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Τρίμηνο περιοδικό του
Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών
Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ο.)
Σωματείο αναγνωρισμένο από τον
Ε.Ο.Τ. και τη Γ.Γ. Αθλητισμού, μέλος της
Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης
(Ε.Ο.Ο.Α.).

Εξώφυλλο τεύχους 177
Όλυμπος - Καλόγερος
Φωτ.: Κουκουτσίλης Φίλιππος

Οπισθόφυλλο
Επιστροφή από το Grossglockner
Φωτ.: Κουκουτσίλης Φίλιππος

Γραφεία - Εντευκτήρια

Εκδότης - Υπεύθυνος

Πλατεία Αριστοτέλους 5 - ΤΚ 54624
Τηλ. 2310 224.710, Fax 2310 239.859

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

Καταφύγια
Ολύμπου - «Γιώσος Αποστολίδης»,
υψόμετρο 2.700μ.
Τηλ. 23510 82.840
Υπεύθυνοι: Μποτέλης Λάζαρος,
Τσαβδάρης Νίκος
Χορτιάτη - «Νίκος Παπαδόπουλος»,
υψόμετρο 1.000 μ.

Στο internet
www.seoreivaton.gr
info@seoreivaton.gr

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών
Πλ. Αριστοτέλους 5 - 546 24,
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224.710, fax 2310 239.859
Κωδικός: 1007

Επιμέλεια έκδοσησ
Άννα Καλαϊτζή & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τηλ. 2310 331315
www.elliniko-panorama.gr

Συντακτική επιτροπή
Γιαννικόπουλος Ανέστης
Μπαλτατζής Θανάσης
Αμοιρίδης Νίκος
Τσιρανίδου Κυριακή
Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης

Επιστροφές
Κάθε χειρόγραφο δημοσιευμένο ή μη δεν
επιστρέφεται. Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν πάντοτε τις απόψεις του
Συλλόγου.
G r e e k Mou n ta i n e e r i ng
C lu b (S. E .O.)
Aristotelous 5 Square, 546 24,
Thessaloniki
Tel. (+30) 2310 224.710
Fax (+30) 2310 239.859
Ε γ γ ραφή σ υ νδ ρ ομ η τώ ν ε μ β άσ μ ατα - ε π ιτα γ ές :
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αριστοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ. 10 Νάξος με τα ψηλά βουνά και
Αμοργιανό μου πέραμα

σελ. 36 Ανάβαση στο Grossglockner
σελ. 48 Στην κόψη των Αετών
ΝΑΞΟΣ - ΑΜΟΡΓΟΣ

ΣΤΗΛΕΣ Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων
Πρόγραμμα Αναρριχητών
Φωτογραφική Γκαλερί

anabaση στο grossglockner

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ
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Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1

13-09-2015

ΠΑΓΓΑΙΟ

ΑΒΓΟ

1.836

1.686

14

2

27-09-2015

ΒΟΡΑΣ-ΤΖΕΝΑ

ΜΙΚΡΗ ΤΖΕΝΑ

2.064

1.484

39

3

03-10-2015

ΟΡΛΙΑΚΑΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

1.453

750

15

4

04-10-2015

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

2.248

777

12

5

01-11-2015

ΒΟΡΑΣ-ΠΙΝΟΒΟ

ΒΙΣΟΓΚΡΑΝΤ

2.138

1.477

37

6

08-11-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΜΥΤΙΚΑΣ

2.917

2.817

21

7

08-11-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ

1.925

825

8

8

08-11-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

καταφ. Αποστολίδη

2.700

1.600

24

9

15-11-2015

ΚΙΣΣΑΒΟΣ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

1.750

1.727

48

10

22-11-2015

ΜΠΕΛΕΣ

ΚΑΡΤΑΛΙ

1.895

1.415

42

11

06-12-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΣΜΕΟΣ

2.087

1.131

34

12

06-12-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ

2.422

1.517

5

13

20-12-2015

ΒΟΡΑΣ

ΜΠΟΥΡΙΚΑ

1.631

1.231

34

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Διάσχιση

Διάρκεια

Άτομα

1

13-09-2015

ΠΑΓΓΑΙΟ

Αυλή –κορυφή Αβγό - Μεσορρόπη

8

22

2

03-10-2015

ΟΡΛΙΑΚΑΣ

Ζιάκας – κορυφή Καραστεργίου - Σπήλαιο

6

24

3

04-10-2015

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

Αβδέλα – κορ. Βασιλίτσς - Χιονοδρομικό

6

16

4

11-10-2015

ΒΙΤΣΙ

Π. Δροσοπηγή – κορ. Φαλακρό - Νυμφαίο

5

44

5

18-10-2015

ΒΟΥΡΙΝΟΣ

Παλαιόκαστρο-Ντρισινίκος-Χρώμιο

7

26

6

18-10-2015

ΒΟΥΡΙΝΟΣ

Παλαιόκαστρο-Μεσιανό νερό-Χρώμιο

6

15

7

08-11-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

Γκορτσιά-Γουμαρόσταλο-Πριόνια

6

34

8

29-11-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

Παλιοδέρβενο-Τρόχαλος-Βουλγάρα-Αγ. Δημήτριος

8

41

9

13-12-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

Λιτόχωρο-Σκανταλιάρα-δάσος Μάλτας-Πριόνια

7

38

2
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Πολιτιστικά
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενα
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου γεια σας! Ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε και αυτή τη περίοδο κάθε δεύτερη Τετάρτη εκδηλώσεις στις οποίες θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε
με την παρουσία σας. Επίσης, ακόμα κι αν δεν έχουμε κάποια εκδήλωση οι Τετάρτες
είναι ανοικτές για να σας υποδεχτούμε και να περάσουμε λίγη ώρα μαζί.
Ραντεβού τις Τετάρτες!

•

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Τετάρτη 13, 8μμ.,
« Νάξος και Αμοργός»

Φέτος η καλοκαιρινή εξόρμηση του
ΣΕΟ έγινε σε δύο απο τα πιο ωραία
κυκλαδίτικα νησιά, στη Νάξο και την
Αμοργό. Εικόνες απ τις εμπειρίες των
ορειβατών στα νησιά θα μας ξεδιπλώσει ο Ανέστης Γιαννικόπουλος.
•

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Τετάρτη 10, 8μμ.,
«Μπουτάν- Θιβέτ»

Ο Γιάννης Δενδρινός εκτός απο αρχιτέκτονας είναι και μεγάλος ταξιδευτής.
Σήμερα θα συμμεριστεί μαζί μας κάποιες ταξιδιωτικές του αναμνήσεις απο
αυτές τις τόσο μακρινές και εξωτικές
χώρες.
•

Τετάρτη 24, 8μμ.,
«Ρεφλεξολογία»

Ποιά είναι η φιλοσοφία , η μεθοδολογία και η τεχνική της πανάρχαιας
αυτής θεραπευτικής τέχνης και ποιός ο
ρόλος των αντανακλαστικών σημείων
που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το
σώμα;
Ο Πάρις Βασιλειάδης, πτυχιούχος
ρεφλεξολόγος, θα απαντήσει σε όλες
μας τις απορίες.

•

ΜΑΡΤΙΟΣ
Τετάρτη 9, 8μμ.,
« Όρια αντοχής»
Προβολή ταινίας

Ένας ριψοκίνδυνος ορειβάτης αποπειράται να αναρριχηθεί στο Κ2, την πιο
επικίνδυνη βουνοκορφή του κόσμου,
για να σώσει την παγιδευμένη αδελφή
του. Θα ακολουθήσει συζήτηση πάνω
στην ταινία.
•

Τετάρτη 23, 8μμ.,
« Δωρεά οργάνων»

Η συντονίστρια μεταμοσχεύσεων
Ζαχαρούδη Δήμητρα, του Περιφερειακού
Γραφείου του ΕΟΜ Β. Ελλάδος, θα
είναι μαζί μας για να καταρρίψει όλους
τους μύθους σχετικά με τη δωρεά
οργάνων.
•

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Τετάρτη 13, 8μμ.,
«Μέθοδος Buteyko»

Η «μέθοδος Buteyko» αφορά αναπνευστικές ασκήσεις και διατροφή για την
ενεργοποίηση της αυτοθεραπευτικής
δύναμης του οργανισμού.
Η Έλενα Παπαϊωάννου είναι εξειδικευμένη σύμβουλος αναπνοής και υγείας
και θα μας διδάξει το σωστό τρόπο
αναπνοής για καλύτερη υγεία και μεγαλύτερη αντοχή στην ορειβασία!
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Νέα μέλη - Δωρεές
νεα μελη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4

Κατάκης Ανδρέας
Μυστακίδης Δημήτριος
Τραχανά Αλεξάνδρα
Πιστόλας Δημήτριος
Πιστόλας Χρήστος
Πιστόλας Σπύρος
Πιστόλας Κωνσταντίνος
Πιστόλας Δήμος
Πραντσίδου Χριστίνα
Κοσμά Άννα

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Πατσατζής Στέφανος
Γιοβανούδης Νικόλαος
Γιαννακός Άγγελος
Σωτηροπούλου Σοφία
Γιαννακοπούλου Στέλλα
Λιάνης Ιωάννης
Κινατίδης Δημήτρης
Βαρυτιμίδου Θεοδώρα
Δελλίδης Χρήστος
Ουσταμπασίδης  Αλέξανδρος
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Πρόσκληση
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια, τακτική
Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου
2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ. στην αίθουσα
της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων, Ελ.
Βενιζέλου 30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς
και Εφορευτικής Επιτροπής.
2. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, της
28/01/2015.
3. Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τα
πεπραγμένα της θητείας του.
4. Ανάγνωση ισολογισμού έτους 2015 και προϋπολογισμού 2016.
5. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Διάφορες συμβουλευτικές προτάσεις για το Δ.Σ.
7. Έγκριση ή απόρριψη πεπραγμένων του Δ.Σ. του έτους 2015,
ισολογισμού 2015, προϋπολογισμού 2016 και έκθεσης Εξελεγκτικής
Επιτροπής 2015.
8. Διάφορες προτάσεις προς έγκριση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, καλούνται τα μέλη σε νέα τακτική Γενική
Συνέλευση, που θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 6.30μ.μ. στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Εις Μνήμην
ΣΤΕΛΛΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
Στερνό αντίο
Ή

ταν 17/11/2015 και
παρακολουθούσα στην τηλεόραση
τις εκδηλώσεις για την επέτειο του
Πολυτεχνείου. Και ενώ ανεμιμνησκόμην
πώς ήμουν τότε, ως πρωτοετής φοιτητής
της Νομικής του Α.Π.Θ., χτύπησε
το τηλέφωνό μου και ο φίλτατος
συνορειβάτης Βασίλης Στεργιάδης με
προσγείωσε απότομα στο σήμερα.
Κάνοντας ένα δεύτερο αλλά χρονικά
μικρότερο άλμα στο παρελθόν, σας
μεταφέρω αγαπητοί φίλοι αναγνώστες,
στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στα
Πάλιουρα Επανωμής, όπου συνήθιζα
τότε να κολυμπώ τον χειμώνα. Εκεί
γνώρισα μια γλυκιά κυρία η οποία
και από μακριά ακόμη απέπνεε
αρχοντιά και λεβεντιά. Το κορμί της
ήταν γυμνασμένο, σκληραγωγημένο
και πάντα μαυρισμένο. Συχνά, επειδή
ήμασταν και μονάχοι συζητούσαμε
κολυμπώντας και διαισθανόμουν
ότι είχε λαχτάρα ή μάλλον, για να
κυριολεκτώ, έκαιγε μέσα στην ψυχή της
μια φλόγα και για τα βουνά. Έβλεπε τον
Όλυμπο απέναντι και όταν προέφερε
το όνομα του η γλώσσα της «κολλούσε»
στον ουρανίσκο.
Όταν δύο – τρία χρόνια μετά απεφάσισα
να πραγματοποιήσω την πρώτη μου
εκδρομή με τον Σ.Ε.Ο. για Πούρλια-

6

Κρανιά-Πυργετό, ξαφνιάστηκα
ευχάριστα που την είδα μπροστά μου.
Καθόταν πίσω από τον οδηγό δίπλα
στην Αλεξάνδρα Μωϋσιάδου και,
αυθόρμητη όπως ήταν, επηκολούθησε
ένθερμος εναγκαλισμός. Τότε
πληροφορήθηκα ότι ήταν η πρώτη
γυναίκα που ανέβηκε στο Μύτικα (η
φωτογραφία της, στην κορυφή, είναι
αναρτημένη σε τοίχο του εντευκτηρίου
του Σ.Ε.Ο.). Ενώ όμως τιμήθηκε από
άλλους φορείς, ο λατρευτός της Σύλλογος
δεν την τίμησε με ειδική τελετή.
Τα τελευταία 15 περίπου χρόνια και
σε προχωρημένη πλέον ηλικία είχε
απομακρυνθεί από τον Σύλλογο.
Όταν πριν από μερικούς μήνες
πραγματοποιήθηκε η, προς τιμήν της
Αρχοντούλας Παπάζογλου, εκδήλωσις
είχα επαινέσει σε λογύδριό μου την
τάσιν του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ο. να αρχίσει
να τιμά τα παλαιά μέλη του, όσο
βρίσκονται εν ζωή και επεσήμανα
επίσης ότι έπρεπε να επιταχύνει τον
σχετικό βηματισμό. Και ανεφέρθην
ενδεικτικώς και ονομαστικώς εις τους
τότε εισέτι ζώντες Βασίλη Καλογιαννίδη
και Στελλίνα Σταυρίδου. Δυστυχώς, ως
προς αυτούς τουλάχιστον, ο Σύλλογος
«δεν πρόκανε». Υπάρχουν όμως ακόμη
μερικοί, για τους οποίους πρέπει να

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

σπεύσει «να προκάνει».
Αν επληροφορείτο επαρκώς τα νέα
του Συλλόγου τα τελευταία χρόνια της
απουσίας της, πιστεύω ότι θα ηγάλλετο
η ψυχή της για τις ορειβατικές δόξες
των διαδόχων της σε εσωτερικό και
εξωτερικό.
Εγώ πάντως παρ’ όλο πού άλλαξα ακτή,
θα περνάω τακτικά από τα Πάλιουρα
και θα κάνω μια βουτιά στην μνήμη
της. Αλλά κι όταν ορειβατώ, όπως και
όσοι φίλοι ορειβάτες ευτύχησαν να την

γνωρίσουν, με νοσταλγία θα φέρνω στο
νου μου την λεβέντισσα κολυμβήτρια
και ορειβάτισσα, που μας άφησε σαν
παρακαταθήκη την αγάπη για την Φύση.
Όντας βέβαιος πως αν υπάρχουν, εκεί
που πήγες, βουνά και θάλασσες θα τα
οργώνεις, σου εύχομαι ολόψυχα ΚΑΛΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ
ΣΤΕΛΛΙΝΑ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΑΚΗ
ΜΠΟΥΝΤΟΛΑ
Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 συναντηθήκαμε στο καταφύγιο του Χορτιάτη «Νίκος Παπαδόπουλος» για να θυμηθούμε τον αξέχαστο Τάκη, επ’ ευκαιρία των 30
χρόνων από τον χαμό του στην προσπάθεια να πατήσει τη κορυφή του Annapurna
South, στα Ιμαλάια.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν μέλη της οικογένειάς του, ο πρόεδρος της Ε.Ο.Ο.Α
Δημήτρης Γεωργούλης, εκπρόσωποι του Ε.Ο.Σ Θεσσαλονίκης, της Ορειβατικής Λέσχης, του Σ.Ε.Ο Αθηνών, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και πλήθος μελών και
παλαιμάχων του Σ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης.
Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης Πάρις Σκουτέλης
και ακολούθως προβλήθηκαν φιλμ και φωτογραφίες από τα επιτεύγματα του Τάκη.
Συγκινητική ήταν η παρουσία και η αφήγηση των δραματικών γεγονότων από τους
Μιχάλη Τσουκιά και Χρήστο Λάμπρη, συντρόφους του στη μοιραία αποστολή.
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ΝΑΞΟ ΜΕ ΤΑ
ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ
ΚΙ ΑΜΟΡΓΙΑΝΟ
ΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑ
του Παναγιώτη Δ. Τσιλιμιγκάκη

Όταν το φθινόπωρο του 2015 έκατσα να
γράψω αυτό το άρθρο ο κόσμος στροβιλιζόταν
σε μια δίνη πόνου, θλίψης και αίματος. Οι
εικόνες του περασμένου Αυγούστου, που
ταξιδέψαμε στις γοργόνες των Ανατολικών
Κυκλάδων, πέρασαν από μπροστά μου σαν σε
όνειρο. Ένα όνειρο όμως αληθινό που χώρεσε
σε εννέα ημέρες και οκτώ νύχτες, σε δύο
νησιά, σε ένα καλοκαίρι. Όλα ξεκίνησαν και
τελείωσαν κάπως έτσι:
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Παράξενος καιρός
Γκράου! Ο πρώτος κεραυνός έσκισε την
σιγαλιά πολύ πριν το χάραμα. Ριπές ψυχρού αέρα και βροχής τίναξαν κουρτίνες
και παραθυρόφυλλα. Πετάχτηκα ξαφνιασμένος και βγήκα στο μπαλκόνι. Τα νυχτερινά φλας αναβόσβηναν ρυθμικά την
ώρα που η γη έτρεμε. Χαμογέλασα και ξάπλωσα απολαμβάνοντας το νανούρισμα
της ουράνιας συναυλίας που μόλις ξεκινούσε. Νωρίς το πρωί στην Αριστοτέλους
που γερνάς, δεν έπεφταν φλούδες μανταρίνι αλλά εκνευριστικές ψιχάλες. Το λεωφορείο της απόδρασης φτάνει. Μπροστά
του συνωστίζονται πολύχρωμοι φυγάδες,
κουκουλοφόροι-ομπρελοφόροι, με σορτσάκια και πέδιλα. Ευτυχώς έλειπαν οι
σαγιονάρες και οι κάλτσες αλλιώς κινδυνεύαμε με άμεση προσαγωγή από την
αστυνομία του στυλ.
Επτά ώρες αργότερα η υγρή ζέστη στο λιμάνι του Πειραιά επανέφερε την καιρική
τάξη. Το καυτό ελληνικό καλοκαίρι είναι
ακόμα εδώ. Την κατάσταση χειροτέρεψε
η αναζήτηση, στο Πειραϊκό χάος, συγκεκριμένης παιδικής μπαλίτσας για τον
Οδυσσέα αφού σε μια στάση στην Εθνική
Οδό η ακατανόητη πάσα μου έστειλε τη
στρογγυλή του θεά στην οροφή του βενζινάδικου και το μικρό μου φίλο στα όρια
της θλίψης. Τελικά η επιχείρηση «moon
ball» στέφθηκε με επιτυχία με τον πιτσιρικά να κολυμπά στην ευτυχία κι εμείς
στον ιδρώτα.
Μελτέμι στο Αιγαίο
Στο τέλος των απάνεμων αττικών ακτών
σκάει μύτη ένας εποχιακός βόρειος επισκέπτης. Είναι έντονος, δροσερός και πιστός στο ραντεβού του. Και είναι πάντα
καλοδεχούμενος στο Αρχιπέλαγος. Είναι
αυτός που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν
ετήσιο και οι Τούρκοι μελτέμι. Θα βγω
έξω, στην κουβέρτα, να τον απολαύσω.
Πνίγομαι στα σαλόνια του πλοίου από τη
βαβούρα τους και τις τοξικές προεκλογικές ειδήσεις. Ποιος ξέρει, ίσως βρω και
12

εικόνες από παλιά. Μαλλιά να ανεμίζουν,
ανοιχτά βιβλία και μυαλά, στριφτά και
μπύρες, βλέμματα στραμμένα στα φωτάκια του ουρανού, την αρμύρα που κολλάει πάνω σου. Όμως ο matrix κόσμος
είναι παντού, σε μια συνεχή καλωδίωση
από έξυπνα κινητά, ταμπλέτες και μάτια
συνεχώς καρφωμένα σε μια οθόνη, οι
ίντσες της οποίας καθορίζουν και την
απόλαυση. Για άλλη μια φορά το μέγεθος,
όντως, μετράει... Ευτυχώς μια διπλανή
παρέα ευωδίασε την ατμόσφαιρα με τη
χαρούμενη και φυσικά θαμμένη είδηση
ότι στο στήθος Έλληνα αστυνομικού χτυπά καρδιά Σύρου πρόσφυγα.
Μια πυγολαμπίδα χορεύει στη σκοτεινή
θάλασσα. Είναι η τοσοδούλα Δονούσα
που μας βάζει στον κόσμο της Παροναξίας γραμμής. Και μετά η κατάφωτη
Ναξιώτικη Πορτάρα. Απόκοσμη, η τεράστια μαρμάρινη πύλη του ναού του θεού
Απόλλωνα στέκει, από τον 6ο π.Χ. αιώνα,
να θυμίζει το έργο του τυράννου Λύγδαμι και να μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Πάλι καλά που ήταν βράδυ και δεν
κυκλοφορούσαν μύγες. Στο πολύβουο
λιμάνι η Χώρα ξενυχτάει. Σαν συνεπής
γλεντζού δεν σκοπεύει να μας αφήσει να
ησυχάσουμε. Κι εμείς βρισκόμαστε ακριβώς στο κέντρο του κεφιού της.
Από το μικροσκοπικό μπαλκόνι του ξενοδοχείου απολαμβάνω, ημίγυμνος, το
αφρισμένο πέλαγος και τον άνεμο που
δυναμώνει όλο και περισσότερο. «Φύσα
θάλασσα πλατιά» τραγουδούσε ο Νιόνιος
στο κινητό. Ήταν και η τελευταία σκέψη
πριν κλείσω τα μάτια και καθώς διάφορα
κλαρινογαμπρίτικα άσματα έσβηναν στο
μελτέμι του Αιγαίου.
Κούρος & Κόρη
Ο Κούρος στο Φλεριό αναπαύεται σε
ένα καταπράσινο (υπ΄όψιν ότι το πράσινο ακούγεται περίπου σαν ανέκδοτο
στα περισσότερα κυκλαδονήσια) πλάτωμα-κρεβάτι. Από εκεί ατενίζει, τραυματισμένος και σιωπηλός, τους ανθρώπους
και τους αιώνες να έρχονται και να παρέρχονται. Τον φαντάζομαι υπομονετικά
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νάξος. Στο Απάνω Κάστρο.
να περιμένει τους δημιουργούς του, τους
λατόμους του τοπικού αρχαίου μαρμαράδικου, όπου γεννήθηκε, να τελειώσουν το
έργο τους. Και ίσως τότε ο Έλληνας (έτσι
τον βάφτισε ο λαός) θα πάρει τη θέση που
του αρμόζει, αντικρίζοντας όχι μόνο τον
πανάρχαιο ήλιο αλλά και την πατρίδα
των προγόνων του. Στον Κούρο του Φλεριού φτάσαμε ξεκινώντας από τις Μέλανες, χωριό που η ιστορία του χάνεται στα
βάθη των χρόνων.
Το μονοπάτι ξεκινά πάνω σε ένα θλιβερό
χαλί από πολύχρωμους κάλυκες κυνηγετικών όπλων. Η φονική μηχανή των
θηρευτών αλέθει κι εδώ ό,τι κινείται και
αναπνέει. Ενίοτε κι όταν έχει δύο πόδια...
Ευτυχώς δεν θα αργήσουμε να μπούμε
στη γαλήνη του αρχαίου κόσμου.
Είκοσι λεπτά παρακάτω και μέσα από το
αρχαίο λατομείο και τμήματα του μήκους
11 χλμ. υδραγωγείου φτάνουμε στην
Κόρη της Ποταμιάς. Μας περιμένει

καρτερικά στη θέση που έμεινε από το
πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. Όπως και
ο αδελφός της μαρτυρά τον πλούτο του
παραγγελιοδότη και την τέχνη των παραγγελιοδόχων.
Δεν ξέρω γιατί αλλά όταν φύγαμε από
τον αρχαιολογικό χώρο είχα μια αίσθηση
εγκατάλειψης του τόπου.
Ακολουθούμε ένα υπέροχο πέτρινο μονοπάτι ανάμεσα σε περιβόλια και πλατάνια.
Η περιοχή δεν πήρε άδικα το όνομά της.
Στη σκιερή πλατεία της Άνω Ποταμιάς
έχω την κολασμένη επιθυμία να παρατήσω την πορεία στο λιοπύρι και να κάνω
μακροβούτι σε παγωμένες μπύρες.
Όμως ψηλότερα μας περιμένει ο επόμενος σταρ της περιοχής, το ενετικό Απάνω Κάστρο. Είναι γεμάτο ιστορία και
φως. Το ένιωσα να με κοιτά επιτιμητικά
για τις φθηνές αδυναμίες μου.
Αναστέναξα, φορτώθηκα το σακίδιο, καπελώθηκα μέχρι τα αυτιά και ξεχύθηκα
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Η όγδοη πληγή του Φαραώ.
στην ανηφόρα. Στα 422 μ. το Απάνω Κάστρο της Δρυμαλίας υψώνεται πάνω από
το λεκανοπέδιο της Τραγαίας. Η θέα είναι
μοναδική. Στα απομεινάρια μιας τρικυμιώδους εποχής οι παλιές πολεμίστρες
κρύβουν φαντάσματα πειρατών, οι στοές
χαμένους θησαυρούς.
Τα μισογκρεμισμένα τείχη, τα εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και τα ξωκλήσια
σκοτεινές ιστορίες με δούκες, πρίγκιπες
και τους απαραίτητους, σε κάθε καλή
ίντριγκα, χαφιέδες.
Στην κατάβαση η ζέστη γίνεται ανυπόφορη. Μπορεί τα μποφόρ να σαρώνουν
όμως εμείς είμαστε σε σημείο που δεν
κουνιέται φύλλο. Στο δρόμο για το Τσικαλαριό είχαν την ατυχία να βρεθούν μπροστά μας συκιές και αμπέλια. Και όπως
καταλαβαίνετε ο τρύγος τους έγινε κάπως
πρώιμα αυτό το καλοκαίρι…
Η πηγή στο εκκλησάκι του Αγίου Στεφάνου, στην είσοδο του μικρού χωριού,
14

είναι το καλύτερο αναβολικό για την πορεία μέχρι τον επόμενο σταθμό, το Χαλκί.
Η γενοκτονία των άτυχων δένδρων συνεχίζεται αμείωτη. Με την κάμερα καταγράφω την επίθεση.
-Θα σας «δώσω» στεγνά, χαμογελάω σαρδόνια.
-Δεν δίνεις κανένα χεράκι; γέλασαν...
Το Χαλκί είναι ένα πανέμορφο κεφαλοχώρι της ημιορεινής Νάξου. Το στολίζουν παλιά αρχοντικά, γιρλάντες στις
στέγες και πλακόστρωτες αυλές. Μετά το
βασιλιά-ήλιο και έντεκα ανελέητα χιλιόμετρα ποδαρόδρομου, τώρα, χρώματα κι
αρώματα με ζαλίζουν.
Δίπλα, στο ρέμα, πανύψηλα πλατάνια,
τρεχούμενο νερό και μικροί καταπράσινοι μπαξέδες. Στο κέντρο, δίπλα στα κουκλίστικα καφέ, ένα παλιό μπακάλικο μας
τραβάει σαν μαγνήτης.
Αυτή η σπάνια εικόνα, η νοσταλγική
ματιά σε ένα αθώο παρελθόν είναι και
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ο αναπόφευκτος προορισμός. Το πάρτι
στήθηκε επί τόπου.
Πετάξαμε σακίδια και μπατόν και κάναμε καθιστική κατάληψη του καλντεριμιού
κάτω από τα έκπληκτα βλέμματα ντόπιων
και τουριστών.
Ο ιδιοκτήτης, ένας μοναχικός παππούλης ούτε καν έλεγχε τα κέρματά μας για
τις πάμφθηνες παγωμένες μπύρες του, τα
μινιόν καρπούζια και τις ζουμερές ντοματάρες από το περιβολάκι του.
Όταν ξεκινήσαμε για το λεωφορείο το χαμόγελό του ήταν το καλύτερο κατευόδιο.
Γλυκέ μας κε Παράβα, όπου και να’ σαι,
να’ σαι καλά.
Μισή ώρα μετά βουτούσαμε στη θρυλική παραλία της Αγίας Άννας. Είναι μια
από τις διασημότητες του Αιγαίου, που
είχα την τύχη να γνωρίσω στις αρχές της
δεκαετίας του ΄80. Στα γαλανά και δροσερά νερά της δοκίμασα θαλάσσια άρση

(ελαφρών) βαρών, με τους μικρούς μου
φίλους στις πλάτες να κάνουν άλματα εις
ύδωρ ενώ έξω το κλασικό μαστίγωμα της
άμμου βοηθούσε στη φυσική απολέπιση.
Σαργοί, αθερίνες και παγωμένο λευκό ναξιώτικο κρασί αποθέωσαν την ημέρα που
έφευγε.
Το δειλινό ήταν υπέροχα διαυγές όταν
επιστρέψαμε σε μια Χώρα που ετοιμαζόταν για βραδινό ξεφάντωμα κι έτοιμη να
απογειωθεί καθώς το μελτέμι στο Αιγαίο
δυνάμωνε όλο και περισσότερο.
Θεός & θεός
Και οι απογειώσεις ξεκίνησαν νωρίς. Η
πρωινή πτήση είχε μοναδικούς επιβάτες
ένα καπέλο κι ένα μαγιό. Ευτυχώς προσγειώθηκαν γρήγορα και κοντά κι έτσι ο
Νίκος δεν χρειάστηκε να ψάξει πολύ. Ο
Αίολος δεν είχε κέφια…

Νάξος. Φωτοδότης Χριστός.

ΤΕΥΧΟΣ 177, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

15

Μεσημέρι Κυριακής, 23 Αυγούστου, στον
Ζα. Η πτήση είναι ημιτελής. Πετάμε αλλά
δεν απογειωνόμαστε. Τα γκάζια του ανέμου είναι πολλά αλλά πενήντα επιβάτες
με τα μπαγκάζια τους κρατιούνται, με το
ζόρι, στην κορυφή του βουνού του θεού
των θεών, χίλια και ένα μέτρα από την
επιφάνεια της θάλασσας.
Για το Δία αναφέρεται πως εδώ ανατράφηκε και ενηλικιώθηκε, όταν μεταφέρθηκε από την Κρήτη και ότι από εδώ
εξόρμησε προκειμένου να καταλάβει την
ουράνια βασιλεία του.
Στην πορεία μας η προσπάθεια αναζήτησης της επιγραφής Όρος Διός Μηλωσίου (Διός προστάτου των προβάτων) είναι
μάταιη. Τώρα ισορροπούμε με δυσκολία
στις ριπές του ανέμου. Λίγο ακόμη και θα
βάζαμε πέτρες στα σακίδια όπως σε παλιές αναβάσεις στην ανεμοδαρμένη Δίρφη, την πύλη της θύελλας στο κεντρικό
και νότιο Αιγαίο.
Στην κορυφή του θεϊκού ανατροφείου
φτάσαμε ξεκινώντας λίγο πριν την Απεί-

ρανθο, το γνωστότερο ίσως χωριό της
Νάξου.
Περνάμε ένα πολύ ωραίο λιβάδι με αγκάθια κάθε είδους και διαμετρήματος. Μετά
την χθεσινή απολέπιση, ο σημερινός βελονισμός…
Όταν μπήκαμε στο μονοπάτι που οδηγεί
στο αρχαιότερο μοναστήρι της Νάξου,
του Φωτοδότη Χριστού, όλα ημέρεψαν
απότομα σε αυτήν την άγνωστη γωνιά
του νησιού.
Με ιστορία από το 1.182 μ.Χ. το πυργομονάστηρο στέκεται σε υψόμετρο 500 μ.
Όταν φάνηκε από ψηλά ήταν εντυπωσιακό. Από κοντά θύμιζε μεσαιωνικό σκηνικό. Τα χαρακτηριστικά της οχύρωσης
γίνονται πιο έντονα σε αυτόν το μινιμαλιστικό κύβο. Μια σκληρή μορφή όπως
προφανώς και οι εποχές που πέρασε.
Στην αυλή του υψώνεται ένας υπέροχος
πλάτανος και γύρω από το ερημικό τοπίο
βελανιδιές, συκιές και αμπέλια. Η θέα στη
μινιατούρα Δονούσα ολοκληρώνει τον
όμορφο καμβά. Ο Κύριος είχε έμπνευση…

Στην κορυφή του Ζα.
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Στη σπηλιά του Δία.
Το βράχινο μονοπάτι που κατέβαινε στον
Δανακό, 200 μ. χαμηλότερα, ήταν κατακερματισμένο. Μου διέλυσε τα πόδια. Το
μικρό αρχαίο χωριό των καλαμιών (δόναξ = καλάμι) ζει στη σκιά του Ζα. Το διάλειμμα στην, πραγματικά, Ζωοδόχο Πηγή
του μου φάνηκε βασανιστικά σύντομο.
Από εκεί και πέρα αρχίζει μια ατέλειωτη
ανηφόρα μέσα στο λιοπύρι.
Τη νύφη πλήρωσαν οι συνήθεις ύποπτες
συκιές μαζί με τις πρωτοεμφανιζόμενες
μουριές και αγριοδαμασκηνιές.
Δυόμιση ώρες μετά, στο εκκλησάκι της
Αγίας Μαρίνας, μας περίμενε ένα άδειο
λεωφορείο.
Η δεύτερη ομάδα είχε ήδη ξεκινήσει για
την κορυφή του Δία. Η ανάβαση τώρα
γίνεται στο γυμνό, σαρωμένο από τους
ανέμους, τμήμα του βουνού. Μια πινακίδα μας ενημερώνει για πορεία διάρκειας
μιάμισης ώρας. Ένα μισάωρο μετά η ίδια
πινακίδα. Λίγο πιο πάνω πάλι η ίδια.
Και λίγο πριν την κορυφή γονατίζω από

το γέλιο. Μπροστά μου βρίσκεται η ίδια
ακριβώς πινακίδα. Μάλλον κάτι πήγε
στραβά στο copy-paste…
Στο εκτεθειμένο τελευταίο κομμάτι έχει
στηθεί μια πίστα αγώνων ταχύτητας
όπου το ένα σύννεφο προσπαθεί να ξεπεράσει το άλλο. Η τρελή κούρσα τους
εμπόδιζε τη θέα στα γύρω νησιά ενώ το
απίστευτο βουητό βούλωσε αυτιά και
στόματα.
Σταθήκαμε για ένα τελευταίο πλάνο στο
κολωνάκι της κορυφής και φωνάξαμε το
όνομα του αρχηγού των θεών. Η κραυγή
μας χάθηκε μέσα σε μια απειροελάχιστη
στιγμή, σε μια ριπή του ανέμου. Ταξίδεψε στο Αιγαίο για να κάνει γνωστό πως
φτάσαμε εδώ, στα λημέρια μύθων και
θρύλων, για να αγναντέψουμε τα αιώνια
συστατικά της ζωής, το νερό, τον αέρα, τη
μάνα γη και μαζί τη ζωντανή ιστορία των
προγόνων μας.
Κατεβήκαμε από την απότομη δυτική
πλευρά του βουνού. Τριακόσια, περίπου,
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μέτρα χαμηλότερα βρίσκεται η σπηλιά
του Δία. Ήταν σκοτεινή και καλά κρυμμένη ανάμεσα στα κάθετα βράχια. Κουρασμένος όπως ήμουν και επειδή δεν
είχα διάθεση να παίξω τον Ιντιάνα Τζόουνς στα 4.100 τ.μ. της, την προσπέρασα
και συνέχισα την επίπονη κατάβαση.
Στο Φιλώτι ένιωσα τα πόδια μου να παίρνουν φωτιά. Η διάσχιση του απλωμένου
χωριού, μέχρι το χώρο στάθμευσης, μου
φάνηκε ατελείωτη. Κι όταν έφτασα στο
λεωφορείο παραπατούσα από την κούραση, λες και βγήκα από ένα γερό μεθύσι.
Ευτυχώς δεν άργησα να νιώσω καλύτερα
όταν διαπίστωσα ότι ο ήρωας της ημέρας, ο Νέστωρας, έβγαλε όλο το πρόγραμμα με ιστιοπλοϊκά παπούτσια!
Στη Μικρή Βίγλα το γνωστό σενάριο της
καλοκαιρινής παραλίας επαναλαμβάνεται τις επόμενες δύο ώρες με άλλους να
βουτάνε στα νερά και άλλους στα καταπληκτικά κεφτεδάκια της μικρής ταβέρνας.
Το βράδυ, στο καλύτερο παγωτατζίδικο της

Χώρας, χτύπησα μια τεράστια βάφλα όταν
σκέφτηκα τα 1700 μ. που ανεβοκατέβηκα
και τα 17 χλμ. που πεζοπόρησα. Κι αφού
τα ξανασκέφτηκα, χτύπησα άλλη μία…
Εξωτικά ονόματα
Την επόμενη μέρα «πέταξαν» το παντελόνι και το καπέλο της Ευδοκίας. Η ομάδα
έρευνας και διάσωσης που συστάθηκε,
βρήκε διάφορα άλλα, ανωμάλως προσγειωμένα, αλλά όχι τα συγκεκριμένα. Έτσι,
μετά από λίγο τα παρατήσαμε αφού με
τόσο δυνατό αέρα θα πρέπει να είχαν
φτάσει, τουλάχιστον, μέχρι τη Μύκονο…
15 χιλιόμετρα ανατολικά της Χώρας και
τετρακόσια δεκαπέντε μέτρα ψηλά βρίσκεται ο Κυνίδαρος. Το πρωί που φτάσαμε έλαμπε κάτασπρος και παστρικός.
Τίποτα σε αυτό το απλοϊκό χωριό δεν
μαρτυρά το γεωλογικό πακτωλό που κυλά
από κάτω του.
Εδώ βρίσκονται τα μεγάλα λατομεία των

Νάξος, Ξεκούραση στο γεφύρι της κοιλάδας των Χαλάνδρων.
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γνωστών μαρμάρων της Νάξου.
Οι λιγοστοί και ξαφνιασμένοι κάτοικοί
του μας έδειξαν το δρόμο για την κοιλάδα των Χαλάντρων. Επειδή όμως οι
έχοντες λόξα με το βουνό έχουν γενικώς
λόξα, παρατήσαμε το βαρετό χωματόδρομο και σαν συνεπείς μαζοχιστές κατεβήκαμε χύμα την απότομη πλαγιά δοκιμάζοντας νόστιμη σκόνη και βατσινιές.
Και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά σε μια
εικόνα απίστευτη, τόσο, που νόμιζες
ότι έχεις παραισθήσεις από την πρωινή
κάψα.
Μια καταπράσινη ρεματιά σαν κι αυτές
που συναντάς στα δάση της βόρειας χώρας. Ακολουθούμε το μαγικό ήχο του νερού που κελαρύζει και μας οδηγεί στην
τρίκλιτη βασιλική του Αγίου Αρτεμίου
(1780 μ.Χ.). Όσο μεγαλοπρεπές όμως είναι το σκηνικό έξω άλλο τόσο θλιβερή
είναι η εικόνα του καταληστευμένου κι
ερειπωμένου εσωτερικού της.
Φεύγουμε και ακολουθούμε τον υδάτινο
οδηγό που μας φέρνει λίγο αργότερα σε
δίτοξο πέτρινο γεφύρι, που στέκει ακόμα
στα πόδια του από τα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Στην κλασική, κατάξερη, κυκλαδίτικη διαδρομή μέχρι τις Εγκαρές συναντώ ίσως
το πιο όμορφο εκκλησάκι που έχω δει.
Κάτασπρο, κρυμμένο στη σκιά συκιών
και με ένα ταπεινό αχυρένιο σταυρό στη
μετώπη του, είναι μια αληθινή ζωγραφιά.
Οι Εγγαρές είναι ο τόπος που ο Νίκος Καζαντζάκης περνούσε τα καλοκαίρια του.
Τυχαίο; Δεν νομίζω. Τον περιέγραψε σαν
επίγειο Παράδεισο στην «Αναφορά στον
Γκρέκο».
Το μικρό χωριό έχει την τριπλέτα της επιτυχίας. Κάμπος, βουνό και θάλασσα. Το
χωριό διασχίζουν δύο ποτάμια με κατάφυτες όχθες. Μπροστά στο κάμπο η παραλία του Αμμίτη, υπέροχη, ήσυχη, σωστή
παρθένα, σου προκαλεί αμαρτωλές σκέψεις. Στο καφενεδάκι που αράξαμε πληροφορηθήκαμε για αδυναμία προσέγγισης,
λόγω τεχνικών δυσκολιών, της παραλίας
της Μουτσούνας.

Δεδομένων των συνθηκών και ρουφηχθέντων των μπυρών αποφασίσαμε να καταφύγουμε σε γνώριμη αγκαλιά.
Αφήσαμε πίσω μας τα χωριά με τα εξωτικά ονόματα και τα σημερινά 9 χλμ πεζοπορίας και ξεκινήσαμε για την φίλη μας,
την Αγία Άννα.
Λίγο πριν, στη γειτονική παραλία, στον
Ορκό, τον ήλιο έκρυβαν οι φιγούρες των
καϊτο-σερφεράδων, που σαν σαΐτες έσκιζαν θάλασσα και ουρανό. Καλή λόξα κι
αυτή…
Η θαλασσινή βουτιά ήταν βάλσαμο σε κορμί και μυαλό αλλά το μαστίγωμα-απολέπιση ήταν αφόρητο. Ο αέρας, πιο δυνατός
από κάθε φορά, ξεσήκωσε ξαπλώστρες,
ομπρέλες κι εμάς μαζί. Έτσι καταφύγαμε
σε παραθαλάσσιο εστιατόριο-καταφύγιο
παρέα με ναξιώτικες πίτσες.
Το βράδυ έκανα την πρώτη γνωριμία με το
γοητευτικό κάστρο της Χώρας και το πολυπληθές, φανατικό, κοινό του. Και πολύ
αργότερα, στο ξενοδοχείο, ακούσαμε φήμες για απογείωση ανδρικού εσωρούχου
και ενός ζευγαριού καλτσών. Φήμες που
δεν επιβεβαιώθηκαν αλλά και δεν διαψεύστηκαν…
Άξιοι Νάξιοι
Την επόμενη ημέρα ο ήλιος έδυσε στις
20:05 ακριβώς. Καθισμένος στις πολεμίστρες του κάστρου της Χώρας ρουφάω
την εικόνα του άλικου να σμίγει με το
βαθύ γαλάζιο.
Είναι η ώρα που το νησί ησυχάζει, σαν
να προσεύχεται, μπροστά στο απίστευτο
θέαμα. Οι τεράστιοι κίονες της Πορτάρας
αιχμαλωτίζουν το φως που βυθίζεται ενώ
κάπου στο βάθος απλώνονται οι ονειρικές νότες από το «Χαμόγελο της Τζοκόντας», του Μ. Χατζιδάκι. Τα πρώτα κεράκια τρεμοπαίζουν πάνω στα τραπέζια
και η καμπάνα της μικρής καθολικής εκκλησίας χτυπά γλυκά. Είναι μια μοναδική
στιγμή της ημέρας που φεύγει. Είναι 26
Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και τέταρτη
στη Νάξο. Επίσης και η τελευταία μας
στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.
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Νάξος. Στον κούρο του Απόλλωνα.
Το πρωί μαζέψαμε σάκους και σακίδια
αφήνοντας πίσω μια Χώρα που ακόμα
ξεκουραζόταν.
Το σημερινό πρόγραμμα είναι επιμορφωτικό. Άλλωστε τι νόημα έχει να περπατάς
ένα τόπο αν δεν γνωρίζεις την ιστορία
και την κουλτούρα του;
Ο Τάσος Καρεκλάς φρόντισε και γι αυτό.
Βλέπετε εκτός από ζωντανή πηγή πληροφοριών της πατρίδας του είναι και το
αναπόφευκτο κονέ με τους ανθρώπους
της.
Ο φίλος του, καθηγητής φιλόλογος Αντώνης Τζιώτης, μαθητής του πατέρα του,
αναλαμβάνει να μας συστήσει το Φιλώτι.
Το μεγαλύτερο χωριό της Νάξου το γνωρίσαμε οριζοντίως κατεβαίνοντας από
τον Ζα. Τώρα θα το γνωρίσουμε και καθέτως. Τις επόμενες δύο ώρες ο φιλόξενος
ξεναγός μάς ανέβασε στην Παναγιά τη
Φιλωτίτισσα με το υπέροχο γλυπτό καμπαναριό και μετά στον επιβλητικό πύργο του Μπαρότσι, ενός από τους σκληρότερους δούκες-φεουδάρχες της Νάξου,
20

για να μας κατεβάσει στο μουσείο λαϊκής
τέχνης όπου κορίτσια και αγόρια, μαθητές του τοπικού σχολείου, μας πρόσφεραν μυρωδάτο φασκόμηλο και διάφορα
καλούδια της περιοχής.
Και λίγο πριν ρουφήξουμε απολαυστικά
τους ελληνικούς μας στην πλατανοσκέπαστη πλατεία μπουκάραμε στο αναπαλαιωμένο σπίτι του ξεναγού μας όπου η
χαμογελαστή σύζυγός του μας έδειξε πώς
ένα παλιό σπίτι μπορεί να αποτελεί υπόδειγμα οικολογίας, χρηστικότητας και
ομορφιάς. Τελικά η σοφία κρύβεται μέσα
στην απλότητα…
Ξεκινήσαμε για την Απείρανθο εφοδιασμένοι με μπόλικο αρσενικό τυρί, τη ντόπια δηλαδή γκουρμεδιά και ζυμωτά καρβέλια που μόλις είχαν ψηθεί στους ξυλόφουρνους του χωριού. Ο ήλιος, ψηλά,
έκαιγε και ο αέρας είχε σχεδόν «κόψει».
Φαίνεται πως ο θεός του ανέμου ξεφούσκωνε…
Στη ρομαντική Απείρανθο νόμισα ότι
ζούσα σε παραμύθι. Στα 700 μ. το πανέΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μορφο ορεινό χωριό έχει να δείξει μια αρχιτεκτονική μορφή σχεδόν ανέπαφη από
την εποχή της ενετοκρατίας.
Μαρμάρινα στενά καλντερίμια, αψιδωτές
καμάρες, οχυρωματικοί πύργοι και μικρές
πλατείες. Όμως η Απείρανθος δεν κατέχει
μόνο ρεκόρ ομορφιάς αλλά και πολιτισμού.
Πέντε, καλά διαβάσατε, πέντε διαφορετικά
μουσεία σου γνωρίζουν την ιστορία, τον
πολιτισμό και την τοπογραφία της περιοχής. Εγώ πρόλαβα μόνο αυτό των Εικαστικών Τεχνών (ήταν και το πιο κοντινό
εδώ που τα λέμε) αφού μετά κατέρρευσα
σε ένα παραδοσιακό καφενεδάκι.
Ο βασιλιάς-ήλιος δεν αστειευόταν… Οι πιο
θαρραλέοι και πιο αποφασισμένοι δεν
σταμάτησαν να ανεβοκατεβαίνουν καταϊδρωμένοι και κάποιοι είχαν την τύχη να
γνωρίσουν έναν ακόμα άξιο Νάξιο, που
σε σκοτεινούς καιρούς κατέβαζε σημαίες
κατακτητών την ώρα που άλλοι κατέβαζαν
τα εσώρουχά τους.
Έφυγα από την Απείρανθο γοητευμένος
και απογοητευμένος που σε λίγες ώρες θα

βρισκόμουν μακριά της. Από το παράθυρο του λεωφορείου παρατήρησα το δρόμο
που κατέβαινε στενός, φιδίσιος και ατελείωτος μέχρι τα βορειοανατολικά παράλια.
-Και τώρα; με ρώτησε η Ερμιόνη.
-Και τώρα ο τελευταίος των Κούρων!
Ο μεγαλύτερος και διασημότερος Κούρος
του νησιού είναι εκείνος του Απόλλωνα.
Είναι ένας γίγαντας ύψους 10,54 μ. Ποζάρει το αιώνια παγωμένο του ενσταντανέ
μπροστά στις δεκάδες φωτογραφικές μηχανές μας. Δεν χαμογελά βέβαια όπως οι
αναιδείς επισκέπτες που στήνονται μπροστά του. Με σπασμένα χέρια και σαγόνι,
και με τόσους ανθρώπους να προσπαθούν
να ισορροπήσουν πάνω του είναι κάπως
δύσκολο. Ας είναι. Ο θεός Διόνυσος, ο
οποίος εικάζεται πως αντιπροσωπεύει το
άγαλμα, καταλαβαίνει από πλάκες και χαβαλέ, σωστά;
Στο μικρό ψαροχώρι του Απόλλωνα παίξαμε με τα κύματα στην αμμουδερή παραλία του και το εκπαιδευμένο αχόρταγο
ψαροπούλι του. Εδώ όλα θύμιζαν ασπρό-

Με τον Γλέζο στην Απείρανθο.
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Αμοργός. Παναγία Καστριανή.
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μαυρη ταινία του παλιού, καλού, ελληνικού κινηματογράφου. Οι ψάθινες καρεκλίτσες, τα μεθυστικά τσίπουρα, το κύμα που
έσκαγε στα πόδια μας, τα κορίτσια στον
ήλιο. Έλειπαν μόνο ο αγαθός ποιμένας, η
Άναμπελ και τα μύγδαλα…
Αποχαιρετήσαμε τη Νάξο με μια ώρα καθυστέρηση. Βγήκα στο κατάστρωμα να
αγναντέψω το νησί που χανόταν στο πέλαγος. Είδα τον Τάσο και πήγα δίπλα του.
Δεν με πρόσεξε. Με χέρια που έσφιγγαν
την κουπαστή και βλέμμα γυάλινο αποχαιρετούσε την ιδιαίτερη πατρίδα του
μέσα σε μια βουβή ένταση. Αποσύρθηκα
αθόρυβα στην πλώρη ψάχνοντας στη σκοτεινή θάλασσα την επόμενη γοργόνα των
Ανατολικών Κυκλάδων. Ο καπετάνιος πάτησε το γκάζι και μισή ώρα αργότερα κάτι
λιγοστά λαμπιόνια φώτισαν τη σιλουέτα
της. Φτάσαμε στην Αμοργό.

Αμοργός. Η παλιά στράτα.

Churching!
Ξύπνησα απότομα και με μια παράξενη
αίσθηση. Έστησα αυτί αλλά δεν άκουσα
τίποτε. Η ησυχία ήταν τόσο απόλυτη που
με τρόμαξε. Σκέφτηκα μήπως μου είχε
μείνει κάποια εγκεφαλική ζαλάδα από
το θορυβώδη Ζα και την κοσμική Νάξο.
Τελικά, μετά από ώρα, τα μόνα που ακούστηκαν ήταν οι γνωστοί βουκολικοί ήχοι
της ελληνικής υπαίθρου, ο κλασικός κόκορας κι ένας φωνακλάς γάιδαρος. Άνοιξα τα παραθυρόφυλλα και το άπλετο πρωινό φως μού φανέρωσε έναν άλλο κόσμο.
Στην Αμοργό όλα είναι διαφορετικά. Το
δωμάτιο έμοιαζε με σουίτα, ο αέρας είχε
σχεδόν εξαφανισθεί και μπροστά μου
απλωνόταν μια ανοιχτωσιά μέχρι εκεί
που έφτανε το μάτι. Στα 50 μέτρα βρισκόταν η παραλία με τα αρμυρίκια και λίγο
πιο πέρα το απάνεμο λιμάνι της Αιγιάλης
με τους οικισμούς της. Και πάνω απ΄ όλα
η σιωπή που μπορούσες σχεδόν να την
ακούσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, στο
τεράστιο μπαλκόνι, απόλαυσα όχι μόνο
το καφέ μου αλλά και την υπέροχη Αμοργιανή προοπτική που ανοιγόταν μπροστά μου.
Στο Καμάρι, την σημερινή αφετηρία, φτάσαμε ακολουθώντας τα είκοσι και βάλε
χιλιόμετρα ανηφόρας δίπλα στα γκρέμια
του στενόμακρου ανάγλυφου της Αμοργού. Την ίδια ώρα, τριακόσια μέτρα παρακάτω, ο ήλιος έλουζε το πέλαγος και το
νησάκι της Νικουριάς. Το μονοπάτι μάς
κατεβάζει στην τοποθεσία Καστρί, την
ακρόπολη του νησιού. Όταν περάσαμε
τα ερείπια της αρχαίας Αρκεσίνης, ιωνικής αποικίας της Κυκλαδικής εποχής
(4η χιλιετία π.Χ.), η θέα του νοτιοδυτικού
τμήματος της Αμοργού ανοίχτηκε ανεμπόδιστα μπροστά μας. Σε λίγο βρισκόμαστε κάτω από το βράχο της Παναγιάς
της Καστριανής.
Το τελευταίο απότομο κομμάτι μού έκοψε
τη μισή ανάσα. Την άλλη μισή μού την
πήρε η τρομερή εικόνα που αντίκρισα.
Μια εικόνα που παρόμοιά της έχω ξαναζήσει μόνο στην Παναγιά την Καλα-

μιώτισσα της Ανάφης και στο Κάστρο
της Σικίνου. Σκόρπια συννεφάκια, σαν
ιπτάμενα χαλιά, πετούσαν πάνω από την
απέραντη θάλασσα του Αιγαίου. Ο υπόκωφος αχός της αναπνοής της τραγούδησε σαν σειρήνα στ’ αυτιά μας ενώ στο
βάθος διακρίνονταν θολά, στη ζέση της
ημέρας, οι φιγούρες των Μικρών Ανατολικών Κυκλάδων.
Έκλεισα τα μάτια, άνοιξα τα χέρια κι άφησα το αεράκι να με πάει σε άλλη διάσταση. Εκεί που μπορώ να αγκαλιάσω και να
κρατήσω όλον αυτόν τον όμορφο κόσμο
σαν να είναι δικός μου. Είναι από αυτές
τις μοναδικές στιγμές που μπορεί να νιώσεις θεός ή θνητός, καιροσκόπος ή ιδεολόγος, πλούσιος ή φτωχός. Ανάλογα με τη
φλασιά που θα πάρεις...
Το μονοπάτι μάς έφερε στο επόμενο εκκλησάκι, του Αγίου Ιωάννη του Αποκεφαλιστή. Όταν φτάσαμε μετά από μια
ατελείωτη ανηφόρα είχαμε «στεγνώσει».
Ο πρόθυμος Ανέστης διαβάζει την ιστορία του αλλά δεν έχω κουράγιο να την
ακούσω. Ξαπλώνω σε μια σκιά και προσπαθώ να συνέλθω καθώς η ζέστη έχει
γίνει αφόρητη. Ακολουθεί κι ένα τρίτο εκκλησάκι πριν, ανακουφισμένοι, μπούμε
στο Βρούτση.
Από εδώ και πέρα η διαδρομή κατηφορίζει μέχρι το χωριό με το παράξενο
όνομα Ραχίδι (προσοχή στον αναγραμματισμό…). Τον αρχαίο πύργο της Αγίας
Τριάδας δεν τον είδα καν. Το μόνο που
έβλεπα μπροστά ήταν η σωτηρία μου
που αρχίζει να φαίνεται σιγά-σιγά στο
βάθος. Και το όνομα αυτής Αρκεσίνη. Οι
φιλόξενοι ιδιοκτήτες της ταβέρνας που
καταρρεύσαμε μας έβγαλαν πιατέλες
φρούτων και ατελείωτες καράφες παγωμένου νερού. Κι όταν ήρθε η ώρα για το
μπάνιο της ημέρας η απόφαση ήταν μία
και ακαριαία. Άλλωστε πώς να αρνηθείς
σε μια ντίβα;
Η μικρή παραλία της Αγίας Άννας με την
τεράστια φήμη της μας περίμενε. Και δεν
μας διέψευσε. Βραχώδης, με πεντακάθαρα βαθιά νερά, μικρή μα τόσο φιλόξενη. Μας αγκάλιασε όλους, γνωστούς και
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άγνωστους, σε μια μεγάλη παρέα. Τριακόσια μέτρα πάνω μας κρέμεται στο κενό,
πιασμένη λες από το αόρατο χέρι του
Θεού, η Παναγιά η Χοζοβιώτισσα. Ο χρόνος έχασε το νόημά του εδώ. Το βρήκαμε
πολύ αργότερα όταν ο ήλιος είχε αρχίσει
πια να δύει κι εμείς είχαμε σχεδόν βγάλει λέπια… Σήκωσα το βλέμμα ψηλά, στο
μοναστήρι, που άρχιζε να κοκκινίζει στα
χρώματα του δειλινού. «Θα σε δω αύριο
Κυρά μου» σκέφτηκα και Της έκλεισα το
μάτι.
Μια τόσο υπέροχη ημέρα δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικό φινάλε. Έτσι
το βράδυ μπορεί να μην πρόλαβα την
αστακομακαρονάδα για την οποία είχα
κάνει πειναλέα όνειρα αλλά μια εξωπραγματική κακαβιά προσγειώθηκε στο άδειο
στομάχι μου. Με τον Θανάση κάναμε τον
ημερήσιο απολογισμό:
-Για πες μου το σημερινό σκορ, ρώτησα.
-ψιλοπράγματα, 538 μ. ανάβαση, 532 μ. κατάβαση και περπάτημα κοντά στα δέκα χιλιόμετρα.
- Ένα πολύ ωραίο trekking, συμπλήρωσα.
-Με τόσες εκκλησιές θα μπορούσε να λέγεται
κι αλλιώς.
-Δηλαδή;
-Churching!
Γελάσαμε και τσουγκρίσαμε τις ρακές
μας.
Χοζοβιώτισσα & Τσε
Στα κυκλαδονήσια Χώρες υπάρχουν πολλές και κούκλες. Αλλά σαν την Αμοργιανή
Χώρα δεν υπάρχει. Μόνο αυτή της Φολεγάνδρου θα μπορούσε ίσως να τη συναγωνιστεί αν δεν είχε, στο μεταξύ, αλλοτριωθεί από φιλόδοξα προγράμματα leader
και πεντάστερα αποστήματα.
Η Χώρα της Αμοργού είναι ένας ολόλευκος οικισμός, που φωλιάζει σε απότομο
βράχο ύψους 65 μέτρων στεφανωμένη
από ένα μεσαιωνικό κάστρο με πολεμίστρες. Γεμάτη καθαρά και ασπρισμένα
στενά σοκάκια, γεράνια και μπουκαμβίλιες που τρίζουν στο θρόισμα του ανέμου και γάτες που τεντώνονται νωχελικά
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αμοργός. Παναγία η Χοζοβιώτισσα.
η Αμοργός φωνάζει από μακριά ότι, αν
και διάσημη, δεν είναι λουσάτη. Αντίθετα
είναι χαλαρή, ανεπιτήδευτη και παρεΐστικη.
Στη λότζα της λιαστήκαμε λίγο, τόσο που
να χρωστάμε για κάποια άλλη φορά. Το
μονοπάτι κατηφορίζει γρήγορο μέχρι τη
μονή της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας,
ενός από τα πιο σπάνια, πιο συγκινησιακά, πιο ενεργειακά σημεία του πλανήτη.
350 ατελείωτα πλατύσκαλα με χωρίζουν
μέχρι τη χάρη Της. Έτσι είναι όμως, η
ομορφιά θέλει πόνο.
Εδώ, πάνω από 900 χρόνια ιστορίας χωράνε σε οκτώ ορόφους με σαράντα μέτρα
μήκος και μόλις πέντε πλάτος. Τα μάτια
χάνονται στις εικόνες, τα ξυλόγλυπτα, τις
εσοχές των βράχων. Ξαφνικά σταματούν

στο μικρούλι, ξύλινο παραθύρι, που μοιάζει με στοπ-καρέ από το «Le grand bleu»
του Luc Besson. Και τότε καταλαβαίνεις
γιατί χιλιάδες επισκέπτες έρχονται στο
νησί για να ξαναζήσουν έστω και για
λίγο τις μοναδικές εκείνες στιγμές που
ξετυλίχτηκαν στη μεγάλη οθόνη και μιλούσαν για ένα νησί που το γαλάζιο του
ήταν πραγματικά απέραντο και που οι
άνθρωποι έκαναν παρέα με τα δελφίνια...
Ο αρχοντάρης μας γλύκανε με το παραδοσιακό λουκούμι και μας δρόσισε με
παγωμένο νερό πριν ξεκινήσουμε το σημερινό trekking των 16 χλμ στη Μεγάλη
Στράτα, τη διαδρομή που κάποτε συνέδεε
την Αιγιάλη με τη Χώρα. Σκιά πουθενά
και η πορεία εξελίσσεται σε ένα άγριο,
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Αμοργός. Από την Λαγκάδα στον Κρούκελο.

κατάξερο περιβάλλον με τον ήλιο να «πυροβολεί» αδυσώπητα. Στα μισά του μονοπατιού και, κυριολεκτικά, στη μέση του
πουθενά πέφτουμε πάνω σε μια απίθανη
ταβέρνα, που νόμισα ότι ήταν αποτέλεσμα παραισθήσεων. Κάναμε πως δεν την
είδαμε και συνεχίσαμε μέχρι τον πρωτοκυκλαδικό οικισμό του Ασφοντυλίτη
όπου γινόμαστε μάρτυρες μιας συγκινητικής ιστορίας. Στις μεγάλες και ακατέργαστες μαύρες πέτρες του ένα ανάπηρο
παιδί, του προηγούμενου αιώνα, αποτύπωσε με το καλέμι του τις εικόνες, τις
εμπειρίες και τις επιθυμίες του. Μια ζωή
σαν τρυφερό κέντημα πάνω στη σκληρή
πέτρα…
Από εκεί και πέρα το λιθόστρωτο μονοπάτι κατηφορίζει στην Όξω Μεριά χαρίζοντας εικόνες από κρυφούς όρμους, μικρές παραλίες και τη Νικουριά. Το βλέμμα και το μυαλό δεν σταμάτησαν στιγμή
να δραπετεύουν και τα απρόσεχτα πόδια
να παίζουν μπάλα με τις διάσπαρτες κο26

τρώνες… Ευτυχώς όταν φτάσαμε στον
Ποταμό, ψηλά πάνω από την Αιγιάλη,
βρήκαμε ένα καφενείο, σωστό μπαλκόνι
στο πέλαγος, όπου και εναπόθεσα το σκονισμένο και κουρασμένο μου σαρκίο.
Άλλαξα τη μουσκεμένη μπλούζα μου και
με τον Τσε στο στήθος καθίσαμε να απολαύσουμε το Απέραντο Γαλάζιο. Η εικόνα ήταν απίστευτη. Στο κεφάλι μου χτύπησαν οι καμπάνες του Ελύτη και στην
καρδιά άρχισε το πανηγύρι. Ψιθύρισα
τους στίχους του Πρωτομάστορα που μ’
έχτισε μέσα στα βουνά και μ’ έκλεισε μες
στη θάλασσα. Μια θάλασσα που απλώνεται μέχρι τα πόδια μου, στα άγρια, κάθετα βράχια της Αμοργού. Μικρές άσπρες
πινέζες, τα ιστιοπλοϊκά σκάφη, δίνουν
κίνηση σ’ αυτόν τον ονειρικό κόσμο. Χάθηκα μέσα του κι όταν κάποτε επανήλθα
στον πραγματικό κοίταξα τον Τσε και χαμογέλασα. Ο κομαντάντε δεν πρέπει να
έμεινε παραπονεμένος εκτός ίσως από το
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ότι την Cuba libre αντικατέστησε η ψημένη ρακή και το περίφημο cohiba του ένα
σεμνό στριφτό... Στην Αιγιάλη, πριν τις
βουτιές στην αμμώδη παραλία της, προλάβαμε και καβατζώσαμε τις τελευταίες
μπαρμπουνάρες του ψαρά τις οποίες ξεκοκαλίσαμε το βράδυ κάτω από έναν ουρανό γεμάτο αστέρια και το φεγγάρι που
ετοιμαζόταν για το τελευταίο Αυγουστιάτικο ξεφάντωμά του.
Κρούκελος & Φωκιότρυπα
Ξημέρωσε η τελευταία ημέρα στην Αμοργό. Σήμερα τα κουρασμένα μου πόδια
έβγαλαν απαγορευτικό για την ανάβαση
στα 823 μ. του Κρούκελου. Έχοντας κι ένα
παρελθόν τραυματισμών είπα να μην το
ρισκάρω. Έτσι στη γραφική Λαγκάδα κούνησα το μαντήλι στην ορειβατική ομάδα
και με την υπόλοιπη παρέα τριγυρίσαμε
στο μικρό χωριό με την αμφιθεατρική

θέση και την υπέροχη θέα του Όρμου.
Το πρωινό κύλησε απολαυστικά χαλαρό
ανάμεσα σε παγωμένες λεμονάδες και
αραλίκια στις μικρές πλατείες και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Η σιέστα συνεχίστηκε το μεσημέρι με μακροβούτια
στην μικρούλα παραλία της Φωκιότρυπας μέχρι που το δέρμα μας ποτίστηκε
από τον ήλιο και το αλάτι της Αμοργού.
Πήρα τηλέφωνο τον Ανέστη που μου μίλησε για μια καταπληκτική ανάβαση στα
σύννεφα και τις απότομες κόψεις ενός
τσαντισμένου Κρούκελου και το όμορφο
μονοπάτι μέχρι τα Θολάρια.
Ανανεώσαμε το ραντεβού για το βράδυ,
στο καθιερωμένο αποχαιρετιστήριο γλέντι στο εστιατόριο του γειτονικού κάμπινγκ. Το τραπέζι ήταν ένα φεστιβάλ
θερμίδων, έτσι για να ξαναβάλουμε πίσω
ό, τι χάσαμε αυτές τις ημέρες, ενώ την
παράσταση έκλεψαν οι δύο φιλότιμοι
βάρδοι της βραδιάς, που προσπάθησαν

Αμοργός. Κρούκελος.
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να μας ξεσηκώσουν. Δεν κατάφεραν και
πολλά πράγματα. Ίσως γιατί βαρύναμε,
ίσως γιατί είμαστε κουρασμένοι και ίσως
γιατί ο ένας τους ήταν σίγουρα ξάδελφος
του Κακοφωνίξ κι ο άλλος ανιψιός του
Παραφωνίξ…
Πίσω, στο δωμάτιο, γέμισα δύο ποτήρια
με παγωμένο λευκό κρασί και με την Ερμιόνη βγήκαμε στο μπαλκόνι απολαμβάνοντας το ολόγιομο φεγγάρι που έλουζε
απόκοσμα την πιο ερωτεύσιμη Χώρα των
Κυκλάδων. Σηκώσαμε τα ποτήρια στην
υγειά της και της είπαμε αντίο.
Φιλοσοφημένος επίλογος
Το πλοίο σφύριξε διαπεραστικά καθώς
έλυνε από το νησί της Αμοργού. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων χαιρέτησα τους
υπόλοιπους άγνωστους που χαιρετούσαν
από την προβλήτα.
Αφήσαμε πίσω μας το απέραντο γαλάζιο,
τις όμορφες γοργόνες και τις ανεμοζαλά-

δες στις Κυκλάδες και βάλαμε πλώρη για
τον επόμενο σταθμό. 148 ναυτικά μίλια
μετά συνειδητοποίησα ότι αυτός ήταν τα
τέσσερα ντουβάρια της καθημερινότητάς
μας.
Στον Περαία (ξανα) εισπράξαμε μια γερή
δόση υγρής ζέστης που μας χάλασε ακόμα περισσότερο. Τα τιμημένα μπιφτέκια
του Καραβόμυλου μας άφησαν αδιάφορους ενώ τα χειροποίητα μπισκοτολούκουμα του εορτάζοντος Αλέξανδρου ήταν
μια μικρή μόνο αναλαμπή. Οπότε δεν
μας έμενε τίποτε άλλο παρά να φιλοσοφήσουμε.
Έτσι όλοι μαζί και μεγαλοφώνως συνδράμαμε τον Κρητικό λυράρη, που στα
ηχεία του λεωφορείου αναστέναζε για
ένα από τα πιο επίκαιρα και αναπάντητα
ερωτήματα της εποχής μας: «Το ν’ απατάς τον άνδρα σου είναι συνηθισμένο,
το ν’ απατάς τον εραστή πού το’ χεις δει
γραμμένο;»
Έλα ντε…

Στη κορυφή του Κρούκελου.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Επιπλέον σημαίνει ότι:
1. Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και
αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.
2. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που
απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της
τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα
πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
3. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και κατά
του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
• Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν
κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της
ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν
τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή
κλπ.)
• Οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε
συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.
ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ενιαιο συστημα καθορισμου βαθμου δυσκολιασ διαδρομων
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-01-16

ΠΑΪΚΟ
Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΡΩΜΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
από Παλιοχώρι Καστανερής (1.100 μ.)
Γκόλα Τσούκα (1.647 μ.)
Ελευθεροχώρι (380 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ώρ. πορ.: 7, Υ.Δ. +547 μ. -1.267 μ. Β.Δ. 3
Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Παλιοχώρι Καστανερής (1.100 μ.)
Γκόλα Τσούκα (1.647 μ.)
Ώρες πορείας: 4, Υ.Δ. 547 μ. - Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-01-16

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ
από Αγ. Παρασκευή Χορτιάτη (540 μ.)
Καταφύγιο Σ.Ε.Ο
«Ν. Παπαδόπουλος» (1.000 μ.)
Ώρες πορείας: 4, Υ.Δ. 630 μ. - Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-01-16

ΒΟΡΑΣ
ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
από Άνω Γαρέφι (220 μ.)
Γκόλο Μπίλο (1.409 μ.)
Ώρες πορ.: 6-7, Υ.Δ. 1.189 μ. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΣ
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-01-16

ΠΑΓΓΑΙΟ
από Μονή Αναλήψεως Πρώτης
Σερρών (1.000 μ.)
κορυφή Μάτι (1.956 μ.)
Ώρες πορείας: 7, Υ.Δ. +1.124, - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Κωτούλας
Κώστας

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιρίκας
Απόστολος
✪ Τσιακάλη
Κατερίνα

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΠΙΕΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
31-01-16

Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Μηλιά (1.000 μ.)
Πέντε Πύργοι (1.705 μ.)
Χτένι (1.786 μ.)
Τούφα Καραγιώργη (1.959 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΉ
Ώρες πορείας: 8– Υ.Δ. +1.216, - Β.Δ. 3
Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Μηλιά (1.000 μ.)
Πέντε Πύργοι (1.705 μ.)
Ώρες πορείας: 5– Υ.Δ. +705, - Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουκουτσίλης
Φίλιππος
✪ Παπαδόπουλος
Νίκος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / φεβρουαριοσ 2016
ΒΕΡΜΙΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ
07-02-16

Α)ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Νικόλαο Νάουσας (485 μ.)
κορυφή Υπαπαντής (1.768 μ.)
Ώρες πορείας: 7
Υ.Δ. 1.283 μ - Β.Δ. 3
Β)ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αγ. Νικόλαο Νάουσας (485 μ.)
μοναστήρι Υπαπαντής (1.068 μ.)
Ώρες πορείας: 5
Υ.Δ. 583 μ. - Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τελίδης
Πρόδρομος
✪ Δαυιδόπουλος
Γεώργιος

ΦΑΛΑΚΡΟ
ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
13-02-16
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
14-02-16

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΦΑΛΑΚΡΟ
με αναβάσεις στο Φαλακρό
(2.229 μ.)
το Αγ. Πνεύμα (1.631 μ.)
και παγοαναρρίχηση

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης
Πάρις
✪ Αμοιρίδης
Νίκος

(θα υπάρξει
αναλυτικό πρόγραμμα).

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-02-16

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΛΕΦΤΟΒΡΥΣΗ
από Αγ. Αποστόλους (370 μ.)
Κλεφτόβρυση (1.434 μ.)
Ώρες πορείας: 6-7, Υ
.Δ. 1.064 μ. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης
✪ Κακουλίδου
Νίκη

ΒΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
28-02-16

από το χιονοδρομικό (2.070 μ.)
κορυφή προφ. Ηλίας (2.519 μ.)
κορυφή Κουτσούμπεη (2.440 μ.)
Ώρες πορείας: 7–
Υ.Δ. 765, - Β.Δ. 2
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ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Κουκουτσίλης
Φίλιππος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / μαρτιοσ 2016
ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΛΑΪΛΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
06-03-16

Α)ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Άνω Ορεινή (820 μ.)
κορυφή Αλή Μπαμπάς (1.849 μ.)
Ώρες πορείας: 6
Υ.Δ. 1.039 μ. Β.Δ. 3
Β)ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από καταφύγιο Ε.Ο.Σ. (1.500 μ.)
κορυφή Αλή Μπαμπάς (1.849 μ.)
Ώρες πορείας: 3
Υ.Δ. 349 μ. - Β.Δ. 1

ΚΑΘΑΡΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
12-03-16
ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
14-03-16

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Σκουτέλης
Πάρις
✪Τσιρίκας
Απόστολος

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΠΗΛΙΟ
με πορείες στο βουνό των
Κενταύρων και σαρακοστιανά
στον Παγασητικό.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪Δ.Σ.

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-03-16

25η ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25-03-16
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
27-03-16

από Γκορτσιά (1.100 μ.)
Μπάρμπα (1.420 μ.)
ρέμα Ίταμος (1.340 μ.)
καταφ. Κορομηλιάς (980 μ.)
ρέμα Ορλιά – Άγ. Κων/νος (300 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ώρες πορείας: 6, Απόσταση: 14 χλμ
Υ.Δ. 1.042 μ. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουλτούκης
Σπύρος

ΠΡΕΣΠΕΣ
με ανάβαση στον Βαρνούντα
Πορείες στον Άγ. Αχίλλειο και
διάσχιση από το Βροντερό στο νοσοκομείο του Κόκκαλη και παραλίμνια
ως την Πύλη.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
ΠΙΕΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-04-16

Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1500 μ.)
κορυφή Φλάμπουρο (2.188 μ.)
Ώρες πορείας: 8, Υ.Δ. 1206 μ. Β.Δ. 3
Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από χιονοδρ. Ελατοχωρίου (1500 μ.)
κορυφή Αρβανίτης (2.022 μ.)
Ώρες πορείας: 5, Υ.Δ. 760 μ. - Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτριος
✪ Γρηγοριάδης
Γρηγόρης

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-04-16

Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Γκορτσιά (1.100 μ.)
Πετρόστρουγκα (1.920 μ.)
Μαστορούλι (980 μ.)
Άγ. Απόστολοι Βροντούς (370 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ώρες πορείας: 6,7, Απόσταση: 23 χλμ
Υ.Δ. 1.164 μ. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπαδόπουλος
Νίκος
✪ Κωτούλας
Κώστας

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αγ. Αποστόλους(370 μ.)
Μαστορούλι (980 μ.)
Ώρες πορείας: 4, Υ.Δ. 610 μ. - Β.Δ. 1

ΟΡΒΗΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
20-04-16

από Κατάφυτο (850 μ.)
κορυφή Τσολιάς (2.213 μ.)
Ώρες πορείας: 8, Απόσταση μετ’
επιστροφής: 16 χλμ.
Υ.Δ. +1.398 μ, -87 μ. Β.Δ. 3

ΑΣΚΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
23-04-16
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από Νάματα (1.178 μ.)
κορυφή Σινιάτσικο (2.107 μ.)
Ώρες πορείας: 7, 8 Απόσταση μετ’
επιστροφής: 11 χλμ.
Υ.Δ. +1.022 μ, -114. - Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΙ
✪ Κούγκας
Γεώργιος
✪ Ελευθεριάδης
Χρήστος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μυστακίδης
Δημήτριος
✪ Τραχανά
Αλεξάνδρα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΠΟ
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29-04-16
ΩΣ
ΤΡΙΤΗ
03-05-16

ΠΑΣΧΑ
ΣΤΗ
ΣΚΙΑΘΟ

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

(θα υπάρξει αναλυτικό
πρόγραμμα).
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Ανάβαση στο
Grossglockner
Κυριακή Τσιρανίδου - Άντα Κολοκούρη - *Γιώργος Γκάλιος  
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Δ

εν είχαμε μέχρι τώρα ανάλογη εμπειρία σε τέτοιο ύψος.
Ως εκ τούτου προηγήθηκε
προπόνηση δύο μηνών περίπου με αναρρίχηση και πεζοπορία. Το συγκεκριμένο βουνό απαιτούσε
καλή φυσική κατάσταση και γνώσεις για το
τεχνικό κομμάτι του.
Αναχωρήσαμε το πρωί από τη Θεσσαλονίκη και αφού διασχίσαμε όλη τη Βουλγαρία
καταλήξαμε για διανυκτέρευση στο Βελιγράδι αργά το βράδυ. Παρά την κούραση
και το ακατάλληλο της ώρας δεν είπαμε όχι
σε μια μικρή νυχτερινή περιπλάνηση στο
κέντρο της όμορφης αυτής πόλης.
Την επομένη ξεκινήσαμε για τον προορισμό μας, που ήταν το Bad Gastein στο
Αυστριακό Τιρόλο. Η όμορφη λουτρόπολη
θα αποτελούσε ουσιαστικά την βάση, για
εμάς τους δώδεκα που είχαμε σαν στόχο
την ανάβαση στο Grossglockner. Μείναμε
σε ένα Hostel σε δωμάτια τριών και τεσσάρων ατόμων με μπάνιο.

1 μέρα: Μετά το πρωινό ξεκινήσαμε την
έρευνα στα γραφεία τουρισμού για να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
όπως χάρτες του βουνού, διαδρομές και
προβλέψεις για τον καιρό.
Δυστυχώς οι πληροφορίες που πήραμε
από το μοναδικό γραφείο που ήταν ανοικτό δεν μας κάλυψαν και έτσι αναγκαστήκαμε να τα βρούμε όλα μόνοι μας. Το
πρώτο που μας ενδιέφερε ήταν οι καιρικές
συνθήκες. Τα προγνωστικά έλεγαν ότι η
καλύτερη μέρα για να ανέβουμε μέχρι το
38

καταφύγιο στα 3454 μ. ήταν η Πέμπτη και
από εκεί την επόμενη μέρα, Παρασκευή,
να ξεκινήσουμε στις 6.00 για την κορυφή.
Η δεύτερη απαραίτητη ενέργεια που έπρεπε να κάνουμε ήταν να νοικιάσουμε δύο
αυτοκίνητα διότι ήταν αδύνατη η μετακίνηση μας με άλλο τρόπο για την πόλη του
Kals am απ’ όπου θα ξεκινούσαμε την
ανάβαση. Δύσκολο βέβαια διότι λόγω των
capital controls δε μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιστωτικές κάρτες στο εξωτερικό. Οι διαχειριστές όμως του Hostel
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ήταν τόσο εξυπηρετικοί ώστε να παραμεριστούν οι δυσκολίες και να διευθετηθεί το
θέμα.
Αφού το λύσαμε και αυτό, αν και η ώρα
είχε περάσει, πήραμε το lift και ανεβήκαμε
μέχρι το τέρμα του. Στη συνέχεια μαζί με
το Φίλιππο πεζοπορήσαμε μέχρι μια κοντινή κορυφή, περίπου δύο ώρες ανάβαση και κατάβαση, κι έτσι κατακτήσαμε την
πρώτη κορυφή μας στις Άλπεις. Νιώθαμε
ικανοποίηση και ιδιαίτερη συγκίνηση για
όλο αυτό που ζούσαμε. Το πιο σημαντικό

ήταν ότι οι υπάλληλοι του lift μας είπαν
να μην αγχωθούμε διότι αν έκλεινε το lift
θα μας κατέβαζαν με το αυτοκίνητο. Προλάβαμε όμως ακριβώς.
2η Μέρα: Το πρωί παραλάβαμε τα αυτοκίνητα και ξεκινήσαμε από το Bad Gastein
με προορισμό το Lienz για αναρρίχηση
στους Δολομίτες. Μπήκαμε μαζί με τα
αυτοκίνητα στο συρμό του τραίνου για να
περάσουμε από τη σήραγγα ώστε σε ένα
περίπου τέταρτο να βγούμε στο Mallnitz
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από όπου θα συνεχίζαμε οδικώς για τον
προορισμό μας. Μετά από μία ώρα περίπου φτάσαμε στην περιοχή των Δολομιτών όπου κάναμε σπορ αναρριχητικές
διαδρομές, με τον ήλιο να μας καίει στην
κυριολεξία, αλλά όλη η ομάδα ήταν τόσο
ικανοποιημένη που δεν πτοούνταν με τίποτε. Η αποζημίωση, δροσερή μπύρα στο
καταφύγιο της περιοχής.
3η μέρα: Άρχισε η προετοιμασία με την
τακτοποίηση όλων των απαραίτητων υλικών στα σακίδια. Νερό, τροφή πλούσια
σε ζάχαρη για ενέργεια, κραμπόν, πιολέ,
μποντριέ (ζώνη ασφαλείας), καραμπίνερ
ασφαλείας και σχοινιά (διότι στον παγετώνα έπρεπε να είμαστε δεμένοι μεταξύ μας),
ιμάντες με καραμπίνερ για τη via ferrata
(σιδερένια οδός), κράνος (ενισχυμένο για
40

τους μη Πόντιους), βέστα (πουπουλένιο
μπουφάν), αδιάβροχο παντελόνι, Gore-tex,
φλις, γυαλιά ηλίου, αντηλιακή κρέμα (αυτά
πάνε πάντα μαζί),γάντια, γκέτες, ισοθερμικά, φακούς κεφαλής, και φυσικά ένα μικρό σακίδιο κορυφής. Εκτός από όλα αυτά
είχαμε και κοινό εξοπλισμό όπως σκεύη
μαγειρικής, σκηνές και επιπλέον σχοινιά.
Αφού μπήκαν τα σακίδια στα αυτοκίνητα
ξεκινήσαμε για τον μεγάλο στόχο, την ανάβαση στο Grossglockner στα 3798 μέτρα
Ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία όπως
και χθες μέχρι το Mallinz απολαμβάνοντας συγχρόνως την υπέροχη διαδρομή.
Καταπράσινα χωριά, σπιτάκια ξύλινα,
γλάστρες με πολύχρωμα λουλούδια στα
μπαλκόνια, ποταμάκια και λιμνούλες σε
διάφορα σημεία του δρόμου, ατέλειωτοι
ποδηλατοδρόμοι και γενικά ένα τοπίο που
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

σε κάνει να νιώθεις ηρεμία και γαλήνη. Εικόνες που όσο και να προσπαθείς να τις
απαθανατίσεις με την κάμερα μόνο στη
σκέψη σου μένει αναλλοίωτη η ομορφιά
τους.
Φτάσαμε στην πόλη του Kals am στα 1325
μέτρα, από όπου ξεκινάει το εθνικό πάρκο του Hohe Tauren (υψηλός ταύρος)
των ανατολικών Άλπεων με έκταση 1800
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απέναντί μας
στέκει περήφανη και επιβλητική η ψηλότερη κορυφή των Αυστριακών Άλπεων, το
Grossglockner. Μοιάζει να είναι τόσο κοντά που νομίζεις ότι μπορείς ακόμη και να
την αγκαλιάσεις. Μια αίσθηση παρόμοια
με εκείνη που νιώθεις με τον Θρόνο του
Δία στον Όλυμπο. Δέος! Αντικρίζεις την
αυριανή σου ευτυχία. Έντονα συναισθήματα και σκέψεις διάφορες, ανησυχία για την
εξέλιξη, φόβος για το άγνωστο, προσμονή

και ανυπομονησία, μα πάνω από όλα σεβασμός στο βουνό. Πρώτη εμπειρία και θέλεις όλα να πάνε καλά αφού άλλωστε έχει
γίνει και η κατάλληλη προετοιμασία.
Προωθηθήκαμε στα 1920 μ. στη βάση του
βουνού, όπου υπήρχε το πρώτο καταφύγιο-ξενώνας-εστιατόριο Gasthof Lucknerhaus με άνετο χώρο στάθμευσης. Η
αρχική σκέψη ήταν να διανυκτερεύσουμε
στο πάρκινγκ, κάποιοι σε σκηνές και κάποιοι στα αυτοκίνητα, και να μαγειρέψουμε εκεί το βραδινό μας, μακαρόνια φυσικά,
(υδατάνθρακες βραδείας αποδέσμευσης).
Δυστυχώς όμως στάθηκε αδύνατο διότι ο
καιρός μας τα χάλασε, άρχισε να βρέχει, κι
έτσι πήγαν στράφι όλα τα σχέδιά μας. Αναγκαστικά τρία άτομα από την ομάδα κοιμηθήκαμε στον πανάκριβο ξενώνα, με 28
ευρώ το άτομο τη βράδια και οι υπόλοιποι
στα αυτοκίνητα.
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4η μέρα: Πρωινό ξύπνημα με καφεδάκια
μπισκοτάκια και όλα τα συναφή. Γεμάτοι
ενθουσιασμό φορτωνόμαστε τα σακίδια
και ξεκινάμε την ανάβαση.
Το μονοπάτι είναι πεντακάθαρο και σημαδεμένο πλήρως. Πράσινο παντού, νερά και
πέτρινα γεφυράκια, μέχρι να φτάσουμε
στο πρώτο καταφύγιο Lucknerhütte στα
2241μέτρα.
Συνεχίζουμε και λίγο πιο πάνω συναντάμε lift όπου θα μπορούσαμε να δώσουμε
τις αποσκευές μας και να μην έχουμε τόσο
βάρος, αλλά εμείς σκληροί και αγέρωχοι,
στην πλάτη όλα.
Το μονοπάτι, όπως είναι κατανοητό, ανηφορίζει αλλά οι καιρικές συνθήκες ευτυχώς σταθερές. Φτάνουμε στο δεύτερο καταφύγιο Stüdlhütte χτισμένο το 1868
στα 2801μέτρα. Καθίσαμε να τσιμπήσουμε
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κάτι και να ξεκουραστούμε διότι μετά από
λίγο άρχιζε πλέον ο παγετώνας.Υπήρχε και
χάρτης με δυο διαδρομές για την ανάβαση, η μια Stüdlgrat δύσκολη και αρκετά
αναρριχητική και η άλλη Normalanstieg
(Ködnitzkeeses) κλασική και ευκολότερη που περνούσε από τον παγετώνα και
την via ferrata, για να καταλήξει στο
τελευταίο πριν την κορυφή καταφύγιο
Erzherzog Johann Hütte στα 3454 μέτρα. Επιλέξαμε την δεύτερη.
Συνεχίσαμε την πορεία μας, χωρίς να λείπει από κανένα μας, ο ενθουσιασμός και
η καλή διάθεση. Με το που φτάσαμε στην
αρχή του παγετώνα, φορέσαμε κράνη, κραμπόν, μποντριέ, δεθήκαμε ανά τρείς και ξεκινήσαμε.
Μοναδική εμπειρία, καμία σχέση με την
πορεία στο χιόνι που αρχικά έτσι νομίζεις.
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Προχωράς προσέχοντας συνεχώς που πατάς. Δεξιά και αριστερά τρομακτικά crevasses (ρήγματα παγετώνων εγκάρσια ή
επιμήκη). Πρώτη φορά να αντικρίζεις κάτι
τέτοιο και να αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνεις και πόσο επικίνδυνο.
Δεμένοι όπως προανέφερα ανά τρεις συνεχίζουμε την πορεία κάνοντας μόνο στάσεις
για μία ανάσα!! Μετά από αρκετή ώρα πορείας τελειώνει ο παγετώνας και φτάνουμε
επιτέλους κοντά στα βράχια εκεί απ’ όπου
αρχίζει το πρώτο κομμάτι της via ferrata.
Αφού βγάλαμε τα κραμπόν, αρχίσαμε να
σκαρφαλώνουμε ο ένας πίσω από τον άλλον με μεγάλη προσοχή. Είχε φιξαρισμένο συρματόσκοινο και χρησιμοποιήσαμε
τους ειδικούς ιμάντες με τα καραμπίνερ
που μας προμήθευσε ο σύλλογος ειδικά

για αυτόν τον σκοπό. Πρόκειται για δυο
ιμάντες που στη μια άκρη τους έχουν περασμένα καραμπίνερ ασφαλείας και στην
άλλη είναι ενωμένοι ώστε να μπορούν να
προσαρμόζονται στο μποντριέ. Ανεβαίνοντας βγάζαμε το ένα καραμπίνερ για να το
τοποθετήσουμε στο επόμενο κομμάτι του
συρματόσχοινου, φροντίζοντας πάντα, μα
πάντα, το ένα από τα δυο να είναι συνεχώς
τοποθετημένο στο σχοινί. Θα έλεγα ότι το
πρώτο αυτό αναρριχητικό κομμάτι ήταν
μια πρώτη δοκιμασία γι αυτό που μας περίμενε. Χαρά, γέλια, φωνές και φοβερός
ενθουσιασμός για αυτήν την συναρπαστική εμπειρία. Μετά από τις απαραίτητες
φωτογραφίες ακολούθησε μια σύντομη πεζοπορία μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο
κομμάτι της via ferrata που οδηγούσε στο
καταφύγιο κάτω από την κορυφή. Είμαστε
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πολύ εντάξει με το χρόνο και έχουμε σύμμαχο τον καλό καιρό. Παρά το ότι τα σακίδια πλέον μας βαραίνουν εμείς συνεχίζουμε απτόητοι. Ακριβώς εκεί που τελείωσε
η ανάβαση από τα βράχια αντικρίσαμε το
καταφύγιο. Συγκίνηση, δάκρυα στα μάτια,
τα καταφέραμε μετά από πορεία περίπου
έξι ωρών. Καταφύγιο Erzherzog Johann
Hütte στα 3454 μ. χτισμένο το 1891.
Μπήκαμε μέσα, αφήσαμε τα σακίδια στον
προθάλαμο και αρχίσαμε την εξερεύνηση
του χώρου. Όμορφο καταφύγιο με σαλόνι, τραπεζαρία, πεντακάθαρα δωμάτια και
συναρπαστική θέα με τις επιβλητικές κορυφές των Αυστριακών Άλπεων σε πρώτο
πλάνο. Ήταν εκεί και μας περίμεναν να τις
κατακτήσουμε. Kleinglockner (μικρή καμπάνα ) 3770 μ. η πρώτη και Grossglockner (μεγάλη καμπάνα) 3798 μ. η δεύτερη
και ανάμεσά τους ένας μικρός αυχένας.
Το πακέτο διαμονής στο καταφύγιο, περιελάμβανε μια διανυκτέρευση, βραδινό φαγητό και πρωινό. Το νερό ήταν ξεχωριστά
και κόστιζε 10,50 ευρώ το ενάμισι λίτρο.

Φάγαμε στο κατάμεστο από κόσμο καταφύγιο και κοιμηθήκαμε αμέσως μετά, διότι
θα ξυπνούσαμε πολύ νωρίς την επομένη
για να προλάβουμε στις έξι να αρχίσουμε
την ανάβαση προς τον τελικό μας προορισμό.
5η μέρα: «Ο παγετώνας όπως και η via ferrata δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία,
αλλά παρ’ όλα αυτά ήθελαν την ανάλογη προσοχή. Συμπληρώσαμε γύρω στις 7 ώρες για
να φτάσουμε στο τρίτο καταφύγιο και σε υψόμετρο 3.454 μ.
Η επόμενη μέρα ήρθε γρήγορα και η ομάδα
μας (επτά άτομα) από νωρίς το πρωί ήταν έτοιμη για την κορυφή.
Από το καταφύγιο ακόμα ήμασταν δεμένοι μεταξύ μας φορώντας ζώνες, κραμπόν και πιολέ
μιας και ο παγετώνας ήταν δίπλα. Ανεβήκαμε
σύντομα το πρώτο απότομο κομμάτι του και
βγήκαμε σε πλατό που οδηγούσε στα βράχια
της κόψης. Ευτυχώς ανάμεσα σε πάγο και βράχο δεν υπήρχε ριμέ (χαρακτηριστική σχισμή)
όποτε ήταν εύκολο. Το βραχώδες τμήμα, μει-
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κτό στην αρχή, ήταν περίπου σαν τον δρόμο
του Νάτση στον Όλυμπο με την διαφορά ότι
είχε πολλά ανεβοκατεβάσματα και στενά σημεία, από βράχο και πάγο, που ήθελαν καλή
ισορροπία. Με μια καλή ροή φτάσαμε στην
κορυφή συναντώντας συνεχώς άλλους ορειβάτες που επέστρεφαν. Μετά τις σχετικές φωτογραφίες πήραμε τον δρόμο της επιστροφής
για το καταφύγιο. Η μόνη ίσως πίεση ήταν
αυτή του καιρού που κάθε μέρα το απόγευμα
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έβρεχε και μας έκανε να είμαστε βιαστικοί. Η
όλη προσπάθεια διήρκεσε 4 - 4,5 ώρες από
τα 3400 στα 3800 δηλαδή καταφύγιο – κορυφή - καταφύγιο. Αφού ξεκουραστήκαμε λιγάκι
ξεκινήσαμε την κατάβαση προς την κοιλάδα.
Σίγουρα κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολλά κοσμητικά για το κομμάτι της
πεζοπορίας η την ανάβαση στην κορυφή, αλλά
νομίζω είναι περιττά μιας και αυτό που ζει ο
καθένας μας ορειβατώντας είναι η προσωπική
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Kleinglockner

(μικρή καμπάνα) 3770 μ. η
πρώτη και

Grossglockner

(μεγάλη καμπάνα) 3798
μ. η δεύτερη και ανάμεσά
τους ένας μικρός αυχένας.

του ανάγνωση όσον αφορά στις εντυπώσεις και δεν γίνεται να
το μοιραστεί. Όπως και να έχει πάντως θεωρώ πως ανεβήκαμε
σ’ ένα όμορφο βουνό και αυτό θα ακτινοβολεί στον καθένα μας
με ξεχωριστό τρόπο».*
Όσοι δεν ανεβήκαμε στην κορυφή, ξεκινήσαμε την κατάβαση. Ακολουθήσαμε τη γνωστή διαδρομή, via ferrata,
παγετώνας και μετά το μονοπάτι μέχρι τη βάση στο πάρκινγκ. Εκεί αφού περιμέναμε να κατέβουν όλοι, επιστρέψαμε με τα αυτοκίνητα στο Bad Gastein.
Την επόμενη μέρα ήμασταν ελεύθεροι να την αξιοποιήσουμε όπως εμείς θέλαμε και έτσι απολαύσαμε σε ένα spa
center, έναντι μικρού ποσού, πισίνα, σάουνα και χαμάμ.
Νομίζω ότι μας άξιζε μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία.
Τελευταία μέρα στο Τιρόλο. Το λεωφορείο με το υπόλοιπο
γκρουπ μας παρέλαβε και αναχωρήσαμε όλοι μαζί για την
απαραίτητη διανυκτέρευση στο Βελιγράδι όπου δεν παραλείψαμε φυσικά να κάνουμε μια νυχτερινή βόλτα στον
υπέροχο πεζόδρομο.
Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη στις εννιά περίπου το βράδυ
της επόμενης μέρας.
Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, μία μοναδική εμπειρία, με μοναδικές εικόνες, έντονα συναισθήματα και εμπλουτισμό
γνώσεων. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε όσο ήταν
δυνατόν και ελπίζουμε να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε κι άλλες τέτοιες αναβάσεις.
Ευχαριστούμε το σύλλογο μας ΣΕΟ Θεσσαλονίκης για την
σημαντική υποστήριξη που μας προσέφερε.
Ευχαριστούμε τον Πάρι για όλη τη βοήθεια και τις συνεχείς προπονήσεις.
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Η ΚΟΨΗ
ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ

Μετά σχεδόν μισό αιώνα
" Όταν ήμουν νέος αποκαλούσα τον εαυτό
μου ορειβάτη και είχα επιχειρήσει πολύ
δύσκολα πράγματα.
Όλα αυτά έγιναν πολλά χρόνια νωρίτερα
στην ηλικία των 20-30 ετών.
Τώρα είμαι πλέον αρκετά μεγάλος. Τα γένια
μου έχουν γκριζάρει και τα αρθριτικά μού
κεντούν τα άκρα.
Η ορειβασία όμως υπήρξε μια από τις μικρές
απολαύσεις που συνέβαλαν αποφασιστικά
στην ευτυχία μου."
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13 – 14 Απριλίου 1969
Σχοινοσυντροφιές: Γ. Παντούλας- Δ. Κινατίδης Ο. Ιωαννίδης – Ε. Ελευθεριάδης
Βαθμολογία Διαδρομής: Πολύ Δύσκολη ανώτερο όριο (V+) ED.

Του Δημήτρη (Τζίμη) Κινατίδη

Κ

αθισμένος στο σαλόνι του μικρού μου σπιτιού, ξεφύλλιζα το
άλμπουμ των αναμνήσεων, της
σύντομης ορειβατικής ζωής μου.
Ένα άλμπουμ γεμάτο από θύμησες παλιές, από όνειρα κι ευτυχισμένες
στιγμές, από χαρούμενα κι οδυνηρά γεγονότα, που μέχρι τώρα γέμιζαν την ταλαίπωρη ζωή μου. Γεγονότα που σημάδεψαν
το σύντομο πέρασμα μου απ’ την Ορειβασία.
Σημάδια ! Σημάδια ανεξίτηλα, άλλα χαρούμενα, άλλα αδιάφορα και άλλα πολύ δυσάρεστα.
Τα μάτια μου στάθηκαν σε μια φωτογραφία
πολύ γνώριμη αλλά και πολύ αγαπητή και
ενώ την κοιτούσα ήχησε ξανά στα αυτιά
μου μια φωνή που έσπασε την ησυχία του
σπιτιού:
- Απαγχονίζεται…… απαγχονίζεται!!!
Μια φωνή τρομαγμένη, γεμάτη αγωνία
και φόβο μαζί. Ήταν η φωνή του Μάκη του
Ελευθεριάδη, του αγαπημένου μου σχοινοσύντροφου, του γιατρού. Ήταν η αφορμή
να γυρίσω περίπου 40 με 50 χρόνια πίσω.
«Όλυμπος. Ζηλνιά, με φόντο τις κορυφές
να στέκονται αγέρωχες στον ορίζοντα.
Μια κόψη στη μέση του μεγάλου πέταλού
της, ένας ξεκομμένος πύργος και 40 μ. ποιο
πάνω μια μικρή άρνηση και δυο φιγούρες

να γεμίζουν το πλάνο κρεμασμένες στα
απόκρημνα βράχια».
Αν θυμάμαι καλά, ήταν 13 ή 14 τ’ Απρίλη
του 1969. Οι περισσότεροι από την παρέα
μας ήταν σκορπισμένοι στις ορθοπλαγιές
της Ελλάδας και απολάμβαναν αυτό που
λάτρευαν, αυτό που αγαπούσαν, αυτό που
τους είχε γίνει τρόπος ζωής, το Σκαρφάλωμα.
Ο Γιάννης Παντούλας, ο Μάκης Ελευθεριάδης, ο Ορέστης Ιωαννίδης, ο Βασίλης
Γεωργιάδης, η Σίτσα Δαμιανίδου κι εγώ
μείναμε πίσω για διάφορους λόγους ο καθένας κι’ έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε
κάτι κι εμείς για να ζήσουμε τη χαρά της
ζωής όπως την είχαμε χαράξει.
Προορισμός μας η Ζηλνιά με βάση το χωράφι του Χούτα, κάτω ακριβώς απ’ το μεγάλο μπαλκόνι της.
Φτάνοντας εκεί δημιουργήσαμε αμέσως
μια μικρή κατασκήνωση. Τα πολύχρωμα
αντίσκηνά μας έσπαγαν το μονότονο πράσινο της άνοιξης και από ψηλά φάνταζαν
σαν συστάδα από ανεμώνες.
Το απογευματάκι τακτοποιήσαμε τα υλικά της
αναρρίχησης, μαζέψαμε φρύγανα και ξύλα για
τη φωτιά και στη συνέχεια απολαύσαμε τον
καφέ μας οργανώνοντας την εξόρμηση της
επόμενης μέρας που δεν ήταν άλλο απ’ την
κόψη, στο τέρμα του μεγάλου πέταλου.

ΤΕΥΧΟΣ 177, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

49

50

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πως θα πάμε; Το πρώτο ερώτημα πέφτει
στην παρέα. Να, ο Γιάννης με το Τζίμη θα
πάνε από δεξιά και θα καρφώσουν όλη τη
διαδρομή, ο Ορέστης με τον Μάκη θα πάνε
απ’ τα αριστερά του ξεκομμένου πύργου
και μετά η διαδρομή θα είναι κοινή, προτείνει ο Βασίλης. Κοιτιόμαστε μεταξύ μας
και συμφωνούμε σιωπηλά. Άλλωστε ο Βασίλης ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας, ο
ποιο έμπειρος και είχε πάντα τον τελευταίο
λόγο.
- Καλά κι εσύ τι θα κάνεις;
- Τον οπερατέρ, λέει ο όπως πάντα γκρινιάρης Ορέστης.
- Ρε ψηλέ άστον αυτόν είναι γέρος και δεν
μπορεί να ακολουθήσει, απάντησε το πειραχτήρι ο Τζίμης.
- Τον κακό σου τον καιρό πιθαμή! Δεν θα
καθίσεις κι εσύ στη δικιά μου επάνω (την
ηλικία); Τότε θα σου πω εγώ πόσα απίδια
βάζει ο σάκος! ήταν η καλοκάγαθη απάντηση του Αγά (του Βασίλη).
Ελάτε ν’ ανάψουμε τη φωτιά, ακούγεται να
φωνάζει η Σίτσα. Σε λίγο θα έρθουν ο Τάκης Βάμβαλης, ο Γιάννης Λαζαρίδης με την
Ιωάννα και τα παιδιά τους και να δούμε και
ποιοι άλλοι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι
για το φαγητό ώστε να την πέσουμε νωρίςνωρίς.
Η φωτιά ανάβει και ενώ η Σίτσα ετοιμάζει
το τραπέζι μέσα απ’ τη συστάδα των δέντρων ξεπροβάλλει μια φιγούρα. Ήταν ο
Τάκης ο Βάμβαλης φορτωμένος με το σακίδιο του.
- Άντε ρε τεμπέληδες, δεν βάλατε ακόμα
ευλογητός;
- Όχι, όχι περιμένουμε τον Πατριάρχη!
Ήταν βλέπετε και ο ποιο μεγάλος της παρέας.
- Καλώς’ τον, μόνος; ρωτά ο Βασίλης, που
είναι τ’ αντίσκηνο να το στήσουμε όσο έχει
ακόμα φως;
- Δεν το έφερα γιατί θα μείνω στο Λιτόχωρο, έφερα όμως κάτι για ψήσιμο και ρακί.
Τι γίνεται; Τι κάνετε; Πως μπορώ να βοηθήσω;
- Τίποτα - τίποτα κάτσε, να τώρα η τάπα (ο
Τζίμης) θα αρχίσει να ψήνει και όλα καλά.
Έτσι κι έγινε, και να τα κοψίδια στη σχάρα, και να τα λουκάνικα να σου τρυπούν
τη μύτη, και άντε εβίβα και καλή ανάβαση
και να η αδελφωμένη παρέα να τραγουδά

τα τραγούδια του Θεοδωράκη, να χαίρεται
και να ονειρεύεται την αυριανή μέρα, την
κατάκτηση της κόψης .
Χρόνια όμορφα, χρόνια ανέμελα, χρόνια
ξένοιαστα, χρόνια γεμάτα πάθος για δημιουργία και πολλές, πολλές κατακτήσεις.
Και μέσα σ’ όλα αυτά έρχονται στο νου οι
μεγάλες παρακαταθήκες των κατακτητών
του ανώφελου, των μεγάλων σκαπανέων,
των μεγάλων μυστών της ορειβασίας, του
L. Terrey, G. Gervasuti, G. Magnone. κ. α.
Μια ανάβαση στην κορυφή ενός βουνού ή μια
κατάκτηση ενός αναρριχητικού δρόμου δεν
είναι αυτοσκοπός αλλά μια μεγάλη πρόκληση.
Πολλές φορές σε μια τέτοια πρόκληση η επίτευξη του στόχου δεν σε κάνει κατακτητή. Αν
κάτι μπορέσεις να κατακτήσεις είναι το δικό
σου εγώ, τη δική σου αυταρέσκεια τον ίδιο σου
τον εαυτό.
Η φύση σ’ όλο της το μεγαλείο με τ’ αστέρια να τρεμοπαίζουν στον ουρανό κι εμείς
να πειράζουμε ο ένας τον άλλο μέχρι που
έφτασε η ώρα του ύπνου. Πήγαμε τον Τάκη
ως το πλάτωμα της Ζηλνιάς για να κατέβει
στο Λιτόχωρο και πέσαμε ξεροί.
Ώρα 5.30, εγερτήριο. Ανάψαμε τα γκαζάκια
για ένα γρήγορο καφέ, ετοιμάσαμε τα υλικά, σχοινιά, καρφιά διάφορα, καραμπίνερ,
ιμάντες, κορδονέτα, σκάλες - δυο για τον
καθένα - σφυριά, κράνη και φύγαμε.
Ώρα 6.30. Περνώντας κάτω απ’ το κεντρικό πέταλο, χαζεύουμε τις διαδρομές, Γουναρίδη – Γεωργιάδη του 1964, Μποτίνη Γουναρίδη του 1967, Σπανούδη – Νάστου
- Ελευθεριάδη του1968, ενώ με το νου μας
χαράσσουμε νέους δρόμους για το μέλλον.
- Ρε γιατρέ εκεί πάνω στα κόκκινα, στη διαδρομή που είχατε κάνει με τον Σαθρό (Νάστου) και τον Βόλφι (Σπανούδη), δεν είναι
σαθρά; ρωτά ο Γιάννης.
- Όχι ρε, μια χαρά πράμα είναι και άσε τις
ερωτήσεις και προχώρα, δεν θα μεσημεριάσουμε εδώ.
- Καλά ντε, μη βαράς.
Ώρα 7.00. Γεμάτοι χαρά συνεχίζουμε να
προχωράμε προς τη βάση του σπιρουνιού.
Λέω στο Γιάννη να βγάλει το σχοινί και να
δεθούμε απ’ εδώ. Ανεβήκαμε περίπου δυο
- τρία μέτρα με εύκολα περάσματα, ενώ η
άλλη ομάδα, ο Ορέστης με τον Μάκη κατέβηκαν λίγο πιο χαμηλά για να ξεκινήσουν
απ’ την αριστερή πλευρά του πύργου.
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- Ωχ ρε συ, που θα μπούμε εδώ, θα μας βγει
η πίστη μέχρι να βγούμε στον πύργο, γκρίνιαξε ο Γιάννης.
Μη στενοχωριέσαι του λέω και όλα θα πάνε
καλά, θα βγούμε και εύκολα μάλιστα. Να!
τη βλέπεις αυτή τη σχισμή; εκεί θα μπούμε
και λίγο αεράτα, λίγο σφηνωτά, τι είναι δυο
σχοινιές, θα βγουν.
- Άντε καλά αφού είναι έτσι, πάνε πρώτος.
Είχα μια εμπιστοσύνη και μια αποφασιστικότητα μέσα μου που χωρίς αυτά τα εφόδια δεν
ξέρω αν θα κατάφερνα κάτι. Οι στόχοι μου
ήταν υψηλοί και το κάθε εμπόδιο που συναντούσα, το μόνο που κατάφερνε ήταν να με κάνει ποιο αποφασιστικό για την πραγμάτωση
του μεγάλου μου ονείρου.
Απλώνουμε τα σχοινιά και δενόμαστε μ’
ένα δέσιμο, που θα αποτολμούσα να το
πω ιερό. Δεν είχε να κάνει απλά με την
ασφάλειά μας, ήταν δέσιμο ψυχής, δέσιμο
ζωής. Γιατί το ορειβατικό σχοινί είναι έτσι
καμωμένο ώστε και να σε κρατά δεμένο και
ασφαλισμένο με τον σχοινοσύντροφό σου,
άλλα και να μεταφέρει του παλμούς της
καρδιάς, τις αγωνίες, και τα άγχη του ενός
στον άλλο.
Τα υλικά, άλλα περασμένα στη μέση κι
άλλα κρεμασμένα στους ώμους, κουδούνιζαν χτυπώντας στα βράχια κάνοντάς μας
να φαντάζουμε σαν λατέρνες.
- Γιάννη, ξεκινώ, έχε το νου σου.
- Εντάξει, άντε και με το καλό να τελειώσουμε.
Κάνουμε το σταυρό μας και ξεκινάμε. Τα
περάσματα είναι εύκολα στην αρχή ΙV,
IV+, κι αμέσως μετά ακολουθούν ένα σεμινοδίεδρο με σφηνώματα μέσα του, βγαλσίματα και αεράτα περάσματα έξω του, V, V+.
- Ρε καμικάζι, βάλε καμία ασφάλεια εκεί,
είσαι περίπου τα είκοσι μέτρα, άμα φύγεις
θα σκάσεις σαν καρπούζι φωνάζει ο Γιαννάκης, η αράχνη όπως τον λέγαμε.
- Καλά ρε, τρελός είμαι να πέσω; μεγάλο
παιδί είμαι! Μετά βαριέμαι να βάζω ασφάλειες και μάλιστα σε 4άρια αλλά αφού το
θες θα βάλω μια εδώ.
Βγάζω ένα καρφί, το προσαρμόζω σε μια
σχισμή κι αρχίζω το κάρφωμα. Τόγκ, τόγκ,
τόγκ οι πρώτες σφυριές, κι όσο το καρφί
έμπαινε μέσα στο βράχο, τόσο ο ήχος λέπταινε κι ακουγόταν σαν κελάηδισμα. Τέρμα. Παίρνω το καραμπίνερ, το σχοινί και
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έτοιμος.
- Γιάννη, ασφάλιζε.
Πάντα ήξερα ότι η ορειβασία είναι μια ενασχόληση υψηλού κινδύνου. Αποδεχόμουν όμως
τον κίνδυνο αυτό, ως το βασικό συστατικό του
παιχνιδιού, ωστόσο χωρίς αυτόν η ορειβασία
δεν θα διέφερε απ’ τις εκατοντάδες άλλες κοινότυπες διασκεδάσεις. Γενικά είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο τόλμημα είτε πρόκειται για
αρχάριους, που οδηγούνται στην κορυφή από
έμπειρους παλιούς σχοινοσυντρόφους είτε
πρόκειται για αλπινιστές κλάσεως που αναρριχώνται με ομολόγους τους.
- Γιάννη έλα, ρελέ, φωνάζω δυνατά.
Ετοιμάζω το ρελέ μας (σημείο αλλαγής)
ασφαλίζομαι και είμαι έτοιμος να τον πάρω
επάνω.
- Άντε πάρε τα μπόσικα, ακούστηκε να φωνάζει ο Γιάννης.
Μαζεύω τα λάσκα και νιώθω τον Γιάννη
να έρχεται σιγά - σιγά και προσεκτικά, κι
όπως ο ψαράς νιώθει στ’ αγκίστρι του το
ψάρι έτσι κι εγώ ένιωθα τον Γιαννάκη να
ανεβαίνει.
Η ώρα δεν είχε πάει ακόμη 11.00. Με μια
τελευταία σχοινιά βγαίνουμε στον ξεκομμένο πύργο και καθόμαστε πάνω στο φαρδύ, ίσα με δύο τετραγωνικά, πατάρι του. Η
θέα μοναδική. Απ’ τη μια μεριά υψώνονταν
οι κορυφές του γέρο - Όλυμπου και απ’ την
άλλη το γαλάζιο του Αιγαίου. Στα πόδια
μας απλωνόταν το Λιτόχωρο, η Πλάκα, η
Γρίτσα, πιο αριστερά η παραλία της Κατερίνης, και στο βάθος ο Πλαταμώνας με το
κάστρο του.
Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς τα
συναισθήματα εκείνης της στιγμής και να τα
μεταδώσει σε κάποιους που δεν κάνουν ορειβασία. Είναι αδύνατον να δώσεις σε κάποιον,
που δεν έχει ζήσει μια παρόμοια εμπειρία, να
καταλάβει την συγκίνηση που σου προσφέρει
η αναρρίχηση. Αρκούν δυο ώρες ορειβασίας
για να βιώσει κανείς περισσότερα απ’ ότι σε
μια ολάκερη εβδομάδα πεζής καθημερινότητας.
Και να από κάτω μας ακούγονται οι φωνές
της άλλης σχοινοσυντροφιάς, του Ορέστη
με τον Μάκη.
- Άντε Τζιμάρα πάμε, θα μας προλάβουν
αυτοί με παροτρύνει ο Γιάννης.
- Γιαννάκη θα βγω σ’ εκείνο το βαθούλωμα
που είναι ακριβώς κάτω απ’ τα αρνητικά
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

και αν είναι καλό πατάρι θα σε πάρω εκεί
και μετά βλέπουμε.
- Εντάξει, φύγε σ’ ασφαλίζω.
Και ξεκινώ το δεύτερο κομμάτι, ένα μήκος
σχοινιού περίπου αλλά αρκετά ντελικάτο.
Θέλοντας να είμαι εντάξει πρώτα με τον
εαυτό μου και μετά με τους νέους αναρριχητές που θα ακολουθήσουν αυτό το κομμάτι με δυσκόλεψε στην έξοδό του και γι’
αυτό το αποκάλεσα ντελικάτο.
Βγαίνω σ’ ένα πατάρι όπου θα μπορούσες
να κάνεις άνετα “πάρτι” με 4 άτομα. Στη
βάση, του σε μια οριζόντια σχισμή, βάζω
ένα καρφί U για αυτασφάλεια, και ένα 8άρι
για την ασφάλεια του σχοινοσυντρόφου
μου. Ο Γιάννης έρχεται χωρίς άγχος ξέροντας ότι τον ασφαλίζω από πάνω.
Με το που φτάνει στο πατάρι μου λέει, άντε
ξεκίνα τα αρνητικά!
- Όχι, θα πας εσύ εξ’ άλλου είσαι και η αράχνη της παρέας μας.
- Καλά, ασφάλιζε και φεύγω.
Υπήρχε τόση εμπιστοσύνη μεταξύ μας που
η ζωή μας αφηνόταν στα χέρια των αδελφών
σχοινοσυντρόφων μας.
Ένα 7άρι καρφί Κασίν στην αρχή και ο
Γιαννάκης ξεκινά την προσπάθεια για να
κατακτήσει τα αρνητικά. Σε λίγο φάνηκε η
πρώτη σκάλα να κρέμεται με τα 3 της σκαλοπάτια κι ενώ ο Γιάννης πατά στο πρώτο
σκαλί ακούγεται η φωνή του:
- Τζίμη άσε το κόκκινο και ασφάλιζε με το
μπλε.
Έκανε την αλλαγή της ασφάλειας απ’ το
πρώτο καρφί στο δεύτερο. Ασφαλίζω γερά
κι αυτός νοιώθει τη σιγουριά στην επικοινωνία μας. Οι παλμοί της καρδιάς του φτάνουν σ’ εμένα και τον στηρίζω. Εκείνη τη
στιγμή με το Γιάννη ήμασταν Ένα.
- Τζίμη ασφάλιζε με μπλέ και λάσκα το κόκκινο, το τρίτο καρφί.
Καλά πάμε, σκέφτηκα.
- Τζίμη πάρε το κόκκινο, λάσκα το μπλε και
βγήκα.
Άγγελμα αγαλλίασης και λόγια υπέρμετρου
ενθουσιασμού.
- Περίμενε να κάνω το ρελέ και ετοιμάσου
να σε πάρω εδώ πάνω.
Και τότε βλέπω τον Ορέστη κάτω απ’ το
κοίλωμα να ψάχνει να βρει πιάσιμο και
πάτημα στο ντελικάτο πέρασμα ώστε να
προωθηθεί.

- Έλα ψηλέ πιάσου απ’ τα σχοινιά μου και
ανέβα.
Προσπαθώ να του ρίξω μια βειρήνα που
είχα στα μπόσικά μου αλλά για να μπορέσω να ελέγξω τα σχοινιά σηκώθηκα όρθιος
γέρνοντας λίγο προς τα έξω. Και τότε έγινε αυτό που είναι ορειβατικός νόμος, “Το
μοιραίο λάθος”.
Στην ορειβασία, πολύ δε περισσότερο στην
αναρρίχηση μια απροσεξία, μια διακοπή της
αυτοσυγκέντρωσης αρκεί για να επέλθει το
μοιραίο.
Όταν, λοιπόν σηκώθηκα για να ελέγξω τα
σχοινιά μου, δεν πρόσεξα ότι το καρφί που
ήμουν ασφαλισμένος ήταν σε μια σχισμή
οριζόντια και είχε κάνει θέση, ώστε τραβώντας το προς τα επάνω να βγαίνει με άνεση. Με το που σηκώθηκα λοιπόν τράβηξα
και το καρφί μαζί, με αποτέλεσμα να χάσω
την ισορροπία μου και ξαφνικά να βρεθώ
στο κενό. Δεν κατάλαβα τίποτα πάρα μόνο
όταν σταμάτησα να πέφτω. Το σοκ που είχα
υποστεί ήταν μεγάλο.
Είχα κάνει μια πτώση γύρω στα 15 με 20
μέτρα, σχεδόν κάθετη, χτυπώντας 1-2 φορές στα βράχια. Και τώρα αιωρούμενος δίπλα στο Μάκη, τον άκουσα να φωνάζει με
τρόμο και αγωνία:
- Απαγχονίζεται! Απαγχονίζεται!
Γυρίζοντας για να δω που είναι, άπλωσα το
χέρι μου και του φώναξα.
- Τράβα με λίγο για να μπορέσω να πατήσω
κάπου.
Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι τα
σχοινιά είχαν μπλοκαριστεί στο κράνος
μου και ευτυχώς όχι στο λαιμό μου. Με τη
βοήθεια του Μάκη βρήκα κάπου να πατήσω και βγάλαμε τα σχοινιά. Μέχρι να γίνει
αυτό έφτασε κι ο Ορέστης.
Χτύπησες πουθενά, πονάς πουθενά, άρχισε
να ρωτά ο Μάκης σαν γιατρός που ήταν.
- Όχι, όχι καλά είμαι αποκρίνομαι στα χαμένα κι αρχίζω να ψάχνομαι για κανένα
σπάσιμο ή κάτι ανάλογο.
- Κάτσε να συνέλθεις λίγο, λέει ο Ορέστης
και λύσου. Λύσου κι εσύ Μάκη, δέσου στα
σχοινιά του Τζίμη και φύγε με τον Γιάννη.
Εγώ θα μείνω γιατί ίσως χρειαστεί να κάνουμε μπιβουάκ εδώ και θα σας συναντήσουμε αύριο.
- Τζίμη δώσε τα λάσκα, ακούγεται η φωνή
του Γιάννη ο οποίος δεν κατάλαβε τίποτα
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από πάνω. Στο μεταξύ ο Μάκης δέθηκε στα
σχοινιά του Γιάννη.
Πάρτα, φωνάζει δυνατά ο Ορέστης, κι ο
Γιάννης αρχίζει να παίρνει τα μπόσικα
ενώ ο Μάκης σκαρφαλώνει κι αυτός. Μετά
από 10 με 15 λεπτά περίπου γυρνώ και λέω
στον Ορέστη.
- Άντε πάμε κι εμείς.
Τρελή είσαι άντρα μου; λέει χαριτολογώντας ο Ορέστης φροντίζοντας έτσι να μου
αναπτερώσει το ηθικό και να μου βγάλει
τυχόν φόβο που μπορεί να είχα μέσα μου.
- Θα πάμε, αν μπορείς, μέχρι το κοίλωμα,
κάνουμε μπιβουάκ εκεί και αύριο βλέπουμε.
Συμφωνώ και αρχίζω να ασφαλίζω τον Ορέστη. Ήμουν ακόμα ζεστός, και δεν ένοιωθα
κανένα πόνο πουθενά. Δεν είχα δει βέβαια
ακόμα αν είχα χτυπήματα, γδαρσίματα
κλπ. Όπως και να είχε αισθανόμουν ακόμα
δυνατός. Αλλά ποια θα μπορούσε να είναι
η αδυναμία ενός 25χρονου αναρριχητή;
Καμία!!! Με τούτα και με κείνα φτάσαμε
στο πατάρι του κοιλώματος όταν από πάνω
ακούστηκε η φωνή του Γιάννη.
- Τι έγινε ρε σεις εκεί κάτω;
Απόρησε κι αυτός που είδε τον Μάκη να
φτάνει και να του λέει τα καθέκαστα ενώ
περίμενε να δει εμένα.
- Όλα εντάξει φωνάζει ο Ορέστης, εμείς θα
κάνουμε μπιβουάκ εδώ και θα ανέβουμε
αύριο.
- Ορέστη θέλετε να κατέβω; φωνάζει ο
Γιάννης
- Όχι, όχι ο Τζίμης είναι καλά, είναι μια
χαρά μόνο να ηρεμήσει λίγο και θα έρθουμε αύριο.
- Εντάξει, εμείς θα κατεβούμε στην κατασκήνωση. Φακούς έχετε;
- Ναι έχουμε.
- Αν χρειαστείτε κάτι αναβοσβήστε τον
φακό με σήματα Μορς.
- Άντε και καλό βράδυ.
- Τι ώρα θα ξεκινήσετε ;
- Κατά της 7.00.
- Μην ξεκινήσετε αν δεν έρθουμε κι εμείς
από πάνω.
- ΟΚ.
Όταν πια όλα ηρέμησαν και ετοιμάζαμε το
μπιβουάκ άρχισαν να περνούν από το μυαλό μου διάφορες σκέψεις:
Ο αγώνας ενάντια στα στοιχεία της φύσης σε

54

δένει γερά με την ομάδα και η τύχη σου είναι
κοινή. Εκεί αισθάνεσαι τον σχοινοσύντροφο
σαν ένα κομμάτι του ίδιου σου του εαυτού.
Συχνά, στο ορειβατικό αυτό παιχνίδι η επιτυχία που επιδιώκεις, δεν έχει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και μερικές φόρες η κατάληξη
μπορεί να είναι από οδυνηρή ως και τραγική.
Είναι όμως μια διεγερτική προσέγγιση του
αινίγματος της θνητότητας κλέβοντας ματιές
πέρα απ’ τα απαγορευμένα όρια. Μια δραστηριότητα που ενώ ξέρεις ότι ενέχει κινδύνους
τους αψηφάς. Έτσι γεννιέται το μεγαλεπήβολο
όνειρο της νιότης του κάθε ορειβάτη και είμαι
σίγουρος ότι το δικό μου όνειρο δεν είναι μόνο
δικό μου αλλά και όλων μας. Γνωρίζει καλά
ο κάθε αναρριχητής ότι, όταν εμπιστεύεσαι
τη σωματική σου ακεραιότητα στο σχοινοσύντροφό σου κι αυτός τη δική του σ’ εσένα, η
μεταξύ σας αμοιβαία εμπιστοσύνη αγγίζει τα
ανώτερα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης
που σπάνια συναντάς στην καθημερινή ζωή.
Γιατί ο κάθε ορειβάτης αποτελεί έναν αξιοπερίεργο συγκερασμό αντιθέσεων. Ενώ είναι
άκρατα ατομιστής, είναι ταυτόχρονα και αποδέκτης των επιταγών της συντροφικότητας,
της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, με
τους αμοιβαίους δεσμούς της φιλίας και της
εμπιστοσύνης να έχουν βαθιές ρίζες. Δεν νομίζω πως γίνεται κανείς ορειβάτης επειδή έχει
τάσεις αυτοκτονίας. Αντίθετα ορειβατεί κανείς για να απολαύσει τη χαρά της ζωής. Όσο
δύσκολη και επικίνδυνη κι αν είναι μερικές
φόρες η ορειβασία, έχει μια εγγενή αγνότητα
και απλότητα. Είναι ακριβώς ο λόγος που τα
τελευταία χρόνια ο αλπινισμός έγινε τόσο δημοφιλής καλύπτοντας ανθρώπινες συναισθηματικές ανάγκες.
Ο ορειβάτης δεν ξεχνά ποτέ την ευγνωμοσύνη,
δεν ξεχνά ποτέ τους φίλους του επειδή το αίμα
του αναμείχτηκε με αυτών που στο στίβο πάλεψαν μαζί, πάλεψαν για την κατάκτηση του
ανώφελου.
Κι εγώ μέσα απ’ αυτές τις αράδες, κλεισμένες στις αναμνήσεις, τις γλυκές θύμισες,
θέλω να πω ένα μεγάλο, μα πολύ μεγάλο
ευχαριστώ στους σχοινοσυντρόφους που
στάθηκαν δίπλα μου και να τους εκφράσω
μέσα απ’ τα τρίσβαθα της φτωχής μου καρδιάς την ευγνωμοσύνη μου για την περισσή αυταπάρνηση και αμέριστη αλληλεγγύη που έδειξαν σ’ αυτή την απερίσκεπτή
μου στιγμή.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, με λίγο ύπνο και
με πολλές σκέψεις χάραξε η μέρα, κι ένας
ήλιος ολόλαμπρος ξεπρόβαλε πίσω απ’ τον
Άθω χαράσσοντας το περίγραμμά του πάνω
στον χρυσαφένιο του δίσκο.
- Τζιμάκο, πως είσαι; ήταν τα πρώτα λόγια
του Ορέστη γεμάτα άγχος και αγωνία μαζί.
- Πες πρώτα καλημέρα ακοινώνητο τέρας,
ήταν η απάντηση μου επιβεβαιώνοντας
έτσι την καλή μου κατάσταση .
- Καλά, καλά γκρινιάρη! Πως αισθάνεσαι;
- Αχ ρε ψηλέ θα αισθανόμουν ακόμα καλύτερα αν είχαμε κι ένα καφεδάκι…
- Μην φοβάσαι ο θείος Ορέστης φρόντισε και
γι’ αυτό! Έχεις καθόλου νερό στο σακίδιο σου
γιατί το δικό μου παγούρι είναι μισό.
- Το δικό μου είναι γεμάτο. Να εκεί είναι!
Αμέσως ο Ορέστης ανοίγει το τσεπάκι απ’
το σακίδιο του βγάζει δυο φακελάκια καφέ
και τα αναμιγνύει στο μισό του παγούρι κι
ο καφές είναι έτοιμος.
- Έλα τυχερέ πάρε κι ένα τσιγάρο και άντε
και καλή μέρα!
- Πως αισθάνεσαι, πονάς πουθενά;
- Όχι, όχι είμαι καλά.
- Για να δούμε τώρα τις ζημιές σου.
Κι άρχισε το ψάξιμο πάνω μου. Τα πρώτα
σημάδια ήταν μερικά γδαρσίματα στα χέρια
και λίγα αιματώματα, κατά τα άλλα τίποτα.
Όμως αυτές οι εκδορές και οι μώλωπες με
δυσκόλευαν να σφίγγω τα δάχτυλα μου.
- Ά ρε τυχερούλη, στην απερισκεψία σου
την γλύτωσες φτηνά. Θα μπορέσεις να
σκαρφαλώσεις; ρωτά με αγωνία ο Ορέστης
συναισθανόμενος ότι απ’ την δική μου κατάσταση εξαρτάται και η δική του για την
συνέχεια της ημέρας.
- Είμαι εντάξει μπορώ να σ’ ασφαλίσω
ώστε να βγάλουμε τα αρνητικά. Θα τα καταφέρουμε αλλά πρώτα ας τελειώσουμε τον
καφέ μας. Τι ώρα είναι;
- Είναι περίπου 7.00.
Εκείνη τη στιγμή ακουστήκαν φωνές από
πάνω. Ήταν των παιδιών που ξύπνησαν
νωρίς για να έρθουν να συμπαρασταθούν.
- Τι κάνετε ρε; φωνάζει ο Γιάννης.
- Είμαστε καλά, και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε.
- Τζίμη είσαι έτοιμος;
- Ναι έτοιμος. Ξεκίνα και σ’ ασφαλίζω.
- Ρε Ορέστη να ρίξουμε ένα σχοινί από πάνω;
- Ναι ρίξτε ένα για καλό και για κακό!

- Τζίμη φεύγω ασφάλ…
- ΟΚ ασφαλίζω.
Κι ο Ορέστης ξεκινά, ασφαλισμένος και με
τα δυο σχοινιά.
- Δώσε λάσκα στο κίτρινο, ασφάλιζε με κόκκινο.
- Πάρε τα λάσκα στο κίτρινο, ασφαλισμένος
στο κόκκινο.
- Δώσε τα λάσκα στο κόκκινο, ασφάλ… με
κίτρινο. Δεύτερη σκάλα.
- ΟΚ.
- Ασφάλιζε με κόκκινο, λάσκα στο κίτρινο.
Τρίτη σκάλα και τέλος
- ΟΚ.
- Λάσκα όλα τα σχοινιά βγήκα.
- ΟΚ όλα τα λάσκα δικά σου, φώναξα με
ανακούφιση που τέλειωσε ο Ορέστης με
επιτυχία τα αρνητικά.
- Δώσε μου όλα σου το μπόσικα και ετοιμάσου να ανέβεις.
- Πάρτα, φωνάζω με ανακούφιση αλλά και
με αγωνία, για το πώς θα αντιδράσω.
Ενώ ο Ορέστης μαζεύει τα μπόσικα, εγώ
ετοιμάζομαι βγάζοντας τις ασφάλειες απ’
το ρελέ.
Φθάνοντας στην πρώτη σκάλα ένοιωσα
τα δάχτυλα μου να πονούν υπερβολικά.
Έσφιξα τα δόντια τραβήχτηκα λίγο ώστε
να φτάσω στη δεύτερη σκάλα και να προωθηθώ κι εκεί κατάλαβα ότι ήταν αδύνατον
να πιάσω ψιλά πιασίματα. Έτσι έκανα μια
προσπάθεια και έψαξα και βρήκα μεγάλα
και βάζοντας τους αγκώνες μου κατάφερα
να φτάσω στο τελευταίο ρελέ και στην έξοδο της διαδρομής μ’ ένα αναστεναγμό ανακούφισης και χαράς συγχρόνως.
Ήταν μια περιπέτεια που μου έμεινε χαραγμένη βαθειά μέσα στη ψυχή.
Ήταν αυτές οι στιγμές που σου μαθαίνουν, σε
διδάσκουν ότι η απροσεξία μπορεί να αποβεί
μοιραία ανά πασά στιγμή. Ήταν οι στιγμές
αυτές που σου χαλυβδώνουν το πείσμα, και
σου δείχνουν τη μεγαλοπρέπεια των σχοινοσυντρόφων σου. Ήταν οι στιγμές αυτές που η
αλληλεγγύη, και ο αλτρουισμός έδρασαν σ’
όλο τους το μεγαλείο.
Είναι οι στιγμές αυτές που σου παρουσιάζουν
το μεγαλείο της

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΩΦΕΛΟΥ
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ΣΑΚΗΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ
50 χρόνια ορειβατικής
δράσης
Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2015 συγκεντρωθήκαμε στο καταφύγιο του «Γιώσου Αποστολίδη» για να τιμήσουμε τα 50 χρόνια ορειβατικής δράσης του μέλους του Σ.Ε.Ο
Θεσσαλονίκης Σάκη Σπανούδη.
Προβλήθηκαν διαφάνειες από τις αναβάσεις του στις Άλπεις το 1976 και την Ούζμπα
του Καυκάσου το 1997. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν σύντροφοι ορειβάτες, πολλά
μέλη του Σ.Ε.Ο και εκπρόσωποι του Δ.Σ. Η σύναξη που διεξήχθη σε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα είχε αθρόα συμμετοχή και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.
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1

2
1. 20-09-2015. ΟΛΥΜΠΟΣ - Λούκι Στριβάδας
2.
60 20-09-2015. ΟΛΥΜΠΟΣ - Λούκι Στριβάδας
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3

4
3. 11-10-2015. ΝΥΜΦΑΙΟ (φωτ. Δαυιδόπουλος Γιώργος)
4.
28-10-2015.
ΤΡΙΓΓΙΑ (φωτ.
Φίλιππος- Κουκουτσίλης)
ΤΕΥΧΟΣ
177, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

61

5

6
5. 01-11-2015 ΠΙΝΟΒΟ - ΒΙΣΟΓΡΑΝΤ (φωτ. Φίλιππος Κουκουτσίλης)
6.
(φωτ. Δαυιδόπουλος
Γιώργος)
6208-11-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ - ΓΟΜΑΡΟΣΤΑΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7

8
07. 15-11-2015 ΚΙΣΣΑΒΟΣ (φωτ. Δαυιδόπουλος Γιώργος)
08.
29-11-2015
ΟΛΥΜΠΟΣ
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
(φωτ. Κουκουτσίλης
Φίλιππος)
ΤΕΥΧΟΣ
177, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
- ΜΑΡΤΙΟΣ
2016
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9

10
9. 6-12-2015 ΚΙΤΡΟΣ (φωτ. Κουκουτσίλης Φίλιππος)
10.
Φίλιππος) - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
64 3-12-2015 ΔΑΣΟΣ ΜΑΛΤΑΣ (φωτ. Κουκουτσίλης
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