Κεφ. 13 : Γομαρόσταλος και Γκαβός
Η διαδρομή του Γομαρόσταλου, όπως και αυτή από Πετρόστρουγκα για το ρέμα του
Γκαβού, καθαρίστηκε και σημαδεύτηκε από το Σάκη το Σπανούδη και τη παρέα του
από Θεσσαλονίκη. Στη αυτή τη δημοσίευση δεν αναφέρθηκα στα ονόματα τους
καθώς σεβάστηκα τη σεμνότητα που τους διακρίνει. Περνώντας όμως τα χρόνια
κατάλαβα πως κάποια πράγματα πρέπει να καταγράφονται. Για ιστορικούς λόγους
αλλά και για να μην οικειοποιούνται κάποιοι το έργο άλλων.
«Γιατί άνθρωποι κάθε λογής ανεβαίνουν κει πάνω. Και το βουνό, ο Όλυμπος, κάθε
φορά δάσκαλος γίνεται. Και σ’ όλους μηνύματα στέλνει, σοφότεροι να κατεβούν, πιο
Άνθρωποι…
Και κάποιοι παίρνουν τα μηνύματα και προσπαθούν και καλύτεροι
γίνονται. Κάποιοι όμως ούτε να ακούσουν δε θέλουν…»
ΡΑΧΗ - ΚΟΨΗ ΓΟΜΑΡΟΣΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΓΚΑΒΟΣ
«Στις κουτσουρόστρατες του Ολύμπου»
«Προς το τέλος του χειμώνα σαν έσφιγγαν τα χιόνια στα ψηλά και λιώνανε στα
χαμηλά ανεβαίνανε οι λοτόμοι να κόψουν ρόμπολα. Τα κόβανε ψηλά στο ύψος
του χιονιού και τα σέρνανε κάτω προς τα Πριόνια. Στενά απότομα μονοπάτια οι
δρόμοι τους και μικρά λιβάδια στις ράχες οι στάβλοι για τα ζώα τους .
Έτσι γινήκανε εκεί ψηλά οι κουτσουρόστρατες και τα γομαροστά(β)λια του
Ολύμπου…»

Στο «Γομαρόσταλο»

Ακριβώς πάνω από τα Πριόνια και προς τα βορειοδυτικά η απότομη ράχη του
Γομαρόσταλου που σημαδεύει το Οροπέδιο των Μουσών ήταν η πρώτη επιλογή των
ξυλάδων της εποχής. Τα πολλά λιβάδια και οι κομμένοι κορμοί που συναντάμε πάνω
της μαρτυρούν την ιστορία της . Την ίδια έντονη ξύλευση δέχονταν και η ευρύτερη,
γεμάτη κουτσουρόστρατες , περιοχή από το ρέμα του Μαγαλιά μέχρι το ρέμα του
Γκαβού και το Στράγκο . Παλιές φωτογραφίες εκείνης της εποχής δείχνουν ένα τοπίο
εντελώς διαφορετικό με μικρή δασοκάλυψη. Σήμερα ευτυχώς το δάσος έχει
επανέλθει κλείνοντας σε πολλά σημεία τα μονοπάτια και τα λιβάδια . Μόνο οι ψηλά
κομμένοι και φθαρμένοι κορμοί έχουν μείνει για να δείχνουν ότι κάποτε εδώ υπήρχε
έντονη ανθρώπινη κίνηση .

Στην αλπική ράχη του Γομαρόσταλου

Πρόσφατα το μονοπάτι της
ράχης του Γομαρόσταλου καθαρίστηκε και
σημαδεύτηκε και αυτό θα ακολουθήσουμε μέχρι και το τέλος της βραχώδους κόψης
στο οροπέδιο. Το τελευταίο αυτό κομμάτι απαιτεί αναρρίχηση σε σαθρό πεδίο και
χρειάζεται ασφαλιστικά μέσα ή την ανάλογη εμπειρία σε δύσκολες αλπικές
διαδρομές. Επειδή η καταρρίχηση των τελευταίων βράχων είναι ακόμα πιο δύσκολη
για επιστροφή θα στραφούμε προς Λαιμό, Σκούρτα και Ανάθεμα. Από το Στράγκο
προς το Γκαβό η πιο υπέροχη τραβέρσα του βουνού θα μας ξαναφέρει προς την ράχη
του Γομαρόσταλου για να κατεβούμε από εκεί που ανεβήκαμε.
Περιγραφή ανάβασης :
Φτάνουμε στα Πριόνια και ακριβώς απέναντι από το πάρκιν βλέπουμε την είσοδο
του μονοπατιού και τη σχετική πινακίδα. Το μονοπάτι μας ξεκινά με έντονη ανηφόρα
και πυκνή σήμανση με μπλε χρώμα. Σε κάποια σημεία θα διακρίνουμε και την
παλαιότερη κόκκινη σήμανση του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης . Στην αρχή έχουμε κάποιες
εικόνες του Μαυρόλλογγου αλλά στην συνέχεια κινούμαστε πάνω από το ρέμα του
Γκαβού με θέα προς τον Ενιπέα την θάλασσα και τον Καλόγερο πίσω μας. Το
μονοπάτι πρόσφατα κλαδεμένο είναι μια στενή δίοδος σε πυκνό δάσος μαύρης
πεύκης και οξιάς .Πολύ σύντομα και με συνεχόμενες μικρές στροφές κερδίζει ύψος
και μπαίνει σε δάσος ρόμπολου. Στην ουσία το μονοπάτι ανεβαίνει στην ανατολική
πλαγιά της ράχης για να αποφύγει τα σαθρά και δύσκολα βράχια που βρίσκονται
πάνω της . Περίπου στο υψόμετρο των 1700 μέτρων συναντά το φαρδύτερο μονοπάτι
που από το Στράγκο τραβερσάρει μέχρι το ρέμα του Μαγαλιά και συναντά το
μονοπάτι Ε4 για το Σπήλιος Αγαπητός. Κάνουμε λοιπόν αριστερά και ακολουθούμε
το νέο μονοπάτι που έχει τα δικά του κόκκινα σημάδια αλλά και αυτά που
ακολουθούσαμε (μπλε σε πιο σκούρα τώρα απόχρωση) .
Σύντομα η διπλή σήμανση και η τραβέρσα τελειώνει σε όμορφο λιβάδιγομαρόσταλο πάνω στη ράχη με θέα τον Μαυρόλογγο και τις ψηλότερες κορυφές
του βουνού. Αφήνουμε το φαρδύ μονοπάτι και ανηφορίζουμε προς τα πάνω στην
ράχη ακολουθώντας αδιόρατο μονοπάτι στο λιβάδι που σύντομα μπαίνει σε δάσος
ρόμπολου. Τα σημάδια εδώ είναι λιγότερα και το μονοπάτι δεν είναι ευδιάκριτο αλλά
υπάρχουν παλιοί κομμένοι κορμοί που μας οδηγούν καθώς και η ίδια η ράχη που
αρχίζει και αποκτά το χαρακτήρα κόψης .
Ένα δεύτερο λιβάδι ,ένα τρίτο και είμαστε στα τελευταία δέντρα της ράχης που έχει
γίνει πια στενή κόψη χωρίς ίχνος μονοπατιού. Οι γομαρόστα(β)λοι τέλος και μπροστά
μας μια εύκολη αλλά σαθρή έξαρση της κόψης και τέλος το βράχινο αναρριχητικό
κομμάτι της . Δεξιά μας προς τα βόρεια τα Καγκέλια ο Λαιμός και η Σκούρτα ενώ
δυτικά το Στεφάνι , ο Μύτικας, τα Ζωνάρια, οι Σταυροϊτιές… Όλος ο Όλυμπος στα
πόδια μας καθώς είμαστε στην πιο κεντρική κόψη του βουνού πάνω από το
καταφύγιο του Σπήλιου Αγαπητού και λίγο κάτω από το Οροπέδιο.
Φτάνουμε στα βράχια της κόψης, με τα εντυπωσιακά Καλάγια αριστερά μας, και τα
μπλε βέλη και σημάδια να μας δείχνουν τον πιο εύκολο δρόμο για να συνεχίσουμε.
Κινούμαστε λοιπόν στην αρχή δεξιά κάτω από τα βέλη και στη συνέχεια
σκαρφαλώνουμε για να βγούμε στην κόψη δίπλα από χαρακτηριστικό λούκι.
Αποφεύγουμε δύσκολους βράχους πάντα από δεξιά με περάσματα τρίτου βαθμού
και κινούμαστε διαδοχικά στην στενή αλλά εντυπωσιακή βραχώδη κορυφογραμμή.
Ένα φαρδύτερο κομμάτι ένας τελευταίος βράχος που σκαρφαλώνουμε και είμαστε
στην νοτιοανατολική άκρη του Οροπεδίου των Μουσών με τα καταφύγια του
Κάκαλου και του Αποστολίδη απέναντί μας.

Περιγραφή κατάβασης:
Αποχαιρετάμε το Οροπέδιο και κινούμαστε στην κλασική διαδρομή πέρασμα
Γιώσου , Λαιμός μέχρι και την Σκούρτα. Από εδώ επιλέγουμε την διαδρομή προς
Ανάθεμα και Στράγκο ακολουθώντας τα νότια γκρέμια τη Σκούρτας μέχρι πλαστικά
κολονάκια που οδηγούν στην είσοδο του Αναθέματος . Μπαίνουμε σε αυτό με
απότομη κλίση και πυκνά κόκκινα σημάδια και ανατολική κατεύθυνση. Περνάμε ένα
πρώτο ξέφωτο δίπλα από την σπηλιά του Απόλλωνα , άλλα δύο μικρότερα και
φτάνουμε στο Στράγκο. Εδώ στα 1900 μέτρα το κλασικό μονοπάτι συνεχίζει
ανατολικά και κάτω προς Γκορτσιά ενώ ένα άλλο αριστερά και βόρεια πηγαίνει προς
Πετρόστρουγκα.

Δεξιά μας προς τα νοτιοδυτικά είναι το μονοπάτι που θα μας οδηγήσει προς το
Γκαβό και το Γομαρόσταλο Η διαδρομή είναι και αυτή σε ένα μεγάλο μέρος
καθαρισμένη από την ίδια παρέα της Θεσσαλονίκης που καθάρισε και το
Γομαρόσταλο και που φιλοδοξεί με το τέλος των εργασιών να την σημαδέψει όλη με
κίτρινο χρώμα και να τοποθετήσει και ανάλογες πινακίδες.. Το μονοπάτι προς το
παρόν έχει παλιά κόκκινη και τοπικά καινούρια κίτρινη σήμανση και είναι μια
τραβέρσα που κόβει τα ρέματα που κατεβαίνουν από τη Σκούρτα .
Στο πρώτο μεγάλο ρέμα κάνει μικρό παρακλάδι που ξανανεβαίνει όμως προς το
βασικό. Είμαστε στη βρύση του Αποστολίδη που το νερό της μαζεύετε τώρα για τις
ανάγκες του καινούριου καταφυγίου στην Πετρόστρουγκα. Κινούμαστε σε δάσος
ρόμπολου και βγαίνουμε συχνά σε ξέφωτα με όμορφη θέα προς τα Πριόνια και την
κόψη του Γομαρόσταλου.

Συνεχίζουμε και βγαίνουμε σε μεγάλο ρέμα με βλάστηση και δεκάδες
ισοπεδωμένους κορμούς. Είναι το ρέμα του Γκαβού , ή «Σούδα» όπως το λένε πολλοί,
που κατεβαίνει από το Λαιμό μέχρι σχεδόν τον Ενιπέα . Είναι ένα κλειστό ρέμα, τυφλό
όπως λέει και το όνομά του, που οι χιονοστιβάδες που κατεβάζει διαλύουν την
περιοχή και σταματούν σε φυσικό φράγμα λίγο πάνω από τον δρόμο που έρχεται από
το Σταυρό. Εδώ το μονοπάτι χρειάζεται δουλειά αλλά και έτσι η σήμανση μας οδηγεί
με ασφάλεια ανάμεσα από πεσμένα δένδρα προς τη ράχη του Γομαρόσταλου. Δεν θα
αργήσουμε να συναντήσουμε τα μπλε σημάδια που προς τα αριστερά, το ίδιο
απότομα όπως μας ανέβασαν, θα μας κατεβάσουν προς τα Πριόνια. Αν θέλουμε πιο
ομαλή αλλά μεγαλύτερη κατάβαση μπορούμε να συνεχίσουμε προς την ράχη και τον
Μαγαλιά. Εκεί στα 1700 μέτρα θα συναντήσουμε την κλασική διαδρομή του Ε4 και
θα κατηφορίσουμε προς τον Μαυρόλογγο και τα Πριόνια.
Τι να προσέξουμε:
Η διαδρομή ανάβασης είναι σύντομη με μεγάλες κλίσεις για αυτό και θέλει καλό
ρυθμό ώστε να κρατήσουμε δυνάμεις για το τελευταίο αναρριχητικό κομμάτι. Νερό
δεν θα βρούμε πουθενά για αυτό η οικονομία δυνάμεων, η σωστή επιλογήκατανάλωση εφοδίων, καθώς και το μικρό βάρος στο σακίδιο, δίνουν πάντα καθαρό
μυαλό και «ισορροπία» στο βράχο. Σίγουρα το τελευταίο κομμάτι δεν είναι για
μεγάλες ομάδες ούτε για άτομα που δεν έχουν σκαρφαλώσει τον 3ο βαθμό σε σαθρό
πεδίο του Ολύμπου Η χρήση σχοινιού ή άλλων υλικών εξαρτάτε από την κρίση και
την ικανότητα του καθενός. (Πρόσφατα έχει μπει και σταθερό σχοινί). Για όσους
θέλουν να αποφύγουν το σκαρφάλωμα μπορεί να γίνει τραβέρσα από τα τελευταία
δένδρα της κόψης προς τα Καγκέλια σε πεδίο σαθρό με μέτρια κλίση.. Ανάποδα
μπορεί να γίνει και κατάβαση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εμπειρία κίνησης σε
αλπικό πεδίο και καλός καιρός. Το Χειμώνα η ανάβαση της κόψης είναι ασφαλής από
χιονοστιβάδες και επειδή έχει νοτιοανατολικό προσανατολισμό δεν κρατάει και πολύ
χιόνι, απαιτεί όμως την ανάλογη εμπειρία και εξοπλισμό μιας χειμερινής
αναρρίχησης στον Όλυμπο.
Στη διαδρομή κατάβασης νερό θα βρούμε μόνο στο καταφύγιο Πετρόστρουγκας
και ίσως στη βρύση του Γιώσου, καθώς τα ρέματα είναι στεγνά τις περισσότερες
μέρες του χρόνου. Προσοχή σε περίπτωση ομίχλης θέλει το οροπέδιο της Σκούρτας
για να βρούμε την είσοδο του Αναθέματος. Σε κάθε περίπτωση Ανατολικά και Βόρεια
με μέτριες κλίσεις θα πέσουμε στην κλασική διαδρομή της Πετρόστρουγκας.
Σαν επίλογος:
Η παρουσίαση διαδρομών σε αλπικό πεδίο με αναρριχητικά κομμάτια είναι κάτι
που θέλει ιδιαίτερη προσοχή καθώς υπάρχουν ορειβάτες που τις ψάχνουν χωρίς
όμως πολλές φορές να είναι έτοιμοι για αυτές. Δυστυχώς η εκπαίδευση σε αυτό που
λέμε «κλασική ορειβασία» χάνεται μέσα στο τεράστιο κενό που χωρίζει την ορεινή
πεζοπορία και την αναρρίχηση. Και μαζί με την κλασική ορειβασία κινδυνεύουν να
χαθούν και οι κλασικές βουνίσιες γραμμές καθώς το κοινό ζητά παντού σήμανση,
σκαλοπάτια, σταθερά σχοινιά και τελευταία χειμερινή και γιατί όχι νυχτερινή
σήμανση!!!
Για λόγους ασφάλειας λοιπόν αντί να ζητάμε ορειβατική εκπαίδευση του κόσμου για
τα πιο δύσκολα, παρεμβαίνουμε στο βουνό και τα κάνουμε πιο εύκολα!
Σίγουρα το καθάρισμα και η σήμανση των παλιών μονοπατιών ή της πορείας για μια
κορυφή είναι κάτι απαραίτητο σαν παρέμβαση.

Που τελειώνει όμως η παρέμβαση αυτή και που πρέπει να παραμείνει ανέγγιχτο το
βουνό για να αρχίζει η πραγματική επαφή μαζί του, η πραγματική ορειβασία ;
Η δουλειά που έγινε και γίνεται στο Γομαρόσταλο είναι ήδη αρκετή και μαζί με αυτή
τη παρουσίαση δείχνουν απλά το δρόμο για μια όμορφη αλλά και άγρια πλευρά του
βουνού.
Η διαδρομή στην κόψη μέχρι το Οροπέδιο δεν είναι «γήπεδο» και δεν προσφέρεται
για μια ακόμα «κατάκτηση» του βουνού από ορειβάτες-αθλητές. Είναι για αυτούς
που έχουν την γνώση, εκτιμούν σωστά τις ικανότητές τους απέναντι στην άγρια φύση
του βουνού και θέλουν να ζήσουν μια ακόμα πραγματικά ορειβατική εμπειρία…
Έχω κάποιους στο μυαλό μου… Ελπίζω να μην είναι μόνο αυτοί…

Τα Καλάγια και οι ψηλές κορυφές από την κόψη

