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τευχοσ 180 • οκτωβριοσ-νοεμβριοσ-δεκεμβριοσ 2016
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 180
Τriglav, Σλοβενία

Οπισθόφυλλο
Αναρρίχηση στην κόψη Comici στο
Jalovec

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. 17 Γοργόνες στο Αιγαίο
σελ. 42 Jalovec
σελ. 50 Στα βουνά της Θεσπρωτίας

ΣΕΡΙΦΟΣ

ΣΤΗΛΕΣ Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

jalovec

ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
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Πολιτιστικά
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενα
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου γεια σας! Ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε και αυτή την 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!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Μια οπτικοακουστική ξενάγηση στον θαυμαστό μικρόκοσμο των μανιταριών:
επίγειων και υπόγειων, εδώδιμων, τοξικών, παραισθησιογόνων ή θανατηφόρων.
O Γιώργος Κωνσταντινίδης
είναι δάσκαλος και πολιτικός επιστήμονας, πρόεδρος
των Μανιταρόφιλων Ελλάδας και συγγραφέας 6 βιβλίων για τα μανιτάρια της
Ελλάδας.
Τετάρτη 19/10, 8μμ.,
«Διατροφή και υγεία»
Έλενα Παπαϊωάννου.

NOEMBΡΙΟΣ

Τετάρτη 2/11, 8μμ.,
«Η συνάντηση με τη
Φύση, η συνάντηση με
τον Άλλον»
Μαρία Ορφανίδου

2

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11, 8μμ
«Ο ζωγράφος του
Ολύμπου»,
Δημήτρης Καράγιαννος
Όλοι μας έχουμε περάσει
απο τη σπηλιά του Ιθακήσιου στον Όλυμπο αλλά γνωρίζουμε πολύ λίγα για τον
άνθρωπο και το έργο του.
Αυτά τα κενά θα γεμίσει με
την ομιλία του ο Δημήτρης
Καράγιαννος που και ο ίδιος
είναι και ζωγράφος και ορειβάτης.
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11, 8μμ
«Τα ηφαίστεια της Ιταλίας»,
Ανέστης Γιαννικόπουλος
Στιγμιότυπα, εντυπώσεις,
φωτογραφίες και πολλές
αναμνήσεις από την καλοκαιρινή εκδρομή του ΣΕΟ
στην Νότια Ιταλία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12, 8μμ.
«Ιουλιανές Άλπεις»
Δυο ομάδες ορειβατών του
Συλλόγου μας εξόρμησαν
στις Ιουλιανές ‘Αλπεις και
αναρριχήθηκαν στις κορυφές Triglav και Jalovec. Ο
πρόεδρος του Συλλόγου και
αρχηγός της δεύτερης ομάδας Πάρις Σκουτέλης θα μας
μεταφέρει εκεί με όχημα φωτογραφίες και διηγήσεις από
την αποστολή τους.
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12, 8μμ
«Πλησιάζουν τα
Χριστούγεννα!»
Ελάτε να ανταλλάξουμε ευχές και να κεράσουμε ο ένας
στον άλλον σπιτικές λιχουδιές που θα έχουμε ετοιμάσει. Όπως πάντα ο Σύλλογος
κερνάει το κρασί. Η βραδιά
μας θα αρχίσει με την ανάγνωση χριστουγεννιάτικων
διηγημάτων του Παπαδιαμάντη.
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/2017, 8μμ
«Βιρμανία»,
Ανατολή Ασαρίδου
Ταξιδιωτικές
αναμνήσεις
και φωτογραφίες απο την
εξωτική Βιρμανία.

IANOYAΡΙΟΣ

Η Έλενα Παπαϊωάννου,
εξειδικευμένη σύμβουλος
αναπνοής και υγείας, θα μας
μιλήσει για κανόνες διατροφής που έχουν σαν στόχο να
βελτιώσουν τη λειτουργία
του πεπτικού μας συστήματος, να αποτοξινώσουν και
να ενισχύσουν τον οργανισμό μας.

Ο ρόλος και η επίδραση
της φύσης στον ψυχικό
κόσμο του ανθρώπου είναι σημαντικός. Η Μαρία
Ορφανίδου, Ψυχολόγος με
επιπλέον σπουδές στα Μαθηματικά και στη Θεολογία,
θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε αυτή τη σχέση που
αποτελεί αφετηρία ψυχικής
ευεξίας και προσωπικής
ολοκλήρωσης.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τετάρτη 5/10, 8μμ.,
«Βασικά μαθήματα
μανιταρογνωσίας»
Γ. Κωνσταντινίδης

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1

10-07-2016

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΜΥΤΙΚΑΣ

2.917

1.917

14

2

04-09-2016

ΒΕΡΜΙΟ

ΜΟΥΝΤΑΚΙ

1.701

1.361

26

3

04-09-2016

ΒΕΡΜΙΟ

ΦΕΓΓΑΡΙ

1.332

972

16

4

11-09-2016

ΠΙΕΡΙΑ

ΑΣΤΡΑΠΟΚΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ

1.562

932

38

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A Ημερ/νία

1
2
3
4

Χώρα

ΑΛΒΑΝΙΑ
21-06-2016 ΑΛΒΑΝΙΑ
13-07-2016 ΙΤΑΛΙΑ
15-07-2016 ΙΤΑΛΙΑ

17-06-2016

Βουνό

Κορυφή

Υ.Ψ.

Υ.Δ.

Άτομα

ΔΕΙΝΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

JEZERCA

2.700

1.580

5

ΔΕΙΝΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

KORAB

2.765

1.476

5

ΑΙΤΝΑ

FILOSOFO

2.950

1.250

36

VULCANO

VULCANO

400

400

41

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Διάσχιση

Ώρ.

Άτομα

1

25-08-2016 ΣΙΦΝΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΥΛΑΤΗ-ΚΑΣΤΡΟ-ΦΑΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ

6

36

2

26-08-2016 ΣΙΦΝΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΣΟ ΝΕΡΟ-ΚΑΜΑΡΕΣ 7

29

3

27-08-2016

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ’
ΑΕΡΙΝΑ-ΒΑΘΥ

34

ΣΙΦΝΟΣ

6

4

29-08-2016 ΣΕΡΙΦΟΣ

ΛΙΒΑΔΙ-ΧΩΡΑ-ΚΑΛΛΙΤΣΟΣ-ΑΚΤΗ ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ

6

38

5

30-08-2016

ΣΕΡΙΦΟΣ

ΧΩΡΑ-ΚΟΡ. ΤΡΟΥΛΛΟΣ-ΠΟΤΑΜΙΑ-ΓΑΛΑΝΗ-ΣΥΚΑΜΙΑ-ΓΑΛΑΝΗ

7

28

6

18-09-2016

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΖΗΛΝΙΑ-ΠΡΙΟΝΙΑ

7

18

7

18-09-2016

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΠΡΙΟΝΙΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ (ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΕΝΙΠΕΑ)

6

19

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A Ημερ/νία

Χώρα

Βουνό

Διάσχιση

Ώρ.

Άτομα

1

ΙΤΑΛΙΑ

ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ

OTTAVIANO – ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ –
ΚΡΑΤΗΡΑΣ ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ

5

29

10-07-2016

ΑΓΩΝΕΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ – ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A Ημερ/νία

Χώρα

Βουνό

Διάσχιση

Ώρ.

Άτομα

1

ΕΛΒΕΤΙΑ

ΑΛΠΕΙΣ

ZERMATT-AROLLA-VERBIER (53 KM, ΜΕ
+3.994 Μ., -4.090 Μ.)

53

3

19-04-2016
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3

Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αναρριχητικό
πεδίο

Α/Α

Ημερομηνία

Βούνο

1

16/9/2016

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΜΠΑΝΑ

INTERAMERICAN

2

17/9/2016

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

3

18/9/2016

ΜΕΤΕΩΡΑ

4
6

26-28/09/2016
26-28/09/2016
26-28/09/2016

7

26-28/09/2016

8

26-28/09/2016
26-28/09/2016
26-28/09/2016
26-28/09/2016
26-28/09/2016
26-28/09/2016

5

9
10
11
12
13

ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ
ΓΥΠΑ
ΣΠΗΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΡΛΙΑΚΑΣ
ΣΠΗΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠΗΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΣΠΗΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ
ΣΠΗΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠΗΛ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ

15

26-28/09/2016
25/8/2016

16

14/8/2016

ΒΕΡΟΙΑ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΙΟΥΛΙΑΝΕΣ
ΑΛΠΕΙΣ
ΣΦΗΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

17
18
19
20
21
22
23
24

14/8/2016
31/7/2016
31/7/2016
17/7/2016
16/7/2016
16/7/2016
2/7/2016
5/6/2016

ΣΦΗΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΦΗΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΦΗΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΦΗΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΦΗΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΦΗΚΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΖΗΛΝΙΑ

25
26

26/8/2016
26/8/2016

14

4

ΣΠ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΟΡΤΙΤΣΑ
ΤΟΛΗΣ
ΠΕΤΡΟΥ

Διαδρομή

Υ.Δ.

Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

Β.Δ. ΚΟΨΗ

120
120

VII- ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.
V
ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.

Δ.ΚΟΨΗ

120

VI

ΡΑΜΠΑ
ΚΟΨΗ ΤΖΟΝΗ
ΓΑΜΟΙ ΣΕΤΤΑ

25
20
25

6b ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.
5a ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.
6a+ ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.

ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΑΛΗ 27

6b

ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΑΓΝΗ
ΣΟΦΙΑ
URGA
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
MOGOLIAN
STREET
ΝΕΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΚΟΜΙΤΣΙ ΒΙΑ

27
90
60
55
40
55

5a
6a
6b
6a
6a
6b

ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.
ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.-ΜΠΟΥΝΟΒΑΣ
ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.
ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.
ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.
ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ

40
800

5b
VI

ΑΓΝΩΣΤΗ

50

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΡΟΥΛΑ
ΧΧ
ΣΟΦΙΑ
ΟΥΡΓΚΑ
ΧΧ
ΜΑΤΙ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ

40
40
45
90
55
45
140
170

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 17
ΜΑΥΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ
15

ΧΟΥΡΣΟΥΛΙΔΗΣ ΑΧ.-ΝΤΑΟΥΦΑΣ Μ.
ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Ν.
V+ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ν.-ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ Δ.
VI+ ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.
VI+ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
V+ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
VII ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.
VI+ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ.
V+ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ.
VI- ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ Κ.
VII- ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ Π.-ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ Κ.ΒΑΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛ.
6b+ ΓΚΟΓΚΟΣ Λ.
6b+ ΓΚΟΓΚΟΣ Λ.
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30

Μάιος 2016

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΚΛΑΣΙΚΗ

160

IV+

ΣΧ. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

31

Μάιος 2016

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΜΠΟΤΙΝΗ

160

VI-

ΣΧ. ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
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Μάιος 2016

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΚΟΨΗ ΑΕΤΩΝ

200

VII-

33

Iούνιος 2016

ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ

ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ

500

V

34

Αύγουστος 2016

ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ

ΤΣΟΥΚΑ ΡΟΣΣΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΜΠΟΥΝΤΟΛΑ
ΣΠΑΝΟΥΔΗ
ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΑ

400

V

35

Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2016
Αύγουστος 2016

ΣΠ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΠ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΟΡΤΙΤΣΑ
ΠΟΡΤΙΤΣΑ
ΠΟΡΤΙΤΣΑ
ΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥ

17
15
15
15
27
20
25
20
20

6b+
6c
7a
6b+
6b
6c
6a+
6b
6a+

11ΟΣ / 2016
11ΟΣ / 2016
Ιούλιος 2 016
Ιούλιος 2016
Αύγουστος 2016

ΜΕΤΕΩΡΑ
ΜΕΤΕΩΡΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΣ ΣΚΥΛΟΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΑΛΗ
ΠΑΡΕ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
ΓΑΜΟΙ ΣΕΤΤΑ
ΤΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΜΠΥΡΑ
REGENBOGEN
ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΣΟΦΙΑ
ΜΟΓΓΟΛΙΑΝ
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ

ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΚΑΛΕΣΗ
Κ.-ΓΚΙΟΚΑ Σ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΔΑΝΙΑΣ
Ν.-ΠΑΝΑ Σ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.ΤΟΣΙΔΗΣ Δ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.

205
140
50
50
1300

VII
VIVII
VII
V+

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

ΤΟΙΧΟΣ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΛΑΓΙΑ TRIGLAV

ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.
ΓΚΑΛΙΟΣ Γ.-ΔΑΝΙΑΣ
Ν.-ΚΟΝΤΟΣ Ν.

Νέα μέλη - Δωρεές
νεα μελη

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. Μακρίδης Βασίλης
2. Κοκκώνης Νικόλαος
3. Δίνας Νέστωρ
4. Δίνα Τασούλα
5. Παπαδοπούλου Κωνσταντία
6. Νικολίδου Θεοδώρα
7. Σπανούδης Αλέξανδρος-Ιορδάνης
8. Τσαγκαλίδου Σοφία
9. Φιρτινίδου Πένη

1. Σαμαράς Νίκος 100€ (1/6/2016)
2. Σαμαράς Νίκος 50€ (8/6/2016)
3. Σαμαράς Νίκος 150€ (20/7/2016)
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Το 1ο Γυμνάσιο Ευόσμου στο καταφύγιο
του ΣΕΟ στον Χορτιάτη
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 με πρωτοβουλία των καθηγητών της περιβαλλοντικής παιδαγωγικής
ομάδας του 1ου Γυμνασίου Ευόσμου, Τσάμπουρα Στέλλα, Τούλη Σαράντη και Στεργίου Λάμπρου,
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του σχολείου μας η συνάντηση με τον κύριο Πάρι Σκουτέλη,
πρόεδρο του ΣΕΟ, ο οποίος μας μίλησε σχετικά με την ορειβασία. Η συγκεκριμένη συνάντηση μας
βοήθησε να καταλάβουμε καλύτερα τον όρο ορειβασία και μας προετοίμασε για ότι θα αντιμετωπίσουμε
στην εκδρομή μας στον Χορτιάτη. Ο κύριος Πάρις μας έλυσε πολλές απορίες που είχαμε όχι μόνο για την
εκδρομή άλλα και πιο συγκεκριμένα για ότι έχει σχέση με την ορειβασία και την αναρρίχηση.

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Η εκδρομή άρχισε όταν φτάσαμε στους
πρόποδες του Χορτιάτη και τελείωσε όταν
αντικρίσαμε το καταφύγιο.
Στους πρόποδες του βουνού μας περίμεναν
ο πρόεδρος του Συλλόγου, κος Πάρις
Σκουτέλης και ο κος Γιαννικόπουλος
Ανέστης, αντιπρόεδρος του συλλόγου και
υπεύθυνος για την έκδοση του περιοδικού
«Όλυμπος». Ο κος Γιαννικόπουλος πριν
ξεκινήσουμε την ανάβαση μας μίλησε για
την ιστορία του χωριού και της περιοχής
γενικά. Μας μίλησε για το ίδιο το βουνό,
τη χλωρίδα του, και τη πανίδα του. Για την χρησιμότητά του για του τους κατοίκους του Χορτιάτη και
όλης της πόλης φυσικά. Μάθαμε τόσα πολλά. Αφού μας έδωσαν τις τελευταίες οδηγίες ξεκινήσαμε.
Περπατούσαμε περίπου δυο ώρες μέχρι να φτάσουμε στο καταφύγιο του Σ.Ε.Ο.
Αν και περπατούσαμε πολλές ώρες κάτω από τον ήλιο άξιζε η προσπάθεια. Στο καταφύγιο γευματίσαμε
(είχε λουκάνικα, φασολάδα, μακαρονάδα, σαλάτες κ.λ.π.), ξεκουραστήκαμε, απολαύσαμε την φύση
και διασκεδάσαμε. Καθίσαμε περίπου δυο ώρες. Εκεί οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί και φιλόξενοι.
Μετά πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Αυτή η εμπειρία ήταν λίγο κουραστική, άλλα άξιζε τον κόπο,
θα μας μείνει αξέχαστη.
Ένα βουνό τόσο κοντά μας και συγχρόνως τόσο μακριά. Τώρα,όμως μάθαμε.
-Κυρία να ξανάρθουμε!!
-Βεβαίως του χρόνου, να μαζέψουμε και κάστανα!
Αν κάποιος θελήσει ποτέ του να ανεβεί σε ένα βουνό, ο Χορτιάτης είναι το ιδανικό.
Bασιλική Αρτζίδου
Ξανθοπούλου Ξανθίππη
Μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου

6
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Η Περίπολος
Των Παγετώνων,
«Patrouille Des
Glaciers»
Κείμενο - Φωτογραφίες: Μποτέλης Λάζαρος

Έ

χει τις ρίζες της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945).
Η ορεινή Ταξιαρχία 10 ήταν
έτοιμη να εκπληρώσει μια
δύσκολη αποστολή, να υπερασπιστεί
την νότιο-ανατολική περιοχή των Ελβετικών Άλπεων και να σταματήσει τα
στρατεύματα των Ναζί.
Η ιδέα της διεξαγωγής του PDG προέκυψε λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με
εμπνευστές δύο λοχαγούς της συγκεκριμένης Ταξιαρχίας, ο ένας εκ των οποίων
Roger Bonvin έμελλε να γίνει και ομοσπονδιακός σύμβουλος της χώρας του.
Ο στόχος ήταν να αποδείξουν τα στρατεύματα την επιχειρησιακή τους ικανότητα με τη δημιουργία ομάδων που
θα ανταγωνίζονταν η μια την άλλη. Για
το σκοπό αυτό, οι εμπνευστές επέλεξαν
μια θρυλική διαδρομή, την ήδη περίφημη «Haute Route» που οδηγεί από το
Zermatt στο Verbier. Η διαδρομή αυτή
που ολοκληρωνόταν συνήθως σε τέσσερις ημέρες, τώρα θα έπρεπε να καλυφθεί
σε μια μόνο μέρα. Ο πρώτος αγώνας
ΤΕΥΧΟΣ 180, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

9

πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1943
και η «Patrouille des Glaciers» έγινε
πραγματικότητα.
Δυστυχώς η τρίτη κούρσα, την άνοιξη
του 1949, σημαδεύτηκε από ένα τραγικό
δυστύχημα. Μια ομάδα στρατιωτών στην
πορεία τους από την Arolla στο Verbier,
έπεσε σε μια ρωγμή «κρεβάς» στον παγετώνα Mont Mine. Μετά από οκτώ ημέρες
βρέθηκαν και ανασύρθηκαν τα σώματά
τους. Κι’ έτσι ένα γεγονός που είχε ξεκινήσει με τόσο ενθουσιασμό έφτασε στο
τέλος του. Το σοκ κάθισε βαθιά στις ορεινές περιοχές και το Ομοσπονδιακό Στρατιωτικό Τμήμα απαγόρευσε οποιονδήποτε περαιτέρω αγώνα.
Όμως ο μύθος του PDG έζησε και πέρασε
από πατέρα σε γιο. Από αυτές τις μνήμες, μια επιθυμία υπήρχε μόνο, να επαναληφθεί. Το 1983 ο πτέραρχος Roger
Mabillard, επικεφαλής της εκπαίδευσης των Ελβετικών Ενόπλων Δυνάμεων
και ένθερμος υποστηρικτής των αγώνων
αντοχής, ενέκρινε την αναβίωση του
αγώνα. Με εντολή του προς τον διοικητή
της Ορεινής Ταξιαρχίας η PDG πήρε πάλι
σάρκα και οστά.
Τη νύχτα της 5ης προς 6η Απριλίου 1984,

190 περίπου ομάδες που αποτελούνταν
από τρία μέλη η κάθε μια, ξεκίνησαν τον
αγώνα από το Zermatt προς την Arolla
και τερματισμό στο Verbier.
Ελήφθησαν όλα εκείνα τα απαραίτητα
μέτρα που εγγυούνταν την ασφάλεια των
συμμετεχόντων σε όλα τα σημεία των Άλπεων από όπου θα περνούσε ο αγώνας.
Αυτή ήταν άλλωστε και η εντολή του διοικητή των Ελβετικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Από τότε μέχρι σήμερα η PDG έχει ζήσει μοναδικές στιγμές. Το ενδιαφέρον
γι’ αυτό το μοναδικό στρατιωτικό συμβάν ενίσχυσε ιδιαίτερα τον ανταγωνισμό
ώστε το 2006 ο αριθμός των ομάδων που
υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή ήταν
τόσο υψηλός που οι διοργανωτές αποφάσισαν για πρώτη φορά να γίνουν δύο
ξεχωριστές διαδρομές, Zermatt - Arolla
– Verbier (53km με +3994m, -4090m)
η μια και Arolla – Verbier (26km με
+1881m, -2341m) η δεύτερη με ένα μέγιστο αριθμό 1.400 ομάδων.
Το ταξίδι της ελληνικής περιπόλου δεν ξεκινούσε στις 19/4/2016 και ώρα 22:45μμ
στο πανέμορφο Zermatt. Η ομάδα μας
είχε ήδη πάρει το βάπτισμα του πυρός

Η πρώτη αφίσα του αγώνα 1944.
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τον χειμώνα του 2015, κατορθώνοντας
να τερματίσει στον πιο απαιτητικό αγώνα, μέρος του Grande Course και της
παγκόσμιας ομοσπονδίας ορειβατικού
σκι ISMF, στο ΧΧ Trofeo Mezzalama,
που διεξαγόταν στις Ιταλικές Άλπεις. Ο
αγώνας είχε διεξαχθεί κατά μήκος μιας
διαδρομής με κορυφές που ξεπερνούσαν
τα 4.000m. και μας έδινε το πλεονέκτημα
προηγούμενης εμπειρίας.
Η ελληνική ομάδα Fifth Element Team
Hellas – PDG 2016, αποτελούμενη
από τον Μωϋσίδη Ηρακλή, Μποτέλη Λάζαρο και Σταθόπουλο Γιάννη
δεμένη, όλα αυτά τα χρόνια, με δεσμούς
φιλίας, συνεργασίας και αποφασιστικότητας, βρίσκεται ξανά στις Ελβετικές Άλπεις. Αυτή τη φορά η ομάδα θα πρέπει
να διασχίσει 53km παγετώνα, να ανέβει
+3994m και να κατέβει -4090m μέσα
στον πιο εφικτό χρόνο.
Οι τεχνικές δυσκολίες του αγώνα και οι
δοκιμασίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολλές. Ο καιρός είναι
ο μόνος σύμμαχος, αφού η πρόβλεψη για
το βράδυ της εκκίνησης είναι, ξαστεριά
με πανσέληνο και άπνοια (5km αέρα με
-15C στα 3.500m) και κατά την διάρκεια

της μέρας θα έχουμε ένα λαμπρό ήλιο.
Το ηθικό μας είναι ακμαίο και προσωπικά είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ και θα έχω την δυνατότητα να
μπω στην εκκίνηση με τους δυο αγαπημένους μου φίλους μου καθώς ένας ξαφνικός τραυματισμός και το κόψιμο ενός
τένοντα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού
μου λίγο έλειψε να μου στερήσει αυτή
την ευκαιρία. Οι γιατροί μου έδιναν ενάμιση μήνα να βγάλω τον νάρθηκα και να
φορέσω παπούτσι για περπάτημα αλλά
σε 25 μέρες βρίσκομαι εδώ, είμαι με την
ομάδα μου και όλα ξεχνιούνται.
Σημαντικό μέρος του αγώνα είναι ο τεχνικός έλεγχος των υλικών. Πραγματοποιείται κάτω από αυστηρούς στρατιωτικούς κανόνες και όλες οι ομάδες πρέπει
να ελεγχθούν μεθοδικά και να μαρκαριστούν ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα καλό και ασφαλή τερματισμό. Αν εξαιρέσουμε το πόδι μου και
μια μικρή ίωση του Γιάννη, όλα θα πάνε
καλά. Η τεχνική ενημέρωση είναι μέρος
της γιορτής και γίνεται παρουσία πολλών
επισημοτήτων όπως του αρχηγό στρατού
της Ελβετίας, του υπουργού τουρισμού
και άλλων, αλλά το πιο σημαντικό είναι η

Ο Πτέραρχος Roger Mabillard.
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ευλογία του καθολικού ιερέα στην εκκλησία του Zermatt.
Αυτό που προέχει τώρα για μας είναι
ξεκούραση και καλό φαγητό. Το ξενοδοχείο της διοργάνωσης μας παρέχει όλες
τις ανέσεις. Η αναμονή βέβαια μέχρι το
βράδυ που θα βρεθούμε στην γραμμή εκκίνησης δεν είναι και ότι καλύτερο αφού
μας χωρίζουν αρκετές ώρες ακόμα.
Την ημέρα αυτή τα τρία ελικόπτερα του
στρατού που είχαν μεταφέρει τόνους εξοπλισμού για την άψογη διεξαγωγή του
αγώνα περιπολούν τώρα έτοιμα να προσφέρουν βοήθεια οποτεδήποτε χρειαστεί.
Επιπλέον 1000 στρατιώτες βρίσκονται
σε επιφυλακή, διανυκτερεύοντας στους
σταθμούς της διαδρομής και περιμένοντας την άφιξη μας. Μερικοί σταθμοί
μοιάζουν με μικρά χωριά και είναι τόσο
καλά εξοπλισμένοι που σε περίπτωση
κακοκαιρίας μπορούν να φιλοξενήσουν
αρκετούς αθλητές.
Άλλη μια βασική προϋπόθεση του αγώνα είναι η ασφάλιση της διαδρομής.
Τρέχουμε πάνω σε παγετώνα και δεξιά
και αριστερά μας έχουμε τεράστιες ορ-
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θοπλαγιές που ξεπερνούν τα 4000m. Ο
κίνδυνος επίσης από χιονοστιβάδες είναι πολύ μεγάλος. Πριν μια μέρα μάθαμε
πως η αθλήτρια του extreme snowboard,
Estelle Balet, σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα στο Verbier. Γι’ αυτή την αποστολή
επιστρατεύονται όλοι οι οδηγοί της κοιλάδας και τοποθετούν εκρηκτικά σε ευάλωτα σημεία έτσι ώστε να ασφαλιστεί η
διαδρομή.
Όλα είναι έτοιμα για την Ελληνική Ομάδα. Η παρουσία του Κώστα Νικολόπουλου (support της ομάδας) στην εκκίνηση
καθώς και το συγκεντρωμένο πλήθος,
μας ενθαρρύνουν ιδιαίτερα.
Αντίστροφη μέτρηση και φύγαμε.
Για τα πρώτα 6km τρέχουμε με αθλητικά παπούτσια σε στεγνό μονοπάτι αλλά
με το που φτάνουμε στο σταθμό Stafel
(2180 m), αλλάζουμε γρήγορα και φοράμε μπότες και πέδιλα. Μπαίνουμε σε δυο
σειρές και ένα πλήθος φακών έχει φωτίσει όλη την διαδρομή. Όπου και να κοιτάξεις αυτό το φωτεινό μεγάλο φίδι δεν
έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Το φως του
φεγγαριού μας συντροφεύει και όλα γίνο-
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νται πιο ξεκάθαρα και φωτεινά. Έχουμε
φτάσει ακριβώς κάτω από το Matterhorn
(4.478m) και την βόρεια ορθοπλαγιά.
Αργά και σταθερά μπαίνουμε πλέον καλά
μέσα στην νύχτα και όλες μας οι κινήσεις θα πρέπει πλέον να είναι ακριβείς
διότι η προσπάθεια κάτω από αυτές τις
συνθήκες δημιουργεί πολλές ενεργειακές
απώλειες στο σώμα.
Επικρατεί άπνοια αλλά το κρύο σε τέτοιο
υψόμετρο (-15 βαθμοί) είναι τσουχτερό και όσο πιο καλά είμαστε μονωμένοι
τόσο τα ενεργειακά αποθέματα του οργανισμού θα έχουν διάρκεια στο χρόνο. Η
απόφαση μας, αν και λίγο χαμηλά ακόμα,
να ντυθούμε καλά με τα Primaloft® ήταν
τελικά πολύ σωστή. Σε λίγο θα περάσουμε το πρώτο σκαλοπάτι του αγώνα το Col
de Bertol (3268m) και είμαστε υποχρεωτικά δεμένοι με σχοινί αφού διασχίζουμε παγετώνα. Η πρώτη μας κατάβαση με
φακούς είναι πάρα πολύ καλή, είμαστε
συντονισμένοι, δεν αντιμετωπίζουμε
κάποιο πρόβλημα και το διασκεδάζουμε.
Μόνο που χρειάζεται μεγάλη προσοχή
διότι πάρα πολλές ομάδες σε προσπερνούν βιαστικά και γενικά επικρατεί μια
ένταση. Όσοι φίλοι έχουν τρέξει σε αντίστοιχους αγώνες γνωρίζουν τι εννοώ.
Δυστυχώς μια τέτοια στιγμή ήρθε πριν
το ξημέρωμα και μάλιστα πολύ κοντά
στην Arolla, το πιο σημαντικό σημείο
της διαδρομής όπου βρίσκεται ο κεντρικός σταθμός και όπου όλες οι ομάδες
προκειμένου να τους επιτραπεί να συνεχίσουν τον αγώνα θα πρέπει να φτάσουν
έως τις 6:30 το πρωί.
Μια ομάδα με εμβολίζει και χάνω το
ένα μου πέδιλο το οποίο με την φόρα
που έχει παίρνει το κατήφορο, κάνει ένα
άλμα και ευτυχώς καρφώνεται καμία
διακοσαριά μέτρα πιο κάτω. Ήμουν τυχερός γιατί ένας φαντάρος με βοήθησε και
μπήκα ξανά στον αγώνα, η καθυστέρηση
όμως ήταν πολύ μεγάλη.
Η ομάδα πάλι ενωμένη μπαίνει στον αγώνα και καταφέρνουμε να φτάσουμε στον
μεγάλο σταθμό της Arolla στις 5:24, μια
ώρα νωρίτερα από το όριο του αγώνα.
Εδώ πρέπει η ομάδα να ανακτήσει δυ-

νάμεις γιατί τα δύσκολα τώρα αρχίζουν,
έχουμε 30km μπροστά μας με πολύ τεχνικά περάσματα και δύσκολες καταβάσεις. Φεύγοντας από την Arolla ανηφορίζουμε μέσα σε πίστα χιονοδρομικού
με πολύ έντονη κλίση και αυτό που μας
ταλαιπωρεί, όλους δηλαδή, είναι η παγωμένη πίστα, «γυαλί», ότι πιο απαιτητικό
μπορείς να συναντήσεις, διότι δεν πιάνουν οι φώκιες των σκι.
Και ενώ εμείς προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, ξαφνικά βλέπουμε
ένα πλήθος από αθλητές να μας προσπερνούν. Ήταν η εκκίνηση του μικρού αγώνα Arolla – Verbier (26km με +1881m,
-2341m), μια πάρα πολύ καλή επιλογή
για όποιον θέλει να ζήσει αυτή την γιορτή του ορειβατικού σκι και να αποκτήσει
εμπειρία για το μέλλον. Το φως της ημέρας μας έχει βρει για τα καλά και οι κορφές δεξιά και αριστερά μας χαμογελούν
με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου.
Η κούραση χτυπά και το σχοινάκι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η μονή λύση.
Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιος από την ομάδα να νιώσει εξάντληση. Τότε ο σύντροφός του που νιώθει
καλύτερα τον δένει με ένα μικρό σχοινάκι και τον τραβά. Με αυτόν τον τρόπο η
ομάδα δεν σταματά και βρίσκεται ξανά
στη ροή του αγώνα.
Πλησιάζουμε στο σταθμό που διαχωρίζονται ο μεγάλος από τον μικρό αγώνα και
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θα πρέπει να ανέβουμε και να κατεβούμε
το φημισμένο τεχνικό πέρασμα Col de
Riedmatten (2919 m). Πρόκειται για
ένα στενό κάθετο πέρασμα σε μια απότομη ορθοπλαγιά με δυο λούκια σφαλισμένα με σταθερά χοντρά σχοινιά και αλυσίδες σε όλο το μήκος τους. Ανεβαίνουμε με
ασφάλεια και αρχίζουμε προσεκτικά την
κατάβαση. Αν και με το που αφήνουμε τα
σχοινιά το λούκι φαρδαίνει η κλίση παραμένει μεγάλη, 50⁰ το λιγότερο. Επίσης
το γεγονός ότι το φρέσκο χιόνι δεν μπορεί να συγκρατηθεί λόγω της κλίσης και
το ότι από κάτω είναι μόνο πάγος καθιστά την κατάβαση πολύ επικίνδυνη. Έτσι
και γλιστρήσεις δεν υπάρχει επιστροφή.
Στην παγωμένη κάθετη πλαγιά οι περισσότεροι αθλητές κατεβαίνουν ντεραπάζ,
μια τεχνική που εφαρμόζεται για πιο
ασφαλή κατάβαση σε τέτοιες περιπτώσεις. Μετά την μεγάλη κατάβαση του Col
de Riedmatten τα πράγματα γίνονται πιο
ομαλά. Πρέπει να διασχίσουμε κατά μήκος την παγωμένη λίμνη Lac des Dix,
μια τεράστια απόσταση με τον καυτό
ήλιο και την αντανάκλαση του λευκού να
μας γονατίζουν. Ο ρυθμός μας είναι πλέ14

ον πολύ αργός και μέχρι το La Barma
(2458 m) χρειαστήκαμε τουλάχιστο 1
ώρα για να φτάσουμε.
Μεγάλος κεντρικός σταθμός αλλά μεγάλη και η κούραση. Η απόφασή μας για
να ξαναμπούμε σε ρυθμό είναι πολύ δύσκολη. Έχουμε ανάβαση, +700m υψομετρικής διαφοράς, μέχρι το πέρασμα
Rosablanche (3160m) ένα ακόμα δύσκολο λούκι που όσο το πλησιάζουμε
βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι. Τα καταφέρνουμε και στην έξοδο του λουκιού συναντάμε πλήθος κόσμου να μας εμψυχώνει
«Go, Go GRÈCE». Από αυτή την στιγμή
πλέον είναι όλα πιο ξεκάθαρα. Περάσαμε
και το προτελευταίο εμπόδιο του αγώνα και πάμε με πολύ ανεβασμένο ηθικό
προς το τελευταίο και πιο μικρό πέρασμα
το Col de la Chaux (2940m).
Στο τελευταίο πέρασμα είναι στημένη
ολόκληρη γιορτή και αυτό που κάνει
πολύ σημαντικό τον αγώνα είναι ο κόσμος που παρακολουθεί και βρίσκεται
σε όλο το μήκος της διαδρομής. Εμψυχώνουν τους αθλητές, ζητωκραυγάζουν
για την προσπάθεια τους και τους δίνουν
κουράγιο.
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Το παράξενο παραδοσιακό μουσικό όργανο, το κόρνο των Άλπεων, σηματοδοτεί
την τελευταία μεγάλη κατάβαση προς το
Verbier και τον τερματισμό του αγώνα.
Ρωτάμε έναν φαντάρο και μας λέει ότι θέλουμε τουλάχιστον 20 λεπτά κατάβασης.
Από κάποιο σημείο και μετά η κατάβαση
γίνεται μέσα στην πίστα του χιονοδρομικού και στην τελευταία στροφή διακρίνουμε μια γνώριμη φυσιογνωμία, τον
Κώστα, που με μεγάλη υπομονή περιμένει να μας υποδεχτεί.
Διασχίσαμε σχεδόν όλο το χωριό πριν

περάσουμε την αψίδα τερματισμού
«Αrrivée Patrouille !!» και ακούσουμε
τα ονόματα μας και τo BRAVO GRÈCE!
Νιώσαμε ικανοποιημένοι και περήφανοι
για τον αγώνα που δώσαμε. Η Περίπολος Των Παγετώνων ήταν πραγματικά
ένας άθλος για την εποχή που πραγματοποιούνταν και θα μείνει μέσα μας βαθιά
χαραγμένη να μας θυμίζει πόσο σημαντικά πράγματα είναι η φιλία, η συνεργασία
και η αποφασιστικότητα. Για τον δε γράφοντα που είχε άλλες δυο προσπάθειες
στο παρελθόν, η εξιλέωση.
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" Τότε είπε και γεννήθηκεν η θάλασσα. Και είδα και θαύμασα...
Και στη μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς κατ' εικόνα και
ομοίωσή μου… Ίπποι πέτρινοι με τη χαίτη ορθή και γαλήνιοι
αμφορείς και λοξές δελφινιών ράχες."
Οδυσσέας Ελύτης
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Στις 24 Αυγούστου 2016 μια πορτοκαλί
κουκίδα χάραζε το Αιγαίο με φουλ τις
μηχανές και προορισμό ογδόντα ναυτικά
μίλια νοτιοδυτικά. Πέντε ώρες αργότερα
το «Αδαμάντιος Κοραής» σφύριξε θριαμβευτικά μπαίνοντας στις Καμάρες της
Σίφνου.
Όταν κατέβηκε με το υπόλοιπο γκρουπ
σάρωσε με μια γρήγορη ματιά το μικρό
λιμάνι. Δεν είχαν αλλάξει και πολλά από
την τελευταία φορά. Ευτυχώς, σκέφτηκε,
ο τσιμεντένιος οδοστρωτήρας της ανάπτυξης δεν πρόφτασε ή δεν έφτασε καθόλου. Ή ίσως εδώ οι ντόπιοι, απλώς, δεν
«τσίμπησαν».
Το δωμάτιο του, στο μικρό ξενώνα, ήταν
το ίδιο λιτό, όπως τότε, με την φανταστική όμως θέα ενός φλεγόμενου ήλιου
να βυθίζεται στο πέλαγος, πάνω από τη
Μήλο και την Κίμωλο. Και το βράδυ
απόλαυσε το λευκό κρασί του πάνω στην
αμμουδιά, με τα αρμυρίκια να ξεκινάνε
το χορό τους στο εξάρι μελτέμι του Αιγαίου ενώ ψηλά ο φωτισμένος Άγιος Συμεών έλαμπε σαν απόκοσμος επισκέπτης.
Χαμογέλασε ευχαριστημένος. Όλα ξεκινούσαν όμορφα.
Ένας απορημένος ταξιτζής παρατηρούσε το λεωφορείο που προσπαθούσε να
χωρέσει στο μικρό άνοιγμα της πιάτσας.
Σε λίγο οι θεατές έγιναν περισσότεροι
βλέποντας πενήντα άτομα με εκείνη την
παράξενη, για νησί, εμφάνιση, με άρβυλα, πολύχρωμα σακίδια και ορειβατικά
μπαστούνια, με gps και ασυρμάτους που
μιλούσαν ακατάληπτα.
Η Απολλωνία ακόμα χουζούρευε όταν
ξεκίνησε η πορεία μέσα στα ασβεστωμένα
καλντερίμια. Κάθε τόσο, σε κάποια γωνιά,
πεταγόταν μια μαβιά μπουκαμβίλια, λες και
ήθελε να παίξει με τα νεύρα του εκτυφλωτικού άσπρου. Ο ήλιος σηκώθηκε ψηλά λούζοντας την πεντακάθαρη πρωτεύουσα της
αρχαίας Μεροπίας και σύγχρονης Σίφνου.
Δεν άργησε να δείξει τις άγριες διαθέσεις
του ενώ το σωτήριο βοριαδάκι φαινόταν
να είχε χάσει το κέφι του.
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Μετά από, περίπου, μια ώρα μια γαλανόλευκη οπτασία φάνηκε στο τέλος του
ξερού μονοπατιού. Ήταν η Παναγία
η Πουλάτη. Καρφωμένη στο βράχο, η
μία από τις εκατοντάδες εκκλησίες του
νησιού, ατένιζε το πέλαγος μέσα σε μία
εκπληκτική ησυχία. Οι επισκέπτες χτύπησαν τις καμπάνες της, σκαρφάλωσαν
στον τρούλο της και απαθανάτισαν κάθε
γωνιά του θεμελιωμένου από το 1871
κομψοτεχνήματος.
Η ομάδα, κάποτε, αναχώρησε αλλά αυτός
προτίμησε να μείνει για λίγο μόνος, έτσι
για να χαρεί τον ήχο της σιωπής. Άναψε
ένα κεράκι στη χάρη Της και ξεκίνησε να
τους προλάβει. Τους είδε λίγο παρακάτω
μέσα στο υπέροχο μονοπάτι, που ελίσσεται ψηλά στα βράχια, σύριζα στην ανατολική ακτογραμμή του νησιού. Στην τελευταία στροφή φάνηκε ο λευκός κώνος μιας
φρουριακής μορφής. Ήταν το Κάστρο.
Ενώθηκε με το πολύχρωμο, χαρούμενο
ανθρώπινο φίδι που τώρα έφτανε στην
αρχαία πρωτεύουσα.
Σκαρφαλωμένος στην κορυφή του απόκρημνου λόφου ο, μεσαιωνικής πολεοδομικής δομής, οικισμός άστραφτε ολόλευκος μπροστά στην απεραντοσύνη του
πελάγους. Στα στενά καλντερίμια η καστροπολιτεία ταξίδεψε την ομάδα σε χρόνους παλιούς, με τα στενομέτωπα μονόσπιτα με μικρά παραθύρια-πολεμίστρες
και τα αρχοντόσπιτα με τις βενετσιάνικες επιγραφές. Στοές με μεγάλα ξύλινα
δοκάρια, τις «φίδες» και μικροσκοπικές
αυλές, χρωματισμένες με γεράνια και
μπουκαμβίλιες. Και κάτω, χαμηλά ήταν
οι Εφταμάρτυρες, το μικρό, γαντζωμένο
σε γυμνό πελαγίσιο βράχο, εκκλησάκι. Το
όνειρο του Κάστρου δεν κράτησε πολύ,
όπως άλλωστε όλα τα όνειρα. Τέλειωσε
στην έξοδο της δυτικής λότζιας.
Μπήκαν σε ένα στεγνό, ανηφορικό μονοπάτι. Η ανάσα κόπηκε, ο ιδρώτας πότισε
το δέρμα που έκαιγε καθώς ο βασιλιάς
του ουρανού πυροβολούσε αδυσώπητα.
Δύο ώρες αργότερα έφτασε στον επόμενο
οικισμό. Ένιωθε τόσο αφυδατωμένος που
δεν θυμόταν καν το όνομά του. Η δεύτερη, σούπερ παγωμένη ντραφτ βεργίνα,
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 180, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

19
Σίφνος. Παναγιά Πουλάτη.

που τον ανησύχησε, όταν ξύπνησε, για
την αναχώρηση, ήταν η πιθανότητα κραδασμών των φαρυγγικών του τοιχωμάτων. Τον καθησύχασαν ότι δεν ροχάλισε…
Το βραδάκι το μελτέμι επέστρεψε ανανεωμένο. Ρούφηξε άπληστα το φρέσκο
αέρα, που ανακάτωσε τα μαλλιά του,
τις σκέψεις, τις αισθήσεις του. Ήταν μια
μέρα με δεκατρία υπέροχα χιλιόμετρα.
Την αποθέωσε με την καλύτερη συντροφιά και εξαιρετικό μαστέλο.

Σίφνος, οι Εφταμάρτυρες.
τον βοήθησε να θυμηθεί το μικρό λιμάνι
του Φάρου. Συμπλήρωσε με λίγους ξηρούς καρπούς για να ανεβάσει το ηθικό
της πεσμένης του πίεσης.
Στις δίδυμες εξωτικές παραλίες του
ασφαλέστερου λιμανιού της Σίφνου
λουόμενοι και διερχόμενοι αλληλοκοιτάχτηκαν. Οι πρώτοι τους δεύτερους με
έκπληξη, οι δεύτεροι τους πρώτους με
φθόνο. Απέστρεψε το βλέμμα του από τη
γαλαζοπράσινη πρόκληση και το κάρφωσε μπροστά, στο μονοπάτι που τον οδήγησε στο μοναστήρι της Παναγίας της
Χρυσοπηγής. Όταν έφτασε την παρατήρησε μόνο για λίγο. Από το μυαλό του
πέρασαν εικόνες και ιστορίες με καλόγριες, πειρατές και θαύματα. Χαμήλωσε το
κεφάλι και γύρισε την πλάτη. Προτιμούσε να μείνει με την εκδοχή της λαϊκής
παράδοσης και όχι εκείνης του κοσμικού
ξεσαλώματος των νεόνυμφων. Η λανθάνουσα αγοραφοβία του έζησε τον απόλυτο εφιάλτη της στον πολύβουο Πλατύ
Γιαλό. Στο αναπόφευκτο μπιτσόμπαρο η
ξαπλώστρα μετατράπηκε σε κρεβάτι και η
απουσία της σχετικής ηχορύπανσης τον
βοήθησε να πάρει έναν υπνάκο. Το μόνο
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Ο, χθεσινός, ταξιτζής παρατηρούσε το
λεωφορείο όχι με απορία αλλά με ενδιαφέρον. Άκουσε πενήντα καλημέρες πριν
τους χάσει από τα μάτια του, στα ανηφορικά καλντερίμια της Απολλωνίας. Η
ομάδα δεν άργησε να μπει στο πιο περπατημένο μονοπάτι του νησιού. Ήταν
καλοδιατηρημένο και σημαδεμένο. Οι
Σιφνιοί ξέρουν να φροντίζουν τον τόπο
τους.
Μία ώρα μετά την εκκίνηση από τα Φυρόγεια και με τον φουριόζο βοριά σύμμαχο έφτασαν στο μοναστήρι-φρούριο
του Προφήτη Ηλία τ’ αψηλού. Στα 682
μέτρα το καστρομονάστηρο είναι ένα από
τα καλύτερα μπαλκόνια στο Αιγαίο. Ανέβηκε στον τρούλο. Στην πρώτη περιστροφή δεν πίστευε στα μάτια του. Χρειάστηκαν πολλές ακόμα ώσπου να χορτάσει
το εκπληκτικό θέαμα της Πάρου και της
Αντίπαρου, της Μήλου και της Κιμώλου, της Φολεγάνδρου και της θολής
Σικίνου, που σαν σειρήνες καλούσαν
το φως να λούσει τη μορφή τους. Και το
φως υπάκουσε χαρίζοντας ομορφιά και
χάρη στις γοργόνες του Αιγαίου.
Μεθυσμένος από τις εικόνες και τις περιστροφές ξεκίνησε, μαζί με τους υπόλοιπους, την απότομη κατηφόρα της Κατεβατής μέχρι το μπαλκονάκι της Αγίας
Μαρίνας. Τριακόσια μέτρα παρακάτω
τα πλοία έσκιζαν σαν σαΐτες τα νερά του
πελάγους, που έλαμπαν μοιάζοντας σαν
χρυσάφι πνιγμένο στο γαλάζιο. Δάση κόκκινου κέδρου συνόδευσαν την ομάδα για
τις επόμενες δύο ώρες ώσπου στο βάθος
του ανηφορικού μονοπατιού φάνηκε η λυτρωτική λευκή εικόνα από ένα εκκλησάκι.
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Σίφνος, στην κορυφή του προφ. Ηλία.
Τους υποδέχθηκε μια πλακοστρωμένη αυλή και η στέρνα με το δροσιστικό
βρόχινο νερό. Παλιά εικονίσματα και η
μυρωδιά του θυμιάματος στο ναό, λευκό
κρασί, ελληνικός καφές, τρόφιμα και κρεβάτια για τους επισκέπτες στο Κυριακό.
Στεριωμένη σε τούτη την ερημιά, εδώ
και τουλάχιστον 250 χρόνια, η Παναγία
Τόσο Νερό είναι ένα αληθινό καταφύγιο
σώματος και ψυχής.
Για μία ώρα περίπου ξεκουράστηκαν και
τα δύο πριν αρχίσει το τελευταίο ντιρέκι των τελευταίων εκατό και κάτι μέτρων
που τους έφερε στο διάσελο του Κάψαλου. Γύρισε και αγκάλιασε με το βλέμμα
του το φιλόξενο ερημοκλήσι. Ήθελε να το
αποχαιρετήσει και ήξερε τον τρόπο. Σκέφτηκε το «Μικρό Ναυτίλο», του ποιητή
του Αιγαίου: «Λίγο για μια στιγμή να παίξεις πάνω στην κιθάρα σου τα ονόματα της
Παναγιάς και θα δεις να ξεπετιέται πάλι το
βουνό με τ’ άσπρο σπίτι στην πλαγιά ε, Παναγιά τα Μάγκανα, ε, Παναγιά Τόσο Νερό...» Στη
Μαύρη σπηλιά ένιωσε το κουράγιο του
να τον εγκαταλείπει. Έτσι δεν την προσέγ-

γισε, πείθοντας τον εαυτό του ότι δεν ήθελε
να ενοχλήσει νεράιδες και νύμφες…
Όταν φάνηκαν οι Καμάρες ήταν αργά το
μεσημέρι. Από 230 μέτρα ψηλά το θέαμα
ήταν μαγευτικό. Έβλεπε το πράσινο από
τα αρμυρίκια και το ζαχαρένιο λευκό της
άμμου που έσμιγαν με το άσπρο των σπιτιών και τα πολύχρωμα ψαροκάικα.
Στην απέναντι πλαγιά ο βράχος ορθωνόταν σχεδόν 500 μέτρα ψηλά, με δύο λευκούς φρουρούς στις δύο ψηλότερες κορφές του, τον Άγιο Συμεών και τον Προφήτη Ηλία του Τρουλακίου. Έφτασε
στο λιμάνι τρικλίζοντας από την κούραση
των 15 χιλιομέτρων και των εφτά ωρών
πορείας. Ο ήλιος έκαιγε αφόρητα και τα
τελευταία μέτρα μέχρι το παραθαλάσσιο
σουβλατζίδικο, όπου είχε μαζευτεί όλη
η παρέα, ήταν βασανιστικά. Σωριάστηκε
και έσβησε την κάψα του σε μια θάλασσα
από παγωμένες μπύρες.
Στο βραδινό τραπέζι έζησε ένα γευστικό
σουρεαλισμό όταν ανακατεύθηκε η σιφνέικη κουζίνα με πολίτικες συνταγές και
δυτικόφερνες γκουρμεδιές. Έτσι είναι
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όμως πατριώτη, η πατρίδα του Τσελεμεντέ τα έχει όλα!
Την επόμενη μέρα στη Χώρα δεν υπήρχαν θεατές και θεάματα. Η άφιξη της
ορειβατικής ομάδας είχε γίνει, πλέον, συνήθεια. Όπως και η διάσχιση της Απολλωνίας μέχρι την αρχή της διαδρομής
από τους κάποτε εύφορους και τώρα
εγκαταλελειμμένους αμπελώνες του νησιού, τα Εξάμπελα.
Ύστερα ανέβηκαν μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο της Μυκηναϊκής Ακρόπολης,
στο λόφο του Αγίου Ανδρέα. Δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα περιέβαλλε το
μυκηναϊκό τείχος του 12ου αι. π.Χ. Ο σημαντικότερος μάρτυρας της μακραίωνης
ιστορίας της Σίφνου είναι εδώ. Τους υποδέχτηκε με γενναίες δόσεις μποφόρ και
την πεντακάθαρη εικόνα της αντικρινής
Φολεγάνδρου. Οι τρεις επόμενες ώρες

Σιφνιός με κρινάκια (amaryllis bellαdonna).

πέρασαν μέσα σε ένα υπέροχο μονοπάτι που διατρέχει τη νοτιοδυτική πλευρά
του νησιού. Στην αγκαλιά της κοιλάδας
της Σκάφης κρυβόταν το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Ευσταθίου και η σκοτεινή σπηλιά της Βουγνούς και λίγο μετά
την τελευταία ανηφόρα τους περίμενε η
απρόσμενη εικόνα ενός τεράστιου ρήγματος, έτοιμου να αποκολλήσει μία ολόκληρη πλαγιά.
Το μελτέμι κρατούσε καλά όταν ξεκίνησαν την κατάβαση για το Βαθύ. Και λίγο
πριν αντικρύσουν τον ομώνυμο όρμο, ο
Άγιος Νικόλαος τ΄ Αερινά τους χάρισε
τη σκιά του και την φανταστική θέα της
Κιμώλου που έμοιαζε να είναι τόσο κοντά που μπορούσες να την αγγίξεις.
Το Βαθύ με τη ρηχή αμμουδερή παραλία του είναι ένα πανέμορφος οικισμός
πάνω στο κύμα.
Σκίρτησε όταν ένιωσε το νερό να βρέχει τα άρβυλά του και σε χρόνο μηδέν
βουτούσε σε μία από τις ωραιότερες θάλασσες του Αιγαίου. Οι υπόλοιπες ώρες
μέχρι και το σούρουπο κύλησαν κατά
την τυπική αναμελιά των καλοκαιρινών
διακοπών, ανάμεσα στην παραδοσιακή ρεβιθάδα, σαρδελίτσες με ουζάκι και
προπαντός την αποφυγή οποιασδήποτε
ενημέρωσης, οποιουδήποτε τύπου…
Αν οι μπαγκαζιέρες του λεωφορείου είχαν φωνή θα είχαν ουρλιάξει από αγανάκτηση, έτσι όπως ασφυκτικά τις γέμιζε, με αποσκευές, ο οδηγός. Τελικά τα
κατάφερε εξουθενωμένος και μέσα σε
ένα ποτάμι ιδρώτα, σαν να είχε μόλις τελειώσει κάποια από τις πορείες της ομάδας. Η ημέρα αναχώρησης είναι πάντα
μια ημέρα θλίψης. Για μηχανές και για
ανθρώπους. Δεν θα μπορούσε να είναι
διαφορετικά και για την ημέρα που θα
εγκατέλειπαν τη Σίφνο.
Ο Αρτεμώνας, ο ωραιότερος ίσως οικισμός του νησιού τους έφτιαξε τη διάθεση. Αναστηλωμένοι μύλοι και αρχοντικά
νεοκλασικού στυλ με κήπους γεμάτους
ψηλά πεύκα και αροκάριες, σπαρμένα εκκλησάκια και μαντρότοιχοι όπου
σκαρφαλώνουν τα πλοκάμια της κάπα-
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ρης, μυρωδιές από λεβάντα και βασιλικό,
μπαράκια με διανοουμενίστικο στυλ.
Όμως η έκπληξη της ημέρας βρισκόταν
14 χιλιόμετρα βόρεια. Το μικρό ψαροχώρι
της Χερρονήσου είναι ένας μικρός θησαυρός κρυμμένος πίσω από ανεμοδαρμένους λόφους. Ο άλλοτε παραδοσιακός
οικισμός αγγειοπλαστών είναι ένα μικρό
καταφύγιο για αυτιά και μάτια κουρασμένα. Φαντάστηκε τον εαυτό του μέσα
σε αυτή τη ζωγραφιά, στην αρχή ή στο τέλος του καλοκαιριού, με το απολαυστικό
προνόμιο της απομόνωσης. Συνόδευσε
τη φαντασίωσή του με δροσερές βουτιές
και φρέσκο φαγκρί. Χαμογέλασε ευχαριστημένος. Όλα τελείωναν όπως άρχισαν,
όμορφα.
Η Σίφνος μίκραινε όλο και περισσότερο
στον ορίζοντα. Ήταν τόσο κουκλίστικη
που στο τέλος του φάνηκε σαν ψεύτικη.
Τελικά ο Απόλλωνας είχε δίκιο που την
αγάπησε. Έτρεξε στην πρύμνη του «Άρτεμις» και τη αποχαιρέτησε στέλνοντάς της
το πιο γλυκό φιλί.
Σ Ε Ρ Ι Φ Ο Σ

Η

>

παραλία της Ψιλής Άμμου ήταν
ένα όνειρο. Κατάλευκη αμμουδιά, αρμυρίκια, γαλαζοπράσινα
νερά και παγωμένες μπυρίτσες για τους
λιγοστούς εραστές του Σεπτέμβρη που
απολάμβαναν τη ζωή στη γαλήνη της
Σερίφου. Όπως όμως συμβαίνει συχνά,
μετά τη γαλήνη ξεσπά η θύελλα. Από το
μικρό ταβερνάκι πετάχτηκε ο Φιλίπ, ένας
Γάλλος που είχε γνωρίσει σε μια διπλανή παραλία γυμνιστών και κουνούσε
σαν τρελός τα χέρια, φωνάζοντας σχεδόν
πανικόβλητος: «airplane, airplane, boomboom-boom…». Δεν έδωσε πολύ σημασία
στο μαλλιά Φιλίπ, που του άρεζε ιδιαίτερα η ελληνική ρετσίνα.
Αργά το απόγευμα, στο σαλονάκι της σπιτονοικοκυράς του, η τηλεόραση γέμισε
με σκόνη και θρύψαλα. Αεροπλάνα που
διαλύονταν σε θάλασσες φωτιάς, ατσάλινοι γίγαντες που κατέρρεαν σαν χάρτινοι
πύργοι και ιπτάμενοι άνθρωποι χωρίς
αλεξίπτωτα. Για πρώτη φορά στην Ιστο-

ρία ο θάνατος ήταν σε ζωντανή μετάδοση. Σαν αστραπή πέρασε από το μυαλό
του μια παλιά φράση: «υπάρχει ένας τρόπος να γεννηθείς αλλά πολλοί για να πεθάνεις». Κοίταξε το ρολόι. Η ώρα ήταν 19:00
και το ημερολόγιο έγραφε 11 Σεπτεμβρίου
2001.
Η παραλία της Ψιλής Άμμου εξακολουθούσε και ήταν ένα όνειρο. Αν εξαιρέσεις
ένα ή δύο καλαίσθητα σπιτάκια στους
λόφους που την περιβάλλουν και τον
ασφαλτοστρωμένο δρόμο όλα ήταν ίδια.
Οι εραστές του Σεπτέμβρη ήταν πιστοί
στο ραντεβού τους, κάτω από τα ίδια
αειθαλή αρμυρίκια, που δρόσιζε ο ίδιος
Μαΐστρος, δίπλα στο ίδιο ταβερνάκι που
ακόμα δεν είχε μάθει το όνομά του. «Η
ζωή είναι μικρή, οι στιγμές, ευτυχώς, μεγάλες» φιλοσόφησε. Κοίταξε το ρολόι του. Η
ώρα ήταν 15:00 και το ημερολόγιο έγραφε 29 Αυγούστου 2016.
Δεκαπέντε χρόνια μετά, οι μνήμες από
την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος πέρασαν
μπροστά από τα μάτια του σαν τρέιλερ
ταινίας. Όμως σε αυτόν τον αναποδογυρισμένο κόσμο, με τις ανακατεμένες ζωές, η
Σέριφος συνεχίζει να προσφέρει τις ίδιες
ηδονικές αισθήσεις σε αυτούς που ξέρουν
να ζουν. Και η πρώτη είναι αυτή της τρομερής θέας της Χώρας σκαρφαλωμένης
στο ψηλότερο βράχο. Αυτήν αντίκρισαν
παλιοί και νέοι επισκέπτες όταν έφτασαν
εδώ το προηγούμενο απόγευμα.
Γι' αυτήν μάτια γούρλωσαν και στόματα
άνοιξαν με επιφωνήματα θαυμασμού.
Και σε αυτήν έφτασαν εκείνο το πρώτο
τους Σεριφιώτικο πρωινό μέσα από τα
στενά, ανηφορικά καλντερίμια, με το δυνατό μελτέμι να παίζει κρυφτό στις γωνίες
και τις λότζιες της άνω και κάτω συνοικίας και να ξεφαντώνει στην υπέροχη
πλατεία της άνω πιάτσας, με το θαυμάσιο
νεοκλασικό δημαρχείο. Η πορεία συνεχίστηκε μέσα σε ένα κατάξερο μονοπάτι. Το
σκηνικό όμως που είχε στηθεί μπροστά
του ήταν μοναδικό. Με τη Σεριφοπούλα
για σημάδι, τον Οινόφλυγα πλοηγό και
το βοριά σύμμαχό του, εντόπισε την Κύθνο στα βόρεια, την Πάρο και την Αντίπαρο στα ανατολικά, την Μήλο κρυμμέ-
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Σέριφος. Στον αγκαθώνα του κάστρου της Γριάς.
νη πίσω από τη Σίφνο. Η εικόνα ήταν
εξαιρετική και του κράτησε συντροφιά
μέχρι τον ερημωμένο οικισμό του Καλλίτσου.
Ευθεία κάτω και μέσα από μία καταπράσινη ρεματιά φαινόταν η προκλητική
παραλία του Κένταρχου. Χωρίς όμως
χαραγμένο μονοπάτι και με μία πραγματική ζούγκλα να της φράζει το πέρασμα,
με επικίνδυνα κρυμμένα πηγάδια και
σαθρές πεζούλες υποχώρησε μαζί με την
υπόλοιπη ομάδα αρχίζοντας μια κάθετη
ανάβαση. Κάποτε, λαχανιασμένος ανέβηκε στην τελευταία ξερολιθιά. Ο δρόμος
φαινόταν τόσο κοντά όταν υποχώρησαν
οι πέτρες κάτω από τα πόδια του. Έφερε μια τούμπα ενώ κατρακυλώντας αναρωτιόταν αν θα έσπαγε χέρια ή πόδια.
Προτιμούσε τα χέρια. Όταν κάποτε σταμάτησε έκανε αρκετά λεπτά να σηκωθεί.
Η Σοφία έτρεξε κοντά του και τον βοήθησε. Το δεξί του χέρι πονούσε πολύ ενώ
το σώμα είχε γίνει σωστό σουρωτήρι από
αγκάθια κάθε είδους και διαμετρήματος.
Στο στήθος είχε δύο μεγάλες χαρακιές
και ο αριστερός γλουτός του ήταν σαν μελανιασμένη μπάλα. Ξέπλυνε στα γρήγορα τα αίματα και δοκίμασε τα πόδια του.
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Ένιωσε καλά. Δέκα λεπτά αργότερα έβγαινε στην άσφαλτο. Και μισή ώρα αργότερα
στεκόταν μπροστά στην παραλία της Ψιλής Άμμου, δεκαπέντε χρόνια μετά, ματωμένος, σε μια ματωμένη επέτειο.
Το ιώδιο και το αλάτι του Αιγαίου έκαναν
τη μισή δουλειά, τού έκαψαν τις πληγές,
απάλυναν τον πόνο. Την άλλη μισή ανέλαβαν οι παγωμένες μπύρες, που εξαφάνισαν κάθε ίχνος ταλαιπωρίας. Αργά το
απόγευμα όμως ο αριστερός αστράγαλος
πρήστηκε προδίδοντας το διάστρεμμα
που βρισκόταν σε εξέλιξη. Σε μία κωμικοτραγική τηλεφωνική διάγνωση ο γιατρός
του κέντρου υγείας τού συνέστησε αντιφλεγμονώδη, επίδεσμο και, φυσικά, απουσία κάθε καταπόνησης. Αναθεμάτισε την
τύχη του για τη Σέριφο που δεν θα γνώριζε. Χαπακωμένος, μπανταρισμένος και
με ένα μπατόν για μπαστούνι βγήκε να διασκεδάσει τη θλίψη του εκείνο το βράδυ.
Την έπνιξε μέσα σε ενισχυμένα ρακόμελα
και σουβλάκια με μπόλικο τζατζίκι…
Ο κορμός σοκολάτα «στου Στράτου» ήταν
θεϊκός. Το διάσημο σε όλο το Αιγαίο καφενείο εξακολουθούσε να σερβίρει μερικά από τα καλύτερα σπιτικά γλυκά.
Στη μικρή πλατεία επικρατούσε ησυχία.
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Μόνο λίγοι Ιταλοί και Γάλλοι τουρίστες
τριγύριζαν απαθανατίζοντας συνεχώς το
εξωτικό τοπίο. Έπινε ήδη τον δεύτερο ελληνικό του όταν έφτασαν από τη βόλτα
τους στο κάστρο οι υπόλοιποι της σημερινής παρέας.
Μία ώρα πριν είχε αποχαιρετήσει την
ομάδα διάσχισης που θα ανέβαινε στην
ψηλότερη κορυφή της Σερίφου, τον
Τρούλλο, καταλήγοντας, μέσα από διάφορα χωριά, στην παραλία της Συκαμιάς. Το μηχανοκίνητο οδοιπορικό της
δικής του ομάδας ξεκίνησε από την Παναγιά. Στον, επίσης έρημο, οικισμό της οι
περισσότεροι κατέβηκαν μέχρι τη μικρή
πλατεία με τη βυζαντινή εκκλησία της
Ξυλοπαναγιάς. Η δική του, κουτσή, βόλτα σταμάτησε, για ευνόητους λόγους, στα
πρώτα άχαρα σκαλοπάτια, κάτω από ένα
γιαπί. Κάποιες στιγμές ακούγονταν κάτι
παράξενοι ήχοι που έμοιαζαν με σφυρίγματα και φωνές. Στο μεταξύ η ώρα περνούσε αλλά κανείς δεν φαινόταν να επιστρέφει.
Με τον οδηγό καταπιάστηκαν, διεξοδικά,
με διάφορα θέματα. Από συζητήσεις περί
ανέμων και υδάτων (κυριολεκτικά) ως τη
μηχανολογική ανάλυση του κινητήρα του
λεωφορείου. Όταν κάποτε επέστρεψαν,
κεφάτοι, τον πληροφόρησαν ότι ξεκίνησαν, συμμετείχαν και τελείωσαν ένα επι-

τόπιο γλέντι…
Επόμενος σταθμός δεν ήταν η ακατοίκητη, πλέον, Ποταμιά με τα παλιά κτίσματα
και τους περιστεριώνες, αλλά η Γαλανή,
με την εκπληκτική θέα της Συκαμιάς, της
μεγαλύτερης παραλίας του νησιού. Όμως
η προκλητική παραλία απαιτούσε και το
αντίστοιχο αντίτιμο των οκτώ, πεζοπορικών, χιλιομέτρων. Η σύσκεψη, που ακολούθησε, ήταν γρήγορη, η απόφαση γρηγορότερη και η συντροφιά του λεωφορείου κατευθύνθηκε στην ήδη γνώριμη σταρ
της Σερίφου, την Ψιλή Άμμο. Και πέρασε
τις επόμενες ώρες της τηρώντας, με θρησκευτική ευλάβεια, τους ιερούς κανόνες
της απόλυτης χαλάρωσης, δηλαδή βουτιές, μουσική στα ακουστικά, μεζεδάκια
και ανελέητο διάβασμα, επαληθεύοντας
έτσι και την σοφή ρήση ότι η επανάληψη
είναι η μητέρα της μάθησης. Όταν έφυγε
από την Ψιλή Άμμο, για το Λιβάδι, ήταν
χαμογελαστός. Γιατί αυτή τη φορά δεν
άκουσε κακά νέα και γιατί το πόδι του
έμοιαζε να πηγαίνει καλύτερα.
Έπνιξε μια βλαστήμια όταν ένιωσε κάτι
να του σουβλίζει τα πόδια. Το γαϊδουράγκαθο ήταν η καινούργια εμφάνιση στον
κόσμο του αγκαθιού. Ήρθε για παρέα στα
σκίνα, τα φρύγανα και τις αφάνες που το
τρύπημά τους είχε καταντήσει μονότονο.

Σέριφος, κορυφή Τρούλλος.
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Αναστέναξε όταν κατάλαβε ότι είχε διασχίσει μόνο τη μισή απόσταση μέχρι την
παραλία του Κουταλά. Το πόδι του είχε
αρχίσει να διαμαρτύρεται και το χέρι του
έπιανε με δυσκολία το μπατόν.
Η, υποτιθέμενη, ήπια διαδρομή ανάμεσα
σε ξωκλήσια, ερείπια κάστρων και εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις μεταλλείων
μέχρι τις νοτιοδυτικές ακτές του νησιού
τελείωσε πριν ακόμα αρχίσει. Τώρα η
στέρφα γη της Σερίφου έδειχνε το άλλο
της πρόσωπο. Ένα πρόσωπο γεμάτο από
πόνο αλλά και άγρια ομορφιά. Το ανύπαρκτο μονοπάτι υπήρχε μόνο στο χάρτη και στη φαντασία διαφόρων που το
διαφήμιζαν στο διαδίκτυο. Εδώ και δύο
ώρες πάλευε να ανεβεί την απότομη πλαγιά πηδώντας ξερολιθιές και προσπαθώντας να βρει ελεύθερο πεδίο μέσα στην
αγκαθωτή ζούγκλα. Όταν κάποτε έφτασε
στο γραφικό αγκυροβόλιο του Κουταλά
ένιωθε σαν δραπέτης ενός τρίωρου βελονισμού. Συνήλθε με άφθονο νερό και την
εικόνα ενός κινηματογραφικού σκηνικού
από τα ερειπωμένα σπιτάκια των μεταλλωρύχων, σκουριασμένες ράγες και παλιά
φορτηγά που σάπιζαν εγκαταλελειμμένα.
Όσοι από την ομάδα διάσχισης είχαν
ακόμα κουράγιο ξεκίνησαν την τελική

ανάβαση μέχρι την κορυφή του Άσπρου
Πύργου για να καταλήξουν στο Μεγάλο
Λιβάδι. Το πρησμένο του πόδι τού έκοψε
κάθε όρεξη για αστεία. Μπήκε στο λεωφορείο. Η στέρφα γη της Σερίφου θα του
έδειχνε τώρα το γοητευτικό της πρόσωπο. Κάτω από την είσοδο μιας τεράστιας
στοάς, που διαπερνά ολόκληρο το λόφο,
μέχρι τον οικισμό του Κουταλά, ο απάνεμος όρμος έμοιαζε με εικόνα βγαλμένη
από παραμύθι. Όμορφα νεοκλασικά κτίρια περικύκλωναν την απίθανη παραλία
με τα αρμυρίκια πάνω στο κύμα ενώ στον
απέναντι λόφο, στον Αλμυρό, γκρεμισμένες σκάλες φόρτωσης των πλοίων και
σκουριασμένα βαγονέτα σου έδιναν την
εντύπωση ότι βρισκόσουν σε ένα ανοικτό μεταλλευτικό πάρκο. Άλλωστε τα μεταλλεία και η Σέριφος είναι δύο έννοιες
αλληλένδετες. Στο ονειρικό Μεγάλο Λιβάδι, έναν αιώνα πριν, οι σκλάβοι μεταλλωρύχοι, πραγματικοί προλετάριοι, έσπαζαν
τις αλυσίδες τους διεκδικώντας με το
αίμα τους το αυτονόητο, την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Στο ονειρικό Μεγάλο Λιβάδι, έναν αιώνα μετά, ο Σύλλογος Ελλήνων
Ορειβατών Θεσσαλονίκης έζησε μερικές
από τις πιο όμορφες στιγμές του καθώς
ετοιμαζόταν να αποχαιρετήσει το νησί

Σέριφος, Μεγάλο Λιβάδι. Σκάλα μεταφόρτωσης μεταλλεύματος.
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Σέριφος, στον Άσπρο Πύργο.
των μυθικών κυκλώπων και του ημίθεου
Περσέα.
«Μπροστά στη ράχη της Σερίφου, όταν ανεβαίνει ο ήλιος, τα πυροβόλα όλων των μεγάλων κοσμοθεωριών, παθαίνουν αφλογιστία»
έγραφε μια μεγάλη πινακίδα στο λιμάνι.
«Σίγουρα ο Ελύτης πέρασε από εδώ» σκέφτηκε, όταν τον απογείωσε η τρομερή
θέα του Αιγαίου από το ψηλότερο σημείο
της Χώρας, το ενετικό κάστρο. Προσγειώθηκε απότομα στο αρχαιολογικό μουσείο, το μικρότερο ίσως της επικράτειας,
όταν πληροφορήθηκε πως οι περισσότεροι θησαυροί της Σεριφιώτικης γης, δεν
βρίσκονταν στον κατάλογο του αλλά σε
καταλόγους μουσείων του εξωτερικού.
Στη σχετική λίστα φιγουράριζαν όλοι οι
συνήθεις ύποπτοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί αλλά την έκπληξη έκαναν οι πρωτοεμφανιζόμενοι Ρώσοι. Μάλλον ο όρος
διεθνισμός είχε ευρεία έννοια για τους
τέως συντρόφους, της τέως Ε.Σ.Σ.Δ....
Απογειώθηκε ξανά «στου Στράτου» με ένα
θηριώδες υποβρύχιο και το δυνατό μελ-

τέμι, που ανακάτωσε, για τελευταία φορά
τα μαλλιά του, τις σκέψεις, τις αισθήσεις
του. Κι όταν, από την πρύμνη, αντίκρισε
για τελευταία φορά την γοργόνα των Κυκλάδων ήταν χαρούμενος, γιατί έζησε για
λίγο μαζί της και γιατί ήξερε ότι είναι μία
από αυτές που εκφράζουν απόλυτα την
απόλυτη Κρητική μαντινάδα: «ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως και να κοιμάσαι πάλι,
ζωή είναι να είσαι ξυπνητός ότε κοιμούνται
οι άλλοι»
Την 1η Σεπτεμβρίου 2016, στην παλέτα
του Αρχιπελάγους, η πορτοκαλί κουκίδα
του «Αδαμάντιος Κοραής» βούτηξε στο
απέραντο γαλάζιο και αποχαιρέτησε τους
φίλους της: το σκληρό καφέ της γης, το
άσπρο των σπιτιών, το βαθύ μπλε του ουρανού. Με αυτές, τις τελευταίες εικόνες
ενός καλοκαιριού που φεύγει, γέμισε τις
αποσκευές του μυαλού και της ψυχής
του. Αυτές οι εικόνες είναι οι μούσες του.
Αυτές, είναι, οι εικόνες της πιο όμορφης
χώρας στον κόσμο. Αυτές, είναι, οι Κυκλάδες.
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Περσέας &
Ανδρομέδα
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Ο μύθος λέει πως
Στο Άργος κάποτε, βασίλευε ο Ακρίσιος
που είχε μια πεντάμορφη θυγατέρα, τη Δανάη.
Μεγάλη ήταν ωστόσο η επιθυμία του για αρσενικό παιδί και ζήτησε χρησμό:
Γιο θ’ αποκτούσε η κόρη του, απάντησε το μαντείο,
κι ο γιος της έμελλε να τον σκοτώσει.
Φοβήθηκε ο βασιλιάς κι έκλεισε τη Δανάη σε θάλαμο χαλκοντυμένο κάτω
απ’ τη γη, ώστε κανείς να μη ζυγώσει και βγει αληθινός ο τρομερός χρησμός.
Ο Δίας όμως, που την πόθησε πολύ, πήρε μορφή χρυσής βροχής, έπεσε
στην αγκαλιά της και από την ένωσή τους γεννήθηκε ο ξακουστός Περσέας.
Τα κλάματα του αγοριού προδώσανε την ύπαρξή του.
Τρομοκρατήθηκε ο Ακρίσιος, δεν πίστεψε τη θεϊκή καταγωγή του εγγονού του.
Έκλεισε τότε μάνα και γιο σε ξύλινο σεντούκι και τους έριξε στο πέλαγος.
Σπρωγμένη από τα κύματα έφτασε η λάρνακα στη Σέριφο,
όπου βασίλευε ο Πολυδέκτης.
Ψαράδες την τραβήξαν απ’ τα δίχτυα τους σ’ ένα ακρογιάλι του νησιού,
κι ανάμεσά τους ο Δίκτυς, ο αδελφός του βασιλιά,
που τους πήρε και τους δυο στο σπιτικό του.
Εκεί μεγάλωσε με ασφάλεια ο γιός του Δία κι έγινε παλικάρι.
Την όμορφη Δανάη ήθελε για γυναίκα του επίμονα ο Πολυδέκτης,
μα εκείνη, πιστή στον Δία, αρνιόταν τον έρωτά του,
κι έβρισκε στήριγμα στο γιο της.
Γάμο τότε υποκρίθηκε ο βασιλιάς με του Οινόμαου την κόρη.
Οργάνωσε συμπόσιο και για ν’ απαλλαγεί απ’ τον Περσέα,
τον πρόσταξε, τάχα για δώρο, να φέρει το κεφάλι της Γοργόνας Μέδουσας.
Τρεις αδελφές ήταν οι Γοργόνες – Σθεννώ, Ευρυάλη, Μέδουσα –
κόρες του Φόρκυ και της Κητούς.
Είχαν όψη τρομερή με φίδια για μαλλιά,
δόντια μακριά και σουβλερά σαν κάπρου, φτερά χρυσά και χέρια χάλκινα,
κι όποιος τολμούσε να τις αντικρίσει πέτρωνε.
Μόνη θνητή από τις τρείς η Μέδουσα, μα ήταν αδύνατον κανείς να την
πλησιάσει χωρίς την «Άιδος κυνήν», τη σκούφια που τον έκανε αόρατο,
τα φτερωτά πέδιλα, για να μην πατά στη γη και το δερμάτινο σακί,
την «κίβισιν», να κρύψει μέσα το κεφάλι της.
Τα μαγικά ετούτα σύνεργα τα κάτεχαν οι Νύμφες,
αλλά το δρόμο μέχρι εκεί τον γνώριζαν μόνον οι Γραίες,
αδελφές κι αυτές με τις Γοργόνες, γριές από γεννησιμιού τους,
μ’ ένα μονάχα μάτι κι ένα δόντι που τα μοιράζονταν με τη σειρά.
Με συντρόφους κι οδηγούς του την Αθηνά και τον Ερμή, ξεκίνησε ο νεαρός
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περσέας από τη Σέριφο για το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι του.
Βρήκε τις Γραίες, τους έκλεψε το μάτι και το δόντι
κι εκείνες του φανέρωσαν το δρόμο για τις Νύμφες, για να τα πάρουν πίσω.
Βρήκε τις Νύμφες που άκουσαν τα παρακάλια του
και του παράδωσαν τα σύνεργα της νίκης.
Κι έφθασε πέρα από τον Ωκεανό, στα έσχατα της Νύχτας,
εκεί που κατοικούσαν οι Γοργόνες και τις βρήκε να κοιμούνται.
Φόρεσε στο κεφάλι του το μαγικό σκουφί, στα πόδια έβαλε τα φτερωτά
τα πέδιλα, στον ώμο κρέμασε το μαγικό σακί, στο χέρι κράτησε τη χάλκινη
ασπίδα που του ‘δωσε η Αθηνά – πάνω της να καθρεφτίζεται το είδωλο της
φοβερής Γοργόνας - , και με την «άρπην», το διαμαντένιο το δρεπάνι που
του προμήθεψε ο Ερμής, της πήρε το κεφάλι. Κι ευθύς ξεπήδησαν απ’ τον
κομμένο της λαιμό ο Πήγασος και ο Χρυσάωρ, καρποί της ένωσής της με
τον Ποσειδώνα.
Με το κεφάλι της μες στο σακί, ο Περσέας πέταξε μακριά αόρατος,
ενόσω μάταια τον αναζητούσαν οι δυο αδελφές της οι αθάνατες,
θρηνώντας το χαμό της γοερά.
Περνώντας στου γυρισμού το δρόμο από την Αιθιοπία,
έσωσε την όμορφη βασιλοκόρη Ανδρομέδα απ’ το θαλάσσιο θεριό
που απειλούσε τη ζωή της, την έκανε γυναίκα του και μαζί του την επήρε.
Επέστρεψε στη Σέριφο θριαμβευτής,
μα βρήκε τη Δανάη στο ναό να ικετεύει προστασία,
γιατί ο βασιλιάς επέμενε, παρά τη θέλησή της δική του να την κάνει.
Οργίστηκε ο Περσέας και κίνησε με το σπουδαίο δώρο του για το παλάτι.
Βρήκε τον Πολυδέκτη με τους φίλους του σε γλέντι,
έβγαλε απ’ το σακί το τρομερό κεφάλι κι όλους τους απολίθωσε.
Έστρεψε πάλι το κεφάλι ένα γύρο και πέτρωσε όλο το νησί.
Βράχοι γυμνοί έγιναν οι εύφορες κοιλάδες με τα κρυστάλλινα νερά
και τα βατράχια έχασαν από τότε τη φωνή τους.
Έβαλε στο θρόνο τον Δίκτυ βασιλιά,
έδωσε στον Ερμή τα μαγικά τα σύνεργα για να πάει στις Νύμφες,
στην Αθηνά δώρισε το τρομερό κεφάλι, το «γοργόνειο», που το έβαλε για
πάντα στην ασπίδα της, κι ο ίδιος έφυγε με τη γυναίκα του, τη μάνα του
και λίγους Κύκλωπες να βρεί τα ίχνη του παππού του.
Στη Λάρισα τον βρήκε τον Ακρίσιο και τον ησύχασε
πως απ’ τον εγγονό του κακό δεν είχε να φοβάται.
Τους ορισμούς όμως της μοίρας κανείς δεν πρέπει ν’ αψηφά.
Σαν πήγε ο Περσέας να λάβει μέρος στους αγώνες, ο δίσκος που έριξε
του ξέφυγε απ’ το χέρι και τον παππού του λάβωσε θανάσιμα,
επαληθεύοντας τον θεϊκό χρησμό.
Γεμάτος θλίψη γύρισε στο Άργος, αντάλλαξε την Τίρυνθα με το βασίλειό του,
ίδρυσε τις Μυκήνες και τις οχύρωσε με τη βοήθεια των Κυκλώπων.
Έτσι τελειώνει το ταξίδι του Περσέα,
ήρωα κοσμολάλητου, πάντων αριδείκετον ανδρών,
που έφτασε μέχρι τα πέρατα της γης
και πήρε το κεφάλι της Γοργόνας Μέδουσας.
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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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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / οκτωΒΡΙΟΣ 2016
ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
01-10-16
ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
02-10-16

ΚΥΡΙΑΚΗ
09-10-16

ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ
ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Στα γεφύρια του Αζίζ Αγά,
της Πορτίτσας, της Λιάτισας,
του Κατσογιάννη.
θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα
ΠΙΕΡΙΑ
Α’ ΟΜΑΔΑ
από Παλιά Βρύα (530 μ.)
αρχαίο Λατομείο (1.430 μ.)
κορυφή Χτένι (1.786 μ.)
Άνω Μηλιά (1.020 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 16 χλμ Υ.Δ. +1.400,
-936 μ. - Ώρες πορ.: 6,Β.Δ. 3
Β’ ΟΜΑΔΑ
από Παλιά Βρύα (530 μ.)
αρχαίο Λατομείο (1.430 μ.)
Απόσταση: 12χλμ Υ.Δ. +1.000,
-436 μ. - Ώρες πορ.: 5, Β.Δ. 2

ΚΥΡΙΑΚΗ
16-10-16

ΚΥΡΙΑΚΗ
23-10-16

ΑΠΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ
26-10-16
ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
30-10-16
ΑΠΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ
26-10-16
ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
30-10-16

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ ΟΡΟΣ
από Σταυρό (100 μ.)
κορυφή Σούγλιανη (858 μ.)
Σταυρός (100 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόσταση: 15,5 χλμ Υ.Δ. +1.195,
-1.084 μ. Ώρες πορ.: 6-7, Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουτσούκης
Αλέξανδρος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Μπαλτατζής
Θανάσης
✪Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης

ΚΕΡΔΥΛΙΑ
από Στεφανινά (500 μ.)
κορ. Γιαννίτσι (1.090 μ.)
Απόσταση: 16 χλμ Υ.Δ. +830,
--830 μ.- Ώρες πορ.: 6,Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Φρούτης
Θεόδωρος
✪ Μπαλντούμης
Δημήτρης

5 μέρες στην καρδιά
της Πίνδου
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΩΝ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΑΚΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /νοεμβριοσ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
06-11-16

ΠΑΓΓΑΙΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Μονή Εικοσιφοίνισσας (570 μ.)
κορυφή Τσεκούρι (1.709 μ.)
κορ. Μάτι (1.941 μ.) - Νικήσιανη (340 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 18,5 χλμ Υ.Δ. +1.732, -2.006 μ.
Ώρες πορ.: 7-8, Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Μονή Εικοσιφοίνισσας (570 μ.)
Νικήσιανη (340 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 12,5 χλμ Υ.Δ. +1.180, -1.456 μ.
Ώρες πορ.: 5, Β.Δ. 2

ΚΥΡΙΑΚΗ
13-11-16

ΒΕΡΜΙΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Παναγία Σουμελά (1.360 μ.)
Ύψωμα Ερεσσού (1.747 μ.)
Ξηρολίβαδο (1.230 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 15,5 χλμ. Υ.Δ. +743,
-875 μ. - Ώρες πορ.: 6, Β.Δ. 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Παναγία Σουμελά (1.360 μ.)
Ξηρολίβαδο (1.230 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 10,5 χλμ Υ.Δ. + 480, - 600 μ. Ώρες πορ.: 4, Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-11-06

ΟΛΥΜΠΟΣ-ΑΓ. ΚΟΡΗ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αγ. Κόρη (320 μ.) – Κοπανούλα
Έλατος (1.500 μ.)
Απόσταση: 17χλμ. Υ.Δ. +1.420 μ.
Ώρες πορ.: 7, Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αγ. Κόρη (320 μ.)
Κοπανούλα (750 μ.)
Απόσταση: 10χλμ. Υ.Δ. +580 μ.
Ώρες πορ.: 4, Β.Δ. 1

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
26-11-16
ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
27-11-16
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ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ
Μπουχάρια Σερβίων
Δεσκάτη - κορ. Βουνάσα (1.611 μ.)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Κωτούλας
Κώστας
✪Κουτσούκης
Αλέξανδρος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Πετρούδης
Νίκος
✪Ζαγγελίδης
Κοσμάς

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπαδόπουλος
Νίκος
✪ Πιπιλιαγκόπουλος
Νίκος

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ
04-12-16

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-12-16

ΚΥΡΙΑΚΗ
18-12-16

ΒΟΡΑΣ - ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από παλιό Αγ. Αθανάσιο (1.200 μ.)
κορυφή Πιπερίτσα (1.992 μ.)
κορ. Κόρακας (1.600 μ.)
Απόσταση: 11,0 χλμ Υ.Δ. +-1.026,
Ώρες πορ.: 5-6,
Β.Δ. 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από παλιό Αγ. Αθανάσιο (1.200 μ.)
κορυφή Πιπερίτσα (1.992 μ.)
Απόσταση: 10,0 χλμ Υ.Δ. +886, -791 μ.
Ώρες πορ.: 5,
Β.Δ. 2

ΒΟΪΟ
μεγάλη ΟΝΤΡΙΑ
από Βράχο (1.070 μ.)
μικρή Όντρια (1.530 μ.)
μεγάλη Όντρια (1.580 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Απόσταση: 12,5 χλμ Υ.Δ. +-540 μ.
Ώρες πορ.: 5, Β.Δ. 1

ΒΟΡΑΣ
Από Τουρκολίβαδο (1.900 μ.) –
Μπουρίκα (1.573)
Όρμα (700 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 17χλμ. Υ.Δ. +500, -1.708 μ.
Ώρες πορ.: 5-6 , Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης
✪ Κούγκας
Γιώργος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Μπαλτατζής
Θανάσης
✪Κιάκος
Βαγγέλης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Καμπάκης
Γιώργος

ΚΥΡΙΑΚΗ 25-12-16

Ο Σ.Ε.Ο εύχεται στα μέλη και τους φίλους του
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-01-17

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Πλατανάκια (300 μ.)
Χορτιατης (570 μ.)
κατ. Σ.Ε.Ο «Ν. Παπαδόπουλος»
(1.000 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 11,0 χλμ Υ.Δ. +700 μ.,
Ώρες πορ.: 4-5,
Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το μονοπάτι των παγοποιών
από Χορτιάτη (570 μ.)
Καταφύγιο Σ.Ε.Ο «Ν. Παπαδόπουλος» (1.000 μ.)
Απόσταση: 4,0 χλμ Υ.Δ. +550 μ.
Ώρες πορ.: 2,
Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-01-17

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-01-17

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-01-17
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ΦΑΛΑΚΡΟ
ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
από καταφύγιο Φαλακρού (1.730 μ.)
κορυφή Προφ. Ηλίας (2.229 μ.)
καταρρίχηση στη Χιονότρυπα
Απόσταση: 8,0 χλμ Υ.Δ. +511, -85 μ. Ώρες πορ.: 3-4, Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης
Πάρης
✪ Βιολιτζόπουλος
Νίκος

ΟΛΥΜΠΟΣ
από Αγ. Αποστόλους (520 μ.)
Γκόλνα (1.020 μ.)
Ενιπέας – Λιτόχωρο (300 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Απόσταση: 12,5 χλμ. Υ.Δ.
+1.663, -1.894 μ.
Ώρες πορ.: 5-6 , Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπατζάκης
Νίκος
✪ Τσιακάλη
Κατερίνα

ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Χρώμιο (1.000 μ.)
κορυφή Ντρισινίκος (1.863 μ.)
Απόσταση: 10,0 χλμ Υ.Δ. +916 μ.,
Ώρες πορ.: 4-5,
Β.Δ. 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Χρώμιο (1.000 μ.)
Μεσιανό Νερό
Καταφύγιο Σιάτιστας (1.350 μ.)
Απόσταση: 18,0 χλμ Υ.Δ. +743,
-358 μ., Ώρες πορ.: 4-5, Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυιδόπουλος
Γιώργος
✪ Κακουλίδου
Νίκη

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ενιαιο συστημα καθορισμου βαθμου δυσκολιασ διαδρομων
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Aποστολές
εξωτερικού
ΛΟΓΟΣ > ΣΤΟΧΟΣ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Κείμενο - Φωτογραφίες: ΠΑΡΙΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ
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Ο λόγος που πραγματοποιούνται οι αποστολές στο εξωτερικό
είναι το αποτέλεσμα πολύχρονης συστηματικής δουλειάς για την
εξέλιξη (προπόνηση, συνεχής επαφή με το βουνό, αύξηση δύναμης)
με αποτέλεσμα την απόκτηση εμπειρίας και αυτοπεποίθησης του
ορειβάτη.
Ο Στόχος είναι αυτό που συμπράττει σε όλα. Είναι το έρεισμα, η
αύξηση γνώσεων και εμπειρίας που δίνει στους νέους ορειβάτες
πρότυπα για την ανάπτυξη της ορειβασίας.

Triglav - Ioυλιανές Άλπεις - Σλοβενία.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έ

τσι και αυτή τη χρονιά ο
σύλλογος έβαλε κάποιους
στόχους και αρχίσαμε να
δουλεύουμε πάνω σε αυτούς.
Το πεζοπορικό τμήμα του συλλόγου έθεσε
ως στόχο την ανάβαση στα ηφαίστεια
της Ν. Ιταλίας. Όλα πήγαν καλά και η
αποστολή στέφθηκε με επιτυχία.
Το αναρριχητικό τμήμα του συλλόγου έβαλε
δυο στόχους, στις Ιουλιανές Άλπεις.
Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες. Η μια
αποτελούμενη από τρία άτομα (Γ. Γκάλιο,
Ν. Κοντό και Ν. Δανιά) είχε ως στόχο
το όρος Τριγκλάβ ακολουθώντας την
διαδρομή των Γερμανών με υψομετρική
διαφορά 1500μ. και βαθμό δυσκολίας V.
Ξεκίνησε την 1/8/2016 και παρ’ όλο που
ο καιρός δεν βοήθησε τις πρώτες μέρες,
γιατί έβρεχε, κατάφερε την 5/8/2016 να
σκαρφαλώσει σ’ αυτόν τον βράχινο όγκο
και μετά από 10 ώρες αναρρίχησης να

φτάσει στην κορυφή του Τριγκλάβ σε
υψόμετρο 2.864μ. Βέβαια η προσπάθεια
δεν σταμάτησε εκεί. Τις επόμενες
ημέρες κάνανε άλλες δυο διαδρομές
χρησιμοποιώντας την via ferrata που
σε πολλά σημεία ήταν αρκετά δύσκολη.
Επίσης επισκέφθηκαν και κάποια σπορ
πεδία στην περιοχή όπου δοκιμάσανε
αρκετές διαδρομές.
Η δεύτερη ομάδα στην οποία συμμετείχαν
ο Ευριπίδης Σαχπαζίδης, ο Νίκος
Αμοιρίδης και ο γράφων, ξεκινήσαμε
με στόχο την κορυφή Γιάλοβετς. Έναν
επιβλητικό βράχινο όγκο που δεσπόζει
στην περιοχή των Ιουλιανών Άλπεων. Η
διαδρομή ονομάζεται Via Comici και έχει
υψομετρική διαφορά 800 μέτρα και βαθμό
δυσκολίας VI. Πρόκειται για μια κόψη
με πολύ ιδιαίτερα κομμάτια, κάθετα και
δύσκολα, και με πολύ λίγες επαναλήψεις.
Οι περισσότερες από τις λίγες ασφάλειες
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που βρήκαμε επάνω σε αυτήν θα πρέπει
να ήταν του Comici.
Ο λόγος που επιλέξαμε αυτή τη διαδρομή
είναι ότι ανοίχτηκε τον Οκτώβριο του
1935, ενώ τρεις μήνες πριν, τον Ιούλιο,
ο Comici με την Escher είχαν ανοίξει τις
διαδρομές στο Στεφάνι του Ολύμπου.
Άρα, υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι που
μας συνέδεαν με αυτήν την διαδρομή.
Το εγχείρημα κράτησε 23 ώρες χωρίς
διακοπή. Η πρόσβαση στη διαδρομή έγινε
στις 05.00 π.μ. μέσα από μια άσχημη σάρα
και η αναρρίχηση ξεκίνησε στις 07.30 π.μ.
και τελείωσε στην κορυφή στις 22.00, και
κατόπιν η κατάβαση συνεχίστηκε μέχρι τις
05.00 π.μ. με καταρρίχηση από via ferrata.
Και οι δυο στόχοι στέφθηκαν με
επιτυχία διότι:
1ον: Στις σχοινοσυντροφιές υπήρχε
συνοχή που σημαίνει ότι η επιλογή
των ατόμων ήταν σωστή.
2ον: Δεν υπήρξε υπερεκτίμηση των
40

δυνατοτήτων μας.
3ον: Το πιο σημαντικό, σεβαστήκαμε το
βουνό που μας χάρισε τις καλύτερες
στιγμές.
Το βουνό δεν το κατακτούμε, μας δίνει
τις καλύτερες προϋποθέσεις για να
ζήσουμε συνταρακτικές στιγμές και να
περάσουμε καλά. Οι στόχοι και η εξέλιξη
δεν τελειώνουν ποτέ. Η νέα γενιά έρχεται
και τα βουνά τους περιμένουν για νέες
εμπειρίες και νέες επιτυχίες.
Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ
είναι ότι πάντοτε οι σύλλογοι παίζουν
το ουσιαστικό παιχνίδι και ό,τι κάνουμε
το χρωστούμε ως ένα μεγάλο βαθμό σε
αυτούς.
Εμείς, το λιγότερο που μπορούμε να
κάνουμε είναι να εκφράσουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ στο σύλλογό μας, τον ΣΕΟ, που
πίστεψε σε εμάς και μας στήριξε για να
πετύχουμε τους στόχους μας.
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Στην κορυφή του όρους Τriglav.
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Jalovec
Ιουλιανές Άλπεις
Κείμενο : Αμοιρίδης Νίκος
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Α

πό την πρώτη στιγμή της παρουσίας μας στη Σλοβενία έγινε σαφές ότι πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί για να πετύχουμε τον στόχο μας.
Μια κλίση της τροχαίας, στα σύνορα, μας
αναστάτωσε, αλλά μας επανέφερε στην
πραγματικότητα, θυμίζοντάς μας τι συνέβαινε παλιότερα όταν όλες αυτές τις
χώρες (ΠΓΔΜ, Σερβία, Κροατία,…) τις συνέδεε κοινή μοίρα (Γιουγκοσλαβία).
Αν εξαιρέσουμε τις πέντε ώρες αναμονής
στα σύνορα Σερβίας- Κροατίας η διαδρομή ήταν ευχάριστη με πολύ τραγούδι και
καλαμπούρι. Είχαμε ξεκινήσει ένα ταξί-
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δι που το δουλεύαμε εδώ και αρκετούς
μήνες. Στην ομάδα συμμετείχαν ο πρόεδρος του συλλόγου μας Πάρις Σκουτέλης, ο βοηθός εκπαιδευτή αναρρίχησης
Σαχπαζίδης Ευριπίδης και ο γράφων
Αμοιρίδης Νίκος. Στόχος μας η αναρρίχηση στην κορυφή Jalovec των Ιουλιανών Άλπεων μέσω της διαδρομής Via
Comici, βαθμού δυσκολίας VI+, υψομετρικής διαφοράς 800m και συνολικού
αναπτύγματος πάνω από 1000m.
Η διαδρομή είναι αλπικού στιλ, με ελάχιστες ασφάλειες, σε ένα συνηθισμένο για
εμάς υψόμετρο, αλλά σε ένα πεδίο που
δεν θυμίζει και πολύ Ελλάδα.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή.
Φτάσαμε στο camping που θα μας φιλοξενούσε, τη Δευτέρα το απόγευμα. Αφού
τακτοποιήσαμε τα πράγματά μας, πρώτη μας σκέψη ήταν να επισκεφτούμε το
Μουσείο Ορειβασίας (πόσο μειονεκτικά αισθάνθηκα) στο οποίο στεγάζεται και
το “Σπίτι των Οδηγών”. Υποθέσαμε ότι
ήταν το ιδανικό μέρος για να πάρουμε
πληροφορίες για το εγχείρημα μας. Η κυρία όμως που ήταν στην υποδοχή ενώ
ισχυριζόταν ότι μπορούσε να μας βοηθήσει, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος,
δεν μπορούσε. Ακολούθησε ξεκούραση,

φαγητό και προετοιμασία των υλικών για
την πρώτη μας προσπάθεια.
Το πρωί της Τρίτης κατά τις 5:00 φορτώσαμε το αυτοκίνητο και αναχωρήσαμε για το Jalovec ή έτσι νομίζαμε. Μετά
από μια διαδρομή περίπου μισής ώρας
σε έναν δασικό δρόμο και με τους Σλοβένους να τρέχουν σαν τρελοί, φτάσαμε
σε ένα σημείο με πολλά παρκαρισμένα
αυτοκίνητα. Όταν όμως ρωτήσαμε “ποια
κορφή είναι το Jalovec” αντικρίσαμε χαμένα βλέμματα και μετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε ότι δεν είναι εδώ και ότι
απέχει δυο ώρες με το αυτοκίνητο. Πλέον
τα χαμένα βλέμματα ήταν στα δικά μας
πρόσωπα. Από την άλλη όμως νιώσαμε
όμορφα βλέποντας τον θαυμασμό των
Σλοβένων αναρριχητών όταν άκουσαν
ότι θέλουμε να σκαρφαλώσουμε την Via
Comici.
Ξαναμπήκαμε στο αυτοκίνητο λοιπόν και
κατευθυνθήκαμε προς το χιονοδρομικό
κέντρο Tamar. Από εκεί ακολουθώντας
ένα μονοπάτι, διάρκειας περίπου μιας
ώρας, καταλήξαμε στο καταφύγιο. Αυτή
την φορά δεν χρειάστηκε να ρωτήσουμε
για την κορυφή, την βλέπαμε.
Επιβλητική ανάμεσα σε πολλές άλλες, με
μια κόψη που μαγνητίζει τα βλέμματα.
Ο υπεύθυνος του καταφυγίου μας καλωσόρισε και έδειξε τον ίδιο θαυμασμό
με τους Σλοβένους αναρριχητές για την
πρόθεση μας μόνο που μάλλον δεν μας
πίστεψε. Οι πληροφορίες που μας έδωσε ήταν για να ανέβουμε στην κορυφή
από την via ferrata αλλά ο χρόνος που
θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητος, απεδείχθη ότι ήταν λάθος. Δεν θα μπορούσε κάποιος, οποιοσδήποτε, όσο νέος και
γυμνασμένος και να ήταν να κάνει πέντε
ώρες για να προσεγγίσει τον βράχο, να
σκαρφαλώσει 800 μέτρα και να επιστρέψει για μπίρες.
Ξεκινήσαμε λοιπόν προσεκτικά και μελετώντας την κάθε μας κίνηση. Μετά από
ανάβαση δυο ωρών, μέσα από μια πολύ
κουραστική σάρα, φτάσαμε στο σημείο
εκκίνησης της διαδρομής. Ένα τσιγάρο,
να μην ξεχνάμε και τις κακές συνήθειες,
ετοιμασία των υλικών και ...πάμε.
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Η πρώτη σχοινιά ήταν προσέγγισης ουσιαστικά, χωρίς κάποια δυσκολία, μόνο
που μετά από έναν πρόχειρο υπολογισμό
που κάναμε είχαμε μπροστά μας περίπου
δυο ώρες για να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή και να επιστρέψουμε στο καταφύγιο. Μας περίμεναν για μπίρες... Ήταν
όμως προφανές ότι κάτι δεν μας έλεγαν
καλά όλοι όσοι επαγγελματικά είχαν κάποια εμπλοκή με την ορειβασία. Όλο και
περισσότερο σκεφτόμασταν ότι όλα αυτά
είχαν γίνει για να μας οδηγήσουν στην
ανάγκη να “πάρουμε” οδηγό βουνού.
Οι υπόλοιπες τρεις σχοινιές ήταν πολύ
μεγάλου αναπτύγματος (περίπου 50-60
μέτρων) με πολύ ψάξιμο για την εύρεση
της διαδρομής. Αυτό μας καθυστερούσε
αρκετά άλλα το χαμόγελο δεν έλειψε στιγμή από τα χείλη μας.
Είχε πάει 3:00 το μεσημέρι και αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να εγκαταλείψουμε
την προσπάθεια και να επιστρέψουμε εκ
νέου την μεθεπόμενη. Ραπέλ λοιπόν και

φεύγουμε. Μετά από όλα αυτά, μας έμειναν σαν θετικά από την όλη προσπάθεια
ότι ξέραμε τι έχουμε να συναντήσουμε και που να βασιστούμε. Μπαίνοντας
στο καταφύγιο οι λιγοστοί που ήταν εκεί
παρατηρούσαν εξεταστικά τους Έλληνες
που επέμεναν να σκαρφαλώσουν στην
Via Comici.
Χαλαρώσαμε με φαγητό και μπίρες και
μετά από σκέψη καταλήξαμε να διανυκτερεύσουμε στο καταφύγιο άλλη μία μέρα
ώστε να ξεκινήσουμε την ανάβαση το
πρωί της μεθεπομένης. Έτσι δε θα χάναμε χρόνο για την προσέγγιση του βράχου.
Έφτασε λοιπόν η μέρα της εξόρμησης.
Έγερση στις 5:30 και χωρίς κουβέντα
προε-τοιμασία για την διαδρομή που
τόσο καιρό είχαμε στον νου μας.
Η ανάβαση από το μονοπάτι έγινε με
αργό ρυθμό για έλεγχο των δυνάμεων
μας. Τα σχοινιά απλώθηκαν και όλα ξεκίνησαν πολύ καλά. Η διαδρομή ήταν σαθρή, γεμάτη με συντρίμματα από τις χει-
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μωνιάτικες παγωνιές και
χρειαζόταν μεγάλη προσοχή. Για να αποφύγουμε τραυματισμούς, λόγω
λιθοπτώσεων, σκαρφαλώναμε ο καθένας μόνος του
πράγμα το οποίο μας καθυστερούσε αλλά το ξέραμε και δεν ανησυχούσαμε.
Με αυτόν τον ρυθμό λοιπόν φτάσαμε στο σημείο
όπου κατά την πρώτη μας
προσπάθεια χάσαμε την
διαδρομή, εξ’ αιτίας ενός
παλιού καρφιού που μας
είχε μπερδέψει. Αριστερά στο δίεδρο λοιπόν και
συνεχίζουμε. Την ήρεμη
ατμόσφαιρα τάραξαν κάποιες άγνωστες φωνές
που επαναλάμβαναν δυνατά ελληνικά ονόματα
όπως Μανούσοοο, Γιάννηηη, Γιώργοοοοο. Ήταν
Σλοβένοι οδηγοί που είχαν μάθει για την προσπάθεια μας και ήρθαν να την
παρακολουθήσουν για την
περίπτωση που θα χρειαζόμασταν βοήθεια. Τους
είπαμε ότι όλα πάνε καλά
και έτσι η ησυχία επανήλθε στο βουνό.
Η προσπάθεια συνεχιζόταν και σχοινιά τη σχοινιά φτάναμε όλο και ποιο
κοντά στο στόχο μας. Τα
περάσματα, με βάση την
βαθμολόγια των σκίτσων
ήταν δύσκολα. Σχισμές
4+, σε σπορ πεδίο, θα τις
βαθμολογούσαν πολύ περισσότερο. Η επιλογή μας
τελικά να έχουμε δυο σακίδια αποδείχτηκε πολύ
έξυπνη γιατί έτσι αυτός
που σκαρφάλωνε επικεφαλής ήταν πιο άνετος.
Όταν φτάσαμε στο μεγάλο πατάρι εντυπωσιαστή48

καμε από το μέγεθος του.
Ακολούθησε τραβέρσα σε
σάρα (περίπου 150 μέτρα) η οποία από κάτω
δεν φαινόταν καθόλου
και μπροστά μας είχαμε
τις τελευταίες σχοινιές. Η
θέα από κάθε σημείο ήταν
απερίγραπτη. Ο ήλιος από
ώρα είχε χαθεί πίσω από
τα βράχια, η θερμοκρασία
είχε πέσει και ήταν αναγκαίο πλέον να σκαρφαλώνουμε με πουπουλένια
μπουφάν.
Πριν φτάσουμε στην προτελευταία σχοινιά που
έδινε την βαθμολογία 6+,
ακούσαμε τον θόρυβο
ενός ελικόπτερου. Ήταν
της διάσωσης που είχε
έρθει για έλεγχο - επιτήρηση και απομακρύνθηκε
όταν διαπίστωσε ότι όλα
πήγαιναν καλά. Το τσιγάρο που καπνίσαμε πριν
την σχισμή νομίζω ότι δεν
θα το ξεχάσω ποτέ. Από
την κούραση και το κρύο
τα χέρια μου έτρεμαν και
το χαμόγελο είχε χαθεί
όμως υπήρχε μια αίσθηση ασφάλειας που μόνο
σε σχοινοσυντροφιές που
“δένουν” μπορείς να βρεις.
Φαγητό δεν είχαμε πάρει
από επιλογή (μείωση του
βάρους των σάκων) και το
νερό ήταν λιγοστό, αλλά
παρ’ όλα αυτά δεν υπήρξε
γκρίνια και κακή διάθεση.
Το αντίθετο. Υπήρχε εμπιστοσύνη στον σύντροφο.
Είχε αρχίσει να σουρουπώνει όταν ο Πάρις ξεκίνησε για την τελευταία
ουσιαστικά σχοινιά. Η
εμπειρία και η δύναμή
του (που την βρίσκει άραγε) τον έβγαλαν μπροστά.

Στόχος μας η αναρρίχηση
στην κορυφή Jalovec
των Ιουλιανών Άλπεων
μέσω της διαδρομής
Via Comici, βαθμού
δυσκολίας VI+,
υψομετρικής διαφοράς
800m και συνολικού
αναπτύγματος πάνω από
1000m.
Η διαδρομή είναι αλπικού
στιλ, με ελάχιστες
ασφάλειες, σε ένα
συνηθισμένο για εμάς
υψόμετρο, αλλά σε ένα
πεδίο που δεν θυμίζει και
πολύ Ελλάδα.
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Ασφαλίζω εγώ αλλά δεν τον βλέπω γιατί
η διαδρομή ξεκινάει με μια τραβέρσα. Σε
λίγα λεπτά τον ακούω να βρίζει από χαρά.
Ναι είναι ο Πάρις που ξέρω. Την έβγαλε!
Επιτρέψτε μου κάποιο προσωπικό σχόλιο. Για μένα η διαδρομή αυτή ήταν - είναι ότι σημαντικότερο έχω κάνει στην
ορειβατική μου ζωή. Πρέπει να πω ένα
μεγάλο ευχάριστο στον Πάρι που πίστεψε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και
στον Ευριπίδη που πάντα χαμογελάει.
Στη διαδρομή μας και πάλι. Ακολουθώ
εγώ και μετά ο Εύρης. Η χαρά είναι έκδηλη και τα χαμόγελα ξαναήρθαν. Μια σχοινιά ακόμα. Μεγάλη αλλά σχετικά εύκολη.
Όταν το σκοτάδι άρχισε να πέφτει η διαδρομή είχε τελειώσει. Ανάβαση στην
κορφή λοιπόν. Δυο ώρες σκαρφάλωμα σε
αναρριχητικό μονοπάτι. Θέλαμε τόσο πολύ
να φτάσουμε στην κορφή που δεν έχω μνήμες. Απλά δυο ώρες σκαρφάλωμα. Και ναι,
στις 10:30 το βράδυ φτάσαμε στην κορυφή!
Skoutelis, Sahpazidis, Amiridis “VIA
COMICI” GREECE 25/8/2016 γράφει
στο βιβλίο της κορυφής.

Χωρίς πολλή καθυστέρηση ξεκινήσαμε
για την επιστροφή μέσω via ferrata σε
κάποια σημεία άλλα και καταρρίχηση
μέσα από λούκια. Η κούραση και η νύχτα
έκαναν την προσπάθεια αρκετά επίπονη.
Δεν επιτρεπόταν χαλάρωση ακόμα, γιατί
το ατύχημα καραδοκούσε. Το δύσκολο σε
αυτό το χρονικό σημείο δεν είναι να ελέγξει κανείς το σώμα αλλά το νου. Κούραση,
νύχτα, εφορία και επικίνδυνο πεδίο είναι
παράγοντες που ανεβάζουν στα ύψη την
επικινδυνότητα. Όλα όμως πήγαν καλά.
Μετά από περίπου τρεις ώρες φτάσαμε
στο μονοπάτι. Από την κούραση και την
χαλάρωση (που τώρα επιτρεπόταν) σκοντάφτοντας και πέφτοντας συνεχίζαμε.
Έπρεπε να επιστρέψουμε στο καταφύγιο
Tamar γιατί το νερό είχε τελειώσει από
ώρα και έτσι η διανυκτέρευση στο καταφύγιο ανάγκης θα ήταν πολύ δύσκολη.
Φτάσαμε κατά τις πέντε τα χαράματα
μετά από προσπάθεια που κράτησε 23
ώρες. Ευχαριστούμε τον ΣΕΟ για την
στήριξή του άλλα και τους δικούς μας για
την υπομονή τους.
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Στα βουνά της
Θεσπρωτίας
Κείμενο : Νηφάλιος Οινόφλυξ
Φωτογραφίες: Θανάσης Μπαλτατζής,
Νίκος Παπαδόπουλος
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Η

καλή μέρα από το πρωί φαίνεται… Δεν πρόλαβε καν ο οδηγός να παρκάρει το λεωφορείο
στην πλατεία Αριστοτέλους και
διεπίστωσε βλάβη σοβαρή. Με λίγα λόγια
το όχημα βγήκε BLR (ακρώνυμο του Beyond Local Repair) ή επί το ελληνικότερον, ΠΕΕ (Πέραν Επιτοπίου Επισκευής)
όπως λέγαμε και στο στρατό. Όχι, δεν
είμαι προληπτικός, απλώς ασυναίσθητα
πέρασε από το μυαλό μου ότι κάτι θα πήγαινε στραβά.
Το πρακτορείο αντικατέστησε άμεσα το
χαλασμένο όχημα με άλλο και με καθυστέρηση μόλις μισής ώρας άρχιζε το ταξίδι μας για την όμορφη Θεσπρωτία. Η
Εγνατία οδός έχει εκμηδενίσει πλέον τις
αποστάσεις κι έτσι σε τέσσερις περίπου
ώρες βρισκόμασταν ήδη έξω από το χωριό Γλυκή. Οι συνεχείς ανακάμπτοντες
ελιγμοί (φουρκέτες) δεν στάθηκαν εμπόδιο για τον έμπειρο οδηγό μας ο οποίος,
με χαρακτηριστική άνεση θα έλεγα, κατάφερε τελικά να ανεβάσει το μακρύ 60άρι
πούλμαν στο μαρτυρικό Σούλι, το ένα
από τα τέσσερα χωριά της συμπολιτείας
Τετραχωρίου Σουλίου (τα υπόλοιπα τρία
είναι η Σαμονίβα, η Κιάφα και το Αβαρίκο).
Στην είσοδο του χωριού, έξω από το δημοτικό κατάστημα, μας υποδέχτηκε ο κύριος Ευθύμιος Τόκας ο οποίος μας μίλησε για την ιστορία του χωριού. Αμέσως
μετά αποτίσαμε φόρο τιμής στον χώρο
που βρίσκονται οι προτομές ορισμένων
εκ των ηρώων του και ξεκινήσαμε την
πορεία μας.
Αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση
καθώς βαδίζουμε είναι τα πολλά πηγάδια. Παλιά υπήρχαν γύρω στα τετρακόσια αλλά σήμερα τα περισσότερα έχουν
αφεθεί στη μοίρα τους και καταρρέουν.
Απ’ ότι μαθαίνουμε δεν επρόκειτο για
πραγματικά πηγάδια αλλά για στέρνες
όπου συγκέντρωναν το βρόχινο νερό με
την βοήθεια υπόγειων πήλινων σωλήνων. Κατευθυνόμαστε προς το Κούγκι,
ένα λόφο όπου πλάι στην κορυφή του
στέκει η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, ο τελευταίος προμαχώνας των Σουλιωτών μετά την ήττα τους από τον Αλή
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Πασά και την αποχώρησή τους από την
περιοχή. Εδώ μέσα σ’ αυτήν την εκκλησιά, σύμφωνα με τα πολεμικά απομνημονεύματα του Φιλικού Περραιβού, την
12η Δεκεμβρίου του 1803 είχαν ταμπουρωθεί ο καλόγερος Σαμουήλ και πέντε
ακόμη άνδρες, οι οποίοι προκειμένου
να μην συλληφθούν ζωντανοί πυροδότησαν την μπαρουταποθήκη και θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια μαζί με πολλούς
Τούρκους.
Περνάμε από τη Σαμονίβα και αρχίζουμε να ανηφορίζουμε προς το κάστρο της
Κιάφας που είχε κτίσει ο Αλή Πασάς
μετά τον διωγμό των Σουλιωτών, ώστε να
μην ξαναπατήσουν εκεί το πόδι τους. Αρκετοί απέφυγαν, και σωστά, την οδυνηρή
ανάβαση και πήραν το μονοπάτι για το
Γλυκή.
Μία η ώρα, ντάλα μεσημέρι. Διανύουμε
περίοδο καύσωνα και η αφόρητη ζέστη
μού προκαλεί έντονη εφίδρωση με αποτέλεσμα να καταναλώσω ήδη όλο το νερό
που είχα μαζί μου. Ευτυχώς όμως βρήκα
βρύση λίγο πιο πάνω, όπου αφού ήπια
μονοκοπανιά ενάμισι λίτρο και νταλάκιασα, συνέχισα την έντονα ανηφορική
πορεία προς το κάστρο.
Είχα σχεδόν φτάσει στην πύλη όταν
ένιωσα ξαφνικά δυσφορία. Ήταν τόσο
έντονη που με ανάγκασε να σταματήσω
και να καθίσω στη σκιά ενός πουρναριού.
Η φίλη Ελένη που προηγείτο αντελήφθη
αμέσως το συμβάν και μου προσέφερε ένα φακελάκι με ηλεκτρολύτες. Προς
στιγμήν έκανα τον δύσκολο, δεν μου είχε
ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησα ότι είχα σοβαρό
πρόβλημα και απεδέχθην την προσφορά.
Μερικά λεπτά αργότερα ένιωθα καλύτερα
και βρισκόμουν πάλι με την ομάδα μέσα
στο κάστρο.
Μέρες μετά έμαθα ότι αυτό που κόντεψα να πάθω λέγεται ιατρικώς δηλητηρίασις εξ ύδατος. Η απώλεια ηλεκτρολυτών
από την έντονη εφίδρωση και η μαζική
πρόσληψη νερού, μου προκάλεσαν υπονατριαιμία, μερικά από τα συμπτώματα
της οποίας είναι ζάλη, πτώση της αρτηριακής πίεσης, λήθαργος, κώμα μέχρι και
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αφήνοντας το Κούγκι. (επάνω)
Ο ποταμός Αχέρων.
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Στην κορυφή του Γκορίλα.
θάνατος. Γι’ αυτό και οι σοφοί αγρότες
όταν πήγαιναν στα αλώνια, κουβαλούσαν
μαζί τους πάντα εκτός από το νερό και
παστές σαρδέλες.
Τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά το θέμα με
τις προλήψεις ίσως πρέπει να το ξαναδώ,
άσχετα αν ξεγέλασα τον Χάρο στον χώρο
του ως δεύτερος Μένιππος.
Βαδίζουμε σε ένα πανέμορφο μονοπάτι
που κινείται παράλληλα με τον ποταμό
Αχέροντα. Από εδώ και πέρα η ομάδα
διασπάται. Ήδη αρκετοί, κοντά στο γεφύρι του Ντάλα, άρχισαν να ψάχνουν
τα πλέον κατάλληλα σημεία στις όχθες
του για να βουτήξουν στα πεντακάθαρα
νερά. Άλλοι πιο κάτω, μετά τη σκάλα της
Τζαβέλαινας, επιλέγουν να κατέβουν
κάθετα στο ποτάμι και άλλοι όπως εγώ
ακολουθούμε τον ασφαλτόδρομο προς
το χωριό Γλυκή, το οποίο σύμφωνα με
τα «Γεωγραφικά» του Στράβωνα πήρε το
όνομά του από τον «Γλυκό Λιμένα» που
βρισκόταν λίγο πιο κάτω, στις εκβολές
του Αχέροντα. «Γλυκύς λιμήν εις ον εμβάλ54

λει ο Αχέρων ποταμός ρέων εις την Αχερουσίαν λίμνην και δεχόμενος πλείους ποταμούς
ώστε και γλυκαίνειν τον κόλπον». Η τοπική
βέβαια παράδοση υποστηρίζει ότι ένας
κακός δράκος είχε μολύνει τα νερά των
πηγών του Αχέροντα αλλά τον σκότωσε
ο άγιος Δονάτος, με αποτέλεσμα τα νερά
να ξαναγίνουν γλυκά και το κοντινότερο
χωριό να ονομαστεί Γλυκή. Μετά από
μια σύντομη βουτιά κατέληξα σε παραχερόντιο αναψυκτήριο προς αναπλήρωσιν
των επιπλέον απωλεσθέντων ηλεκτρολυτών με μπίρες, τι άλλο…
Είχε πλέον κατέλθει αμφιλύκη όταν αφήσαμε πίσω τον ανεπανάληπτο Αχέροντα
και κινήσαμε για να δειπνήσουμε σε ταβέρνα του χωριού Χρυσαυγή ή Βέλλιανη
για τους ιθαγενείς.
Όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας
μάλλον απέτυχε και εδώ η μετονομασία. Οι
ιθύνοντες θεωρώντας ότι το παλιό του όνομα είναι σλαβικής προέλευσης το άλλαξαν
σε Χρυσαυγή. Ανάμεσα στις αναφορές για
την προέλευση του ονόματος «Βέλ(λ)ιανη»,
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

αξίζει να αναφέρουμε την άποψη του καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου των
Ιωαννίνων Σωτηρίου Δάκαρη που έγραφε
το 1972 («Θεσπρωτία» σελ. 39): Το σημερινό
όνομα «Βέλλιανη», δεν φαίνεται άσχετο προς
το Ελέα, αν λάβουμε υπόψη ότι και η Ελέα
της Λευκανίας στην Κάτω Ιταλία ονομάζεται
ως σήμερα «Velia» και ήταν κτισμένη στις
εκβολές ποταμού, η δε περιοχή ονομαζόταν
επίσης «Ελεάτις» και οι κάτοικοι «Ελεάται».
Η ταβέρνα βρισκόταν σε ένα πολύ όμορφο χώρο, μέσα στο πράσινο, και διέθετε
εξαιρετικά εδέσματα όπως προβατίσιο
κοντοσούβλι, βραστή σαλάτα με βλίτα,
γλιστρίδα και κολοκυθάκια καθώς επίσης
γαλοτύρι και υπέροχο κόκκινο κρασί Ζίτσας.
Αποκαμωμένοι πλην πλήρεις από πάσης απόψεως καταλήγουμε στην όμορφη
Παραμυθιά και μοιραζόμαστε ανάμεσα
στο νεότευκτο ξενοδοχείο Θέασις και το
αρχοντικό Ρίγγα. Εντελώς συμπτωματικά
με το που πήραμε τα κλειδιά κόπηκε το
ρεύμα! Εδώ ίσως ταιριάζει περισσότερο
η λαϊκή ρήση «ενός κακού μύρια έπονται»…

Καμία σχέση με superstitions.
Προς αποφυγήν ετέρας υπονατριαιμίας ή θερμοπληξίας απεφασίσθη για την
επόμενη μέρα να ξυπνήσουμε νωρίτερα
ώστε να κερδίσουμε λίγες ώρες δροσιάς.
Ξημέρωσε Κυριακή και είμαστε τυχεροί.
Επικρατεί συννεφιά και η θερμοκρασία
έχει πέσει αισθητά. Δημιουργήθηκαν
τρεις ομάδες. Η πρώτη με αφετηρία το
Ελευθεροχώρι θα ανέβει στην κορυφή
του όρους Γκορίλα (σλαβ. γκορ=βουνό)
1658 μ., ανατολικά της Παραμυθιάς, και
θα διασχίσει όλη την κορυφογραμμή.
Μια απαιτητική πορεία που μου έφερε στη μνήμη αντίστοιχη εξόρμηση του
ΣΕΟ το Πάσχα του μακρινού 2005. Θυμάμαι τότε μετά την φυσιολογική ανάβαση
στην κορυφή, με αφετηρία το ίδιο χωριό,
ακολούθησε μια περιπετειώδης και εξαντλητική κατάβαση στην Αγία Κυριακή
(Πόποβο) μέσα από διαρκείς σάρες και
χιονούρες.
Η δεύτερη ομάδα θα επισκεφτεί το Νεκρομαντείο, την Πάργα και στη συνέχεια θα συναντήσει στην Ακρόπολη της

Κατηφορίζοντας προς την Ελέα.
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Το σπήλαιο του Αγίου Αρσενίου.
αρχαίας Ελέας την πρώτη ομάδα και
όλοι μαζί θα επιστρέψουν στην Παραμυθιά.
«Η Ελέα υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της
Θεσπρωτίας και ιδρύθηκε το 350 π. Χ. Ο
οικισμός της καταλάμβανε μια έκταση 105
στρεμμάτων και οι κάτοικοι του ευημερούσαν εκμεταλλευόμενοι τις εύφορες κοιλάδες
του Αχέροντα και του Κωκυτού μέχρι το
168 π. Χ. που ηττήθηκαν από τους Ρωμαίους. Σήμερα σώζονται τμήματα των τειχών
πάχους 3,5 μ. και μέσου ύψους τα 7 μ. ως
επίσης λείψανα οικιών, δημοσίων κτηρίων,
αγοράς και θεάτρου».
Πάντως εγώ για καλό και για κακό αποφάσισα να μην συμμετάσχω στη μεγάλη
πορεία και ούτω πως ωρίσθην, τύποις,
αρχηγός της τρίτης ομάδας. Πραγματικοί
αρχηγοί ήσαν δυο ευγενέστατοι νεαροί
Βελλιανίτες, ο Δημήτρης Λώλος και ο
εξάδελφός του Δημήτρης Λώλος επίσης.
Η δική μας πορεία ξεκινά από την Παραμυθιά με στόχο το σπήλαιο – ασκηταριό
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του Αγίου Αρσενίου στα 1200 μ. κάτω
από την κορυφογραμμή του Γκορίλα.
Το καλοφτιαγμένο μονοπάτι που ακολουθούμε ανοίχτηκε σχετικά πρόσφατα
και είναι ιδιαίτερα ανηφορικό. Η εμφανής κόπωση όμως μετριάζεται χάρη
στα πανέμορφα αγριολούλουδα που συναντάμε στο διάβα μας και τις ευωδιές
που αναδύουν το τσάι του βουνού, το
ασφακίδι (φασκόμηλο), η ρίγανη και το
θυμάρι. Παρέα μας εκατοντάδες καφετιές
πεταλούδες ίδιες μ’ αυτές που τον Ιούνιο είχαν εισβάλλει κατά χιλιάδες και σε
αστικές περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη.
Ο ήπιος χειμώνας ευνόησε την εκκόλαψη των περισσότερων αυγών τους και η
έλλειψη θηρευτών επέτρεψε στις προνύμφες (κάμπιες) να μεταμορφωθούν σε χρυσαλλίδες και στη συνέχεια σε πεταλούδες
για να ξαναρχίσουν την παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για την Lymantria
dispar L. ένα πολυφάγο έντομο με κύριο
ξενιστή το πουρνάρι. Οι κάμπιες της καταβροχθίζουν την άνοιξη τους νεαρούς
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βλαστούς, το φύλλωμα, και τα άνθη θάμνων και δένδρων με αποτέλεσμα να
περιορίζουν στο ελάχιστο την διαθέσιμη
βοσκήσιμη ύλη, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους κτηνοτρόφους οι
οποίοι αναγκάζονται να αγοράσουν ζωοτροφές για να θρέψουν τα ζωντανά τους.
Έχοντας καλύψει μια υψομετρική διαφορά περίπου 500 μέτρων φτάνουμε στη θεόρατη σπηλιά με το εκκλησάκι του Αγίου
Αρσενίου. Η θέα είναι μοναδική. Στο βάθος του ορίζοντα η Κέρκυρα και οι Παξοί
και κάτω από τα πόδια μας ο κάμπος της
Παραμυθιάς. Αν συνεχίζαμε το μονοπάτι θα φτάναμε λίγο πιο πάνω στη θέση
Σταυρός (όνομα και πράγμα) σε ένα διάσελο του Γκορίλα, απ’ όπου μπορεί κανείς να ακολουθήσει τρία μονοπάτια. Το
ένα οδηγεί προς την κορυφή, το δεύτερο
προς τον αρχαιολογικό χώρο της Ελέας
και το τρίτο, το παλιότερο και σημαντικότερο όλων στα Σουλιοτοχώρια (για πάρα
πολλά χρόνια υπήρξε ο μοναδικός δίαυλος επικοινωνίας με την Παραμυθιά).

Ξεδιψάμε πίνοντας καθαρό, φυσικά φιλτραρισμένο, νερό από μια μικρή στέρνα
εντός του σπηλαίου και καθώς ξαποσταίνουμε ακούμε με ενδιαφέρον από τους
Αμφιτρύωνες τους θρύλους και την ιστορία της περιοχής.
Καθώς ανηφορίζαμε μας έκανε εντύπωση ένας πελώριος πελεκημένος βράχος το
«Λιθάρι της Μονοβύζας».
«Ένας από τους θρύλους μιλά για μια βασίλισσα που αποκολλούσε και λάξευε βράχους στην περιοχή προκειμένου να κτίσει
τα κυκλώπεια τείχη του κάστρου της. Ήταν
γιγαντιαίων διαστάσεων καταγόμενη από
τους παλιούς Έλληνες, τους Ελλένηδες, με
υπερφυσικές δυνάμεις και μάλιστα αμαζόνα
με κομμένο τον ένα μαστό για να εξακοντίζει
καλύτερα το δόρυ ή να χρησιμοποιεί πιο άνετα το τόξο. Την ώρα που πελεκούσε το τεράστιο αυτό λιθάρι τής μηνύσανε ότι ο γιός της
Ίουλος είχε τραυματιστεί σοβαρά στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα το χωριό Γκρίκα
(αρβαν. λαιμός, πέρασμα). Τα παράτησε όλα
και έτρεξε να τον βοηθήσει αλλά δυστυχώς

Άποψη της Σαγιάδας.
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δεν τον πρόλαβε ζωντανό».
Πιο κει πάνω στο απότομο μονοπάτι που
συνέδεε την Βέλλιανη, μέσω της διάβασης Σταυρού, με τα Σουλιοτοχώρια στέκει άλλος ένας ξεκομμένος βράχος με το
αρχαιοπρεπές όνομα «Κιόνι του Ζοργιάννη».
«Μέχρι και τη δεκαετία του 1950, κυρίως
οι Βελιανίτες, επειδή δεν είχαν ωρολόγια,
χρησιμοποιούσαν αντί αυτών το Κιόνι του
Ζιοργιάννη. Έτσι κατά τους θερινούς μήνες οι εργαζόμενοι στο κάμπο, ξενοδουλευτάδες και μη, σταματούσαν την εργασία τους
για μεσημέρι, όταν ο ήλιος χτυπούσε στη δυτική πλευρά του. Τότε η ώρα, σύμφωνα με
τα σημερινά ωρολόγια, ήταν 13.00”.  
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΣΤΟ ΣΚΑΛΟ
Κι όταν ο ήλιος έσκαγε
στο Κιόνι του Ζοργιάνη,
άφην’ η κόρη το τσαπί
και πήγαινε στον ίσκιο,
να ετοιμάσει το ψωμί,
να στρώσει το μαντίλι,
να κόψει φέτες το κουστό,
ν’ ανοίξει τους τροβάδες,
να βάλει στο χαλκό νερό,
απ’ την πηγή του Πόρου,
να ξεσκεπάσει τα γουδιά,
να φαν οι δουλευτάδες.
Το ποίημα είναι απ’ την ποιητική συλλογή του Μάριου Αν. Μπίκα : « Τα Τσάχαλα », Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 95.
Κάτω στον κάμπο, επί Μεταξά, είχε κατασκευαστεί, μυστικά, ένα αεροδρόμιο
αποκαλούμενο φάντασμα το οποίο κατά
την περίοδο 1940 - 41 χρησιμοποιήθηκε
επιτυχώς κυρίως από την αγγλική ΡΑΦ
ως βάση για επιδρομές σε στόχους των
Ιταλικών δυνάμεων.
Μετά την ενδιαφέρουσα πορεία επιστρέψαμε στην Παραμυθιά και οι περισσότεροι της ομάδας πετάχτηκαν για ένα καφεδάκι στην όμορφη Πάργα.
Εγώ δεν ενέδωσα στις σειρήνες και προτίμησα να περιηγηθώ μέσα στο καυτό
απομεσήμερο στα στενά της Παραμυθιάς.
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Το σημερινό όνομά της, η πόλη, κατά
μια εκδοχή, το οφείλει στην Παναγιά την
Παρηγορήτρια (παρηγοριά = παραμυθία)
και κατά μια άλλη, πιο πειστική κατά την
γνώμη μου, στη γειτνίασή της με τον ποταμό Θύαμη νυν Καλαμά (Παραθυαμία –
Παραμυθιά).
Ξεκίνησα με την εντυπωσιακή μονή της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου του 14ου αιώνα. Ακολούθησε το εγκαταλελειμμένο
στην τύχη του βυζαντινό λουτρό, ένα από
τα έξι που υπάρχουν στη χώρα, και στη
συνέχεια το επιβλητικό δημοτικό σχολείο, δωρεά του Σωτηρίου Βούλγαρη,
ενός Βλάχου Καλαρρυτινού, ιδρυτού του
γνωστού διεθνώς οίκου κοσμημάτων
BULGARI που γεννήθηκε το 1857 στην
Παραμυθιά.
Εν τω μεταξύ κατέφθασαν οι ορειβάτες,
ταλαιπωρημένοι πλην ενθουσιασμένοι
από την εμπειρία τους στον Γκορίλα, μαζί
με τους περιηγητές της Πάργας κι έτσι
όλοι μαζί επισκεφθήκαμε κάποια από τα
αξιοθέατα της πόλης όπως τον πύργο
του ρολογιού. Το περίεργο αυτό ρολόι
(ήχου) που το δώρισε στην Παραμυθιά η
οικογένεια εθνικών ευεργετών Μαρούτση το 1750 δεν έχει δείκτες, αλλά μια
καμπάνα που κτυπά τις ακριβείς ώρες.
Έτσι για να γνωρίζει κανείς την ώρα δεν
είναι απαραίτητο να βρίσκεται στο οπτικό του πεδίο, απλώς μετρά τους κτύπους
της καμπάνας. Την λειτουργία του ρολογιού μας περιέγραψε ο συντηρητής και
κουρδιστής του κος Καλογήρου Γεώργιος παρουσία της θυγατρός του, η οποία
οσονούπω θα αναλάβει και θα συνεχίσει
την παράδοση. Συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε την περιήγησή μας επισκεπτόμενοι την Κούλια των Μπονολάτων
έναν εντυπωσιακό πέτρινο, πενταόροφο
πύργο (οχυρωμένη κατοικία) ύψους 26
μέτρων που κτίστηκε προς τα τέλη 18ου
αιώνα. Ακολούθησε δείπνο σε ταβέρνα
της περιοχής και ύπνος.
Την επόμενη μέρα κινήσαμε για το χωριό
Σμέρτος βόρεια της Ηγουμενίτσας. Ακολουθήσαμε το μονοπάτι που ξεκινά έξω
από το χωριό και κατευθυνθήκαμε προς
τον λόφο Ξηροβουνίου, στην κορυφή
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του οποίου στέκει ακόμη το ερειπωμένο
σαράι του Τουρκαλβανού Αμπιντίν Πασά
Ντίνο, διατελέσαντος διοικητού του αρχιπελάγους (Αιγαίου) από το 1893 μέχρι το
1908 επί Αβδούλ Χαμίτ. Εγγονός του ήταν
ο Αλή Ντίνο γεννημένος στην Πρέβεζα το
1890, ένας κοσμοπολίτης με σπουδές στη
Σορβόνη, δυο φορές εκλεγμένος βουλευτής Πρέβεζας και σημαντικός σκιτσογράφος της εποχής του. Ακριβώς από κάτω,
στην πλαγιά του λόφου, διακρίνει κανείς
τα ερείπια από το εγκαταλελειμμένο τσάμικο χωριό Λιόψη. Συνεχίζουμε στο μονοπάτι με την εκπληκτική θέα προς τις
εκβολές του Καλαμά και μετά από πορεία 5 περίπου χλμ. αντικρίζουμε, κρυμμένο μέσα στο δάσος, άλλο ένα ερειπωμένο παραδοσιακό χωριό που το έχουν
σχεδόν καταπιεί οι κισσοί, την Παλιά
Σαγιάδα. Το χωριό κάηκε από τους Γερμανούς και τους Τσάμηδες το 1943 και
οι Έλληνες κάτοικοί του αναγκάστηκαν
να το εγκαταλείψουν. Για άγνωστους λόγους όταν αργότερα επέστρεψαν δεν το

επανακατοίκησαν αλλά δημιούργησαν
νέο χωριό στην παραλία, την σημερινή
Σαγιάδα. Το όνομά της κατά πάσα πιθανότητα το οφείλει στις σημαντικές αλυκές που υπήρχαν εκεί κατά τον μεσαίωνα
[saliades (ενετ. αλυκές από το sale=αλάτι)
– σαγιάδες].
Η τριήμερη εξόρμηση πλησίαζε στο τέλος
της. Μπανάκι και ψαρομεζέδες στο Σκάλωμα και δυστυχώς επιστροφή στη ζέστη και
την υψηλή υγρασία του κλεινού άστεως.
*Οι αναφορές στους θρύλους και την ιστορία
της περιοχής είναι του ιστορικού Μάριου
Μπίκα από τον ιστότοπο ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ.
*Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την δήμαρχο κα
Μπραΐμη Σταυρούλα ως επίσης την έλκουσα την καταγωγήν από το Καρυώτι (παρά
την Παραμυθίαν) Ασημένια Σιώχου και
τον υπερδραστήριο σύζυγό της και έφορο
αναβάσεων του ΣΕΟ Δημήτρη Μπαλντούμη για την προσφορά τους στην επιτυχία της
εξόρμησης.

Το σαράι Ντίνο πάνω από τη Λιόψη.
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Αργυρόκαστρο
-Μουργκάνα
Ταξίδι στην φύση, ταξίδι στην ιστορία
Κείμενο-Φωτογραφιες : Νίκος Παπαδόπουλος

Τ

ο μικρό λεωφορείο πού μας παρέλαβε από τα Γιάννενα διασχίζει
ασθμαίνοντας τον στενό ηπειρωτικό
δρόμο ανάμεσα στον Κασιδιάρη και το
Κουτσόκρανο. Οι επιβάτες, μια νυσταγμένη ομάδα 20 ανθρώπων, προσπαθούμε
να συνέλθουμε από το πρωινό ξύπνημα.
Άλλωστε τα σύνορα είναι κοντά μας και
πρέπει να ετοιμαστούμε για τον έλεγχο
των διαβατηρίων.
Στα σύνορα μας ρωτάνε πού πηγαίνουμε.
- Στο Αργυρόκαστρο, απαντάει ο επικεφαλής της ομάδας Βασίλης Αθανασιάδης.
Είμαστε ορειβάτες από την Πρέβεζα και μαζί
με 6 συντρόφους μας του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης
θα επιχειρήσουμε αύριο να προσεγγίσουμε
την κορυφή της Μουργκάνας από την Αλβανική πλευρά.
Μας εύχονται καλό ταξίδι και μας αφήνουν να προχωρήσουμε προς το Αλβανικό
φυλάκιο. Αφού καταφέρνουμε να περισώσουμε από τους τελωνειακούς το κρασί,
πεσκέσι του Δημήτρη Μπαλντούμη και
της συζύγου του Μένιας στους Πρεβεζάνους φίλους μας, ξεχυνόμαστε στον Βορειοηπειρωτικό κάμπο.
Ο Δημήτρης πού είχε γνωρίσει τους Πρεβεζάνους το προπερασμένο καλοκαίρι στα
υψίπεδα του Πόντου είναι ο καταλύτης της
Βαλκανικής μας περιπέτειας. Η γνωριμία,
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δική μου και της Ελένης, με τον Βασίλη
από μια παλιότερη εξόρμησή μας, συνετέλεσε ώστε να συμπληρώσουμε την παρέα
συμπαρασύροντας μαζί μας τον Γιάννη
και την Κατερίνα.
Το λεωφορείο περιδιαβαίνει την κοιλάδα
της Δ(ε)ρόπολης παρακολουθώντας την
πορεία του ποταμού Δρίνου προς το Τεπελένι, εκεί όπου θα ανταμώσει με τον
Αώο στο μακρύ ταξίδι του τελευταίου προς
την Αδριατική. Οι πινακίδες στο δρόμο
στρέφουν τα βλέμματα στα χωριουδάκια
με τα ελληνικά ονόματα παρατεταγμένα
στους πρόποδες των ξερών και επιβλητικών βουνών πού ορίζουν την κοιλάδα. Στα
ανατολικά, πέρα από το ποτάμι, ορθώνεται
το Μπουρέτο και βορειότερα τα βουνά
της Λούντζης. Στα δυτικά η χαμηλή οροσειρά του Πλατοβουνιού (Μάλι Γκερτ)
εκτείνεται σε όλο το μήκος αυτής της στενής λωρίδας γης.
Το Αλβανικό τοπίο δεν άλλαξε δραματικά
στα χρόνια πού έχω να επισκεφτώ την
χώρα. Η ύπαιθρος μοιάζει εγκαταλειμμένη μετά την μαζική φυγή των Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα την δεκαετία του
90. Ακαλλιέργητες εκτάσεις, ακαλαίσθητα
παρόδια κτίσματα, διάσπαρτα μπούνκερς
απομεινάρια της εποχής της Αλβανικής
απομόνωσης.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Η είσοδος στο Αργυρόκαστρο είναι απογοητευτική. Ημιτελή κτίσματα, συνεργεία
αυτοκινήτων, εγκαταλειμμένες αποθήκες,
θορυβώδης και άναρχη κίνηση στους
δρόμους.
Αφήνουμε τα πράγματά μας στο ξενοδοχείο και παίρνουμε τον δρόμο προς την
παλιά πόλη και το κάστρο, όταν έξαφνα σε
μια ανηφορική στροφή έρχεται η αποκάλυψη.
Το Αργυρόκαστρο των περίπου 30.000
κατοίκων, δικαιολογεί πλήρως τον τίτλο
της “πόλης μουσείο” που του αποδόθηκε.
Σμιλεμένη εξολοκλήρου από πέτρα, η πόλη
απλώνεται αμφιθεατρικά σε οκτώ λόφους
κάτω από το επιβλητικό κάστρο πού την
χαρακτηρίζει.
“Ο Εβλιγιά που προπορεύεται σταματά το άλογο του μπροστά στην πέτρινη βρύση, ξεπεζεύει και αφού δροσίζεται σηκώνει το κεφάλι του
να θαυμάσει το κάστρο και τα πέτρινα αρχοντόσπιτα με τα σαχνισιά και τα πολλά περιμετρικά παράθυρα που βρίσκονται στη σκιά
του. Σημειώνει κάτι βιαστικά στο τεφτέρι του
και ακολουθεί με την ματιά του τα φύλλα που
σηκώνει ο βοριάς από το καλντερίμι να στροβιλίζονται στον αέρα ανάμεσα στα ξύλινα χαγιάτια και πάνω από τις στέγες από λαξεμένη
πέτρα”.
Ο παγωμένος αέρας απ’ το Τσαγιούπι,
την παγωμένη κορυφή των απέναντι βουνών της Λούντζης, με χτυπάει στο πρόσωπο και προσπαθεί να με επαναφέρει
στο σήμερα καθώς το μυαλό μου ταξιδεύει σε άλλες εποχές, βαθιά μέσα στο Βαλκανικό παρελθόν. Βρίσκω τον εαυτό μου
καθισμένο στο χαγιάτι της οικίας Ζεκάτε,
σύγχρονο περιηγητή, να αγναντεύει αυτήν την αναπάντεχη έκρηξη της πέτρας. Η
οικία, είναι ένα πυργόσπιτο με δίδυμους
πύργους χτισμένο το 1812 από έναν αξιωματούχο του Αλή πασά και η κυρία Βοισάβα, μακρινή απόγονος του, μας ξεναγεί
στο κτίριο με τους τρείς ορόφους και την
εσωτερική πέτρινη σκάλα, δείχνοντας μας
τα δωμάτια με το πλούσιο διάκοσμο, την
στέρνα, τα θερμά λουτρά, την κουζίνα και
τις αποθήκες τροφίμων.
Περιδιαβαίνουμε το ιστορικό κέντρο της
πόλης, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
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κληρονομιάς της UNESCO από το 2005,
χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραδοσιακής βαλκανικής αρχιτεκτονικής του
18ου – 19ου αιώνα. Στα μικρομάγαζα με
την αισθητική της δεκαετίας του 50 που
συναντάμε, αναγνωρίζουμε την Ελλάδα
της παιδικής μας μνήμης. Οι μαγαζάτορες που στέκονται στο κατώφλι τους, μας
απευθύνονται στη γλώσσα μας συντελώντας έτσι στην οικειότητα της ατμόσφαιρας.
Την ατμόσφαιρα και το «χρώμα» της πόλης, περιγράφει μοναδικά ο Ισμαήλ Κανταρέ, γνήσιο τέκνο της, σε ένα από τα
βιβλία του (Chronicle in Stone, 1971), που
εξελίσσεται στο Αργυρόκαστρο. Τέκνο του
Αργυρόκαστρου ήταν και ο Ενβέρ Χότζα,
άλλοτε κραταιός ηγέτης της χώρας, η ανάμνηση του οποίου διατηρείται ζωντανή
στα φλιτζάνια του καφέ με την φωτογραφία του πού πωλούνται στα μαγαζάκια του
ιστορικού κέντρου ως memorabilia της
εποχής της κυριαρχίας του.
Το κάστρο, σημαντικό τοπόσημο της πόλης, απέκτησε την σημερινή του μορφή
στον 13ο αιώνα, όταν η περιοχή ήταν
υπό βυζαντινή κυριαρχία. Ο Αλή Πασάς
το χρησιμοποίησε σαν φρούριο του Οθωμανικού στρατού, το κομμουνιστικό καθεστώς στέγασε εδώ Μουσείο Αρμάτων
και φυλακές ενώ σήμερα διεξάγεται σε ένα
πλάτωμά του το Εθνικό Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής. Περπατάμε με δέος
στους πλακόστρωτους διαδρόμους του με
τις μεγάλες καμάρες, δίπλα στους τεκέδες
των Μπεχτασήδων. Το αμυδρό φώς των
προβολέων που πέφτει πάνω στα παρατεταγμένα σε σειρά πυροβόλα που εγκατέλειψαν Γερμανοί και Ιταλοί κατά την υποχώρηση τους το 1944 επιτείνει την μυσταγωγία του χώρου.
Το επόμενο πρωί μας βρίσκει στην Σωτήρα. Η Σωτήρα, ένα τυπικό Ηπειρωτικό
χωριό, είναι χτισμένη στη σκιά της Στουγάρας εκεί που ξεκινούν τα στενά που την
ξεχωρίζουν από την Μουργκάνα, κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά. Διάσπαρτα
πέτρινα σπίτια αναπτύσσονται στα ριζά
του βουνού σαν να πρόκειται για φυσική
συνέχεια του τοπίου. Το χωριό παρότι ερηΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μωμένο είναι περιποιημένο, γεγονός που
φανερώνει την μεγάλη αγάπη των παλαιών κατοίκων του που το επισκέπτονται
τους καλοκαιρινούς μήνες.
Το μονοπάτι ξεκινάει από την άκρη του
χωριού και κινείται για λίγο επάνω σε
κροκάλες παράλληλα με την ρεματιά. Ακολουθώντας το να ανηφορίζει σαν φίδι διασχίζοντας μια μεγάλη σάρα πού περιβάλλεται από δάσος ελάτων και φυλλοβόλων,
φθάνουμε μετά από ώρα σε ένα διάσελο
όπου η θέα των Ελληνικών βουνών θα μας
αποζημιώσει. Ανάμεσά τους εντυπωσιάζει
η Τύμφη και ο επιβλητικός όγκος της χιονισμένης Νεμέρτσκας πού ξεκινώντας από
την μεθόριο εκτείνεται βαθιά μέσα στη Αλβανική ενδοχώρα.
Μετά από ολιγόλεπτη στάση, μια πολύχρωμη ανθρώπινη αλυσίδα ακολουθεί με
δυσκολία την χιονισμένη ράχη πού οδηγεί
στη κορυφή. Στην παρέα μας προστίθεται
και μια μικρή ομάδα Αλβανών ορειβατών
από το Αργυρόκαστρο που τούς βρήκαμε
να σηματοδοτούν την διαδρομή για την
προσεχή εξόρμησή τους.
Τα γκρεμισμένα συρματοπλέγματα πού ξεπροβάλλουν από το χιόνι λίγα μέτρα πριν

από την κορυφή φέρνουν στη σκέψη μας
το ιστορικό βάρος του βουνού. Η Μουργκάνα, πεδίο μαχών του Ελληνοϊταλικού
πολέμου, «δεύτερος Γράμος» του εμφύλιου, φυσικό σύνορο στη γεωγραφία του
Ψυχρού Πολέμου, στέκεται αγέρωχη, βουβός μάρτυρας της Ιστορίας. Η φύση, σαν
να διάβασε τη σκέψη μας, ζωγράφισε το
τοπίο πού αποκαλύπτεται μπροστά μας
αφήνοντας ασκεπή από χιόνι την Ελληνική πλευρά του βουνού, υπερτονίζοντας
έτσι την συνοριογραμμή.
Τα βουνά της Θεσπρωτίας, η Κέρκυρα πού
αχνοφαίνεται στο βάθος, είναι εικόνες πού
δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Έχω την εντύπωση όμως ότι αυτό πού θα παραμείνει
στη μνήμη μας από το ταξίδι αυτό είναι
η επαφή μας με το θέατρο των γεγονότων
που καθόρισαν το παρόν μας.
Θα παραμείνει επίσης η γνωριμία μας με
αυτή την χαρούμενη παρέα με την οποία
μοιραζόμαστε την αγάπη μας για την
φύση. Αυτές οι σκέψεις περνάνε από το
μυαλό μου καθώς υψώνουμε τα ποτήρια
μας στο αποχαιρετιστήριο γλέντι στην ταβέρνα του χωριού με τον Γιάννη Ζέρβα,
πρόεδρο του ΕΟΣ Πρέβεζας.
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2
01. 25-06-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ Γουμαροστάλι, αντικατάσταση φθαρμένων σκοινιών
(φώτο Δημήτρης Μπαλντούμης).
02. 15-09-2016 ΒΕΡΜΙΟ καταγραφή μονοπατιού.
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4
03. 17-09-2016 ΜΕΤΕΩΡΑ 28η Π.Ο.Ε.
Όλυμπος
04.
18-09-2016
ΟΛΥΜΠΟΣ
Ζηλνιά,
Πριόνια (φώτο
ΤΕΥΧΟΣ
180, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2016 Δημήτρης Μπαλντούμης).
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