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Προςφάτωσ, ςε μία ανάβαςθ ςτον Όλυμπο, ςτθν κορυφι Άγιοσ Αντϊνιοσ με τα μζλθ του Χιονοδρομικοφ- 

Ορειβατικοφ υλλόγου παρμοφ- είναι ζνασ ςφλλογοσ που εδρεφει ςτθν περιοχι- αντικρίηοντασ τισ χιονιςμζνεσ 

πλαγιζσ με τα αγριοκάτςικα να τρζχουν ελεφκερα, μια ορειβάτιςςα περιγράφοντασ τθ ςτιγμι, τθ χαρακτιριςε 

ευλογθμζνθ. Και πράγματι είναι ευλογία να ζχεισ τθ δυνατότθτα να βιϊνεισ κάτι τόςο μοναδικό, τόςο 

ςυγκινθςιακό, να μπορείσ να ζρχεςαι ςε επαφι με το μεγαλείο τθσ φφςθσ.  

Όςοι ηοφμε ςτθν επαρχία Ελαςςόνασ ι ζχουμε τθ δυνατότθτα να τθν επιςκεπτόμαςτε ςυχνά κεωρϊ ότι είμαςτε 

τυχεροί. Συχεροί γιατί αντικρίηουμε το μυκικό Όλυμπο και ηοφμε κάτω από τθ ςκιά του. Αναςαίνουμε τον αζρα του, 

απολαμβάνουμε τθ κζα του. 

Ο Όλυμποσ δεν είναι ζνα απλό βουνό. Είναι το βουνό των κεϊν, το βουνό με τισ επιβλθτικζσ κορυφζσ του, με τθν 

πλοφςια χλωρίδα και πανίδα. Είναι το βουνό που θ φιμθ του ζχει απλωκεί ςε όλο τον κόςμο, που ζχει λατρευτεί 

και λατρεφεται από πολλοφσ, που πατικθκε από πολλοφσ και που είναι το όνειρο ακόμθ περιςςότερων. Κςωσ για 

αυτόν που δεν τον ζχει επιςκεφτεί, οι λζξεισ να είναι δφςκολεσ να περιγράψουν τθν αίςκθςθ που ςου δίνει θ 

επαφι με το βουνό. Γιατί ο Όλυμποσ πζρα από τθ φυςικι ομορφιά του ζχει και ιςτορία. Από  τθ μυκολογία 

αναφζρεται ωσ κατοικία των Θεϊν. το νου ςου φζρνεισ αναφορζσ τθσ αρχαιότθτασ, όπου οι άνκρωποι 

δραςτθριοποιοφνταν ςτθν ευρφτερθ περιοχι , όπωσ ςτο Δίον -κζντρο λατρείασ του Ολφμπιου Ηευσ, ςτα Λείβθκρα 

και ςτθν Πίμπλεια- πόλεισ που ςχετίηονται με τθ λατρεία του Ορφζα, ςτο Πφκιον.  Αφουγκράηεςαι ακόμθ τισ ιαχζσ 

των λθςτϊν που ζκαναν τον Όλυμπο καταφφγιό τουσ, γαλθνεφεισ με τισ ψαλμωδίεσ των μοναχϊν ςτα μοναςτιρια 

που είναι διάςπαρτα ςτισ πλαγιζσ του.  

 

Ο Όλυμποσ είναι το ψθλότερο βουνό τθσ Ελλάδασ και το δεφτερο ςτθν περιοχι των Βαλκανίων. Βρίςκεται ςτα όρια 

των νομϊν Πιερίασ και Λάριςασ και ο επιβλθτικόσ όγκοσ του ορίηει τα ςφνορα Θεςςαλίασ- Μακεδονίασ. Είναι ζνα 

ςυμπαγζσ βουνό, με ςχετικά μικρι ζκταςθ (500 περίπου τετραγωνικϊν χιλιομζτρων) και ςχεδόν κυκλικό ςχιμα. Οι 

κορυφζσ του, άλλεσ ομαλζσ και άλλεσ δυςπρόςιτεσ, οι βακιζσ χαράδρεσ αλλά και οι απόκρθμνεσ κεντρικζσ κορυφζσ 

του εντυπωςιάηουν και ςαγθνεφουν τον ορειβάτθ και τον περιθγθτι. Γενικά κα μποροφςαμε να το χαρακτθρίςουμε 

ωσ το πιο πολφκορφο βουνό τθσ Ελλάδασ. 

Θ ψθλότερθ κορυφι του είναι ο Μφτικασ ι Πάνκεον ςτα 2.918 μζτρα. 36 κορυφζσ του είναι πάνω από τα 2.000 

μζτρα, όπωσ ο Άγιοσ Αντϊνιοσ (2.817 μ.), ο Καλόγεροσ (2.701 μ.), θ Σοφμπα (2.801 μ.), ο Προφιτθσ Θλίασ (2.803 μ.), 

το τεφάνι (2.909 μ.),  το κολιό (2.911 μ. ) κ.α..  

 

Σο 1938 ο Όλυμποσ ανακθρφχκθκε πρϊτοσ Εκνικόσ Δρυμόσ τθσ Ελλάδασ, με ςκοπό τθν προςταςία τθσ 

γεωμορφολογίασ, τθσ πανίδασ και χλωρίδασ, τθσ μοναδικισ κλθρονομιάσ του βουνοφ, κακϊσ και των πολιτιςτικϊν 

αξιϊν τθσ περιοχισ.  Θ ανακιρυξθ του Δρυμοφ είχε ςκοπό ακόμθ να ενιςχφςει τθν επιςτθμονικι ζρευνα και τθν 

περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και ςυνείδθςθ του κοινοφ. Με ειδικι νομοκεςία ζχει απαγορευτεί κάκε εκμετάλλευςθ 
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ςτον πυρινα του Δρυμοφ- ςε ζκταςθ περίπου 40.000 ςτρεμμάτων. τθν περιφερειακι ηϊνθ του Δρυμοφ θ 

διαχείριςθ και θ εκμετάλλευςθ κα πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε να μθν επθρεάηεται θ προςταςία του πυρινα.  

Σο 1981 θ UNESCO ανακιρυξε τον Όλυμπο «Διατθρθτζο Οικοςφςτθμα τθσ Παγκόςμιασ Βιόςφαιρασ». Θ Ευρωπαϊκι 

Κοινότθτα τον ζχει ςυμπεριλάβει ςτισ «θμαντικζσ για τθν Ορνικοπανίδα Περιοχζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ». 

Επίςθσ, ζχει καταχωρθκεί ςτον κατάλογο του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου NATURA 2000 ωσ «ηϊνθ ειδικισ προςταςίασ» 

και «τόποσ κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ».  

 

Θ κατάκτθςθ των κορυφϊν του Ολφμπου δεν είναι μια απλι ανάβαςθ, δεν τθν εντάςςεισ ζτςι απλά ςτο χϊρο τθσ 

ορειβαςίασ και αναρρίχθςθσ. Είναι μυςταγωγία και δζςιμο με τθ φφςθ, είναι ανάταςθ ψυχισ και εξερεφνθςθ τελικά 

του εαυτοφ ςου αλλά και τθσ φπαρξθσ. 

 

ΟΙ βουνοκορφζσ του Ολφμπου αρχίηουν να ελκφουν τουσ οδοιπόρουσ από τα τζλθ του 18ου αιϊνα. Αξίηει να 

επιςθμάνουμε ότι ο Όλυμποσ ιταν καταφφγιο λθςτϊν, μερικά ονόματα των οποίων βρζκθκαν χαραγμζνα ςε 

πζτρεσ. Σθν ιςτορία πάντωσ τθσ κατάκτθςθσ του Μφτικα τθν ζγραψαν οι Ελβετοί Frederic Boissonnas και Daniel 

Baud-Bovy που με οδθγό το Χριςτο Κάκκαλο, ςτισ 2 Αυγοφςτου 1913 ζφταςαν- πρϊτοσ ο Κάκκαλοσ- ςτθν κορυφι 

ςτισ 10.25 το πρωί.  Μζχρι εκείνθ τθν περίοδο ο Μφτικασ ιταν απάτθτοσ, κυρίωσ λόγω τθσ άγνοιασ για το ποια ιταν 

τελικά θ ψθλότερθ κορυφι. Σο τεφάνι, θ πιο απόκρθμνθ κορφι (2.909 μ.) πατικθκε για πρϊτθ φορά ςτισ 12 

Αυγοφςτου του 1921 από το Χριςτο Κάκαλο και τον Ελβετό αλπινιςτι Marcel Kurz, ενϊ θ C. Morand κατακτά το 

κολιό (2911 μ.) και γίνεται ζτςι θ πρϊτθ γυναίκα ορειβάτθσ του Ολφμπου. Θ πρϊτθ χειμερινι ανάβαςθ ςτο Μφτικα 

ζγινε ςτισ 20 Μαρτίου 1931 από τουσ Dorier, Ιωαννίδθ και Νάτςθ.  Από τότε μζχρι ςιμερα είναι πολλοί εκείνοι που 

γεφτθκαν τθν αίςκθςθ τθσ απόλυτθσ κυριαρχίασ που ςου δίνει θ κατάκτθςθ μιασ κορυφισ και ειδικά του Μφτικα. 

Ο Όλυμποσ είναι παράδειςοσ για τουσ ορειβάτεσ, τουσ αναρριχθτζσ, τουσ απλοφσ περιπατθτζσ, τον απλό επιςκζπτθ. 

Πλικοσ διαδρομϊν ςου προςφζρουν τθ χαρά τθσ επαφισ με το βουνό και ανταποκρίνονται ςε κάκε είδοσ 

ορειβάτθ, ζμπειρο αλλά και αρχάριο. 

τον Όλυμπο υπάρχει ζνα εκτεταμζνο δίκτυο μονοπατιϊν. Πολλά χρθςιμοποιοφνται από τθν αρχαιότθτα ενϊ άλλα 

εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ, αρχικά εξυπθρετϊντασ τισ ανάγκεσ των βοςκϊν τθσ περιοχισ και αργότερα για λόγουσ 

αναψυχισ. Άλλα ζχουν χαρτογραφθκεί ενϊ άλλα ακολουκοφνται απλά από τουσ γνϊςτεσ τθσ περιοχισ.  

Οι διαδρομζσ που κα αναφερκοφν παρακάτω ζχουν ωσ αφετθρία τθ νότια πλευρά του Ολφμπου και ξεκινοφν από 

τα χωριά τθσ επαρχίασ Ελαςςόνασ, που βρίςκονται ςτα ριηά του βουνοφ. Αρχικά κα αναφζρουμε τα γνωςτά 

μονοπάτια που ζχουν ςιμανςθ και καταλιγουν ςτο Μφτικα. Θ δυςκολία των διαδρομϊν από τθ κάλα ωσ το 

Μφτικα αυξάνεται ςε ςχζςθ με το βακμό δυςκολίασ που αναφζρεται ςτισ διαδρομζσ. Οι ϊρεσ που αναφζρονται 

είναι μζχρι τθ κάλα και αφοροφν το μζςο περιπατθτι.  

 

 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΕ- ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΟΛΤΜΠΟΤ 

1. Για τθν πρϊτθ διαδρομι που κα ςασ αναφζρουμε θ εκκίνθςθ γίνεται από τον Παλαιό παρμό (750 μ.) – 

φτάνουμε ςτο ΚΕΟΑΧ- και ςτθ κζςθ Βρυςοποφλεσ (1800 μ.) οδικϊσ από αςφαλτοςτρωμζνο δρόμο –Ακολουκοφμε 
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τουσ πυλϊνεσ του χιονοδρομικοφ κζντρου (αναβατιρεσ)- από κει ςτο Καταφφγιο ανάγκθσ (όπου ςυναντάμε το 

μονοπάτι Ο2)- Διάςελο Αγ. Αντωνίου (2.700 μ. περίπου)- κολιό (2.911 μ.)- κάλα (2.866 μ.)- Μφτικασ (2.918 μ.), ο 

βακμόσ δυςκολίασ είναι  μζτριοσ και οι ϊρεσ που απαιτοφνται περίπου 3,5. 

2. Σο επόμενο μονοπάτι ζχει ωσ αφετθρία το χωριό Κοκκινοπθλόσ (1.150 μ.)- Ακολουκοφμε το μονοπάτι Ε4- 

Μικρι Γοφρνα-Μεγάλθ Γοφρνα - Καταφφγιο Χριςτάκθ (2.450 μ.)– κολιό- Μφτικασ, βακμόσ δυςκολίασ μζτριοσ, ϊρεσ 

6-7. 

3. Από το χωριό Καλφβια ακολουκοφμε τθ διαδρομι μζχρι τθ Μεγάλθ Γοφρνα, μζςω χωματόδρομου με 

αυτοκίνθτο- κολιό- Μφτικασ, βακμόσ δυςκολίασ μζτριοσ, ϊρεσ 2,5. 

4. Ζνα άλλο μονοπάτι ξεκινά από τθν Καρυά (ςτα 900 μ.)-ακολουκοφμε το Μονοπάτι 02-Παναγιά- 

Χαρβαλόβρυςθ- Ανατολικζσ πλαγιζσ των κορυφϊν Εννζα Πφργοι και Κακάβρακα- Μπάρα- Βόρεια πλευρά Αγ. 

Αντωνίου- κάλα- Μφτικασ, βακμόσ δυςκολίασ μζτριοσ, ϊρεσ 8-10. 

5. Και τζλοσ από το χωριό Κρυόβρυςθ (Πουλιάνα)- περνάμε ςτθν Παλαιοςκαμνιά- Μαγοφλεσ- Βρυςοποφλεσ- 

Άγιοσ Αντϊνιοσ- κάλα- Μφτικασ, ϊρεσ  6-8. 

 

Αυτό ίςωσ που αξίηει να αναφερκεί είναι ότι για όλεσ τισ ψθλζσ κορυφζσ του Ολφμπου, εκτόσ από τον Προφιτθ 

Θλία, οι διαδρομζσ από τα μονοπάτια τθσ επαρχίασ Ελαςςόνασ είναι ςυντομότερεσ και ευκολότερεσ, όςον αφορά 

το βακμό δυςκολίασ.  

Ιδιαίτερα δε, θ πρόςβαςθ από τθν πλευρά τθσ Ελαςςόνασ κρφβει ςπάνιεσ και μοναδικζσ ςυγκινιςεισ για τουσ 

ορειβάτεσ και αναρριχθτζσ, που με τθν βοικεια των ορειβατικϊν ςυλλόγων τθσ περιοχισ μποροφν να 

ανακαλφψουν μοναδικζσ διαδρομζσ, άγνωςτεσ ςτουσ πολλοφσ. 

 

 

 

Οι επόμενεσ  διαδρομζσ που κα αναφζρουμε παρακάτω δεν είναι γνωςτζσ, αλλά ο κακζνασ μπορεί να τισ 

ακολουκιςει. Είναι διαδρομζσ που ακολουκοφν οι τοπικοί ορειβατικοί ςφλλογοι αλλά και οι γνϊςτεσ τθσ περιοχισ. 

τόχοσ, βζβαια, των υλλόγων είναι να καταγραφοφν, γιατί πραγματικά είναι μοναδικισ ομορφιάσ, ενϊ πολλά από 

αυτά ζχουν αρχίςει να κακαρίηονται κακϊσ με τα χρόνια ζχουν γίνει δφςβατα.   

 

1. Θ πρϊτθ ζχει ωσ αφετθρία το Μοναςτιρι τθσ Αγίασ Σριάδασ παρμοφ, ζνα μοναςτιρι του 16ου αιϊνα- από 

κει περνάμε το φαράγγι του Μαυρατηά- και καταλιγουμε ςτισ Βρυςοποφλεσ. Σο επίπεδο τθσ διαδρομισ είναι 

αρκετά δφςκολο, εφόςον γίνεται διάςχιςθ τθσ χαράδρασ του Μαυρατηά, αλλά το τοπίο ςε αποηθμιϊνει με το 

δαςωμζνο του φαράγγι. Οι ϊρεσ διαδρομισ είναι περίπου 2. Θ καλφτερθ περίοδοσ για να διαςχίςεισ το φαράγγι 

είναι από τθν άνοιξθ ζωσ το φκινόπωρο.  

2. Μια άλλθ διαδρομι, επζκταςθ τθσ πρϊτθσ, ξεκινά από τθν Αγία Σριάδα παρμοφ- διάςχιςθ του Μαυρατηά- 

Βρυςοποφλεσ- Μπάρα- ταυροϊτιζσ –Χονδρομεςοράχθ- Πριόνια- μοναςτιρι του παλαιοφ Άγιου Διονυςίου. Είναι 

μια διαδρομι που δεν ακολουκείται από το ςφνολο των ορειβατϊν, κακϊσ ο βακμόσ δυςκολίασ ποικίλλει. Μερικά 

μζρθ τθσ διαδρομισ χαρακτθρίηονται εφκολα, ενϊ κάποια άλλα είναι μεγαλφτερθσ δυςκολίασ. Οι ϊρεσ διαδρομισ 

που απαιτοφνται είναι περίπου 10. Να αναφερκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι είναι ιδιαίτερα γνωςτι και 



ΚΠΕ Κιςςάβου – Ελαςςόνασ 
Φφςθ και Παράδοςθ του Ολφμπου 

2 – 4 Μαρτίου 2012 

αγαπθτι ςτουσ κατοίκουσ του παρμοφ, εφόςον τθν ζκαναν οι πρόγονοι των παρμιωτϊν για να προςκυνιςουν 

ςτο μοναςτιρι του Αγίου Διονυςίου. 

 

3. Θ τρίτθ διαδρομι ξεκινά πάλι με αφετθρία το μοναςτιρι τθσ Αγίασ Σριάδασ παρμοφ με κατάλθξθ τθν Αγία 

Σριάδα Παλαιοςκαμνιάσ. Σο επίπεδο τθσ διαδρομισ είναι πολφ εφκολο, ακόμθ για τουσ μικροφσ φίλουσ του 

βουνοφ. Θ διαδρομι περνά μζςα από τα χαλάςματα του παλιοφ χωριοφ τθσ Παλαιοςκαμνιάσ και καταλιγει ςτθν 

εκκλθςία που ςϊηεται και ςιμερα. Ώρεσ διαδρομισ 3. Να αναφζρουμε ότι θ διαδρομι ενδείκνυται και για 

mountain bike. 

4. Μια άλλθ διαδρομι ξεκινά από τον παλαιό παρμό- κζςθ Κρυόβρυςθ- Αγιά οφιά, όπου βρίςκονται οι 

πθγζσ του παρμιϊτθ ποταμοφ: Πρόκειται για ανάβαςθ δίπλα ςε ζνα μικρό φαράγγι κατά μικοσ του ποταμοφ. Είναι 

μια πανζμορφθ διαδρομι, ειδικά αν πραγματοποιθκεί τουσ ανοιξιάτικουσ μινεσ, όταν τα νερά του ποταμοφ κυλοφν 

ορμθτικά. Ο βακμόσ δυςκολίασ είναι μζτριοσ και θ διαδρομι διαρκεί περίπου 3 ϊρεσ. 

5. Βρυςοποφλεσ- Μαγοφλεσ- τερματιςμόσ ςτο χωριό Καρυά. Θ διαδρομι είναι από τισ ομορφότερεσ κακϊσ 

ζνα κομμάτι τθσ περνά μζςα από δάςοσ και ο ορειβάτθσ κα ςυναντιςει ρόμπολα, πεφκα, αλλά και ςθμάδια από 

χιονοςτιβάδεσ. Ο βακμόσ δυςκολίασ είναι μζτριοσ και απαιτοφνται περίπου 5-6 ϊρεσ. 

6. Από το χωριό του Νζου παρμοφ (550 μ.) ανεβαίνουμε το βουνό Παναγιά (1.010 μ.), διαςχίηουμε τθν 

κορυφογραμμι, όπου μποροφμε να καυμάςουμε τθ κζα τθσ περιοχισ και από κει περνάμε ςτον Άθ Λια-(όπου 

ςυναντάμε και εποχικό καταρράκτθ)- Μεγαλάκα- Φάιασ- Άγια οφιά- Σοφρκοβεσ (1.510 μ.). Πρόκειται για μια 

διαδρομι περίπου 5 ωρϊν και ο βακμόσ δυςκολίασ είναι μζτριοσ.  

7. Μια τελευταία διαδρομι είναι αυτι τθσ διάςχιςθσ τθσ κοίτθσ του παρμιϊτθ ποταμοφ από κζςθ Κρυονζρι 

ωσ κζςθ  Κρυόβρυςθ.  Θ διαδρομι πραγματοποιείται δίπλα ςτο ποτάμι, όπου υπάρχει ζνα μοναδικό αιωνόβιο 

πλατανόδαςοσ. Ειδικά τθν άνοιξθ που το ποτάμι ζχει νερό θ διαδρομι είναι πανζμορφθ. Ο βακμόσ δυςκολίασ είναι 

μζτριοσ, μπορεί να ακολουκθκεί θ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι και από μικροφσ φίλουσ, ενϊ οι ϊρεσ που απαιτοφνται 

περίπου 3-4.  

 

Φυςικά ο περιθγθτισ μπορεί να ανακαλφψει και μόνοσ του απλζσ διαδρομζσ και να χαρεί τθν ομορφιά τθσ φφςθσ. 

Μια απλά ανάβαςθ ςτον Όλυμπο είναι μια πλοφςια εμπειρία και ευκαιρία αναηωογόνθςθσ και απομάκρυνςθσ από 

τθν πολφβουθ πόλθ.  

Εκτόσ, όμωσ, από τθν ορειβαςία μπορεί να χαρεί κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ και τθ χιονοδρομία. τον Όλυμπο, 

και ςτθ κζςθ Βρυςοποφλεσ, λειτουργεί χιονοδρομικό κζντρο που το διαχειρίηεται ο ςτρατόσ. Τπάρχει και 

καταφφγιο, αλλά κα πρζπει πρϊτα να υπάρξει ςυνεννόθςθ με το ςτρατόπεδο για άδεια παραμονισ. Επίςθσ, ςτα 

2.450 μ. ςτο τζρμα τθσ πίςτασ, υπάρχει το καταφφγιο ανάγκθσ Κϊςτασ  Μιγκοτηίδθσ και μπορεί να διανυκτερεφςει 

οποιοςδιποτε. Διακζτει κρεβάτια, κουβζρτεσ και ςόμπα πετρελαίου. Σο χιονοδρομικό διακζτει δυο πίςτεσ, με  2 

ςυρόμενα λιφτ, με βάςθ τα 1.900 μ. και κορυφι τα 2.450 μ..  

Επιπλζον, να αναφερκεί ότι ο Όλυμποσ ενδείκνυται και για ορειβατικό ςκι ςτισ κορυφζσ του, όπωσ Πφργοσ, 

Διάςελο, Άγιοσ Αντϊνιοσ, Μπάρεσ, Κακάβρακασ, Μαγοφλεσ και Κοκκινοπθλόσ ςε χαμθλό υψόμετρο. Να ςθμειωκεί 

ότι τθν 1θ Απριλίου ζχει προγραμματιςτεί να  πραγματοποιθκεί αγϊνασ ορειβατικοφ ςκι ςτον Όλυμπο,  ζναν 

κεςμόσ που ενιςχφει το ακλθτικό πνεφμα και τθν επαφι με το βουνό.   
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τον Όλυμπο υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα  αναρρίχθςθσ που προςφζρει μοναδικι ςυγκίνθςθ ςτουσ λάτρεισ του 

ακλιματοσ. το φαράγγι του Μαυρατηά υπάρχουν αναρριχθτικά πεδία, με το μόνο όμωσ μειονζκτθμα ότι 

βρίςκονται μακριά από τουσ τόπουσ προςζγγιςθσ τουσ. 

Σο mountain bike είναι ζνα άλλο άκλθμα που μπορεί να πραγματοποιθκεί ςτισ παρολφμπιεσ περιοχζσ, όπωσ τα 

Καλφβια, Κοκκινιπθλόσ, Κρυόβρυςθ, παρμόσ. Πζριςυ πραγματοποιικθκε με επιτυχία ο 1οσ ποδθλατικόσ αγϊνασ 

Cross Country κατά μικοσ τθσ όχκθσ του παρμιϊτθ ποταμοφ, όπου ςυμμετείχαν πολλζσ κατθγορίεσ ακλθτϊν, ο 

οποίοσ ευελπιςτεί να γίνει κεςμόσ ςτθν περιοχι.  

           Να  αναφερκεί ότι ςτον Όλυμπο υπάρχει πίςτα αεροπτεριςμοφ ςτθ κζςθ Σουρτοφωλιά για τουσ λάτρεισ του 

ακλιματοσ, ενϊ το  καλοκαίρι, ςτισ 29 Ιουλίου, κα πραγματοποιθκεί ο 1οσ Faethon Olympus Marathon, ζνασ 

μαρακϊνιοσ περίπου 40 χλμ, με εκκίνθςθ από το χωριό Κοκκινοπθλόσ (1060μ.) ενϊ θ διαδρομι κα ακολουκιςει 

και γνωςτά μονοπάτια, όπωσ το Ε4,Ο2 και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ κα  είναι πάνω από τα 2.000 μ.  

 

Αυτό ίςωσ που κα πρζπει να τονιςκεί για τον κακζνα που κα ανζβει ςτον Όλυμπο είναι το πόςο καλά οργανωμζνοσ 

κα πρζπει να είναι, ϊςτε να αποφευχκοφν ατυχιματα. Σο κλίμα ςτον Όλυμπο δεν κα μποροφςε να δοκεί με μια 

απλι περιγραφι, γιατί τα μετεωρολογικά φαινόμενα παρουςιάηουν τεράςτιεσ διακυμάνςεισ. Ο καιρόσ αλλάηει 

εφκολα και κα πρζπει ο ορειβάτθσ να είναι πάντα ενθμερωμζνοσ για τισ αλλαγζσ. Αρκετοί είναι εκείνοι που ζχαςαν 

τθ ηωι τουσ ςτον Όλυμπο και δεν ςυνίςταται να δείξουμε επιπολαιότθτα ςε κανζνα ηιτθμα. Θ κατάλλθλθ 

προετοιμαςία, θ γνϊςθ των δυςκολιϊν, των καιρικϊν ςυνκθκϊν, θ γνϊςθ των μονοπατιϊν αλλά και των ίδιων μασ 

των δυνατοτιτων είναι ςτοιχεία που κα μασ κάνουν απλά να απολαφςουμε τισ διαδρομζσ χωρίσ να ζχουμε 

απρόοπτα ςυμβάντα.  

Σζλοσ, ςθμαντικό είναι ο κάκε επιςκζπτθσ να ςεβαςτεί το βουνό, το περιβάλλον, τθν ιςτορία του και να το 

προςτατεφει από παράνομθ υλοτομία, παράνομο κυνιγι αλλά και ρίψθ απορριμμάτων. Σο βουνό ανικει ςε όλουσ 

μασ και μασ χαρίηει απλόχερα τθν ομορφιά και τθ μεγαλοπρζπειά του. 

 

Εφχομαι να ανακαλφψετε τθν ομορφιά τθσ φφςθσ και να βιϊςετε τθ μυςτθριακι αυτι ςχζςθ ανκρϊπου-βουνοφ. 

Καλζσ αναβάςεισ!!! 

 

 

 

 

 


