 
ΠΑΠΑ-1ΩΝΑ, ΠΑΠΑ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΠΑ-ΑΝΑΝΙΑ»

Στην Μονή Σπηλιάς, κατά την επανάσταση της Θεσσαλίας του 1854, ήταν το 
στρατηγείο και η έδρα της προσωρινής κυβέρνησης, που σχημάτισε ο Δημήτριος Αλεξανδρής 
από το Λιάσκοβο (σημερινό Πετρωτό). Σε μια μάχη δε, που έγινε στο μοναστήρι, οι 
επαναστάτες σώθηκαν με νυκτερινή έφοδο, αλλά η Μονή Σπηλιάς διαλύθηκε και έπαθε 
μεγάλες καταστροφές.

Το 1892, ηγούμενος της Μονής Σπηλιάς αναφέρεται ο Χρύσανθος, ενώ στις αρχές 
του 20ου αιώνα, ο Φιλάρετος Ιωάννου από την Στεφανιάδα, με μοναχούς τον Κ. Καρούζα και 
τον Δ. Τσιοβόλα, οι οποίοι ανακαίνισαν το μοναστήρι κι αύξησαν την περιουσία του.

Το 1905, στη Μονή Σπηλιάς ενσωματώθηκαν όλα τα μοναστήρια της Αργιθέας αλλά 
το 1918 παύει να είναι ανεξάρτητη και γίνεται μετόχι της Μονής Καραϊσκάκη.

Το 1954, το Καθολικό του μοναστηριού παθαίνει αρκετές ζημιές από τους σεισμούς, 
οι οποίες επισκευάζονται, αλλά η Μονή Σπηλιάς εξακολουθεί να παραμένει διαλυμένη και να 
λειτουργείται μόνο το καλοκαίρι, από τον εφημέριο των Κουμπουριανών. Η κατάσταση αυτί) 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα (1990).

Η Μονή Σπηλιάς δεν είχε ποτέ της μεγάλη κτηματική περιουσία. Είχε όμως αρκετά 
γιδοπρόβατα - γύρω στα 500 - τα οποία στάλιαζε στην τοποθεσία «Καλογεροστάνη»,
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μελίσσια, άλογα και μουλάρια. Είχε, επίσης, και πολλά έσοδα από το λαμπρό πανηγύρι της, 
που γινόταν στις 15 Αυγούστου, με μεγάλη συμμετοχή προσκυνητών, από την Αργιθέα, την 
Ήπειρο, την Ευρυτανία, το Βάλτο και τον Θεσσαλικό κάμπο.

Το παλιό Καθολικό της Μονής Σπηλιάς, η Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι μικρή 
σταυρεπίστεγη Βασιλική με πλάγιους χορούς και κατεστραμμένες τις ωραίες άλλοτε 
αγιογραφίες του. Το τέμπλο του καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Το καινούργιο Καθολικό, η Ζωοδόχος Πηγή, είναι τρίκλιτη Βασιλική με τρούλο και 
πλάγιους χορούς, αποτελείται δε από το νάρθηκα, τον κυρίως ναό και το Ιερό Βήμα.

Ο Νάρθηκας, σύμφωνα με την επιγραφή του, είναι μεταγενέστερος, του 1892, έχει δε 
αγιογραφίες μόνο στην ανατολική του πλευρά:

«Εκτίσθη ο νάρθηξ παρά των συνδρομητών του χωρίου Χρυσάνθου ιερομονάχου 
ιουλίου 31,1892»

Ο κύριος ναός rat το Ιερό Βήμα, του 1736, είναι κατάγραφα από ωραίες, αλλά 
μισοκαταστραμμένες αγιογραφίες.

Το ωραίο ξυλόγλυπτο και επίχρυσο τέμπλο της εκκλησίας, σύμφωνα με την 
επιγραφή του, είναι του 1779 και έγινε από τους ταγιαδόρους Γεώργιο και Ιωάννη:

«Εν ετει αψοθ εκαλλωπίσθη ο θείος και περίφημος τέμπλος δΓ εξόδων κόπου τε και 
μόχθου του Πανοσιωτάτου ηγουμένου Γαβριήλ ιερομονάχου και των ανωτέρω 
μνημονευόμενων ιερομονάχων της αυτής Μονής, αρχιερατεύοντος κ. Μακαρίου. 
Ετελειοποιήθη εν μήνι Αυγούστου 23 δια χειρός Γεωργίου και Ιωάννου»

Πάνω από το τέμπλο υπάρχουν οι εικόνες, της Κοίμησης της Θεοτόκου, της 
Ζωοδόχου Πηγής, της Παναγίας, του Χριστού (1737), της Αγίας Τριάδος, του Αβραάμ, του 
Προδρόμου (1736) και του Αγίου Γεωργίου με τον Αγ. Παντελεήμονα (1736) ενώ στον 
κυρίως ναό τους καλοκαιρινούς μήνες εκτίθεται για προσκύνημα και η θαυματουργή εικόνα 
της Κοιμήσης της Θεοτόκου, η οποία τον χειμώνα φυλάσσεται στην Μονή Καράϊσκάκη.

Ένα από τα θαύματα της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, η θεραπεία της 
ψυχοπαθούς Β. Κοκοράκου, που έγινε το 1804 ή 1864, αναφέρεται σε μια επιγραφή που 
υπάρχει στην αυλόπορτα του μοναστηριού:

«Αύγουστος 1804 ενθύμιον εκτίσθη η πόρτα συνδρομής Ανανίου εξόδων Βασιλικής 
Κοκοράκου εκ Καρβασαρα»

Οι εκκλησίες της Μονής Σπηλιάς περιβάλλονται από τις τρεις πλευρές τους, από τα 
κελιά και τους βοηθητικούς χώρους της.

Στα κειμήλια της Μονής ανήκουν, δύο λειψανοθήκες - η μία του 1778 από τη Βιέννη 
και η άλλη του 1780 - με λείψανα του Αγ. Βαρνάβα και του Αγ. Χαραλάμπου, ένα θυμιατό 
του 1766 και ένας σταυρός ευλογίας του 1764.

Στην Μονή Σπηλιάς, της οποίας η απόσταση από το Μουζάκι ήταν παλιά 13 ώρες με 
τα πόδια, πηγαίνει σήμερα αυτοκίνητο.

Η ΜΟΝΗ ΜΕΖΗΛΟΥ

Η Μονή Μεζήλου (ή Δροσάτου) βρίσκεται στους πρόποδες της νότιας πλαγιάς της 
Καράβας (2184 μ.) κοντά στο ομώνυμο χωριό (σημερινό Δροσάτο, από την δροσερή πηγή 
του, Γκούρα) και είναι αφιερωμένη στον Αγ. Αθανάσιο Αλεξανδρείας.

Σύμφωνα με μια επιγραφή, που υπάρχει στο Καθολικό του μοναστηριού, ιστορήθηκε 
το έτος ΖΣΟΕ (7275) από κτίσεως κόσμου ή το 1767 από τη Γέννηση του Χριστού:

«Ιστορήθη ο θειος και πάνσεπτος ναός του εν’ Αγίοις πατρός ημών Αθανασίου 
Αλεξανδρείας διά συνδρομής πάντων των χριστιανών της αυτής χώρας Μεζήλου και του 
πανοσιωτάτου ιερομονάχου ιερουργουντος Ανανίου και του Μακαριωτάτου Αθανασίου τη 
Αρχιερατεία του πανιερωτάτου ημών Κυρίου Μακαρίου εν έτει ΖΣΟΕ»

Από την διαλυμένη σήμερα Μονή Μεζήλου σώζεται μόνο το Καθολικό της, με 
ωραίες αγιογραφίες, ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο και παλιές εικόνες του Χριστού (1720) και 
της Παναγίας (1770).
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Κάτω από το Μεζήλο, στο Πετριλιώτικο ποτάμι, υπάρχει ένα ωραίο, παραδοσιακό, 
μικρό, μονότοξο, γεφύρι.

Η ΜΟΝΗ ΒΛΑΣΙΟΥ

Σ’ απόσταση 30’ της ώρας με τα πόδια, από το χωριό Βλάσι, βρίσκεται η διαλυμένη 
σήμερα Μονή της Γέννησης της Θεοτόκου, η οποία, σύμφωνα με επιγραφή του Καθολικού 
της, ιδρύθηκε και ιστορήθηκε το έτος ΖΡΝΒ (7152) από κτίσεως κόσμου ή το 1644 από τη 
Γέννηση του Χριστού:

«Ιστορήθη ο θείος και πάνσεπτος ναός της υπεραγίας Δεσποινής ημών Θεοτόκου και 
αειπαρθένου Μαρίας δΡ εξόδων του τιμιωτάτου καί ευγενεστάτου αρχοντος Γεωργίου καί 
συμβίας αυτου Κυράτσας καί του υιου αυτου κ. Κων/νου αρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου 
αρχιεπισκόπου κ_ Ευθυμίου — χειρός Ιωάννου και Ιωάννου ετει ΖΡΝΒ ινδ. 12»

Οι Κτίτορες της Μονής, Γεώργιος και Κωνσταντίνος, εικονίζονται στον τοίχο, που 
χωρίζει τον γυναικωνίτη του Καθολικού από τον κυρίως ναό, σύμφωνα δε με σιγίλλιο του 
Πατριάρχη Κων/λης Γαβριήλ Δ’, του 1782, που επικυρώνει παλαιότερο του Πατριάρχη 
Κυρίλλου, του 1639, ήσαν από την αρχοντική οικογένεια του Βλασίου, Σλουτζιάρη.

Η Μονή Βλασίου, κατά την παράδοση υπήρξε στρατηγείο του Καραϊσκάκη και 
κρυφό σχολείο-νοσοκομείο, επί Τουρκοκρατίας, επί πολλά δε χρόνια πλήρωνε το δάσκαλο 
και τον παπά του χωριού.

Η Μονή Βλασίου λεηλατήθηκε το 1966 από αρχαιοκάπηλους, οι οποίοι της 
αφαίρεσαν πολλές από τις παλιές πολύτιμες εικόνες της. Σώθηκε ο μεγάλος και με πολύτιμες 
πέτρες Σταυρός της Αγ. Τράπεζας, τον οποίο, το 1971, φύλαγε στο σπίτι του ο εφημέριος του 
χωριού Παπα-Πέτρος.

Το Καθολικό του μοναστηριού, σταυρεπίστεγη Βασιλική με πλάγιους χορούς, 
χωρίζεται σε νάρθηκα-γυναικωνίτη, κυρίως ναό και Ιερό Βήμα. Πάνω από την πόρτα του 
γυναικωνίτη υπάρχει η επιγραφή:

«Δέησις του δούλου του Θεού Ιωάννη υιού του Ανδρέου εν έτει 1744 διά συνδρομής 
Χρυσοστόμου ιερομονάχου».

Η ΜΟΝΗ ΠΕΤΡΙΛΟΥ

Η Μονή Πετρίλου, αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου, βρίσκεται σε μια ωραία 
δασωμένη τοποθεσία, πάνω από τον συνοικισμό του χωριού Καμπουραίικα (Το Πετρίλο έχει 
8 συνοικισμούς: Πετρίλο, Αργυραίικα, Βασιλάδες, Καμπουραίικα, Κρανιά, Μάγειρος, 
Ρώσσης και Χαλκιόπουλο).

Σύμφωνα με την χρονολογία ΖΤΛΗ, που είναι γραμμένη πόνοι από την πόρτα του 
Καθολικού της θα πρέπει να χτίστηκε το έτος 7338 από κτίσεως κόσμου ή το 1830 από τη 
Γέννηση του Χριστού, ενώ σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει πάνω από την ίδια πόρτα, 
αλλά μέσα στο ναό, ιστορήθηκε το 1851:

« Ιστορήθη ουτος ο θείος και πάνσεπτος ναός της υπεραγίας Δεσποινής ημών 
Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ήτοι τό γεννέσιον της Θεοτόκου πατριαρχεύοντος του 
παναγιώτατου οικομενικού κ,κ. Ανθιμου του Βυζαντίου και αρχιερεύοντος του πανιερωτάτου 
κ.κ. Διονυσίου του Σμυρναίου ετει σωτηρίω αιώνα - 1851 - Αύγουστος β».

Πλούσιο μοναστήρι κάποτε, με μεγάλη κτηματική περιουσία, κτηνοτροφία και 
φιλανθρωπική δράση, είναι σήμερα εγκαταλειμμένο στην φθορά του χρόνου. *

* Το βουνό της Νότιας Πίνδου Ασπροπόταμος - Χατζή (2038 μ.) περιγράφεται στο τεύχος 103.

* Το βουνό της Νότιας Πίνδου Τζουμέρκα Σταυρός (1390 μ.) περιγράφεται στο τεύχος 105.
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I
1

Τα βουνά της Νότιας Πίνδου

Χατζή (2038 μ.) - Σταυρός (1390 μ.)
(Αρ. Τεύχους 101)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος - Περιστέρι Τσουκαρέλα (2295 μ.)

Γενική περιγραφή του Λάζαρου Ν Παμπέρη

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται το βουνό Περιστέρι (2295 μ.).
Το βουνό Περιστέρι των βουνών τ’ Ασπροποτάμου της Νότιας Πίνδου είναι ένα 

βουνό, του οποίου η μεγαλύτερη έκταση του είναι τμήμα της Ηπείρου. Οι ψηλότερες κορφές 
του είναι οι: Κρούκια (1770 μ.). Πύργος (1971 μ.). Πρίζα (2048 μ.), η ψηλότερη κορφή 
Τσουκαρέλα ή Περιστέρι (2295 μ.), Γιαννάκη (2198 μ.), Καλόγηρος (περίπου 2100 μ.), Οξυά 
(1703 μ.), Μαγέλη Σπανούρα (2046 μ.), Πολύκορφο (περίπου 2020 μ.}, Κώστα (1836 μ.). 
Πυραμίδα (2040 μ.), Μέγας Τρόπος (περίπου 2160 μ.), Σουφλομύτη (2047 μ.), Πρ. Ηλίας 
(1632 μ.) και πάρα πολλές άλλες μικρότερες και ανώνυμες ιδιαίτερα στα εκτεταμένα 
οροπέδια δυτικά της κορφής Τσουκαρέλα.

Στα βορεινά οι πλαγιές του βουνού Περιστέρι φθάνουν μέχρι το Μετσοβίτικο ποτάμι, 
που το χωρίζει από τα βουνά της Βόρειας Πίνδου.

Στα δυτικά οι πλαγιές κατηφορίζουν μέχρι τον ποταμό Αραχθο.
Στα νότια το Καλαρρίτικο ποτάμι το χωρίζει από το βουνό Τζουμέρκα της Νότιας 

Πίνδου και το ρέμα Μονοδένδρι από το βουνό Κακαρδίτσα των βουνόιν τ’ Ασπροποτάμου 
της Νότιας Πίνδου. Ο αυχένας «Μπάρος» στα περίπου 1940 μ το ενώνει με την Κακαρδίτσα 
στα νοτιοανατολικά και το ρέμα Νέγκρη το χωρίζει απ’ αυτήν. Ο Ασπροπόταμος στα 
ανατολικά και το Μετσοβίτικο ποτάμι το χωρίζουν από το Δοκίμι ενώ ο αυχένας «Μάνδρα 
Χότζα» στα περίπου 1620 μ. το ενώνει μ’ αυτό. Το Περιστέρι είναι το μεγαλύτερο σ’ έκταση 
βουνό του Ασπροποτάμου.

Γεωλογικά το Περιστέρι ανήκει στην ζώνη της Πίνδου και ένα τμήμα του στην ζώνη 
Γάβροβου - Τριπόλεως.

Τα πετρώματα του είναι κρητιδικοί ασβεστόλιθος ο λεγόμενος «πρώτος φλύσχης», 
πηλίτες και ραδιολαρίτες με ψαμμίτες και Τριαδικοί πυριτικοί σχιστόλιθοι με υποκείμενους 
φλύσχες.

Το τμήμα που ανήκει στην ζώνη Γάβροβου — Τριπόλεως στα δυτικά του κύριου 
όγκου του βουνού είναι φλύσχης.

Το Περιστέρι είναι το πιο αποψιλωμένο από δάση βουνό τ’ Ασπροποτάμου.
Τα λιβάδια στην ορεινή ζώνη είναι απέραντα και εκτείνονται μέχρι πολύ χαμηλά έξω 

από τα χωριά στις βόρειες δυτικές και νότιες πλαγιές του.
Μόνο στις ανατολικές υπάρχουν δάση ελάτης τα οποία κι αυτά σταματούν στα 

περίπου 1500 μ.
Υπάρχουν δάση από βαλανιδιές και αείφυλλα πλατύφυλλα κοιτά στα ρέματα.
Η πανίδα του βουνού αυτού δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα.
Αποτελείται βασικά από τα συνηθισμένα ζώα της Ελληνικής πανίδας.
Από στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν από τις κοινότητες της περιοχής η κατώτερη 

θερμοκρασία, που μετρήθηκε, είναι -10° C και η ανώτερη 35° C ενώ το χιόνι κρατιέται στο 
έδαφος περίπου 40 ημέρες.

Η πιο συνηθισμένη, η πιο εύκολη αλλά και η πιο όμορφη ανάβαση στο βουνό 
Περιστέρι γίνεται από το χωριό Χαλίκι στα ανατολικά. Το χωριό αυτό είναι πολύ κοντά στις 
πηγές τ’ Ασπροποτάμου.

Με δυτική κατεύθηνση από το χωριό ακολουθείς το δασικό δρόμο, που είναι δίπλα 
στο ρέμα Καπραλιάς για 45 ’ περίπου.

Κατόπιν ακολουθείς το μονοπάτι στα δεξιά του δρόμου και σε 1 ώρα περίπου 
φθάνεις σε μια βρύση δίπλα σε ένα ρέμα.
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To μονοπάτι ανηφορίζα συνεχώς, και περνώντας από δυό πέτρινα μαντριά φθάνει σε 
1 ώρα και 30’ σε ένα οροπέδιο όπου ένα μικρό ποταμάκι σχηματίζει μαιάνδρους στο λιβάδι 
Ντιβερλίγκα.

Άλλα 30’ και ανεβαίνεις στην ράχη στα περίπου 2050 μ., και σε 20’ είσαι στην 
ψηλότερη κορφή.

Άλλη ανάβαση γίνεται από το χωριό Ανθοχώρι, το οποίο προσεγγίζεται από το 
Μέτσοβο.

Με νότια κατεύθηνση από το χωριό, με το δρόμο ή το μονοπάτι, φθάνεις σε 40’ 
δυτικά από το εκκλησάκι Πρ. Ελισσαίος.

Ο δρόμος και δίπλα το μονοπάτι, ανηφορίζουν ομαλά μέχρι την τοποθεσία Πάτωμα 
στα περίπου 1500 μ., σε 30’.

Ακολουθείς το μονοπάτι για 20’ και φθάνεις στο ρέμα Γκσυντουβάκα στα περίπου
1550 μ.

Ακολουθείς την ξερή κοίτη του ρέματος και σε 2 ώρες περίπου φθάνεις στην στάνη. 
Λίγο πιο πάνω στην βάση της Τσουκαρέλας κοντά στον αυχένα βόρεια της υπάρχει και πηγή.

Η κορφή προσεγγίζεται από τα ανατολικά, από την ομαλή πλευρά της κόψης, σε 1 
ώρα από την στάνη.

Στο μαντρί αυτό φθάνει και ο δρόμος, που έρχεται από τα οροπέδια δυτικά της 
κορφής παρακάμπτοντάς την από τα βορεινά της.

Μια μικρή διάσχιση του βουνού μπορεί επίσης να γίνει από το χωριό Καλαρρίτες ώς 
το χωριό Μεγάλο Περιστέρι.

Το μονοπάτι κινείται με βορεινή αρχικά κατεύθηνση παράλληλα με το ρέμα που 
χωρίζει τα χωριά Σιράκο και Καλαρρίτες και οδηγεί στις νότιες πλαγιές της Πυραμίδας σε 
υψόμετρο περίπου 1900 μ. σε 3 ώρες περίπου.

Εδώ φθάνει και ο δρόμος από το χωριό, που συνεχίζει στα οροπέδια δυτικά της 
κορφής. Ομαλά πλέον περνάς από την τοποθεσία Γκρουμουλιάσσα και σε 1 ώρα ανεβαίνεις 
στην ράχη, που σε 40’ σε οδηγεί στην ψηλότερη κορφή.

Προσεγγίζεις, κατεβαίνοντας πλέον, το δρόμο, που παρακάμπτει την κορφή από τα 
βορεινά σε 20’ και τον αφήνεις κατηφορίζοντας προς τα βορειοδυτικά αρχικά μέχρι την 
τοποθεσία Διαμάντι, περνώντας από μια στάνη, σε 1 ώρα περίπου.

Το μονοπάτι ελίσσεται ομαλά πάντα στις γυμνές πλαγιές, εμπλέκεται με δρόμους, και 
οδηγεί σε 2 ώρες και 30’ στο χωριό Μεγάλο Περιστέρι.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Γενική περιγραφή Δ. Καμσρούλια

■
Η ΜΟΝΗ ΚΡΑΨΗΣ

Η διαλυμένη σήμερα Μονή Κράψης, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, 
βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Κράψη και Ανατολική (Ανατολική Κράψη) και κοντά στην 

_ εκκλησία του Αγ. Γεωργίου.
Η ίδρυση της Μονής, κατά την παράδοση, έγινε τον 11ο αιώνα (γύρω στα 1037), 

™ αλλά το σημερινό Καθολικό της θα πρέπει να χτίστηκε το 18ο αιώνα (1743 ή 1793).
Από τη Μονή Κράψης σώζοντας το Καθολικό, τα ερείπια των κελλιών και των 

βοηθητικών χώρων της, στη βόρεια πλευρά της, κι ένα ανεξάρτητο καμπαναριό. Το 
■ μοναστηριακό συγκρότημα περιβάλλεται με μάντρα, την οποία έχτισε η Αδερφότητα

Κραψιτών Αυστραλίας, το 1983.
Το Καθολικό του μοναστηριού είναι μικρή μονόκλιτη Βασιλική, με πρόναο, κυρίως 

ναό και Ιερό Βήμα. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν αγιογραφίες, ot οποίες, σύμφωνα με

I
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^ Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Αοτιροπόταμος - Περιστέρι Τσουκαρέλα (2.295 μ.)

(Αρ. Τεύχους 110)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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κό δικαίωμα της Γ.Υ.Σ.

NOTE: This map is reprinted from the base map of the Hellenic Army 
Geographical Service. No. G.E.S. F.171/4/271149/18 Feb. 88/ 
G.E.S./20 E.G.
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΧΑΡΤΗ

Φωτ. Κατερίνας Νικολακάκη

Greek Alpine Club Achames, 16. C. Square 
Achames, P.O. Box 46547 GR. 136 71 
Achames. Greece. Tel.: 2469777, 2461528.
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος - Κόζιακας Αστραπή (1901 μ.)

Γενική περιγραφή του Λάζαρου Ν. Παμπέρη

Στο κείμενο που ακολουθεί περχγράφεται το βουνό Κόζχακας Αστραπή (1901 μ.).
Ο Κόζχακας που αναφέρεταχ καχ ως Κερκέτιον όρος στους χάρτες, είναχ τμήμα των 

βουνών τ’ Ασπροποτάμου της Νότχας Πίνδου καχ αποτελεί το πχο ανατολχκά ευρχσκόμενο 
μέρος τους. Ξεκομμένος κάπως από τον κύριο όγκο των βουνών αυτών συγκροτεί ένα 
ανυπέρβλητο σχεδόν πέτρχνο τείχος, που υψώνεται κατ’ ευθείαν από την Θεσσαλχκή πεδχάδα.

Οχ \|/ηλότερες κορφές του Κόζιακα είναι διατεταγμένες σε μχα συνεχόμενη 
κορυφογραμμή που κατευθύνεται από βορρά προς νότο με διακλαδώσεις μικρές, που δεν 
αλλοιώνουν την εικόνα του πέτρινου τείχους.

Οι ψηλότερες κορφές είναι οι: Τρία Σύνορα (1338 μ.), Κίσσα (1651 μ.). Πινάκια 
(1449 μ.). Σπανό (1516 μ.), Φαρδειά Κανάλα (1608 μ.), Προβούνι (1547 μ.), η ψηλότερη 
κορφή Αστραπή (1901 μ.). Ράχη Κατσαρού (1539 μ.). Θυμίαμα (1347 μ.), Ορνοφωλιά (1771 
μ.), Κάλτσες (1863 μ.). Κακοράχη (1854 μ.), Οξυά (1674 μ.), Αμάρανθος (1528 μ.). Μεγάλη 
Ράχη (1432 μ.), Καστανιά (1445 μ.), και Κρανιά (1438 μ).

Οι ανατολικές πλαγιές του Κόζιακα πέφτουν αρκετά απότομα προς την Θεσσαλική 
πεδιάδα ενώ οι δυτικές και κυρίως, εξ’ αυτών, το κεντρικό τμήμα τους σχηματίζουν 
ομαλότερες κλίσεις.

Όπως αναφέρθηκε το ανατολικό όριο του Κόζιακα είναι η Θεσσαλική πεδιάδα.
Βορεινά οι πλαγιές του πέφτουν απότομα στη περιοχή των Μετεώρων της 

Καλαμπάκας μέχρι τον Πηνειό ποταμό.
Νότια οι πλαγιές του πέφτουν εξ’ ίσου απότομα στην περιοχή της Πύλης μέχρι το 

Πορταίτικο ρέμα το οποίο τον χωρίζει από τα Άγραφα.
Προς τα δυτικά το ρέμα Ποτάμι τον χωρίζει από το Αυγό (2146 μ.) και το ρέμα 

Κλεινοβίτικο με τους παραπόταμους του από την Τριγγία (2204 u.) και την Νεράιδα (2067
μ·)·

Ο αυχένας «Τζιατζιάς» στα περίπου 1240 μ. ενώνει τον Κόζιακα με το σχηματισμό 
του Αυγού (2146 μ.).

Ένα οροπέδιο που σχηματίζεται ανάμεσα στον Κόζιακα και το Αυγό, τα 
Περτουλιώτικα Λιβάδια, κατηφορίζει ελαφρά προς τα βορεινά και κατόπιν στρέφεται προς τα 
δυτικά ενώνοντας με ένα άλλο αυχένα στην θέση «Λιβάδια» σε υψόμετρο 1160 μ. τον 
Κόζιακα με την Νεράιδα (2067 μ.).

Το οροπέδιο αυτό αποτελεί την πιο ανατολική λεκάνη απορροής του Ασπροποτάμου 
στα βουνά αυτά.

Γεωλογικά ο Κόζιακας αποτελεί τμήμα της ζώνης της Πίνδου στα όρια με την 
Πελαγονική. Τα πετρώματα του είναι βασικά ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Τριαδικού, 
κερατόλιθοι και ψαμμίτες. Στις ανατολικές πλαγιές του υπάρχουν πυριγενή πετρώματα 
(οφιόλιθοι).

Στις δυτικές του πλαγιές υπάρχουν πετρώματα φλύσχη.
Η μεγαλύτερη επιφάνεια του βουνού καλύπτεται από δάση ελάτης που αραιώνουν 

κάπως στην περιοχή των ψηλότερων κορφών και αντικαθίστανται από τα ορεινά λιβάδια.
Γενικά κάτω από το υψόμετρο των 1000 μ. υπάρχουν δάση με βαλανιδιές και 

αείφυλλα πλατύφυλλα.
Τ Λ Ra5U?A rrr-r-*s~* ’ —Λ» SArm "".Λ * p4 Ο* ‘-Ά* ·Χ%»χ \j ρυυνυ v/ιλα iu uuuij /ιυυ ιν ivowi-u/nw uLaujpOi tijv Ον ινν 11 cuvuvu, ινυ

βραχώδους τείχους.
Η πανίδα του βουνού αυτού δεν έχει μελετηθεί ιδιάιτερα.
Αποτελείται βασικά από τα συνηθισμένα ζώα της Ελληνικής πανίδας.
Η αρκούδα που κινείται στην περιοχή του Ασπροποτάμου καταφεύγει μερικές φορές 

στις απομονωμένες απότομες πλαγιές του.
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Από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις κοινότητες της περιοχής η κατώτερη 
θερμοκρασία που μετρήθηκε είναι -10° C και η ανώτερη 35° C ενώ το χιόνι κρατιέται στο 
έδαφος έως το πολύ ένα μήνα το χειμώνα.

Η πιο συνηθισμένη ανάβαση στον Κόζιακα γίνεται από τα Περτουλίωτικα Λιβάδια, 
το μεγάλο οροπέδιο στα δυτικά του βουνού.

Από τα Περτουλίωτικα Λιβάδια, από το εκκλησάκι του Αγίου Παύλου, ξεκινά 
δρόμος με ανατολική κατεύθυνση που αμέσως περνά το ποτάμι και μπαίνει στο δάσος.

Ακολουθείς τον δρόμο για 20’ και μόλις συναντήσεις έναν άλλο δασικό δρόμο 
συναντάς στην άλλη του πλευρά και το καλογραμμένο μονοπάτι.

Το μονοπάτι αυτό ελίσσεται μέσα στο δάσος και σε 1 ώρα και 50’ οδηγεί σ’ ένα 
μικρό οροπέδια στα νοτιοδυτικά της κορφής Αστραπή (1901 μ.) σε υψόμετρο 1720 μ. 
περίπου.

Εδώ υπάρχει και το μοναδικό καταφύγιο των βουνών του Ασπροποτάμου της Νότιας
Πίνδου.

Ανήκει στον Ε.Μ.Ο. Τρικάλων και είναι σχεδόν εγκαταλειμμένο.
Υπάρχει πηγή πολύ κοντά στο καταφύγιο.
Η κορφή Αστραπή απέχει 35’ από το καταφύγιο.
Η θέα από την ψηλότερη κορφή του Κόζιακα είναι πανοραμική προς τα δυτικά και 

μπορείς να αναγνωρίσεις όλες τις κορφές των βουνών του Ασπροποτάμου με εξαίρεση το 
Περιστέρι, που καλύπτεται από την Τριγγία.

Στην ψηλότερη κορφή ανεβαίνεις και από το χωριό Κόρη που βρίσκεται στα περίπου 
850 μ. στις ανατολικές πλαγιές.

Το μονοπάτι δύσβατο στις απόκρημνες πλαγιές του Κόζιακα περνάει από 
αλλεπάλληλους πέτρινους όγκους. Στην τοποθεσία «Τρύπιο Λιθάρι» η παράδοση αναφέρει 
ότι ένας δράκος που τον κυνηγούσε η Παναγία, τρύπησε τον βράχο για να ξεφύγει. Έτσι το 
μονοπάτι έγινε πιο βατό.

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι μια διαδρομή που ξεκινά από το μοναστήρι του Αγ. 
Βησσαρίωνα (Δούσικο) στην νοτιοανατολική απόληξη του Κόζιακα και με δυτική 
κατεύθυνση φθάνεις σε 2 ώρες περίπου κοντά στην βρύση της Κρανιάς.

Απ’ εδώ το μονοπάτι κατευθύνεται βορεινά ανάμεσα σε μικρά οροπέδια, που 
κρύβουν οι κορφές του Κόζιακα και οδηγεί σε 20’ στην αρχή μιας κατηφορικής πορείας 
πάνω από τα χωριά Ελάτη (Τύρνα) και Κοτρώνι.

Μπορείς να κατηφορίσεις προς τα δυτικά και να φθάσεις σε 1 ώρα και 30’ στο 
δημόσιο δρόμο ή να συνεχίσεις προς τα βορεινά χωρίς μονοπάτι για να περιπλανηθείς στην 
ράχη του Κόζιακα χωρίς ουσιαστικά μονοπάτι.

Άλλες ενδιαφέρουσες διαδρομές βρίσκονται στο βορεινό τμήμα του Κόζιακα από τα 
χωριά Γλυκομηλέα και Κρύα Βρύση ή από το μικρό χωριό Κορομηλέα προς την Μονή 
Βιτουμά.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ
Γενική περιγραφή Δ. Καμαρούλια 
(Βλ. Χάρτη 104)

Ανάμεσα στο χωριό Μυρόφυλλο (παλιό Μυρόκοβο ή Μερόκοβο) και τον ποταμό 
Αχελώο, στους πρόποδες ταυ μικρού λόφου «Αγ. Τρύφωνας» και πάνω στα ερείπια, κατά την 
παράδοση, μιας παλιάς εκκλησίας του Σωτήρα, χτίστηκε, άγνωστο πότε, η Μονή της 
Παναγίας Μυροκόβου - στην θέση αυτή μεταφέρθηκε το μοναστήρι από την γειτονική 
περιοχή «Κάτω Βαργιάνα» λόγω κατολισθήσεων - της οποίας όμως το Καθολικό
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καταστράφηκε από πυρκαγιά και ξαναχτίστηκε το 1614. Η χρονολογία αυτή - ΑΡΚΒ ή 7122 
από κτίσεως κόσμου και 1614 (7122-5508=1614) από τη Γέννηση του Χριστού - που είναι 
σκαλισμένη στην εξωτερική επιφάνεια της κόγχης του Ιερού Βήματος της σημερινής 
εκκλησίας της Παναγίας, διαβάστηκε και δημοσιεύθηκε λανθασμένα από το Δ. Ράπτη - στο 
βιβλίο του «Αφύλακτοι Θησαυροί - Το μοναστήρι του Α. Γεωργίου Μυροφύλλου Τρικάλων» 
- ως ΜΡΚΒ (;) ή 1618.

Δίπλα στο Καθολικό της Μονής Μυροκόβου χτίστηκε αργότερα το παρεκκλήσι των 
Ταξιαρχών, το οποίο, σύμφωνα με μια μισόκαταστραμμένη επιγραφή του, ιστορήθηκε το 
1738 (αψλη):

«Ανιστορήθη το ιερόν παρεκκλήσιον των Αγίων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ ... 
διά συνδρομής του Πανασιοτάτου Ιερομονάχσυ ... Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θεοφάνους ... 
Διακόνων ... αψλη χειρ...»

ενώ, το 1836 (από το 1828 - 1836), στην Ανατολική πλευρά του μοναστηριακού 
συγκροτήματος, χτίστηκε το σημερινό Καθολικό της Μονής, το οποίο αφιερώθηκε στον Αγ. 
Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο.

Το καινούργιο μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου χτίστηκε από τον Καρπενισιώτη 
ιερομόναχο Κοσμά, ο οποίος εικονίζεται στον νάρθηκα της εκκλησίας, με την επιγραφή:

«ο ηγούμενος ΚΟΣΜΑΣ ιερομόναχος ο κτίτωρ εκ μονύς Αγίου Γεωργίου»
Μαζί με την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου χτίστηκαν και καινούργια κελιά - κατά την 

παράδοση 365 ή σύμφωνα με μια ενθύμηση 50 — καταφύγια και πολεμίστρες, που την έκαναν 
σωστό φρούριο.

Η Μονή του Αγ. Γεωργίου είχε μεγάλη κτηματική περιουσία στο Μυρόφυλλο - το 
1936, Ο.Δ.Ε.Π. εκποίησε με δημοπρασία (αντί 80.000 δρχ.) 27 ποτιστικά (80 στρέμματα) και 
5 ξερικά (18 στρέμματα) κτήματα του μοναστηριού - στο Πολυνέρι (Κοθώνι), στο Γκορφάρι, 
στη Μεσούντα (Μουσίνια) και στο Τετράκωμο (Μήγερι), ακίνητα στην Αρτα, ελαιώνες, 
μήλους, νεροτρηβιές, μελίσσια, γελάδια, άλογα και πάνω από 3.000 γιδοπρόβατα. Η 
περιουσία της όμως αυτή, μετά το 1900, κατασπαταλήθηκε - κυρίως από τον ηγούμενο της 
Δωρόθεο - ή απαλλοτριώθηκε και εκποιήθηκε από τον Ο.Δ.Ε.Π. Έτσι, στην δεκαετία του 
1930 - 1940, η Μονή του Αγ. Γεωργίου Μυροφύλλου διαλύεται και γίνεται μετόχι της 
Μονής Γκούρας Τρικάλων (βρίσκεται κοντά στη Πύλη). Την καταστροφή της συμπλήρωσε ο 
σεισμός της 1ης Μαίου 1967 και ο χρόνος.

Από το 1982, την αναστήλωση του μοναστηριού ανέλαβε ο δραστήριος σύλλογος 
«Οι φίλοι της ίεράς Μονής Αγ. Γεωργίου Μυροφύλλου», με πολλή όρεξη και όνειρα για την 
Μονή του Αγ. Γεωργίου και το χωριό.

Το μοναστηριακό συγκρότημα αποτελείται από, το εξωτερικό τείχος (ύψους 2-5 μ., 
γεμάτο πολεμίστρες), ένα τεράστιο πύργο (ύψους 15 μ. περίπου, με πολεμίστρες) που 
χρησίμευε σαν παρατηρητήριο και καταφύγιο, τους σταύλους για τα ζώα, τα κελιά για τους 
μοναχούς, τους βοηθητικούς χώρους, πολλές κρύπτες-εξόδους κινδύνου (μια υπόγεια 
σήραγγα 300 μ. περίπου, που έβγαζε στο ποτάμι, ένα κελί κάτω από το Ιερό Βήμα του Αγ. 
Γεωργίου, κ.ά) και από εκκλησίες της Παναγίας, των Ταξιαρχών και του Αγ. Γεωργίου.

Η εκκλησία της Παναγίας, μικρή μονόκλιτη σταυρεπίστεγη Βασιλική με πλάγιους 
χορούς, χωρίζεται σε νάρθηκα, κυρίως ναό και Ιερό Βήμα. Μισοκαταστραμμένες 
αγιογραφίες υπάρχουν μόνο στον κυρίως ναό και το Ιερό Βήμα. Το χωρίς ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ξύλινο τέμπλο της φέρει εικόνες του 1870.

Το παρεκκλήσι των Ταξιαρχών αποτελεί συνέχεια της εκκλησίας της Παναγίας, έχει 
αρκετά καλά διατηρημένες αγιογραφίες και δυο μικρά κελιά-καταφύγια, δίπλα και πάνω απ’ 
αυτό.

Η εκκλησία του Αγ. Γεωργίου είναι μονόκλιτη Βασιλική, με εξωνάρθηκα, κυρίως 
ναό και Ιερό Βήμα Ο εξωνάρθηκας αγιογραφήθηκε το 1870, ενώ ο κύριος ναός, σύμφωνα με
cinv/vv/nr» ι/ττΓνΛήΑπνο τα I RAQ αιγΛ taiv V/viiiyniuiAvrpr ΑνίΑΛ/ΛΓίΐΆΛηΓ Δ Α/ύ\/Az-rtri ντϊΐV//WJ ι | w I jv » | ■"» vv/ -* vVy ^ wvv/ «.V »w vv^j wm j w/ j Ά·γΟ -« »vw.» wwv Vi/ . x-1—

Γεώργιο:
«Ιστορήθη ο περικαλλής και πάνσεπτος ουτος θειος ναός του αγίου ενδόξου 

μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου Αρχιερατεύοντος του πανιερωτάτου Αγίου 
Μελετίου Σταγών και επιτροπευόντων Κυρίου ηγούμενος Παισιος ιερομονάχου εις 
μνημόσινον αυτών ευλογούμενον και μακαριζούμενον δια χειρός των ελάχιστων δούλον του
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Θεού Αθανασίου και Γεωργίου των εκ της κωμοπόλεος σαμαρήνης εν ετει 1869 Οκτωβρίου 
20 ελαβε τέρμα».

Το ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησίας, σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει 
πάνω από τις δεσποτικές εικόνες, επιχρυσώθηκε το 1870:

«Εχρισόθη ο τέμπλος με πέντε δεσποτικά διά συνδρομής Παισίου ηγουμένου του 
Αγίου Γεωργίου χειρ αθανασίου ζωγράφου σαμαρήνης. 1870 νοεμβρίου 18», ενώ οι εικόνες 
του ζωγραφίστηκαν το 1815.

Από τα ιερά κειμήλια της Μονής του Αγ. Γεωργίου σώθηκαν μόνο ένας Επιτάφιος 
του 1879, και μερικά εκκλησιαστικά βιβλία του 17ου - 19ου αιώνα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/10/2018 11:42:52 EEST - 94.71.245.195



1

1

I
1

I
I
I
1

1

I
1

I
I
I

Nik

μό\
αυι

I
O I 
διο 
να.

αρι

σει'

I

Ja βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος Κόζιακας Αστραπή 

(Αρ. Τεύχους 102)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

MEMORANDUM
Άμοζιτή όόος διπλή άο*αλτόοτρωτός τιοοΔρον ρ<υμοτυν *υ*λο»ορ·ος.
Ouol highway four lone» wide.

Αμαξιτοί όδοί άατολτόοτρυτοι: Δύο ρκυμότνν <ο«λο»ορ«χ; ’Ενός ρκύμοτος ***.
All «Nllw', hard surface rood, two lone» wide I", one tone wide·1».

ΆμοζιταΙ όδοί o«υρόοτράγοι : Δύο ιχυματον «υκλοκορίος 'Ενός (Xύπατος 41>.
All v*ofh*f, loot· luflott rood, Iwo lonei wide**!, one loo« wide I1·.

Άμοζιτή όδός μή σκληρός ίπι*ον«ίος βατή μό καλόν ή ζορόν «ο·ρόν4*,*Εγ<ατολ<λομμ<νη UI. 
Fair or dry weather, loo»· surface rood W, Abandoned . ood<AI.

Άμοζιταί όδοΙ ύτ»ό κστοοκίυήν: Διπλή όο^αλτόστρυκος ποοόρον ocuuor. «υ< λογ op ιος”’, 
Rood» under conjtruction: Dual highway lour Ion·» widel’*, Other rood» <*>.

“Ολοι ai όλλοι<

__.__ ____________ ΚορροποΙητοι όδοί.
Cort (rock;

* _2.i .......... Ήμιονκή όδός <0^ατος<”, Δύσβατος47*. Ατραπός4”.
Trail pojiobl·4”, pot»^C>Je with dtfticully41*. Fool path41*.

······«* · Δικβνοί μονοπάτια.
International paths E.-€<-Oj

| 1 , it ? ^ i Σιδηροδρομικά! γρομμαί κανονκοΟ πλάτους: ’Απλή4'*, Διπλή <**.
Normal gouge roilrood : Single track.· ”,doub<e track I1·.

' ’ ‘ J u Γιδτροόοομικαί γραμμοΐ σ-nvoi: ΆπΑΛ·”, Διπλή47*.
Narrow gouge roilrood: Single »ro<kl’>, douole trock47*.

1 2
, | . | Q Ιιόηροόρομχός οτοόμός4”, Ιιδηροδοομκή στόοις47*.

Roilrood »lo*lon<'l, Roilrood halK**.

ft m ··Λ

ΠψοΟα·: Σιδηροδρόμου4”, ΆμοζιτΛς όδού47*, Διό ικζούςΟ*. ΠορόμτΓον4”, Πορδμ<Ιον ίνοίριον4”. ΓΤόοος4**.
Roilroodt'*, Rood41*, food1' bridge. ferry44*, Aerial ferry4**. ford44*. 

nuKvoeaTyertVyiv; τόπος!”, Άρα.οκατγκΓμ4 νος47*. O'v ίο i tv jtvtil'l, Μκμονιυμί-αι μκγόλοι οίκοδομοί44'. 
Deniely!'*, iporietyt1* populated pkx «. Moult» in general1), Londmork buildir>g»<**.

■ ■ ■ ■ Ορια Εθνικού Δρυμου.
Boundaries of the Naoonai Pane.

----------i_ -cW : Κρότους4”. NowoO471. Έποοιιος4·*.
I . j j ^ Sovrdoriti; InltrnolioftoH1*, I** don odm.l**, ?n don oom.l*!,

® ® © ® Πρυτχϋουσοι : Νομού4”, Έπαογίος47·. Δήμου4”, Κοινάτ.·*4.
Copilol οι I4* do»» odm. division·”, Σ*** Cld»»41*, Townihip4”, Community44*.

Scale ft
Refuses 
Ka τα ψυ γ ιο

A121 /T33 r 500 Τριγυνομκτρχόν orprlo-rPI. Ύ+Ομ<ΤΟ*<0ν οημ<Γθν ίλκγΐόόν41), Μή tkCyjfxt νί”.
J 4 S 4 Trigonometrical poinrf'l. Spot ·ί·νοΙίοπ. checked47*, unchecked·1*.

0 t t i o YN MovrjPI, Έ<κAryoioOJ, ΤρομοκίΑήσιον4-*), (ικονοοτόοιον44*, Tiwtvος4”, Mvrp<fov<4l.
Mono»l*ryl'l, ChurcW**, Chooel4**, Stir in·44*, MoiquriM, Monument·4*.

Νκκροτοοκίον Χρ·οτ·ο>.01, Muowcbov.l7*, Ιουδαϊκόν4”. ·<νόν τουΟιομούΗΙ. ΐροπιο ■ 
Chrijlion4'), MotlemOl, Jewish·1* cemetery. Tourist inn4”. Ruin» ol houses·1*. Arxϊ·η| 

Έλοιοrpid<IΟvOI, ΆνκμΔμυλος47*, Κολύδαι41*,
Olive milK'l, Windmill·7). Hu»*<»>.

' A κροδοόμιο·v4' t.
Airfield4*!,

Άοόκστοκόμινος4**. CcpaKTovf7*, Αατομκίον μορμόρ-υΆ*I. Aibcjv4**.
Lime kiln<”. Til· or brick kilrr7·. Marble41*, jlone quarry4*!.·

E3E3ED ifL· :;rt
I J
Ϊ a a

Θ
I J J 4

_—tλο ή τίλματα μόνιμσ4”, Πρόοκοιρο47*. Υγρόν ίδοοος4**.
~—~ March or swamp, perennial4**, intermittent41*. Wei ground41·.

12 5 4 5

Πηγή4'*. Κρήνη471. ®p4o0°K
Spring4”, fountolo47*. W^IKAL

*Ορυζύνκς<*I, Τίγνητή ούλοζΤ7*. Ύδρορρόη διαρκούς ροής4·1*, Πκριοδικής ροής4**. 
Rice ρ>οόόΙ·ι4’». Artificial dltctirfl. Perennial »rreom0l. Intermittent ilreamv”.

'Ακτή βραγώδτχ4”, ΆίΑκύδος47».
Rocky coaii**'. Sondy beach41*.

!£ΠΠ[Γ2 Δόοος4'*, 'Οτυτρατόρα δίνδρα 41*, 
vrood» - brushwood 4”, Orchard 41>,

θάμνοι <*>. Άμπκλώνίς <**, Ύδρόόιο yuT04**. 
ScruO <Α>, Vineyard I4*, Aquatk ριοοί»

ιι'<ιάν<”, ΆργαΓα44*.. 
ruin»4*!.

ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΙΙΙ 20 ΜΕΤΡΑ - CONTOUR INTERVAL 20 METERS

! _ _ T _ _0___________1_
1000 500 0 1000-

Κλίμαξ 1 : 50.000 
Scale 1 : 50,000

XiAiOytrpa 
^ Kilometers

ΣΗΜ.: Ο χάρτης προέρχεται από υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ. αρ. Γ.Ε.Σ. Φ. 
171/4/271149/18 Φεβ. 88/Γ.Ε.Σ./2ο Ε.Γ. Διατηρείται το συγγραφι
κό δικαίωμα της Γ.Υ.Σ.

NOTE: This map is reprinted from the base map of the Hellenic Army 
Geographical Service. No. G.E.S. F.171/4/271149/18 Feb. 88/ 
G.E.S./2o E.G.

Οϊαδήποτί άνατύπωσις απαγορεύεται ______________________

Reproduction forbidden

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΧΑΡΤΗ

Φωτ. Δημ. Τλούπα

Greek Alpine Club Achsmes, 16. C. Square 
Achames, P.O. Box 46547 GR. 13671 
Achames. Greece. Tel.: 2469777. 2461528.
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου 
Ασπροπόταμος - Περιστέρι Καλόγηρος (2105 μ.) 

Κακαρδίτσα (2429 μ.)

Γενική περιγραφή Λάζαρου Παμπέρη

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται το βουνό Κακαρδίτσα (2429 μ.).
Το βουνό αυτό τ’ Ασπροποτάμου υψώνεται σαν πέτρινο τείχος ανάμεσα στην 

Θεσσαλία και την Ήπειρο.
Η πολύ μακρινή κορυφογραμμή του, που κατευθύνεται γενκά από βορρά προς νότο 

αποτελεί και το φυσικό όριο ανάμεσα στα δύο αυτά γεωγραφικά διαμερίσματα.
Οι κορφές της Κακαρδίτσας πολλές φορές εσφαλμένα εμφανίζονται στους χάρτες 

σαν Όρη Αθαμάνων ή Τζουμέρκα.
Οι ψηλότερες κορφές της Κακαρδίτσας είναι οι: Τσούμα Πλαστάρι (2188 μ.), 

Καταρραχιάς (2299 μ.), η ψηλότερη κορφή Κακαρδίτσα (2429 μ.), Βαρικό ή Καραμανταλάς 
ή Σκλίβα (2007 μ.), Καταφύγι (2098 μ.). Χίλια Εξήντα (2253 μ.), Κρυάκουρας (περίπου 2120 
μ.). Φούρκα (περίπου 2100 μ.), Μύτικας (1970 μ.), Περτούσα (1943 μ.), και πολλές άλλες 
μικρότερες και ανώνυμες διαταγμένες κάτα μήκος της μακριάς ράχης.

Βόρεια το ρέμα Νέγκρη το χωρίζει από το Περιστέρι μαζί με το ρέμα Μονοδένδρι, 
και ο αυχένας Μπάρος στα περίπου 1920 μ. το ενώνει μ’ αυτό. Ανατολικά οι πλαγιές του 
φθάνουν μέχρι τον Ασπροπόταμο που την χωρίζει από τα βουνά Καπ Γκρας, Δοκίμι, Αυγό 
και Χατζή. Νότια ο Ασπροπόταμος πάλι τη χωρίζει από το Χατζή.

Νοτιοδυτικά το ρέμα Χίστρας, το ρέμα Κρανιάς και το Μελισσουργιώτικο ποτάμι 
την χωρίζουν από τα Τζουμέρκα της Νότιας Πίνδου ενώ ο χαρακτηριστικά στενός αυχένας 
«Αυτί» στα περίπου 1720 μ. την ενώνει μ’ αυτά.

Το βουνό Κακαρδίτσα ορίζει στα δυτικά με την μακρυά ράχη του τα βουνά τ’ 
Ασπροποτάμου. Γεωλογικά ανήκει καθ’ ολοκληρία στην ζώνη της Πίνδου.

Τα πετρώματα του είναι Κρητιδικοί ασβεστόλιθοι, ο λεγόμενος «πρώτος φλύσχης», 
πηλίτες και ραδιολαρίτες, με ψαμμίτες και Τριαδικοί πυριτικοί σχιστόλιθοι με υποκείμενους 
φλύσχες.

Η Κακαρδίτσα είναι και αυτήν ένα από τα mo αποψιλωμένα βουνά τ’ 
Ασπροποτάμου.

Τα λιβάδια της ορεινής ζώνης εκτείνονται μέχρι πολύ χαμηλά έξω από τα χωριά των 
δυτικών και νότιων πλαγιών.

Υπάρχουν δάση ελάτης στις ανατολικές πλαγιές και στο νότιο τμήμα της και 
απομονωμένα τμήματα δάσους με οξυές.

Υπάρχουν βαλανιδιές και αείφυλλα πλατύφυλλα χαμηλά στα ρέματα.
Η πανίδα του βουνού αυτού δεν έχει μελετηθεί ιδιάιτερα.
Αποτελείται βασικά από τα συνηθισμένα ζώα της Ελληνικής πανίδας.
Από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις κοινότητες της περιοχής η κατώτερη 

θερμοκρασία που μετρήθηκε είναι —10° C και η ανοδτερη 35° C ενώ το χιόνι κρατιέται στα 
χωριά της περιοχής έως και 40 ημέρες περίπου.

Η ψηλότερη κορφή με τ’ όνομα Κακαρδίτσα (2429 μ.) βρίσκεται στην νότια άκρη 
του βασικού κορμού του βουνού και κυριολεκτικά δεσπόζει σας άλλες κορφές μιας και είναι 
η ψηλότερη από αυτές των βουνών τ’ Ασπροποτάμου.

Η πιο σύντομη ανάβαση στην Κακαρδίτσα γίνεται από το χωριό Γαρδίκη, από τα πιο 
μεγάλα και ζωντανά χωριά τ’ Ασπροποτάμου.

Το χωριό αυτό μαζί με την Αθαμανία (παλιά Μουτσάρα) είναι κυριολεκτικά μέσα 
στην αγκαλιά της Κακαρδίτσας.
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Το παλιό μονοπάτι αλλά κι ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό φυλάγονταν καλά από 
ταμπούρια πέτρινα για την ασφάλεια των κατοίκων.

Το μονοπάτι για την κορφή ξεκινά από το δυτικό άκρο του χωριού, φθάνει σε μια 
εκκλησία όπου παίρνεις τον δασικό δρόμο κι έχοντας πάντα αριστερά και χαμηλότερα το 
ρέμα της Μουτσιάρας φθάνεις σε 50’ στο δάσος.

Σε 1 ώρα ακολουθώντας το δρόμο φθάνεις μέχρι τις πηγές, που υδρεύουν το χωριό.
Εδώ τελειώνει το δάσος και αρχίζουν τα βοσκοτόπια. Οδηγός το ρέμα που έρχεται 

από την ψηλότερη κορφή.
Ανηφορίζεις για 30’ έχοντας το ρέμα στα αριστερά και περνάς απέναντι όπου 

υπάρχει και το τελευταίο νερό για την κορφή.
Συνεχίζεις γενικά προς τα δυτικά για 50’ φθάνοντας στα βράχια και κατόπιν σε μικρά 

λιβάδια στην βάση της κορφής.
Η ανάβαση γίνεται πια πολύ πιο επίπονη και σε 40’ φθάνεις στην ράχη δίπλα και 

πολύ κοντά από την κορφή που απέχει μόλις 5’.
Το μονοπάτι από την κορφή κατηφορίζει προς τις δυτικές πλαγιές.
Από το χωριό Νεράιδα ξεκινά μια μακρινή πορεία για την Κακαρδίτσα με γενικά 

βορεινή κατεύθηνση.
Το μονοπάτι πάντα στην δυτική όχθη του ρέματος Γρεβενίτης οδηγεί με 

βορειοδυτική κατεύθηνση στον αυχένα Νεράιδα σε 2 ώρες χωρίς να χάσεις ύψος με 
υποτυπώδες μονοπάτι περνάς τις ανατολικές πλαγιές της κορφής Κρυάκουρας και σε 45’ 
συναντάς την πρώτη στάνη και νερό.

Εδώ έρχεται και μονοπάτι από το διάσελο «Αυτί» στα δυτικά του Κρυάκουρα, σε 2 
ώρες περίπου απ’ αυτό.

Το μονοπάτι ελίσσεται στις γυμνές ράχες περνά δίπλα και από άλλα μαντριά και 
τελικά οδηγεί στα δυτικά της κορφής Κακαρδίτσας σε 2 ώρες και 15’ στο εκτεταμένο 
διάσελο ανάμεσα στην κορφή Χίλιοι Εξήντα και Κακαρδίτσα στα περίπου 2080 μ. Η 
ψηλότερη κορφή απέχει 1 ώρα και 20’ στα βορειοανατολικά.

Ενδιαφέρον πέρασμα του βουνού γίνεται από το χωριό Αγ. Παρασκευή (Τζιούρτζια) 
προς το χωριό Ματσούκι.

Το μονοπάτι ξεκινά δυτικά του χωριού δίπλα στο ρέμα και σε 15' εκεί που ενώνονται 
δύο ρέματα ελίσσεται στην βορεινή πλαγιά έχοντας πάντα το ρέμα Καλή Πηγή στα δεξιά και 
φθάνει στην βρύση του Γραικού σε 2 ώρες περίπου.

Εδώ η παράδοση λέει ότι κάποιος καμπίσιος (Γραίκος για τους βλάχους) ήπιε νερό 
ασυλόγιστα και πέθανε.

Το μονοπάτι περνά δίπλα από μαντριά και σε 1 ώρα περίπου βγάζει στο εκτεταμένο 
πέρασμα «Κριθάρια» στα 2020 μ. νότια του Καταρραχιά, που πήρε τ’ όνομα από τον 
ομώνυμο αρματολό. Το μονοπάτι κατηφορίζει προς τα βορειοδυτικά και σε 45’ συναντά το 
δρόμο που έρχεται από το πέρασμα «Μπάρος» και κατευθύνεται προς το χωριό Ματσούκι.

Η κατάβαση προς το χωριό επίπονη γίνεται είτε από το δρόμο είτε από το μονοπάτι 
που περνά από την τοποθεσία Σκάλα τ’ Αράπη και οδηγεί στο Ματσούκι σε 2 ώρες περίπου.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

Γενική περιγραφή Δ. Καμαρούλια

Η ΜΟΝΗ ΕΥΑ11 ΕΛΕΠΤΙΑΣ; ΧΙίΣΕΨΗΣ

Η Μονή Ευαγγελίστριας ή Μονή Ανθίμου βρίσκεται στην κορφή σχεδόν ενός 
επίπεδου λόφου (υψ. 590 μ.) και σ’ απόσταση 2 χιλ. δυτικά του χωριού Κυψέλη (παλιά 
Χώσεψη) Άρτας. Ιδρύθηκε κατά τα τέλη του Που αιώνα και ιστορήθηκε το 1700.
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Από το παλιό και διαλυμένο σήμερα μοναστήρι σώζεται μόνο το εξωτερικά 
επισκευασμένο Καθολικό του, μονόκλιτη ξυλόστεγη Βασιλική, με πρόναο, κυρίως ναό και 
Ιερό Βήμα. Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο από ωραίες αγιογραφίες αλλού καλά 
διατηρημένες και αλλού μισοκαταστραμμένες από τους σκασμένους και πεσμένους σοβάδες. 
Ωραίο είναι και το ξυλόγλυπτο τέμπλο της εκκλησίας με δεσποτικές εικόνες του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της Παναγίας του Χριστού, του Προδρόμου και του Αγ. 
Χρυσοστόμου.

Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΩΡΕΤΣΙΑΝΩΝ

Η Μονή της Αγ. Αικατερίνης Σχωρετσιάνων είναι χτισμένη στην κορφή ενός λόφου 
(στην τοποθεσία Καραούλι), πάνω από το σημερινό χωριό Καταρράκτης (παλιά Σχωρέτσιανα 
και πιο παλιά Ρετσιανά). Στην τοποθεσία αυτήν, κατά την παράδοση, βρέθηκε η εικόνα της 
Αγίας προς τιμή της οποίας χτίστηκε αρχικά ένα εκκλησάκι και αργότερα το σημερινό 
μοναστήρι.

Η Μονή της Αγ. Αικατερίνης σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή του Καθολικού 
της, χτίστηκε το έτος 1827:
«ΕΝ ΕΤΙ 1827 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 11 ΗΓΕΡΘΙ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟΝ Η ΙΡΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΜΟΝΙ 
ΤΙΣ ΑΓΡΑΣ ΕΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΙΣ ΚΑΘΙΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΗΙΛ ΕΛΙ ΚΕ 
ΑΔΕΡΦΟΥΣ ΠΡΟΤΟΠΑΠΑ ΙΑΚΟΒΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟ ΚΕ ΜΑΓΔΑΛΙΝΙ 
ΜΟΝΑΧΙΣ ΚΕ ΠΡΟΤΟΜΑΣΤΟΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΙ ΓΙΑΝΟΥΛΑ ΚΕ ΠΑΝΑΓΙΟΤΙ ANTONI 
ΑΠΟ ΧΟΡΙΟ ΠΡΑΜΑΝΤΑ».

Το αρχικό μοναστήρι όμως χτίστηκε, κατά πάσα πιθανότητα, στις αρχές του 18ου 
αιώνα και ανακαινίστηκε το 1857 - 1858, από τον ηγούμενο του Γαβριήλ και το διάδοχο του 
Κωνσταντίνο.

Από τη διαλυμένη σήμερα Μονή της Αγ. Αικατερίνης σώζοντας το αθολικό και Ιερό 
Βήμα. Στον πρόναο της Εκκλησίας υπάρχουν αλυσίδες με τις οποίες έδεναν παλιά τους 
ψυχοπαθείς ασθενείς που έφερναν στο μοναστήρι για θεραπεία.

Στο εσωτερικό του κυρίους ναού υπάρχουν υπολείμματα τοιχογραφιών, από τις 
οποίες ξεχωρίζουν, ο Αγ. Κοσμάςο Αιτωλός, ο Αγ. Γεώργιος Ιωαννίνων και ο Παντοκράτωρ. 
Στο ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού υπάρχουν οι Δεσποτικές εικόνες της 
Παναγίας του Χριστού, του Προδρόμου, του Αγ. Αθανασίου, του Αγ. Γεωργίου, του Αγ. 
Νικολάου και της Αγ. Αικατερίνης, με ασημένια επένδυση (ποδιά ή πουκάμισο) του 1820.

Στα κειμήλια της Μονής ανήκουν τρεις ασημένιες λειψανοθήκες με λείψανα 
διαφόρων Αγίων (Ονούφριου, Παντελεήμονος Χαραλάμπους Αρτεμίου, κ.ά.).
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος - Περιστέρι Καλόγηρος (2.105 μ.), 

Κακαρδίτσα (2.429 μ.)
(Αρ. τεύχους 109) ______

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

MEMORANDUM
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος - Κόζιακας Κίσσα (1651 μ.)

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

*Το βουνό της Νότιας Πίνδου Ασπροπόταμος-Κόζιακας Κίσσα (1651 μ.) περιγράγετατ στο τεύχος 
102.

Γενική Περιγραφή τσο Λ. Καμαρούλα

Στα Β. της Μεσαιωνικής πόλης των Σταγών, η οποία ήταν έδρα Επισκοπής από τον 
9ο μ.Χ. αιώνα και η οποία επί Τουρκοκρατίας ονομάστηκε Καλαμπάκα - από την Τουρκική 
λέξη Καλεμπάκ, που σημαίνει περίοπτο φρούριο -, υπάρχει μια συστάδα απόκρημνων 
βράχων, μέσου ύψους 300 μ. από την γύρω πεδιάδα, πάνω στους οποίους, από το 12ο αιώνα, 
χτίστηκαν αρκετά μοναστήρια. Τα μοναστήρια αυτά, επειδή φαίνονταν σαν να αιωρούνται 
μεταξύ ουρανού και γης, ονομάστηκαν Μετέωρα, ονομασία που επεκτάθηκε αργότερα σ’ 
ολόκληρη την περιοχή.

Σαν πρώτο μοναστηριακό συγκρότημα, στην περιοχή των Μετεώρων, αναφέρεται το 
1076, η Σκήτη της Δούπιανης, κοντά στο σημερινό Καστράκι, της οποίας οι καλόγεροι 
έχτισαν τις πρώτες εκκλησίες-μοναστήρια στα βράχια της. Κατά το 14ο - 15ο αιώνα υπήρχαν 
24 μοναστήρια, στις κορφές ισάριθμων βράχων των Μετεώρων, από τα οποία 
λειτουργούσαν, 14 το 1542 και 7 το 1800.

Τα ενεργά σήμερα μοναστήρια των Μετεώρων είναι:
• Η Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλο Μετέωρο.
• Η Μονή Βαρλαάμ ή Μονή των Αγ. Πάντων.
• Η Μονή του Αγ. Στεφάνου.
• Η Μονή της Αγ. Τριάδος και
• Η μονή του Αγ. Νικολάου Αναπαυσά.
Ενώ τα διαλύμένα είναι, η Μ. Ρουσάνου (1388), η Μ. Υπαπαντής (1367), η Αγία 

Μονή (1315), η Μ. Αγ. Νικολάου Κοφινά (14ος αιώνας), η Μ. Αγ. Πνεύματος (14ος αιώνας), 
η Μ. Αγ. Μόδεστου (15ος αιώνας), η Μ. Θεοτόκου Υψηλοτέρας (14ος αιώνας), η Μ. 
Λλύσεως Αγ. Πέτρου (15ος αιώνας), η Μ. Ταξιαρχών, η Μ. Παντοκράτορος, η Μ. Ογλάς, η 
Μ. Αγ. Γεωργίου, η Μ. Αγ. Δημητρίου, η Μ. Αγ. Αντωνίου, η Μ. Αγ. Αθανασίου, η Μ. 
Παναγίας, η Μ. Αγ. Νικολάου Μπάτοβα, η Μ. Καλλιστράτου και η Μ. των Αγ. Αποστόλων.

Η ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Η ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΕΩΡΟ

Η Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ή Μεγάλο Μετέωρο είναι χτισμένη πάνω σ’ 
έναν επίπεδο βράχο, ύψους 613 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας ή 473 μ. από την κοίτη 
του Πηνειού ποταμού, ο οποίος είναι γνωστός σαν «Πλατύλιθος». Η ανάβαση σ’ αυτήν 
γινόταν παλιά με ανεμόσκαλα ή με ειδικό ανελκυστήρα (το βριζόνι), ενώ σήμερα γίνεται από 
σκαλισμένο στον βράχο μονοπάτι και κλίμακα, με 146 σκαλοπάτια.

Ιδρυτές της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ήσαν ο Όσιος Αθανάσιος ο 
Μετεωρίτης (1302 - 1380) ή κατά κόσμον Ανδρόνικος και ο διάδοχος του Ιωάννης Ούρεσης 
Παλαιολόγος, γιος του Βασιλιά της Σερβίας Συμεών Ούρεση (1355 — 1371). ο οποίος έγινε 
μοναχός με το όνομα Ιωάσαφ (+ 1422). Η ίδρυση, δηλαδή, του μοναστηριού έγινε πριν από 
το έτος 1380 και συμπληρώθηκε το 1388, ενώ η αγιογράφηση του Καθολικού του έγινε το 
1484.

Αυτά αναφέρονται σε διάφορες επιγραφές του Καθολικού της Μονής, από τις οποίες, 
επίσης προκύπτει, ότι ανακαινίστηκε το 1545 και το 1552 - 1553.
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Το Καθολικό του μοναστηριού είναι σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με πλάγιες 
κόγχες (χορούς) και δωδεκάπλευρο τρούλο (αγιορείτικου τύπου). Στο Νάρθηκα του ναού 
υπάρχει ο τάφος των κτιτόρων του μοναστηριού, οι οποίοι ακονίζονται στο βόρειο τοίχο του. 
Στον κύριος ναό υπάρχει ένας ξυλόγλυπτος ηγουμενικός θρόνος, με συντεφένια διακόσμηση, 
του 1617, ενώ στο Ιερό Βήμα εικονίζονται στρατιωτικοί Άγιος με καπέλα και ζώνες 
Σερβικές, προς τιμήν του Σέρβου ηγούμενου της Μονής Ιωάσαφ. Το ξυλόγλυπτο και 
επιχρυσωμένο τέμπλο της εκκλησίας έγινε το 1791.

Στην Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος υπάρχουν τα παρεκκλήσια του Αγ. 
Ιωάννη του Προδρόμου, με τέμπλο του 1682 και των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, του 
1789, το σπήλαιο, στο οποίο ασκήτεψε ο Όσιος Αθανάσιος, το νοσοκομείο (παλιό 
γηροκομείο) του 1572 και η Τράπεζα του μοναστηριού, του 1557, στην οποία σήμερα 
φυλάγονται τα κειμήλια του, και συγκεκριμένα οι ασημένιες λειψανοθήκες με τις κάρες το» 
Οσίου Αθανασίου και του ηγουμένου Ιωάσαφ, τεμάχια του ακάνθινου στεφάνου και του 
σπόγγου που χρησιμοποιήθηκαν κατά την Σταύρωση του Χριστού, η χρυσουφάντη ποδιά του 
Ιωάσαφ, η χρυσοποίκιλτη μίτρα του ηγουμένου της Μονής. Συμεών, ένας παλιός 
χρυσούφαντος Επιτάφιος, ένα επίχρυσο ποτήρι, ξυλόγλυπτοι σταυροί, με ασημένια ντύματα 
και ακριβούς πολύτιμους λίθους. Ευαγγέλια, λειτουργικά σκεύη, άμφια, ηγουμενικές ράβδος 
φορητές εικόνες, κ.ά.

Στη βιβλιοθήκη του μοναστηριού υπάρχουν 550 περίπου τόμοι παλιών βιβλίων και 
χειρόγραφων, ενώ σε διάφορες κρύπτες του, ο Ν. Βέης ανακάλυψε 610 παλιούς κώδικες.

Η Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι ενεργό ανδρικό μοναστήρι της LM. 
Τρίκκης και Σταγών.

Η ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ Ή ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ

Η Μονή Βαρλαάμ ή των Αγ. Πάντων είναι χτισμένη πάνω σ’ ένα βράχο, ύψους 373 
μ., στον οποίο η ανάβαση σήμερα γίνεται από μια σκαλισμένη σ’ αυτόν σκάλα, με 195 
σκαλοπάτια Η ανάβαση στο μοναστήρι παλιότερα γινόταν με 4 ανεμόσκαλες (κάθε μια είχε 
25 βαθμίδες) κι αργότερα με δίχτυ.

Η ίδρυση του μοναστηριού έγινε το 1350, από τον ασκητή κι αργότερο Άγιο της 
εκκλησίας μας Βαρλαάμ, ο οποίος έχτισε την εκκλησία των Τριών Ιεραρχών κι 1-2 κελιά. 
Μετά τον θάνατο του Βαρλαάμ όμως, ο βράχος έμεινε ακατοίκητος μέχρι το 1517 — 1518, 
που εγκαταστήθηκαν σ’ αυτόν οι Γιαννιώτες αδερφοί και μοναχοί - από την Μονή 
Προδρόμου του Νησιού των Ιωαννίνων - Θεοφάνης και Νεκτάριος Αψαράδες με τους 
υποτακτικούς τσυς Βενέδικτο και Παχώμιο, οι οποίοι ανακαίνισαν την εκκλησία των Τριών 
Ιεραρχών κι έχτισαν την σημερινή των Αγ. Πάντων.

Η εκκλησία των Αγ. Πάντων, Καθολικό του μοναστηριού, χτίστηκε το 1542, 
ιστορήθηκε το 1548, από τον αγιογράφο Φράγκο Κατελάνο, και ανακαινίστηκε το 1780. 
Πρόκειται για σταυροειδή τετρακιόνιο ναό με τρούλο στον κυρίως ναό κι άλλον ένα στον 
νάρθηκα. Η αγιογράφηση του νάρθηκα έγινε το 1566 και ανανεώθηκε το 1780 και το 1782.

Στην τράπεζα του μοναστηριού - σημερινό σκευοφυλάκιο - φυλάγονται πολύτιμα 
κειμήλια, όπως ασημένιες λειψανοθήκες με λείψανα των Αγ. Νικολάου, Αγ. Ιωάννου και Αγ. 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου, επίχρυσοι ή σμαλτωμένοι ξυλόγλυπτοι σταυρός εκκλησιαστικά 
σκεύη, χρυσοκέντητοι Επιτάφιοι, Ευαγγέλια σε μεμβράνη, φορητές εικόνες χειρόγραφα, 
κ,ά., ενώ στην βιβλιοθήκη του υπάρχουν 240 κώδικες και αρκετά έντυπα βιβλία. Το 1909, ο 
Ν. Βέης ανακάλυψε σε διάφορες κρύπτες του μοναστηριού 269 χειρόγραφους κώδικες.

Η Μονή Βαρλαάμ είναι ενεργό ανδρικό μοναστήρι της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών.

Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Η Μονή του Αγ. Στεφάνου είναι χτισμένη πάνω σ’ ένα βράχο, ύψους 400 μ., ο οποίος 
προσπελάζεται εύκολα, από το βουναλάκι Κουκούλά, με μια κινητή άλλοτε γέφυρα.
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Το αρχικό μικρό μοναστήρι χτίστηκε από τον Όσιο Ιερεμία, το 1192, αλλά στην 
ιστορία των Μετεώρων αναφέρεται από τον 14ο αιώνα.

Στο Καθολικό του μοναστηριού, μονόκλιτη Βασιλική με πρόναο, κυρίως ναό και 
Ιερό Βήμα, υπάρχει επιγραφή, στην οποία αναφέρεται, ότι ιστορήθηκε το έτος 7009 από 
κτίσεως κόσμου ή το 1501 από την Γέννηση του Χριστού.

Στην Μονή του Αγ. Στεφάνου υπάρχει η εκκλησία του Αγ. Χαραλάμπους, 
σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός με κεντρικό τρούλο και άλλους δύο μικρότερους η οποία 
χτίστηκε το 1798 κι έχει ωραίο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1814.

Στα κειμήλια του μοναστηριού ανήκουν, ασημένιες λειψανοθήκες με λείψανα 
διαφόρων Αγίων, ξυλόγλυπτοι σταυροί, λειτουργικά σκεύη, άμφια, φορητές εικόνες, ένας 
λειτουργικός κώδικας με ωραίες μικρογραφίες και πολλά χειρόγραφα. Το 1909, ο Ν. Βέης 
ανακάλυψε σε κρύπτες του μοναστηριού 103 σπάνια χειρόγραφα

Η Μονή του Αγ. Στεφάνου είναι ενεργό γυναικείο μοναστήρι της Ι.Μ. Τρίκκης και 
Σταγών, στην οποία υπάγεται και η Μονή Δολιανών ή Κρανιάς Τρικάλων.

Η ΜΟΝΗ ΑΙ . ΤΡΙΑΔΟΣ

Στην Μονή Αγ. Τριάδος η ανάβαση γίνεται από μια σκαλισμένη στον βράχο σκάλα, 
με 140 σκαλοπάτια.

Το καθολικό της Μονής, αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, χτίστηκε το 1476 και είναι 
σταυροειδής δικιόνιος ναός με τρούλο. Σ’ αυτό προστέθηκε νάρθηκας το 1689, ο οποίος 
ιστορήθηκε το 1692.

Στο μοναστήρι υπάρχει και ο μικρός ναός του Τίμιου Προδρόμου, ο οποίος χτίστηκε 
το 1682, από τον μοναχό Νικόδημο.

Από τα πολλά κειμήλια, που είχε το μοναστήρι και τα οποία λεηλατήθηκαν από τους 
Γερμανούς και τους Ιταλούς κατά την κατοχή, σώθηκαν 26 φορητές εικόνες (φυλάγονται στη 
Μονή Βαρλαάμ) και 47 χειρόγραφα (φυλάγονται στην Μονή Αγ. Στεφάνου), τα οποία 
ανακάλυψε, το 1909 ο Ν. Βέης σε διάφορες κρύπτες του.

Η Μονή Αγ. Τριάδος είναι ενεργό ανδρικό μοναστήρι της Ι.Μ. Τρίκκης και Σταγών.

Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΑ

Η Μονή του Αγ. Νικολάου βρίσκεται πάνω σ’ ένα βράχο, ύψους 85 μ., ονομάστηκε 
δε Αναπαυσά, από το όνομα του κτίτορα της ή επειδή η τοποθεσία της ήταν ωραία για 
ανάπαυση.

Ιδρύθηκε το 13ο - 14ο αιώνα, αλλά το σημερινό Καθολικό της χτίστηκε από το 
Μητροπολίτη Διονύσιο, και τον ιερομόναχο Νικάνορα. Η αγιογράφηση του Καθολικού έγινε 
το 1527, από τον περίφημο Κρητικό ζωγράφο Θεοφάνη.

Η Μονή Αγ. Νικολάου Αναπαυσά είναι ενεργό ανδρικό μοναστήρι της Ι.Μ. Τρίκκης 
και Σταγών.

Η ΜΟΝΗ ΡΟΥΣΑΝΟΥ

Η Μονή Ρουσάνου, αφιερωμένη στην μεταμόρφωση του Σωτήρος, είναι χτισμένη 
πάνω σ’ έναν απροσπέλαστο βράχο, ο οποίος έγινε προσιτός, το 1930, με μόνιμη γέφυρα. 
Παλιά ανέβαιναν σ’ αυτόν με ανεμόσκαλα (μέχρι το 1897) κι αργότερα με ξύλινες γέφυρες.

Η ονομασία του μοναστηρισυ οφείλεται σε κάποιον ερημίτη η στον κτιτορο της 
Μονής η οποία ανακαινίστηκε το 1545, από τους Ηπειρώτες αδερφούς Μάξιμο και Ιωάσαφ.

Το σημερινό Καθολικό της Μονής, σταυροειδής δικιόνιος ναός με τρούλο, 
ιστορήθηκε το 1561.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/10/2018 11:42:52 EEST - 94.71.245.195



To 1908, ο Βυζαντινολόγος Ν. Βέης ανακάλυψε, σε κρύπτες του μοναστηριού, 52 
χειρόγραφα.

Η ΜΟΝΗ ΒΥΤΟΥΜΑ

Η Μονή Βυτουμά ή Βιτουμά, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, βρίσκεται 
κοντά στο ομώνυμο χωριό και σ’ απόσταση 20 χιλ. δυτικά των Τρικάλων. Η ονομασία του 
μοναστηριού οφείλεται μάλλον σε κάποιον Βυζαντινό αξιωματούχο, ονόματι Βυτουμά, ο 
οποίος έζησε στην περιοχή αυτή και ίδρυσε τη Μονή της Παναγίας.

Κατά την παράδοση, η Μονή Βυτουμά χτίστηκε μπροστά στο στόμιο της σπηλιάς, 
που βρίσκεται πίσω από το Ιερό Βήμα, επειδή μέσα σ’ αυτή βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας 
της Καλαμπακιώτισσας. Σύμφωνα όμως με την κτιτορική επιγραφή του Καθολικού της, η 
ανέργεση του έγινε το έτος ΖΡΗ (7108) από κτίσεως κόσμου ή το 1600 από τη Γέννηση του 
Χριστού, από τον ιερέα Νικόλαο και τους κατοίκους του χωριού Βυτουμά:

«ΑΝΗΓΗΡΘΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΓΝΗΣ ΥΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 
ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΙΕΡΕΩΣ ΤΕ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΙΠΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΓΙΑΡΟΔΈΗ ΚΏΜΗ ΒΥΤΟΥΜΑ 
ΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ 1ΩΑΝΝΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΟΥ ΗΜΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΥΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ ΖΡΗ»

Ένας άλλος μικρός αγριογραφημένος ναΐσκος του μοναστηριού, κοντά στην είσοδο 
του, χτίστηκε το 1559, ενώ το τέμπλο του κατασκευάστηκε το 1878.

Η Μονή Βυτουμά ήταν κάποτε πλούσιο μοναστήρι - το 1926, κατά τον ηγούμενο της 
Μελέτιο, είχε 14.650 στρέμματα δάση, 30 στρέμματα αγρούς, 5 στρέμματα κήπους, έναν 
υδρόμυλο κι αρκετά ζώα - αλλά έπεσε σε παρακμή κι έγινε μετόχι της Μονής Γκούρας 
(κοντά στην Πύλη Τρικάλων). Το 1952, από σταύλους των κτηνοτροφών της περιοχής, που 
είχε καταντήσει, ανακαινίστηκε, από 7 μοναχές, οι οποίες μάλιστα έβαλαν και τα θεμέλια για 
την ίδρυση, το 1960, της σχολής χειροτεχνίας του μοναστηριού.

Το Καθολικό της Μονής Βυτουμά, τρίκλιτη Βασιλική με υπερυψωμένο το μεσαίο 
κλίτος της, αποτελείται από τον κυρίως ναό, το Ιερό Βήμα και το μεταγενέστερο 
εξωνάρθηκα, του 1662. Ο κυρίως ναός - που χωρίζεται σε τρία κλίτη με δύο κοινοστοιχίες 
από τρεις κίονες η κάθε μια - και το Ιερό Βήμα είναι κατάγραφα από ωραίες αγιογραφίες, 
του 1600. Στο απλό ξύλινο τέμπλο της εκκλησίας υπάρχουν οι Δεσποτικές εικόνες, της 
Παναγίας - «χειρ Αρσενίου ιερομόναχου έτος αψθ (1709)» - και του Χριστού, ακόμη πιο 
παλιά.

Στα κειμήλια της Μονής Βυτουμά ανήκουν, επίσης, μια φορητή εικόνα της 
Παναγίας, με ασημένια επένδυση του 1881, και ένα συντεφένιο αναλόγιο, του 1744.
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος - Κόζιακας Κίσσα (1651 μ.)

(Αρ. Τεύχους 106)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

MEMORANDUM
( Άμοζιτή δδάς διπλή δο^αλτάοτροτος ιcooAfx-ιν pxwotwv κοκλο*ορ>ος. 

Ouol n-jfiwoy loo/ lorwi win*.

Άροζιταί δ-δοί ond «οτοΛίιήν: Διπλή ά<**ολτόρτροτος κοοόοον ρχοράϊ. kw 
PckxH undrf conilroclio/t; Dual h.griwoy loor kx-v*i wid« <>), Of*»/ /oodt 1

Κορροποίητοι 6*oi- 
Cort lro<k:

>ν.ο»χή ϋδς ϊΐ^οτοςΟ', ΔύοβοτοςΓ*1. ‘Απ»οπδς<1'.
Tfoil poitoblvl'i, ρα>*οθΙ« writ. dfMkullyro. fool polhd·.

Int//national pad-»» Ε,-Ε,-Ο, *

λο^ορίος11’, "Ολοι oi άλλοι1’

S?

5 4

ΣιδηροδροριχοΙ ypoyvol κανονικού πλάτοος: Απλή <■*, Δ 
Normol /oilrood : S’mgl* Iroik.ro.do'jtol* lro<k οι.

Σιδηροδρομικοί ,ρορ^ιοί στίνοί:-ΑπλΛ1,>, Διπλή<λ>.
Να//οw 9009· /otlrood: Single IroKkd, double lro<k<’>.

Ι^<γ>οάρονΜ<Δς οτοάμΑς*1', Ι/·5τρο6ρομ«ή στάοβ^11.
Soil rood itotlood), Soilrood holK**.

>, ΠοράνχΓον <vo±p«ov<»>. Πάοος<*>.flfopai; Ιιδ<τροΑρδμοο<,>, Άμοζιτής WioOTO, Δκΐ ιχζοόςΟί, nopbpKtc 
8oil/ood<>>, Rood<n, fooK’l b/ldg·. fm/y**>, Amiol fxry». fo/d<*l.

ΰ®ί *" λ» A Γ\λ *o<oTy«v^»o^ τάπος·’*, ‘Αροιοκατγκημί vo^TO. ΟΙκίοι tv yiv/MM. Mcpovwptvoi μκχάλοι οίκοδομοί***. 
''®'r Om**ly<»( tpo/v»ly<n popokaf*d pkx*. Hou*.t in gmmo*’). londmo/k building11·.

* * * ■ 0ρ·ο Εθνικού Δρορού.
Soondnrve* o( tbe National Pane 

• "Op»o : ίράτοος1”. Νομοί*7*, t"opjlo^<J>.
Soondo/i·» · InlvvnolionoK'l, I·1 <lo»i oom.dl, J~< elan odm.OL

jtfyifL. 2

1 · 2 
® * CD

2

/«ft

Scale
Ό

R«fv>9ei
Kq ro ψυ γ ic

A121 x TS2 x $6lt Τριγυνομχτρ-κόν orvx Ιο-ΌΙ. Ύι|οκτρκ6ν oryx. iov t At y I bt vTO, Μή 2λ<γχάίνΟ),
I 2 1 4 i l T/igonom*)rkol poinH». Spol «lavallon, <h*<k»dO>, u«xn»<k vdO).

C^J 5 i t 5 <£> ΜονήΠΙ, ΐκ*ληοΙο«, -ΕρννοκκλΑο^νϋΙ, e,'*ovooT0o.ov<d, Tiutvotf»». Mvr*xfov<·».
I 2 S t J t MonoiUfYl'l, CSo/cbTO, Chop··!1), Sb/in·**!, Moiqud'l, MonjntnH*l.

ΕΞΙΘΕΙ] mmcr.: Mtxjxjrotdov Χρ·οτιον.Ι·), Mooy*6o*.PI, 1οοδο7<όν<»». ;cνόν roopKJvou*4*. "ffxlnia o-'kiAv<V, ·Αρχαίο<*Ι.
2 j Ch/I»lton(l), MotlmrfU, J*wlibO> iamete/y. Touriii innt*l. ffuint ol houteil*). Anomt ruinil*).
S ίΐ Q ΈΑοιοτρν5<Τον(Ί, ΆνχμόουλοςΤ1’, toAodoKM,

B ' A tpoipdplO vd I,
4 AlrtMdTO,

/O' itiSik /iSi* ‘ A o6< a το<ί>μινος<ΤΙ. ΧχραμΚΓονΤ*!. AaropKiov μοθμόίον11Ι1 Λ·6υν(4>.
Uni· klindl. Til· or d/kk kilnOI. MarbM’l, Hon· qodrry<*>.

■

1 2 39 ϋ O

--Γ' "Ιλη 0 rtλ| a yevvo1'l, npdo«aiPc/k>. 'Υγράν ίδο»ος<Η 
ΓΌ, p«r*nniaK’>, lnl»rmiM«viKA W»l g/oonpO).

OiyiY’1. ΚρήνΓ/Ί. βοίορ^Ι.
Sp/kvji’l. foomokiTM. WoHlUk.

Όροζ0νί<01. Τ«χνητή οόλο<Π). Ύάοορράη 5όρ<ο0<; po/«<J>. .Tcpioe·»/»; ροή^11· 
Sic· poddloai1). Artificial dlKhrfl Prrmriol ilrvom^l, I nl»v ml It ml itr*o*r*A|.

Άχτή ίροχύδος^*/ 'AiAiwipC<*>.
8o<ky coon ■'*. Sondy b»<xh <’>.

□IQIB-TWood» -bniihwood «>, Orcho/d ro, Unjt> <*>, Ylneyovd (O, Aqoolk plonlt I»..

ΙΙ04ΙΑΣΤΑΣΙΣ 20 ΜΕΤΡΑ - CONTOUR INTERYAL 20 METERS
XlAlOuCTDO

1000 SOO 0
ΚλΤμαξ 1 : 50.000 
Scale 1 : 50,000

—Kilometer! 
νΓ Μ^τρα

ΣΗΜ.: 0 χάρτης προέρχεται από υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ. αρ. Γ.Ξ.Σ. Φ. 
171/4/271149/18 Φεβ. 88/Γ.Ε.Σ./2ο Ε.Γ, Διατηρείται το συγγραφι
κό δικαίωμα της Γ.Υ.Σ.

NOTE: This map is reprinted from the base map of the Hellenic Army 
Geographical Service. No. G.E.S. F.171/4/271149/18 Feb. 88/ 
G.E.SJ20 E.G.

Οϊαδήποτε άνατύπωσις άπαγορεϋεται 

Reproducfion forbidden

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΧΑΡΤΗ

Φωτ. Λάζαρου Παμπερη

Greek Alpine Club Achames, 16, C_ Square 
Achames. P.O. Box 46547 GR. 136 71 
Achames, Greece. Tel.: 2469777, 2461528.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/10/2018 11:42:52 EEST - 94.71.245.195



M3yr°,
ΜόϋΡ6£'

Υ^ομοΧο’ 'ο.9 
y(.an3la' •’rC.~’

•a 'i^°<-ouK:'°.
ip°v ·> - V7
4- i

j i’>·

unj>c

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/10/2018 11:42:52 EEST - 94.71.245.195



Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος - Τριγγία (2204 μ.)

Γενική περιγραφή του Λάζαρου Ν. Παρπέρη

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται τα βουνά Δοκίμι (72 μ.) και Τριγγία 
(2204μ.).

Τα βουνά αυτά του Ασπροποτάμου ευρίσκονται στα βορεινά της Νότιας Πίνδου.
Οι ψηλότερες κορφές του βουνού Τριγγία είναι η Πλάκα ντίστας (1476 μ.), Κορφή 

(1917 μ.), Μπερετούλα (2035 μ.), Κατσούλη (1912 μ.), η ψηλότερη κορφή Τριγγία (2204 μ.), 
Δίρφο (2096 μ.), Γκιόναλι (1913 μ.) και άλλες μικρότερες. Χωρίζονται από τα βουνά Καπ 
Γκράς και Νεράιδα στο νότο με τα ματα Κατουνίτσα και Σκάλες και ενώνεται μ’ αυτά με τον 
αυχένα «Γκολέμα» στα περίπου 1600 μ. Ανατολικά το Κλεινοβίτικο ρέμα το χωρίζει από τον 
Κόζιακα.

Δυτικά το Σκληνιασιώτικο ρέμα το χωρίζει από το Δοκίμι ενώ στα βορειοδυτικά ο 
αυχένας «Κιάτρα Μπροάστρα» στα περίπου 100 το ενώνει μ’ αυτό.

Βορεινά οι πλαγιές της Τριγγίας φθάνουν μέχρι το Μαλακασιώτικο ρέμα, 
παραπόταμο του Πηνειού, ο οποίος χωρίζει τα βουνά του Ασπροποτάμου της Νότιας Πίνδου 
από την Βόρεια Πίνδο.

Το βουνό Δοκίμι έχει ψηλότερες κορυφές τις: Ψήλωμα (1871 μ.), Θεοδόσι (1738 μ.), 
Τραμπά (1848 μ.), Τσουκνίδα (1664 μ.), Κλαδιά (1538 μ.), Οξυά (1545 μ.), την ψηλότερη 
κορφή Δοκίμι (1972 μ.), Κοπάνες (1890 μ.), Χιόλι (1855 μ.), Μοράβα ή Κυνηγός (1845 μ.). 
Ύψωμα (1753 μ.), Τσούμα Λούπου (1785 μ.), Τζούλα (1448 μ.), Παπαγιανίτσι (1507 μ.). 
Τραμπάλα (1671 μ.), Μύτικας (1676 μ.). Κέδρος (1796 μ.), Κορφούλα (1716 μ.), Σημείο 
(1720 μ.) και άλλες μικρότερες.

Ανατολικά το Σκληνιασιώτικο ρέμα το χωρίζει από την Τριγγία ενώ ο αυχένας 
«Κιάτρα Μπροάστρα» το ενώνει μ’ αυτήν.

Βορεινά ο Πηνειός το χωρίζει από την Βόρεια Πίνδο, προς την πλευρά της 
Θεσσαλίας, και το Μετσοβίτικο Ποτάμι, προς την πλευρά της Ηπείρου.

Ο αυχένας του «Ζυγού» στα περίπου 1660 μ. το ενώνει με την Βόρεια Πίνδο.
Νότια ο Ασπροπόταμος το χωρίζει από το Καπ Γκράς και την Κακαρδίτσα.
Δυτικά ο Ασπροπόταμος πάλι και το Μετσοβίτικο Ποτάμι το χωρίζει από το 

Περιστέρι ενώ ο αυχένας «Μάνδρα Χότζα» στα περίπου 1620 μ. το ενώνει μ’ αυτό.
Το Δοκίμι αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα βουνά της Βόρειας και της 

Νότιας Πίνδου.
Γεωλογικά τα βουνά Δοκίμι και Τριγγία αποτελούν τμήμα της ζώνη της Πίνδου.
Τα πετρώματα της Τριγγίας είναι επάλληλες ζώνες κρητιδικού ασβεστόλιθου και 

Τριαδικοί πυριτικοί σχιστόλιθοι, ο λεγόμενος «πρώτος φλύσχης» και ασβεστόλιθοι.
Τα πετρώματα του βουνού Δοκίμι είναι κυρίως φλύσχης. Οι οφιόλιθοι εμφανίζονται 

στις πλαγιές, που κατεβαίνουν προς τον Πηνειό ποταμό και το πέρασμα του «Ζυγού».
Η διαφορετική γεωλογική σύσταση τους δίνει αμέσως και τη διαφορά της 

βλάστησης.
Η Τριγγία χωρίς δάση πάνω από τα 1700 μ. κυριαρχείται στα χαμηλότερα από δάση 

ελάτης και από δάση βαλανιδιάς και αείφυλλων πλατύφυλλων κοντά στα ρέματα.
Αντίθετα το Δοκίμι έχει λιγότερα λιβάδια και τα δάση οξυάς είναι αρκετά 

εκτεταμένα πάνω από τα 1500 μ. Υπάρχουν πυκνά δάση μακρής πεύκης στις βόρειες πλαγιές, 
που πέφτουν προς το Μετσοβίτικο ποτάμι και το Πηνειό. Στις νότειες πλαγιές που πέφτουν 
προς τον Ασπροπόταμο υπάρχουν δάση ελάτης και κοντά στα ρέματα δάση βαλανιδιών και 
αείφυλλων πλατύφυλλων.

Η πανίδα των βουνών αυτών δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα.
Αποτελείται βασικά από τα συνηθισμένα ζώα της Ελληνικής πανίδας.
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Το βουνό Δοκίμι αποτελεί το νοτιότερο βιότοπο όπου μόνιμα ζει η αρκούδα, η οποία 
με βάση αυτήν την περιοχή προχωρά και λίγο νοτιότερα, αλλά περιστασιακά πάντα.

Από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις κοινότητες της περιοχής και από το 
Δασικό σταθμό στο Κουκουφλί η κατώτερη θερμοκρασία που μετρήθηκε είναι -10° C και η 
ανώτερη 38° C ενώ το χιόνι κρατιέται στο έδαφος περίπου 50 μέρες το χειμώνα.

Η πιο συνηθισμένη ανάβαση στο βουνό Τριγγία γίνεται από το χωριό Κλεινό στις 
ανατολικές πλαγιές.

Το μονοπάτι περνάει με γενικά δυτική νοτιοδυτική κατεύθυνση από την τοποθεσία 
Παππάς και βγαίνει στα οροπέδια της Τριγγίας στα περίπου 1850 μ. σε 3 ώρες περίπου.

Εκεί στρέφεται προς τα νότια νοτιοδυτικά και σε 1 ώρα και 10’ οδηγεί στην 
ψηλότερη κορφή. Αναβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν και από τα χωριά Κρανιά και 
Παλαιοχώριον σε 4 ώρες και 30’.

Τα βουνά Δοκίμι και Τριγγία προσφέρονται για μια συνολική ανάβαση των κυρίων 
κορφών περνώντας από τους αυχένες «Γκολέμα», «Κιάτρα Μπροάστρα», και «Μάνδρα 
Χότζα» ή «Ζυγός».

Μπορείς να διασχίζεις τα δύο αυτά βουνά Τριγγία και Δοκίμι ξεκινώντας λίγο 
νοτιότερα έξω από το χωριό Πύρρα και ακριβώς βορεινά της, από την τοποθεσία Λάκκος.

Το μονοπάτι με βορεινή κατεύθυνση οδηγεί στην βρύση Κιάτρα σε 1 ώρα περίπου 
στην άκρη του δάσους.

Με βορεινή κατεύθυνση πάντα χρειάζεσαι άλλη 1 ώρα και 10’ για να φθάσεις σε 
έναν αυχένα δυτικά της κορφής Τσούμα (2035 μ.) της Νεράιδας σε υψόμετρο περίπου 1900μ.

Το μονοπάτι ελίσσεται κατηφορίζοντας στις κάπως απότομες πλαγιές και σε 50’ 
οδηγεί σε δασικό δρόμο, που ανέβαινα από το χωριό Παλαιοχώριον προς τον αυχένα 
«Γ κολέμα».

Ακολουθείς τον δρόμο και σε 10’ στα δεξιά του βρίσκεις μια βρύση με μεγάλο 
ξέφωτο του δάσους. Εδώ μπορεί να πραγματοποιηθεί διανυκτέρευση εφ’ όσον υπάρχουν τα 
απαραίτητα εφόδια.

Ο δρόμος οδηγεί 30’ στον αυχένα «Γκολέμα» όπου τον αφήνεις και με βορειοδυτική 
κατεύθυνση ανεβαίνεις σε 1 ώρα και 40’ στην ράχη της Τριγγίας.

Στρέφεσαι βορεινά και σε 20’ βρίσκεσαι στην ψηλότερη κορφή.
Τα γυμνά οροπέδια της Τριγγίας ομαλά κατηφορίζουν προς τα βορεινά και το 

μονοπάτι οδηγεί σε 1 ώρα γρήγορης πορείας ανάμεσα στις κορφές Μπερετούλα και Κορφή 
στα περίπου 1850 μ.

Εκεί στρέφεται βορειοδυτικά και σε 1 ώρα και 30’ οδηγεί στον αυχένα «Κιάτρα 
Μπροάστρα» αφού πρώτα συναντήσει ένα δασικό δρόμο.

Η κορφή Μοράβα ευρίσκεται στα βορειοδυτικά. Αποφεύγοντας την πυκνή δασωμένη 
ράχη, που οδηγεί στη Μοράβα και που ξεκινά από τη «Κιάτρα Μπροάστρα», κατηφορίζεις 
πάνω στο δρόμο για 40’ με βορεινή κατεύθυνση μέχρι να συναντήσεις ένα ρέμα που έρχεται 
ακριβώς από τη Μοράβα, που ευρίσκεται στα δυτικά.

Είτε από το μονοπάτι, είτε από το δασικό δρόμο, σε 1 ώρα και 10’ ανεβαίνεις αστόν 
αυχένα βορεινά της Μοράβας.

Η κορφή απέχει 15’ από εδώ.
Υπάρχει νερό στο μυχό της κορφής στα δυτικά της στην άκρη του δάσους.
Μπορείς να διανυκτερεύσεις εδώ αν έχεις τα κατάλληλα εφόδια.
Ο δασικός δρόμος που κατευθύνεται προς τα δυτικά ή το μονοπάτι οδηγούν σε 3 

ώρες περίπου στο διάσελο ανάμεσα στην κορφή Δοκίμι και Κοπάνες στα περίπου 1800 μ.
Αν προτιμήσεις το μονοπάτι περνάς από τις κορφές Χιόλι και Κοπάνες έχοντας 

πανοραμική θέα και της Νότιας και της Βόρειας Πίνδου.
Η κορφή Δοκίμι απέχει από τον αυχένα περίπου 40’.
η. nr 2 Λ»νΐ θ'” ν-Τ*ΤΛ/'Γ\/\/Λ ί Υ V

Α b ί jV|A/p WjV Ο προε \\2Λ)^Γ Οι} /) ΟΤΓΟΌ
ακολουθώντας τα μονοπάτια και τους δρόμους φθάνεις σε 2 ώρες περίπου.

Μπορείς να συνεχίσεις ακολουθώντας το δρόμο προς τα βορεινά και να φθάσεις ως 
τον αυχένα της Κατάρας μπαίνοντας πια στην Βόρεια Πίνδο σε 1 ώρα περίπου.

Από τον αυχένα του «Ζυγού» μπορείς επίσης να κατηφορίσεις προς το Μέτσοβο.
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Από το Δοκίμι μπορείς να κατηφορίσεις σχεδόν πάντα ακολουθώντας το δασικό 
δρόμο μέχρι τον αυχένα «Μάνδρα Χότζα» και να κατευθυνθείς προς το χωριό Χαλίκι στα 
νότια ή και προς το χωριό Ανήλιο στα βορεινά.
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος-Τριγγία (2204 μ.)

(Αρ. Τεύχους 107)
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Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος - Δοκίμι (1972 μ.), Κακαρδίτσα Σκλίβα (2007 μ.)

Μοναστήρια

* Το βουνό της Νότιας Πίνδου Ασπροπόταμος - Δοκίμι (1972 μ.) περιγράφεται στο τεύχος 102.
* Το βουνό της Νότιας Πίνδου Ασπροπόταμος - Κακαρδίτσα Σκλίβα (2007 μ.) περιγράφεται στο 
τεύχος 105.

Γενική περιγραφή Δ. Καμαρούλια

Η ΜΟΝΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΔΙΣΣΟΥΡΓΩΝ

Η Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου βρίσκεται απέναντι από τους Μελισσουργούς, 
στους πρόποδες της ελατοσκέπαστης Ψηλής Ράχης των Τζουμέρκων και πάνω από την δεξιά 
όχθη του χείμαρρου Γκιγκόρου ή Τσαρλιάρη, παραπόταμου του Άραχθου ποταμού.

Η ίδρυση του μοναστηριού έγινε το 1745 - 1776, από τον ιερομόναχο Ιάκωβο, πάνω 
στα ερείπια άλλου Βυζαντινού μοναστηριού.

Η Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου είχε αρκετά εισοδήματα - από κτήματα, 
κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλευρόμυλο, πανηγύρι, κ.ά. - με τα οποία βοηθούσε άπορους 
και ασθενείς, καθώς και μια μικρή βιβλιοθήκη, με 200 περίπου θρησκευτικά βιβλία. 
Καταστράφηκε όμως το 1967 από σεισμό και έγινε μετόχι της Μονής Κάτω Παναγίας Άρτας.

Από την Μονή των Εισοδίων της Θεοτόκου Μελισσουργών σώζεται σήμερα μόνο το 
επισκευασμένο Καθολικό της, μικρή μονόκλιτη Βασιλική, με πρόναο, κυρίως ναό και Ιερό 
Βήμα. Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο από αγιογραφίες, οι οποίες, σύμφωνα με 
επιγραφή του, έγιναν το έτος 1761. Το ξυλόγλυπτο κι επιχρυσωμένο τέμπλο του έγινε από 
τον ηγούμενο του μοναστηριού Ιάκωβο, το έτος 1776.

Στο χωριό Μελισσουργοί υπήρχε κι άλλο μοναστήρι, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
στα ερείπια του οποίου χτίστηκε, το 1843, η νέα ομώνυμη εκκλησία.

Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ

Η Μονή της Αγ. Παρασκευής βρίσκεται πάνω ακριβώς από τον δημόσιο δρόμο 
Πραμάντων - Μελισσουργών και σ’ απόσταση 3 χιλ. από τα Πράμαντα.

Η ίδρυση του μοναστηριού έγινε το 1876 - 1878, από τον ιερομόναχο Διονύσιο και 
κατά κόσμον Δημήτριο Θεοδώρου Νούτσο ή Νούτζο, στη θέση όπου προυπήρχε ένα μικρό 
εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής.

Στην μονή της Αγ. Παρασκευής κατά τα έτη 1908 - 1912, είχε την έδρα του ο 
οπλαρχηγός της Ηπείρου Πουτέτσης, ενώ, κατά την Γερμανική κατοχή, είχε γίνει νοσοκομείο 
και χειρουργείο των Ομάδων Εθνικής Αντίστασης του Ν. Ζέρβα.

Η Μονή Αγ. Παρασκευής, αν και διαλυμένη, διτηρείται σε καλή κατάσταση 
(επισκευάστηκε πρόσφατα από τον Πραμαντιώτη Χρήστο Νούτσο).

Το Καθολικό του μοναστηριού είναι τρίκλιτη Βασιλική, με κυρίως ναό και Ιερό 
Βήμα. Στο εσωτερικό του ναού δεν υπάρχουν αγιογραφίες, το δε ξυλόγλυπτο τέμπλο του 
έγινε ζο 1886.

Το μοναστήρι, χτισμένο στους πρόποδες της επιβλητικής κορφής των Τζουμέρκων 
«Στρογγούλα», περιβάλλεται από έλατα, ενώ σε απόσταση 100 μ. απ’ αυτό υπάρχει μια 
ωραία πηγή, μικρό υπόλειμμα των πλούσιων άλλοτε νερών του, από τα οποία σήμερα 
υδρεύεται ο συνοικισμός Τσόπελα.
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Η ΜΟΝΗ ΚΗ ΠΙΝΑΣ

Η Μονή Κηπίνας (Κιπίνας, Κυπίνας, Κεπίνας, Κιεπίνας, Καπίνας ή Κιμίνας), 
αφιερωμένη στην Κοίμηση χιης Θεοτόκου, είναι χτισμένη στο στόμιο μιας μεγάλης σπηλιάς, 
η οποία βρίσκεται σ’ έναν απρόσιτο κάθετο βράχο, πάνω από τον δρόμο Χριστοί- 
Καλαρρύτες και τον Καλαρρύτικο ποταμό. Η Μονή Κηπίνας, δηλαδή, ανήκει στον 
συνοικισμό Κηπίνα (παλιό Αρμπορούσι και σημερινό Μυστρά) των Καλαρρυτών, η δε 
ονομασία της οφείλεται στους κήπους που καλλιεργούσαν οι καλόγεροί της ή στην πείνα 
τους!

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό μοναστήρι, το οποίο προσπελάζεται μόνο από ένα 
σκαλισμένο βράχο μονοπάτι και από μία τσιμεντένια σήμερα γεφυρούλα - τη λυσιά - η 
οποία παλιά ήταν ξύλινη και οι καλόγεροι την αφαιρούσαν τη νύχτα ή σε περίπτωση 
κινδύνου.

Η Μονή Κηπίνας ιδρύθηκε το 1212 ή, σύμφωνα με την· δυσανάγνωστη σήμερα 
κτιτορική επιγραφή του Καθολικού της, το 1349. Παρά το γεγονός δε, ότι ήταν φτωχό 
μοναστήρι, συντηρούσε σχολείο για παιδιά των γύρω χωριών, ενώ ο ηγούμενος του 
Καλλίνικος, το 1760, έχτισε το γεφύρι Αρμπορισίου - Τσιάλη (μεταξύ των χωριών 
Προσήλιου και Μιχαλίτσι).

Από το διαλυμένο σήμερα μοναστήρι της Κηπίνας, μετοχιού της Μονής Τσούκας 
Ελληνικού Καστανοχωρίων, σώζονται, το Καθολικό, 4 κελιά κι ένας σταύλος.

Το Καθολικό της Μονής, μικρή μονόκλιτη Βασιλική με πρόναο, κυρίως ναό και Ιερό 
Βήμα, είναι κατάγραφο από μαυρισμένες από την καπνιά αγιογραφίες, του 18ου αιώνα.

Στους πρόποδες του μοναστηριού κι από μια μεγάλη τρύπα του βράχου βγαίνει 
άφθονο νερό, γεγονός που σημαίνει, ότι το σπήλαιο της Μονής Κηπίνας ήταν κάποτε κοίτη 
υπόγειου ποταμού.

Η ΜΟΝΗ ΒΙΛΙΖΑΣ

Η Μονή Βίλιζας, αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, βρίσκεται στη ΝΔ 
πλαγιά του βουνού των Τζουμέρκων, Κριθάρια, και σ’ απόσταση 1,30 ώρας με τα πόδια από 
τους Καλαρρύτες και 1,0 ώρα με τα πόδια από το χωριό Ματσούκι. Προσπελάζεται, δηλαδή, 
με τα πόδια και από πολύ δύσβατα μονοπάτια.

Η Μονή Ευαγγελίστριας Ματσουκιού είναι περισσότερο γνωστή, ως Μονή Βίλιζας 
(Βύλιζας, Βυλίγης, Βολίζας, Βίλζας, Βήλτζας ή Βίγλιτσας), επειδή κοντά σ’ αυτήν υπάρχουν 
τα ερείπια ενός αρχαίου φρουρίου. Πρόκειται, δηλαδή, για μια πραγματική Βίγλα 
(παρατηρητήριο, σκοπιά), με καταπληκτική θέα, χτισμένη σε υψόμετρο 1100 μ. περίπου και 
ανάμεσα σε βελανιδιές και πουρνάρια.

Η ίδρυση της Μονής, κατά την παράδοση, έγινε τον 11ο αιώνα, αλλά το σημερινό 
μοναστήρι είναι κτίσμα της μεταβυζαντινής εποχής. Πιθανός ιδρυτής της μάλιστα αναφέρεται 
ο Αγάπιος, ο οποίος, το 1746, έδωσε 175 Ενετικά φλουριά, για το χτίσιμο της γέφυρας του 
Παπαστάθη στον Άραχθο ποταμό (κοντά στην Κράψη).

Η Μονή Βίλιζας ήταν κάποτε πλούσιο μοναστήρι, με αξιόλογη βιβλιοθήκη. Το 1886 
ο Σπ. Λάμπρου κατάγραψε σ’ αυτήν 24 εκκλησιαστικά και μή χειρόγραφα, των ετών 1465 - 
1728, από τα οποία όμως, το 1966, είχε διασωθεί μόνον ένα, στην εκκλησία της Αγ. 
Παρασκευής Ματσουκιού.

Από την διαλυμένη στις αρχές του αιώνα μας Μονή Βίλιζας, η οποία ανακαινίστηκε 
το 1971 - 1972 κατά τον Ηπειρώτικο παραδοσιακό τρόπο, σώζονται, το Καθολικό και το 
κελιά pGTjOrpIlKOl ^GjpGu, ippGGp 1CDCCX yt)p00 TGD.

To Καθολικό, μονόκλιτη Βασιλική με πρόναο, κυρίως ναό και Ιερό Βήμα, είναι 
κατάγραφο από αγιογραφίες, του 1793.

Στο μοναστηριακό συγκρότημα υπάγεται και το παρεκκλήσι της Γέννησης του 
Προδρόμου, κατάγραφο, επίσης, από αγιογραφίες του 1793.
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Η Μονή Βίλιζας είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 621/22-8-72 τ. Β.) του 
νομού Ιωαννίνων, αλλά της Ι.Μ. Άρτης.

Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ

Η Μονή του Προφ. Ηλία βρίσκεται πάνω από τα τελευταία σπίτια του Συρράκου 
στην τοποθεσία Πλέσια, και, κατά τον Κρυστάλλη ήταν αρχαίο γυναικείο μοναστήρι με 32 
υψηλούς θόλους και 20 περίπου κελιά*. Στο μοναστήρι, δηλαδή, υπήρχαν μοναχές, 
πρεσβυτέρα και ένας καθηγούμενος, όπως ο Βησσαρίων Τσαπρασλής, αδερφός του γιατρού 
του Αλή Πασά, Γεωργίου Τσαπρασλή.

Η Μονή του Προφ. Ηλία καταστράφηκε από τους Τούρκους του Χουρσίτ Πασά, 
κατά την επανάσταση του Συρράκου - Καλαρρυτών, στις 29 Ιουνίου 1821.

Η ΜΟΝΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΟΥ

Η Μονή της Αγ. Παρασκευής βρίσκεται σ’ ένα μικρό αυχένα της ΝΔ πλαγιάς της 
Πρίξας και προσπελάζεται μόνο με τα πόδια, από το δημόσιο δρόμο Παλιοχωρίου Συρράκου 
- Συρράκο (2,30 ώρες περίπου ανέβα-κατέβα). Η περιοχή του μοναστηριού ονομάστηκε 
Χαλάσματα, επειδή το έδαφος της είναι αργιλλώδες και παρασύρεται από τις βροχές, 
συμπαρασύροντας μαζί του και το μονοπάτι του μοναστηριού.

Η Μονή της Αγ. Παρασκευής ήταν ενεργό μοναστήρι, το 1815 που το επισκέφθηκε ο 
Γάλλος πρόξενος του Αλή Πασά Πουκεβίλ και το 1890 που το επισκέφθηκε ο Κρυστάλλης 
(μόναζαν σε αυτήν ένας ιερομόναχος και η αδερφή του). Σήμερα είναι διαλυμένη με 
κατεστραμμένα τα κελιά της κι ετοιμόρροπο το κατάγραφο από ωραίες αγιογραφίες 
Καθολικό της.

Στην Μονή Αγ. Παρασκευής ανήκε και ο γειτονικός (στην τοποθεσία Μαχαλάς) ναός 
του Αγ. Παντελεήμονος. ο οποίος χτίστηκε το 1827, ενώ στο χωριό Παλιοχώρι και στην θέση 
Πριάβολος υπήρχε κι άλλο μοναστήρι, γνωστό σαν Μονή Πριαβόλου.

Η ΜΟΝΗ ΛΟΛΙΑΝΩΝ Η ΚΡΑΝΙΑΣ

Σ’ απόσταση 2 χιλ. από το χωριό Δολιανά κι 1,5 χιλ. από το χωριό Κρανιά, του 
νομού Τρικάλων, σώζεται η εκκλησία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η οποία 
αποτελούσε μέρος της καταστραμμένης σήμερα - σ’ αποόσταση 200-300 μ. από την 
εκκλησία του Τιμίου Σταυρού - Μονής του Αγ. Νικολάου ή της Αγ. Ζώνης, του Που μάλλον 
αιώνα (στην εκκλησία Αγ. Παρασκευή του χωριού Κρανιά υπάρχει μία εικόνα της Κοίμησης 
της Θεοτόκου, από την Μονή της Αγ. Ζώνης, η οποία φέρει τη χρονολογία 1630).

Την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, κατά την παράδοση, έχτισαν, το 1840 - 1848 δύο 
μοναχοί από το χωριό Στεφάνι (παλιά Σκληνιάσα), με χρήματα που συγκέντρωσαν στην 
Ρωσία. Κατά τον Παύλο Μυλωνά όμως (Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, τόμοι 
1ος, σελ. 93-110, αθήνα, 1979), ο οποίος μελέτησε την αρχιτεκτονική της, η αρχική εκκλησία 
θα πρέπει να χτίστηκε το 1770 και ήταν «θολοσκεπής Βασιλική μετά τρούλων και 
πολλαπλών πλαγίων αψίδων μοναστηριακού τύπου και με κάποια διάθεση σταυροειδούς 
εκφράσεως». Επισκευάστηκε δε ή ανακαινίστηκε το 1840 - 1848 και το 1900 περίπου. Τον 
Οκτώβριο του 1943 πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς, οι οποίοι κατάστρεψαν τελείως και 
τη Μονή του Αγ. Νικολάου, αλλά ανακαινίστηκε και πάλη από τους Κρανιώτες το 1950 και 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία - Νομαρχία Τρικάλων το 1960 — 1963.

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού είναι ένας εντυπωσιακός και ασυνήθιστος στην 
Ελλάδα τύπος ναού, με ορθογώνιο πολύτρουλο και πολύκογχο κυρίως ναό (ο νάρθηκας της 
εκκλησίας είναι γκρεμισμένος). Ο κυρίως ναός της δηλαδή, είναι τρίκλιτη Βασιλική της 
οποίας τα κλίτη χωρίζονται με δύο κοινοστοιχίες των 4 κιόνων η κάθε μία. Στο μεσαίο κλίτος
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υπήρχαν παλιά 3 μεγάλοι τρούλοι, από τους οποίους ο μεσαίος δεν υπάρχει σήμερα (έπεσε 
και αντικαταστήΟηκε με ξύλινη δίρριχτη στέγη). Πάνω από τις 3 κόγχες του Ιερού Βήματος 
(του Ιερού, της προσκομιδής και του διακονικού) υπάρχουν ισάριθμοι τρούλοι (ένας 
πραγματικός και δύο διακοσμητικοί), ενώ από ένας πραγματικός τρούλος υπάρχει σε κάθε 
πλάγιο χορό της εκκλησίας και άλλοι δύο διακοσμητικοί πάνω από τις πλάγιες δυτικές κόγχες 
της. Συνολικά, δηλαδή, ο ναός του Τιμίου Σταυρού είχε 6 πραγματικούς τρούλους και 4 
διακοσμητικούς τρουλίσκους (ο ναός Αγ. Γεωργίου Ζάχολη Κορινθίας έχει 5 πραγματικούς 
τρούλους και 12 διακοσμητικούς). Το εσωτερικό του ναού δεν σοβαντίστηκε ποτέ (σαν να 
μην τέλειωσε η κατασκευή του)*, ενώ στην θέση του τέμπλου του, που κάηκε το 1943, 
υπάρχει ένα καινούργιο, ευτελούς κατασκευής, με εικόνες του 1883 και 1885.

Στην ίδια περιοχή, με τη Μ. Δολιανών ή Κρανιάς και της ίδιας μάλλον σ’ αυτήν 
εποχής, είναι και τα μοναστήρια, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λεπενίτσας (Ανθούσας) και 
Προφ. Ηλία-Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χαλικιού (στην δεξιά όχθη του Αχελώου 
ποταμού και τα δύο).

Από το χωριό Κατάφυτο μπορεί να γίνει ανάβαση στο βουνό Κέδρος (1796 μ.) μέσα 
σε 5,30 ώρες (ανέβα-κατέβα).
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^ Τα βουνά της Νότιας Πίνδου
Ασπροπόταμος - Δοκίμι (1972 μ.), Κακαρδίτσα Σκλίβα (2007 μ.)

(Αρ. Τεύχους 108)
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ΜΕΤΕΩΡΑ
^ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ U.I.A.A. 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1994

του Dietrich Hasse

Κατ' αρχάς θα ήθελα να ευ
χαριστήσω τα μέλη της επιτρο
πής Ασφάλισης της U.I.A.A., που 
έκαναν τον κόπο να μετακινη
θούν από την κυρίως έδρα της 
συνδρίασής τους, την Αθήνα, και 
να έρθουν στα Μετέωρα, μέσα 
σε μια ζέστη που τσουρούφλιζε. 
Επίσης ένα ευχαριστώ για την α
ναγνώριση των Μετεώρων σαν 
το "Eldorado' της αναρρίχησης.

Τα Μετέωρα αναπτύχθηκαν 
σαν αναρριχητικό πεδίο μόλις 
στη διάρκεια της τελευταίας 
20ετίας, στο χρονικό διάστημα ό
που εξελίχθηκε εντυπωσιακά και 
η τεχνολογία των μέσων ασφά
λισης και γενικότερα του αναρ
ριχητικού εξοπλισμού.

Εκτεταμένες και ενδιαφέ
ρουσες δοκιμές διαφόρων τύ
πων βυσμάτων, κρίκων και πλα- 
κετών, στις δυο περασμένες δε
καετίες αναπτύχθηκαν. Η αναρ
ρίχηση στα Μετέωρα βρίσκεται 
από άποψη ασφάλειας στο σω
στό δρόμο. Χωρίς βέβαια αυτό 
να σημαίνει κατ' ουδένα τρόπο 
πως δεν υπάρχει τίποτα για να 
διορθωθεί. Απόλυτα ικανοποιη
μένος από το επίπεδο της παρε
χόμενης ασφάλειας εκ των μόνι
μα τοποθετημένων ασφαλειών 
στα Μετέωρα δεν γίνεται κανείς 
τόσο γρήγορα. Αυτό που χθες 
αποτελούσε την χαλύτερη λύ
ση σε θέματα ασφάλειας δεν ι
σχύει υποχρεωτικά σήμερα. Η
δη πριν λίγα χρόνια θεωρούσαμε 
τους σε μεταλλικό ούπα βιδωμέ
νους κρίκους (16 mm) σαν ιδανι
κή λύση. Εν τω μεταξύ όμως α
νακαλύψαμε πως αυτός ο τύπος 
βύσματος παρουσιάζει μια μεγά
λη διακύμανση αντοχής από ικα
νοποιητική μέχρι κακή ή μάλιστα 
πολύ κακή. Οπου υπάρχουν τέ
τοιοι κρίκοι, πρέπει να έχουμε 
επίγνωση πως δεν πρέπει να 
τους εμπιστευόμαστε απόλυ
τα. Αυτό ωστόσο είναι σχετικό. 
Ενα καλά τοποθετημένο βύσμα, 
δηλαδή η κορφή του σπειρώμα
τος ‘να γίνεται πρόσωπο με το 
βράχο' το οποίο περιβάλλεται α
πό γερό βράχο είναι συνήθως ι
κανοποιητικής αντοχής. Αν όμως 
είνα οξειδωμένο ή φθαρμένο α
πό το χρόνο, ποτέ δεν είναιτο ί
διο.

Με τον παρόμοιο τύπο των 
ενδιάμεσων ασφαλειών (βύσμα, 
βίδα 10 mm καιπλακέτα ή κρίκο) 
πρέπει να είμαστε επιφυλακτι
κοί και εξαιρετικά προσεκτικοί.

Η ποιότητά τους και το επίπεδο 
της παρεχόμενης ασφάλειας 
δεν μπορεί να ελεγχθεί με γυμνό 
μάτι. Στα σημεία που είναι πιθανό 
το ενδεχόμενο σοβαρής πτώσης 
πρέπει να αντικατασταθούν με 
βύσματα στερεωμένα με χημικές 
ρητίνες, ό,τι καλύτερο διαθέτου
με σήμερα.

δύο από τις διαδρομές μου 
στους Δολομίτες της δεκαετίας 
του 50 στις οποίες έγιναν ατυχή
ματα με τέσσερις νεκρούς έφε
ρα χαι εγώ ευθύνη λόγω ελλι
πούς ασφάλισης των διαδρο
μών.

Η ασφάλεια σε αναβάσεις 
στις Αλπεις εκείνα τα χρόνια ή

ρούσε κανείς ούτε καν να φαντα
στεί.

Η ανακάλυψη του αθλητι
σμού πάνω στα βουνά και τα 
βράχια, η αναρρίχηση σε μια ε
ντυπωσιακή και παραμυθένια 
περιοχή όπως τα Μετέωρα, μας 
μεταδίδει μια υψηλή αίσθηση υ
πευθυνότητας. Υπευθυνότητα

Δοκιμή Ασφαλειών από τον κ. Pit Shoubert. Οι θεατές (μέλη της επιτροπής U.I.A.A. ο κ. Hasse και αναρριχητές 
των Μετεώρων) άφωνοι παρακολουθούν.

Τα βύσματα ούπα με βίδα MB 
ήταν πάντα ανεπαρκή και η χρη
σιμοποίησή τους, δείγμα ανευ- 
θυνότητας.

Οταν πριν 25 χρόνια ιδρύσα
με την επιτροπή Ασφάλισης στο 
Γερμανικό Ορειβατικό Σύνδε
σμο (D.A.V.) είχαμε τρομοκρατη
θεί από ορισμένα καταστροφικά 
συμβάντα στην αναρρίχηση στις 
Αλπεις. Είχαμε ωστόσο από και
ρό επίγνωση της ακαταλληλότη- 
τας του υλικού για τις Αλπεις και 
των μεθόδων ασφάλισης. Από 
τότε όμως η με επικεφαλής τον 
rtt Shouben επιτροπή ασφάλι
σης απέτρεψε εκατοντάδες ατυ
χήματα, με σοβαρές συνέπειες 
στο βουνό ανακοινώνονταςτα α
ποτελέσματα των ερευνών της.

Μάλιστα όταν ιδρύσαμε την 
επιτροπή αναρωτιόμουν αν σε

ταν υποτυπώδης και για την 
ποιότητά της ήταν αρμόδιος ο ε- 
κάστοτε αναρριχητής. Κανείς 
δεν μπορούσε να ξέρει ακριβώς 
την επιβάρυνση που μπορούσαν 
ν' αντέξουν τα συνήθη καρφιά 
που χρησιμοποιούσαμε. Η αναρ
ρίχηση μιας διαδρομής ήταν έ
νας διαρκής κίνδυνος για τη ζωή. 
Ο αναρριχητής σκαρφάλωνε ε
λεύθερα πάντα πολύ κάτω από 
τα όρια απόδοσής του γιατί και 
η παραμικρή πτώση σε τέτοιες 
διαδρομές σήμαινε σοβαρή α
πειλή της ζωής.

Κάπως ευνοϊκότερες ήταν οι 
συνθήκες στα Γερμανο-Τσέχικα 
βουνά του Elbsandstein. Εκεί υ
πήρχαν βέβαια σχετικά αραιά, 
αλλά πολύ καλά τοποθετημένα 
βύσματα με μεγάλους κρίκους, 
τη θραύση των οποίων δεν μπο

απέναντι σ' αυτή τη μοναδική, 
πολύτιμη φύση.

Εξίσου σημαντική είναι η υπο
χρέωσή μας να προστατεύσου
με τη ζωή των αναρριχητών που 
σκαρφαλώνουν σ’ αυτούς τους 
μυθικούς βράχους.

Η εμπειρία από την αναρρίχη
ση στα βράχια του Eldsandstein 
μας έδειξε το δρόμο που πρέπει 
ν' ακολουθηθεί ώστε η αναρρί
χηση να είναι λογική και ασφα
λής.

Παράλληλα με την αθλητική 
μας αντίληψη για την αναρρίχη
ση, διατηρήθηκαν οι κανόνες ευ
γένειας και δεοντολογίας που 
καθιερώσαμε στα Μετέωρα. Στις 
Αλπεις δεν υπήρχε εκείνο τον 
καιρό κάτι παρόμοιο.

Μετάφραση: Καπη Φατούρου

1
ΚΟΡΦΕΣ + SK1 

12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/10/2018 11:42:52 EEST - 94.71.245.195



ΜΕΤΕΩΡΑ:
Η αναρρίχηση, η ασφάλεια και η διακριτικότητα
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Φωχ. Γ. Μωυσίδη

Στυγμιότυπα από τη δοκιμή των ασφαλειών στα Μετέωρα τον Ιούνιο Από 
αρισΓερά Dieter Hasse, Πόνος Χλωρό κώστας (Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Ο.Σ) Α
ρης θεοδωρόπουλος.
Φωτ. Γ. Μωυσίδη

του Dietrich Hasse

Μαζί με τον επί πολλά χρόνια δο
κιμασμένο σύντροφό μου στα Με
τέωρα. τον Heinz Lothar Stutte. με 
την ιδιότητα του μέλους της επιτρο
πής ασφάλισης του DAV, σε συνερ
γασία με τον Pit Schoubert. μπόρεσα 
να δοκιμάσω τις εκάστοτε διαθέσιμες 
μόνιμες ασφάλειες (βύσματα) στους 
βράχους των Μετεώρων.

Μετά τις δοκιμές χρησιμοποιού
σαμε τις ασφάλειες στις νέες διαδρο
μές. Με απόλυτα προσωπική του ερ
γασία ο φίλος μου Lothar κατασκεύα
σε ολόκληρη σειρά βυσμάτων, κρί
κων και πλακετών.

Τελευταία προετοιμάζουμε την 
τρίτη γενιά βυσμάτων, απόλυτης α
σφάλειας. Αποτελούνται από μασίφ 
ανοξείδωτο μέταλλο που τοποθετεί
ται μόνιμα με τη βοήθεια χημικών ρη
τινών. Επιθυμία μας είναι να αντικα
ταστήσουμε όσο είναι δυνατόν τα πα- 
λιότερα μοντέλα με τα νέα. εγγυη
μένων προδιαγραφών. Με αυτές τις 
αφάλειες μόνο το πρόβλημα του σα
θρού ίσως βράχου μπορεί να μας α
νησυχήσει. Είναι σπάνιο, αλλά καμιά 
φορά στα Μετέωρα παρατηρείται α
ποκόλληση επιφάνειας βράχου.

Παρά το γεγονός ότι αυξάνεται 
σταθερά ο αριθμός των αναρριχη- 
τών. στο διάστημα των 20 χρόνων 
αναρρίχησης στα Μετέωρα, μόνο έ
να θανατηφόρο ατύχημα έχει συμβεί 
και αυτό όχι κατά τη διάρκεια αναρ
ρίχησης σε κάποια διαδρομή. Ακόμα 
και ο αριθμός των πτώσεων που προ- 
κάλεσαν τραυματισμούς παραμένει 
ελάχιστος και αυτό είναι οπωσδήπο
τε ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Αν 
συγκρίνουμε με κάποια άλλη αναρ
ριχητική περιοχή βλέπουμε πως δεν 
θα μπορούσαμε να φανταστούμε τό
σο ευνοϊκή κατάσταση. Πρέπει όμως 
να διαφυλάξουμε την αναρρίχηση 
στα Μετέωρα.

Κάτι σημαντικό γι’ αυτό: Παρα
καλώ. εσάς τους αναρριχητές των 
Μετεώρων, αφήστε τις ανά τον κό
σμο αναρριχητικές μόδες και αναρ- 
ριχηθείτε με σύνεση, φορώντας ο
λόσωμο μποντριέ (Συνδυασμό μπο- 
ντριέ μέσης και στήθους) και με κρά
νος!

Το βιβλίο του Pit Schoubert που 
πρόσφατα εκδόθηκε στη γερμανική 
γλώσσα "Ασφάλεια και κίνδυνος σε 
βράχο και πάγο" περιγράφει σαν α
ποτέλεσμα μακροχρόνιων δοκιμών 
της επιτροπής ασφάλειας του DAV. 
μεταξύ άλλων ένα μεγάλο αριθμό σο
βαρών αναρριχητικών ατυχημάτων, 
με πολλούς νεκρούς, τα οποία συ- 
νέβησαν λόγω της έλλειψης μποντριέ 
στήθους ή κράνους. Πτώσεις οτα 
βράχια των Μετεώρων τα οποία ε
πιφανειακά δεν είναι λεία επιφυλάσ
σουν σοβαρούς κινδύνους τραυμα
τισμών λόγω έλλειψης κράνους.

Επίσης η συνήθως μεγάλη από
σταση μεταξύ των ασφαλειών σημαί

νει ενδεχόμενο μεγάλου μήκους πτώ
σης και σε περίπτωση έλλειψης ζώ
νης στήθους ο κίνδυνος είναι αντι
ληπτός. Συνέβησαν ήδη αρκετά ατυ
χήματα από πτώσεις πετρών τα οποία 
ωστόσο παρά την έλλειψη κράνους 
ήταν χωρίς σοβαρές συνέπειες. Είναι 
ανάγκη μια επιπολαιότητα να μας ο
δηγήσει σε θανατηφόρα ατυχήματα 
στα Μετέωρα;

Ακόμα κάτι: Οι αιώνες τώρα, κά
τοικοι των μοναστηριών, οι μοναχού 
προσπαθούν, και όχι μόνο τώρα τε
λευταία να μας κρατήσουν σε από
σταση από τα Μοναστήρια. Πρέπει 
τους βράχους πλησίον των μοναστη
ριών να σκαρφαλώνουμε με ευπρεπή 
ενδυμασία, όπως την κρίνουν εκεί
νοι. Σχεδόν όλοι συμμορφώνονται σ' 
αυτή την επιθυμία. Για τους υπόλοι
πους εκφράζω την παράκληση να 
μην εναντιωθούν. Είναι αυτονόητο 
πως οι σχέσεις των αναρριχητών υε 
τους μοναχούς πρέπει να είναι αρ
μονικές. Τίποτα δεν θα ήταν πιο δυ
σάρεστο και πιο κουτό από την έ- 
χθρα. Το πρόβλημα της ενδυμασίας 
βρίσκεται σε γεπονικά των μοναστη
ριών βράχια, όπως η Υψηλοτέρα με 
τις πανέμορφες διαδρομές της. Για 
το συμφέρον όλων μας απευθύνω έκ
κληση. σ’ εκείνους που θέλουν να 
αναρριχηθούν σ' αυτά τα βράχια κά
τω από υψηλές θρεμοκρασίες και με 
μεγάλη εφίδρωση, για το όνομα του 
Θεού, να επιδείξουν την απαραίτητη 
πειθαρχία.

Και τέλος μια ακόμη όχι και τόσο 
ασήμαντη ευχή: Οταν πρόσφατα α- 
ναρριχηθήκαμε στο Βόρειο φως 
(Nord liht) στην Ντούπιανη, κάτω από 
τη διαδρομή αναδυόταν δυσοσμία α
πό ένα σωρό σκουπιδιών. όπου κεί- 
τονταν κουτιά από αναψυκτικά, πα
κέτα από τσιγάρα, χαρτιά από σο- 
κολάτες και διάφορα άλλα. Σας πα
ρακαλώ φίλοι μου τέτοιες ασχήμιες, 
όπως η εγκατάλειψη σκουπιδιών κά
θε είδους, καθώς και η χωρίς ενδοια
σμούς ρίψη άδειων πακέτων από τσι
γάρα σε κάθε πιθανό ή απίθανο ση
μείο. αφήστε τις για εκείνους που δεν 
ξέρουν τι ομορφιά και τι πολύτιμο 
αγαθό αποτελεί η ανέγγιχτη, η απαλ
λαγμένη από σκουπίδια φύση. Αλλω
στε το σακουλάκι της μαγνησίας α
ποτελεί την ιδανική σακούλα για τέ
τοια μικροαπορρίμματα. Ετσι ολο
κληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την 
αποστολή του. Και πρέπει όχι μόνο 
τους εαυτούς μας αλλά και όλους 
τους άλλους, τους φίλους της αναρ
ρίχησης. να τους πείσουμε για την 
αξία της αισθητικής της αμόλυντης 
φύσης.

Εμείς οι ορεβάτες θέλουμε 
πραγματικά να διατηρήσουμε την ε
πίγνωση της αδιαμφισβήτητης αξίας 
του περβάλλοντος που πρέπει να πα- 
ραμείνει καθαρό.

Μετάφραση: Καπτη Φστούρου

ΜΕΤΕΩΡΑ: Οι νέες διαδρομές για 
το 1994

Kelch/Vorglpfei - KJeselmonster 
VII- * (Δισκοπότηρο)
(Routenverlauf: unten wie Nordweg, 
dann links davon) Βόρειος τοίχος 
Michael Eckert, A. Dursch, D. 
Lehnert, D. Hasse 4.4.1994

Kelchwachter - Alter Weg VI (Φύ
λακας Δισκοπότηρου) 
(Erstersteigung des kleinen 
Turmchens westilch oberhalb der 
Nordweg - Scharte)
Dirk Lehnert, M. Eckert, D. Hasse, A. 
Dursch, G. Lehmann. D. Exner 
4.4.1994

Fuchsstein (Gipfel im Trisklanostal. 
Ziegenfelsen-Gruppe, nordlich

oberhalb der Schaferei im Talende) 
Eichenwand IV+ * (rechts in der 
Westseite)
Dietrich Hasse, U. Hasse 26.4.1994

Grosser Ziegenfeisen
(Ziegenfeisen-Gruppe)
Ostwand V+ *
Dietrich Hasse, E. Seeliger, W. 
Horwath 9.5.1994

Ostlicher Zwlilingsturm 
TaJabschiuss VI- *
(Roulenverlauf: erst in der Nordseilte. 
dann in der hohen Talwand) 
Dietrich Hasse, J. Gerold, J. Wunsche 
23.5.1994

Monchahaube - Rouxorikante VH * 
(Nordkante) (B. κόψη)
Dietrich Hasse, U. Hasse 11.6.1994
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Ένα τοπίο δεν είναι, όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο απλώς σύνολο γης, φυτών και υδάτων. 
Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού πάνω στην ύλη'.

Οδυοσέας Ελάτης

Ο Dietrich Hasse, ο βΟχρονος 
Γερμανός αναρριχητής, ο ο
ποίος έχει αφιερώσει μεγάλο μέ
ρος της ζωής του την τελευταία 
20ετία για την οργάνωση του α- 
ναρριχητικούπεόίουτων Μετεώ
ρων, μας γνωστοποίησε πως την 
επόμενη χρονιά θα εκδώσει το 
συμπλήρωμα του αναρριχητικού 
οδηγού. Στα Μετέωρα έχουν αυ
τή τη στιγμή ανοιχτεί πάνω από 
500 διαδρομές ενώ ο υπάρχων ο
δηγός περιέχει γύρω στις 200. Ο 
κ. Hasse επεξεργάζεται ακατά- 
παυστα τα στοιχεία των νέων 
διαδρομών στο σχεδιασπκό 
πρόγγραματου υπολογιστή του.

Επίσης ο κ.Hasse μιας και λό
γω ηλικίας προετοιμάζεται να α
ποσυρθεί από την ενεργό αναρ
ριχητική δραστηριότητα εκδή
λωσε την επιθημία να αναλάβει 
Ελληνικός φορέας (Ε.Ο.Ο.Σ.) 
την αντικατάσταση των βιβλίων 
- κορφών των Μετεώρων (μόλις 
συμπληρώνονται). Φυσικά προ- 
σεφέρθει να παραδώοει όλα τα 
παλιά βιβλίατα οποία αποτελούν 
ένα πολύτιμο ιστορικό και στατι
στικό ντοκουμέντο. Αναμένονται 
θετικές εξελίξεις από την πλευ
ρά της Ε.Ο.Ο.Σ.

Υπογραμίζουμε πως θεωρού
με πια απόλυτα επιβεβλημένη τη 
φροντίδατων μετεώρων και από 
τους Ελληνικούς φορείς.Σίγου
ρα οι Γερμανοί έχουν πρωτοστα
τήσει στην οργάνωσητου πεδίου 
και έχουν ανοίξει την πλειονότη
τα των διαδρομών.

Ομως οι Ελληνες αναρριχη- 
τές διεκδικούν πια μια μεγάλη 
μερίδα στο ποσοστό των επανα
λήψεων. Και πάνω απ' όλα από 
το γεγονός πως τα Μετέωρα βρί
σκονται στην Ελλάδα απορρέει 
η υποχρέωσή μας για την ανάλη
ψη πρωτοβουλιών στην υποδομή 
αυτού του μοναδικού αναρρ. πε
δίου.

ΜΕΤΕΩΡΑ - ΠΑΣΧΑ 94

Μια (άτυπη πανελλήνια αναρ
ριχητική συνάντηση διεξήχθηκε 
στα Μετέωρα τις μέρες του Πά- 
σχα.

Παρά το βροχερό καιρό συ
γκεντρώθηκαν αρκετοί αναρρι- 
χητές από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, 
Κρήτη, Βέροια, Καβάλα, Γιάννε
να... Η διαμονή όπως πάντα ήταν 
στο φιλόξενο κάμπινγκ Καστράκι 
- Βράχος.

Ο αριθμός των αλλοδαπών α— 
ναρριχητών ήταν περιορισμένος

μιας και ο κύριος ογκος τους είχε 
επισκεφτείτα Μετέωρα λίγες μέ
ρες νωρίτερα κατά τη διάρκεια 
του Πάσχα των καθολικών. Με
ταξύ των Γερμανών αναρριχη- 
τών ήταν ο διάσημος Κουρτ Αλ- 
μπερτ ο οποίος προσήλθε κατό
πιν πρόσκλησης του D. Hasse για 
την ελεύθερη επανάληψη κά
ποιων δύσκολων διάδρομων. Οι 
εντυπώσεις τους από την αναρ
ρίχηση στα Μετέωρα ήταν θετι
κές. με εξαίρεση κάποιες εύκο
λες σχοινιές III ή IV σχεδόν ανα
σφάλιστες! (π.χ. την ντιρέκ στη 
'σταγόνα της βροχής’).

ΑΘΗΝΑ - Μια νέα υψηλού επι
πέδου διαδρομή.

Μια νέα διαδρομή, αντάξια 
του διαμετρήματος των γειτονι
κών της, "πλιέ των ονείρων’ και 
’Διέδρου της Σχιζοφρένειας’, α
νοίχτηκε από Ελληνικά χέρια, τις 
μέρες του Πάσχα.

Την Άθηνά' είχε ξεκινήσει το 
'67 ο Δημήτρης Σωτηράκης και 
ολοκλήρωσε ο υπογραφών μετά 
από 5ήμερη προσπάθεια με δια
φορετικούς "εθελοντές* σχοινο- 
ουντρόφους.

Μέσα από τις σελίδες των 
Κορφών απευθύνω ένα θερμό 
ευχαριστώ τους Δημήτρη Μπα
κάλη. Δημήτρη Μπουραζάνη και 
Βασλη Καρούμπη μαζί με τον ο
ποίο ολοκληρώθηκετελικά η δια
δρομή.

Σημειώνουμε πως αντικστα- 
στόθηκαν σχεδόν όλες οι ασφά
λειες που είχαντοποθετηθεί από 
το Σωτηράκη. κρίθηκαν δε. εντε
λώς ανεπαρκείς για μια ενδεχό
μενη σοβαρή πτώση.

Μετέωρα, το επψλητ ικό Αγιο Πνεύμα. Αιακρίνετοι η Γραμμή της ’Άθηνός’.

Το γεγονός θα πρέπει να μας 
προβληματίσει για την ποιότητα 
των βυσμάττων σε παλιές διαδρο
μές, ιδιαίτερα σε νεροσυρμές.

Σχεδόν όλη η ‘Αθηνά’ ελίσσε
ται σε νεροσυρμή, συχνά ελα
φρά αρνητική. Ο βράχος είναι εκ
πληκτικά στέρεος για νέα δια
δρομή μιας και το νερό έχει κα
θαρίσει τα σαθρά.

Η αρχή της διαδρομής βρί
σκεται στο σημείο που το μονο- 
πάτπ για το εκκλησάκι του Αγίου 
Πνεύματος εφαπεπταιτου βρά
χου. Η πρώτη σχοινιά με συνεχή 
δυσκολία και στα 45 μέτρα της, 
χρειάζεται καλά ’ανοίγματα’ και 
•14 σετάκια. Η δεύτερη σχοινιά ή 
νεροσυρμή παραμένει κάθετη 
μα αρκετά πιο εύκολη με όχιτό-

I
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oo πυκνά τις ασφάλειες: 40 μέ
τρα, 5 σετάκια. Στην τρίτη σχοι
νιά η κλίση πέφτει μα η νεροσυρ
μή γίνεται πιο λεία.

Προσοχή το σχοινί σας των 
45 μέτρων 6α φτάσει ίσα - ίσα στο 
ρελέ που βρίσκεται στο πάνω μέ
ρος του "κήπου”.

Η τέταρτη σχοινιά είναι μια 
εύκολη τραβέρσα ώς το σημείο 
που αντικρίζουμε την 5η σχοινιά, 
που είναι και το κλειδί της δια
δρομής. Μετά τα 4 πρώτα καρ
φιά (VI+) η σχοινιά ανοίχτηκε τε
χνητά. Φυσικά υπάρχει η δυνα
τότητα ελεύθερης ανάβασης η 
οποία πιστεύω πως δεν θ' αργή
σει να επιτευχθεί.

Στα σχέδιά μας είναι και μια 
μικρή παραλλαγή από την αρι
στερή νεροσυρμή η οποία φαίνε
ται λίγο πιο εύκολη.

Η 6η σχοινιά καταλήγει σε έ
να πιο βαθύ εναέριο λούκι που 
οδηγεί στην κορφή, 35m, 4 πλα- 
κέτες.

Φυσικά υπάρχει η δυνατότη
τα για ραπέλ της διαδρομής, 
τραβερσάροντας βέβαια ανάπο
δα την 4.η σχοινιά. Σημειώνουμε 
πως η πλειονότητα των ασφα
λειών είναι με βύσματα με χημι
κές ρητίνες που εξασφαλίζουν ε
κτός της αντοχής μεγάλη δάρ- 
κεια ζωής.

Υπογραμμίζουμε πως η δια
δρομή βρίσκεται στη σκιά από το 
μεσημέρι και μετά.

Αρης θεοδωρόπουλος

ΤΕΜΠΗ
Μια νέα διαδρομή

Στις 16/1/1994 ολοκληρώθηκε 
μια νέα αναρριχητική διαδρομή 
στα Τέμπη. Η διαδρομή καρφώ
θηκε σε δύοΣαββατοκύριακακαι 
βρίσκεται στο πέταλο που βρί
σκεται και η "Ελενα" αριστερά 
της 30 μέτρα περίπου. Η διαδρο
μή ονομάστηκε "Λουλούδιτου Α
γρού" και το ανάπτυγμα και η 
βαθμολογία της είναι 80 μ. VIII- 
Α, αποτελείται από τέσσερις 
σχοινιές και είναι δυνατή η επι- 
στροφή οττο ττρ τρετρ προνΤ ερ.

Τοποθετήθηκαν 19 πλακέτες 
και 9 καρφιά καθώς και δύο δια
μπερή. Για τη διαδρομή χρειάζο
νται 10 σετάκια και μερικοί ιμά
ντες. Η διαδρομή ανοίχθηκε από 
τους Μιχαηλίδη Π. και Γιωτάκη Γ.

αλλά δεν θα ολοκληρωνόταν χω
ρίς τη βοήθεια των Καραπιπέρη 
Χρήστου, Μποτέλη Θεοχάρη, 
Γκάλιου Γιώργου, Σαραντάκόυ 
Πατρικίου. Επίσης σαν Μιχαηλί- 
δης Π. θάθελα να ευχαριστήσω 
δια ονόματος τον "Κύριο Ιησού 
Χριστό" για την ψυχολογική βοή
θεια που μου παρείχε για την ο
λοκλήρωση της διαδρομής. Στο 
τρίτο ρελέ υπήρχε μέσα στη σπη
λιά φωλιά από αρπακτικό και 
χρειάζεται λίγη προσοχή για πι
θανή επιστροφή του. Η πρώτη ε
πανάληψη έγινε απότους Γ κάλιο 
Γ., Ανανιάδη X. στις 27/2/1994.

Παντ. Μιχαηλίδης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Υπενθυμίζουμε πως η 
φετεινή πανελλήνια αναρ
ριχητική συνάντηση θα γιι- 
νει μαζί με την ορειβατική 
στην Αστράκα - Γκαμήλα
ΟΤΟ δ'9*? _ Ο Λ I Qi ι_

λίου.
Ραντεβού λοιπόν στην 

Αστράκα! Η "Ηχώ των 
Βουνών" θα σας περιμένει 
εκεί!

ΚΟΡΦΕΣ + SK1

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/10/2018 11:42:52 EEST - 94.71.245.195



1

II
kEv^®^Qvj^rn.??gK.ffm 
go u«g5 riYja u,'J)-ti ο p αν. ώ vr
Ρρομων&στΦΜετεώρ®
^»jsass%S«^4te»Htes diE.v.T u,π ω σια κ

anmpSvS
νεωντδτσ-^

Γ(3α^ώτεά1&

ΛΥ,κρυΜσΛεΜΜ

fern i αςα κρ μ κπ ο λ ιΑρ

poM

εραΜιΐί σv (ujnjfco m-Ha s s eiffisifil 
ξΜβΙ&δί®®Μ&όχ&υ^™ωτη σ^ troy τη σ

miELmiEMjiJJiinim

Νέες διαδρομές

Η τρομακτική ορθοπλαγιά του Άλυσσου. Αριστερά 
δικρίνεται η σχισμή του "Δρόμου της 
επικοινωνίας" και δεξιά το αχνό λούκι και το 
οχιαμοδίεδρο της "Nordische Kombination". 
Φωτο. Α. θεοδωρόπουλου

Πέτρα: Φύλακας του Αγίου 
Πνεύματος
Όνομα: “Ο δρόμος των φίλθ)ν 
των Μετεώρων"
Πρώτη Ανάβαθη: Μπαταλογιάννης 
Χρηστός - Μπάτσιος Βαγγε'λης (5-98) 
Δυσκολία: VII(VII+) A1 150m. 
Μόνιμες ασφάλειες: Rl->2, R2->3, 
R3->9, R4->8, R5->7.
Σχόλια: Πολύ εντυπωσιακή και σοβα
ρή διαδρομή. Καλά ασφαλισμε'νη, μάλ
λον αδύνατον να γίνει εντελώς ελεύθε- 
ρη.

Πέτρα: Αλυσσος 
Όνομα: '‘Nordische Kombination” 
Πρώτη Ανάβαση: Jorg Brutscher, De
fier Augustin (23.4.98)
Δυσκολία: VII, 200m.
Μόνιμες ασφάλειες: Rl->5, R2->4, 
R3-> 12, R4->5, R5->5, R6->0. R7- 
>2, R8-> 1. R9-> 1.
Σχόλια: Μια μεγάλη για Μετε'ωρα και 
πάρα πολύ σοβαρή διαδρομή. Όλα τα 
είδη των σχισμών σας περιμε'νουν. 
Πάρτε τα friends σας και κρατήστε δυ
νάμεις για την τελική off with σχισμή!

0 ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΏΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
(Φύλακας του Αγίου Πνεύματος)
ΜΠΑ ΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
15-25m-2H-IV-RP
25-25m-3H-VI-RP
35-35m-9H- VII-RP
4S-30m-3H-A2
S5-2Sm-7H-VII+?

ΓΛΚΧ*

aseasss

f|
f
1

!
!

Πέτρα: Πυξάρι
Όνομα: “Καληνύχτα”
Πρώτη Ανάβαση: Βαγγε'λης Μπάτσιος, 
Uwe Russler 
Δυσκολία: VII, 100m.
Μόνιμες ασφάλειες: Rl->9, R2->8, 
R3->2.
Σχόλια: Το μαύρο συμπαγές λούκι που 
ξεκινά πάνω από το νεκροταφείο του 
Καστρακίου. Προσοχή στη σχετικά α
νασφάλιστη τρίτη σχοινιά.

«
«
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ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ
στην ημοργο

Δέκα ώρες από το λιμάνι του Πειραιά, στις ό
μορφες Κυκλάδες και συγκεκριμένα στη μονα
δική Αμοργό ήρθε ο καιρός ν' ανοιχθούν οι 
πρώτες σύγχρονες διαδρομές.

Η Destivelle στα Μετέωρα!
Η διάσημη Γαλλίδα ορειβάτης Catherin Destivelle μαζί με το σύζυγό της 
Trie Decamp (οδηγό βουνού, καθηγητή ENSA) 8α είναι οι επίσημοι προ
σκεκλημένοι της Ε.Ο.Ο.Α. στην Πανελλήνια συνάντηση (18-20 Σεπτέμ
βρη)·
Το διάσημα ορειβατικό ζευγάρι επιθυμούσε να επισκεφτεί το Μετέωρα 

για τη λήψη φωτογραφιών. Μετά από επικοινωνία μέσω internet με τον 
Άρη θεοόωρόπουλο και σχετική ενημέρωση της Ε.Ο.Ο.Α. προσκαλέστηκε 

επίσημα για τη συνάντηση.
Ελπίζουμε να πάρουμε μια μικρή γνώση από τις ικανότητάς τους και τις μοναδικές ε
μπειρίες τους στον ΑλπινισμοΙ

12 ΚΟΡΦΕΣ

Τρεις αναρριχητές από 
το ΒΟΛΟ, μέλη του ΕΟΣ 
ΒΟΛΟΥ από τις 4 έως 
11 Ιουλίου βρέθηκαν 
στο μικρό, βρόχινο και 
“σμαραγδένιο” νησί της 
Χοζοβιώτισσας.
Εκεί στην Αιγιάλλη, το 
μικρό λιμάνι στο βορειο
δυτικό κομμάτι του νη
σιού ανοίχθηκαν οι πιο 
κάτω διαδρομές:
1. Στην περιοχή του οι
κισμού ΠΟΤΑΜΟΣ, στο 
γερό κομμάτι βράχου 
σκαρφαλώθηκαν οι ε
ξής διαδρομές:

α. “ΤΟ ΓΑΛΑΖΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΜΑΓΓΙΤΣΗ” 30m VII- 
β. “ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ ΣΟΥ” 40m VI 
Στην πρώτη διαδρομή υπάρχουν ανοξείδωτα ΙΟάρια 
βύσματα και ρελέ με αλυσίδα και ναυτικά κλειδιά. Συ
νολικά 11 βύσματα.
Στη δεύτερη διαδρομή υπάρχουν δύο σχοινιές των 20 
μέτρων. Η διαδρομή είναι ως εξής (σχήμα 1).
2. Στη χώρα, στο κάστρο σκαρφαλώθηκαν στο πίσω 
μέρος του βράχου δυο διαδρομές.
α. “ΑΓΡΙΑ I" 25m VI+, β. “ΑΓΡΙΑ II” 25m IV εδώ υ
πάρχουν βύσματα για αναρρίχηση σε TOP ROPE.
3. Στο δρόμο για τη Λαγκάδα, στο μεγάλο “πέταλο” 
-στροφή αριστερά, η χαρακτηριστική κόψη:
“Η ΚΟΨΗ ΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ" 120m V+.
Η διαδρομή σκαρφαλώθηκε μόνο με καρύδια και αρ
κετούς ιμάντες.
Για τις mo πάνω διαδρομές τα σχόλια είναι:
-ποιότητα βράχου: αρκετά καλή 
-ασφάλειες: πολύ καλές ιδίως στην Ια.
-για καλύτερη αναρρίχηση στη διαδρομή 1 β, χρειάζε
στε 1 σειρά καρυδάκια και 1-2 μικρά friends καθώς 
και αρκετούς ιμάντες, ιδίως για τη διαδρομή 3. Πά
ντως η διαδρομή “ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΜΑΓ- 
ΓΙΤΣΗ” είναι μια πανέμορφη διαδρομή, σε κάθετο και 
αρνητικό τοίχο και χρειάζεται μόνο 9 σετάκια.
Για τις διαδρομές 1 α και 1 β υπάρχει σημαδεμένο μο
νοπάτι από το τέλος του δρόμου της Αιγιάλης για τον 
ποταμό έως ψηλά στο τέλος του οικισμού και μια τρα
βέρσα αριστερά πάντα σε σημαδεμένο μονοπάτι οδη
γούμαστε στη βάση του γερού κομματιού του βράχου.
Μ uT|puVGT| oiVul ΧΡ&μΟ μΓίλο Κΰί διΟΚμΐΤΙΚΓ|.

Στις διαδρομές δούλεψαν οι Ράνια Παναγιωτίδου, 
Γιάννης Γιαννάτος, Νίκος Μαγγίτσης ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες 0428-92328, 094- 
518439 Μαγγίτσης Νίκος
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ΒΑΡΑΣ0ΒΑ:
Ovoua: “Βαλ’ το χέρι σου και πιάσε”
θέση: Το χαρακτηριστικό σχισμοδίεδρο δεξιά από
τη “Heavy Metal”
Πρώτη ανάβαση: Άρης Θεοδωρόπουλος, θωμάς
Μιχαηλίδης
Ησερομηνια: Μάης ‘98
Δυσκολία: VI + , 55m
Μόνιμεε ασφάλειες: R1->5, R2->6.
Χρήσιιια υλικά: Μόνο σετάκια 
Σχόλια: Μια παλιότερη προσπάθεια του Κορρέ, 
που είχε μείνει ημιτελής. Η πρώτη σχοινιά έχει αρ
κετά σαθρά, που δεν χρειάζεται να τα πιάσετε ή 
να τα πατήσετε αρκεί να είστε προσεκτικοί. 
Κράνος, απαραίτητο. Η δεύτερη σχοινιά είναι ένα 
από τα ωραιότερα δίεδρα της Βαράσοβας. Νονός 
της διαδρομής ο Δημήτρης Κάραλης, και το σκω- 
πτικό τραγούδι που συνεχώς μουρμουρά:
“Ανέβηκα στην πιπεριά...” κτλ.
ΥΓ. Βάλτε το χέρι σας και πιάστε τη χαρακτηριστι
κή τρύπα αριστερά!!!

Νέα διαδρομή

ΚΟΡΦΕΣ 13
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Ω, ΜΑ ΠΌΤΕ ΠΙΑ, ρομαντικοί πεζοπόροι και προσκυνητές θα βρεθούμε και πάλι 
εκεί ψηλά στις γνώριμες μας κορφές τις τυλιγμένες στα σύννεφα, που με το νυχτερινό φως 
φτάνουν τ’ άστρα. Τις αμέτριρες αυτές χρυσές φλόγες τ’ ουρανού;

Ώ, μα πότε πια, θ’ ανασάνουμε τ’ αγέρι του βουνού, υπέροχα κι’ ελεύθερα, θα 
αισθανθούμε βαθιά την γοητεία του πάνω μας, θα γνωρίσουμε την μεταρσίωση, λυτρωμένοι 
απ’ το ψέμα της ζωής, που μας μολύνει;

Ώ, μα πότε πια, ξαπλωμένοι μακάρια κάτω απ’ την σκιά των μεγαλόκορμων ελατιών, 
βυθισμένοι στην ιερή σιωπή τους, κοντά στις ανθισμένες πλαγιές, στ’ όμορφο αυτό κέντημα 
με τα πολύχρωμα λουλούδια φορτωμένα πλάι-πλάι, δροσερά και παιχνιδιάρικα, που κινούν 
τα κεφαλάκια τους. Τις μαργαρίτες, τις ανεμώνες, τις κυκλαμιές;

Ώ, μα πότε πια θα βρεθούμε και πάλι εκεί ψηλά, που θα μας μεθά το μελωδικό 
κελάρυσμα του νερού της διπλανής πηγής, με την γάργαρη λαλιά του, και την εικόνα αυτή θα 
τη συμπληρώνει το τραγούδι του ερωτευμένου πουλιού, του κρυμμένου στο βάτο, κι ο χορός 
των Κρηνίδων νυμφών;

Ώ, μα πότε πια με τα τραγούδια μας τα ορμητικά σαν καταρράχτες, και τα χαρμόσυνα 
σαν τα πουλιά της αυγής, θ’ ανεβαίνουμε τις ανηφοριές και θα ροβολάμε στις κατηφορικές 
διάβες, μέσ’ απ’ τα μονοπάτια και τις χαράδρες, δίπλα απ’ τις λάκες όπου βελάζουν τα 
πρόβατα, κάτω απ’ τα ψηλώματα, τις κροσσωτές αυτές κορφούλες, στα ριζά των 
απόκρημνων γυμνών βράχων. Τ’ ατάραχα βουνά. Αυτά τα παλάτια της Φύσης;

Ώ, μα πότε πια θ’ αντικρίσουμε τους ανεμόδαρτους δρυμούς, την αγριάδα της 
βαρυχειμωνιάς, το παραμυθένιο χιονισμένο τοπίο, πετώντας με τα σκι μας στην κατηφοριά, 
σαν πτερωτοί άγγελοι μέσ’ το πέπλο της ομίχλης. Πότε θα ξαναδούμε την οργή της θύελλας, 
τους μεσονύχτιους ανέμους, τα κίτρινα φυλλώματα του φθινοπώρου το φούντωμα της 
άνοιξης που ανθεί και σβήνει γοργή, τη μαγεία του πρωινού φωτός, τη δύση αντίπερα του 
ηλίου, σκεπασμένη με τον κόκκινο μανδύα του;

«Ο ήλιος εβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο».
Ώ, μα πότε πια;

ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΛΑΚΗΣ
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΚΙ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ
ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΛΑΚΗ

Όταν εδώ και πενηντατρία χρόνια, στα 1896, γύρισα στην Ελλάδα, ύστερα από 
ένδεκα χρονών διανομή στο Βορρά, όπου από δώδεκα χρονών παιδί είχα μεταφυτευθή απ’ το 
πατρικό σπίτι της Πλάκας πήρα μαζί και τα σκι μου. Μου τα είχε χαρίσει, μια θεία μου, όταν 
ακόμα ήμουν μαθητής κάπου δεκάξι χρονών, μια βραδιά στο Δέντρο των Χριστουγέννων.

Ήταν απ’ τα μακριά, γιατί τότε στο Βορρά τα παιδιά παίζανε και με τα brake, τα 
κοντά. Τα κουβάλησα μαζί μου μάλλον για ενθύμηση, παρά για να τα χρησιμοποιήσω στην 
Ελλάδα, στη χώρα του ζεστού ήλιου, των απρόσιτων βουνών. Έτσι τ’ έριξα στην 
αποθηκούλα του σπιτιού, για να εμποδίζουν την παλιά μας υπηρέτρια, την κυρά Βασιλίκι'], σε 
κάθε τακτοποίηση.

Τι τα θέλει αυτά τα ξύλα ο κύριος Κώστας δε τα καίμε στη μπουγάδα;

Χρόνια αρκετά μένανε τα σκι κρεμασμένα κι’ άχρηστα. Αλλά, όπως όλα τα 
πράγματα, έτσι και τα σκι μου, είχαν το πεπρωμένο τους. Μια μέρα κουβεντιάζοντας για τα 
χειμερινά σπορ του Βορρά με τον πρώτο παιδαγωγό των μικρών βασιλοπαίδων, τον Ελβετό 
Σίνδλέρ, που τού έκανα φιλικά ρωσικό μάθημα, γιατί καθώς μου έλεγε θα πήγαινε για 
παιδαγωγός στην τσαρική οικογένεια κι’ ήθελε να ξέρη λίγα απ’ τη γλώσσα του τόπου, του 
είπα ότι έχω ακόμα τα παλιά μου σκι πεταμένα κάπου.

- Και δεν τα μεταχειριζόμαστε καμιά φορά στο Τατόι όπου το χιόνι μερικές φορές 
περνά τα Ελβετικά βουνά;

Συμφωνήσαμε. Μια μέρα λοιπόν του Φλεβάρη του 1904 ανεβήκαμε στο Τατόι, ο 
Σίνδλερ, οι δυο βασιλόπαιδες Γεώργιος και Αλέξανδρος (μικρά παιδιά τότε 12-15 χρονών) 
κι’ εγώ.

Οι δέστρες έπειτα από τόσα χρόνια, είχαν κάπου παραπέσει και χαθεί, βάξ δεν 
είχαμε πάρει μαζί μας, ούτε θα βρισκότανε φαντάζομαι τότε στην Αθήνα, στο παλάτι του 
Τατοίου όμως βρήκαμε ένα σπερματσέτο και μ’ αυτό αρχίσαμε να τρίβουμε τα σκι. Για 
δέστρες, κάποιος γερό θαλαμηπόλος του παλατιού, μας εξοικονόμησε κάτι ράντες και για 
μπαστούνια χρησιμοποιήσαμε ένα σκουπόξυλο, κι’ ένα μπαστούνι (που ίσως να ήτανε και 
του Γεωργίου του Α’). Μπήκαμε λοιπόν έτσι στον χορό και σαν απροετοίμαστος έπειτα από 
τόσα χρόνια, και σαν μέτριοι σκιέρ που ήμαστε, με κάποια προσοχή. Γρήγορα όμως πήραμε 
θάρρος και τσουλήσαμε απ’ τον κατήφορο του παλατιού ως τα βουστάσια του κτήματος κι’ 
ακόμα παρακάτω. Ο ενθουσιασμός μας δεν περιγραφόταν. Σκι στην Ελλάδα; Αυτό ήταν κάτι 
το εξαιρετικό!...

Όταν ο Βάϊσμαν, ο παλιός Δανός διευθυντής του Τατοίου, το διηγήθηκε, όπως μου 
έλεγε, στον Βασιλιά Γεώργιο τον Α’, στΐ|ν αρχή εκείνος δεν το πίστεψε, έπειτα όμως άρχισε 
να γελά. Αλλά το σπορ άρεσε στους μικρούς βασιλόπαιδες κι’ έπειτα από πολλά παρακάλια ο 
Σίνδλερ τους έκανε με προσοχή μερικούς μικρούς γύρους, για να τουμπάρουν σε λίγο.

Από εκείνο το καιρό όταν έπεφτε πολύ χιόνι στο Τατόι ή στην Κηφισιά ανέβαινα και 
έπαιζα, μόνος μου εννοείται, λίγες ώρες. Ένα αξιόλογο γύρο, για την εποχή, που βάσταξε 
αρκετές ώρες, κάναμε στην Κηφισιά με τον Πφένιγ της Οινοποιίας του κτήματος Τατοίου, 
και με ένα νεαρό Βέλγο, νομίζω τον υιό του πρέσβη, εννοείται πάντα με τα δικά μου σκι, που 
τα ξαναλάζαμε μεταξύ μας, γιατί άλλο ζευγάρι δεν υπήρχε τότε στην Αθήνα. Αργότερα έτυχε 
να κάνω σκι στην Κηφισιά προς το δημόσιο δρόμο του Τατοίου και με ένα άλλο Βέλγο, πάλι 
της πρεσβείας.
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Σε μια χιονοθύελλα των Αθηνών, νομίζω στα 1906, που το χιόνι μέσ’ την πόλη 
έφτασε τους 40-50 πόντους, δεν βάσταξα. Τα έδεσα και τσούλησα, με δρομολόγιο Κολωνάκς 
Κανάρη, Ακαδημίας, Γρηγορίου Ε’ και Πανεπιστημίου, όπου για να γλιτώσω από την μαρίδα 
που με καταδίωκε, χώθηκα σε ένα μαγαζί των Χαυτείων. Αυτό το επεισόδιο το γράψανε κ’ οι 
εφημερίδες με χτυπητούς τίτλους: «Αί Αθήναι Φιλανδία», «Η χθεσινή χιονοδρομία εντός της 
πόλεως».

Στην Πάρνηθα για τη δυσκολία της συγκοινωνίας, ανέβηκα αργότερα, δεκαπέντε 
χρόνια προτού γίνει ο δημόσιος δρόμος, την πρώτη χρονιά που έγινε το πρώτο Σανατόριο, 
στα 1914. Είχα φορτώσει τα σκι στο μουλάρι του μακαρίτη του γιατρού Θάλη, του διευθυντή 
του νοσοκομείου. Ανεβήκαμε από βραδύς μαζί, απ’ το παλιό μονοπάτι που περνά από τις 
Πόρτες και το πρωί μπήκα, μόνος φυσικά, σε κίνηση. Ο γιατρός που είχε περάσει δεκαπέντε 
χρόνια στην Ελβετία ενθουσιάστηκε, με παρακολουθούσε κουκουλωμένος στο χονδρό παλτό 
του ώρες ολόκληρες, και στο τέλος με περιποιήθηκε, μ’ ένα πλούσιο γεύμα.

Εδώ και είκοσι χρόνια ο αλησμόνητος Σπήλιος Αγαπητός, εξαιρετική ελληνική 
φυσιογνωμία, γνωρίστηκε στο σπίτι μου με τους παλιούς μου φίλους και συνεργάτες στις 
εκδόσεις των γνωστών μεγάλων συγγραμμάτων για την Ελλάδα, τους Ελβετούς Fred 
Boissonnas και Daniel Baud-Bovy. Μιλώντας για την φυσική ομορφιά της Ελλάδας και για 
την δημιουργία τουρισμού, θίξανε και το ζήτημα των χειμερινών σπορ. Ο Αγαπητός δεν είχε 
καταγίνει ως τότε με τα χειμερινά σπορ, ενδιαφερόταν όμως για κάθε κοινωνική πρόοδο. Δεν 
θυμάμαι λεπτομέρειες από την όμορφη αυτή πρωτοβουλία του αλησμόνητου μου φίλου. 
Άκρες μέσες, θυμάμαι μόνο ότι μια μέρα με ειδοποίησε να πάω στο ξενοδοχείο της Μεγάλης 
Βρετανίας, που θα συζητούσαμε για τα χειμερινά σπορ στην Ελλάδα κ’ άλλα. Την ίδια εποχή, 
στα 1929, αν καλά θυμάμαι, ιδρύθηκε και ο πρώτος Οργανισμός του Τουρισμού. Ήμουν κι 
εγώ ένα από τα έξη μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, κ’ έναν καιρό ο προσωρινός 
πρόεδρος του. Δεν είχα καιρό λοιπόν με τόσες άλλες ευθύνες, γενικές κι ατομικές, να 
καταγίνω και με τα χειμερινά σπορ. Ευτυχώς χάρις στην επιμονή του Σπήλιου Αγαπητού, που 
ήταν πρόεδρος πολλά χρόνια, και των καλών συνεργατών του Ε.Ο.Σ., κατορθώθη το θαύμα 
των χιονοδρομιών στην Ελλάδα. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα την προσπάθεια κι’ 
έπαιρνα μέρος στα εγκαίνια των καταφυγίων, στους αγώνες και σ’ ότι σχετικό. Σ’ αυτά τα 
χρόνια γίνηκαν πολλά, και θα γίνουν περισσότερα, φτάνει η αγαπημένη μας νεολαία να μην 
χάση την αισιοδοξία της για το μέλλον.

Τώρα όμως που γέρασα δεν ξέρω τι να κάμω με τα γέρικα μου σκι, που με 
εξυπηρετήσανε πενήντα οχτώ χρόνια Πρέπει όμως να σωθώ απ’ τις διαμαρτυρίες των δικών 
μου που φοβούνται μη τσακιστώ καμιά μέρα πάνω στα βουνά, και περάσω τα στερνά μου 
χρόνια με δεκανίκια. Αποφάσισα λοιπόν, μόλις χιονίσει στην Πάρνηθα, ν’ ανέβω να κάνω 
μερικές βόλτες κ’ έπειτα να τα κρεμάσω στο καταφύγιο για διακόσμηση, ανάμνηση και 
μίμηση των διαδόχων μας, των νέων σκιέρ.
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΛΑ

ΘΑΝΟΥ ΚΟΥΊΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γεγονός είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες στις οποίες 
καθυστερημένα εισήχθη και διεδόθη η χιονοδρομία. Και όμως είναι περίεργο ίσως, αλλά 
είναι επίσης γεγονός, ότι τα πρώτα ίχνη του σκι αυλάκωσαν το χιόνι της χώρας μας ήδη σε 
μια εποχή κατά την οποία τα σκι ήταν γνωστά μόνο στις Σκανδιναβικές χώρες και στις χώρες 
της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας και μόλις είχαν κάνει την εμφάνιση τους στις Άλπεις.

Τα πρώτα αυτά ίχνη χάραξε στα 1904 ο Κώστας Ελευθερουδάκης, μ’ ένα ζευγάρι σκι 
που είχε φέρει ήδη στα 1896 γυρίζοντας από τις χώρες του βορρά. Έτσι του ανήκει 
αναμφισβήτητα ο τίτλος του πρώτου Έλληνα χιονοδρόμου. Ο τίτλος του δεύτερου και τρίτου 
ανήκει στους βασιλείς Αλέξανδρο και Γεώργιο Β’, που πρωτόκαναν σκι επίσης στα 1904, 
παιδιά τότε, με το ζευγάρι του Κώστα Ελευθερουδάκη, που για πολλά χρόνια υπήρξε το 
μοναδικό στην Ελλάδα.

Η πρώτη αυτή εμφάνιση του σκι, που υπήρξε συμπτωματική, δεν είχε συνέχεια γιατί 
δεν συνυπήρξαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ίσως και γιατί έλειπε ένα συλλογικό όργανο που 
να υιοθετήσει το νέο τότε άθλημα και να το κάνει κτήμα των πολλών. Πέρασαν 32 χρόνια 
από την εισαγωγή του πρώτου σκι ως τη δημιουργίας οργανωμένης χιονοδρομικής κινήσεως. 
Στο διάστημα αυτό, δύο - τρία ζεύγη σκι που εισήγαγαν επιστρέφοντας από το εξωτερικό ο 
Νίκος Τσόρης, στα 1920, ο Σπήλιος Αγαπητός, αργότερα, ίσως και κανένας άλλος ακόμα, 
έμειναν πεταγμένα σε αποθήκες.

Το 1929 είναι ένα έτος κατά το οποίο μια πρωτοβουλία του Νίκου Τσόρη και το 
ενδιαφέρον του νεοσύστατου τότε Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών δημιούργησαν την 
πρώτη χιονοδρομική κίνηση.

Μια χειμωνιάτικη μέρα, στις αρχές του Μαρτίου 1929, ο Νίκος Τσόρης, που είχε 
μυηθεί στην χιονοδρομία από το 1906 στο εξωτερικό, παρουσιάστηκε άγνωστος στο ραφείο 
του Ηλία Νικόπουλου - και γραφείο τότε του Ορειβατικού Αθηνών - συστήθηκε και ρώτησε 
αν ο Σύνδεσμος θα ενδιαφέρετο για σκι. Η ιδέα ενθουσίασε τον Νικόπουλο, που κατά την 
παραμονή του στη Γαλλία είχε ακούσει για το άθλημα αυτό και την επόμενη Κυριακή ο 
Τσόρης και ο Νικόπουλος, μαζί με τον Κώστα Νάτση και τον Τόνη Βόλφ, οργάνωσαν 
ανάβαση στην χιονισμένη Πάρνηθα, όπου χιονοδρόμησαν, με το μοναδικό ζευγάρι σκι του 
Τσόρη, στο Παλιοχώρι, στην πίστα ακριβώς που χρησιμοποιείται και σήμερα.

Η χιονοδρομική αυτί] άσκηση έγινε στις 10 Μαρτίου 1929. Η ημερομηνία σώζεται σε 
ένα παλιό σημειωματάριο του Νάτση. Μάταια όμως θα το αναζητήσει κανείς στα αρχεία του 
Ε.Ο.Σ., ή σε δημοσιεύματα της εποχής εκείνης ή κατοπινά.

Αντίθετα, θα βρει να μνημονεύεται ως ημερομηνία της πρώτης χιονοδρομικής 
εκδηλώσεως η 23η Φεβρουάριου 1930, κατά την οποία έγινε μια δεύτερη άσκηση που θα 
αναφέρουμε παρακάτω. Φαίνεται περίεργο πως αγνοήθηκε η πραγματική πρώτη οργανωμένη 
εκδήλωση και μάλιστα εφόσον εκείνοι που έλαβαν μέρος σ’ αυτή εξακολούθησαν να είναι 
δρώντα στελέχη του Ε.Ο.Σ. Όμως το πράγμα εξηγείται αν ληφθεί υπ’ όψιν η σεμνότητα των 
πρωτοπόρων εκείνων της ορειβασίας και το γεγονός ότι, όπως συμβαίνει συχνά με τους 
πρωτοπόρους, δεν υπολόγιζαν πως γράφουν ιστορία. Άλλωστε κάποια σύγχυση θα προήλθε 
κι’ από το γεγονός ότι οι περισσότεροι της ομάδας του 1929 έλαβαν μέρος και στην άσκηση 
του 1930.

A nrA "r-Mt r nr/vivrr* 1 ΟΌ Ο   » ΑΊ Τ »» —-»ν« m/vA· —/>·Λίΐν w»jv κρίΐί ν 11 ιι/υ χ /ινι/ θον oiy^o uuwvij υι/vo^ouA ΟΛΟινυ l kj /pvJVv; — ιυ,
μέλη της ομάδας επέστρεψαν ενθουσιασμένα. Ο Νικόπουλος έσπευσε αμέσως να παραγγείλει 
δύο ζεύγη σκι στο εξωτερικό, ένα για τον εαυτό του και το άλλο για τον ορειβάτη Γιώργο 
Παππά.

Τον άλλο χρόνο , μόλις χιόνισε στην Πάρνηθα, έγινε νέα άσκησης με σκι στο 
Παλιοχώρι. Ήταν 23 Φεβρουάριου 1930, πού όπως είπαμε σημειώνεται στα αρχεία του
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Ε.Ο.Σ. και στα «Εκδρομικά» της εποχής εκείνης, ως ημερομηνία της πρώτης χιονοδρομίας 
στην Ελλάδα. Την ομάδα αποτελούσαν τώρα ο Νίκος Τσόρης, που είχε εν τω μεταξύ εκλεγεί 
Πρόεδρος του Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών, ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, Πρόεδρος του 
Ορειβατικού Συνδέσμου Πατρών, και τέσσερα μέλη του Ορειβατικού Αθηνών, ο Ηλίας 
Νικόπουλος, ο Κώστας Νάτσης, ο Άρης Γωαννίδης και ο Πλάτων Ταβλαρίδης. Η ομάδα 
ασκήθηκε με τρία ζεύγη σκι, δηλ. του Τσόρη και τα δύο καινούργια του Νικόπουλου, που 
διέθετε. Η συμμετοχή στην εκδήλωση αυτήν των Προέδρων των δύο ανεξάρτητων 
Ορειβατικών Συνδέσμων που υπήρχαν τότε είναι χαρακτηριστική και δείχνει το ενδιαφέρον 
που προκάλεσε το νέο άθλημα στον κύκλο των ορειβατών.

βλέπουμε λοιπόν πως η χιονοδρομική κίνησης στην Ελλάδα δημιουργήθηκε από τον 
Ορειβατικό και μάλιστα προτού αυτός αποκτήσει την ομοσπονδιακή του συγκρότηση που 
πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουάριου 1930.

Το 1930 πέρασε χωρίς άλλη χιονοδρομική εκδήλωση. Ήδη όμως από το έτος αυτό ο 
Ε.Ο.Σ. άρχισε να λαβαίνει διάφορα μέτρα για την οργάνωση της χιονοδρομίας. Μεταξύ 
άλλων συνέστησε την προότη Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας, της οποίας τα μέλη ήσαν οι Γ. 
Αφεντούλης, Γ. Ζαρίφης, Ν. Τσόρης, S. Baud-Bivy και von Hervey. Τον ίδιο χρόνο έγιναν 
και οι πρώτες ενέργειες στο Γενικό Επιτελείο Στρατού «διά την εισαγωγήν εις το στραύτεμα 
των σκι προς εξυπηρέτησιν των μεθορίων στρατιωτικών μονάδων εις τα ορεινά μας σύνορα», 
που χαρακτηρίζουν την ευρύτητα με την οποία ο Ε.Ο.Σ. ευθύς εξ αρχής αντιμετώπισε την 
ανάπτυξη του σκι στην χώρα.

Συγχρόνως, καθώς η ορειβατική ιδέα τον πρώτο αυτόν χρόνο της ομοσπονδιακής 
συγκροτήσεως άρχισε να απλώνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, άρχισε να διαδίδεται και η 
χιονοδρομία. Τον χειμώνα του 1930-1931 το Τμήμα Πατρών αποκτά τα πρώτα του σκι και 
όπως φαίνεται από μια φωτογραφία της εποχής ενός σκιέρ στο Πήλιο, το Τμήμα Βόλου είχε 
αποκτήσει και αυτό τον πρώτο χιονοδρόμο του. Στα βουνά της Φλώρινας, εξ άλλου, όπου 
κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχαν κάνει σκι μερικοί ξένος Γάλλοι κυρίως, 
στρατιωτικοί των συμμαχικών δυνάμεων, εμφανίσθηκε τον χειμώνα αυτόν, κατά πάσα 
πιθανότητα, και Έλληνας χιονοδρόμος.

Στο μεταξύ ο αριθμός των σκι αύξανε. Ήδη από το καλοκαίρι του 1930 εισήχθησαν 
μερικά ζευγάρια με ιδιωτική πρωτοβουλία και αργότερα, στις αρχές του χειμώνα, εισήγαγε 
και ο Ε.Ο.Σ. είκοσι ζευγάρια από τη Σουηδία. Από τρία ζεύγη σκι εν ενεργεία στις αρχές του 
1930, στο τέλος του χρόνου υπήρχαν τριάντα περίπου.

Με τα πρώτα χιόνια, τον χειμώνα του 1930-1931, άρχισαν να γίνονται μερικές 
ασκήσεις στην Πάρνηθα και αργότερα οι πρώτες ασκήσεις στο Παναχαϊκό, από τους πρώτους 
χιονοδρόμους των Πατρών. Γρήγορα όμως οι φιλοδοξίες των πρώτων εκείνων ορειβατών- 
χιονοδρόμων οδήγησαν σε πεδία πιο ενδιαφέροντα. Στις 23 Φεβρουάριου 1931 έγινε η πρώτη 
χειμερινή ανάβασης με σκι στην Ελλάδα. Μια πολυμελής ομάδα του Ε.Ο.Σ. πήγε στον 
Παρνασσό. Με κέντρο τα Καλύβια της Αράχωβας οι χιονοδρόμοι είχαν την ευκαιρία να 
ασκηθούν για δύο-τρεις μέρες συστηματικότερα με την καθοδήγηση μερικών ξένων φίλων 
του Ε.Ο.Σ. Τρεις χιονοδρόμοι μάλιστα ανέβηκαν στον Γεροντόβραχο. Λίγες μέρες αργότερα 
μια άλλη ομάδα ξένων και Ελλήνων, που χρησιμοποιούσε σκι όπου μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν, ανέβηκε για πρώτη φορά στις κορυφές του Παρνασσού, στις 16 Μαρτίου, 
και στο Σκολιό του Ολύμπου, στις 20 Μαρτίου. Τρία μέλη, ο Γουσταύος Ντοριέ και ο 
Ηρακλής Ιωαννίδης, που είχαν εκπαιδευθή στο εξωτερικό, και ο Κώστας Νάτσης, ανέβηκαν 
στον Μύτικα.

Έτσι ο χειμώνας του 1930-1931 υπήρξε εκείνος κατά τον οποίον άρχισε ουσιαστικά 
η διάδοση της χιονοδρομίας στην Ελλάδα. Η πρόοδος που σημειώθηκε τότε ήταν 
αξιοσημείωτη και πολύ περισσότερο αν ληφθούν ύπ’ όψιν τα όσα απαιτεί η χιονοδρομία στα 
πρώτα της βήματα.

Ο επόμενος χειμώνας, του 1931-1932, σημείωσε σταθμό στην ιστορία της ελληνικής 
χιονοδρομίας με την οργάνωση των πρώτων αγώνων.

Η επίσημη οργάνωση αγώνων, και μάλιστα Πανελληνίων, έγινε δυνατή αφού ο 
Ε.Ο.Σ. περιέλαβε επισήμως τη χιονοδρομία στους σκοπούς του. Στις 28 Ιανουάριου 1932, 
έκτακτη γενική συνέλευση τροποποίησε το Καταστατικό, περιλαμβάνοντας τα χειμερινά
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αθλήματα στους σκοπούς του Ε.Ο.Σ. και από τότε η χιονοδρομία αποτέλεσε για τον 
Σύνδεσμο το έτερο σκέ)χ>ς - όπως επιτυχώς χαρακτηρίσθηκε - των επιδιώξεων του.

Τρεις αγώνες που οργανώθηκαν τον χειμώνα αυτόν περιέλαβαν μόνο το αγώνισμα 
δρόμου αντοχής, και μάλιστα μειωμένης αποστάσεως, γιατί η τεχνική κατάρτιση των τότε 
χιονοδρόμων δεν επέτρεπε την διεξαγωγή αγώνων καταβάσεων. Περιέλαβαν όμως κατηγορία 
γυναικών, καθώς και μια προσωρινή κατηγορία, για όσους είχαν μάθει σκι στο εξωτερικό.

Οι πρώτοι αγώνες σκι που έγιναν στην Ελλάδα ήταν στο Τοπικό Πρωτάθλημα του 
Τμήματος Αθηνών, που ετελέσθη στην Πάρνηθα στις 31 Ιανουάριου 1932 με συμμετοχή 26 
αθλητών και παρουσία 250 θεατών. Η διαδρομή, που είχε μήκος περίπου 1500 μέτρα, 
καθορίσθηκε από την Αγία Τριάδα στο Παλιοχώρι με επιστροφή.

Έπειτα από την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων αυτών αποφασίσθηκε η τέλεση 
Πανελληνίων Αγώνων, που προκηρύχθηκαν για τις 21 Φεβρουάριου στο Παναχαϊκό. Στους 
αγώνες αυτούς θα λάβαιναν μέρος οι αθλητές των Τμημάτων Αθηνών και Πατρών. Η 
κατάσταση όμως του χιονιού προκάλεσε την αναβολή των αγώνων και την μετάθεση τους 
στην Πάρνηθα, όπου έγινα στις 6 Μαρτίου 1932 με συμμετοχή 20 περίπου αθλητών του 
Τμήματος Αθηνών. Η διαδρομή, που υπολογίσθηκε σε 6500 μέτρα, χαράχθηκε από την Αγία 
Τριάδα στο Κανταλίδι με επιστροφή.

Λίγο αργότερα, στις 14 Μαρτίου, έγιναν στο Παναχαϊκό οι Τοπικοί Αγώνες του 
Τμήματος Πατρών με συμμετοχή 7 ανδρών και 2 γυναικών.

Η οργάνωση αγώνων, και μάλιστα Πανελληνίων, με την στοιχειώδη τεχνική 
κατάρτηση των τότε αθλητών, υπήρξε ασφαλώς πρόωρη, γεγονός όμως είναι ότι ωφέλησε 
πολύ την χιονοδρομία γιατί προκάλεσε ενδιαφέρον σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Ο αριθμός των σκι, που στο τέλος του 1931 ήταν 60 ζεύγη, αύξησε ακόμα, έτσι που 
στο τέλος του 1932 υπήρχαν 200 ζεύγη, από τα οποία 60 περίπου στο Τμήμα Πατρών, μερικά 
στο Τμήμα Βόλου και Θεσσαλονίκης (που είχε και αυτό αρχίσει την χιονοδρομική του δράση 
από τον προηγούμενο χρόνο) και τα υπόλοιπα το Τμήμα Αθηνών. Όλα τα σκι αυτά ήταν 
κοινά τουριστικά γιατί δεν είχαν διαδοθεί ακόμα οι τεχνικές βελτίωσης των αγωνιστικών σκι.

Την ίδια εποχή, κατά το 1931 και 1932, κατασκευάσθηκαν για πρώτη φορά ελληνικά 
σκι. Τα Τμήματα Αθηνών και Πατρών πρώτα, και το Τμήμα Θεσσαλονίκης αργότερα, 
παρήγγειλαν επιτοπίως μερικά ζεύγη. Αργότερα, το Τμήμα Αθηνών, θέλοντας να 
κατατοπισθεί καλύτερα στις δυνατότητες κατασκευής επιμελημένων σκι, παρήγγειλε 40 
ζεύγη σε ελληνικό εργοστάσιο. Τα σκι αυτά - που έμειναν γνωστά ως «ψάλτικα», από το 
όνομα του κατασκευαστή τους - καθώς και τα σκι που κατασκεύασαν τα άλλα Τμήματα και 
διάφοροι ιδιώτες, δεν κράτησαν παραπάνω από ένα ή δύο χρόνια. Γι’ αυτό και 
εγκαταλείφθηκε από τότε η προσπάθεια για την επιτόπιο κατασκευή σκι. Συνέλαβαν όμως 
και τα ελληνικά αυτά σκι στην διάδοση του αθλήματος γιατί μ’ αυτά εξυπηρετήθηκαν νέοι 
χιονοδρόμος που δεν θα είχαν την ευκαιρία να μυηθούν κατ’ άλλον τρόπο, εξ αιτίας των 
περιορισμών της εισαγωγής και του μεγάλου κόστους των ξένων σκι.

Η μεγάλη πρόοδος της χιονοδρομίας κατέστησε πολύ γρήγορα ανεπαρκή τον θεσμό 
της συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής. Η διοίκηση του Ε.Ο.Σ. καλείται ήδη να κατευθύνει 
ένα άθλημα που παρουσίαζε πολλά τεχνικά προβλήματα και εντελώς ιδιότυπα. Για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την καλύτερη διοίκηση του αθλήματος ιδρύονται 
το 1932, με ειδικό κανονισμό, οι Όμιλοι Χιονοδρόμων πλησίον των Τμημάτων και ο 
Σύνδεσμος (αργότερα Ένωσης) Ομίλων Χιονοδρόμων πλησίον της Κεντρικής Επιτροπής 
(αργότερα Κεντρικού Συμβουλίου) του Συνδέσμου. Τα όργανα αυτά συνεστήθησαν ως 
όργανα διοικητικά, δεν περιορίσθηκαν δηλαδή σε συμβουλευτικό μόνο ρόλο αλλά είχαν και 
εκτελεστικές εξουσίες για την διαχείριση των χιονοδρομικών ζητημάτων μέσα σε 
καθορισμένα πλαίσια.

Ένα από τα πρώτα μελήματα του Συνδέσμου Ομίλων Χιονοδρόμων ήταν η εκπόνηση
-TVW mi Τ->Λ n VAIl If Λ11/Μ Μ/ΤΠΛΜ Δ 'V/ZVV* · Tr/~y*\ <νη·Λ.β^) vvOviVC 'rr/VK'* Auv'/vir-v» —Λ«
ν\Λ» VV/V vlVw AVVilVv» ΙΛ/pOV Λ X. J \>J V VAJ V ? /CV V O/wp/VI jl/ I |Ko npv/»j c» J ivp HJ 1 J \J (, | | V 1VCV ipitvi |

Επιτροπή του Ε.Ο.Σ., στις 28 Δεκεμβρίου 1932. Ο πρώτος αυτός κανονισμός πραγματεύεται 
κυρίως την οργάνωση αγώνων δρόμου αντοχής, γιατί το επίπεδο τεχνικής των τότε αθλητών 
δεν επέτρεπε την τέλεση άλλων αγωνισμάτων.

Στις 3 Φεβρουάριου 1933, έκτακτη συνέλευση του Ε.Ο.Σ πρόσθεσε στο Καταστατικό 
άρθρο που καθορίζει την διοικητική οργάνωση της χιονοδρομίας μέσα στα πλαίσια του
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Ε.Ο.Σ. Η τακτική γενική συνέλευση που συνήλθε την ίδια μέρα προέβη, σύμφωνα με το νέο 
άρθρο, στην έγκριση των Κανονισμών του Συνδέσμου Ομίλων Χιονοδρόμων και των Ομίλων 
Χιονοδρόμων. Οι κανονισμοί αυτοί χορήγησαν σημαντική αυτοδιοίκηση στους 
χιονοδρόμους, τουλάχιστον, σ’ ότι αφορά τα τεχνικά ζητήματα. Από την ημέρα αυτί] η 
διοίκηση της χιονοδρομίας ανατίθεται ουσιαστικά στους χιονοδρόμους.

Και εδώ μπορούμε να πούμε πως τελειώνουν τα πρώτα βήματα της ελληνικής 
χιονοδρομίας.
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ
(ΓΕΩΡΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)*

Α.Α. ΤΣΙΜΙΚΑΛΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Τρεις μεγάλες ορεινές ομάδες διακρίνονται στην Πελοπόννησο, σχηματικά βέβαια 
κάπως, όμως σε τρόπο που διευκολύνει μια γενικότατη εποπτεία.

Η πρώτη μπορεί να ονομασθεί το Βορεινό Τείχος και περιέχει μια ολόκληρη σειρά 
από ψηλά βουνά, αρχίζοντας από τον Παναχαϊκό και τελειώνοντας στην Ζήρεια, με συνέχεια 
προς το Αιγαίο, με τον Αγροκόρινθο και τα βουνά του Σοφικού. Η δεύτερη είναι το 
Αρκαδικό Υψίπεδο με την ποικιλία των βουνών που το περικλείει. Η τρίτη περιλαμβάνει τα 
δύο λακωνικά βουνά: Ταύγετο και Πάρνωνα.

ΤΟ ΒΟΡΕΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ 

Παναχαϊκό

1. Το βουνό αυτό έχει μερικές χάρες. Καλά πεδία για σκι και εξαιρετική θέα στον 
ΓΙατραΐκό κόλπο, την Βαράσοβα και τα βουνά της Αιτωλίας. Επίσης τη θέση του κοντά στα 
αστικά κέντρα και καλή ορειβατική οργάνωση, αυτοκινητόδρομο έως τα 1000 μέτρα και το 
αρτιότερο καταφύγιο.1 Δεν έχει όμως ούτε άξια λόγου δάση, ούτε ενδιαφέρουσες 
διαμορφώσεις βράχων.

Μορφολογία

2. Ο όγκος του είναι πλατύς, χωρίς πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι 
βορειοδυτικές πλαγιές του χωρίζονται σε δύο μεγάλα τμήματα από μια ρεματιά που 
κατεβαίνει από την περιοχή της κορυφής. Το νοτιότερο από τα τμήματα αυτά είναι ο Βωδιάς.

3. Ανεβαίνοντας στις πλαγιές του άλλου τμήματος (είναι η συντομότερη ανάβαση 
από την Πάτρα) φθάνουμε χωρίς πολύ κόπο στο πρώτο καταφύγιο (το άλλο, ψηλότερα, δεν 
έχει ακόμα συμπληρωθεί). Βρίσκεται στο χείλος της ρεματιάς που αναφέραμε πιο πάνω. 
Μετά το καταφύγιο ακολουθεί πλαγιά πολύ απότομη που οδηγεί στο υψίπεδο του Βωδιά. 
Απλόχερες πτυχώσεις, με λίγο κατέβασμα, καταλήγουν στην Λάκα Πρασούδι (πηγή). Εδώ 
είναι η τοποθεσία του δεύτερου καταφυγίου. Η ανάβαση στην κορυφή (Παλαβού Πύργος 
1927) είναι πολύ εύκολη και σύντομη.

Οι ανατολικές και νότιες πλαγιές είναι αρκετά απότομες (σχηματίζονται οι κορυφές 
Κοκκινόβραχος 1490 και Χιονίστρα 1613) και συμπλέκονται στα χαμηλώματα με τα δυτικά 
αντερείσματα του Κλωκού.

* Μέρος εργασίας με βάση τις παραδόσεις του συγγραφέα στην Ορειβατική Σχολή του Τμήματος Αθηνών του 
Ε.Ο.Σ. Το κεφάλαιο «Η Πίνδος» δημοσιεύτηκε στο Βουνό, 1946, σ. 82-92.
1 Ως την εποχή της εχθρικής κατοχής. Οπου και πιο κάτω γίνεται λόγος για καταφύγια, ορεινά ξενοδοχεία, κτλ. 
Εννοείται η προπολεμική εποχή.
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Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Προσπέλαση.

4. Η γεωλογική σύσταση και του βουνού αυτού δεν είναι διάφορη από τα γειτονικά: 
ασβεστόλιθοι και κερατόλιθοι ποικίλουν την εξωτερική του όψη, πάνω σε στρώμα από 
φλύσχη.

5. Ξεχωριστή σημασία έχει το Παναχαϊκό για το σκι. Το ύψος του και η θέση του, 
ελεύθερη προς τα βορινά, δημιουργούν προιμότερη και διαρκέστερη χιόνωση. Οι αναβάσεις 
διευκολύνονται με την καλή συγκοινωνία και το άρτιο καταφύγιο. Υπάρχουν πλαγιές εύκολες 
και άλλες πολύ δύσκολες που είναι και οι χαμηλότερες (κατάβαση Βωδιά). Οι λάκκες γύρω 
στο Πρασούδι και οι πλαγιές της ψηλής κορυφής είναι κατάλληλες για αρχάριους.

6. Οι αναβάσεις στο Παναχαϊκό αρχίζουν συνήθως από την τοποθεσία Ζάστοβα 
(συνοικισμός τσοπάνηδων που κατοικείται μονάχα το καλοκαίρι), τέρμα του δημοσίου 
δρόμου από την Πάτρα.

Κλωκός

Μορφολογία

1. Συνολικά αποτελείται από έναν ιδιαίτερο ορεινό όγκο, που περικλείεται στα 
ανατολικά από τα αντερείσματα του Χελμού, στα νότια από τα πρόβουνα του Χελμού και του 
Ερυμάνθου και στα δυτικά του Παναχαϊκού.

2. Η κορυφή (1780) βρίσκεται σε κοντινή σχετικά απόσταση από την παραλία 
(Αίγιο), ώστε με την απότομη έξαρση της δίνει στο συγκρότημα ένα έκδηλο χαρακτήρα 
ψηλού βουνού.

3. Και εδώ η ρεματιά του Σελινούντα χωρίζει το βουνό σε δύο τμήματα, το 
ανατολικό που περιλαμβάνει και την κορυφή και το δυτικό.

4. Στα χαμηλώματα επικρατούν χωματόβουνα καλλιεργήσιμα, που αλλάζουν στο 
οροπέδιο του Αγίου Γεωργίου (κατάλληλο για αεροδρόμιο) σε ορεινή διαμόρφωση. Ο όγκος 
της κορυφής, που αρχίζει αμέσως μετά το οροπέδιο, παρουσιάζει κυρίως ασβεστολιθικά 
πετρώματα με τάση απότομων καμπυλοτήτων προς τα ανατολικά, τα δυτικά και τα νότια.

5. Στα ανατολικά η ραχοκοκαλιά της κορυφής στενεύει τόσο, ώστε από το οξύτερο 
σημείο της, όπου το ορεινό ξενοδοχείο της Φτέρης, να δίνεται εκτεταμένη θέα στα γύρω 
βουνά και στις, με το απότομο χαμήλωμα του Κλωκού, σχηματιζόμενες κοιλάδες, που τον 
χωρίζουν από αυτά. Προς τα νότια οι πλαγιές της κορυφής είναι αρκετά απότομες καθώς και 
προς τα δυτικά. Νοτιοανατολικά της κορυφής οι πλαγιές της περικλείουν το χωριό Φτέρη και 
συνεχίζονται προς όλες τις διευθύνσεις με σύμπλεγμα από χαμηλά χωματόβουνα.

Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.

6. Στην γεωλογική σύσταση του βουνού επικρατεί ο σχιστόλιθος. Οι απότομες 
πλαγιές γύρω από την κορυφή παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον και αποτελούν κατάλληλο 
πεδίο αναρριχητικής ασκήσεως. Σε λίγα όμως σημεία είναι απρόσιτες με κοινή εξάρτυση.

7. Το σκι δεν' μπορεί να χρησιμεύσει πολύ γιατί τα χαμηλώματα είναι πυκνά 
δασωμένα και οι πλαγιές της κορυφής απότομες. Γύρω από το χωριό Φτέρη υπάρχουν 
πλαγιές αρκετά κατάλληλες, αν' και το χιόνι τους δεν είναι συνήθως αρκετό, αφού δεν είναι 
εκτεθειμένες στον βοριά.

8. Τουριστικά ο Κλωκός έχει μεγάλες δυνατότητες. Η θέση του κοντά στην 
σιδηροδρομική γραμμή και στο Αίγιο (λιμάνι με τακτική ατμοπλοϊκή συγκοινωνία) μπορεί να 
του φέρει πολλούς επισκέπτες (υπάρχει καθώς είδαμε μικρό ορεινό ξενοδοχείο κοντά στη 
Φτέρη). Οι φυσικές καλλονές του βουνού μπορούν να προσελκύσουν και πολλούς 
περαστικούς, γιατί ο Κλωκός συνδέεται στενά με τον Χελμό και το Ερύμανθο και αξίζει να 
περληφθεί και αυτός στην διαδρομή που θα γίνει στα ψηλά εκείνα και πλέον πολυσύχναστα 
βουνά.
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Διαδρομές

α) Αίγιο - χωριό Φτέρη - κορυφή - κατάβαση προς Μοναστήρι Ταξιαρχών, 
β) Εξερεύνηση της νότιας πλαγιάς της κορυφής και των γύρω αντερεισμάτων, με 

κατάβαση σε σημείο του δημοσίου δρόμου Πατρών - Καλαβρύτων.

Ερύμανθος

1. Το δεύτερο από τα τρία πιο ενδιαφέρονται βουνά του Μόριά (Ταύγετος - 
Ερύμανθος - Χελμός) συνδυάζει αλπική διαμόρφωση με μαλακά και δασωμένα χαμηλώματα.

Μορφολογία

2. Από μακριά (από τα Καλάβρυτα π.χ.) ο Ερύμανθος παρουσιάζει όψη οροσειράς 
που θυμίζει γοτθική εκκλησία, με πλήθος οξυκόρυφων πύργων και πυργίσκων. Τον αποτελεί 
ένας όγκος προς τα βόρια και ανατολικά, από τον οποίον ξεχωρίζουν κατά τα δυτικά ο 
απλόχωρος κώνος της ψηλότερης κορυφής, του Ωλονού (2228), και νοτιότερα η 
ραχοκοκαλιά της δεύτερης σε ύψος κορυφής που, ελάχιστα χαμηλότερη (2220), έχει πάρει το 
όνομα του βουνού (Ερύμανθος - Προφήτης Ηλίας).

3. Ο βασικός όγκος παρουσιάζει στα ψηλώματα πολλά αλλεπάλληλα χοανοειδή 
ανοίγματα που στενεύοντας στα χαμηλά σχηματίζουν ρεματιές. Στη σύσταση του εδάφους 
κυριαρχεί ο φλύσχης. Στα ανατολικά το ελατόδασος είναι πυκνό ως την κορυφή Καλλιφώνι 
(1998), που αποτελεί το ψηλότερο σημείο του όγκου αυτού. Στις δυτικές πλαγιές τα δάση 
γίνονται αραιότερα

4. Οι δυτικές πλαγιές του κύριου αυτού όγκου συνδέονται με ένα στενό διάσελο 
(Στάνη Κατσιδήμα περίπου 2000) προς την κορυφή Ωλονός. Νοτιότερα συνεχίζονται οι 
πλαγιές σε απότομη χωματένια μορφή και καταλήγουν σε σύμφυση με το ανατολικό άκρο 
της ραχοκοκαλιάς της δεύτερης σε ύψος κορυφής Προφήτης Ηλίας. Το πέρασμα κατά μήκος 
της πλαγιάς αυτής, ανάμεσα στις βάσεις των δύο κορυφών, είναι κάπως δύσκολο σε εποχή 
χειμώνα, μάλιστα με γλιστερό χώμα ή χιόνι.

5. Η κορυφή Ωλονός αποτελεί, καθώς είδαμε πιο πάνω, ένα απλόχωρο κώνο. Η 
ανάβαση του από την Στάνη Κατσιδήμα απαιτεί 45’ και δυσχεραίνεται αρκετά από 
κατεσπαρμένους βράχους ή αποσαθρωμένη επιφάνεια και πετρώματα. Στις νότιες και τις 
δυτικές πλαγιές της, που βλέπουν προς τον Αχαϊκό κάμπο, σχηματίζεται ένα πυκνό, 
καινούργιο ελατόδασος.

6. Η δεύτερη κορυφή (Προφ. Ηλίας) βρίσκεται σε κάποιο σημείο μιας στενόμακρης 
ράχης, που αρχίζει από τις νότιες πλαγιές του βασικού όγκου, νοτιότερα από την τοποθεσία 
Στάνη Κατσιδήμα και τον Ωλονό. Και η κορυφογραμμή ακόμα, καθώς και οι πλευρές της 
ράχης, είναι βραχώδες και πολύ ψηλά κομματιασμένη ώστε, στα ανατολικά της ιδίως, να 
επιβραδύνεται πολύ η πορεία. Η διάβαση καλλίτερα ακολουθεί ακριβώς την κορυφογραμμή, 
με ωραία θέα προς τις τόσο λίγο γνωστές ορεινές διαμορφώσεις της Φολόης (κορυφή Αστράς 
1755, χαρακτηριστική πυραμίδα). Προς τα δυτικά οι βράχοι αραιώνουν και παρουσιάζονται 
μάλιστα μερικές χωματένιες πτυχές, για να υποχωρήσουν και πάλι μπρος στην καθαρά 
βραχώδη ασβεστολιθική σύσταση της πλαγιάς, που χαμηλώνει προς τον Αχαϊκό κόλπο. Αν 
ξαναρθσύμε στα ανατολικά βλέπουμε ότι αρκετά σημαντικά κομμάτια του βασικού όγκου - 
που δεν εμφανίζει τίποτε το ιδιαίτερο σε αλπική διαμόρφωση - χωρίζονται από αυτόν με 
κάπως χαμηλά διάσελα. Έτσι ξεχωρίζουν οι κορυφές Καλλιφώνι (1998), Μαχαιράς (1876) 
και Μουγγίλα. Επίσης η διάβαση της Χαλανδρίτσας χωρίζει κατά τα βόρεια ένα κομμάτι του 
κυρίου όγκου, τον Αγιοβλασίτικο Ερύμανθο. Και τα κομμάτια αυτά δεν έχουν διαφορετική 
σύσταση. Τις ίδιες απλόχωρες καμπύλες του βασικού όγκου και τα ίδια πυκνά ελατοδάση.
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Γεωλογική σύσταση. Χλωρίδα. Νερά.

7. Τα κύρια γεωλογικά συστατικά του βουνού είναι κερατόλιθος, πλακώδης 
ασβεστόλιθος (και μερικές άλλες κατηγορίες από τον ίδιο) και φλύσχης.

8. Εκτός από τα άφθονα ορεινά ρέματα, που κατεβαίνουν ανώνυμα στους γύρω 
κάμπους, στα νότια σχηματίζεται ο ομώνυμος με το βουνό ποταμός Ερύμανθος. Έχει την 
αρχή του στις νότιες πλαγιές του κύριου όγκου και της ψηλότερης κορυφής. Στον δρόμο του 
όμως δέχεται και όλα τα νερά της ανατολικής πλαγιάς της Φολόης.

9. Το βουνό είναι στις χαμηλότερες πτυχές του πυκνά δασωμένο από έλατα.

Ιστορία. Συγκοινωνίες. Τουριστική άποψη.

10. Ο Ερύμανθος, ο Ταΰγετος και η Κυλλήνη (Ζήρεια) είναι τα βουνά του Μόριά που 
αναφέρει ο Όμηρος. Η κατοπινή ιστορία, ενώ βρίσκεται σε κάποια αλληλεπίδραση με τον 
Ταΰγετο, δεν ασχολήθηκε με τον Ερύμανθο. Στους χρόνους μονάχα της Φραγκοκρατίας η 
βαρωνεία της Χαλανδρίτσας, που είχε την έδρα της στην ομώνυμη τοποθεσία της διαδρομής 
Πατρών - Καλαβρύτων, φέρνει για λίγο το όνομα του Ερύμανθου στο ιστορικό προσκήνιο.

11. Για τον ορειβάτη ο Ερύμανθος έχει το πιο ποικίλο ενδιαφέρον. Η εξερεύνηση του 
βασικού όγκου με τα πυκνά του δάση πρέπει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ οι καλοκαιρινές 
και χειμερινές αναβάσεις στις δυτικές πλαγιές του και στις δύο ψηλές κορυφές προσφέρουν 
θέλγητρα, τόσα όσα λίγα βουνά.

Ο αυτοκινητόδρομος Καλαβρύτων - Πατρών δημιουργεί, με μια σύντομη 
διακλάδωση προς το Χάνι Μίχα, όπου βρίσκεται καλά οργανωμένος θερινός συνοικισμός 
(ξενοδοχείο και ξύλινες καλύβες), κατάλληλο ορμητήριο σε ύψος 1000 μ. περίπου. Ο δρόμος 
Καλαβρύτων - Πύργου επιτρέπει την προσπέλαση των ανατολικών και νότιων τμημάτων, 
ενώ κυρίως για την επιστροφή, προσφέρεται ο αυτοκινητόδρομος Πατρών - Ερυμάνθειας.

12. Χιονοδρομικές αναβάσεις στην περιοχή των ψηλών κορυφών παρέχουν μεγάλο 
ενδιαφέρον και διευκολύνονται από την βάση στο Χάνι Μίχα και τα τσοπανοκάλυβα και 
άλλα κτίσματα (τυροκομεία κλπ.), στη θέση Κατσιδήμα.

Διαδρομές

α) Από Χάνι Μίχα - Στάνη Κατσιδήμα (με ανάβαση ψηλής κορυφής). Κατόπιν 
ανάβαση στην κορυφή Ερύμανθος και κατάβαση στο χωριό Ερυμάνθεια (Καλέντζι), 
δημόσιος δρόμος προς Πάτρα, ή αντιθέτως.

β) Από Χάνι Μίχα - Μονή Αγ. Βλασίου — κορυφή Αγιοβλασίτικου Ερυμάνθου.
γ) Από Χάνι Μίχα — κορυφή Καλλιφώνι, με κατάβαση προς το διάσελο που ξεκινά 

από την θέση Στλανη Κατσιδήμα και από εκεί προς την ψηλή κορυφή, με κατάβαση στο 
χωριό Καλέντζι, ή προς την κορυφή Ωλονός με επιστροφή στο Χάνι Μίχα.

Φολόη

1. Ξεχωριστό ίσως βουνό, αν και θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως αφού δεν την 
χωρίζουν από τον Ερύμανθο διάσελα χαμηλά, αποτελεί συνέχεια του βουνού αυτού.

2. Ο κύριος όγκος της Φολόης περιορίζεται ανατολικά από την κοιλάδα του ποταμού 
Ερύμανθου, βόρεια από χαμηλές πτυχές που ξεκινούν από την κορυφή Ερύμανθος, και 
δυτικά από τα χωματόβουνα που καταλήγουν στον κάμπο της Ηλείας. Σχηματίζεται στην 
βορινή πλευρά του βουνού η κορυφή Αστράς (1755) σε σχήμα πυραμίδας.

3. Γενικά το βουνό δεν έχει μεγάλη βλάστηση. Επικρατούν χαμόκλαδα.
4. Η νότια παρυφή του διαπλατύνεται σε εκτεταμένο οροπέδιο, που αρχίζει νοτιότερα 

από το χωριό Δίβρη και φθάνει ως του Λάλα, κατάφυτο από αγριοβελανιδιές, ίσως το 
μεγαλύτερο σε έκταση δάσος του είδους αυτού στην Πελοπόννησο.
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5. Το βουνό διασχίζει ο δημόσιος δρόμος Καλαβρύτων - Πύργου και έτσι η ανάβαση 
του ευκολύνετατ

Χελμός

Μορφολογία

1. Το πιο εκτεταμένο σε μήκος βουνό του βορινού τείχους. Αποτελείται από τον 
δυτικό όγκο (ψηλές κορυφές) και τον νότιο. Ανάμεσα τους, σε μεγάλη απόσταση, βρίσκεται 
μια αλληλοδιαδοχή από ψηλές δασωμένες ράχες που, πολύ σχηματικέ παρμένες, έχουν όψη 
σαμαριού.

2. Το συγκρότημα των ψηλών κορυφών έχει στα δυτικά του έκδηλη τάση σφαιρικών 
καμπυλοτήτων. Οι δυτικές και οι νότιες πλαγιές του ανεβαίνονται εύκολα. Λιγότερο εύκολα 
οι βόρειες όπου αρχίζει κάπως βαθμιαία η απότομη κλίση της ανατολικής πλευράς. Περίπου 
στα 1700 μέτρα, ανάμεσα στα απλόχωρα αντερείσματα των κορυφών, ανοίγεται η 
χαρακτηριστική λάκκα Ξερόκαμπος. Οι κορυφές υψώνονται ανατολικά απ’ αυτή και 
εξακολουθούν και μετά το ύψος της να είναι ευπρόσιτες. Η ανατολική όμως όψη τους είναι 
τόσο βραχώδης και απότομη, που η μορφή της μπορεί να εξηγηθεί με ένα τιτανικό χτύπημα 
που καταφέρθηκε στην κορυφή και προκάλεσε κατακόρυφη διάσπαση του όγκου της και 
κατάρρευση ολόκληρου του ανατολικού της τμήματος, ως ύψος 1000 και λιγότερο μέτρων. 
Οι ανατολικές πλαγιές είναι προσιτές μόνο με αναρρίχηση. Μονάχα η ρεματιά της Στυγός 
που τις διασχίζει προσφέρει διάβαση, η οποία, με κάποια προσοχή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και χωρίς ορειβατική εξάρτυση.

3. Οι ψηλές κορυφές του Χελμού παρουσιάζουν, καθώς είδαμε, προς το μέρος του 
Ξερόκαμπου, δηλ. κατά τα βορειοδυτικά, καμπυλότητες με σχεδόν σφαιρική τάση, που την 
ακολουθούν και τα αντερείσματα τους ως το υψίπεδο αυτό. Π.χ. το ύψωμα Αυγό πολύ 
χαρακτηριστικό, καθώς φαίνεται από το μονοπάτι Καλαβρύτων - Ξεροκάμπου (είναι το 
πρώτο δεξιά από το μονοπάτι αυτό καθώς φθάνουμε στο υψίπεδο). Η βαθμιαία ανύψωση των 
αντερεισμάτων αυτών δημιουργεί μια κυκλοτερή κορυφογραμμή, που περιβάλλει τον 
Ξερόκαμπο από τα δυτικά έως τα νότια και διευκολύνει την ανάβαση προς τις κορυφές από 
τα ΔΔΝ, ως του Πουλιού την Βρύση, όπου η τοξοειδής κορυφογραμμή συμφύεται με τις 
κορυφές. Εδώ καταλήγει και μια χούνη, που αρχίζοντας από τον Ξερόκαμπο οδηγεί 
κατευθείαν προς το σημείο της συμφύσεως της κυκλικής κορυφογραμμής προς τον τελικό 
όγκο των κορυφών. Είναι φανερό πως στο σημείο αυτό της συμφύσεως δημιουργείται 
διάσελο, που παρέχει μάλιστα την πιο εκτεταμένη θέα στα δυτικά του Χελμού βουνά. Εδώ, 
σε ελάχιστη απόσταση από του Πουλιού την Βρύση, έχει ιδρυθεί το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. 
που είναι, μαζί με το Α’ του Ολύμπου, το ψηλότερο στην Ελλάδα (2100 μ.) και βρίσκεται 
στην καλύτερη ορεινή τοποθεσία από κάθε άλλο. Είναι εξαιρετικά εκτεθειμένο στους 
ανέμους που αναμοχλεύουν το πέπλο της ομίχλης τις χειμωνιάτικες νύχτες.

4. Ακολουθώντας το διάσελο του καταφυγίου στον άξονα του προς τα ανατολικά, 
ψηλώνουμε λίγο και βρισκόμαστε σε ευρύχωρο υψίπεδο, σε ύψος όχι πολύ λιγότερο από 
2200 μ. Σε ανοιξιάτικη ή καλοκαιρινή μέρα κάνει εντύπωση η ζωηρή φωτεινότητα του 
οροπεδίου αυτού, με το όνομα Θανασάδες, που διαγράφει τόξο ανοικτό προς τα ανατολικά. 
Στην αριστερή του άκρη (βορινή) βρίσκεται η κορυφή Νεραΐδόραχχη και στη δεξιά (νότια) η 
ψηλότερη, Αετόραχχη. Η τελευταία καθώς φαίνεται από το μέσο του οροπεδίου ή τη 
Νεραΐδόραχχη δείχνει καθαρά την εικόνα μιας απλωμένης φτερούγας πουλιού, που 
σχηματίζεται με κατάλληλη διάταξη σχιστολιθικών στρωμάτων.

5. Ανατολικά από το σημείο εισόδου στους Θανασάδες και στην κατεύθυνση του 
διάσελου του καταφυγίου, οδηγεί μια πολύ ρηχή πτυχή το Αλογοδιάσελο. Στην έξοδο του 
από ανατολικά αρχίζει η ρεματιά της Στυγός.

6. Ο μεσαίος όγκος χωρίζεται από τον νότιο με το ρέμα του Κράθι (ροή προς τα 
βόρεια περίπου) στο οποίο καταλήγει με κάμψη ορθής γωνίας η ρεματιά της Στυγός. Η 
ρεματιά του Κράθι δέχεται και τα νερά από τα υψώματα που περικλείουν από τα νότια τη
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Στύγα και προχωρούν ανατολικότερα από τον καταρράκτη της για να συμπλεχθούν με τις 
ράχες του μεσαίου όγκου. Η διάβαση από το σημείο της συμπλοκής αυτής είναι πολύ 
δύσκολη.

7. Η μορφή του μεσαίου όγκου δεν έχει τίποτε ξεχωριστό. Οι αυστηρές γραμμές των 
κορυφών, καθώς φαίνονται από τα ανατολικά, αμβλύνονται σε πυκνά δασωμένες ράχες.

8. Τον νότιο όγκο (γενική ονομασία Ταρτουβάνα) που κρέμεται πάνω από την 
κοιλάδα της Φενεού χαρακτηρίζει η κορυφή Τριανταφυλλιά (περίπου 2100) σε μορφή ορθού 
κυλίνδρου, με απλόχωρο θόλο που ξεπροβάλλει από τον κάλυκα που σχηματίζουν τα γύρω 
αντερείσματα σε αρκετό ύψος.

Γεωλογική σύσταση. Χλωρίδα. Νερά.

9. Σε βάση ασβεστολιθών πετρωμάτων, ξεσχισμένων από διαβρώσεις που 
χρονολογούνται από τις παλαιότερες γεωλογικές περιόδους (οι πτυχές της έχουν κατεύθυνση 
προς τα ΒΔ), υπήρχαν μικροί παγετώνες.

Τα πετρώματα του Χελμού είναι κυρίως ασβεστόλιθοι διαφόρων κατηγοριών 
(Τριπόλεως, Ωλονού, κλπ.), κερατόλιθοι, σχιστόλιθοι. Υπάρχουν και στρογγυλώματα από 
φλύσχη.

10. Πυκνά ελατοδάση καλύπτουν το βουνό ως τα 1900 μέτρα περίπου.
11. Παλαιότερα ελυμαίνοντο τον Ξερόκαμπο και τις γύρω πλαγιές επικίνδυνες για 

τους ανθρώπους αγέλες λύκων. Τώρα έχουν εκλείψει.
12. Από τον Χελμό ξεκινά προς τα βόρεια ο ποταμός Κράθις. Οι πηγές του είναι ο 

καταρράκτης της Στυγός.. Εκβάλει κοντά στην Ακράτα. Και ο ονοματοποιημένος Βουραϊκός 
αντλεί τα περισσότερα νερά του από τις πλαγιές του Χελμού. Η κοίτη του, σχηματισμένη 
μέσα σε ορθοπλαγιές του Χελμού δεξιά, και των αντερεισμάτων του Κλωκού αριστερά, με 
μια γιγανπαία κλιμάκωση βραχωδών όγκων που δημιουργούν πολυθόρυβους καταρράκτες, 
σκιασμένους με πλατάνια, προκαλεί μεγάλη αίσθηση στον ορειβάτη. Γι’ αυτό οι επισκέπτες 
του βουνού πρέπει καμιά φορά να παραλείψουν το ταξίδι με το παράλληλο στην ρεματιά 
οδοντωτό σιδηρόδρομο και να διασχίσουν σε αμεσότερη επαφή τη ρεματιά.

Κατά τα νότια ο Ερύμανθος δέχεται και πολλά νερά του ομώνυμου βουνού. Από τις 
νότιες πλαγιές πιθανόν του Χελμού, άλλ’ εξ ίσου πιθανός του Σαϊτά (βλ. Το Αρκαδικό 
Υψίπεδο), με κατεύθυνση γενικά νοτιοδυτική, πηγάζει ο Λάδων που διασχίζει σχεδόν 
παράλληλα προς τον Χελμό τα απλόχωρα χαμηλώματα μεταξύ του βουνού αυτού και της 
βορινής κορυφής του Αρκαδικού Υψιπέδου. Η ρεματιά του είναι μοναδική στον Μόριά και 
από τις πιο ενδιαφέρουσες στην Ελλάδα.

Ο Ερύμανθος, ο Λάδων προμηθεύουν τα περισσότερα νερά στον Αλφειό που, μικρό 
σχετικά ποτάμι, κατεβαίνει από τα βουνά της Γορτυνίας για να συμβάλει με αυτούς κοντά 
στην Ολυμπία.

Ιστορία. Συγκοινωνίες. Τουριστική άποψη.

13. Υποστηρίζεται πως ο Χελμός συμπίπτει με τα αρχαία Αροάνεια. Οι μαρτυρίες 
είναι τόσο λίγες ώστε η εκδοχή αυτί) επικρατεί αφού δεν βρίσκεται υλικό για να 
αντικρουστεί.

14. Ο Χελμός συνδέεται περισσότερο με την μυθολογία παρά με την ιστορία. Στα 
νερά της Στυγός βλέπει η αρχαία μυθολογία μια τοποθεσία που αρμόζει για να αποτελέσει τη 
σκηνή του φοβερού όρκου των Θεών. Και πραγματικά καμία άλλη σε όλα τα ελληνικά 
βουνά, δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει ότι ταιριάζει περισσότερο. Αυτό ακριβώς δείχνει πως 
ο αρχαίος κόσμος, από τους προϊστορικούς χρόνους, γνώριζε λεπτομερώς τα βουνά.

15. Π φραγκοκραπα περιελαβε το βουνο στην βαρονια των Καλαβρύτων. Το όνομα 
των βαρόνων de la Tremouille αποθανατίζει το χαρακτηριστικά οξυκόρυφο και ελατόσκεπο 
ύψωμα με το όνομα Τρεμούλάς, που βρίσκεται αριστερά, κοντά στην είσοδο του 
Ξερόκαμπου από το μονοπάτι Καλαβρύτων.
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16. Το βουνό μπορεί να προσπελαστεί ευκολότερα από τα Καλάβρυτα, τέρμα του 
οδοντωτού σιδηροδρόμου και του αυτοκινητόδρομου από την Πάτρα. Από εκεί τέσσαρες 
ώρες υπεραρκούν για το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ., που βρίσκεται καθώς είδαμε πιο πάνω, πολύ 
κοντά στις κορυφές και τη χαράδρα της Στυγός.

Την τελευταία καλίτερα την κατεβαίνουμε, γιατί αντίθετα οι δυσκολίες 
πολλαπλασιάζονται. Φθάνουν 3.30’ - 4 ώρες πορείας για το χωριό Γουναριάνικα ξεκινώντας 
από το καταφύγιο. Στην κατάβαση ακολουθούμε από την γέννηση του το ρέμα του Κράθς 
που στην αρχή του είναι μια πολύ απότομη, αλλά ρηχή, με αλλεπάλληλους καταρράκτες 
τροφοδοτούμενους από τα χιόνια, ρεματιά. Το ρέμα αποτελεί το βυθό της μεγάλης χοάνης η 
οποία πλαισιώνεται από την τοξοειδή κορυφογραμμή που συγκλίνει κατά τα ανατολικά. 
Χαμηλότερα η χοάνη στενεύει και γίνονται πιο κυριαρχικές οι σχιστολιθικές διαμορφώσεις 
των γύρω βράχων, σε σχήματα βαθιά ρυτιδωμένα και κομματισμένα. Όσο χαμηλότερα 
προχωρούμε, αν μάλιστα συμπέσει να είναι η πορεία απογευματινή, τόσο γίνεται το 
περιβάλλον εντελώς ξέχωρο και σπάνιο, ίσως μοναδικό, και μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
προσομοιάζει σε τοπίο Σελήνης. Η εντύπωση κορυφώνεται στο αντίκρισμα του καταρράκτη 
της Στυγός που σχηματίζεται στην αριστερή πλαγιά, μονοκόμματη σκοτεινόχρωμη πλάκα 
100-120 μέτρων ύψους. Το μόνο πέρασμα για να συνεχισθεί η πορεία προς τα κάτω είναι 
τόσο κοντινό στο σημείο που πέφτουν τα νερά του καταρράκτη ώστε να είναι προβληματική 
η διάβαση του σε εποχή μεγάλης ροής.

17. Ο Χέλμος απέκτησε νωρίς το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. και έτσι συγκεντρώνει 
ανέκαθεν' πολλούς χιονοδρόμους. Το καταφύγιο είναι χτισμένο τόσο ψηλά ώστε τα οροπέδια 
γύρω από την κορυφή είναι ευκολότερα προσιτά και αποτελούν ως τώρα τα μοναδικά πεδία 
σκι στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται από ένα τόσο κοντινό καταφύγιο.

18. Γενικά τα ορεινά σπορ βρίσκουν στον Χέλμο ιδεώδες ευκαιρίες, ιδίως για 
εξερευνήσεις στην ανατολική πλαγιά του βορινού όγκου και στην χαράδρα της Στυγός.

Διαδρομές

Καλάβρυτα ή Μέγα Σπήλαιο - Ξερόκαμπος - Καταφύγιο Ε.Ο.Σ.
Μαζέϊκα ή Σούδενα - Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. Από εκεί κορυφές. Κατάβαση στη Στύγα - 

Μεσορούγι - Σόλο - Ζαρούχλα - νότιες κορυφές - Φενεό ή Σαραντάπηχο.

Ζηρεία

Μορφολογία

1. Πολύ σχηματικά, η εικόνα του βουνού αυτού είναι εκτεταμένη πυραμίδα. 
Ξεχωρίζουν καθαρά οι ακμές των πλευρών της καθώς ψηλώνουν προς την τελική κορυφή, αν 
και κάπως ακανόνιστα, π.χ. εκείνη που ξεκινά από τα ΝΝΑ του καταφυγίου του Ε.Ο.Σ., 
αμέσως μετά το μονοπάτι προς τα πριόνια και ψηλώνει περνώντας από την τοποθεσία Λάκκα 
προς την κορυφή (2376).

2. Νοτιότερα από την κορυφή σχηματίζεται ένα μικρό οροπέδιο, ο κάμπος της 
Ζήρειας, που κυριαρχείται από τον ψηλότερο όγκο της. Το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. βρίσκεται 
στην πλαγιά ενός υψώματος που περιορίζει το οροπέδιο αυτό προς τα νότια. Οι βορινές 
παρυφές του οροπεδίου κατεβαίνουν όχι πολύ απότομα στα χαμηλώματα.

3. Και εδώ έχουμε την μεγάλη ρεματιά της Φλαμπουρίτσας (αρχαία ονομασία: 
ποταμός Σύθας) που εισχωρεί ως την καρδιά του βουνού. Αρχίζει λίγο χαμηλότερα από την 
κορυφή Πλάκα, με κατεύθυνση προς τα νότια και περνά μέσα από πυκνά ελατόσκεπες 
πλαγιές. Τα νερά της κινούν μερικά πριόνια. Με τη ρεματιά αυτή ξεχωρίζει κατά τα 
ανατολικά ιδιαίτερος ορεινός όγκος η Πέρα Ζήρεια ή Γυμνό Βουνό (2115).

4. Άλλη χαράδρα, πολύ ψηλότερη και ρηχή, οδηγεί από τις λάκκες του καταφυγίου 
προς τα βορινά χαμηλώματα και τα Ανω Τρίκαλα.
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5. Προς τα ανατολικά ορίζει το βουνό το οροπέδιο της Στυμφαλίας, προς τα νότια οι 
ράχες που χωρίζουν τη Στυμφαλία από τη Φενεό και η Φενεός. Προς τα δυτικά απλόχωρα 
υψίπεδα δημιουργούν ένα σύνδεσμο με το Χελμό. Εδώ βρίσκεται το Σαραντάπηχο, κέντρο 
παραθερισμού.

Γεωλογική σύσταση. Χλωρίδα

6. Σε αντίθεση προς την ενιαία όψη που έχει η Ζήρεια προς τα έξω έρχεται ο 
εσωτερικός της πλούτος διαμορφώσεων, εκτός από τον σχηματισμό κοιλάδων, ο οποίος δεν 
είναι τόσο πολύπλοκος, όπως π.χ. στο Χελμό. Και εδώ επικρατεί ο ασβεστόλιθος. Μεταξύ 
των ασβεστολιθικών πετρωμάτων βρίσκονται και μερικά κροκαλλοπαγή. Στα ανώτερα ύψη 
είναι έκδηλες διαβρώσεις καρστικής μορφής. Τα προϊόντα τους είναι κυρίως εκτεταμένες 
σάρες. Οι ερευνητές βρίσκουν υπολείμματα παγετώνων.

7. Τα ελατοδάση της Ζήρειας είναι πυκνά στα χαμηλώματα. Εκλείπουν όμως αρκετά 
χαμηλότερα από άλλα βουνά.

Ιστορία. Συγκοινωνίες.

8. Το βουνό είναι η αρχαία Κυλλήνη. Υπάρχουν ίχνη της λατρείας του Ερμή: το 
ομώνυμο σπήλαιο που δεν απέχει πολύ από το καταφύγιο του Ε.Ο.Σ. Βρίσκεται 
νοτιοανατολικά απ’ αυτό, κοντά στην κορυφή του υψώματος του Πουλιού ο Όχτος (1760) 
και στην πλαγιά του που βλέπει προς τη ρεματιά της Φλαμπουρίτσας. Η σπηλιά αποτελείται 
από αλληλοδιάδοχους θαλάμους με σταλακτίτες.

9. Και το βουνό αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα όσο και ο Παρνασσός. Το 
προσεγγίζουν αυτοκινητόδρομοι ως τα Τρίκαλα της Κορινθίας και από τα νότια ως τα Κιόνια 
της Στυμφαλίας. Υπό κατασκευήν βρίσκεται η προέκταση του προς τη Καστανιά και τη 
Γκούρα. Μπορεί λοιπόν να συγκεντρώνει ολοένα περισσότερους επισκέπτες, κυρίως για 
χειμερινά σπορ. Εκτεταμένα πεδία σκι βρίσκονται σε όλες τις πλαγιές ολόγυρα από την ψηλή 
κορυφή, πολύ ευπρόσιτες χάρη στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ.

Διαδρομές

Α) Άνω Τρίκαλα - Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. με κατάβαση προς: 
α) Σαραντάπηχο, στις απλόχωρες πτυχές μεταξύ Ζήρειας και Χελμού, 
β) Χωριό Γκούρα στη λεκάνη της Φενεού. Από εκεί εύκολη προσπέλαση του Σαϊτά 

(Μαινάλου) ή Σκίπιζας ή και του δημόσιου δρόμου Καστανιάς - Στυμφαλίας - Κιάτου.
γ) Το χωριό Κιόνια, επάνω στον αυτοκινητόδρομο Καστανιάς - Κιάτου στην όχθη 

της Στυμφαλίας (ενδιαφέροντα ερείπια γοτθικής εκκλησίας των χρόνων της Φραγκοκρατίας).
δ) Ρεματιά Φλαμπουρίτσας και διάβαση της από το ψηλότερο σημείο της ως την 

έξοδο της κοντά στα Άνω Τρίκαλα.

Β) Άνω Τρίκαλα - Καταφύγιο Ε.Ο.Σ. - Σπηλιά Ερμή - Κορυφή - Πέρα Ζήρεια με 
κατάβαση στο χωριό Μάρκαντζη ή αντιθέτως.

Βουνά Αργολιδοκορινθίας

1. Αφθονούν εδώ χαμηλά υψώματα που καταλήγουν ενίοτε σε κορυφές με κάποιο 
ενδιαφέρον.

2. Το Αραχναίο (1198), αποτελεί μια έξαρση του οροπεδίου όπου το Ασκληπιείο της 
Επιδαύρου.

Στυγνά γυμνό και ξερό απαιτεί ίσως περισσότερο κόπο και απασχόληση στο 
ανέβασμα του από ένα ψηλό βουνό. Έχει όμως κατά τον χαρακτήρα του - ψιλοσπασμένοι 
ασβεστολιθικοί βράχοι με θαμνώδη βλάστηση - αρκετό θέλγητρο.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/10/2018 11:42:52 EEST - 94.71.245.195



3. Ο κύριος όγκος του έχει κατεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά. 
Συνεχίζεται προς τον κάμπο των Μυκηνών με χαμηλές πτυχές, για να σχηματίσει εκεί τα 
ογκώδη υψώματα (742 και 731), που συμβάλλουν στην καταθλιπτική εντύπωση του 
μυκηναϊκού τοπίου.

4. Η ανάβαση μπορεί να γίνει με ξεκίνημα από το Ασκληπιείο (όπου φθάνει κανείς ή 
από το Ναύπλιο ή από την παραλία της Επιδαύρου), ή από τις Μυκήνες, περνώντας από το 
χωριό Λίμνες.

5. Λινό. Το βουνό των Μεθάνων είναι ένα από τα λίγα ηφαιστιογενή όρη του τόπου. 
Εκτός αυτού έχει κάποιο ενδιαφέρων ιδίως για την επισκόπηση των πέριξ.

6. Το αυτό μπορούμε να πούμε για το Δίδυμο (1112), που γεμίζει την χερσόνησο της 
Ερμιόνης.

ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΥΨΙΠΕΔΟ

Αρχίζοντας από την νοτιοανατολική του γωνιά, εκεί που προσεγγίζει τον Πάρνωνα, 
μπορούμε να απαριθμήσουμε τα ακόλουθα βουνά που το περικλείουν: Παρθένιο (1217), 
βορειότερα Αρτεμίσιο (1772). Στην γωνιά της ανατολικής και της βόρειας πλευράς 
βρίσκονται οι ράχες της Σκίπιζας (1930) που συνεχίζονται προς τα δυτικά ως την συνάντηση 
τους με τον Σαϊτά (1813) και το Μαίναλο. Το Μαίναλο βρίσκεται μάλλον στο εσωτερικό του 
υψιπέδου. Επειδή όμως δεν χωρίζεται με χαμηλώματα από τον Λύκαιο μπορεί να γίνει και γι’ 
αυτό λόγος σαν μια συνέχεια των υψωμάτων που περικλείουν το αρκαδικό οροπέδιο.

Παρθένιο

Είναι η πυραμίδα που μετά τον Αχλαδόκαμπο έχουν δεξιά τους όσοι ταξιδεύουν με 
τον σιδηρόδρομο προς Τρίπολη. Από τον δημόσιο δρόμο βρίσκεται αριστερά.

Η γύμνια της υπογραμμίζει την ασκητική λιτότητα των βουνών, ιδιαίτερα της 
Μαντινείας (Παρθενίου και Αρτεμισίου) ανάμεσα στα άλλα αρκαδικά.

Αρτεμίσιο

1. Μεγαλύτερο σε έκταση και ύψος βουνό. Βρίσκεται βοριότερα από το Παρθένιο. 
Το έχουν δεξιά τους οι ταξιώτες προς την Τρίπολη ενώ περνούν τις θηλιές του δημοσίου 
δρόμου μετά τους Μύλους προς τον Αχλαδόκαμπο.

Γενικά αποτελείται από ένα συγκρότημα υψωμάτων, με σφαιρικής τάσης 
καμπυλότητες που διαιρείται σε διάφορες ράχες από τα συνηθισμένα ορεινά ρέματα. Στο 
συγκρότημα επικάθεται ο μικρός βραχώδης θόλος της ψηλής κορυφής. Γύρω από τον θόλο 
αυτόν βρίσκεται το μοναδικό σχεδόν δάσος του βουνού.

2. Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κορυφές του: τον Χτενιά (1599 ή 1559 - 
Σαρρής), τη νοτιότερη. Η κορυφή αυτή οφείλει το όνομα της στη διαμόρφωση λεπτών 
δοντιών, υπολειμμάτων παλαιός διαβρώσεως που είναι εγκατεσπαρμένα στην περιοχή της 
τη νοτιότερη και ψηλότερη: Μαλεβό (1772) και τέλος τη βορειότερη (1698 ή 1648 - 
Σαρρής). Ο μακαρίτης Σαρρής προσαρμόζει στην κορυφή Χτενιάς το αρχαίο όνομα 
Κρεόπωλον όρος και τη βορειότερη ονομάζει Λύρκειον.
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αλληλοδιαδόχους κυματισμούς. Προς τα βόρια σχηματίζεται μεγάλη χοάνη με απέναντι τις 
πλαγιές της Σκίπιζας.

4. Στους δυτικούς πρόποδες του βουνού βρίσκεται καθαρή κάπως η χαρακτηριστική 
αρκαδική ράτσα, ψηλά καλοδεμένα μα ευλύγιστα κορμιά, πρόσωπα με τονισμένες τις
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γραμμές των γνάθο)ν, ανοιχτόχρωμα μάτια, ανοικτά καστανά μαλλιά (π.χ. χωριό Νεστάνη, 
πρώην Τσιπιανά).

5. Και το Αρτεμίσιο επιτρέπει να διαφεύγουν ανάμεσα στα πετρώματα του τα 
πλεονάζοντα νερά του Αρκαδικού υψιπέδου (καταβόθρα κοντά στη Νεστάνη).

6. Το Αρτεμίσιο, ή, όπως υποστηρίζεται, μόνο ο Χτενιάς, είναι το αρχαίο Κεόπωλο, 
που έχει απασχολήσει αρκετά τη παλιά ιστορία με τις μάχες που έχουν γίνει στις ορεινές 
διαβάσεις του, κυρίως μεταξύ Σπαρτιατών και Μακεδόνων.

Σκίπιζα

1. Ίσως το πιό άγνωστο βουνό του Μόριά. Κανείς δεν έχει σκεφτεί να του 
αναγνωρίσει αυθυπαρξία και όμως έχει και πολλά χαρακτηριστικά ψηλού βουνού και πολλές 
Χάρες.

2. Εκτείνεται σε τρεις πλοκάμους, με κέντρο τον ορεινό κόμβο που χωρίζει την 
Κορινθία (υψίπεδο Στυμφαλίας) από την Αργολίδα (δυτική άκρη της περιοχής της Νεμέας) 
και την Αρκαδία (βορινή πλευρά του Αρκαδικού Υψιπέδου - χωριό Κανδήλα). Έναν προς τα 
νότια ως το Αρτεμίσιο, έναν προς τα βόρεια κατά μήκος της ανατολικής παρυφής της 
Στυμφαλίας και ένα προς τα βορειοδυτικά ως το Σαϊτά και τις νότιες παρυφές της Ζήρειας.

3. Το συγκρότημα εμφανίζει αξιόλογες ορεινές διαμορφώσεις και πυκνά δάση. Γι’ 
αυτό δεν είναι τόσο κατάλληλο για χειμερινά σπορ.

4. Κυριότερες κορυφές: στο νότιο άκρο, Αρμενιά (1796), στο μέσο Καρούμπαλο 
(1809), ή, κατά την ονοματολογία του Σαρρή, Τραχύ Όρος (1809), στο κέντρο. Μαύρες 
Κορυφές (Απέλαυρον Όρος 1720), στα δυτικά, η ψηλότερη και φερώνυμη κορυφή (1930), 
που τη δίνουν το αρχαίο όνομα Ολίγυρτος.

5. Το βουνό το διασχίζει, στην κορυφή μάλιστα του ορεινού κόμβου που αναφέραμε, 
ο συντομότερος δρόμος Σπάρτης - Μαντινείας - Αθηνών. Κοντά στο εκκλησάκι του 
Προφήτη Ηλία, του αργολικού χωριού Σκοτεινή, επάνω στη κορυφογραμμή, φαίνονται 
καθαρά ίχνη τροχών στο βράχο που έχουν χαράξει διαβάσεις αιοόνων της κοσμοϊστορικής 
αυτής αρτηρίας. Σήμερα μελετάται καινούργια χάραξη του δημοσίου δρόμου Αθηνών - 
Τριπόλεως που να περνά από το διάσελο του Προφ. Ηλία, η οποία θα συντομεύη τη διαδρομή 
σημαντικά και έτσι η Σκίπιζα θα γίνει πολυσύχναστο βουνό.

Σαΐτας

Ο μακαρίτης Σαρρής του δίδει το αρχαίο όνομα Όρυξις. Η θέση του είναι τόσο 
κοντινή προς το Χελμό ώστε να μπορεί να λεχθεί ότι αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του 
βουνού αυτού προς το Αρκαδικό υψίπεδο. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα αυτά με τη 
Σκίπιζα, καθώς και η γεωλογική του σύσταση: ασβεστόλιθος Τριπόλεως, δολομιτικός εις τα 
ανώτερα στρώματα, πλακώδης, με ενδιάμεσους ζώνες σχιστόλιθων, και φλύσχη.

Μαίναλο

1. Το κυριότερο αρκαδικό βουνό. Εκτείνεται από το βορά προς νότο, δυτικά της 
Τριπόλεως. Έχει ομαλή διαμόρφωση και στον χαμηλό του όγκο και στις ανώτερες περιοχές. 
Ρυτιδώσεις και αντερείσματα συμπλέκονται μεταξύ τους ώστε να μην υπάρχει διάβαση από 
τα ανατολικά στα δυτικά κάτω από τα 1200 μ. Τέτοια προσφέρει το διάσελο της 
Αλωνίσταινας, που το χρησιμοποιεί ο δημόσιος δρόμος προς την Γορτυνία και προς το οποίο 
συγκλίνουν άλλοι δρόμοι π.χ. από τη Στεμνίτσα - Χρυσοβίτση κτλ. Άλλη διάβαση βρίσκεται 
τόσο μακρύτερα προς τα βόρια (Λεβίδι - Βυτίνα) ώστε αυτή ουσιαστικά παρακάμπτει το 
βουνό.

Τα δυο ψηλά συγκροτήματα κορυφών Αϊντίνης (1849), κατά τα βορειοδυτικά και ο 
Οστρακίνα (1981), κατά τα νοτιοανατολικά, εξαιρούνται και αυτά χωρίς πολύ απότομες 
κλίσεις. Ας σημειωθεί και η κορυφή Μούρτζα (1800), της Επάνω Χρέπας (1589), στα 
νοτιανατολικότερα του βουνού.
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2. Πυκνά ελατόδαση καλύπτουν το βουνό. Υπάρχουν όμως στα βόρεια γυμνές 
πλαγιές που επιτρέπουν την χρήση σκι.

3. Το Μαίναλο έχει ευνοηθεί από τουριστική οργάνωση αρκετά παλαιή, ώστε 
σήμερα, αν προστεθούν ορεινά καταφύγια, να γίνει εύκολα το πιο άρτια οργανωμένο βουνό. 
Ο δημόσιος δρόμος το περιβάλλει σε μεγάλο ύψος, αλλά μέσα στην ζώνη βλαστήσεως, ώστε 
η κυκλική διαδρομή Τρίπολη - Βυτίνα - Διάσελο Αλωνίσταινας - Τρίπολη, με εκδρομές 
στην Δημητσάνα και Στεμνίτσα και Λαγκάδια, να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 
ψηλότερο χωριό του Μόριά τα Μαγούλιανα βρίσκονται στις πλαγιές του Μαινάλου, όπως και 
ένα τόσο παλιό τουριστικό κέντρο όπως η Βυτίνα. Ώστε υπάρχουν πολλοί παράγοντες για μια 
σύντομη ανάπτυξη της ορειβατικής και τουριστικής κίνησης στο Μαίναλο.

4. Οι δυτικές πλαγιές του Μαινάλου και οι πτυχές που το χωρίζουν από το 
δυτικότερο Λύκαιο αποτελούν την Γορτυνία. Στις ανατολικές πλαγιές και στο οροπέδιο της 
Τρίπολης βρίσκεται η Μαντινεία. Και εδώ έχει γραφή παλιά ιστορία.

Λύκαιο

1. Οι πτυχές της Γορτυνίας συνεχίζονται ως την κοιλάδα του Αλφειού. Δυτικότερα 
από αυτήν ξεχωρίζει ο ορεινός όγκος του Λύκαιου σε αξιοσημείωτη έξαρση. Η κατεύθυνση 
του είναι από τα ΒΔ προς τα ΝΑ. Κορυφές Βουνόκα (1222), Παλιόκαστρο (1346), Διάφορη 
(1420).

2. Εκτός από την πυκνή βλάστηση που περικλείει μοναδική αρχαιολογική τοποθεσία, 
τον αρχαίο ναό του Επικουρίου Απόλλωνα (της Φιγαλίας) σε ύψος 1150 μ., που έχει κτισθεί 
σε σχέδιο του Ικτίνου και διασώζει ολόκληρο το περιστύλιο του (σε αναστύλωση). Η θέση 
του βρίσκεται σε απόφυση του βουνού που ξεχωρίζει προς τα ΝΝΔ.

Η ανάβαση στις κορυφές του Αύκαιου μπορεί να γίνει από την Καρύταινα, την 
Ανδρίτσαινα, ή τη Μεγαλόπολη.

3. Η Καρύταινα, στην επάνω ροή του Αλφειού, διατηρεί τα ερείπια ωραίου 
φραγκικού κάστρου.

Γεωλογική σύσταση

1. Η σειρά Σκίπιζα - Αρτεμίσιο - Παρθένιο αποτελεί μια από τις δυο αρκαδικές 
αναδιπλώσεις. Η άλλη είναι το Μαίναλο - Σαϊτάς. Η σύσταση της είναι χαλάζιοι 
ασβεστόλιθοι, φλύσχης και κρυσταλλικός σχιστόλιθος. Οι δυτικές πλαγιές της αποτελούνται 
από λευκό (Ερυμάνθιον) ασβεστόλιθο. Το συγκρότημα Μαινάλου - Σαϊτά αποτελείται 
κυρίως από χαλάζιο ασβεστόλιθο (Τριπόλεος).

Διαδρομές

Με κέντρο τη Τρίπολη μπορεί κανείς να επισκεφθεί άνετα όλα τα αρκαδικά βουνά:
α) Το Παρθένιο ανεβαίνουμε εύκολα από το ομώνυμο χωριό (άλλοτε Μπερτζοβά).
β) Το Αρτεμίσιο, μαζί με τον Χτενιά, με ορμητήριο το χωριό Νεστάνη (άλλοτε 

Τσιπιανά) ή το γειτονικό μοναστήρι, μπορεί να εξερευνηθεί εξίσου εύκολα.
γ) Όπως και η Σκίπιζα - Σαϊτάς από το χωριό Κανδύλα, ή από το μέρος του 

Αργολικού κάμπου από τη Νεμέα (πλησιέστερο χωριό Σκοτεινή), ή από το μέρος Στυφαλίας 
από το χωριό Λαύκα.

δ) Οι κορυφές του Μαίναλου ανεβαίνονται καλύτερα:
Ο Αϊντίνης από το χωριό Ροϊνό (πλεονέκτημα της διαδρομής ότι επιτρέπει την 

επίσκεψη της κορυφής της Επάνω Χρέπας και του ομώνυμου μοναστηριού, του ψηλότερου 
στην Ελλάδα, 1248).

Η Οστρακίνα από το χωριό Σιμιάδες του δημοσίου δρόμου Τρίπολης - Λεβιδιού.
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ΛΑΚΩΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ

Ταΰγετος

Μορφολογία

1. Έχει έκδηλο χαρακτήρα οροσειράς, με κατεύθυνση από βορά προς νότο. Η 
χαρακτηριστική διάσπαση του, στο μέσο περίπου, από μια βαθιά ρεματιά (τη Λαγκάδα, ή 
Μεγάλη Λαγκάδα), διαιρεί το βουνό σε δυο μέρη. Οι κορυφές που μένουν στο βόριο μέρος 
είναι λιγότερες από τις υπόλοιπες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η ψηλότερη (Προφήτης 
Ηλίας 2407). Στο βόριο τμήμα διακρίνονται οι κορυφές: Άγιος Παντελεήμων και Μαλεβός.

2. Στη λαγκάδα αποτυπώνεται η συνηθισμένη μορφή ρεματιάς του είδους αυτού. Η 
διάβαση της ελίσσεται στην μια από τις δυο πολύ κοντικές ανάμεσα τους ορθοπλαγιές, ως το 
τελικό διάσελο που βρίσκεται σε αρκετό ύψος. Από το διάσελο αυτό ξεκινά κατά τα νότια 
οδοντωτό τόξο, που με βαθμιαία ανύψωση ενώνεται με την βορειότερη κορυφή του νότιου 
μέρους, το Παξιμάδι (περίπου 2200). Η κορυφή αυτή βρίσκεται αμέσως απέναντι στη Σπάρτη 
και μάλιστα στον άξονα του κεντρικού δρόμου, κρέμεται δε και πάνω από τον Μιστρά. Οι 
πλαγιές της έχουν μεγάλη κλίση σαν να προσπαθούν με πολύ κόπο να κατακτήσουν την 
κορυφογραμμή, που είναι και αυτί') αραιά δασωμένη.

3. Νοτιότερα από το Παξιμάδι η κορυφογραμμή χαμηλώνει σε ευρύ τόξο 
ποικιλλώμενο από πυκνά δόντια. Ύστερα από αυτό ακολουθούν οι κορυφές Μαρμαρόκαστρο 
(περίπου 2250) και Αθάνατη Ράχη ή Ομορφαξάγναντο (περίπου 2300) και τελευταία η ψηλή 
κορυφή Προφήτης Ηλίας (2407). Νοτιότερα και ανατολικά της ψηλής κορυφής το 
κατέβασμα είναι αρκετά απότομο ως τα 1700 μέτρα περίπου. Στο ύψος αυτό αρχίζουν 
διάφορες χούνες, με πλαγιές δασωμένες και όχι, οι οποίες χαρακτηρίζουν τα χαμηλώματα ως 
100 μέτρα χαμηλότερα. Προς τα νότια ξεχωρίζουν από τις χούνες πυκνά δασωμένες πτυχές, 
που σχηματίζουν τα υψώματα του Αγίου Δημητρίου και της Βασιλικής και νοτιότερα 
χαμηλώνουν βαθμηδόν στην Μάνη. Προς τα ΝΝΔ, κοιτάζοντας από την κορυφή, 
βρισκόμαστε στον άξονα μιας ρεματιάς, που σε χαμηλό ύψος οδηγεί στην Καρδαμύλη. Κατά 
τα δυτικά η εικόνα του βουνού αλλάζει την όψη του ήρεμου μεγαλείου που δείχνει κατά την 
Σπάρτη, με την αυστηρή, στυγνή σχεδόν διαμόρφωση αλλεπάλληλων βραχωδών υψωμάτων. 
Κυριαρχεί σ’ αυτό η αλπική μορφή του Χαλασμένου Βουνού (περίπου 2200 μ.), που το 
όνομα δικαιολογείται με τη σαθράτητα των σχιστολιθικών πετρωμάτων του. Η περιοχή αυτή 
του Ταΰγετου δεν έχει δυστυχώς εξερευνηθεί, αν και παρουσιάζει ενδιαφέρον διόλου 
κατώτερο από τα Βαρδούσια και γεωλογικό και ορειβατικό. Περιοριζόμαστε λοιπόν ναν 
αναφέρουμε το Χαλασμένο Βουνό και την περιοχή του για να κεντρίσουμε την περιέργεια 
των συναδέλφων.

4. Αν ξαναγυρΐσουμε στην Σπάρτη παρατηρούμε νοτιότερα της Λαγκάδας μια 
παράταξη αντερεισμάτων ποικίλου ύψους και όγκου, κατά μήκος του κύριου τείχους του 
βουνού. Το πρώτο είναι το Κάστρο του Μυστρά. Το δεύτερο είναι εκείνο που σχηματίζει 
πιθανότατα με το επόμενο πλαγινό του, ή με τον πίσω του κύριο όγκο του Ταύγετου, τον 
καιάδα κ,ο.κ.

Μπορεί να μετρήσει κανείς πλέον των δέκα από τα υψώματα αυτά. Όλα μαζί δίνουν 
την εντύπωση, όπως βλέπουμε και στην Γκιώνα, μιας πολυδάκτυλης οπλής. Γι’ αυτό και ο 
Ταΰγετος ονομάσθηκε Πενταδάκτυλος. Τα ογκωδέστερα από τα υψώματα είναι η 
Ξεροβούνα, κοντά στην αρχή και ο Αρκουδιάς, προς το τέλος της σειράς, κοντά στον
ZlSpOKCtJTJCO

Γεωλογική σύσταση. Χλωρίδα. Νερά

5. Οι ασβεστόλιθοι φαίνεται ότι είναι κάπως επιφανειακοί. Κάτω από αυτούς 
αποκαλύπτεται ενίοτε υποδομή σχιστόλιθων.
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6. Ο Ευρώτας συγκεντρώνει όλα τα νερά της ανατολικής πλαγιάς του Ταΰγετου. Δεν 
πηγάζει όμως από αυτί] αλλά από τα υψώματα της μεταξύ αυτής και του Πάρνωνα περιοχής. 
Τα νερά κατεβάζουν άπειροι ορεινοί χείμαρρος ορμητικότατοι και καταστρεπτικός γιατί η 
ανατολική'] πλαγιά έχει τέτοια απότομη κλίση που είναι δύσκολο να βελτιωθεί η ροή των 
νερών, έστω και με αύξηση των δασών.

7. Είδαμε πιο πάνω πως νοτιότερα από την κορυφή Παξιμάδι η κορυφογραμμή 
χαμηλώνει σε ευρύ τόξο, για να κερδίσει και πάλι το μέσο ύψος της στην κορυφή 
Μαρμαρόκαστρο. Στο βαθούλωμα αυτό ίσως ήταν η θέση των κορυφών εκείνων του 
Ταΰγετου που γκρεμίστηκαν από τον μεγάλο σεισμό του έτους 464 π.χ., ενώ διαρκούσε ο 
Μεσσηνιακός Πόλεμος. Το συμβάν τούτο παραδίδει ο Πλούταρχος (Κίμων, 16).

Διαδρομές

α) Καστανιά ή Γεωργίτσι - βορεινές κορυφές - Λαγκάδα - επιστροφή στο χωριό 
Τρύπη (και από εκεί στην Σπάρτη).

β) Χωριό Τρύπη - κορυφή Παξιμάδι και συνέχεια της κορυφογραμμής, ως την ψηλή 
κορυφή Προφ. Ηλίας - κατάβαση ή προς την Μάνη (χωριό Καρδαμύλη) ή προς την 
Λακεδαίμονα (χωριά Ξεροκάμπι ή Παληοπαναγιά ή Ανώγεια ή Αναβρυτή - Ανώγεια).

γ) Η συντομότερη ανάναση της κορυφής από την Σπάρτη είναι από το χωριό 
Ανώγεια.

ΙΙάρνων

Μορφολογία

1. Το βουνό της ποικιλίας των χρωμάτων. Η πρώτη σειρά των αντερεισμάτων του, 
στην κοιλάδα του Ευρώτα, έχει ένα αρκετά ζωηρό κοκκινωπό χρώμα. Πίσω από αυτήν 
υψώνονται ψηλότερες ράχες, με ασβεστολιθική κυρίως σύσταση, κατάφυτες από χαμόκλαδα, 
προ παντός πουρνάρια και κουμαριές. Το χρώμα τους είναι έτσι βαθυπράσινο. Οι ψηλότερες 
κορυφές που παρατάσσονται σε κατεύθυνση από τα βορινά στα νότια, και αυτές με 
ασβεστολιθική κυρίως σύσταση, είναι στα ανώτερα στρώματα τους ανάρια δασωμένες ή 
γυμνές, ώστε παίρνουν το συνηθισμένο βαθυγάλανο χρώμα του ψηλού βουνού.

2. Ο Πάρνων συμφύεται με το Αρκαδικό υψίπεδο στην νοτιοανατολική του άκρη. 
Αλληλοδιάδοχες πετρώδεις, γυμνές και από χαμόκλαδα ακόμα ράχες (κυριαρχεί ο φλύσχης, 
όσο προχωρούμε στα νότια πιο επιφανειακά πάνω σε στρώματα ασβεστόλιθου και 
μαρμάρων) δημιουργούν τα πρώτα υψώματα του βουνού. Η έξαρση της ψηλής κορυφής είναι 
αποκλειστικά ασβεστολιθική. Το σύνολο της είναι κόλουρος κώνος με ελλειπτική βάση. Ο 
όγκος της επιβάλλει χωρίς να καταπιέζει, γιατί τα γύρω της χαμηλότερα υψώματα βρίσκονται 
σε κάποια απόσταση, που δημιουργεί την κατάλληλη προοπτική. Η κορυφογραμμή δεν 
παρουσιάζει όμως τις εκλεπτυσμένες γλυφές του Ταΰγετου.

Στις δυτικές πλαγιές της κορυφής βρίσκεται μια πτυχή σε μορφή ραφιού, που 
κρύβεται με μικρή ανύψωση της εξωτερικής παρυφής του. Η πτυχή αυτή δημιουργεί 
στενόμακρο οροπέδιο, μήκους 2 χιλιομέτρων περίπου, και πλάτους 200-800 μέτρων, σε 
σημείο επίπεδο, σε άλλα ομαλό και παντού σκεπασμένο με ποώδη βλάστηση. Από το 
οροπέδιο αυτό το κορύφωμα του βουνού (όνομα: Τούρλα 1935) δεν απέχει πολύ.

3. Αναβάσεις στην κορυφή μπορούν να γίνουν από τα βόρεια, από το μέσο της 
δυτικής πλαγιάς (κάπως δυσκολότερη) και από τα νότια.

4. Από την ψηλότερη κορυφή, τη βορειότερη, συνεχίζεται στα νότια αλυσίδα 
υψωμάτων, που υπερβάλλουν τα 1500 μέτρα και αποτελούν κορυφώσεις των πυκνών και με 
τον ποικιλότερο άξονα πτυχώσεων του βουνού, δηλ. της περιοχής μεταξύ της κοιλάδας του 
Ευρώτα και του Αιγαίου.

5. Σημειώνουμε, με τη σειρά, τις κορυφές Μαγούλα, Λυκοφωλιά (1684), Γερανός 
(1802) - γυμνή κορυφή, με ωραία γαλάζια χρώματα στο σούρουπο και την αυγή, που σε αυτά
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οφείλει ίσως το όνομα της. Δυτικότερα η κορυφή Σταματήρα (1362) σχηματίζει αέτωμα, που 
φαίνεται καθαρά από την Σπάρτη. Νοτιότερες κορυφές είναι η Στρογγυλοβούνα (1546) και η 
Νεραϊδόλακκα.

6. Η ανατολική πλαγιά του βουνού δίνει μια κάπως ενιαία εντύπωση. Η κλίση της 
είναι πολύ μεγάλη και σχηματίζονται αρκετοί γκρεμοί, κοντά στην ψηλή κορυφή προς τα 
ανατολικά Περί το νότιο τέλος της σειράς των ψηλών υψωμάτων, αρχίζοντας δυτικά από το 
χωριό Κοσμάς, σχηματίζεται η χαρακτηριστική ρεματιά της Μονής Έλωνας, που καταλήγει 
με ανατολική κατεύθυνση στο Λεωνίδι. Σε μια από τις κοκκινόχρωμες ορθοπλαγιές της είναι 
σφηνωμένο το μοναστήρι.

7. Από τους ορμητικούς ορεινούς χείμαρρους που κατεβαίνουν κατά την Κυνουρία 
ας αναφέρουμε τον Δαφνώνα, που διασχίζει την ρεματιά της Έλωνας και βορειότερα τον 
Τάγο στο Άστρος. Από την δυτική πλαγιά κατεβαίνει η Κελεφίνα, περνώντας 
αλληλοδιάδοχες ρεματιές, στην αρχή πυκνά δασωμένες με έλατα, κατόπιν με χαμόκλαδα. 
Προς το τέλος, όχι μακριά από την συμβολή της με τον Ευρώτα, διασχίζει μια πτυχή ανάμεσα 
σε ογκώδη χωματόβουνα, τόσο στενή, ώστε μόλις να υπάρχει χώρος για το νερό, σε κοίτη 
γεμάτη κοτρόνες και καταρράκτες. Η διάβαση στον πεζό είναι δύσκολη, γιατί και οι πλαγιές 
είναι πολύ απότομες.

8. Από τον Πάρνωνα πηγάζει ο Βασιλοπόταμος. Το άφθονο νερό του έρχεται στην 
επιφάνεια κοντά στο χωριό Σκάλα, σε μικρή απόσταση από τον Λακωνικό κόλπο, όπου το 
ποτάμι εκβάλλει. Το ποτάμι αυτό διασταυρώνεται υπόγεια από τον Ευρώτα, ο οποίος περνά 
ανατολικά από την πηγή του Βασιλοπόταμου, και σε μικρή απόσταση, ώστε χωρίς αμφιβολία 
τα νερά του τελευταίου, καθώς έρχονται από τον Πάρνωνα, δισχίζουν υπόγεια την κοίτη του 
Ευρώτα.

Γεωλογική σύσταση, δάση

9. Κατά το πλείστον ασβεστόλιθος και μάρμαρο. Σε διαβρωτικές ενέργειες 
οφείλονται σχιστολιθικές διαμορφώσεις. Ο φλύσχης (σχεδόν πάντοτε με σχιστολιθική 
προέλευση) παίρνει ενδιάμεση θέση μεταξύ του ασβεστολίθου Τριπόλεως και του ανώτερου 
στρώματος ανοιχτόχρωμου πλακοειδούς.

10. Δάση ελατιών που ισκιώνουν τις δυτικές πλαγιές φθάνουν ως τις κορυφογραμμές 
και συνεχίζονται εν μέρει στις ανατολικές. Εδώ υπάρχουν και μεγάλα δάση από καστανιές. Ο 
Πάρνων είναι από τα βουνά που έχουν αξιοσημείωτη βλάστηση λουλουδιών. Ιδίως 
συναντάμε τη λευκή ανοιξιάτικη κυκλαμιά.

Συγκοινωνίες

11. Και το βουνό αυτό ενώνει πολλές χάρες σε μια καθολική προσφορά στον φίλο 
του υπαίθρου. Στις δυσκολίες της ανατολικής πλαγιάς το καλοκαίρι, και γύρω στην ψηλή 
κορυφή και στα νότια και νοτιοδυτικά της το χειμώνα με χιόνι, το ορεινό σκι βρίσκει πολύ 
ενδιαφέροντα πεδία. Αν μάλιστα, αμέσως νοτιότερα από την κορυφή, ιδρυθεί ορεινό 
καταφύγιο, θα ανοίξουν στον χιονοδρόμο όλη η έκταση της οροσειράς ως τον Κοσμά στα 
νότια και από τα χωριά της Τσακωνιάς στα ανατολικά ως τα ψηλότερα χωριά της Σπάρτης 
στα δυτικά με μια μοναδική ποικιλία διαδρομών, σε δάση αραιά ή γυμνές πλαγιές ή 
χαράδρες και ρεματιές.

Διαδρομές

α) Άγιος Πέτρος - ή Μονή Μαλεβή Κυνουρίας, ή Βαρβίτσα, ή Βαμβακού (Σπάρτη) - 
όλα τα χωριά αυτά είναι τέρματα δημοσίου δρόμου - οροπέδιο Προφ. Ηλία - Κορυφή 
Τούρλα. Η ανάβαση γίνεται ή από τις πηγές Κοπανίστρα και Κανάλοι, ή κατ’ ευθείαν από τα 
τοιχώματα του όγκου που υποβαστάζει το οροπέδιο και την ψηλή κορυφή. Η κατάβαση 
μπορεί να γίνει προς τα νότια, περνώντας από τις κορυφές Μαγούλα-Κούρος, προς την πηγή 
Εφτακαρβελού.
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β) Η αυτή αφετηρία. Μετά την ψηλή κορυφή, κατά τα νότια, προχωρούμε όσο 
μπορούμε πλησιέστερα στις αλληλοδιάδοχες κορυφές ως το χωριό Άγιος Κοσμάς. Κατάβαση 
από το Λεωνίδι περνώντας από το Μοναστήρι της Έλωνας και τη χαράδρα του Δαφνώνα, ή 
προς το γεράκι (Σπάρτη) όπου εξαιρετικής σημασίας υπολείμματα βυζαντινής τέχνης.

γ) Την διαδρομή β’ μπορούμε να αρχίσουμε από το χωριό Τζίντζινα, όπου φθάνει 
κανείς αρκετά εύκολα από τη Σπάρτη. Μικρή ανάβαση είναι αρκετή για να συναντήσουμε 
την πορεία της διαδρομής β’.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΑΣ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Απ’ όλα τα φυσικά φαινόμενα νομίζω πως κανένα δεν μεταμορφώνει - παροδικά μα 
απότομα - τόσο πολύ ένα τοπίο, όσο το χιόνι. Κι αυτή η εποχιακή μεταβολή, που εξ’ άλλου 
γίνεται με τόση βραδύτητα και είναι μονιμότερη, δεν αλλάζει τόσο γενικά την όψη της 
φύσης, όσο μια πυκνή χιονοκάλυψη. Γιατί, εκτός από την χρωματική ομοιομορφία, το 
χιονόστρωμα ισοπεδώνει το ανάγλυφο με τις απαλές του καμπύλες και στρογγυλεύει τους 
όγκους. Και το ακατάστατο πεδίο παίρνει κάποια όψη ήρεμου πλαστικού κυματισμού.

Η ηρεμία και το καθάριο είναι από τα χαρακτηριστικά του χιονισμένου υπαίθρου. 
Ένα καπνισμένο λιμάνι, με τα μαρμαρωμένα του καράβια και τους λαμπρούς 
κρυσταλλοσταλαχτίτες, μοιάζει με εξωτερική σκηνογραφία, ενώ ένα βρώμικο λασποχώρι 
παίρνει την πλαστική ασπράδα κυκλαδίτικου χωριού. Εναλλαγές από φως και σκιά 
σκεπάζουν τις χρωματικές παραλλαγές ενός δένδρου, κι ένα δάσος, με τον άσπρο του όγκο 
και τους σκοτεινούς λεκέδες, φαίνεται από μακριά περισσότερο ομοιόμορφο και πιο ατόφιο.

Είναι αλήθεια όμως πως υπάρχουν πράγματα που νομίζεις πως έγιναν για το χιόνι και 
άλλα που δεν το ανέχονται; Η πυραμίδα του έλατου μας υποβάλλει πραγματικά άραγε την 
ιδέα πως έγινε για να χιονοντύνεται, ή μήπως την εντύπωση αυτήν την δημιούργησε με τον 
καιρό η Τέχνη; Θα πρέπει να ρωτάμε μαζί με τον ποιητή,*

Τό χιόνι. Ώ χιόνι 
Αθήνα! Κρίμα!
Πάει στο γυμνό σου 
κορμί ένα νήμα;

Αν το χιονόστρωμα της Αθήνας ήταν συχνότερο, πυκνότερο και διαρκέστερο, ίσως 
και να της πήγαινε άλλα τότε και χωρίς αυτό το κορμί της δεν θα ήταν γυμνό. Θα είχε ένα 
πράσινο ντύμα.

Μια από τις ωραιότερες σελίδες του Βλαχογιάννη νομίζω πως είναι και η παρακάτω 
από τη Θειακούλα του:

Έπεφτε ακόμα πλειό πυκνό και πλειό στρωτότερο το χιόνι. Είχε σωπάσει κάθε φύσημα 
του ανέμου κι οι λτευκόφερτες χιονόψυχες οι ομόλογες πεταλούδες τ' ουρανού, που πρώτα σαν 
τρελές φτεράκιζαν εδώ και εκεί κι ’ άμα και κάθιζαν στους τοίχους και τα κεραμίδια έσβηναν 
αλ.αχρρά και γλήγορα σαν άσπρες σπίθες, τώρα έπεφταν από ψηλά χωρίς πολλά τρελά πετάματα 
και παιχνίδια στον αγέρα, μα πλειό βιαστικές και πλειό μεγάλες και πλειό ίσες κάτου. 
Κατέβαιναν, κατέβαιναν γλ.ήγορα και μυστικά, αμέτρητες κι’ ατέλειωτες απ' τα βάθη τ’ 
ουρανού, που θαν ’ έλεγες βιάζουνταν κανένας μη τις καταλάβει κι ’ ήθελαν να προφτάσουν. Κι ’ 
άρχισαν να σκεπάζουν γύρω αλαφρά κι ’ ήσυχα όλ,ον τον κόσμο, αλλά πυκνότερες κι ’ αλλού 
πλειό σκορπισμένες.

Έπαιρνε πλ.ειά να βραδιάζει η μέρα και το χιόνι έπεφτε ακόμα πλειό πυκνό και πλειό 
στρωτότερι τριγύρω και σκέπαζε μ' ένα άσπρο, μαλακό κι αφράτο στρώμα, σα από βαμβάκι 
απλωμένο, όλους τους δρόμους και τα σπίτια και τις αυλές και τα πεζούλια, και σκάλωνε στω 
δένδρων τα φύλλα και τους κλώνους κι' ανέβαινε στους τοίχους και τις πέτρες και ρίζωνε στις 
αγγωνές και τρύπωνε στις τρύπες. Άσπριζε και τις λιαρόκαπες και τις σκούφιες των ανδρών και 
κόλλαγε στα μαλλιά των παιδιών και στων γυναικών τις σκέπες και σκέπαζε και της 
Θειακούλας το κορμί μ ’ έν ’ άσπρο, μ (Δοκό κι ’ αφράτο σκέπασμα, που την έκανε να φαίνεται 
σαν ασπροντυμένη.

Παλαμά. Οι Πεντασύλλαβοι.
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Περίεργα, πολλά και κάποτε αντίθετα είναι τα συναισθήματα που μας προκαλεί η 
χιονόπτωση και η χιονοκάλυψη.

Πόση ομορφιά έχει και τι ευχάριστη απομόνωση δημιουργεί η γαλήνη του ήρεμου 
και αθόρυβου χιονόβολου, και πόσο διαφορετικό είναι το ίδιο το χιόνι όταν πέφτει σε 
ορμητική χιονοθύελλα. Όποιος έτυχε σ’ ανοιχτό ύπαιθρο μ’ ένα τέτοιο καιρό, δύσκολα τον 
ξεχνά. Οι νιφάδες σε τυλίγουν με τη πυκνάδα τους και δεν βλέπεις που πάς, σε χτυπούν μαζί 
με τον παγωμένο αέρα, σου τσούζουν το πρόσωπο, σε τυφλώνουν και σου κόβουν την ανάσα. 
Όλα χορεύουν και χάνονται γύρω σου. Περπατάς με δυσκολία, σκοντάφτεις και χώνεσαι σε 
σκεπασμένους λάκκους. Το πιο συνηθισμένο σε μια τέτοια περίπτωση, με απόλυτη έλλειψη 
ορατότητας και με ομοιόμορφα σκεπασμένο έδαφος, είναι να χάσεις τον δρόμο σου. Και τότε 
παύει η απόλαυση της δυναμικής φύσης κας ανάλογα με την περίσταση και την παράταση 
της περιπέτειας, αρχίζει η ανησυχία και η αγωνία.

Το ίδιο αντίθετες είναι οι διάφορες διαθέσεις που προκαλεί το θέαμα του χιονισμένου 
υπαίθρου διαθέσεις που τόσο ωραία μας τις δίνει ο Παλαμάς στους περιεκτικούς στίχους των 
Πεντασύλλαβω ν του.

Το χιόνι. Ώ χιόνι!
Η χώρα, ο κάμπος 
να! ποιας νεράιδας 
φόρεμα; Θάμπος.

Το χιόνι ώ χιόνι!
Οι δρόμοι, οι κήποι 
σα μια ταφόπε
τρα ως πέρα. Λίχπη.

Το χιόνι. Ώ χιόνι!
Παιγνιδιού τρέλα 
Πάλεμα, νέοι 
Γέροι, έλα, γέλα!

Σε τρία τετράστιχα τρεις αλλιώτικες εικόνες, τρία διάφορα συναισθήματα. 
Θαυμασμός του λαμπρού κάτασπρου, λύπη κρύου θανάτου, ξέσπασμα χαρούμενης ζωής’

ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΛΟΣ

Η παρατηρούμενη τελευταίως τάση της δΤ αριθμών εκφράσεως των πλέον 
αστθμήτων πρότερον θεορουμένων εννοιών περιέλαβε και την εκτίμησην των αιτιών της 
ψυχικής και σωματικής ευεξίας, την οποίαν προκαλεί κατά κανόνα εις τον άνθρωπον η 
διαμονή εις ωρισμένας φυσικός περιοχάς, διακρινομένας δια το ήπιον αυτών κλίμα και δια το 
εν γένει ευχάριστον, ή και ευεργετικόν, φυσικόν και τεχνητόν περιβάλλον.

Σημ. της Συντ. : Ο συγγραφέας κ,Βασίλειος Κυριαζόπουλος, καθηγήτης της Μετεωρολογίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον πρόλογο της εργασίας αυτής, με προσωπικές του εντυπώσεις από το 
φαινόμενο χιόνι, πλαισιωμένες με σχετικά αποσπάσματα του πεζού και του ποιητικοί) μας λόγου, έγραψε στην 
δημοτική. Το υπόλοιπο όμως μέρος της εργασίας έγραψε στην καθαρεύουσα, γιατί έχει τη γνώμη πως η δημοτική 
στο επιστημονικό μέρος του κειμένου θα φαινόταν σαν απλή μετάφραση από την καθαρεύουσα.

Ας μου επιτροπή να διατυπώσω επι τη ευκαιρία μερικάς σκέψεις σχετικός με την τουριστικήν εποχήν του τόπου 
μας.

Η βιομηχανία των ξένων, η οποία τόσον ενδιαφέρει αυτήν την χώραν, βασίζεται κυρίως επι των 
προτερημάτων ορισμένων διαμερισμάτων αυτής, προνομιούχων εις κλιματογενείς φυσικάς καλλονάς, 
ή αρχαιολογικόν πλούτον . Τα κλιματικά όμως προσόντα ενός τόπου εκδηλούνται πρό πάντων καθ’ 
ωρισμένην εποχήν του έτους. Παρά τούτο, συμβαίνει ενίοτε, η τουριστική saison μιας περιοχής να 
καθιερούται, όχι εκ του γεγοιότος ότι είναι πράγματι καλλίτερα των άλλων, αλλά εκ λόγων κλιματικής 
συγκρίσεως. Ούτως οι έμποροι και διαφημισταί του Μεσογειακού κλίματος επέβαλον την άνοιξιν ως εποχήν
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Ούτως, η σύγχρονος φυσιοθεραπεία, η σανατοριακή δίαιτα, ο αθλητισμός και ο 
τουρισμός επέβαλον αυτό τούτο το κλίμα ως εμπορικόν είδος πρώτης ανάγκης εκτιμώμενον 
εις βαθμούς Κελσίου, ώρας ηλιοφάνειάς, ή πάχος πάγου.

Τα χειμερινά sports, τα οποία έχουν τόσην παράδοσιν και διάδοσιν εις την 
βορειοτέραν Ευρώπην, έγιναν κάπως ευρύτερον γνωστά και εις την Μεσογειακήν χώραν μας, 
μόλις κατά την περίοδον του μεσοπολέμου.

Περί παγοδρομιών νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει σοβαρός λόγος εις την 
Ελλάδα, όπου αξιόλογος πήξις φυσικών υδροσυλλογών συμβαίνει σπανίως, και όταν λάβη 
χώραν είναι συνήθως περιορισμένην εις βάθος και έκτασιν, ουδαμού δε της χώρας 
επαναλαμβάνεται τακτικώς κατ’ έτος. Ούτως εκ των θαλασσών, μόνον εις τον έσω 
Θερμαϊκόν και εις την λιμνοθάλασσαν της Λευκάδος, όπου το ύδωρ έχει αρκετά μικράν 
αλμυρότητα, έχουν σπανίως σχηματισθεί παρά την ακτήν εφήμεροι παγοεπιφλοιώσεις 
ασημάντου πάχους.

Εις τους ποταμούς μας, πήξεις ικαναί να ανθέξουν το βάρος ανθρώπου, αναφέρονται 
σπανίως εις τον Αξιόν και τον Έβρον. Γενικώς η πήξις είναι συχνοτέραν εις τα λίμνας, όπου 
το ύδωρ παραμένει ηρεμότερον. Αναφέρεται ότι παγώνουν ενίοτε, εις πάχος αρκετόν δια 
βάδισιν, η Μεγάλη Πρέσπα, η λίμνη της Καστοριάς, εξαιρετικώς των Ιωαννίνων και σχετικός 
συχνότερον η λίμνη της Δοϊράνης, σπανιότατα όμως καθ’ όλην της την έκτασιν. Η τελευταία 
αυτί] έπηξε ολοκλήρος τον χειμώνα του 1904 - 1905. Η πήξις διετηρήθη τότε επι δύο και 
ήμισυ μήνας, το δε πάχος του πάγου έφθασεν εις την νότιον όχθην το ήμισυ μέτρον. Πήξεις 
ποταμών και λιμνών δεν σημειούνται γενικώς εις την Ελλάδα, νοτίος της 39° Βορ. Πλάτους.

Περί χιονοδρομιών όμως το ζήτημα είναι διάφορον. Εις την Ελλάδα βέβαια, όπως 
είναι γνωστόν, αιώνια χιών δεν υφίσταται πλέον. Τον χειμώνα όμως εις τας βορειοτέρας 
επαρχίας μας και εις μέτρια ακόμη υψόμετρα, ο κόσμος χαίρεται επ’ αρκετόν διάστημα, τας 
καλλονάς και συγκινήσεις της χιόνος, ενώ εις τας νοτιοτέρας περιοχάς, σχεδόν όλα τα 
μεγαλύτερα των 1500 μέτρων υψόμετρα διατηρούν, επ’ αρκετόν κατ’ έτος, αισθητόν πάχος 
χιόνος. Αί κατάλληλοι όμως δια χιονοδρομίας τοποθεσίαι δεν είναι όλαι ευκόλως προσιταί εις 
το πολύ κοινόν, λόγω ελλειπούς ακόμα τουριστικής οργανώσεως.

Ειδική μελέτη αναφερόμενη εις την χιονοκάλυψιν της Ελλάδος δεν υππαρχει. Και 
δεν υπάρχει διότι στερούμεθα όχι μόνο των ακριβολογικών, αλλά και των φαινομενολογικών 
ακόμη στοιχείων, λόγω της ανυπαρξίας σχεδόν ορεινών Μετεωρολογικών Σταθμών. 
Δυστυχώς, φαίνεται ότι επ’ αρκετόν η χώρα μας θα εξακολουθήση στερούμενη σοβαρού 
οπωσδήποτε δικτύου των χρησιμωτάτων τούτων φυσιογνωστικών παρατηρητηρίων των 
ανωτέρων υψομέτρων* 1 2 3 4 5 6 7 8. Νομίζομεν όμως ότι τα εκδρομικά σωματεία, και ειδικότερον ο 
Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος είναι εις θέσιν να συγκεντρώσουν ακόπως πολύτιμον 
φαινομενολογικόν υλικόν αναφορικούς με το φαινόμενο της χιόνος. Αρκεί ανά πάσαν' 
χειμερινήν ανάβασιν ο αρχηγός να συμπληρώνει ειδικόν έντυπον «Δελτίον χιόνος», δια των 
στοιχείων: του υψομέτρου, του προσανατολισμού, της ορατότητας, της εκτάσεως και της 
ομαλότητας της χιονοσκεπούς περιοχής και των εν όψει εκ της διαδρομής του θέσεων, όπως

διοχετεύσεως και εις την χώρα μας της ξανθής πελατείας των. Τούτο οφείλεται όχι εις το ότι η εποχή αυτή είναι 
πράγματι η καλλίτερα του τόπου, αλλά εις λόγους ψυχολογικούς, οφειλομένους εις κάματον εκ κλιματικών 
δυσμενειών, εις το ότι δηλαδή φαίνεται ωραιοτάτη εις ανθρώπους προερχόμενους εκ βορείων, επί μακρών ήδη 
ψυχρών και ανήλιων ακόμη, περιοχών.

1 Κυρίως ένεκα των σχετικώς μεγάλων δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού αυτών, όπως και της έλλειψης 
οργανωμένων ορεινών προσβάσεων, αι οποίαι να εξασφαλίζουν επαρκώς τον ανεφοδιασμόν.

1. Raulin, V. Desorption Physique de Tile de Crete, Paris, 1858.
2. Αιγινήτου, Δ. To κλίμα των Αθηνών, Εν Αθήναις 1907.
3. Obst, Ε. Das Kiima Thrakiens ais Gtundiage der Wirtschafi. Leipzig - Berlin, 1921.
4. Mariolopoylos, E. et Livathinos, A. Atlas climatique de la Grece, Athenes 1935.
5. Μαριοπούλου, H. To κλίμα της Ελλάδος. Εν Αθήναις, 1938.
6. Κυριαζοπούλου, Β. Το κλίμα της Ελληνικής Κεντρικής Μακεδονίας, Αθήνας 1939.
7. Philippson, A. Ueber den Schnee in Griechenland. Meteorolog. Zeit. 1889, σελ. 59 και σελ. 590.
8. Maull, O. Ueber Scbneebedeckung in der griechischen Gebirgen. Meteorolog. Zeit. 1915 σελ. 33.
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επίσης, πλην της ημερομηνίας και της ώρας της παρατηρήσεως του πάχους, της πυκνότητας 
και της υφής του χιονοστρώματος. Τα στοιχεία τούτα, όταν συγκεντρωθούν εις αρκετά 
μεγάλον αριθμόν κατ καταλλήλως συσχετισθούν, είναι δυνατόν να δώσουν τας βάσεις δια 
μίαν αρχικήν μελέτην.

Περί του φαινομένου της χιόνος εις την Ελλάδα, εκτός των αναφερομένων εις 
γενικωτέρας κλιματικός μελετάς 1 ~ 6, έχουν δημοσιευθεί παλαιότερον μεν τρία ταξειδιωτικά 
ημερολόγια των Philippson7 και Maulls, τα οποία περιλαμβάνουν παρατηρήσεις περί της 
χιονοκαλύψεως εις την Πελοπόννησον και την Στερεάν Ελλάδα, μόνον ώμος δι’ ωρισμένας 
ημερομηνίας. Μεταγενεστέρως έχουν δημοσιευθεί επίσης, η γενικωτέρα ανακοπίνωσις του 
Λειβαθηνού9, η εργασία του Μιστάρδη10 και το άρθρον του Καρατζίνα" περί των συνθηκών 
χιονοπτώσεως εις την Νότιαν Ελλάδα.

Εις τον Πίνακα I βλέπομεν ότι οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί οι οποίοι ελειτούργησαν 
εις την Ελλάδα, από του 1900 μέχρι του 1940, εις υψόμετρα μεγαλύτερα των 500 μέτρων, και 
των οποίων έχουν δημοσιευθεί παρατηρήσεις αναφορικώς με το φαινόμενον της χιόνος, 
φθάνουν τους είκοσι. Εκ τούτων όμως μόνο τρεις υπερβαίνουν ολίγον τα 1000 μέτρα, ουδείς 
δε τα 1160, δηλ. το ύψος από του οποίου αρχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον η χιονόστρωσις 
εις την Ελλάδα.

Εξ’ άλλου εκ των είκοσι Σταθμών του Πίνακος, ούτε οι ημίσεις έχουν λειτουργήσει 
περισσότερον των δέκα ετών. Αλλά και ούτοι, πλήν της Τριπόλεος (34 έτη) και του 
Μετσόβου (14 έτη), έχουν σειράν παρατηρήσεων διακοπτόμενην.

Εις τον ίδιο πίνακα παρατηρούμεν επίσης ότι τα ορεινά συγκροτήματα, γνωστά δια 
το ενδιαφέρον το οποίον παρουσιάζουν από απόψεως χιόνος, όπως π.χ. το Παναχαϊκόν, η 
ελληνική Ροδόπη και ολόκληρος σχεδόν η υψηλή γραμμή Εύβοιας - Ανατολ. Θεσσαλίας - 
Κεντρικής Μακεδονίας, δεν έχει λειτουργήσει Σταθμός, ούτε καν εις υψόμετρον 500 μέτρων. 
Και δι’ αυτό ακόμη το Σέλι (υψ. 1360) αι γνώσεις μας περιορίζονται απλώς εις πληροφορίας 
ότι π.χ. κατά Ιανουάριον και Φεβρουάριον συνήθως η χιονόστρωσις έχει αρκετόν δια 
χιονοδρομίας πάχος. Το αυτό ισχύει και δι’ ολόλκληρον την Κεντρικήν και Ανατολικήν 
Μακεδονίαν, ως και την Δυτικήν Θράκην, ενώ κατά την προ του πολέμου δεκαετίαν εις την 
βαλκανικήν Βουλγαρίαν ελειτούργουν 27 Μετεωρολογικοί Σταθμοί εις υψόμετρα μεταξύ 850 
και 2925 μέτρων.

Αι πρώται χιόνες εις την Πίνδον, τον Τυμφρηστόν, τον Όλυμπον, την Όσσαν, τα 
Τζουμέρκα, τα Πιέρια και εις τον Βέρνον (Δυτ. Μακεδονίας) φαίνεται ότι δεν έχουν 
εμφανισθεί προ του δευτέρου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου, ενώ αι κορυφαί των 
Πελοποννησιακών ορέων (Ερύμανθος Χελμός Κυλλήνη, Πάρνων, ταύγετος), δεν 
λευκαίνονται προ του δευτέρου δεκαημέρου του Οκτωβρίου. Τα Λευκά Όρη της Κρήτης, 
όπως και η Ίδη, έχουν παρουσιασθεί χιονοσκεπή και κατά το τρίτον δεκαήμερον του 
Σεπτεμβρίου.

Εκ του Πίνακος Π, του Λειβαθηνού, τον οποίον και παραθέτομεν, συνάγομεν ότι οι 
ορεινοί όγκοι της Αττικής δεν παρουσιάζουν χιονοκαλύψεις προ του πρώτου δεκαημέρου του 
Οκτωβρίου. Έχει όμως συμβή η πρώτη χιών να σημειωθεί μόλις κατά τον Φεβρουάριον.

Κατά την περίοδον 1858 - 1929, η πρωιμοτέρα χιών εσημειώθη εις αθήνας την 5ην 
Νοεμβρίου 1872, εις Πάρνηθα την 9ην Οκτωβρίου 1859, εις Πεντέλην την 5ην Νοεμβρίου 
1912 και εις τον Υνηττόν την 21ην Οκτωβρίου 1866.

Εκ των υπ’ όψιν παρατηρήσεων συνάγομεν ότι είναι δυνατόν να παρέλθη 
ολόκληρον έτος (Ιανουάριος — Δεκέμβριος) άνευ χιονοπτώσεως εις τα πεδινά της Β. 
Ελλάδος ουδέποτε όμως συνέβη τούτο επί ολόκληρον χειμώνα (Δεκέμβριος - Φεβρουάριος). 
Εις τας πεδινός όμως περιοχάς της Νοτ. Ελλάδος και ιδίως της Μεσσηνίας, τούτο είναι 
συνηθέστατον.

9Λειβαθηνού, A. Το φαινόμενον του χιόνος εν Ελλάδι. Πρακτ. Ακαδημ. Αθηνών, 11,1936, σ. 116.

10 Μιστάρδη, Γ. Γεωμορφολογικαί έρευναι εν Βορειοανατολική Ηπείρω. Αθήνας 1935.

11 Καρατζίνα, Γ. Στοιχεία τινα εκ της Μετεωρολογίας και καψικαί συνΟήκαι ευνοούσαι την πτώσιν άφθονου 
χιόνος εχι της Πάρνηθος. Το Βουνό, Μάιος 1937.
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ΠΙΝΑΞ I
ΗΜΕΡΑΙΧΙΟΝΟΣ ΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΩΝ 500 Μ. (1900 - 1940)1
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ΘΡΑΚΗ
Διδυμότειχσν 62 1936-40 5 25 12 17 17 17

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Πολΐ)γΐ)ρος(Χολομοιν) 545 1928-29,1939 3 13 5 12
Δ ΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΑΙ ΗΠΕΓΡΟΣ
Φλώρινα 678 1928-29,1937-40 6 33 17 26 22
Καστοριά 691 1915-18,1920-

27, 1936-40 17 202 3 10 12 10 14 16

Κοζάνη 673 1915-20,1927-
29, 1940 282 12 15 12

Κόνιτσα 594 1916-18,1925,
1927-29,1936-40 12 15 7 8 11 12

Μέτσοβον(Ηπερ. 1157 1915-28 14 53 16 26 29 26 23
Πίνδος)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Αγ.Λαυρένχιος 570 1922-24 3 19 9 14
(Πήλ.ιον)
Δομοκός 560 1904,1910-14,

1917-20,1923-24 12 17 7 9
Περτούλι (Θεσσαλ 1130 Οκτ. 1929-
Πίνδος) Νοεμ. 1934 5 52 19 40

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
Καρπειήσισν 998 1904-05,1907-
(Τυμφρηστός) 08, 1913- 20 56 23 26 24 32

17,1919-29
Αγιος Βλάσιος 850 1936-40 5 18 9 12 12 14
(Παναιτωλικόν)
Ανω Αγόριανη 840 1923-26,1928-
(Επτάλοφος Παρνασ.) 29, 1938-40 9 27 10 19
Πόρνης’ 1030 1933-40 8 46 19 30 23 28

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καλάβρυτα (Χελμός) 742 1913-16,1937-40 8 272 18 12 16
Δημητσάνα 960 1906-09,1911-
(Μαίναλον) 22, 1925-26 18 33 14 14 13
Βυτίνα (Μαίναλον) 1012 1933,1937-39 4 16 6 15
Τρίπολις (Μαίναλον) 665 1900-29,1933,

1936-37,1940 34 25 12 9 7 8 10 4
ΚΡΗΤΗ

Ανώγεια (Ιδη) 721 1915-18,1923-
29, 1936- 15 29 12 9 11
38,1940

Τζερμιάδες (Δίκτη) 819 1937-1940 4 15 7 11 11

1 Του έτους 1940 μόνον το πρώτον εξάμηνον εις όλους τους Σταθμούς.
2 Κατά το άτος 1940.
3 Ο Σταθμ. Σανατορίου Πάτνηθος ιδρύΟη παρ’ημών το 1932. Η Δεκέλεια Πάρνηθος (υψ. 479 μ.) κατά 16ετή περίοδ. 1899-1914 
*<τρσοσιάζειμ.ετήσ.αριθμ.ημερ·χιό''ος 13, μετ.ετησ. 24 και μεγ.μην. 12.
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ΠΙΝΑΞ II
ΑΙΠΡΩΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙΧΙΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ (1858 - 1929)

Αθήναι Υνηττός Πεντελικόν Πόρνης
Δεκαήμερον Μήν Δεκαήμερον Μήν Δεκαήμερον Μήν Δεκαήμερον Μήν

Ιον 2ον 3 ον Ιον 2ον 3 ον Ιον 2ον 3ον Ιον 2ον 3 ον
Πρευται χιόνες

Οκτώβριος 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2
Νοέμβριος 1 4 4 9 3 6 6 15 2 3 7 12 12 11 11 34
Δεκέμβριος 5 12 14 31 11 15 7 33 5 4 4 13 11 14 3 28
Ιανουάριος 5 3 1 9 4 2 1 7 1 2 1 4 1 1 0 2
Φεβρουάριος 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 I 0 1 0 1

Τε)χυταίαι χιόνες

Ιανουάριος 2 3 8 8 3 3 2 8 2 1 1 4 3 3 2 8
Φεβρουάριος 3 9 19 19 5 9 8 22 1 5 4 10 5 9 8 22
Μάρτιος 8 8 22 22 4 9 11 24 3 5 6 14 4 9 11 24
Απρίλιος 2 1 3 3 4 2 0 6 3 1 1 5 4 2 0 6

Εις την Ελλάδα γενικώς ο κατ’ εξοχήν χιονοβόλος μην είναι ο Φεβρουάριος, αν και ο 
Ιανουάριος παρουσιάζει την ίδιαν και ενίοτε μείζονα συχνότητα χιονοπτώσεων βορείως της 
Πελοπόννησου. Το γεγονός τούτο, καθώς και ότι π.χ. τόσον εις Αθήνας, όσον και εις 
Θεσσαλονίκην κατά μέσον όρον ο εαρινός Μάρτιος έχει περισσότερος ημέρας χιόνος του 
χειμερινού Δεκεμβρίου, αποτελούν χαρακτηριστικά της γνωστής οψιμότητας του χειμώνος 
στην Ελλάδα.

Η συχνότης της χιονοπτώσεως διαφέρει πολύ από έτους εις έτος. Ενώ συμβαίνουν 
χειμώνες με αραιοτάτας εμφανίσεις, επέρχονται άλλοι, όπως του 1904-5, κατά τους οποίους η 
Ελλάς διατελεί υπό συνεχή σχεδόν και άφθονον χιονοκάλυψιν. Τούτο συνέβη επίσης και 
κατά τον χειμώνα του 1928-9, κατά τον οποίον αι τελευταίοι νιφάδες εσημειώθησαν εις 
Αθήνας μεν την 18ην Μαρτίου, εις Σπάρτην την 18ην Απριλίου, ενώ εις το Καρπενήσιον την 
18ην Μαίου του 1929.

Κατά τας υπ’ όψιν σειράς παρατηρήσεων, μήνες κατά τους οποίους εσημειώθησαν 
εξαιρετικώς μεγάλοι αριθμοί χιονοπτώσεων, γενικώς εις την Ελλάδα, αναφέρονται οι 
Νοέμβριος του 1915, 1918 και 1922, οι Δεκέμβριος του 1902, 1908 και 1917, οι 
Φεβρουάριος του 1911, 1913, 1927 και οι Μάρτιος του 1907, 1924 και του 1928.

Η τελευταία χιών εις τα όρη της Μακεδονίας και της Στερεάς σημειούται το 
αργότερον κατά το τρίτον δεκαήμερον του Μαίου, εις εξαιρετικά δε υψόμετρα, σπανίως 
όμως, και κατά τον Ιούνιον ακόμη. ’ Τούτο σημαίνει ότι εις τους ορεινούς όγκους της Β. 
Ελλάδος μόνον κατά δύο μήνας του έτους, τον Ιούλιον και Αύγουστον, δεν έχει σημειωθεί 
χιονόπτωσις. Εις τα ορεινά της Πελοποννήσου και Κρήτης αι τελευταίοι χιόνες φαίνεται ότι 
δεν έπεσαν αργότερον του δευτέρου δεκαημέρου του Μαίου.

Εις τον Πίνακα Π αναγράφονται αι συχνότητες πτώσεως της τελευταίας χιόνος κατά 
δεκαήμερον εις Αθήνας και τα όρη της Αττικής, τα ορατά εκ του Μετεωροσκοπείου του 
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι αριθμοί των Αθηνών 
αντιπροσωπεύουν χιονοπτώσεις, ενώ των ορέων χιονοκαλύψεις ορατάς εξ’ Αθηνών. Εκ του 
Πίνακος τούτου προκύοπτει ότι εις την Αττικήν κατά μεγαλυτέραν συχνότητα χιονίζει δια 
τελευταίαν φοράν τον Μάρτιον.

Κατά την περίοδοιι 1858 - 1929 η οη/ιμωτέρα χιών εσημειώθη εις Αθήνας την 1 Ιην 
Απριλίου 1892, εις Υμηττόν την Μην Απριλίου 1882, εις Πεντέλην την 27ην Απριλίου και 
εις Πάρνηθα την 25ην Μαίου 1911. Εις τας Αθήνας, ενώ παρέρχονται χειμώνες άνευ *

* Ο Maull αναφέρει πτώσιν νέας χιόνος την νύκτα της 31ης μαίου προς Ιην Ιουνίου 1914 εις τα Βαρδούσια μέχρις 
υψομέτρου 1800 μέτρων εκ των άνω.
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χιονοπτώσεως, επέρχονται και άλλοι, όπως του 1874, τον Φεβρουάριον και τον Μάρτιον του 
οποίου εχιόνισε ανά οκτώ φοράς, φαίνεται δε ότι τοιάυτης δριμύτητος χειμώνες συνέβαισον 
και κατά την αρχαιότητα.* Από του 1858, άπαξ μόνον εχιόνισε δεκάκις εν Αθήναις κατά τον 
αυτόν μήνα (Ιανουάριος 1868), άπαξ επίσης 18ακις κατά το αυτό έτος (1874, οπότε κατά την 
29ην Απριλίου η χιών έφθασε μέχρι του Δαφνιού).

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Η χιών είναι μετεωρολογικόν φαινόμενον, το οποίον συνδέεται περισσότερον παντός 
άλλου με την ορεογραφίαν του τόπου. Εκτός από το γεωγραφικόν πλάτος, την γεωγραφικήν 
θέσιν και τον καιρόν, οι στενώτεροι τοπικοί παράγοντες, οι οποίοι παίζουν ρόλον επί της 
συχνότητας και της αφθονίας των χιονοπτώσεων, είναι κυρίως η έκθεσις, ο 
προσανατολισμός, το σχήμα, το μέγεθος, η απόστασις εκ της θαλάσσης, όπως και το 
μεμονομένων ή όχι θεωρημένου ορεινού όγκου.

Εις τον παρατιθέμενον Πίνακα I έχουν περιεληφθή ετήσιοι μέσοι όροι ημερών χιόνος 
(διαφόρων περιόδων χάριν συγκρίσεως) Μετεωρολογικών Σταθμών οι οποίοι ελειτούργησαν 
εις υψόμετρα ανώτερα των 500 μέτρων. Εκτός τούτων περιελήφθη και το πεδινόν 
Διδυμότειχον, επειδή νομίζομεν ότι η βορειοανατολική πλευρά της Ελληνικής Θράκης 
παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον από απόψεως χιονοπτώσεων, ακόμα και εις τα 
χαμηλότερα αυτής υψόμετρα. Χάριν κατατοπισμού αναφέρομεν ότι ο μέσος ετήσιος αριθμός 
ημεροόν χιόνος είναι εις τας Αθήνας 4, εις την Θεσσαλονίκην 7, εις την Έδεσσαν υπερβαίνει 
τας 12 και εις την Κοζάνην, κατά τα έτη των παρατηρήσεων, εκυμάνθη μεταξύ 12 και 23 
ετησίως.

Εκ του Πίνακα I συνάγομεν ότι τόσον εις την Βόρειον όσον και εις την Νότιον 
ημιορεινήν Ελλάδα, συνέβη ώστε να χιονίση τας περισσοτέρας ημέρας του αυτού μηνός. Εις 
Καρπενήσιον π.χ. εντός του ίδιου μηνός εσημειώθησαν 23 ημέραι χιόνος, εις Πάρνηθα 19, 
ενώ εις Ανώγεια Κρήτης, αλλά και παρά τας όχθας του Έβρου, 12.

Εις την τελευταίαν ταύτην περιοχήν, το Διδυμότειχον με υψόμετρον 62 μέτρων 
παρουσιάζει μέσον όρον ημερών χιόνος της πενταετίας 1936 - 1940 μεγαλύτερον της 
Κονίτσης και της Καστοριάς, αι οποίαι ευρίσκονται εις υψόμετρα 600 - 700 μέτρων.

Επίσης παρατηρούμεν, ότι κατά την διάρκειαν των δημοσιευομένων παρατηρήσεων 
ο αριθμός των ημερών χιόνος εντός έτους έφθασε τας 25 εις Διδυμότειχον, τας 31 εις 
Φλώριναν, τας 53 εις Μέτσοβον, τας 56 εις Καρπενήσιον, 46 εις Πάρνηθα,2 33 εις 
Δημητσάναν και 29 εις Ανώγεια.

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι αριθμοί ούτοι δεν επιδέχονται πραγματικήν 
σύγκριση διότι αι παρατηρήσεις των διαφόρων Σταθμών δεν καλύπτουν την αυτήν χρονικήν 
περίοδον. Επίσης, λόγω της σχετικής βραχύτητος των περιόδων, τα δημοσιευόμενα μέγιστα 
συχνότητος χιονοπτώσεων πρέπει να είναι μικρότερα, αι δε μέσαι τιμαί αυτών διάφοροι 
κάπως των πραγματικών.

Εις Αττικήν (Πίναξ II), πρωιμαότερον, συχνότερον, διαρκέστερον και αφθονώτερον 
χιονίζει εις την Πάρνηθα. Εις τον Υμηττόν αι πρώται χιόνες εμφανίζονται συνήθως πολύ 
αργότερον (σχεδόν όταν και εις τας Αθήνας) και είναι σπανιότεροι. Επίσης εκ των ορέων της 
Πελοποννήσου (ραίνεται ότι η χιών είναι αφθονωτέρα εις την ομάδα του Ερύμανθου (Maull).

Γενικώς εις την Ελλάδα διακρίνομεν τα ακόλουθα ορεινά συγκροτήματα 
μεγαλυτέρου ενδιαφέροντος από απόψεως χιονοπτώσεων.

Εις την Δυτικήν Ελλάδα, την σπουδαιοτέραν όλων ορεινή ζώνην Πίνδου - 
Τυμφρηστού - Γκιώνας - Παρνασσού. *

* Οίκος ο αναφερόμενος επί άρχοντος Λακρατίδου: «Αακρατίδης αρχαίος άρχων Αθήνησιν, ως και Φιλόχορος, 
ήρξε δε επί των χρόνων Δαρείσυ, εφ’ ού πλείστη χιών εγένετο και απέπηξε πάντα, ως μη δύνασθαί τινα προιένατ 
Διόπερ τα ψυχρά πάντα Λακρατίδας εκάλοιπ’» (Σχολ. Αριστοφάν. Αχαρν. 220)
2 Οι σχετικώς μεγάλοι αριθμοί ημερών χιό\·ος της Πάριηθος θα πρέπει Vαποδοθούν εις το ανώτερον υψόμετρον 
και εις το ότι οι παρατηρήοεις εγίνοντο επιμελέστεροι' εις τον Σταθμόν τούτον.
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Εις την Ανατολικήν Ελλάδα, την ευθείαν υψηλήν παράλιον γραμμήν Εύβοιας - 
Πηλίου — Όασης - Ολύμπου - Πιερίων, η οποία συνεχίζεται προς Βορράν δια του Βερμίου 
και Βόρα.

Τα ορεινά συγκροτήματα της Βορείου και Κεντρικής Πελοποννήσου, όπως και της 
Δυτικής Κρήτης. Πλήν τούτων ενδιαφέρον από απόψεως χιόνος παρουσιάζει η ΒΑ άκρα της 
δυτικής Θράκης, δηλ. τόσον η ελληνική Ροδόπη, όσον και η μεταξύ ταύτης και του Έβρου 
εκτεθειμένη προς βορράν χαμηλή περιοχή.

Ο Philippson χαρακτηρίζει ως οριακήν γραμμήν χιονοπτώσεων την σειράν των 
ορεινών όγκων Κιθαιρώνος - ΓΙάρνηθος - Πεντέλης, η οποία χωρίζει την πλουσιωτέραν εις 
χιόνας Βοιωτίαν από την σχετικώς πτωχήν Αττικήν. Παρομοίαν οριακήν γραμμήν, 
παράλληλον της πρώτης, θεωρεί την σχηματιζόμενην εκ των Βορειοαρκαδικών και 
Αργολικών ορέων, προς βορράν της οποίας χιονίζει κατ’ έτος σχεδόν μέχρι της θαλάσσης, 
ενώ νοτίως αυτής σπανίως διατηρείται χιών εις τα μικρότερα υψό|ΐετρα. Και κατά τους 
αφθονωτέρους εις χιόνα χειμώνας σπανίως και επ’ ελάχιστον καλύπτονται αι Μεσσηνιακαί 
ακταί δια λευκού μανδύου.

Γενικώς εις την Ελλάδα αι χιονοπτώσεις είναι συχνότεροι και αφθονώτεραι εφ’ όσον 
βαίνομεν προς βορράν, λόγω αυξήσεως του γεωγραφικού πλάτους, και εκ της θαλάσσης προς 
το εσωτερικόν, λόγω αυξήσεως της ηπειρωτικότητος.

Παρά το γεγονός ότι τα υπ’ όψιν δεδομένα δεν είναι αρκούντος επαρκή, θα 
ηδυνάμεθα να αποφανθώμεν ότι, υπό τας αυτάς συνύήκας υψομέτρου, εκθέσεως, κτλ. η κατά 
μέσον όρον συχνότης του χιόνος εις τα όρη της ΒΔ Ελλάδος είναι κατά προσέγγισιν διπλάσιά 
της Πελοποννήσου και Κρήτης.

Εις τα αυτά όμως γεωγραφικά πλάτη και υψόμετρα αι χιόνες είναι αφθονώτεραι κατά 
μήκος των ανατολικών ακτών ή επί των δυτικών παραλίων και νήσων.

Τούτο οφείλεται εις το ότι το με κατεύθυνσιν από ΝΑ προς ΒΔ ευθύ ορεινόν τείχος, 
από Εύβοιας μέχρι Βορά, ανακόπτει και υποχρεώνει εις ανοδικήν κίνησιν, διαστολήν και 
ψύξιν, τους ΒΑ και Β ψυχρούς χειμερινούς ανέμους του Σιβηρικού αντικυκλώνος, των 
οποίων ούτω συμπυκνούμενοι υδρατμοί φέρουν συνήθως τας χιόνας επί των ανατολικών 
ακτών της ελληνικής χερσονήσου.

Την κατάστασιν αυτήν και τα επακολουθήματα της η μυθοπλαστική διαίσθησις των 
Αρχαίων είχεν επιτυχώς μορφοποιήσει εις το πρόσωπον της Χιόνης, την οποίαν ήθελε κόρην 
του ψυχρού Βορέου της Θράκης και σύζυγον του υγρού Ποσειδώνος.

Αι εν κινήσει πολακαί αύται αέριοι μάζαι μόνον όταν έχουν την απαιτούμενην 
σφοδρότητα φθάνουν μέχρι και των δυτικών ακτών, ενίοτε όμως σχετικώς ξηραί, τόσο διότι 
απηλλάγησαν ήδη των υδρατμών, όσον και διότι ανεθερμάνθησαν δια της καθοδικής προς το 
Ιόνιον κινήσεως. Τότε συντελούν μάλλον εις την τήξιν των τυχόν προυπαρχουσών χιόνων επί 
των δυτικών κλιτύων των οροσειρών της Δυτικής Ελλάδος.

Εις το εσωτερικόν όμως του κορμού της ελληνικής χέρσου παρατηρούμεν ότι 
συμβαίνει το αντίθετον. Οι πλλον εκτεταμένοι και συμπαγείς ορεινοί όγκος όπου 
δημιουργούνται μονιμώτερα και ευρύτερα κέντρα ταπεινών θερμοκρασιών πλησίον του 
εδάφους, παρουσιάζονται επί του δυτικού μάλλον ημίσεος της χερσονήσου (Πίνδος και 
διακλαδώσεις, Ερύμανθος κτλ.) και της Κρήτης (Λευκά "Ορη - ϊδη).

Γενικώς τα κύρια κέντρα μεγίστων συχνοτήτων εμφανίσεως χιόνος ευρίσκονται προς 
δυσμάς του άξονος της χερσονήσου. Την αύξησιν ταύτην των χιόνων εξ ανατολών προς 
δυσμάς εις το εσωτερικόν της χώρας είχε παρατηρήσει, συμπτωματικώς όμως, και ο Maull 
επί δύο μόνον οροσειρών, της Στερεός (Παρνασσός - Γκιώνα - Βαρδούσια) και 
Πελοποννήσου (Ζήρεια — Χελμός). Το γεγονός τούτο οφείλεται εις το ότι κατά τους 
χειμερινούς μήνας ο αντικυκλών των Αζορών επεκτείνεται επί της Βορείου Αφρικής και 
προκαλεί Νοτίους - Νοτιοδυτικούς σχετικώς θερμούς ανέμους, οι οποίος διερχόμενοι την
Λ ΛC'itavciai; οιιτγΙ r\rvr\Fmrrrfi Κι’ ιν^ΛΓίτιιάνν vr*ι «tivvivaaviav· urtvvAi»r^i " Γ\-τ-γίλ > /νιντΛ» ο·*'*

V * 5 —ν— W V, , /J^v. » γννΛ.ννυ* ^ιλ-,

την Δυτικήν Ελλάδα, βαίνοντες ανοδικώς, αποβάλλουν το ύδωρ, εις μεν τα χαμηλά υπό 
μορφής βροχής, εις δε τα ψηλώτερα ως χιόνα, δημιουργούντες εκεί το κύριον βροχομετρικόν 
μέγιστον της Νοτίου Βαλκανικής. Το ορεινόν όμως τείχος της Ανατολικής Ελλάδος υψούται 
αμέσως υπεράνω της θαλάσσης, ενώ οι κύριοι ορεινοί όγκοι της Δυτικής απέχουν αρκετά του
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Ιονίου. Εξ άλλου οι Νοτιοδυτικοί άνεμοι είναι συνήθως υγρότεροι των βόρειας συνιστώσης 
ρευμάτων του Ασιατικού αντικυκλώνος.

Ο Maull παρετήρησεν επίσης, ότι εις την Πελοπόννησον και Στερεάν, επί εκάστου 
ορεινού όγκου, η χιών επεκτείνεται χαμηλότερον εις τας βόρειας και ανατολικός κλιτείς ή επί 
των μεσημβρινών και δυτικών αντιστοίχως, όπου η ηλιοφάνεια είναι διαρκεστέρα.

Ο προ της πτώσεως άφθονου χιόνου καιρός παρουσιάζει συνήθως εις την Ελλάδα και 
την Μεσόγειον επικράτησιν υφεσιακής διατάξεως, η οποία μετακινείται συν το χρόνο προς 
ανατολάς και ακολουθείται υπό καθόδου εις την Ευρώπην σφοδρών πολικών αερίων μαζών 
κινητού αντικυκλωνικού συστήματος, το οποίον φθάνει μέχρι και της Βαλκανικής. Οι εκ της 
καταστάσεως τούτης βόρειοι ψυχροί άνεμος ερχόμενοι εις επαφήν με τας υφιστάμενος εις 
την Ελλάδα θερμοτέρας αερίους μάζας, σχηματίζουν μέτωπον, εκ του οποίου παρέχονται 
κατά τον χειμώνα υδροσυμπυκνώσεις, συνήθως υπό μορφήν χιόνων, αι οποίαι ενίοτε 
καλύπτουν το πλείστσν της χερσονήσου.

Αναλόγως του αν αι εκ δυσμών προς ανατολάς κινούμενοι υφέσεις ακολουθούν 
τροχιάς διερχομένας βορείως, νοτίως ή υπεράνω του ελληνικού χώρου, αι λαμβάνουσαι 
χώραν βίαιαι ατμοσφαιρικοί διαταράξεις είναι δυνατόν να εκδηλωθούν και δια 
χιονοπτώσεων, όταν αι λοιπαί προς τούτο συνθήκαι είναι ευνοϊκοί, είτε επί των ανωτέρων 
μόνον υψομέτρων, ή και μέχρι της επιφάνειας της θαλάσσης, ή είναι καθολικοί εφ’ όλης της 
Ελλάδος, ή καλύπτουν τμήμα μόνον αυτής, όχι το βορειότερον πάντοτε. Ούτω π.χ. συμβαίνει 
ενίοτε η νότιος Ελλάς να καλύπτεται υπό χιόνων, ενώ εις την βόρειον επικρατεί ψυχρός 
ηλιόλουστος καιρός. Και κατά την άνοιξιν ακόμα τα βόρεια ψυχρά ρεύματα - αι Ορνιθίαι 
των Αρχαίων - είναι δυνατόν να προκαλέσουν πτώσεις χιόνος εις τα βορειοανατολικά 
παράλια, χωρίς αύται να επεκταθούν και μέχρι των δυτικών.

Επειδή κατά τα έτη εξάρσεως των ηλιακών κηλίδων παρουσιάζουν μεγαλυτέραν 
συχνότητα οι χειμερινοί κυκλώνες, συχνάζουν επίσης και τα συστήματα κινητών 
αντικυκλώνων, τα οποία διαμορφούνται εις τα ενδιάμεσα ελλεπαλλήλων οικογενειών 
κυκλώνων και έχουν την ανατολικήν πλευράν λίαν ψυχρόν και διηνεκώς ανανεουμένην δια 
πολικών ρευμάτων, τα οποία κυρίως και φέρουν τα χιόνας εις την Ελληνικήν περιοχήν. Δια 
τον λόγον τούτον οι χειμώνες των ετών εντόνου ηλιακής δράσεως (1904—5, 1928-9, 1948-9) 
διακρίνονται συνήθως δια σφοδροτέρων και διαρκεστέρων καιρικών διαταράξεων, 
εκδηλουμένων και δια συχνοτέρων χιονοπτώσεων γενικώς εις την χώραν μας.

Μερικαί ελληνικαί πεδιναί περιοχαί προσβάλλονται υπό λιβός, ανέμου πολύ ξερού 
και θερμού, ως καθοδικού, κατόπιν υπερβάσεως ορεινών όγκων. Ο άνεμος αυτός είναι πολύ 
επικίνδυνος όταν πνέη κατά την άνοιξιν, ότε τα σιτηρά ευρίσκονται εις ευπαθές στάδιον του 
βιολογικού των κύκλου. Έχει παρατηρηθεί ότι, όταν ο χειμών είναι όψιμος και τα όρη 
παραμένουν εκτεταμένους χιονοσκεπή αργά την άνοιξιν, ο λίβας πλέει βραδύτερον και είναι 
μάλλον ακίνδυνος, λόγω του ότι ενωρίτερον οι καταβατοί άνεμοι ψύχονται προηγουμένως 
τόσον πολύ κατά την υπέρβασιν των χιονοσκεπών ορεινών όγκων, ώστε η καθοδική των 
αναθέρμανσις δεν είναι επαρκής δια να τους προσδώση τους καταστρεπτικούς χαρακτήρας 
του λιβός.

Η ΧΙΟΝΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οι ατμοσφαιρικοί υφρατμοί, των συνθηκών υπό τας οποίας μεταπίπτουν εις την 
στερεάν κατάστασης όπως και αναλόγως των όρων της εναερίου διαδρομής μέχρι του 
εδάφους των υδρομαζών αι οποίαι επάγωσαν φυσικώς, λαμβάνουν διαφόρους μορφάς, των 
οποίων κυριώτεραι είναι αι ακόλουθοι.

Εαν η πήξις είναι πολύ ταχεία, ή εαν προηγηθή υγρά κατάστασις εις υπέρτηξιν, δηλ. 
εαν προϋπάρξουν σταγονίδια εις θερμοκρασίαν κάτω του μηδενός, το ύδωρ λαμβάνει την 
μορφήν κοκκίων, ή σφαιριδίων, αδιαφανών, ή διαφανών, κρυσταλλαφυούς πάγου, δηλ. 
προσγειούται ως χάλαζα, ή χιονοχάλαζα.
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Εαν η συμπύκνωσις των υδρατμών είναι σχετικώς βραδεία και η θερμοκρασία 
αρκετά ταπεινή, τότε σχηματίζονται παγοκρυστάλλια βελονοειδή ή πλακοειδή εξάκτινα ή 
εξάγωνα, εις διαφόρους απλός ή πολύπλοκους παραλαγάς, τα οποία αποτελούν τα ανώτερα 
λευκά νέφη. Εαν ταύτα αυξηθούν κατά μέγεθος και ποσότητα και η θερμοκρασία είναι 
αρκετά ταπεινή μέχρι του εδάφους, φθάνουν μέχρις αυτού ως κονιορτώδης χιών, συνήθης εις 
τα ανώτερα υψόμετρα κατά την ψυχροτέραν ιδίως περίοδον του έτους.

Εαν όμως κατά την πτώσιν των τα παγοκρυστάλλια διέλθουν δια στρωμάτων αέρος, 
ευρισκομένων ας την θερμοκρασίαν του μηδενός, ή κατά τι ανωτέραν, τήκονται εν μέρει και 
συγκολλούμενα χαλαρώς συσσωματούντας σχηματίζοντα λεύκάς βαμβακομόρφους 
ακανόνιστου σχήματος τολύπας, τας νιφάδας χιόνος.

Εαν αι συνθήκαι είναι τοιαύται ώστε να λάβη χώραν συμπύκνωσης υδρατμών και εις 
υγράν και εις στερεάν κατάστασιν, ή αν τήξις της χιόνος κατά την κάθοδον έχει προχωρήση 
πολύ, τότε έχομεν υετόν εκ βροχής και χιόνος, ή υετόν εκ τακείσης μερικώς χιόνος, δηλ. 
χιονόβροχον ή χιονόλυτον.

Εαν το έδαφος είναι γυμνόν και αρκετά θερμόν, η δε χιονόπτωσις όχι επαρκής, όπως 
συμβαίνει κατά τας αρχάς ή προς το τέλος της ψυχράς περιόδου, ή, όπως συνήθως , εις τα 
νοτιώτερα παράλια της χώρας μας καθ’ όλον το έτος, τότε αι νιφάδες τήκονται αμέσως, ή 
ολίγον μετά την προσγείωσιν. Αν όμως η εποχή και η θέσις είναι κατάλληλος, είναι δυνατόν 
να αποκατασταθεί χιονόστρωμα του οποίου η τύχη και η μορφή εξαρτώνται εκ του πάχους, 
του ανέμου, και κυρίως εκ της θερμοκρασίας και των μεταβολών αυτής. Αν η θερμοκρασία 
παραμείνη πολύ ταπεινή, τότε, όπως συμβαίνει εις τα πολύ ψηλά όρη τον χειμώνα, επειδή δεν 
μεσολαβεί τήξις, η χιών διατηρείται υπό μορφήν κονιορτού εκ παγοκρυσταλλιών 
(κοκκιοχιών). Η χιονόστρωσις αργεί να παλαιωθή. Η μορφή αυτή συμπεριφέρεται όπως και η 
άμμος. Μετακινούμενη ευκόλως παρά του ανέμου, σχηματίζει κυματοειδείς θίνας, 
συγκεντρούται εις τας υπηνέμους γωνίας και ανυψούται παρά του ανέμου ως καπνώδες 
λευκόν νέφος, το οποίον, όταν λάβη μεγάλας διαστάσεις (θύελλα παρασυρομένης χιόνος), 
καθιστά δύσκολον την εξακρίβωσαν αν ο αιωρούμενος πάγος προέρχεται όλος εκ του 
εδάφους, ή μερικώς και εκ νέας πτώσεως.

Αν λαμβάνουν όμως χώραν αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, τότε η μερικώς 
τηκόμενη χιών ανακρυσταλλούται και σχηματίζει μετά της μή τακείσης συμπαγές 
ημιδιαφανές στρώμα παγοκρυστάλλου. Το στροόμα τούτο σχηματίζεται συνήθως εις τα 
ελληνικά όρη κατά την άνοιξιν και είναι επιφανειακόν της χιονοκαλύψεως, πάχους ολίγων 
μόνον εκατοστών, τηκόμενον συνήθως κατά τας ηλιοφανείς ημέρας και 
ανακρυσταλλούμενον κατά τας αιθρίας νύκτας. Η στερεά αύτη παγοεπικάλυψης, η οποία 
επαύξανες κατά τας ηλιολούστους ιδίως ημέρας, την ήδη ενοχλητικήν δια τους οφθαλμούς 
ισχυραν λευκαυγειαν (albedo) του χιονοσκεπούς εδάφους, αποτελεί προδρομον του 
κοκκιοπάγου, ο οποίος σχηματίζεται όταν η συγκόλλησές των παγοκρυσταλλιών, δια της 
ανακρυσταλλώσεως του εισδύοντος εντός του χιονοστρώματος ύδατος, προχωρήση εις 
βάθος. Η μορφή αύτη, αν και επιτρέπει το βάδισμα, είναι μάλλον ακατάλληλος δια 
χιονοδρομίας.

Σχηματισμός κοκκιοπάγου μικράς συνοχής δεν είναι ασυνήθης εις τα υψηλά 
ελληνικά όρη, τοιαύτην δε συνεκτικωτέραν μάλιστα μορφήν λαμβάνουν αι παραμένουσαι 
άτηκτοι κατά το θέρος χιόνες εις τα κοίλα των μεγαλυτέρων υψομέτρων. Το αμέσως όμως 
επόμενον βήμα, η μετατροπή δηλαδή του κοκκιοπάγου εις πάγον παγετώνος αρκετού πάχους, 
δεν λαμβάνει χώραν εις την Ελλάδα, κυρίως λόγω του σχετικώς μικρού πάχους του 
χιονοστρώματος.

Αιωνία χιών εις την Βαλκανικήν δεν υφίσταται πλέον. Εις σκιερά όμως βάραθρα και 
χοανοειδείς λεκάνας των υψηλών όρεων της ηπειρωτικής Ελλάδος και της Κρήτης ακόμη, 
διατηρούνται άτηκτοι ολόκληρον το θέρος, όχι μόνον μικραί, αλλά και αξιόλογοι μάζαι 
χιόνος, όπως π.χ. εις τον Όλυμπον , ιδίως εις υψόμετρα ανώτερα των 2000 μέτρων, εις 
Βέρμιον κατά μικράς λεκάνας, εις Τύμφην (Γκαμήλα) και Αέσνια (Κάμια) της ΒΑ Ηπείρου, 
εις Λευκά Όρη της Κρήτης και αλλαχού. Η χιών αύτη παλαιουμένη λαμβάνει συνήθως την 
μορφήν λευκού ημικρυσταλλικού και σχετικώς συνεκτικού κοκκιώδους πάγου. Αι αποθέσεις 
αύται εις τα αυτά υψόμετρα μειούνται πολύ κατά το θέρος από βορρά προς νότον. Κατά 
υπολογισμούς, αν εις τα υψηλότερα όρη της Βαλκανικής (Ρίλος 2925 μ. και'Ορβηλος 2900 μ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
07/10/2018 11:42:52 EEST - 94.71.245.195



Βουλγαρίας, και Όλυμπος 2918 μ.) η θερμοκρασία ήτο κατά τρείς μόνον βαθμούς 
ταπεινότερα της ήδη υφιστάμενης, θα συνετηρούντο παγετώνες και εις την χερσόνησον 
ταύτην.*

Ο αριθμός ημερών πτώσεως χιόνος διαφέρει συνήθως του αριθμού ημερών 
χιονοσκεπούς εδάφους. Ημέραν χιόνος σημειώνουν οι Μετεωρολογικοί Σταθμοί, όταν έστω 
και μια χιονοτολύπη φθάση μέχρι του εδάφους. Γνωρίζομεν όμως ότι συχνά ιδίως κατά τας 
αρχάς και περί το τέλος της ψυχράς περιόδου, εις τας πεδιάδας η χιών τήκεται μόλις έλθη εις 
επαφήν με το σχετικώς θερμόν έδαφος. Αντιθέτους, κατά το μέσον του χειμώνος αρκεί μια 
άφθονος χιονόπτωσις δια να καλυφθεί το έδαφος επί μακράν σειράν ημερών.

Η χιών και η χιονοκάλυψις παρουσιάζουν μεγάλος διαφοράς από τόπου εις τόπον εις 
τα αυτά υψόμετρα της ελληνικής χέρσου. Την ιδίαν έκπληξιν δοκιμάζει ο κάτοικος των 
ελληνικών περιχώρων της Αδριανουπόλεως αν συμβή χειμών άνευ παρατεταμένης 
χιονοκαλύψεως, με τον κάτοικον των παραλίων της Μεσσηνίας, αν λάβη χώραν έστω και 
ολιγόωρος χιονόπτωσις.

Γενικώς παρετηρήσαμεν ότι εις την Βόρειον Ελλάδα αι ημέραι χιονοσκεπούς 
εδάφους είναι περισσότεροι των ημερών πτώσεως χιόνος, ενώ εις την Νότιον είναι περίπου 
ίσαι, ή ολιγώτεραι.

Εαν εξαιρέσωμεν μερικός χαμηλάς περιοχάς της Βορείου Ελλάδος, γειτονικός 
εκτεταμένων ορεινών όγκων, γενικώς εις τα πεδινά της χώρας μας η χιών διατηρείται 
συνήθως ολίγας ημέρας και εις μικρόν πάχος εις δε τα νοτιώτερα παράλια σπανίως και μόλις 
ολίγας ώρας.

Εκτάκτως όμως το χιονόστρωμα είναι δυνατόν να καλύψει, εις μέγα πάχος και επ’ 
αρκετόν, περιοχάς διακρινομένας δια το ήπιον του χειμώνος. Εις Αθήνας π.χ., εξ όσων 
γνωρίζομεν, το πάχος στρώματος χιόνος έφθασε την 8ην Φεβρουάριου 1911 τα 1.50 μέτρα, η 
δε χιονοκάλυψις διετηρήθη επί τέσσαρας ημέρας, ενω τον Ιανουάριον του 1864 επι 
δεκατέσσαρας συνεχώς ημέρας. Τον Φενρουάριον του 1929 η Ελλάς ολόκληρος, πλήν των 
Ιονίων, φαίνεται ότι εκαλύφθη, διαρκέστερον από κάθε άλλην γνωστήν περίπτωσιν, δια του 
παχύτερου χιονοστρώματος.

Εις τα Τρίκαλα τον Ιανουάριο του 1905 το έδαφος παρέμεινε χιονοσκεπές επί 30 
ημέρας, ολόκληρον δε το έτος τούτο επί 48 ημέρας. Επίσης εις Κοζάνην το έδαφος διετηρήθη 
υπό τας χιόνας ολόκληρον τον Φεβρουάριον του 1929, ενώ εις Λευκά Όρη της Κρήτης και 
εις μέτρια υψόμετρα (Ανώγεια , υψ. 776 μ.), η χιονοκάλυψις διήρκεσε 14 ημέρας και έφθασε 
μέχρι 1.2 μέτρα πάχους, τον δε προηγούμενον χειμώνα τα 1.5 μέτρα. Εις Θεσσαλονίκην, κατά 
την εξαιρετικής σφοδρότητος χιονοθύελλαν της 11ης Φεβρουάριου 1936, ετάφησαν υπό τας 
χιόνας δεκάδες ανθρώπων πέριξ και εντός της πόλεως. Επίσης ο Forchheimer αναφέρει, ότι 
κατά τον εκτάκτου δριμύτητος χειμώνα του 1893 εις το παρά την σιδηροδρομικήν γραμμήν 
Εδέσσης - Μοναστηριού Βερδένιον (υψ. 613 μ ), το έδαφος παρέμεινε χιονοσκεπές από 3 
Ιανουάριου μέχρι τέλους Φεβρουάριου συνεχώς, υπό μέσον ύψος χιόνος 60 - 70 εκατοστών. 
Ακολούθως η χιών ετάκη εντός μιας ημέρας και μετά δύο ημέρας το έδαφος ήτο ξηρόν. 
Επίσης αναφέρεται ότι, εις τα ορεινά της κοινότητας Βαρβάρας (Αρναίας, ανατολ. 
Χαλκιδικής), η χιών κατ’ έτος σχηματίζει στρώμα πάχους 1 μέτρου.

Αναφορικώς με την χιονοκάλυψιν των ανωτέρων υψομέτρων, νομίζομεν ότι ο 
Philippson πλησιάζει προς την πραγματικότητα, υποστήριξών ότι εις την νύν μέσην και 
κότιον Ελλάδα η χιών διατηρείται εις υψόμετρα ανώτερα των 1500 μέτρων, από των μέσων 
του Δεκεμβρίου μέχρι των μέσων Μαρτίου, ενώ εις μεγαλύτερον των 2000 μ. ύψος, μέχρι του 
Ιουνίου, σπανίως δε και μέχρι του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου. Μετά τα μέσα όμως 
Μαίου δεν υφίσταται πλέον συνεχές χιονόστρωμα εις τα όρη της πελοποννήσου, αλλά μόνον 
χιόνες κατά τόπους. Εις υψόμετρα μικρότερα των 1500 μ. η διάρκεια της χιονοκαλύψεως
Cpr* ΑΤΟίΤΓΐΙ (ΜΛΤΛΓ τ* Trrv <rrv ΙΛΗ Γ/ΛΛ K/V1 OV* "ΤΠΓ οττ» ν Λ />Λ-Λν,Λ/ττ> σ ν·ΓΜ.Λ«ν*Μ/*

ν..νννί«2 1VVA-V VyiV Wti.lvpVA.lUi/VI|>j IWAl-jy l rv 1 JV-j IVW,IU.V7 lU'JOUl'j, ll|^

* Κατά τον Γ. Μιστάρδην, αν η θερμοκρασία υπεβιβάζετο κατά τους αυτούς βαθμούς, αιώνιαι χιόνες θα 
διετηρσύντο ας αρκετόν πάχος προς σχηματισμόν παγετώνων και εις τα ακόμη χαμηλότερα (υψ. 2500-2600 μ.) 
όρη της Αλβανίας και της Ηπείρου, λόγω του ότι τα αφθονότερα εκεί ατμοσφαιρικά υδροαποβλήματα θα 
εσχημάτιζαν το απαιτούμενον προς τούτο παχύτεροι’ στρώμα χιόνος.
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γεωγραφικής θέσεως, της εκθέσεως και της συστάσεως της επιφάνειας του εδάφους. Τέλος 
συνάγει το συμπέρασμα ότι η χιονοκάλυψις εις την Πελοπόννησον παρατείνεται 
περισσότερον από ότι θα υπετίθετο εκ του γεωργαφικου της πλάτους.

Κατά Kuhlbrodt, εις τα όρη της Μακεδονίας, από ύψους 1000 μέτρων και άνω 
υφίσταται συνήθως χιών καθ’ όλην την ψυχροτέραν περίοδον του έτους, ενώ εις υψόμετρα 
μεγαλύτερα των 2000 μ. κατά το διάστημα από Οκτωβρίου μέχρι Μαίου. Εν τούτοις 
επέρχονται έτη, κατά τα οποία η χιών εμφανίζεται επί των υψηλών κορυφών από του 
δευτέρου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου δια να εξαφανισθή εντελώς μόλις κατά Ιούνιον.

Τα ανωτέρω αφορώσιν υπηνέμους θέσεις, εκτεθειμένος όμως αμέσως εις την 
ηλιακήν ακτινοβολίαν, διότι, ως ανεφέραμεν, εις σκιεράς κοιλότητας των ανωτέρων 
υψομέτρων διατηρείται παρ’ ημίν η χιών, και εις αξιολόγους ενίοτε ποσότητας, καθ’ όλον το 
έτος.

ΧΙΟΝΟΛΕΣΘΗΣΕΙΣ

Αι τόσον επικίνδυνοι απότομοι χιονολισθήσεις μεγάλων μαζών χιόνος, 
(χιονοστιβάδες, χιονοβλήματα, χιονοχείμαρροι, ρουγγάδες, avalanches. Lawmen), αι οποίαι 
λαμβάνουν χώραν όταν το ανάγλυφον παρουσιάζεται ευνοϊκόν προς τούτο, δεν αναφέρονται 
συχνά εις τα ελληνικά όρη. Πάντως λαμβάνουν χώραν τόσον εις τα όρη της Βορείου Ελλάδος 
(όπως π.χ. εις τον Όλυμπον, όπου μερικαί γίνονται ακουσταί μέχρι Λιτοχώρου*) όσον και εις 
την Πελοπόννησον. Ο συνάδερφος κ. Χρ. Μουλόπουλος διεπίστωσε π.χ. καταστροφήν 
κηπευτοειδών συστάδων ελληνικής ελάτης, εκτάσεως 3.5 εκταρίων, εις το Μαυροβούνι της 
Στυμφαλίας παρά τον αυχένα της Γκιόζας, οφειλομένην εις κατολίσθησιν χιόνων, η οποία 
έλαβε χώραν κατά τον χειμώνα του 1928 - 29. Η χιονολίσθησις αύτη υπελογίσθη ότι 
παρουσίασε μέτωπον περίπου 100 μέτρων και μεγίστην διαδρομήν 1.5 χιλιομέτρου.

Ύπαιθ/χ>, Μάρτιος 1940.
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HETA ΤΗΝ σημαντικήν επιτυχίαν πέρυσ'ι τοϋ 
πρώτου'Ελληνικού’Αλπινιστικοΰ Κέντρου τοΰ’Ο- 
ρειβατικοΰ,τό Κεντρικόν Συμβουλιον τοΰ Συνδέ
σμου διωργά.νωσεν καί εφέτος μέ την εγκρισιν 
καί ένίσχυσιν τής Γενικής Γραμματείας ’Αθλη
τισμού, είς τό συγκρότημα τοϋ Μόν Μπλάν των 
Γαλλικών "Αλπεων ,τό δεύτερον ’ Αλπινιστικόν Κέν- 
τρον, είς τό όποιον συμμετέσχον κατόπιν επι
λογής 13 μέλη των διαφόρων τμημάτων τοϋ Ε. 0. Σ. , 
αί άναρριχήτριαι Αικατερίνη Γκέκα καί Γούλα 
Χατζημανωλάκη καί οί άναρριχηταί Γ. Αναστα
σία ο η;;, I. Βαρούχας,Ι.Βούτσικας, Δ.Δημόπουλος,

0.’ΐωαννίδης, Δ.Κινατίδης,I.Κακατσός,Χ.Ήαπα- 
δόπουλος , Ν.Περιμένης ,Δ.Χαί'τόγλου, I .Χατζηδ ί- 
νας.

Τό Κέντρον έλειτούργησεν έπί 3 εβδομάδας 
κατά τά πρότυπα των πολυαρίθμων λειτουργούν- 
των είςτάς"Αλπεις αντιστοίχων Κέντρων των ό- 
ρειβατικώς προηγμένων χωρών, έπλαισιώθη δέ, 
συμφώνως μέ τά προβλεπόμενα ύπό τής Γαλλικής 
Γενικής Γραμματείας'Αθλητισμού,άπό δύο έξαι- 
ρέτους Γάλλουςέκπαιδευτάς οδηγούς,τόν κ.Ζ.Π. 
’Ολλανιέ έκ των καλυτέρων ^ Γάλλων άναρριχ-ητών 
πάγου καίτόν κ.Ζ.Μποντέν,ό όποιος έχει πραγ-
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ματοποιήσει τάς ύψηλοτέρας δυσκολίας διαδρο
μές βράχου τών^Αλπεων καί είς τόν όποιον ανα
τίθεται,ο λα τά τελευταία έτη, άπό τόν Γαλλι
κόν 'Ορειβατικόν Σύνδεσμον,ή έκπαίδευσις των 
εκπαιδευτών του.

Στόχος των άναρριχητών τοϋ Κέντρου ήσαν 
αΐ κάθετοι όρθοπλαγιαί τοϋ συγκροτήματος τοϋ 
Μόν Μπλάν.

3ις ούδέν έκ των γνωστών όρειβατικών συγ
κροτημάτων εμφανίζονται τόσαι εκατοντάδες υ
ψηλών κορυφών καί τόσαι χιλιάδες αναρριχητι
κών διαδρομών βράχου καί πάγου συγκεντρωμένα ι 
εις τόσον σχετικώς μικράν ε'κτασιν. ώιά τοϋτο 
χιλιάδες ορειβατών άπ’όλον τόν κόσμον,μέχρι 
καί άπό τάς Κ.Π.Α. καί την ’Ιαπωνίαν,συγκεν- 
τροϋνται κατά τήν βραχεϊαν θερινήν άλπινιστι- 
κήν περίοδον είς τήν ορειβατικήν πόλιν τοϋ 
Σαμονί,είς τους πρόποδας τοϋ συγκροτήματος, 
ή όποια αποτελεί τήν Μέκκαν τοϋ διεθνοΰς’Αλ— 
πινισμοΰ.

Μέ βάσιν τόν ξενώνα—καταφύγιου Μπιολλαί 
είς τό Σάμονί,οί συμμετέχοντες εις τό Ζέντρον 
άνερριχώντο καθημερινώς είς τάς καθέτους γρα- 
νιτικάς όρθοπλαγιάς τοϋ συγκροτήματος.Κατά 
τάς ημέρας κακοϋκαιροΰ,οΐ άναρριχηταί ήσκοΰν- 
το είς τάς περί τό Σάμονί σχολάς βράχου καί 
είς τούς εγγύς παγετώνας.

'Η 'Ελληνική όμάς έγένετο,επίσης, δεκτή 
είς τήν’Εθνικήν σχολήν'Ορειβασίας καί Χιονο
δρομίας τής Γαλλίας, ό’που καί παρηκολούθησεν 
μαθήματα.

Κατά τό μεγαλύτερον διάστημα τής λειτουρ- 
γίας τοϋ Κέντρου αί καιοικαί συνθήκαι ήσαν 
κακαί ή επισφαλείς συντρέχοντος δέ τούτου τά 
ορειβατικά θανατηφόρα ατυχήματα εις τό συγκρό
τημα κατά τήν σαιζόν άνήλθον είς πολλάς δε
κάδας .

Στήν "'Εξαιρετικά δύσκολη" ( 6ου βαθμοΟ ) δια
δρομή CONTAMINE (Κονταμίν)στήν 3ελόνα τοΟ MIDI 

(Μιντί).

'Από τούς άναρριχητάς του ’Α.λπινιστικοΟ 
Κέντρου τοϋ ’Ορειβατικού έπραγματοποιήθησαυ 
είς 42 σχοινοσυντροφιάς, 18 διάφοροι ορειβα
τικοί διάδρομοί,άπό τάς όποιας αί 7 είναι έ- 
πισήμως χαρακτηρισμένοι "πολύ δύσκολοι" καί 
αΐ 5 "έξαιρετικώς δύσκολοι",Πρόκειται δηλαδή 
κατά τό πλεϊστον περίδιαδρομών καθέτων, μον
τέρνων καί αθλητικών.Τό μέσον επίπεδον τών 
πραγματοποιηθεισών τούτων αναβάσεων είναι τό 
ύψηλότερον μέχρι σήμερον έπιτευχθέν ύπό'Ελλη- 
νικής ορειβατικής όμάδος.Είδικώτερον ή άναρ- 
ρίχησις τής έξαιρετικώς δυσκόλου,800μ. ύψος 
διαφοράς Δ. όρθοπλαγιάς τών Πετίτ Ζοράς άπό 
τόν κ.Χα'ίτόγλου καί τόν οδηγόν Ζ.Μποντέν (εν
αλλάξ), είναι ή σημαντικωτέρα μέχρι σήμερον 
έπιτευχθεΐσα άπό“Ελληνα άναρρίχησις είςτόέ- 
ξωτερικόν.’Ολίγας ημέρας ένωρίτερον 4 εξαί
ρετοι ΐσέχοι άναρριχηταί ειχον άποθάνει άπό 
εξάντλησιν είς τήν αύτήν διαδρομήν.

Είναι άξιον νά σημειωθή ότι τό έπιτευχθέν 
επίπεδον αναρριχήσεων άπό τούς συμμετέχοντας 
είς τό'Ελληνικόν Κέντρον είναι αίσθητώς ύψη
λότερον άπό τό τών πλειόνων αντιστοίχων άλ- 
πινιστικών Κέντρων καί αυτών τούτων τών όρει- 
βατικώς προηγμένων χωρών.

ΑΪ έπιτυχίαι αύταί τοϋ δευτέρου άλπινιστι- 
κοΰ Κέντρου τοϋ’Ορειβατικοϋ,έγγράφονται είς 
τήν παρατηρουμένην κατά τό τελευταία ετη έκ- 
δηλον καί συνεχή πρόοδον τής’Ελληνικής ορει
βασίας,ή οποία οφείλεται κατά πολύ είς τό συ
νεχές καί συστηματικόν τής άσκήσεως, είς τάς 
αναρριχητικός σχολάς,τών άναρριχητών τοϋ ΞΟΣ 
καθ’ό'λον τό έτος.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΚΙ ΝΗΣΙ Σ

'Η έτησία διεθνής συγκέντρωσις έκπαιδευ- 
τών νέων άναρριχητών τής Διέθνους'Ενώσεως’Ο
ρειβατικών ’Οργανώσεων, τής οποίας μέλος διά 
τήν'Ελλάδα είναι ό 'Ελληνικός 'Ορειβατικός Σύν
δεσμος, έγινεν τόν ’Ιούλιον εις τήν περιοχήν 
Γκλόκνερ-Καπρούν των Αύστρ ιακών"Αλπεων.

‘0 Ε.Ο.Σ. άντιπροσωπεύθηεις αύτήν άπό τά 
στελέχη-άναρριχητάς του Νικόλαον Κάκαλον τοϋ 
Τμήματος Λιτοχώρου καί 'ΐωάννην Παπαναγιώτου 
τοϋ Τμήματος'Αθηνών,οί όποιοι παρηκολούθησαν 
σχολήν βράχου καί πάγου είς τήν Αυστριακήν 
Σχολήν'Υψηλού Βουνοϋ του Μοζερβόντεν-Καπρούν 
καί συμμετέσχον είς αναρριχητικήν διαδρομήν 
άναβάσεως είς τήν κορυφήν Χοχάΐζεν (3·205μ·)·

'Εξ άλλου,είς τήν διεθνή συγκέντρωσιν νέ
ων αναρριχητών, ή οποία ώργανώθη,κατ'εντολήν 
τής Διεθνούς'Ενώσεως των'Ορειβατικων’Οργανώ
σεων (Δ .Ε. 0.0. ), άπό τόν ’ Ορε ιβατικόν Σύνδεσμον 
τής Τσεχοσλοβακίας μεταξύ 8 καί 15 Αυγούστου 
είς τήν οροσειράν των ‘Υψηλών Τάτρα μέ βάσιν 
τό έκεΐ καταφύγιον Κεζμάρσκα Χάτα (ύψος 1 .615 
μ.), συμμετέσχον μεταξύ 74 έπιλέκτων άναρρ ι- 
χητών έξ 20 κρατών,μέ τήν έγκρισιν τής Γενι
κής Γραμματείας’Αθλητισμοϋ καί τήν ένίσχυσιν 
αύτής,τά μέλη τοΰ’Ορειβατικοϋ Αικατερίνη Γκέ- 
κα καί Χρήστος Παπαδόπουλος.

'Η συγκέντρωσις αυτή,ή οποία πρό πενταε
τίας έγινεν άπό τόν Ε.Ο.Σ. είς τά βουνά τής 
Κρήτης, είναι ή πλέον σοβαρά διεθνής ορειβα
τική εκδήλωσις, τήν οποίαν αναθέτει έκάστο- 
τε είς έν μέλος της ή Διεθνής “Ενωσις τών’Ο- 
ρειβατικών’Οργανώσεων καί κατά τήν οποίαν γί
νονται αναρριχήσεις, ανταλλάσσονται απόψεις 
έπί των νέων μεθόδων άναρριχήσεως καί τής 
τεχνικής ταύτης.

’Εφέτος, ή όργανώτρια τής συγκεντρώσεως 
’Ορειβατική"Ενωσις της Τσεχοσλοβακίας έώρτα- 
σεν καί τά πεντήκοντα έτη άπό :ής ΐδρύσεώς της.

Οί δύο άνωτέρω άναφερθέντες "Ελληνες ό- 
ρειβάται Αικατερίνη Γκέκα καί Χρήστος Παπα
δόπουλος έπραγματοποίησαν ένδιαφερούσας αναρ
ριχήσεις είς τό Τσεχοσλοβακικόν συγκρότημα 
των Τάτρα μεταξύ των οποίων καί τάς έξης:

1 )Κολόβι Στίτ (2.425 μ.)· άπό τόν Δ. διά
δρομον, υψομετρικής διαφοράς 350μ., διαδρομή 
4ου βαθμού.

2)Τσιέρνυ Στίτ (2.436μ.), Δ. όρθοπλαγιά, 
400μ.,διαδρομή 4ου βαθμού.

(3)Γιάνασυ Στίτ (2.231 μ.), Ν. όρθοπλαγιά, 
κατ’εύθεϊαν (ντιρετίσιμα) άνάβασις, 5ου βαθ- 
μοϋ,350μ.,υπό ραγδαίαν βροχήν.

Είς τό τέλος τής συγκεντρώσεως οί ξένοι 
καί Τσέχοι άναρριχηταί συμμετέσχον είς τόν 
έορτασμόν τής 50ετίας τοΰ Τσεχοσλοβακικοϋ’Ο
ρειβατικοί) Συνδέσμου, ό όποιος έγινεν είς τό 
Χιονοδρομικόν’Ολυμπιακόν Εέντρον τής Τσεχο
σλοβακίας Στρβσκέ Πλέσο.

'Ο Γενικός Γραμματεύς τοΰ Τμήματος 'Αθη
νών τοΰ Ε.Ο.Σ. Δημήτριος ΧαΙ'τόγλου συμμετέ- 
σχεν είς τήν Στολήν’Εκπαιδεύσεως πρωτοβαθμί
ων 'Εκπαιδευτών Αναρριχήσεως τοϋ Γαλλικού ’Ο
ρειβατικού Συνδέσμου, ή οποία έλειτούργησεν 
'■ *~C νό συγκρότημα του Αευκου ορούς κα ι. κατά 
τήν διάρκειαν ταύτης έπραγματοποίησεν τάς ε
ξής αναβάσεις:

1) Τέτ Μπλάνς,διαδρομή πάγου.
2) ’Εβέκ,διαδρομή Μπερνεζά,δύσκολη.
3) Ντρουάτ,αναρρίχησις χιονιού,πάγου,βρά

χου.
4) Κόψι των Ροσφόρ,διαδρομή πάγου.
5) Πετίτ Αιγκουίγ 3έρτ.
6) Τραβερσάρισμα των Αιγκουίγ ντί Νέβ καί 

τού Τούρ Noυάρ, μικτή διαδρομή πάγου καί βράχου. 
'Ο ΧαΙ'τόγλου παρηκολούθησεν έπιτυχώς τήν Σχο
λήν· ταύτην,ή οποία είναι ιδιαιτέρως κοπιαστι
κή,έπέτυχεν δέ είς τάς τελικάς έξετάσεις,πε- 
ριληφθείς μεταξύ των τριών μόνον λαβόντων δί
πλωμα ’Εκπαιδευτού 'Αναρριχήσεως τής Σχολής 
ταύτης έκ των 8 εκλεκτών άναρριχητών,οί όποι
οι παρηκολούθησαν τά μαθήματά της.

★

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Κατά τό συνελθόν είς τό ορεινόν Κέντρον 
Ζακοπάνε τής Πολωνίατ συνέδριον τής Διεθνούς 
'Ενώσεως ’Ορειβατικών’Οργανώσεων (Δ.Ε.Ο.Ο.), 
τόν'Ελληνικόν'Ορειβατικόν Σύνδεσμον (Ε.Ο.Σ.), 
ό όποιος είναι μέλος αύτής άπό τοϋ 1932 καί 
συμμετέχει τής ’Εκτελεστικής της ’Επιτροπής, 
αντιπροσώπευσαν οί κ.κ. Μιχαήλ Δέφνερ,’Αντι
πρόεδρος ,’Αθανάσιος Τζάρτζανος,Γενικός Γραμ
ματεύς καί Γ.Μωύσίδης,Ξ ί δικός Γραμματεύς τοΰ 
Κεντρικού Συμβουλίου του.

Κατά τό συνέδριον έγιναν εξαιρετικού έν
δ ιαφέροντο ς ανακοινώσεις καί άπολογισμοί των 
διαφόρων τεχνικών Επιτροπών τής Δ.Ε.Ο.Ο.,είς 
τάς οποίας συμμετέσχον καί οί"Ελληνες άντι- 
πρόσωποι,σχετικάί μέ τό αναρριχητικόν υλικόν, 
τάς διασώσεις κινδυνευόντων ορειβατών, τήν 
προστασίαν τής ορεινής φύσεως καθώς καί μέ 
τήν δραστηριότητα,τάς έπιτεύξεις καίτόν προ
γραμματισμόν τής μεταξύ νέων ορειβατικής κι- 
νήσεως. Κατά τό 1972 άπεφασίσθη ό’πως γίνουν 
δύο διεθνείς συγκεντρώσεις νέων ορειβατών,ή 
πρώτη τόν 'Ιούλιον είς τήν Βουλγαρίαν καί ή 
δευτέρα Αύγουστον καί Σεπτέμβριον είς τά ό
ρη τής Βαυαρίας κοντά είς τό Μόναχον.

Τό συνέδριον άπησχόλησαν ιδιαιτέρως αΐ 
προτάσεις τών’Ορειβατικών Συνδέσμων'Ελλάδος, 
3ελγίου καί Τσεχοσλοβακίας περί τροποποιήσε
ων είς τό καταστατικόν τής‘Ενώσεως,αί όποΐαι 
καί έγένοντο τελικώς δεκταί καταρτισθείσης 
7μελοΰς ’Επιτροπής έπεξεργασίας των, είς τήν 
οποίαν περιελήφθη καί ό Γενικός Γραμματεύς 
τοΰ Ε.Ο.Σ. κ.’Αθαν.Τζάρτζανος.

Μεγάλον ένδιαφέρον προεκάλεσεν ή άνακοί- 
νωσις μιας νέας μεθόδου "δυναμικής" άσφαλί- 
σεως τών άναρριχητών,μέ σχετικάς έπιδείξεις, 
άπό γνωστούς 'Ελβετούς καί άλλους άναρριχη- 
τάς είς γειτονικός τοϋ Ζακοπάνε όρθοπλαγιάς 
τής οροσειράς τών Τάτρα.

Εις τά πλαίσια τών εργασιών τοΰ Συνεδρί
ου, οί σύνεδροι εϊχον τόν ευκαιρίαν νά πραγ
ματοποιήσουν ενδιαφερούσας αναβάσεις καί δι
άδρομός είς τήν οροσειράν αύτήν μέ άφθονον 
χιόνι αλλά καί καλάς καιρικός συνθήκας.
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'Ασκήσεις τεχνικής πάγου στόν παγετΟνα BOSSOtfS 
(Μποσόν) τοΟ Μόν Μπλάν.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο

'Η δρασις τού Συνδέσμου'Ελλήνων'Ορειβατών εις 
την αθλητικήν άναρρίχησιν αποτελεί άξιόλογον 
προσπάθειαν διά τήν έξέλιξιν τής ορειβασίας 
είς τήν χώραν μας.Συγκεκριμένως κατά τήν πε
ρίοδον 3/1/71 έως 26/12/’71 έπραγματοποιή- 
θησαν είς τήν Σχολήν Βαρυμπόπης καί τάς ύψη- 
λάς Σχολάς“Αρματος καί Φλαμπουριού Πάρνηθος 
41 έκπαιόευτικαί διάδρομοί καί περάσματα,εις 
τάς οποίας έλαβον.μέρος 526 άτομα.'Βξ άλλου 
έπραγματοποιήθησαν καί αΐ κάτωθι βαθμολογού
μενοι αναρριχητικοί διάδρομοί:

1 )Ζεμενό Παρνασσού (1 8-1 9/4/1 971 )’•Πραγμα
τοποιούνται δύο (2) νέαι διάδρομοί εις τήν Α
νατολικήν όρθοπλαγιάν Β.Δ. δύσκολα ι άπό διμε- 
λή δυάδα.

2) Παλιοβούνα Γερανείων (1 6/5/1 971 )’-Πραγ
ματοποιούντο ι δύο (2) διάδρομοί (έπανάληψις) 
εις τήν Ν.Δ. όρθοπλαγιάν ΝΒ.Δ. α)Δύσκολος β) 
Μετρίως δύσκολος,άπό τετραμελή ομάδα.

3) "Ολυμπος (6—7/7/1 971 )’.Πραγματοποιούνται 
δύο (2) διάδρομοί είς τήν Α. όρθοπλαγιάν τοΰ 
Στεφανίου ("Ολυμπος διαδρομή Κομίτση) άπότε
τραμελή ομάδα.

4) Γεράνεια (20/6/1971): Πραγματοποιούνται 
δύο (2) πρώται διάδρομοί είς τήν Β.Δ. οοθο- 
πλαγιάν των Γερανείων (Πέτρα Περαχώρας) 3.Δ. 
πολύ δύσκολος.άπό τετραμελή ομάδα.

5) Γεράνεια (20/6/1971) : Πραγματοποιείται 
μία (1) διαδρομή (έπανάληψις τής διαδρομής 
"Πύργος") 3.Δ.Μετρίως δύσκολος άπό διμελή ο
μάδα .

6) ΝΤ0ΥΣΚΧΑ (6-7/11/1971): Πραγματοποιούν
ται δύο (2) διάδρομοί είς τήν Β. όρθοπλαγιάν 
τής Ντουσκιας (παραλλαγή) Β.Δ. δύσκολος από 
διμελή ομάδα (Γ.Τσαμακίδης,Δ.Λιάγκος ) .

7) Ξεροβούνι Εύβοίας (1 3-1 4/1 1 /I971) Πραγ
ματοποιούντο ι (5) πέντε διάδρομοί νέαι εις 
τήν Β.Δ. όρθοπλαγιάν τού Ξεροβουν ίου Β. δυσκο
λίας.Μία δύσκολος καί τέσσερις μετρίως δύσκο
λα ι."Ατομα 15·

.ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΗ Β0Η8ΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ

1 )Ν.Α.ΧΕΛΜΟΣ 0 3-14/2/1971 ). ’Ανάβασις είς κο
ρυφήν (2.341)·"Ατομα 12.
2) ΔΥΡΦΙΣ (27-28/2/1971 )·'Ανάβασις είς κορυφήν 
(1 -743) · "Ατομα 7·
3) ΧΒΛΜ0Σ (1-2/5/1 971 )·’Ανάβασις είς κορυφήν 
(2.341)."Ατομα 12.
4) ΓΧΙΩΝΑ (15-16/5/1971)·’Ανάβασις είς κορυφήν 
(2.510)."Ατομα 3-
5) ΔΥΡΦΙΣ (13-14/11/1971)·’Ανάβασις είς κορυ
φήν (1.743)·"Ατομα 13·
6) ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (27-28/11 /I 971 ). ’.Ανάβασις είς κο
ρυφήν (2.457)·"Ατομα 28.
7) ΝΤ0ΥΡΝΤ0ΥΒΑΝΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (4-5/12/1971 ). 
'Ανάβασις είς κορυφήν (2.1 00). "Α,τομα 24-
8) ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ (4-5/12/1971)·'Ανάβασις είς κορυ
φήν ■(2.410)."Ατομα 10.
9) ΖΥΡΕΙΑ.(11-1 2/1 2/1 971 )·'Ανάβασις είς κορυ
φήν (2.376)."Ατομα 20.
ί 0)ΒΟΥΤΣΙΚΑΧΙ ΑΓΡΑΦΩΝ (11 —12/1 2/1 971 ). 'Ανά- 
βασις είς κορυφήν (2.154)·"Ατομα 7.
11) ΧΒΛΜ0Σ (18-^9/12/1971)·’Ανάβασις είς κο- 
ρυοήν (2.341)."Ατομα 18.
12) ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΠΙΝΔΟΥ (18-19/12/1971). ’Ανάβα- 
σις είς κορυφήν (2.350). ".Ατομα 6.
1 3)ΓΧΙΩΝΑ (24-25-26/1 2/1 971 ).’Ανάβασις είς 
κορυφήν (2.510)."Ατομα 18.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΡΦΕΣ» - ΜΑΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ ’93 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΡΦΕΣ» - ΙΟΥΛΙΟΣ -ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ '93 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΡΦΕΣ» - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ’93 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΡΦΕΣ» - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ '94 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΡΦΕΣ» - ΜΑΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ ’94 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΡΦΕΣ»-ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ’94 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΚΟΡΦΕΣ» - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '94

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
«ΤΟ ΒΟΥΝΟ (1947 - 1948)» - ΑΘΗΝΑ 1949

• ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (7977)
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