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Τα μονοπάτια του Ολύμπου  

από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας 

Φουνταρλή Ανδρομάχη 

Ας ξεκινήσουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Στα χρόνια των μύθων, των 

ηρώων, των θεών και των θρύλων. Τότε που ο Όλυμπος ήταν απρόσιτος 

για τους κοινούς θνητούς, αδιανόητο να τον ανεβεί ή να τον επισκεφθεί 

κάποιος. Τότε που είχε επιλεγεί ως κατοικία των θεών, θεών ομοίων με 

τους ανθρώπους αλλά ανώτερων από αυτούς, θεών που διαφέντευαν τον 

απλό κόσμο, σύμφωνα με τις επιθυμίες, τις ορέξεις τους και τις εντολές 

τους και καθόριζαν την τύχη όλων των όντων. 

Από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας ο Όλυμπος είναι ίσως το μοναδικό 

βουνό που κατάφερε να διατηρήσει όχι μόνο το μυθικό του χαρακτήρα 

αλλά και τη μεγαλοπρέπειά του. Από τους προϊστορικούς χρόνους 

σφράγισε τη μνήμη των ανθρώπων που κατοικούσαν στους πρόποδες του 

και τον αποτύπωσαν μόνιμα σε ηρωικά τραγούδια που διασώθηκαν με την 

προφορική παράδοση, δίνοντάς την εικόνα του ψηλού βουνού που τις 

περισσότερες φορές σκεπάζεται από σύννεφα. Αργότερα ήρθε ο Όμηρος 

που στα δυο ηρωικά του έπη- την Ιλιάδα και την Οδύσσεια- μιλά με τόση 

οικειότητα για τον Όλυμπο, που μοιάζει με άνθρωπο που τον γνωρίζει 

πολύ καλά. Χρησιμοποιεί για αυτόν τα επίθετα «αιγλήεις» δηλ. λαμπρός, 

«αγάννιφος» και «νιφόεις», πολυχιονισμένος και χιονοσκέπαστος. Αλλού 

τον αναφέρει ως «πολυδείρα» και «πολύπτυχο», δηλ. με πολλά φαράγγια 

και χαράδρες και αλλού «μέγα», «μακρύ» και «πολύδεντρο».   

Για τον Όμηρο ο Όλυμπος είναι το κέντρο της ελληνικής εθνικής 

συνείδησης, η έδρα του Ολύμπιου Δία, του αδιαφιλονίκητου κυρίαρχου 

θεών και ανθρώπων, και η κατοικία των άλλων ολύμπιων θεών. Εκεί ο 

πρώτος τεχνίτης ανάμεσα στους θεούς, ο Ήφαιστος, έχει χτίσει στις 

πτυχές του παλάτια για τους θεούς. Η πιο ψηλή κορυφή, το Πάνθεον (ο 

Μύτικας), είναι το σημείο συνάντησης όλων των θεών, εκεί όπου 

πραγματοποιούνται τα συμβούλιά τους και αποφασίζουν για τις τύχες των 

ανθρώπων. Ο θρόνος του Δία-το Στεφάνι, φιλοξενεί αποκλειστικά τον 

παντοδύναμο θεό, που εξαπολύει τους κεραυνούς δείχνοντας τη «θεϊκήν 

του μήνιν», χωρίς διάκριση σε θεούς και ανθρώπους. Οι θνητοί 

φαντάζονται το παλάτι του Δία στον Όλυμπο μεγαλόπρεπο: ο Μενέλαος 

αναφέρει στην Οδύσσεια: 

 «Ποιος μπορεί θνητός να παραβγεί το Δία; 

Αθάνατοι είναι οι θησαυροί και το παλάτι εκείνου» 
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Και στην αρχή της Ιλιάδας ο Απόλλωνας έρχεται στο στρατόπεδο 

των Ελλήνων, τρομακτικός με το τόξο και τη φαρέτρα στους ώμους 

κατεβαίνοντας από τις κορυφές του Ολύμπου.  Και στην Οδύσσεια η 

Αθηνά   «χύθηκε απ’ την κορφή την ολυμπίσια κάτω, και ευτύς στο θιάκι 

βρέθηκε».  

Αθάνατοι, μεγαλοπρεπείς, κυρίαρχοι και μακάριοι οι Ολύμπιοι θεοί κατά 

το Όμηρο. Και στον Όλυμπο «τη μόνιμή τους έδρα έχουν οι θεοί 

ασφαλισμένοι, δε τη χτυπούν οι ανέμοι, δεν τη λασπώνουν οι νεροποντές, 

χιόνι δεν τη βαραίνει, μόνο αιθρία απλώνεται παντού, λάμψη λευκή την 

περιβάλλει. Εκεί μακαρισμένοι χαίρονται οι θεοί την αιώνια ζωή». 

Αλλά και ο Ησίοδος, τον 7ο π.χ. αιώνα κάνει αναφορά στον Όλυμπο:  

Ευχαριστούν την ψυχή του Δία πάνω στον Όλυμπο οι Ολυμπιάδες μούσες, 

οι κόρες του ασπιδοφόρου Δία. Μα στου Ολύμπου απάνω τις κορφές που 

‘ναι στεφανωμένος με σύννεφα χρυσά, ο Δίας των θεών, ο βασιλιάς, το 

ριζικό να καταλύσει δεν τολμά». 

Αλλά και ο Αριστοφάνης ανεβάζει στον Όλυμπο τον Τρυγαίο για να 

ζητήσει βοήθεια από τους θεούς. Ο Βελλερεφόντης αντίθετα δεν 

καταφέρνει να φτάσει στην κατοικία του, αφού κατακρημνίζεται από 

αυτούς. Αναφορές για βουνό ως κατοικία των θεών βρίσκουμε και στον 

Αισχύλο, τον Πίνδαρο, το Σοφοκλή, τον Πλάτωνα, το Δημοσθένη. 

Τα χρόνια, όμως, προχωρούν, οι καιροί αλλάζουν αλλά ο Όλυμπος 

παραμένει ακλόνητος. Μπορεί οι θεοί να εξορίστηκαν από τον Όλυμπο, να 

έπαψε στη συνείδηση των ανθρώπων να λογίζεται ως κατοικία των θεών 

αλλά έγινε τόπος και καταφύγιο των ανθρώπων. Ακόμα οι πλαγιές ηχούν 

από τις ιαχές των ληστών που έκαναν το Όλυμπο ορμητήριο και 

καταφύγιο τους, ακόμα γαληνεύεις με τις ψαλμωδίες των μοναχών στα 

μοναστήρια που είναι διάσπαρτα στις πλαγιές του.  

Τον Όλυμπο, επομένως, δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις απλά ως ένα 

βουνό, ή έστω το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και το δεύτερο στην 

περιοχή των Βαλκανίων. Είναι ένα βουνό που κουβαλάει στις κορυφές, 

στις πλαγιές, στις χαράδρες του, μια φήμη, μια ιστορία αιώνων, που έχει 

λατρευτεί και εξακολουθεί να λατρεύεται από πολλούς.  

Σήμερα, ο Όλυμπος δεσπόζει αγέρωχος, ενώ ο επιβλητικός του όγκος 

ορίζει τα σύνορα Θεσσαλίας και Μακεδονίας. Η έκτασή του είναι σχετικά 

μικρή, γύρω στα 600 τ. χιλιόμετρα, και το σχήμα του σχεδόν κυκλικό. Οι 

κορυφές του άλλες ομαλές και άλλες δυσπρόσιτες, οι βαθιές χαράδρες 

αλλά και οι απόκρημνες κεντρικές κορυφές του εντυπωσιάζουν και 
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σαγηνεύουν τον ορειβάτη και τον περιηγητή. Γενικά θα μπορούσαμε να το 

χαρακτηρίσουμε ως το πιο πολύκορφο βουνό της Ελλάδας. 

  Η ψηλότερη κορυφή του είναι ο Μύτικας ή Πάνθεον στα 2.918 μέτρα. 

36 κορυφές του είναι πάνω από τα 2.000 μέτρα, όπως ο Άγιος Αντώνιος 

(2.817 μ.), ο Καλόγερος (2.701 μ.), η Τούμπα (2.801 μ.), ο Προφήτης Ηλίας 

(2.803 μ.), το Στεφάνι (2.909 μ.),  το Σκολιό (2.911 μ. ) κ.α..  

 

Ο Όλυμπος το 1938 ανακηρύχθηκε πρώτος Εθνικός Δρυμός της 

Ελλάδας, με σκοπό την προστασία της γεωμορφολογίας, της πανίδας και 

χλωρίδας, της μοναδικής κληρονομιάς του βουνού, καθώς και των 

πολιτιστικών αξιών της περιοχής.  Η ανακήρυξη του Δρυμού είχε σκοπό 

ακόμη να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα και την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και συνείδηση του κοινού. Με ειδική νομοθεσία έχει 

απαγορευτεί κάθε εκμετάλλευση στον πυρήνα του Δρυμού. Στην 

περιφερειακή ζώνη του Δρυμού η διαχείριση και η εκμετάλλευση θα πρέπει 

να γίνεται έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η προστασία του πυρήνα.   

Το 1981 η UNESCO ανακήρυξε τον Όλυμπο «Διατηρητέο Οικοσύστημα 

της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας». Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τον έχει 

συμπεριλάβει στις «Σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα Περιοχές της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας». Επίσης, έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000 ως «ζώνη ειδικής προστασίας» και 

«τόπος κοινοτικού ενδιαφέροντος».  

 

Η κατάκτηση των κορυφών του Ολύμπου δεν είναι μια απλή ανάβαση, δεν 

την εντάσσεις απλά στο χώρο της ορειβασίας και αναρρίχησης. Είναι 

μυσταγωγία και δέσιμο με τη φύση, είναι ανάταση ψυχής και εξερεύνηση 

τελικά του εαυτού σου αλλά και της ύπαρξης. 

 

Οι βουνοκορφές του Ολύμπου αρχίζουν να ελκύουν τους οδοιπόρους από 

τα τέλη του 18ου αιώνα. Την επίσημη πάντως ιστορία κατάκτησης του 

Μύτικα την έγραψαν οι Ελβετοί Frederic Boissonnas και Daniel Baud-Bovy 

που με οδηγό το Χρήστο Κάκκαλο, στις 2 Αυγούστου 1913 έφτασαν- 

πρώτος ο Κάκκαλος- στην κορυφή.  Μέχρι εκείνη την περίοδο ο Μύτικας 

ήταν  επίσημα απάτητος, κυρίως λόγω της άγνοιας για το ποια ήταν 

τελικά η ψηλότερη κορυφή. Το Στεφάνι, η πιο απόκρημνη κορφή (2.909 μ.) 

πατήθηκε για πρώτη φορά στις 12 Αυγούστου του 1921 από το Χρήστο 

Κάκαλο και τον Ελβετό αλπινιστή Marcel Kurz, ενώ η C. Morand κατακτά το 

Σκολιό (2911 μ.) και γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα ορειβάτης του 

Ολύμπου. Η πρώτη χειμερινή ανάβαση στο Μύτικα έγινε στις 20 Μαρτίου 

1931 από τους Dorier, Ιωαννίδη και Νάτση.  Από τότε μέχρι σήμερα είναι 

πολλοί εκείνοι που γεύτηκαν την αίσθηση της απόλυτης κυριαρχίας που 

σου δίνει η κατάκτηση μιας κορυφής και ειδικά του Μύτικα. 

Ο Όλυμπος είναι παράδεισος για τους ορειβάτες, τους αναρριχητές, 

τους απλούς περιπατητές, τον απλό επισκέπτη. Πλήθος διαδρομών σου 
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προσφέρουν τη χαρά της επαφής με το βουνό και ανταποκρίνονται σε κάθε 

είδος ορειβάτη, έμπειρο αλλά και αρχάριο. 

Στον Όλυμπο υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών. Πολλά 

χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα ενώ άλλα εδώ και πολλές 

δεκαετίες, αρχικά εξυπηρετώντας τις ανάγκες των βοσκών της περιοχής 

και αργότερα για λόγους αναψυχής. Άλλα έχουν χαρτογραφηθεί ενώ άλλα 

ακολουθούνται απλά από τους γνώστες της περιοχής. Τελευταία γίνεται 

μια προσπάθεια χαρτογράφησης των άγνωστων μονοπατιών από τους 

ορειβατικούς συλλόγους της επαρχίας με τη συνδρομή του Δικτύου 

Περραιβία.  

Οι διαδρομές που θα αναφερθούν παρακάτω έχουν ως αφετηρία τη 

νότια πλευρά του Ολύμπου και ξεκινούν από τα χωριά Σπαρμός, 

Κρυόβρυση, Καρυά, Καλύβια, Κοκκινοπηλός, που βρίσκονται στους 

πρόποδες του βουνού. Αρχικά θα αναφέρουμε τα γνωστά μονοπάτια που 

έχουν σήμανση και καταλήγουν στο Μύτικα. Η δυσκολία των διαδρομών 

από τη Σκάλα ως το Μύτικα αυξάνεται σε σχέση με το βαθμό δυσκολίας 

που αναφέρεται στις διαδρομές. Οι ώρες που αναφέρονται είναι μέχρι τη 

Σκάλα και αφορούν το μέσο περιπατητή.  

 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ- ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 

1. Για την πρώτη διαδρομή που θα σας αναφέρουμε η 

εκκίνηση γίνεται από τον Παλαιό Σπαρμό (750 μ.) – 

φτάνουμε στο ΚΕΟΑΧ ο- και στη θέση Βρυσοπούλες (1800 

μ.) οδικώς από ασφαλτοστρωμένο δρόμο –Ακολουθούμε 

τους πυλώνες του χιονοδρομικού κέντρου (αναβατήρες)- 

από κει στο Καταφύγιο ανάγκης (όπου συναντάμε το 

μονοπάτι Ο2)- Διάσελο Αγ. Αντωνίου (2.700 μ. περίπου)- 

Σκολιό (2.911 μ.)- Σκάλα (2.866 μ.)- Μύτικας (2.918 μ.), ο 

βαθμός δυσκολίας είναι  μέτριος, κουραστικό το κομμάτι 

μέχρι το καταφύγιο ανάγκης, ενώ οι ώρες που απαιτούνται 

περίπου 3,5.  

2. Το επόμενο μονοπάτι έχει ως αφετηρία το χωριό 

Κοκκινοπηλός (1.150 μ.)- Ακολουθούμε το μονοπάτι Ε4- 

Μικρή Γούρνα-Μεγάλη Γούρνα - Καταφύγιο Χριστάκη 

(2.450 μ.)– Σκολιό- Μύτικας, βαθμός δυσκολίας μέτριος, 

ώρες 6-7. 

3. Από το χωριό Καλύβια ακολουθούμε τη διαδρομή μέχρι τη 

Μεγάλη Γούρνα, μέσω χωματόδρομου με αυτοκίνητο- 

Σκολιό- Μύτικας, βαθμός δυσκολίας μέτριος, ώρες 2,5. 

4. Ένα άλλο μονοπάτι ξεκινά από την Καρυά (στα 900 μ.)-

ακολουθούμε το Μονοπάτι 02-Παναγιά- Χαρβαλόβρυση- 

Ανατολικές πλαγιές των κορυφών Εννέα Πύργοι και 

Κακάβρακα- Μπάρα- Βόρεια πλευρά Αγ. Αντωνίου- Σκάλα- 

Μύτικας, βαθμός δυσκολίας μέτριος, ώρες 8-10. 



Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – Ελασσόνας 

 
 Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων Σεπτέμβριο 2012 – Περπατώντας και Ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο 

5. Και τέλος από το χωριό Κρυόβρυση (Πουλιάνα)- περνάμε 

στην Παλαιοσκαμνιά- Μαγούλες- Βρυσοπούλες- Άγιος 

Αντώνιος- Σκάλα- Μύτικας, ώρες  6-8. 

 

Αυτό ίσως που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι για όλες τις ψηλές κορυφές 

του Ολύμπου, εκτός από τον Προφήτη Ηλία, οι διαδρομές από τα 

μονοπάτια της επαρχίας Ελασσόνας είναι συντομότερες και ευκολότερες, 

όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας.  

Ιδιαίτερα δε, η πρόσβαση από την πλευρά της Ελασσόνας κρύβει σπάνιες 

και μοναδικές συγκινήσεις για τους ορειβάτες και αναρριχητές, που με 

την βοήθεια των ορειβατικών συλλόγων της περιοχής μπορούν να 

ανακαλύψουν μοναδικές διαδρομές, άγνωστες στους πολλούς. 

Οι επόμενες  διαδρομές που θα αναφέρουμε παρακάτω δεν είναι γνωστές, 

αλλά ο καθένας μπορεί να τις ακολουθήσει. Είναι μονοπάτια που 

ακολουθούν οι τοπικοί ορειβατικοί σύλλογοι- όπως ο Χιονοδρομικός 

Ορειβατικός Σύλλογος Σπαρμού- αλλά και οι γνώστες της περιοχής, 

μονοπάτια γενάτα χρώματα, αρώματα και εικόνες που προσφέρουν ψυχική 

ευεξία. Όπως ανέφερα παραπάνω γίνεται η προσπάθεια καταγραφής αυτών 

από τους Συλλόγους, γιατί πραγματικά είναι μοναδικής ομορφιάς, ενώ 

πολλά από αυτά έχουν αρχίσει να καθαρίζονται καθώς με τα χρόνια είχαν 

γίνει δύσβατα και να δίνονται πάλι σ’ αυτά «ζωή».   

 

1. Η πρώτη έχει ως αφετηρία το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας 

Σπαρμού, ένα μοναστήρι του 16ου αιώνα- από κει περνάμε το 

φαράγγι του Μαυρατζά- και καταλήγουμε στις Βρυσοπούλες. Το 

επίπεδο της διαδρομής είναι αρκετά δύσκολο, εφόσον γίνεται 

διάσχιση της χαράδρας του Μαυρατζά, αλλά το τοπίο σε 

αποζημιώνει με το δασωμένο του φαράγγι. Οι ώρες διαδρομής 

είναι περίπου 2. Η καλύτερη περίοδος για να διασχίσεις το 

φαράγγι είναι από την άνοιξη έως το φθινόπωρο.  

2. Μια άλλη διαδρομή, επέκταση της πρώτης, ξεκινά από την Αγία 

Τριάδα Σπαρμού- διάσχιση του Μαυρατζά- Βρυσοπούλες- 

Μπάρα- Σταυροϊτιές –Χονδρομεσοράχη- Πριόνια- μοναστήρι του 

παλαιού Άγιου Διονυσίου. Είναι μια διαδρομή που δεν 

ακολουθείται από το σύνολο των ορειβατών, καθώς ο βαθμός 

δυσκολίας ποικίλλει. Μερικά μέρη της διαδρομής 

χαρακτηρίζονται εύκολα, ενώ κάποια άλλα είναι μεγαλύτερης 

δυσκολίας. Οι ώρες διαδρομής που απαιτούνται είναι περίπου 

10. Να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη διαδρομή είναι ιδιαίτερα 

γνωστή και αγαπητή στους κατοίκους του Σπαρμού, εφόσον την 

έκαναν οι πρόγονοι των Σπαρμιωτών για να προσκυνήσουν στο 

μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. 
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3. Η τρίτη διαδρομή ξεκινά πάλι με αφετηρία το μοναστήρι της 

Αγίας Τριάδας Σπαρμού με κατάληξη την Αγία Τριάδα 

Παλαιοσκαμνιάς. Το επίπεδο της διαδρομής είναι πολύ εύκολο, 

ακόμη για τους μικρούς φίλους του βουνού. Η διαδρομή περνά 

μέσα από τα χαλάσματα του παλιού χωριού της Παλαιοσκαμνιάς 

και καταλήγει στην εκκλησία που σώζεται και σήμερα. Ώρες 

διαδρομής 3. Να αναφέρουμε ότι η διαδρομή ενδείκνυται και για 

mountain bike. 

4. Μια άλλη διαδρομή ξεκινά από τον παλαιό Σπαρμό- θέση 

Κρυόβρυση- Αγιά Σοφιά, όπου βρίσκονται οι πηγές του 

Σπαρμιώτη ποταμού: Πρόκειται για ανάβαση δίπλα σε ένα μικρό 

φαράγγι κατά μήκος του ποταμού. Είναι μια πανέμορφη 

διαδρομή, ειδικά αν πραγματοποιηθεί τους ανοιξιάτικους μήνες, 

όταν τα νερά του ποταμού κυλούν ορμητικά. Ο βαθμός 

δυσκολίας είναι μέτριος και η διαδρομή διαρκεί περίπου 3 ώρες. 

5. Βρυσοπούλες- Μαγούλες- τερματισμός στο χωριό Καρυά. Η 

διαδρομή είναι από τις ομορφότερες καθώς ένα κομμάτι της 

περνά μέσα από δάσος και ο ορειβάτης θα συναντήσει ρόμπολα, 

πεύκα, αλλά και σημάδια από χιονοστιβάδες. Ο βαθμός 

δυσκολίας είναι μέτριος και απαιτούνται περίπου 5-6 ώρες. 

6. Από το χωριό του Νέου Σπαρμού (550 μ.) ανεβαίνουμε το βουνό 

Παναγιά (1.010 μ.), διασχίζουμε την κορυφογραμμή, όπου 

μπορούμε να θαυμάσουμε τη θέα της περιοχής και από κει 

περνάμε στον Άη Λια-(όπου συναντάμε και εποχικό 

καταρράκτη)- Μεγαλάκα- Φάιας- Άγια Σοφιά- Τούρκοβες (1.510 

μ.). Πρόκειται για μια διαδρομή περίπου 5 ωρών και ο βαθμός 

δυσκολίας είναι μέτριος.  

7. Μια τελευταία διαδρομή είναι αυτή της διάσχισης της κοίτης 

του Σπαρμιώτη ποταμού από θέση Κρυονέρι ως θέση  

Κρυόβρυση.  Η διαδρομή πραγματοποιείται δίπλα στο ποτάμι, 

όπου υπάρχει ένα μοναδικό αιωνόβιο πλατανόδασος. Ειδικά την 

άνοιξη που το ποτάμι έχει νερό η διαδρομή είναι πανέμορφη. Ο 

βαθμός δυσκολίας είναι μέτριος, μπορεί να ακολουθηθεί η 

συγκεκριμένη διαδρομή και από μικρούς φίλους, ενώ οι ώρες που 

απαιτούνται περίπου 3-4.  

 

Φυσικά ο περιηγητής μπορεί να ανακαλύψει και μόνος του απλές 

διαδρομές και να χαρεί την ομορφιά της φύσης. Μια απλά ανάβαση στον 

Όλυμπο, ένας περίπατος είναι μια πλούσια εμπειρία και ευκαιρία 

αναζωογόνησης και απομάκρυνσης από την πολύβουη πόλη.  

Στον Όλυμπο, επίσης, εκτός από την ορειβασία μπορεί κάποιος να 

χαρεί κατά τους χειμερινούς μήνες και τη χιονοδρομία. Στη θέση 

Βρυσοπούλες, λειτουργεί χιονοδρομικό κέντρο που το διαχειρίζεται ο 

στρατός. Υπάρχει και καταφύγιο, αλλά θα πρέπει πρώτα να υπάρξει 
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συνεννόηση με το στρατόπεδο για άδεια παραμονής. Επίσης, στα 2.450 μ. 

στο τέρμα της πίστας, υπάρχει το καταφύγιο ανάγκης Κώστας  

Μιγκοτζίδης και μπορεί να διανυκτερεύσει οποιοσδήποτε. Διαθέτει 

κρεβάτια, κουβέρτες και σόμπα πετρελαίου. Το χιονοδρομικό διαθέτει 

δυο πίστες, με  2 συρόμενα λιφτ, με βάση τα 1.900 μ. και κορυφή τα 2.450 

μ..  

Επιπλέον, να αναφερθεί ότι ο Όλυμπος ενδείκνυται και για ορειβατικό σκι 

στις κορυφές του, όπως Πύργος, Διάσελο, Άγιος Αντώνιος, Μπάρες, 

Κακάβρακας, Μαγούλες και Κοκκινοπηλός σε χαμηλό υψόμετρο. Να 

σημειωθεί ότι καλοκαίρι που μας πέρασε διοργανώθηκε με επιτυχία ο1 ος 

Faethon Olympus Marathon, ένας μαραθώνιος περίπου 40 χλμ, με εκκίνηση 

από το χωριό Κοκκινοπηλός (1060μ.) με μια πάνω από τα 2.000 μέτρα, ενώ 

έχει πραγματοποιηθεί επίσης αγώνας ορειβατικού σκι στον Όλυμπο,  

θεσμοί που ενισχύουν το αθλητικό πνεύμα και την επαφή με το βουνό.   

Στον Όλυμπο υπάρχει επίσης η δυνατότητα  αναρρίχησης που 

προσφέρει μοναδική συγκίνηση στους λάτρεις του αθλήματος. Στο 

φαράγγι του Μαυρατζά υπάρχουν αναρριχητικά πεδία, με το μόνο όμως 

μειονέκτημα ότι βρίσκονται μακριά από τους τόπους προσέγγισης τους. 

Το mountain bike είναι ένα άλλο άθλημα που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στις παρολύμπιες περιοχές, όπως τα Καλύβια, 

Κοκκινιπηλός, Κρυόβρυση, Σπαρμός. Σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία ο 2ος ποδηλατικός αγώνας Cross Country που διοργάνωσε ο 

Ορειβατικός Σύλλογος Σπαρμού, κατά μήκος της όχθης του Σπαρμιώτη 

ποταμού, δίπλα σε ένα εντυπωσιακό και αιωνόβιο πλατανόδασος όπου 

συμμετείχαν πολλές κατηγορίες αθλητών, και έχει πια να γίνει θεσμός 

στην περιοχή.  

           Τέλος, να  αναφερθεί ότι στον Όλυμπο υπάρχει πίστα 

αεροπτερισμού στη θέση Τουρτοφωλιά για τους λάτρεις του αθλήματος.   

 

Αυτό ίσως που θα πρέπει να τονισθεί για τον καθένα που θα ανέβει 

στον Όλυμπο είναι το πόσο καλά οργανωμένος θα πρέπει να είναι, ώστε 

να αποφευχθούν ατυχήματα. Το κλίμα στον Όλυμπο δεν θα μπορούσε να 

δοθεί με μια απλή περιγραφή, γιατί τα μετεωρολογικά φαινόμενα 

παρουσιάζουν τεράστιες διακυμάνσεις. Ο καιρός αλλάζει εύκολα και θα 

πρέπει ο ορειβάτης να είναι πάντα ενημερωμένος για τις αλλαγές. 

Αρκετοί είναι εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους στον Όλυμπο και δεν 

συνίσταται να δείξουμε επιπολαιότητα σε κανένα ζήτημα. Η κατάλληλη 

προετοιμασία, η γνώση των δυσκολιών, των καιρικών συνθηκών, η γνώση 



Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου – Ελασσόνας 

 
 Σεμινάριο Επιμόρφωσης Ενηλίκων Σεπτέμβριο 2012 – Περπατώντας και Ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο 

των μονοπατιών αλλά και των ίδιων μας των δυνατοτήτων είναι στοιχεία 

που θα μας κάνουν απλά να απολαύσουμε τις διαδρομές χωρίς να έχουμε 

απρόοπτα συμβάντα.  

 

Εύχομαι πραγματικά ο καθένας από εσάς να ανακαλύψει την 

ομορφιά της φύσης, να περπατήσει για λίγο στα μονοπάτια των θεών, να 

ζήσει την εμπειρία του Ολύμπου και να βιώσει τη μυστηριακή αυτή σχέση 

ανθρώπου και βουνού. Ευλογία για τον άνθρωπο  οι αναβάσεις αφού η 

ψυχή του πάντα γυρεύει την ανύψωση.  

Καλές αναβάσεις!!! 

 

 

   

 


