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τευχοσ 181 • ιανουαριοσ - φεβρουαριοσ - μαρτιοσ 2017
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 181
Νεπάλ.
Στον ποταμό Imja Khola. Στο βάθος
το χιονισμένο Ama Dablam (6.814μ.)

Οπισθόφυλλο
Όλυμπος. Κόψη Πρφ. Ηλία
Φωτό: Γκόλης Βαγγέλης

Γραφεία - Εντευκτήρια

Εκδότης - Υπεύθυνος

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ. 10 Στα ηφαίστεια της Ιταλίας
σελ. 37 Δειναρικές Άλπεις
σελ. 44 Αίτνα, το θαυμαστό ηφαίστειο

ΙΤΑΛΙΑ

ΣΤΗΛΕΣ Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

ΔΕΙΝΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

ΑΙΤΝΑ
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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!

IANOYAΡΙΟΣ

Ταξιδιωτικές
αναμνήσεις
και φωτογραφίες απο την
εξωτική Βιρμανία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/01/2017, 8μμ
«Ιμαλάια»
Ανέστης Γιαννικόπουλος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/02/2017, 8μμ
«Αποστολές εξωτερικού»
Πάρις Σκουτέλης
Ο Πάρις Σκουτέλης θα μας
μιλήσει για παλιές και νέες
αποστολές του ΣΕΟ στο
εξωτερικό.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/02/2017, 8μμ
«Ο βελονισμός επιλύει
πολλά προβλήματα
υγείας»
Ηλίας Κωνσταντινίδης,
Διδάκτωρ πανεπιστημίου
Βερολίνου
Ο Ηλίας Κωνσταντινίδης
είναι γιατρός με ειδικότητα
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ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/2017, 8μμ
«Οι κατώτεροι του δάσους:
Μύκητες- Βρύα- Λειχήνες»
Θωμάς Σαββίδης
Ο Θωμάς Σαββίδης, καθηγητής Βοτανολογίας στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, θα μας παρουσιάσει
τους μύκητες, τα βρύα και
τις λειχήνες. Οργανισμούς
που συναντάμε σε όλα
τα δάση που περπατάμε
αλλά πολύ σπάνια τους
γνωρίζουμε ή τους δίνουμε
σημασία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2017, 8μμ
«Η Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ου αιώνα»
Ανδρέας Μπουρούτης
Ο Ανδρέας Μπουρούτης
είναι διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
ειδικός στην ιστορία της

πόλης μας. Θα μάθουμε
ποιοί κατοικούσαν εδώ κι
πώς ζούσαν στις αρχές του
20ου αι.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/03/2017, 8μμ
« ΣΙΦΝΟΣ – ΣΕΡΙΦΟΣ. Στα
χνάρια του Περσέα»
Παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης
Ο Παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης θα μας παρουσιάσει
τη δεκαήμερη εξόρμηση
του Σ.Ε.Ο. τον περασμένο Αύγουστο στα νησιά
των Κυκλάδων Σίφνο και
Σέριφο.
ΤΕΤΑΡΤΗ 05/04/2017, 8μμ
«Δραστηριότητες αναψυχής σε φυσικό περιβάλλον
και Υγεία»
Κουκουρής Κώστας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Πριν λίγο καιρό γύρισε από
τα Ιμαλάια η ομάδα των
επτά μελών του Σ.Ε.Ο. Με
μεγάλη ανυπομονησία και
περιέργεια όλος ο σύλλογος
περιμένει να ακούσει τις
εμπειρίες τους και να δει
φωτογραφίες από όρη και
κορυφές που είναι απλησίαστα για τους περισσότερους απο μας.

στην ακτινολογία και στην
ακτινοθεραπευτική ογκολογία, αλλά επέλεξε, εδώ και
πολλά χρόνια, να εξασκεί
τον ιατρικό βελονισμό
τον οποίο διδάχτηκε στο
εξωτερικό όπου ζούσε και
απέκτησε δίπλωμα απο την
περίφημη πανεπιστημιακή
πολυκλινική βελονισμού
της Βιέννης. Θα είναι μαζί
μας για να μας μιλήσει για
τις θεραπευτικές δυνατότητες του βελονισμού και
να απαντήσει σε τυχόν
ερωτήσεις μας.

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/01/2017, 8μμ
«Βιρμανία»
Ανατολή Ασαρίδου

Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Κώστας Κουκουρής θα
μας μιλήσει για τις δραστηριότητες που μπορούμε να
έχουμε σε φυσικό περιβάλλον και η σχέση τους με μιά
καλύτερη υγεία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/04/2017, 8μμ
«Αναρριχητικά πεδία»
Πάρις Σκουτέλης
Ο Πάρις Σκουτέλης θα μας
εξηγήσει πώς γίνεται η οργάνωση των αναρριχητικών
πεδίων απο την αναρριχητική ομάδα του ΣΕΟ.

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

09-10-2016

ΠΙΕΡΙΑ

Αρχαίο Λατομείο

1,430

1,000

36

2

16-10-2016

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ ΟΡΟΣ

Καντάρι

917

917

28

3

23-10-2016

ΚΕΡΔΥΛΙΑ

Γιαννίτσι

1,090

830

24

4

27-10-2016

ΤΥΜΦΗ

Γκαμήλα

2.495

1,770

18

5
6
7
8

27-10-2016
20-11-2016
11-12-2016
04-12-2016

ΤΥΜΦΗ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ
ΒΟΡΑΣ

Δρακόλιμνη
Έλατος
Βουνάτσα
Πιπερίτσα

2,000
1.500
1.611
1.992

1,371
1.420
982
1.026

22
27
14
35

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A Ημερ/νία

Χώρα

Βουνό

Κορυφή

Υ.Ψ.

Υ.Δ.

Άτομα

1

18-11-2016

ΙΜΑΛΑΪΑ

CHHUKHUNG RI

5.550

1.100

5

2

21-11-2016

ΝΕΠΑΛ
ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

KALA PATTHAR

5.644

1.404

7

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Διάσχιση

Ώρ.

Άτομα

1

18-09-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ

Λιτόχωρο-Ζηλνιά-Πριόνια

6

22

2

18-09-2016 ΟΛΥΜΠΟΣ

Πριόνια-Λιτόχωρο (Διάσχιση Ενιπέα)

6

11

3

25-09-2016

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ

Παλαιός Παντελεήμονας-Βρύση Κατή-κορυφή
Μεταμόρφωσης-Καλλιπεύκη

6

34

4

01-10-2016

ΟΡΛΙΑΚΑΣ

Γεφύρι Αζίζ Αγά-γεφύρι στ Καγκέλια-γεφύρι ΠορτίτσαςΣπήλαιο

6

62

5

02-10-2016

ΟΡΛΙΑΚΑΣ

Σπήλαιο-γεφύρι Λιάτιστα-γεφύρι Κατσογιάννη-Ζιάκας

6

40

6

09-10-2016

ΠΙΕΡΙΑ

Παλιά Βρύα-αρχαίο Λατομείο-κορυφή Χτένι-Άνω Μηλιά

7

21

Κλειδωνιά-γεφύρι Αρίστης-Μονή Παναγιάς ΣπηλιώτισσαςΑρίστη

5

42

6
6
5

32
28
46

7

16

5
6
5
6
6

18
33
29
14
31

7

26-10-2016

ΤΥΜΦΗ

8
9
10

28-10-2016
29-10-2016
30-10-2016

ΤΥΜΦΗ
ΤΥΜΦΗ
ΤΥΜΦΗ

11

06-11-2016

ΠΑΓΓΑΙΟ

12
13
14
15
16

06-11-2016
13-11-2016
27-11-2016
11-12-2016
18-12-2016

ΠΑΓΓΑΙΟ
ΒΕΡΜΙΟ
ΒΟΪΟ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ
ΒΟΡΑΣ

Τσεπέλοβο-Βικάκι-Μονοδένδρι
Βίκος-πηγές Βοϊδομάτη-Μικρό Πάπιγκο-Μεγάλο Πάπιγκο
Καπέσοβο-σκάλα Βραδέτου-Μπελόη-Βραδέτο
Μονή Εικοσιφοίνισσας-κορυφή Τσεκούρι-κορυφή ΜάτιΝικήσιανη
Μονή Εικοσιφοίνισσας- Νικήσιανη
Παναγία Σουμελά-Ύψωμα Ερεσσού-Ξηρολίβαδο
Βράχος-Μικρή Όντρια-Μεγάλη Όντρια-Βράχος
Δεσκάτη-κορυφή Βουνάτσα-Παλιουριά
Τουρκολίβαδο-Μπουρίκα-Όρμα
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Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A Ημερ/νία

Χώρα

Βουνό

Διάσχιση

Ώρ.

Άτομα

1

13-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Lukla-Phakding

5

7

2

14-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Phakding-Monjo-Namche Bazar

8

7

3

15-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Namche Bazar-Khumjung-Khunde-SyangbocheNamche Bazar

7

7

4

16-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Namche Bazar-Phungi Thanga-TengbocheDeboche

8

7

5

17-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Deboche-Pangboche-Dingboche

8

7

6

19-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Dingboche-Thokla-Lobuche

7

7

7

20-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Lobuche-Everest Base Camp-Gorak Shep

8

7

8

21-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Gorak shep-Thokla-Pheriche

7

7

9

22-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Pheriche-Deboche-Namche Bazar

9

7

10

23-11-2016

ΝΕΠΑΛ

ΙΜΑΛΑΪΑ

Namche Bazar-Phakding-Lukla

9

7

Νέα μέλη - Δωρεές
νεα μελη
1. Καραμανώλας Εμμανουήλ
2. Μήτρου Δημήτρης
3. Πάλλας Γεώργιος
4. Τσαρτσαράκης Ιορδάνης
4

5. Τσαμαλδούπης Γεώργιος
6. Γλυμίτσας Γεώργιος
7. Λουίζη Ανδριανή
8. Παστάκα Αικατερίνη
9. Μπατάκα Χρυσούλα

10. Παπασταματίου Φανή
11. Σούρλα Δήμητρα
12. Σούρλας Κωνσταντίνος
13. Αρζανάς Νικόλαος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το 1ο ΓΕΛ Εχεδώρου στο καταφύγιο του
ΣΕΟ στον Χορτιάτη
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Το 1ο Γυμνάσιο Ευόσμου στο καταφύγιο
του ΣΕΟ στον Χορτιάτη

6

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου σε ετήσια, τακτική Γενική Συνέλευση που θα
γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ. στην αίθουσα
της Ομοσπονδίας Δυτικομακεδονικών Σωματείων, Ελ. Βενιζέλου 30, με θέματα
ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και Εφορευτι
κής Επιτροπής.
2. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, της 27/01/2016.
3. Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της
θητείας του.
4. Ανάγνωση ισολογισμού έτους 2016 και προϋπολογισμού 2017.
5. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Διάφορες συμβουλευτικές προτάσεις για το Δ.Σ.
7. Έγκριση ή απόρριψη πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. του έτους 2016,
ισολογισμού 2016, προϋπολογισμού 2017 και έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
2016.
8. Παραπομπή από το Δ.Σ. του μέλους του Σ.Ε.Ο κυρίου Σωτήρη Σταθόπουλου στην
Γεν. Συνέλευση για την οριστική διαγραφή του με βάση το άρθρο 8, παρ. 4β.
9. Διάφορες προτάσεις προς έγκριση.
10. Αρχαιρεσίες.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, καλούνται τα μέλη σε νέα τακτική Γενική Συνέλευση, που
θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30μ.μ. στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μερικές αράδες για έναν ευπατρίδη
Όταν έμαθα ότι άρχιζε να ακολουθεί πρόγραμμα
χημειοθεραπειών, άρχισαν να με κατακλύζουν οι
αναμνήσεις. Κάτι μούλεγε, χωρίς νάμαι γιατρός ή μάντης,
ότι αυτή τη φορά ο βασανισμένος - και όχι μόνο από το
τσιγάρο - οργανισμός του θα υπέκυπτε. Ο κ. Γιαβάνογλου
απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μου με ενημέρωνε για
την επιδείνωση της υγείας του, ώσπου επήλθε το μοιραίο.
Ίσως κάποιος θεωρήσει ως υπερβολή τα περί
κατακλυσμού αναμνήσεών μου αναρωτώμενος πώς
μπορεί να συμβαίνει αυτό, όταν ούτε συνορειβατήσαμε
ποτέ, ούτε συνεργαστήκαμε σε κάποιο Δ.Σ. Αμφότερα
αληθεύουν. Ο Αράμ συμπεριλαμβάνεται στην χορεία των
ελάχιστων ατόμων που γνώρισα στο Σύλλογο αλλά δεν
συνορειβατήσαμε. Ήταν όμως το μοναδικό άτομο που όποτε πήγαινα
στο εντευκτήριο, από το 2007 και μετά, το συναντούσα.
Επειδή εγώ δεν συνεργάστηκα μαζί του, έκρινα ότι πριν γράψω οτιδήποτε γι’ αυτόν, θάπρεπε
να προηγηθούν ορισμένοι που συνεργάσθηκαν πιο άμεσα μαζί του σε κάποιο Δ.Σ. Όντως
στα αξιολογότατα άρθρα των κ.κ. Γιαννικόπουλου – Μπαλτατζή τα οποία κόσμησαν το υπ’
αριθμόν 179/2016 τεύχος του ΟΛΥΜΠΟΥ, δεν έχω να προσθέσω πολλά. Από το 2007 που τον
γνώρισα, όταν επανήλθε στον Σ.Ε.Ο μετά από αναγκαστική απουσία 30 περίπου ετών, είχε
μονιμοποιηθεί στην ηλεκτρική καρέκλα του ταμείου και οι διάδοχοί του δύσκολα θα ξεφύγουν
από την «σκιά του». Αυτός και ο προκάτοχος και «δάσκαλός» μου στα του ταμείου του Σ.Ε.Ο
Γιώργος Διαμάντης έγραψαν χρυσές σελίδες εις τας δέλτους της οικονομικής και ταμειακής
ιστορίας του Συλλόγου μας.
Όταν πολλοί συνομήλικοί του ή είχαν εκδημήσει ή δεν μπορούσαν καν να σηκωθούν από το
κρεββάτι τους, ο Αράμ συμμετείχε σε πολυήμερες εκδρομές έστω σαν τουρίστας αλλά πάντα
ευδιάθετος και «σικάτος». Στον ελεύθερο χρόνο των εκδρομών αυτών μας εδίδετο η ευκαιρία
να αναλύσουμε - με την κυριολεκτική σημασία τού όρου - γεγονότα τόσο του εκάστοτε
παρόντος έως και του απώτατου παρελθόντος. Εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία να θαυμάσω την
οξυδέρκειά του, τις αστείρευτες ιστορικές του γνώσεις, τον γλωσσικό του πλούτο, την ακρίβεια
και ευστοχία των οικονομικών του αναλύσεων και τον έρωτα για την σύγχρονη τεχνολογία.
Εννοείται ότι με τα στρατηγήματά του με διέσυρε, οσάκις διέπραττα την αποκοτιά να τον
αντιμετωπίσω στο σκάκι.
Όταν μεσούσης της περυσινής διαπραγματεύσεως για το τρίτο μνημόνιο τόλμησα να τον
ρωτήσω, αν αισθάνεται κάποιο φόβο, με αποστόμωσε, λέγοντάς μου:
-Εγώ δεν φοβήθηκα τον Χίτλερ, θα φοβηθώ τον Σόιμπλε;
Ο παρών, τρέχων, χρόνος κρίνει τα έργα μας μέσα στα όριά του, άλλοτε δίκαια και άλλοτε
άδικα. Ο μέλλων χρόνος είναι η απειλή των έργων μας. Πιστεύω ότι ο Αράμ θα έχει την
ανεπιφύλακτη επιδοκιμασία του μέλλοντος χρόνου, όπως άλλως τε και του τρέχοντος.
Τάσος Καρεκλάς
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Η νυχτερινή
κατάβαση από το Βολκάνο με φακούς κεφαλής.

Γράμμα
από την Ιταλία
Κείμενο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης
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ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΪΑ-ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ

Αγαπητέ αναγνώστη,
Ήταν περασμένα μεσάνυχτα μιας
γλυκιάς καλοκαιρινής νύχτας
όταν ένας λευκός νορβηγός γίγαντας φώτισε το ήσυχο λιμάνι της
Ηγουμενίτσας. Όταν κατέβηκαν
οι καταπέλτες του, άνοιξε τα τεράστια σωθικά του και μας κατάπιε
σαν μια μπουκιά, εμάς και τα
λίγα φορτηγά, που υπομονετικά
περίμεναν. Πολύ αργότερα, όταν
όλοι και όλα ησύχασαν, βγήκα στη
γέφυρα. Σήκωσα τα μάτια μου στα
αστέρια που λαμπίριζαν σαν διαμαντάκια σε μαύρο βελούδο. Τα
ρώτησα για εμάς και μου φάνηκε
σαν να σιγοψιθύρισαν για τόπους
μυθικούς και αμύθητους, για χρόνους αρχαίους και σύγχρονους.
Στη δροσερή αύρα της Αδριατικής
μού ακούστηκε σαν μελωδία. Στο
βάθος μια ρόδινη κορδέλα άρχιζε
να φωτίζει τον ουρανό της Ανατολής. Ξημέρωνε Σάββατο, 9 Ιουλίου
2016. Και το ταξίδι μας, στο χωροχρόνο της νότιας Ιταλίας, μόλις
ξεκινούσε.
12

«Benvenuti a Bari» έγραφε η μεγάλη πινακίδα
στο λιμάνι. Δίπλα της ένα κατασχεμένο ελληνικό φέρυ έμοιαζε να περιμένει καρτερικά τη
μοίρα του. Από τα νερά του απέραντου γαλάζιου μέχρι τα θολά του ιταλικού λιμανιού η
απόσταση είναι, όπως και να το κάνεις, μεγάλη: τόνοι σίδερου που σαπίζουν και κάμποσα
χρόνια αυταπάτης.
Με θέα την Αδριατική, το Μπάρι φιγουράρει
στην περιφέρεια της Απουλίας, ως λιμάνι και
δεύτερο πιο σημαντικό οικονομικό κέντρο της
νότιας Ιταλίας μετά τη Νάπολη. Λίγες φευγαλέες εικόνες πέρασαν από μπροστά μου καθώς
το φουλαρισμένο, εξηντάρι, λεωφορείο ξεχύθηκε στην autostrada με προορισμό τη Νάπολη
και την ιστορική Πομπηία.
Τέσσερις ώρες και τριακόσια χιλιόμετρα αργότερα η νεκρόπολη της Καμπανίας μάς υποδέχτηκε γεμάτη επισκέπτες και καυτή σαν
τη λάβα από το μακρινό παρελθόν της. Η ξενάγηση στο αρχαιολογικό της χώρο είναι μια
εμπειρία ανεπανάληπτη, ένα ταξίδι μέσα στην
αιώνια σιωπή της ηφαιστειακής τέφρας του
Βεζούβιου. Τη νύχτα της 14ης Αυγούστου του
79 μ.Χ. η ακμάζουσα πόλη 25.000 κατοίκων θα
πρέπει να δειπνούσε στις επαύλεις του Φαύνου, των Μυστηρίων, του Διομήδη και των
άλλων εύπορων πατρικίων της Ρώμης, να χαλάρωνε στα δημόσια λουτρά, να προσευχόταν
στους ναούς του Δία (Capitolium) και του του
Απόλλωνα. Ίσως πάλι να παρακολουθούσε αρχαία ελληνικά δράματα στο Μεγάλο Θέατρο ή
να βολτάριζε στην αγορά του Macellum. Και
ίσως, τέλος, να το έριχνε έξω, στα διακριτικά
πορνεία (Lupanares) με τις αισθησιακές τοιχογραφίες της εποχής. Και τότε ο χρόνος, κυριολεκτικά, πέτρωσε εκείνο το μοιραίο βράδυ και
η ζωή στην Πομπηία σταμάτησε ξαφνικά και
για πάντα. Η πυροκλαστική κόλαση του Βεζούβιου τη σκέπασε με ένα παχύ στρώμα στάχτης
και λάβας, ύψους 6-7 μέτρων, αποτυπώνοντας,
ταυτόχρονα, στιγμιότυπα από την καθημερινότητα των κατοίκων και τις δραστηριότητες της
αρχαίας πόλης.
Αυτές ακριβώς οι μαρτυρίες του παρελθόντος,
οι τόσο ρεαλιστικές και ζωντανές, αποτελούν
σήμερα την τραγική γοητεία της Πομπηίας. Αυτές με ακολουθούσαν και όταν βγήκα από τον
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το forum και στο βάθος το μοιραίο για την πόλη ηφαίστειο ο Βεζούβιος.
αρχαιολογικό χώρο. Είχα τη στυφή γεύση
του θανάτου στο στόμα ενώ η αφόρητη
μεσημεριανή ζέστη έκανε τον τόπο να
μοιάζει με καζάνι που βράζει. Έτσι η απέναντι μπυραρία μου φάνηκε σαν ψέμα,
σαν ένας αντικατοπτρισμός στην έρημο.
Μέχρι που οι δύο παγωμένες μπυρίτσες
έσβησαν, απολαυστικά, την ψευδαίσθηση
και τη δίψα. Όταν συνειδητοποίησα ότι
το ξεδίψασμα μου ξαλάφρωσε την τσέπη
κατά 14 € ήταν πια πολύ αργά…
«Δες τη Νάπολη και ύστερα μπορείς να πεθάνεις», λέει μια παλιά ιταλική παροιμία.
Την είδα και ήταν κούκλα. Μια πόλη,
ανοιχτό μουσείο μάς άνοιξε την αγκαλιά
της. Με μια υπέροχη αρχιτεκτονική, που
δεν αντικαταστάθηκε από κακότροπα και
αντιαισθητικά γιγάντια αρχιτεκτονικά
εκτρώματα, μια πόλη με απίστευτα μνημεία και την ιστορία της να εκτυλίσσεται
ζωντανή στα μάτια σου και στις αισθήσεις σου.
Εδώ, αγαπητέ αναγνώστη, είδα την ει-

κόνα μιας παλιότερης Ιταλίας, καπριτσιόζας, πιο αληθινής και πιο αλήτισσας,
μακριά από τα καθωσπρέπει μοντέλα της
ιταλικής τουριστικής βιομηχανίας.
Όταν το λεωφορείο σταμάτησε στην
Piazza Museo, στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, δεν ήθελα άλλες τοιχογραφίες,
ψηφιδωτά δάπεδα και γλυπτά με ερωτικές
φαντασιώσεις των αρχαίων Ρωμαίων.
Προτίμησα να πάρω την παρέα μου και
να περπατήσουμε στους δρόμους με
την υπέροχη ατμόσφαιρα μιας πολυπολιτισμικής πόλης. Ήθελα να νιώσουμε
λίγο από dolce vita και Φελίνι, να ζαλιστούμε με τα αρώματα του νότου και τις
εκατοντάδες πολύχρωμες βέσπες. Και
ύστερα ήθελα να σουλατσάρουμε και να
χαθούμε στα παλιά, στενά, σοκάκια της
Spaccanapoli με τις αμαρτωλές ιστορίες
και τις απλωμένες μπουγάδες των Ναπολιτάνων γυναικών. Και όταν καταλήξαμε
στο πιο ιστορικό μπιστρό της πόλης, με
την αισθητική της belle epoque περιόδου, νόμιζα ότι κάπου στο βάθος είδα
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μερικούς από τους παλιούς πελάτες του,
τον Oscar Wilde να πίνει το αψέντι του
παρέα με τον Hemingway, την ακριβοθώρητη πριγκίπισσα Sissi να ψιθυρίζει
στο αυτί του αναρχικού Bakunin κι εκείνος γελώντας να δηλώνει πως «ο καφές
για να είναι καλός πρέπει να είναι μαύρος
όπως η νύχτα, γλυκός όπως ο έρωτας και ζεστός όπως η κόλαση».
Αργά το απόγευμα, όταν καταλήξαμε,
στην Καζέρτα είχα ανάμικτα συναισθήματα. Γιατί θυμήθηκα πως εδώ, το
1944, μπήκε η ταφόπλακα στο μνήμα του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Από την άλλη στην ιστορική αυτή πόλη μας περίμενε το Παλάτσο
Ρεάλε, οι Βερσαλλίες της Ιταλίας, το θαυμάσιο, θαυμαστό και ατελείωτο ανάκτορο
των 1200 δωματίων και των υπέροχων
κήπων του άλλοτε Βασιλείου των Δύο
Σικελιών, του Οίκου των Βουρβόνων.
Στη σύντομη βραδινή βόλτα δοκίμασα τα
διάσημα αραντσίνι και την άφταστη ναπολιτάνα πίτσα, με συνοδεία extra large

μπύρας των 1,50 ευρώ! Τελικά, η εκδίκηση μπορεί να μην είναι, όπως λένε, μόνο
πιάτο που τρώγεται κρύο, αλλά και μπύρα που πίνεται παγωμένη…
«Ένατη μέρα πριν τις Καλένδες του Σεπτεμβρίου (Σ.Σ.:24 Αυγούστου), πρώτη απογευματινή ώρα. Στον ουρανό αρχίζει να φαίνεται ένα νέφος ασυνήθιστου μεγέθους και
σχήματος. Το νέφος ανυψώνεται γρήγορα
και μοιάζει στο σχήμα με δέντρο και μάλιστα πεύκο. Βγαίνει από το βουνό, που εμείς
οι Ρωμαίοι αποκαλούμε Βεζούβιο. Το νέφος
μοιάζει με πελώριο κορμό και η κορυφή του
με κλαδιά ολόγυρα, που γέρνουν πάνω από
τον κορμό. Το χρώμα του είναι λευκό, αλλά
με τις πνοές του ανέμου αλλάζει παίρνοντας
το χρώμα που έχει ο πηλός, ή άλλοτε είναι
κατάστικτο από πολλά χρώματα, καθώς μεταφέρει μαζί του, χώμα και τέφρα… Ένα
απειλητικό σύννεφο που το έσκιζαν διχαλωτές και τρεμάμενες φλόγες και άνοιγε αποκαλύπτοντας μεγάλες γλώσσες φωτιάς σαν
αστραπές μεγεθυμένες»

Στις πλαγιές του Βεζούβιου.
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Από τα 1200 μέτρα του Βεζούβιου προσπαθώ να μετατρέψω σε εικόνες την
αφήγηση του Πλίνιου του Νεώτερου
(Gaius Plinius Secundus). Είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που σχεδόν
δύο χιλιάδες χρόνια πριν κατέγραψε με
συγκλονιστικές λεπτομέρειες το χρονικό
της καταστροφής. Τα παγωμένα ποτάμια
της λάβας είναι ακόμη ευδιάκριτα ανάμεσα από τα δάση των κίτρινων σπάρτων,
που η εύφορη ηφαιστειακή γη πλημμυρίζει τις πλαγιές. Στο χείλος του, 570
μέτρων διαμέτρου, κρατήρα, η θέα σε
σοκάρει και σε γεμίζει δέος. Σε κάνει να
νιώθεις πόσο μικρός είσαι. Για να αντιληφθείς το πραγματικό του μέγεθος θα
πρέπει να έχεις κάποιο μέτρο σύγκρισης.
Και αυτό συνήθως είναι ένας άνθρωπος,
που, εδώ, φαίνεται λίγο μεγαλύτερος από
μια κουκκίδα… Σκόνη σηκώθηκε ξαφνικά από τα σπλάχνα του ηφαιστείου και
ο χαρακτηριστικός ήχος της κατολίσθησης ακούστηκε ανατριχιαστικός στ΄ αυτιά μου. Ξεροκατάπια και, ασυναίσθητα,
έκανα δύο βήματα πίσω. Κι όταν η ηχώ
από τον χαώδη πυθμένα έγινε πιο έντονη, έκανα μερικά ακόμη, μέχρι που η
πλάτη μου ακούμπησε στα ξύλινα προστατευτικά της περίφραξης.
Το μονοπάτι του Βεζούβιου τελείωσε
λίγο αργότερα, στο ανώτερο, επιτρεπόμενο, σημείο και στο τελευταίο κιόσκι.
Από εκεί και πέρα συνεχίζουν μόνο οι
πολυάριθμες επιστημονικές ομάδες που
παρακολουθούν το ηφαίστειο. Άλλωστε
για τους ηφαιστειολόγους, ο Βεζούβιος
είναι ό,τι και η Μέκκα για τους μουσουλμάνους.
Από εδώ η θέα είναι ανεπανάληπτη. Με
ένα ποτήρι από τον υπέροχο ερυθρό οίνο
lacryma Christi (δάκρυα του Χριστού)
στο χέρι, η Νάπολι, δώδεκα χιλιόμετρα
παρακάτω, φαίνεται τόσο όμορφη κι ας
λιώνει κάτω από την ζέστη της ημέρας.
Οι εύφορες πεδιάδες της Καμπανίας
την περιβάλλουν από το βορρά και στο
νότο λάμπει ο χιλιοτραγουδισμένος της
κόλπος. Στα δυτικά τα μάτια μου ταξίδεψαν στη θολή χερσόνησο του Παυσίλυπου (Posillipo), που οι αρχαίοι Έλληνες

θεωρούσαν ότι η ομορφιά της έπαυε τη
λύπη. Κάπου στο βάθος διακρινόταν η
σιλουέτα από το κοσμικό Κάπρι και ανατολικά φαντάστηκα τη φιδωτή ακτογραμμή, που εκτείνεται από το Σορέντο μέχρι το Σαλέρνο, την φημισμένη costiera
amalfitana, μία από τις πιο μαγευτικές
διαδρομές στην Ευρώπη. Όταν αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την κάθοδο του μεγαλού Κώνου έως την είσοδο στο εθνικό
πάρκο του Βεζούβιου είχε μεσημεριάσει
για τα καλά. Πολύχρωμα, πολύβουα πλήθη εξακολουθούσαν και ανέβαιναν στο
ηφαίστειο και κάπου στη μέση συναντήσαμε την ομάδα διάσχισης, που ξεκίνησε
από το Ottaviano μια κολασμένη πορεία
δέκα+ χιλιομέτρων στο μονοπάτι της
ομώνυμης κοιλάδας. Λίγο πριν την αναχώρηση έβγαλα από την τσέπη μου και
χάιδεψα το μικρό μαγνητάκι από λάβα.
Χαμογέλασα όταν σκέφτηκα ότι ένα κομμάτι από αυτόν τον, άλλοτε, δολοφόνο θα
ταξίδευε χιλιάδες χιλιόμετρα, σε ξηρά και
θάλασσα για να κολλήσει στο ψυγείο μου.
Από το τζάμι του λεωφορείου γύρισα για
μια τελευταία ματιά στον κοιμισμένο γίγαντα που ετοιμαζόταν να τελειώσει μια
ακόμη μέρα στην πανάρχαια ιστορία του.
Του είπα να είναι καλό παιδί και του ευχήθηκα ύπνους γλυκούς και αιώνιους.
Νάπολι, Καθεδρικός Ναός, 10-07-2016,
ώρα 18:00. Από το νεογοτθικού ρυθμού
Duomo ξεκίνησε η τελευταία περιπλάνηση στην πόλη. Για τις δύο επόμενες ώρες
τα μάτια δεν προλάβαιναν να χορταίνουν
εικόνες από μουσεία, όπερες, πινακοθήκες. Άλλωστε η μεγαλύτερη πόλη της
Νότιας Ιταλίας, η πόλη που ίδρυσαν οι
αρχαίοι Ευβοείς, είναι σαν τις σύγχρονες
Ναπολιτάνες: γεμάτη ζωντάνια, γοητεία,
ταμπεραμέντο, ερωτισμό και τέχνη. Σε
ένα σοκάκι απέναντι από την διασημότερη πιτσαρία της Νεάπολης έκανα μία
στάση για τον απαραίτητο εσπρέσο και
τη συνοδευτική σφολιατέλα. Η μελωδία
του «O, Sole Mio» ξεχύθηκε από το παράθυρο ενός μικρού ωδείου που βρισκόταν
απέναντι. Η στιγμή ήταν ονειρική. Λίγο
παρακάτω καλλιτέχνες εγκαινίαζαν ένα
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υπαίθριο γκαλά και πολύχρωμοι αφρικανοί μετανάστες παζάρευαν κοσμήματα
από ελεφαντόδοντο και βεδουίνικες πουκαμίσες. Όλα αυτά, βέβαια, θα έμοιαζαν
μακρινά κι ευτυχισμένα αν δεν συνοδεύονταν από ατελείωτους σωρούς απορριμμάτων, πρόσφατο σημάδι της πληγής
από τη διαμάχη του επίσημου ιταλικού
κράτους και του ανεπίσημου κράτους της
camorra και τους πάνοπλους στρατιώτες
και καραμπινιέρους, που περιπολούσαν
προσπαθώντας να ξορκίσουν το σιωπηλό και απλωμένο στην Ευρώπη φόβο του
τζιχάντ…
Στην παραλία, ο επιβλητικός όγκος του
Castel Nuovo, κτισμένο από τον Κάρολο
των Ανζού, δίνει μεσαιωνικό χρώμα το
οποίο συμπληρώνει λίγο πιο μακριά το
castel dell’ovo, οχυρό κτισμένο σε ένα
μικρό νησί.
Όταν, κάποτε, τα πόδια διαμαρτυρήθηκαν από το περπάτημα στους λιθόστρωτους δρόμους, έκατσα με τα κορίτσια σε
ένα παραλιακό μπαράκι. Απέναντι, σε
ένα σούπερ-πεντάστερο ξενοδοχείο μια
ατελείωτη φάλαγγα από υπερπολυτελείς
Μερτσέντες και BMW αποβίβαζε ομάδες
από πανέμορφες κοπέλες για μια επίδειξη μόδας των Dolce & Gabbana. Γεμίσαμε τα ποτήρια μας με γλυκό κρασί και τα
σηκώσαμε στην υγειά της ευτυχισμένης
Καμπανίας (Felix Campania την αποκαλούσαν οι Ρωμαίοι). Χαμογελώντας
αποχαιρετήσαμε τη Νάπολη εκείνο το
βράδυ. Γιατί έτσι της αρμόζει. Φεύγοντας
από την πόλη και πατρίδα του Βεζούβιου, της πίτσας και του Ντιέγκο Μαραντόνα αισθάνεσαι ότι έχεις αφήσει ένα
κομμάτι από την καρδιά σου. Σε αυτή
την πόλη και πατρίδα της πουλτσινέλα,
του τενόρου Ενρίκο Καρούζο, της Σοφία
Λόρεν και των μεγάλων ραφτών δεν λες,
δεν μπορείς να πεις αντίο. Λες απλώς
arrivederci Napoli!
ΤΑΟΡΜΙΝΑ-ΚΑΤΑΝΙΑ-ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣΑΙΤΝΑ
«Εκεί μέσα η Σκύλλα κατοικεί και φοβερά
γαυγίζει, έχει φωνούλα σαν σκυλάκι νεο16

γέννητο κι ωστόσο είναι κακότροπο θεριό κι
ούτε θνητός κανένας κι ούτε θεός θα χαίρονταν θωρώντας το αντίκρυ του. Έχει και πόδια δώδεκα, που ξέκρεμα είναι όλα, κι έξι θεόμακρους λαιμούς, και στον καθένα απάνω
κεφάλι στέκει τρομερό με τρεις αράδες δόντια, πυκνά και σφιχτοκάρφωτα και θάνατο
γεμάτα…. Μεγάλος είναι ορνιός εκεί, Οδυσσέα, μυριόφυλλος, και κάτω η θεία η Χάρυβδη ρουφάει το μελανό το κύμα. Τη μέρα
τρεις φορές ξερνάει και τρεις φορές ρουφάει,
να μη σου τύχη και βρεθείς την ώρα που
ρουφήξει, τι δε θα σε ξεγλύτωνε μηδέ του κόσμου ο σείστης». Όταν ο ραψωδός Όμηρος
συνέπαιρνε τη φαντασία των ακροατών
του, τον 8ο αιώνα π.Χ., με το νόστο του
Οδυσσέα από τον Τρωικό πόλεμο, δεν θα
μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μερικές
χιλιάδες χρόνια αργότερα τα μυθικά του
τέρατα, που έστεκαν αντικριστά στα στενά της Μεσσήνης, θα είχαν αντικατασταθεί από τους δύο σημερινούς τερατώδεις
πύργους της κινητής τηλεφωνίας.
Κι ο ταλαίπωρος Οδυσσέας, αν ζούσε,
θα παρακαλούσε για ένα gps και μια
autostrada για να τον φέρει, μια ώρα γρηγορότερα στην αγκαλιά της αγαπημένης
του Πηνελόπης. Η δική μας μικρή Οδύσσεια κράτησε πέντε ώρες και πεντακόσια
χιλιόμετρα μέχρι το τέλος του ηπειρωτικού κορμού της ιταλικής μπότας, στη
Villa San Giovani του Ρήγιου της
Καλαβρίας (Reggio Calabria). Η κλασική
και διεθνής «παντόφλα» δεν έκανε ούτε
μισή ώρα έως το απέναντι λιμάνι της
Μεσσήνης. Στην, αφελή, απορία μας πώς
και δεν κατασκευάστηκε μια γέφυρα, η
απάντηση ήταν σύντομη και περιεκτική:
εδώ κάνει κουμάντο η Cosa Nostra…
Όταν βγήκα στο νησί της ηλιόλουστης
Τρινακρίας (το νησί με τις τρεις άκρες)
αγαπητέ αναγνώστη, ήξερα ότι βρισκόμουν σε ένα ιδιόμορφο σταυροδρόμι
του Νότου, που έχει χτιστεί πάνω στους
θρύλους των αρχαίων ελληνικών, ρωμαϊκών και ιωνικών πόλεων. Ήξερα ότι
βρισκόμουν στο νησί των ηφαιστείων,
του μεσογειακού ταμπεραμέντου και της
«οικογένειας», ένα μείγμα τόσο εκρηκτικό όσο και η πύρινη λάβα της Αίτνας.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταορμίνα. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο.
Καλώς ήλθατε στη Σικελία, καλώς ήλθατε
στη Magna Grecia!
Στις επόμενες δύο ώρες είδα τόσα τούνελ
και γέφυρες όσα και όσες δεν έχω δει σε
όλη μου τη ζωή. Και σε όλους τους εφιάλτες μου επίσης. Φτάνοντας στη Νάξο και
στους κήπους της (Giardini Naxos), την
αρχαιότερη ελληνική αποικία της Σικελίας, μας υποδέχτηκε μια απίστευτη κάψα
και ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Παραπατώντας, σαν ζαλισμένο κοτόπουλο, σωριάστηκα στους δερμάτινους καναπέδες
της τεράστιας αίθουσας υποδοχής. Μου
πήρε τρία μπουκάλια νερό, δύο χυμούς
και μία ώρα ώσπου να συνέλθω και να
βρεθώ στο λεωφορείο που αναστέναζε
καθώς ανέβαινε τα στενά «οχτάρια» μιας
σούπερ ειδικής, στο όρος Τάουρο.
Τίποτε όμως από αυτά δεν σου μένει
όταν βρεθείς στην Taormina (Ταυρωμένιο), το λουλουδιασμένο μπαλκόνι της Σικελίας στη Μεσόγειο. Γαντζωμένη πάνω,

σε μια από τις γραφικότερες τοποθεσίες
της Ιταλίας με υπέροχη θέα στη βραχώδη
ακτογραμμή και τη γαλαζοπράσινη θάλασσα, η Ταορμίνα είναι ένα όνειρο που
το ζεις ξυπνητός.
Η βόλτα σε αυτήν την κομψή και κοσμοπολίτικη πολιτεία, με την αυθεντική μπαρόκ προσωπικότητα, είναι μια εμπειρία
ζωής. Μια αριστοκρατική ατμόσφαιρα
αλλοτινών εποχών πλανιέται στον αέρα
και σε καλεί να την ανακαλύψεις και,
αν τη βρεις, να ρεμβάσεις μαζί της σαν
ένας ρομαντικός εραστής της ζωής. Από
τα Palazzo Corvaja και Palazzo Duca de
Santo Stefano μέχρι τον κεντρικό πεζόδρομο Corso Umberto Ι και από τις πλατείες και τον Πύργο του Ρολογιού μέχρι
το Ελληνικό Θέατρο (Teatro Greco), του
3ου π.Χ. αιώνα, το ταξίδι σου στο χρόνο
είναι γεμάτο ιστορία, τέχνες, πολιτισμό.
Και για να το ολοκληρώσεις ιδανικά απλά
υποκύπτεις στα απίθανα σορμπέ gelato
και τα μοναδικά αλλά ακριβά ristorante.
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Ο ήλιος έσβηνε πάνω από τις επαύλεις
των παλιών Ευρωπαίων ευγενών, με
τους φροντισμένους κήπους με τα φοινικόδεντρα και τις μανόλιες, όταν επιστρέψαμε. Ανανέωσα το ραντεβού μου και για
την επόμενη ημέρα μακαρίζοντας τους
αρχαίους Χαλκιδείς, που πρώτοι εποίκισαν εδώ, όχι μόνο για τις γνώσεις τους
στη ναυσιπλοΐα αλλά και για το εξαιρετικό τους γούστο.
Μια σταθερή στήλη άσπρου και γκρίζου
καπνού υψωνόταν πάνω από την κορυφή της Αίτνας. Είναι η πρώτη φορά που
αυτό το ηφαίστειο, το ψηλότερο και πιο
ενεργό της ευρωπαϊκής ηπείρου και ένα
από τα πιο δολοφονικά του πλανήτη, βρίσκεται τόσο κοντά μας.
Καθοδόν προς την Κατάνια το θέαμά
του σε εξιτάρει και σε τρομάζει. Δεν σταμάτησα να το θαυμάζω περιμένοντας να
ακούσω κάποιο βρυχηθμό του. Όταν χάθηκε στο βάθος, έμειναν μόνο οι εικόνες
από τις απέραντες κατάμαυρες πλαγιές
της λαβωμένης του περιφέρειας των 140
χιλιομέτρων. Το μαύρο χρώμα της λάβας
μάς ακολούθησε σε όλη τη διαδρομή μέχρι την πόλη της Κατάνια. Είναι και το
πρώτο πράγμα που σου κάνει εντύπωση μόλις φτάσεις: οι μαύρες πλάκες στα
κτήρια, στους δρόμους, στα μνημεία. Λες
και ολόκληρη η πόλη είναι φτιαγμένη
από λάβα. Ακόμα και κεντρικός της δρόμος φέρει το όνομα του, κατά συρροή και
κατ΄ εξακολούθηση, δολοφόνου της: Via
Etnea. Κάπου εκεί κοντά ένα χαρούμενο τρενάκι μάς περίμενε για επιβίβαση.
Μαζί του ξεκινήσαμε για μια βόλτα στην
πόλη που ίδρυσαν οι αρχαίοι Έλληνες
άποικοι από την Χαλκίδα, οι ίδιοι που
ίδρυσαν και την αποικία της Νάξου.
Από το Teatro Massimo, την Όπερα της
πόλης, αφιερωμένη στο συνθέτη Βιτσέντζο Μπελίνι, το συνθέτη της περίφημης
Norma, μέχρι το Castello Ursino, το επιβλητικό κάστρο με τους μεγάλους κυλινδρικούς πύργους στις γωνίες του και από
την piazza Dante και την εκκλησία του
Αγίου Νικολάου μέχρι τον καθεδρικό της
βασανισμένης Santa Agatha, τα μνημεία
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και τα σημάδια των αιώνων πέρασαν από
μπροστά μας. Μαζί τους και οι σφραγίδες
όλων των κατακτητών και επιδρομέων.
Γιατί όλες οι φυλές πέρασαν από εδώ:
Καρχηδόνιοι, Ρωμαίοι, Οστρογότθοι, Βυζαντινοί, Άραβες και Νορμανδοί.
Κάπου-κάπου έσκαγε μύτη και κάποιο
κτήριο με πομπώδη αισθητική, κατάλοιπο της φασιστικής περιόδου του Μουσολίνι. Ευτυχώς ή δυστυχώς οι συμμαχικοί
βομβαρδισμοί του 1943 δεν τα κατέστρεψαν όλα…
Η βόλτα μας έλαβε τέλος στην μπαρόκ
πλατεία του Duomo, την πιο όμορφη της
πόλης, με την κρήνη του γελαστού ελέφαντα φτιαγμένου, από τι άλλο, από λάβα,
που στηρίζεται πάνω του ένας αιγυπτιακός οβελίσκος. Εκεί απόλαυσα τον πρώτο
εσπρέσο της ημέρας. Τον συνόδευσα με
τη ντόπια γκουρμεδιά της γρανίτας με
μπριός.
Αναχωρώντας από τον παράξενο αυτόν
τόπο σκεφτόμουν ότι η Κατάνια μπορεί
να είναι η φτωχότερη πόλη του ιταλικού
νότου δεν παύει όμως να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ αντισυμβατική και πολύ
όμορφη. Και επίσης πολύ ζεστή αφού το
θερμόμετρο έδειχνε να ανεβαίνει επικίνδυνα.
Καταμεσήμερο φτάσαμε στις Συρακούσες, την καρδιά της Μεγάλης Ελλάδας.
Μια εκπληκτική ζέστη μας περίμενε. Καθόλου παράξενο βέβαια, αν σκεφτείς ότι
η Σικελία έχει το μεγαλύτερο μέσο όρο
ημερήσιας ηλιοφάνειας σ’ όλη την Ευρώπη, με 2.300 ώρες ηλιοφάνειας το χρόνο.
Όταν κατεβήκαμε από το λεωφορείο για
την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Πάρκο
της Νεάπολης, λίγο έξω από την πόλη,
δεν ξέραμε πού να κρυφτούμε…
Οπότε το περπάτημα από το αρχαίο ελληνικό θέατρο του 5ου π.Χ., μέχρι τον γιγαντιαίων διαστάσεων βωμό του Ιέρωνα Β’,
αφιερωμένο στο Δία, όπου στις δημόσιες
θυσίες έσφαζαν μέχρι και 400 ταύρους,
γρήγορα μετατράπηκε σε βάδην. Στα λατομεία μάς περίμενε η θλιβερή ιστορία
των ηττημένων Αθηναίων, στη ναυμαχία
των Συρακουσών, το 413 π.Χ. Σε αυτά τα
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Tο αυτί του Διονύσιου στο
λατομείο Συρακουσών.
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κάτεργα άφησε τα κόκαλά του ο σκλαβωμένος ανθός της Αθήνας, που ήταν για
τα μνημεία του τύραννου Διονύσιου το
ίδιο πολύτιμος όσο και τα μάρμαρα που
λάξευε με το αίμα του.
Ευτυχώς σε λίγο δροσιστήκαμε στη δροσερή σπηλιά-φυλακή του Διονύσιου με
την απίστευτη ακουστική. Ο θρύλος λέει
ότι ο επειδή ο τύραννος δεν ήταν και
πολύ ικανοποιημένος από τους εκατοντάδες χαφιέδες που είχε αμολήσει στην
πόλη, έστηνε συχνά ο ίδιος αυτί και
άκουγε όσα έλεγαν οι κρατούμενοι για να
προλαμβάνει τις εξεγέρσεις. Από έξω η
σπηλιά μοιάζει με αυτί.
Τουλάχιστον έτσι την είδε ο Caravaggio
και την ονόμασε «αυτί του Διονύσιου».
Τώρα βέβαια αν είσαι λίγο πονηρός μπορεί και να δεις κάποιο άλλο σχήμα.... Όλα
τα λεφτά όμως στις Συρακούσες είναι η
Ορτυγία, το νησί που περιέχει το ιστορικό κέντρο και που χωρίζεται από την
υπόλοιπη πόλη με ένα στενό κανάλι.
Κι ενώ όλη σχεδόν τη Σικελία σκιάζει η
φοβέρα και πλακώνει η μαυρίλα της Αίτνας, εδώ όλα λάμπουν κάτασπρα, φωτεινά και καθαρά. Το Παλάτσο Μπενεβεντάνο ντελ Μπόσκο έλαμπε κάτω από τον
μεσογειακό ήλιο ενώ στην υπέροχη αυλή
του Παλάτσο ντελ Σενάτο ετοιμαζόταν
μια υπαίθρια συναυλία κλασικής μουσικής με τα έργα, φυσικά, του Βιτσέντζο
Μπελίνι. Και στην Πλατεία του Καθεδρικού Ναού, όπου βρίσκεται η Βασιλική
της Santa Lucia, δάκρυσα σχεδόν καθώς
βρέθηκα στη μέση ενός απίστευτου σκηνικού, βγαλμένου λες από κινηματογραφικά πλατό. Μέσα στο ναό, το μοναδικό
του κόσμου που από αρχαίος έγινε μητροπολιτικός, δίπλα στους τεράστιους
δωρικούς κίονες, δεσπόζει ο πίνακα του
Caravaggio «Η ταφή της Αγίας Λουκίας»
(Seppellimento di Santa Lucia).
Στην αίθουσα ετοιμαζόταν μια λιτή τελετή στέψης, με τα λευκά λινά τούλια να
μπλέκονται περίτεχνα με τα υπέροχα κηροπήγια και σκαλιστές ξύλινες καρέκλες
να περιμένουν τους λιγοστούς καλεσμένους.
Έξω, στην τεράστια πλατειά του Duomo,
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στιλάτα, όπως άλλωστε αρμόζει στην ιταλική κουλτούρα, ζευγάρια χόρευαν και
έπιναν το prosecco τους ενώ μια εξωπραγματική κουμπάρα υποδέχτηκε τους
νεόνυμφους, που κατέφθασαν με μια
παλιά και ονειρική κάμπριο Alfa Romeo
Spider.
Από εκεί και περά ο περίπατος συνεχίστηκε στα εξωτερικά τείχη και δεν μπόρεσα να μη γελάσω όταν είδα τους ταλαίπωρους γείτονες παστωμένους σε κάτι
παράξενες εξέδρες πάνω από απειλητικά
βράχια και τα κατάμαυρα νερά της Σικελίας. Η χειρότερη ελληνική θάλασσα,
αγαπητέ αναγνώστη, είναι η καλύτερη
της Ιταλίας...
Τρεις ώρες εκείνης της ημέρας αφιερώσαμε στη σημαντικότερη και ομορφότερη
πόλη της Μεγάλης Ελλάδας, που ιδρύθηκε από τους αρχαίους Κορίνθιους και
Τενεάτες αποίκους το 734 π.Χ. Στο τέλος
σωριάστηκα εξουθενωμένος σε μια καντίνα. Ευτυχώς τρεις παγωμένες peroni
με βοήθησαν να συνέλθω και να αντέξω
την επιστροφή των 120 χλμ μέχρι την
ανθισμένη αγκαλιά των Giardini Naxos.
Ψηλά, τα φωτάκια της Ταορμίνα μου θύμιζαν κάτι από Σαντορίνη ή Φολέγανδρο.
Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο κάλεσμά της. Έτσι βρέθηκα να περπατώ, για
μια τελευταία φορά, στα σοκάκια και στις
πλατειές αυτού του καταφυγίου ηρεμίας
και να απολαμβάνω σιτσιλιάνικο κανόλι
παρέα με μια συνάδελφο από τη Χαλκιδική, που τυχαία συνάντησα. Τελικά ο κόσμος είναι, πράγματι, μικρός...
-Πω, πω τι αμόλησε!
-Ποιος ρε παιδιά;
-Χα, χα, δεν κατάλαβες, για το ηφαίστειο μιλάμε…
Σκούπισα τη σκόνη από τα μάτια μου
και είδα ένα μικρό γκρίζο μανιτάρι που
ανέβαινε ψηλά, πάνω από τον κρατήρα
της Αίτνας. Γύρισα και κοίταξα πίσω.
Δύσκολα μπορούσα να διακρίνω πίσω
από τα σύννεφα σκόνης που σήκωναν τα
unimog που ανεβοκατέβαιναν ασταμάτητα στο βουνό. Η ανάβαση στην οπλισμένη
πυρηνική βόμβα που λέγεται Αίτνα, είναι
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Το ηφαιστειογενές φαράγγι Αλκαντάρα.
Τα παιχνίδια του βασάλτη στις όχθες του ποταμού Αλκαντάρα.
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Ανάβαση στο ηφαίστειο της Αίτνας.
Η ζωή ξεπετάγεται από την καμένη γη.
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μια ατελείωτη πορεία σε ένα σεληνιακό
τοπίο. Τα μάτια και το στόμα μπουκώνουν
από overdose ηφαιστειακής τέφρας. Αν δεν
έχεις εφοδιαστεί με μαντήλια λαιμού είναι
σαν να κάνεις απόπειρες αυτοκτονίας.
Λίγο μετά από το σημείο εκκίνησης, το
καταφύγιο Sapienza, κάποια λίγα φυτά
με έντονα χρώματα φύτρωναν δειλά-δειλά. Πάνω στις κατάμαυρες πλαγιές δείχνουν σαν εξωγήινα όντα σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως η Αίτνα
από το χωριό Nicolosi, στους πρόποδές
της, έμοιαζε ειδυλλιακή. Πυκνά δάση
περιβάλλουν τη βάση της και το εύφορο ηφαιστειακό χώμα χαρίζει πλούσια
πανίδα και χλωρίδα στην περιοχή. Όσο
ανεβαίναμε όμως οι κοίτες από τους ποταμούς της λάβας έδειχναν τους δρόμους
της φωτιάς. Όταν τελείωσε η βλάστηση
εμφανίστηκαν τεράστιοι λίθοι λάβας με
ακαθόριστες μορφές. Ανάμεσά τους παρατηρούσα έκπληκτος να προεξέχουν κάποιες καμένες στέγες σπιτιών, σημάδια
της ανθρώπινης παρουσίας και αφέλειας. Καλύψαμε την υψομετρική διαφορά
των χιλίων μέτρων από τα 1.900 μ. του
Sapienza μέχρι τα 2.920 μ. του Torre del
Filosofo σε κάτι λιγότερο από τέσσερεις
ώρες. Η θέα του κρατήρα από το χείλος
του Πύργου του Φιλόσοφου είναι μοναδική. Είναι ένας από τους τέσσερεις του
ηφαιστείου, ευτυχώς ναρκωμένος. Τετρακόσια μέτρα παραπάνω καπνίζει ο απαγορευμένος καρπός. Από τα 3.300 μ. του
κεντρικού της κρατήρα, η Αίτνα δεν σταματούσε να μουγκρίζει και να ξερνά μικρά τοξικά σύννεφα τέφρας. Η πρόσβαση
είναι, φυσικά, απαγορευμένη. Μία ώρα
μείναμε ξαπλωμένοι στο ζεστό έδαφος
ρεμβάζοντας και αφουγκραζόμενοι τον
παλμό του ηφαιστείου. Μαζί μας χιλιάδες
επισκέπτες από όλο τον κόσμο, να σχηματίζουν μια ατελείωτη ανθρώπινη αλυσίδα.
Η Αίτνα πουλάει καλά… Οι παγωμένες
μπύρες, στο καταφύγιο, βοήθησαν να ξεπλύνω το στόμα μου από τη σκόνη της τέφρας, ελπίζοντας να μην γίνει στόκος στο
στομάχι μου. Νωρίς το μεσημέρι αποφασίσαμε ότι χορτάσαμε το ορεινό στοιχείο
της Σικελίας. Είχε έρθει η ώρα για το υγρό.

Το Gole Alcantara μάς περίμενε.
Φαντάζεσαι, αγαπητέ αναγνώστη, ένα
ποτάμι να δημιουργείται επί 300.000
χρόνια; Φαντάζεσαι να μεταβάλλεται
συνεχώς ανάλογα με τη γεωλογική δραστηριότητα; Φαντάζεσαι την τιτανομαχία
μέσα του ανάμεσα στους τόνους λάβας
και το νερό; Φαντάζεσαι βράχινους τοίχους σκαλισμένους σε αρμονική οριζόντια, τοξωτή, ακτινωτή διάταξη; Εμείς
δεν το φανταστήκαμε. Το είδαμε. Ανάμεσα στην Αίτνα και την Ταορμίνα βρίσκεται το φαράγγι του ποταμού Alcantara.
Τα τελευταία 8.000 χρόνια η οργή της
Αίτνας σμιλεύει αυτό το φαράγγι, όταν η
φωτιά της συναντά το κρύο νερό, σε ένα
απαράμιλλο έργο τέχνης, που όταν το
δεις δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Γιατί
δεν το έχεις δει πουθενά αλλού.
Στο φαράγγι του Alcantara η μαμά φύση
έχει δώσει τα ρέστα της. Στο καυτό σιτσιλιάνικο καλοκαίρι το φαράγγι είναι η πιο
δροσερή λύση. Σε απόσταση βολής από
την Ταορμίνα (μισή ώρα) το μόνο που
χρειάζεται να κάνεις είναι να πάρεις το
μαγιό σου, να πληρώσεις δύο ευρώ και
να κατέβεις 120 σκαλοπάτια (ή με πέντε
ευρώ για τον ανελκυστήρα). Εγώ ούτε μαγιό είχα πάρει και τσιγκουνεύτηκα και το
πεντάευρο. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεροσταλιάζω στην όχθη κοιτώντας τους σαδιστές λουόμενους του ΣΕΟ. Άσε και τα
240 σκαλοπάτια που ανεβοκατέβηκα…
Έτσι, μέσα στη μπίχλα, τον ιδρώτα και τη
στάχτη αντίκρισα τη σωτηρία μου μόλις
επιστρέψαμε. Ήταν τα γάργαρα νερά της
πισίνας που με φιλοξένησαν για τις επόμενες ώρες. Για παρέα μου είχα κάμποσα Mojitos και τις χορευτικές επιδείξεις
ενός τοπικού συλλόγου. Ψηλά στο όρος
Τάουρο, πάνω από την Ταορμίνα, στο
ορεινό χωριό της Castelmola, τα πρώτα
φωτάκια άρχιζαν να τρεμοπαίζουν. Έτσι
αποχαιρέτησα το λουλουδιασμένο μπαλκόνι της Σικελίας εκείνο το βράδυ. Και το
μυαλό ήδη έτρεχε σε μέρη άλλα, στα λημέρια των θεών του ανέμου και της φωτιάς.
Μας περίμεναν, στο Τυρρηνικό πέλαγος,
την επόμενη μέρα, 14 Ιουλίου2016.
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Vulcano, αριστερά το λιμάνι και πίσω του το ηφαίστειο.

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ (ISOLE EOLIE)
Δεν είχα προλάβει να κατέβω από την
σκάλα του πλοίου και η απαίσια οσμή
του κλούβιου αυγού εισχώρησε βίαια στα
ρουθούνια μου. Μόλις βγήκα στο λιμάνι
του Porto di Levante έγινε πιο έντονη
ενώ στην είσοδο του μικρού οικισμού
έγινε σχεδόν αφόρητη. Η χαρακτηριστική
οσμή του θείου μαρτυρά, από την αρχή,
την ηφαιστειογενή καταγωγή του μικρού
νησιού. Το Vulcano, ένα από τα επτά
νησάκια των Αιολίδων Νήσων, ήταν σχεδόν επίπεδο και είχε το γνώριμο καφέ
και πορτοκαλί χρώμα των ηφαιστειακών
εδαφών.
Γεννημένα όλα μαζί ύστερα από μια σειρά βίαιων ηφαιστειακών εκρήξεων, πριν
από 260.000 χρόνια, αποτελούν μέρος
μιας τεράστιας ηφαιστειακής κορυφογραμμής ανάμεσα στην μπαρουτοκαπνισμένη Αίτνα και στον Βεζούβιο.Το
δωμάτιο του μικρού ξενώνα ήταν εντε24

λώς λιτό και είχε ένα μειονέκτημα και
ένα πλεονέκτημα. Το μειονέκτημα ήταν
ότι βρισκόταν φάτσα σε μια κατάμαυρη
θάλασσα (πιο μαύρη και από της Σαντορίνης) και το πλεονέκτημα ότι ήταν δίπλα σε μία κουζίνα που ευωδίαζε από τις
μυρωδιές της θαλασσινής μακαρονάδας.
Τουλάχιστον έτσι περιορίζονταν η μπόχα
του υδρόθειου…
Μια τεράστια γούρνα ιαματικού λασπόλουτρου βρισκόταν κοντά στο λιμάνι.
Μέσα της διέκρινα κάτι κίτρινα φαντάσματα. Ήταν οι λάτρεις του είδους, πασαλειμμένοι από την κορυφή έως τα νύχια με την πηχτή, θεραπευτική λάσπη.
Αναγνώρισα, με το ζόρι, κάποιους φίλους
και επιχείρησα να τραβήξω με την κάμερα. Οπισθοχώρησα πανικόβλητος όταν η
ανυπόφορη μυρωδιά με χτύπησε αλύπητα. Από τα τριγύρω βράχια ξεχύνονταν
λευκοί πίδακες ατμού χαρίζοντας μας τα
«υπέροχα» αρώματά τους. Ήταν οι περίφημες φουμαρόλες και ήταν η δεύτερη
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Vulcano. Ανάμεσα στους καπνούς του ηφαιστείου.
Ιαματικό λασπόλουτρο στο Vulcano.
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φορά που τις συναντούσα και μάλιστα
τόσο κοντά. Η πρώτη ήταν στην πεδιάδα
της Νάπολης. Εκείνες όμως ήταν τεράστιες και, ευτυχώς σε μεγάλη απόσταση.
Το νησί διαθέτει το δικό του ηφαίστειο,
άλλωστε σύμφωνα με τον Ομηρικό μύθο
εδώ ο Ήφαιστος είχε στήσει το εργαστήριό του. Τριγυρνούσαμε όλη την ημέρα
στο μικρό Vulcano και το τριγυρίσαμε
όλο. Από τις μικρές γωνίτσες του μέχρι
το κουκλίστικο κέντρο του. Το βράδυ, στο
μυρωδάτο ristorante του ξενώνα, ζήτησα
από τον εστιάτορα το παραδοσιακό πιάτο
του τόπου. Μου προσέφερε σπαγγέτι με
θαλασσινά και σάλτσα από μελάνι σουπιάς (για αρμονία με την περιβάλλουσα
ηφαιστειακή μαυρίλα). Τα συνόδευσα με
ντόπιο λευκό οίνο Malvasia. Και ήταν
όλα εξαιρετικά!
Την επόμενη μέρα, στο νησί του
Lipari δεν υπήρχε ίχνος δυσάρεστης
οσμής. Μόλις κατέβηκα στο λιμάνι του
Sottomonastero, ρούφηξα άπληστα το

φρέσκο θαλασσινό αέρα. Μερικά βανάκια-ταξί περίμεναν την πελατεία τους.
Σχηματίσαμε μια ομάδα και με ένα χαμογελαστό και κεφάτο οδηγό και την Ερμιόνη μεταφράστρια, ξεκινήσαμε να ανακαλύψουμε την πρωτεύουσα του μικρού
νησιωτικού συμπλέγματος.
Στην ταραγμένη της Ιστορία κατακτήθηκε
από τους Ρωμαίους, καταστράφηκε από
τους Μουσουλμάνους, ανακαταλήφθηκε
από τους Νορμανδούς. Μέχρι και ο περιβόητος πειρατής Ariadeno Barbarossa
επιτέθηκε στο μικρό νησί των 38 τ.χλμ.
καταληστεύοντάς το και παίρνοντας τους
δυστυχισμένους κατοίκους ως σκλάβους.
Το πλούσιο σε μαύρο, γυαλιστερό οψιδιανό και κατάλευκη ελαφρόπετρα έδαφος ήταν η ευχή και η κατάρα του νησιού, αφού έφεραν μεν πλούτο, αλλά και
την ανθρώπινη απληστία. Η υπερβολική
εξόρυξη τους κόντεψε να αφήσει το νησί
μισό. Ένα βοριαδάκι έσκασε μύτη κι έτσι
από το ψηλότερο σημείο του νησιού μπορούσα να διακρίνω, καθαρά, τα αδελφά-

Vulcano. Σούρουπο στην κορυφή του ηφαιστείου.
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Lipari. Tο κάστρο του Αγ. Βαρθολομαίου.
κια του Lipari: τη Salina, το Vulcano, τα
σχεδόν δίδυμα Alicudi και Filicudi,την
μικροσκοπική Panarea και στο βάθος
τον εντυπωσιακό κώνο του ενεργού
Stromboli.
Όλα μαζί έμοιαζαν σαν μικρά κοσμήματα
που λούζονται στο Τυρρηνικό πέλαγος,
στα ανοικτά της βόρειας ακτής της Σικελίας. Όταν ο Οδυσσέας τα προσέγγισε,
ο Αίολος του έκανε δώρο τους ανέμους,
για να μπορέσει να γυρίσει στην πατρίδα
του. Η πόλη του Λίπαρι είναι κλασικής
ιταλικής αρχιτεκτονικής, του 19ου αιώνα. Γύρω από το κάστρο παλιά σπίτια,
πλακόστρωτα στενάκια, εκκλησιές, και ο
όμορφος κεντρικός δρόμος, θυμίζουν την
γνώριμη εικόνα του ιταλικού νότου.
Καταλήξαμε στη μαρμαροστρωμένη
Μarina Corta, το μικρό λιμάνι, όπου
ήπιαμε αμέτρητους εσπρέσο (lungo παρακαλώ) περιμένοντας το πλοίο που δεν
εμφανίζονταν καθώς ο ισχυρός, εδώ και

ώρα, βοριάς ακύρωνε το ένα δρομολόγιο
μετά το άλλο. Όταν τελικά, μετά πολλών
κόπων και ακόμη περισσότερων αέρηδων, επιστρέψαμε στο Vulcano, ανεβήκαμε στο ηφαίστειό του περπατώντας
μονοπάτια γεμάτα ηφαιστειακή άμμο και
ελαφρόπετρα. Στο χείλος του κρατήρα η
γη έβραζε και οι αμέτρητες φουμαρόλες
κάπνιζαν σε ένα μοναδικό θέαμα. Η κατάβαση με φακούς κεφαλής ήταν απλά
μαγική. Και το βράδυ, στο τραπέζι του
βασιλιά των ψαριών, πάνω στο κύμα,
απόλαυσα με την εκλεκτή συντροφιά, μια
παχουλή και ροδοκόκκινη συναγρίδα και
δύο μπουκάλες prosecco, καθώς ετοιμαζόμαστε να αφήσουμε πίσω το γοητευτικό αυτό μικρόκοσμο που λικνίζεται στην
Τυρρηνική Θάλασσα. Εκείνο το βράδυ
συνειδητοποίησα πως είχαμε ένα μεγάλο
απόντα στην παρέα. Εκείνο το βράδυ κατάλαβα πόσο μου έλειπε ο Αράμ…
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ΤΣΕΦΑΛΟΥ-ΠΑΛΕΡΜΟ
Μιά φορά κι ένα καιρό, εκεί στο νότο,
ζούσε μια όμορφη, μελαχρινή Σιτσιλιάνα. Όταν οι Άραβες κατακτητές έφτασαν
στο νησί της τρινακρίας, ερωτεύτηκε παράφορα τον Moro, ένα γοητευτικό Μαυριτανό. Κάποια στιγμή όμως έμαθε πως
ήταν παντρεμένος. Μη αντέχοντας τον
πόνο του χωρισμού αποφάσισε να τον
κρατήσει για πάντα μαζί της. Έτσι, του
πήρε το κεφάλι και το κράτησε πλάι της
ως το τέλος της ζωής της, ως το τέλος του
έρωτά της...
Στη μεσαιωνική Τσεφαλού το όμορφο και
λυπημένο παραμύθι των περασμένων
αιώνων ζει σε κάθε γωνιά, ζωγραφισμένο στους τοίχους, σε ανθισμένα πιθάρια,
σε πολύχρωμα σκαλισμένα σκουλαρίκια.
Άλλωστε η ίδια η πόλη σου γεννά την
επιθυμία να ρομαντζάρεις και να ερωτευτείς. Ένας τεράστιος βράχος υψώνεται
πάνω από την καστροπολιτεία. Κάποιοι
τον είδαν σαν κεφάλι και την βάφτισαν
ανάλογα. Όσο κι αν προσπάθησα δεν
μπόρεσα να διακρίνω ανάλογα χαρακτηριστικά, οπότε έφτασα στο συμπέρασμα
ότι οι νονοί της θα πρέπει να ήταν γεροί πότες.... Ο καθεδρικός Ναός του Παντοκράτορα, με τους δίδυμους πύργους,
δεσπόζει στην πόλη και όλοι οι δρόμοι
οδηγούν σε αυτόν. Τον θεμελίωσε ο Ρογήρος Α΄, όταν μια τρικυμία της Τυρρηνικής θάλασσας κόντεψε να τον τσακίσει
στα βράχια. Το τάμα του έπιασε τόπο κι
έτσι ο νορμανδός βασιλιάς κάλεσε τους
καλύτερους βυζαντινούς τεχνίτες, που
δημιούργησαν, στο ημιθόλιο της αψίδας,
την καταπληκτική και γεμάτη γλυκύτητα
εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού, με
χιλιάδες χρυσές ψηφίδες. Επόμενες στάσεις ήταν το Palazzo Comunale και το
Palazzo Maria. Για τελευταία άφησα μια
υπέροχη trattoria, με θέα το τσατισμένο
πέλαγος, όπου δοκίμασα καταπληκτικά
panini, που με απογείωσαν σε ουρανούς
γευστικής απόλαυσης. Πριν φύγουμε
ρώτησα, χαμηλόφωνα, τον ιδιοκτήτη για
την ασφάλεια στη Σικελία κλείνοντάς
του το μάτι. Χαμογέλασε, έκλεισε το δικό
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του και μου είπε ότι οι επισκέπτες είναι
ασφαλείς. Δεν χρειαζόταν και πολλά για
να καταλάβω ότι το χέρι της “οικογένειας” είναι μακρύ και παντού... Και στο λεωφορείο ο χιουμορίστας οδηγός, για να
φτιάξει ατμόσφαιρα, έπαιξε τη μουσική
από το Νονό του Κόπολα ενώ το ταξίδι
μας στο χωροχρόνο της νότιας Ιταλίας
πλησίαζε στο τέλος του. Τελευταίος σταθμός, το Παλέρμο.
Η πόλη του Παλέρμο δεν έχει μνημεία.
Είναι η ίδια ένα ολόκληρο μνημείο. Τα
μοντέρνα της κτίρια είναι λίγο έξω από
το τεράστιο ιστορικό κέντρο. Από εκεί και
πέρα τα μάτια δεν σταματούν να γουρλώνουν, το κεφάλι να γυρίζει προς όλες τις
κατευθύνσεις. Όπως και στην υπόλοιπη
Σικελία έτσι κι από εδώ πέρασαν όλες οι
φυλές, όλοι οι κατακτητές, διεκδικητές
του τρόπαιου με την ανεκτίμητη εμπορική και στρατηγική αξία, που οι αρχαίοι
Έλληνες είχαν ονομάσει Πάνορμο. Κάθε
ένας από αυτούς επιβιώνει στους δρόμους του σύγχρονου Παλέρμο, έστω και
με ένα μικρό μνημείο. Εδώ όλα μοιράζονται ανάμεσα στις μνήμες των Φοινίκων,
Ελλήνων, Αράβων και Νορμανδών και την
καλοκαιρινή ραστώνη της νοτιανατολικής
Μεσογείου. Κοντά στο ξενοδοχείο ήταν
το Teatro Massimo, η όπερα του Παλέρμο, η τρίτη μεγαλύτερη της Ευρώπης και
το μεγαλύτερο θέατρο που έχει η Ιταλία.
Το μέγεθος προκαλεί δέος. Δέος επίσης
προκαλεί και το γεγονός ότι είναι το αγαπημένο θέατρο των μαφιόζων. Δεν σημαίνει ότι αν είσαι μαφιόζος δεν είσαι και
φιλότεχνος… Περπατώντας φτάσαμε στη
πλατεία, κυκλικό κόμβο για την ακρίβεια,
με τις τέσσερεις κρήνες και τα υπέροχα
μπαρόκ οικοδομήματα και λίγο μετά στην
Πλατεία της Ντροπής (Piazza Pretoria)
που την ονόμασαν έτσι λόγω των γυμνών
αγαλμάτων της. Είχε πια βραδιάσει όταν
αποφάσισα ότι χόρτασα την αγαπημένη
συνήθεια των Ιταλών, την passeggiata,
τον απογευματινό τους, δηλαδή, περίπατο. Το διαμαρτυρόμενο στομάχι μου ησύχασε στη Via Argentina, τη γαστρονομική
Μέκκα του Παλέρμο, με cannoli, μπρουΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

σκέτες και θαλασσινές μακαρονάδες. Εννοείται με συνοδεία γκράπας, η οποία με
έστειλε στον γλυκύτερο ύπνο.
Το Palazzo Reale και η ορθόδοξη εκκλησία της Martorana ήταν μερικά από τα
αξιοθέατα της επόμενης ημέρας. Εκείνο
όμως που θα μείνει αξέχαστο ήταν ο νορμανδικός ναός Catedrale di Monreale, το
μεγαλύτερο μεσαιωνικό αρχιτεκτόνημα
της Ιταλίας, με τα 6.000 τ.μ. βυζαντινής
τέχνης. Σε ένα κατάφυτο λόφο, λίγο έξω
από το Παλέρμο, το Duomo του βασιλιά
Γουλιέλμου Β΄, πραγματικό αρχιτεκτονικό στολίδι, ατενίζει την πόλη κουβαλώντας την ιστορία των βασιλείων της
Σικελίας και την έκφραση της νορμανδικής τέχνης συνδυάζοντας τον ρωμανικό
ρυθμό με βυζαντινά ψηφιδωτά και αραβικά στοιχεία. Ο Χριστός Παντοκράτορας
είναι και εδώ, στον τεράστιο θόλο, το ίδιο
γλυκός, αποτυπωμένος μοναδικά από
τους άφταστους βυζαντινούς μαστόρους.
Μετά από αυτό το overdose τέχνης, πολιτισμού και ιστορίας, οι επόμενες μικρές
και μεγάλες ώρες της ημέρας κύλησαν
ανάμεσα σε osterie, μπαρότσαρκες και
πολλά gelati, ξορκίζοντας την επόμενη
ημέρα, την ημέρα επιστροφής και τον
μαραθώνιο των εφτακοσίων χιλιομέτρων
μέχρι το λιμάνι του Μπρίντιζι.

Αγαπητέ αναγνώστη,
Ήταν καταμεσήμερο του Ιούλη όταν ένα
γαλανόλευκο κυπριακό πλοίο μας έκλεισε
στην αγκαλιά του. Πέρασαν ατελείωτες
ώρες έως τις πρώτες της επόμενης, που
βγήκα, όπως συνηθίζω στο κατάστρωμα.
Ο φρέσκος άνεμος του Ιονίου χάιδεψε
το πρόσωπό μου την ίδια ώρα που μια
ρόδινη κορδέλα φώτιζε δειλά τον ουρανό
της Ανατολής. Γύρισα προς τη σκοτεινή,
ακόμα, Δύση και μια μελωδία μού φάνηκε να ακούστηκε από τα βάθη της. Ένα
τραγούδι που μιλούσε για βουνά που καπνίζουν και ανεμοδαρμένες θάλασσες,
για αρχαίους θεούς και χαμένους πολιτισμούς, για ιππότες, βασιλιάδες και πειρατές, οπερικούς συνθέτες και μαφιόζους
εγκληματίες. Ρώτησα τα αστέρια και μου
είπαν να σου τα πω όλα αυτά και άλλα
πολλά. Από αυτά που είδα, που άκουσα,
που μύρισα, που γεύτηκα, που ένιωσα,
που έζησα. Μου είπαν ακόμη να σου πω
πως η Magna Grecia είναι εκεί, μυθική
και αμύθητη, σε περιμένει και με περιμένει. Εγώ είμαι μέσα, εσύ;
Υ.Γ. Στο ταξίδι είχαμε την τύχη να μας
συνοδεύσει ως ξεναγός ο κος Δημήτρης
Τσιλιβερδής, ο οποίος μας προσέφερε,
εκτός από τις εξαιρετικές του γνώσεις και
το πηγαίο του χιούμορ.

Παλέρμο. Αιωνόβιο
τροπικό δένδρο στον
βοτανικό κήπο.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τον ευχαριστούμε πολύ.

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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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

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
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /ΦΕΒΡΟΥΑΡιοσ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-02-17

ΒΕΡΜΙΟ (ΜΟΥΝΤΑΚΙ - ΠΑΛΑΤΙ)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αγ. Νικόλαο Νάουσας (500 μ.)
Μουντάκι (1701 μ.) – Παλάτι (1891 μ.)
Μονή Υπαπαντής (1.263 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 20,0 χλμ Υ.Δ. +-1391 μ.,
Ώρες πορ.: 7-8, Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αγ. Νικόλαο Νάουσας (500 μ.)
Μουντάκι (1701 μ.)
Απόσταση: 16,0 χλμ Υ.Δ. +1201 μ.
Ώρες πορ.: 6-7,
Β.Δ. 2-3

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-02-17

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Σπηλιά (800 μ.) Συναχόβρυση
κορυφή Προφ. Ηλίας (1.977 μ.)
καταφύγιο «Κάναλος» (1.600 μ.)
Απόσταση: 10,0 χλμ Υ.Δ. +1.169, -468 μ. Ώρες πορ.: 5, Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από καταφύγιο «Κάναλος» (1.600 μ.)
κορυφή Προφ. Ηλίας (1.977 μ.)
Απόσταση: 7,0 χλμ Υ.Δ. +-447 μ. Ώρες πορ.: 3, Β.Δ. 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-02-17

ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Άνω Ορεινή (800 μ.)
κορυφή Ανάληψη (1.849)
καταφύγιο ΕΟΣ Σερρών (1.500 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 10,5 χλμ. Υ.Δ. +1.016, -317μ.
Ώρες πορ.: 5, Β.Δ. 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από καταφύγιο ΕΟΣ Σερρών (1.500 μ.)
κορυφή Ανάληψη (1.849)
χιονοδρομικό Λαϊλιά (1.580 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόσταση: 7,0 χλμ. Υ.Δ. +-425 μ.
Ώρες πορ.: 3 , Β.Δ. 1

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
25-02-17
ΕΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
27-02-17

ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΕΛΑΤΗ
Με αναβάσεις στον Κόζιακα (1.900 μ.),
την Λουπάτα (2.060 μ.) και τη Μαρόσα
(2.022 μ.)
θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Πετρούδης
Νίκος
✪Φρούτης
Θεόδωρος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κωτούλας
Κώστας
✪ Βιολιτζόπουλος
Νίκος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Τριανταφυλλίδης
Κώστας
✪Αρβανίτης
Νίκος

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /μαρτιοσ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-03-17

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-03-17

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟΝ ΟΡΟΣ
Από Βαρβάρα (545 μ.) – κορυφή
Σουγλιάνι (858 μ.)
Σταυρός (0 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 15,0 χλμ Υ.Δ. +767, -1.236 μ.,
Ώρες πορ.: 5-6,
Β.Δ. 2

ΟΛΥΜΠΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αγ.Τριάδα (480 μ.)
καταφύγιο «Κρεβάτια» (950 μ.)
κορυφή Μπαρμπαλάς (1.847 μ.)
Απόσταση: 14,0 χλμ Υ.Δ. +-1.394 μ. Ώρες πορ.: 6-7, Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αγ.Τριάδα (480 μ.)
καταφύγιο «Κρεβάτια» (950 μ.)
Απόσταση: 7,0 χλμ Υ.Δ. +-625 μ. Ώρες πορ.: 3-4, Β.Δ. 1-2

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-03-17

ΒΕΡΜΙΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Άνω Γραμματικό (1.160 μ.)
κορυφές Μαύρη Πέτρα (2.027) – Τσανακτσή (2.052)
Απόσταση: 24.0 χλμ. Υ.Δ. +-1.260 μ.
Ώρες πορ.: 6-7 , Β.Δ. 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Άνω Γραμματικό (1.160 μ.)
κορυφή Μαύρη Πέτρα (2.027)
Απόσταση: 20,0 χλμ. Υ.Δ. +-1.100 μ.
Ώρες πορ.: 5-6 , Β.Δ. 2

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
24-03-17
ΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
26-03-17

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Με αναβάσεις στον Τόμαρο (1.971 μ.), και
το Μιτσικέλι (1.740 μ.)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Κιάκος
Βαγγέλης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης
Πάρης
✪ Αμοιρίδης
Νίκος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης
✪ Κούγκας
Γιώργος

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /απριλιοσ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ
02-04-17

ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΙΤΡΟΣ
Από Κοκκινοπλό (1.100 μ.)
κορυφή Κίτρος (2.416 μ.)
Φλάμπουρο (2.473 μ.)
Απόσταση μετ’επιστρ.: 15,0 χλμ
Υ.Δ. +-1.550 μ.,
Ώρες πορ.: 7-8, Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Παπαδόπουλος
Νίκος
✪Γκόλης
Βαγγέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
09-04-17

ΠΑΪΚΟ
Από Νερόμυλους (230 μ.)
Τρία Έλατα (985 μ.)
Απόσταση μετ΄επιστρ.: 17,0 χλμ
Υ.Δ. +-1.070 μ. Ώρες πορ.: 6-7, Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πετρούδης
Νίκος
✪ Γιαννικόπουλος
Ανέστης

ΑΠΟ
Μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14-04-17
ΕΩΣ
ΤΡΙΤΗ
18-04-17

ΚΥΡΙΑΚΗ
23-04-17

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
29-04-17
ΕΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
01-05-17
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ΠΑΣΧΑ στην
ΚΥΘΝΟ

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΜΠΕΛΕΣ
από οχυρό Ιστίμπεη (1.290 μ.)
κορυφή Καλαμπάκα-Radomir (2.030 μ.)
Απόσταση μετ΄επιστρ.: 24,0 χλμ
Υ.Δ. +-1.050 μ. - Ώρες πορ.: 7-8, Β.Δ. 2

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ
Διάσχιση της Βάλια Κάλντα
Φλέγγα (2.157 μ.) από πηγές Αώου
Αβγό (2.177 μ.) από Βοβούσα
Με διανυκτέρευση στη Βοβούσα

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπατζάκης
Νίκος
✪ Γρηγοριάδης
Γρηγόρης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ενιαιο συστημα καθορισμου βαθμου δυσκολιασ διαδρομων
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ΔΕΙΝΑΡΙΚΕΣ
ΑΛΠΕΙΣ
ΑΛΒΑΝΙΑ
Κείμενο - Φωτογραφίες:
Αλεξάνδρα Τραχανά
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Τ

α όρη Prokletije είναι τμήμα
των Δειναρικών Άλπεων και
ορθώνονται μεγαλοπρεπώς βόρεια της Αλβανίας αποτελώντας
τριεθνές σύνορο ανάμεσα σε αυτήν, το
Μαυροβούνιο και το Κόσσοβο.
Η πρώτη φορά που αντικρίσαμε αυτόν
τον ορεινό όγκο ήταν τρία χρόνια πριν,
κατά την είσοδό στην Αλβανία μετά από
μια εκδρομή μας στο Μαυροβούνιο. Μας
εντυπωσίασε τόσο που αποφασίσαμε να
παραμείνουμε ένα βράδυ στην περιοχή
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για να τον γνωρίσουμε από κοντά. Όντως
μετά από μια περιπετειώδη διαδρομή σε
κακοτράχαλο χωματόδρομο για 20 χλμ.,
φτάσαμε στο Theth άγρια μεσάνυχτα.
Την επομένη το πρωί αυτό που αντικρίσαμε, μας έκοψε την ανάσα. Άγρια ομορφιά και μεγαλοπρέπεια ορέων, εφάμιλλη
των Δολομιτών, σε σαφώς μη αξιοποιημένη περιοχή. Την ίδια μέρα βιαστικά
ανεβήκαμε στην πιο σύντομη κοντινή
μας κορυφή (στο τέλος πάντα αναρριχητική) και επιστρέψαμε στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

υποσχόμενοι στον εαυτό μας ότι εδώ
θα ταξιδέψουμε κάποια στιγμή και θα
απολαύσουμε τα βουνά όπως πρέπει.

Οι Δειναρικές Άλπεις.

Τρία χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2016,
ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσουμε το
τάμα μας. Ο αρχηγός μας, Δημήτρης
Μυστακίδης, προετοίμασε την εκδρομή, έθεσε τους στόχους και ξεκινήσαμε
στις 16-6-2016. Η ομάδα αποτελούμενη
από μέλη και φίλους του ΣΕΟ (Δημήτρη
Μυστακίδη, Δημήτρη Βενετικίδη, Δημήτρη Αλεξίου, Βαγγέλη Γκόλη, Γιώργο
Κιριμκίρογλου, Γιώργο Κουμανδράκη,
Θανάση Μυλωνά και την γράφουσα),
ήταν έτοιμη ψυχολογικά για δράση και
ψυχαγωγία.
Μπήκαμε στην Αλβανία από την Κρυσταλλοπηγή και κατευθυνθήκαμε προς
τα βόρεια της χώρας. Κατά την διαδρομή μας, Κορυτσά – Τίρανα – Κούκες,
είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε
την λίμνη Οχρίδα και τους ποταμούς
Μαύρο και Λευκό Δρίνο με τις λίμνες
τους. Νύχτα πλέον φτάσαμε στο Bajrami Curri όπου και διανυκτερεύσαμε.
Το επόμενο πρωί ξεκινήσαμε με τα αυτοκίνητα και μετά από διαδρομή 35
χλμ. φάνηκε μπροστά μας η πανέμορφη
κοιλάδα του Valbone στην ανατολική
πλευρά της οροσειράς. Τα μισοχιονισμένα μυτίκια σχημάτιζαν ένα υπέροχο
στεφάνι γύρω της και τα καταπράσινα
δάση αγκάλιαζαν ασφυκτικά τους θεόρατους βράχους.
Μείναμε άφωνοι από το θέαμα και
αρχίσαμε αμέσως την εξερεύνηση της
περιοχής. Το Valbone είναι ένα υπό
ανάπτυξη παλιό χωριό όπου συναντάμε παραδοσιακά πέτρινα σπίτια μαζί με
σύγχρονα οικοδομήματα και ξενώνες.
Αντίθετα με τους άλλους δρόμους της
χώρας ο δρόμος για το Valbone είναι
άριστος, ασφάλτινος και γενικότερα η
περιοχή αναπτύσσεται ραγδαία τουριστικά.
Ορμήσαμε λοιπόν με τα τζιπ από το τέρμα της ασφάλτου στην ξηροκοίτη της
κοιλάδας σε έναν υποτυπώδη, με ποταμίσιες κροκάλες, δρόμο για να δούμε
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πού βγάζει. Μετά από 3,5 χλμ. σκληρής
διαδρομής φτάσαμε σε μία ξύλινη καλύβα, στο καφέ - ρεστοράν “Rogami” που
ήταν το τέλος του δρόμου για τα οχήματα και η αρχή των μονοπατιών. Αυτή η
καλύβα ήταν η αφετηρία των διαδρομών
μας για τις επόμενες δύο μέρες. Το ηλικιωμένο ζευγάρι που την διαχειριζόταν
μας πρόσφερε αυγά, τυρί, πατάτες, σπιτικό τουρσί και μπύρες για να ξεδιψάσουμε, σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Το ίδιο
απόγευμα αν και ήταν αργά αποφασίσαμε μία μικρή ανάβαση για προθέρμανση
και για να θυμηθούμε ότι δεν είμαστε
απλοί τουρίστες… Ανεβήκαμε λοιπόν σε
μία όμορφη ορθοπλαγιά 800 μ. στον παλιό οικισμό Gerem της περιοχής όπου
απολαύσαμε λουλουδιασμένα λιβάδια και
πανέμορφες πηγές.
18/6/2016. Στις 7.08 το πρωί η ομάδα
ήταν έτοιμη για την ανάβαση στον πρώτο μεγαλεπήβολο στόχο, την ψηλότερη
κορυφή Maja Jezerce 2694 μ. που βρίσκεται κυριολεκτικά χωμένη στην καρδιά της οροσειράς.
Το μονοπάτι ξεκινούσε από τα 1000 μ.
και ανηφόριζε στην αρχή ομαλά μέσα σε
πυκνό δάσος από οξιές, πεύκα, κέδρα και
έλατα. Στο καφέ “Simoni” στα 1500 μ. οι
άνθρωποι μας καλωσόρισαν, μας προειδοποίησαν για τις δυσκολίες της ανάβασης και μας συνέστησαν κάποιον οδηγό
από την περιοχή, για να μην χαθούμε
όπως είπαν… Μετά από αυτό η πρόκληση
για τον αρχηγό και την ομάδα έγινε μεγαλύτερη και τραβήξαμε μπροστά χωρίς
πολλά λόγια. Σε λίγο το δάσος τελείωσε
και η ανάβαση συνεχίστηκε μέσα από
ένα μεγάλο ρέμα που θα μας έβγαζε ψηλά
στο διάσελο με τους χιονισμένους βράχους. Απολαύσαμε το νερό από μια παγωμένη πηγή στα 1800 μ. και συνεχίσαμε, με την κλίση του εδάφους να αυξάνει
με γεωμετρική πρόοδο. Υπήρξαν στιγμές
που έβλεπα τους μπροστινούς μου σαν
να ανεβαίναμε κατακόρυφη σκάλα.
10.11 πμ. και επιτέλους βγαίνουμε στο
χιονισμένο οροπέδιο. Τα συναισθήματα
δεν περιγράφονται. Η εικόνα των χιονισμένων βράχων, που έβλεπα από χαμηλά,
40

φαινόταν αδύνατο να την προσεγγίσει
κανείς! Και τώρα μου φαίνεται απίστευτο
που είμαι μέσα σε αυτήν την εικόνα. Από
δω και πέρα τα σημάδια του μονοπατιού
χάνονται στο χιόνι και ο αρχηγός με το
GPS και την εμπειρία του πρέπει να βρει
την διαδρομή για την κορυφή.
12.01 μμ. Μετά από δύσκολο περπάτημα
σε δαιδαλώδεις χιονισμένες τραβέρσες
και ορθοπλαγιές, βρεθήκαμε κάτω από
την τελευταία ορθοπλαγιά της κορυφής,
με την βραχώδη κορυφογραμμή να φαντάζει τρομακτική.
– Εδώ αυτή είναι, μας φώναξε ο Δημήτρης. Πρέπει να βρούμε το πέρασμα.
Πήγε 12.22 μμ. και ο αρχηγός βρήκε ένα
σημείο που ο βράχος έκανε λούκι, με το
χιόνι να φτάνει ψηλά, και έτσι μπορέσαμε και ανεβήκαμε ένας – ένας.
12.43 μμ. Βαδίζω αργά στην κορυφογραμμή, τρέμοντας από την χαρά και την κούραση αλλά απολαμβάνοντας το μεγαλείο
της. Στη 1.06 μμ. αντικρίζω τον σταυρό
της κορυφής και τον Δημήτρη να έρχεται προς το μέρος μου αλλά μόλις με είδε
γύρισε πίσω ανακουφισμένος. Όπως μου
είπε στη συνέχεια είχε ανησυχήσει γιατί
άργησα λίγο (η κορυφογραμμή είχε αρκετά εκτεθειμένα σημεία) και είχε ξεκινήσει
για να με βρει. Στη 1.20 μμ. φτάνει και ο
Γιώργος Κιριμκίρογλου και όλη η ομάδα
συγκινημένη πανηγυρίζει την επιτυχία
της απολαμβάνοντας τη μοναδική θέα.
Στην κατάβαση αντηχούσε το βουνό από
τον ενθουσιασμό μας, όταν φτάσαμε δε
στο καφέ “Simoni” ξανά, πείσθηκαν ότι
πιάσαμε κορυφή μόνον όταν μας είδαν
στο σταυρό, στις φωτογραφίες, και αφού
χειροκρότησαν μας είπαν ότι είμαστε οι
πρώτοι Έλληνες που πατήσαμε τη Maja
Jezerce.
Την επόμενη ημέρα, 19-6-2016, επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε την προσφιλέστερη διαδρομή για όσους ορειβάτες
επισκέπτονται το Valbone, την διάσχιση
από την ανατολική πλευρά της οροσειράς, στην κοιλάδα του Theth.
Οι δύο πλευρές χωρίζονται από έναν
ορεινό όγκο ύψους 1800 μ. όπου υπάρχει
διάσελο.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Ξεκινήσαμε για άλλη μία φορά από την
καλύβα-καφέ στα 1000 μ. ακολουθώντας
το μονοπάτι με κατεύθυνση βορειοδυτική, απολαμβάνοντας το τοπίο. Γρήγορα
καλύψαμε τα 800 μ. υψομετρικής στο
βράχινο μονοπάτι και βρεθήκαμε στο
διάσελο. Το θέαμα από την άλλη πλευρά
είναι επίσης συγκλονιστικό. Χαμηλά στα
750 μ. η πανέμορφη κοιλάδα του Theth
περιβάλλεται από πυκνά δασωμένους
ορεινούς όγκους οι οποίοι καταλήγουν
σε τεράστιες βράχινες μύτες, όπως στην
κοιλάδα του Valbone. Εντυπωσιακές
κοιλάδες και ατελείωτα, επιβλητικά, δασωμένα βουνά, να μην χορταίνει το μάτι
ομορφιά και η ψυχή αγαλλίαση.
Αρχίσαμε την κατάβαση προς το Theth
μέσα από ένα υπέροχο δάσος οξιάς και
λιβάδια γεμάτα ανθισμένες αγριοτριανταφυλλιές. Στα 1500 μ. ξεδιψάσαμε σε
ένα ξύλινο μικρό καφέ και συνεχίσαμε
την κατάβαση. Η αρχική απόφαση ήταν
να διανυκτερεύσουμε στο Theth και να
επιστρέψουμε την άλλη μέρα στο Valbone. Όταν όμως πλησιάσαμε, διαπιστώσαμε ότι ήταν ένας οικισμός διάσπαρτος σε μια ακτίνα 10 χλμ. Είχαμε
ήδη συσσωρευμένη κούραση, και η ιδέα
να περπατήσουμε αρκετά χιλιόμετρα σε
δρόμο για να βρούμε κατάλυμα μας απογοήτευσε ελαφρώς. Ξαφνικά στην απόλυτη ερημιά ακούστηκε θόρυβος μηχανής
και ένα παμπάλαιο μικρό λεωφορείο
εμφανίστηκε σαν από μηχανής θεός. Ο
οδηγός μόλις άκουσε Έλληνες ματαίωσε
το προγραμματισμένο δρομολόγιό του,
ρίχνοντας κάποιους άλλους πελάτες, και
λέγοντας «εμείς φάγαμε ψωμί στην Ελλάδα» ανέλαβε να μας μεταφέρει σε ξενοδοχείο συγγενούς του το οποίο κτίστηκε
με χρήματα από εργασία στην Ελλάδα.
Ανακουφισμένοι και χαρούμενοι από την
εξέλιξη, απολαύσαμε αλβανική φιλοξενία
στο μικρό ξενοδοχείο του Jimmy Curri με
την καταπληκτική θέα.
Την επομένη 20-6-2016 ο αδελφός του
οδηγού Νίκος, αφού μας αφηγήθηκε την
ιστορία της εικοσαετίας που έζησε στην
Ελλάδα μας φόρτωσε στο φορτηγάκι που
μετέφερε τα ζώα του, και μας προώθησε
42

στην αρχή του μονοπατιού για την επιστροφή μας στο Valbone. Ήδη από το
διάσελο, στην κατάβαση, όλοι θαρρείς και
μελαγχολήσαμε γιατί ξέραμε ότι θα αποχαιρετούσαμε τον πανέμορφο αυτό τόπο.
Το ίδιο μεσημέρι φύγαμε από το Valbone
με κατεύθυνση νότια προς Kukes και
τελικό προορισμό το χωριό Radomir,
πανέτοιμοι για καινούρια μέρη και νέες
περιπέτειες.
Επιλέξαμε την ορεινή διαδρομή των 120
χλμ. προς Kukes αν και υπήρχε ποταμόπλοιο αλλά δυστυχώς δεν συνέπιπταν οι
ώρες. Έτσι διανύσαμε όλη αυτή την απόσταση σε έναν πανέμορφο φιδίσιο δρόμο,
τραβερσάροντας διαρκώς σε δασωμένες
με καστανιές πλαγιές και ρέματα, με την
θέα του ποταμού χαμηλά να μας συνοδεύει σε όλη σχεδόν τη διαδρομή. Μετά
από 3,5 ώρες μοναχικής πορείας στον
λίγο πρωτόγονο, έρημο, αλλά πανέμορφο δρόμο φθάσαμε στο Kukes και από
εκεί στο Radomir 1200 μ., στους πρόποδες του ψηλότερου βουνού της Αλβανίας
του Korabi 2764 μ., στα σύνορα με την
ΠΓΔΜ που ήταν ο προορισμός μας της
επόμενης ημέρας. Το βράδυ στο μικρό
πανδοχείο με το όνομα “Korabi”, δίπλα
στο ποτάμι, γευτήκαμε ντόπιο κατσικάκι
και κρασί και κοιμηθήκαμε με το βουητό
του νερού να μας χαϊδεύει τα αυτιά.
21-6-2016. Πρωί-πρωί πήραμε το μονοπάτι, σχεδόν από την πόρτα του πανδοχείου, και αρχίσαμε να ανηφορίζουμε
μαζί με τους ανθρώπους του μόχθου που
έβγαζαν τα ζώα τους για βοσκή. Μας
κοιτούσαν με απορία γιατί ήταν μάλλον
δύσκολο να καταλάβουν για ποιο λόγο
περπατάμε στα βουνά εμείς οι ορειβάτες.
Στο βάθος, εμπρός και αριστερά μας, ορθώνονται οι επιβλητικές κορυφές. Αυτό
το βουνό είναι γεμάτο αντιθέσεις, μοιάζει
σαν ένα τεράστιο πράσινο λιβάδι με το
ποτάμι να κυλάει χαλαρωτικά στη μέση,
αλλά όταν ανέβεις ψηλότερα το πεδίο γίνεται απότομα κακοτράχαλο, βραχώδες,
δυσπρόσιτο και απειλητικό.
Ήταν η ημέρα της επιστροφής και το μονοπάτι δίπλα στο φουσκωμένο από νερό
ποτάμι, μας έτρωγε το χρόνο γιατί συΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AΛΒΑΝΙΑ. Στην κορυφή Maja Jezerce στα 2.694 μ.
χνά έπρεπε να βγάζουμε τα άρβυλα για
να το περάσουμε. Έτσι αποφασίσαμε να
κόψουμε αριστερά και προς τα πάνω για
μία από τις κορυφές του Korabi που φάνταζε υπέροχη ακριβώς από πάνω μας.
Ανεβήκαμε εντελώς κάθετα στην αρχικά
πράσινη ορθοπλαγιά, με κλίση 50 μοιρών, παίξαμε ευχάριστα στο βράχινο πεδίο και βγήκαμε στο διάσελο όπου συναντήσαμε το μονοπάτι που ερχόταν από τα
Σκόπια για τη χαμηλότερη κορυφή Mal
Korabi 2683 μ. Ο Δημήτρης ήλπιζε ότι
ακολουθώντας την κορυφογραμμή θα
προσεγγίζαμε την ψηλότερη κορυφή του
Korabi 2764 μ. αλλά διαπιστώσαμε ότι
μας χώριζε το χάος. Οι δύο κορυφές δεν
ενώνονταν με τίποτα. Έτσι αρχίσαμε την

κατάβαση που εξελίχθηκε σε περιπέτεια
γιατί δεν υπήρχε μονοπάτι προς την αλβανική πλευρά. Κατεβαίναμε και πέφταμε διαρκώς σε βράχινα αδιέξοδα, οπότε
ξανά επάνω για ανίχνευση άλλου περάσματος. Μετά από αρκετή ώρα ο αρχηγός
μας βρήκε ένα σωτήριο δίεδρο πέρασμα
το οποίο μας οδήγησε χαμηλά ξανά στα
πολυπόθητα λιβάδια.
Αποχαιρετήσαμε το ίδιο απόγευμα την
Αλβανία, μία ορεινή χώρα με σκληροτράχηλους, φιλότιμους, φιλόξενους και εργατικούς ανθρώπους που σέβονται και εκτιμούν το γεγονός ότι «έφαγαν ψωμί στην
Ελλάδα». Μείναμε με τις καλύτερες εντυπώσεις, γεμάτοι από την ομορφιά και τη
σεμνή μεγαλοπρέπεια της φύσης της.
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Η Αίτνα είναι ένα φαινόμενο που αξίζει να το ανακαλύψει κανείς λόγω των
συνεχών αλλαγών της μορφής του τοπίου, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
του περιβάλλοντος και της επιστημονικής αξίας που δεν σχετίζεται μόνο με την
ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Αίτνα

ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
Κείμενο:
Ανέστης Γιαννικόπουλος

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι σίγουρα
ένα μεγαλειώδες θέαμα, μια παράσταση για τους τουρίστες, αλλά και για τους
ίδιους τους κατοίκους που από πάντα
ήταν συνηθισμένοι να ζουν με τους υπόκωφους θορύβους, τα ξεφυσήματα και τα
κουνήματα του βουνού τους.
Η Αίτνα είναι σίγουρα ένα από τα σύμβολα
της Σικελίας και ως εκ τούτου ένας ισχυρός πόλος έλξης για επισκέπτες από όλον
τον κόσμο. Προσφέρει ένα θέαμα συναρπαστικής, ασταμάτητης και εντυπωσιακής
δύναμης της φύσης, αλλά επίσης και μια
εικόνα τρόμου και καταστροφής.
Για να μη χαθεί η ευκαιρία της εμπειρίας μιας έκρηξης και της έκλυσης μάγματος από κοντά, θα πρέπει κανείς να επιχειρήσει μια αρκετά επίπονη και μακρά
ανάβαση. Οι εντυπωσιακότερες πορείες
πραγματοποιούνται τη νύχτα όταν επικρατεί απόλυτη ησυχία και ενώ αντικρίζει
κανείς το εκπληκτικό θέαμα του ενεργού
κρατήρα. Από ένα φαρδύ ρήγμα παγωμένης μαύρης λάβας κυλά ένα ασταμάτητο ποτάμι φωτιάς. Μία φωτεινή κόκκινη
γραμμή ίσα-ίσα καλυμμένη από την επιφανειακή σκουριά, που σχεδόν υπνωτίζει
τον παρατηρητή. Η ασυνήθιστη ησυχία
διακόπτεται μόνο από τον ανατριχιαστικό
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και τρομακτικό θόρυβο του χειμάρρου από
λειωμένο πέτρωμα που κυλάει προς την
πεδιάδα χωρίς προορισμό.
Η Αίτνα, το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο
της Ευρώπης και το δέκατο μεγαλύτερο
του πλανήτη, διαμορφώθηκε στο πέρασμα
του χρόνου από πυρακτωμένα ποτάμια
πετρωμάτων, βροχές στάχτης και λάβα να
ξεχύνονται από τα έγκατα της γης. Καταστρέφοντας και ξαναδημιουργώντας έχει
αλλάξει πολλές φορές το τοπίο και το περιβάλλον. Οι κύριες φάσεις της δραστηριότητας του ηφαιστείου μέσα στον χρόνο και
στον χώρο ξεχωρίζουν από τις παλαιότερες στις νεότερες μέσα από τη δημιουργία
διαφορετικών γεωλογικών στρωμάτων.
Από τις πρώτες ενδείξεις εκρήξεων στον
πυθμένα της θάλασσας, πριν από περίπου 500,000 χρόνια, μέχρι την ανάδυση
του ηφαιστείου πέρασαν 300,000 χρόνια.
Στην πρώτη φάση προέκυψαν αλκαλικά
πετρώματα βασάλτη και δημιουργήθηκαν
πολλές και διαφορετικές ζώνες εκρήξεων.
Υπήρξαν δυο περίοδοι δραστηριότητας
που ξεχωρίζουν από τη διαφοροποίηση
της σύστασης του μάγματος. Ακολούθως
δημιουργήθηκαν δυο μεγάλα στρώματα
λάβας, το “trifolieto” και το “mongibello
antico” με πολλές δευτερεύουσες εστίες.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι τέσσερις κρατήρες του κεντρικού κώνου της Αίτνας.
Αυτό κράτησε ως πριν από περίπου 8,000
χρόνια, όταν η Αίτνα μετέβη στη φάση
που ονομάζεται «mongibello της νέας
εποχής».
Ο μηχανισμός των ηφαιστειακών εκρήξεων άλλαξε στις χιλιετίες που πέρασαν. Αρχικά η λάβα εκχυνόταν σαν μια υγρή μάζα,
στη συνέχεια όμως οι εκρήξεις, στους κύριους κρατήρες της κορυφής, γίνονταν όλο
και πιο βίαιες, μοιάζοντας με αυτές του
ηφαιστείου Στρόμπολι.
Ένα ηφαίστειο μπορεί να εκραγεί στην κορυφή του, κάτω από την κορυφή ή ακόμη
και στην πλαγιά του. Στις δυο πρώτες περιπτώσεις οι εκρήξεις είναι τύπου «Στρόμπολι» όπου εκτοξεύονται λάβα και πετρώματα με τρομερή δύναμη σε απόσταση
εκατοντάδων μέτρων. Οι πλάγιες εκρήξεις
λαμβάνουν χώρα σε ανοίγματα που προκαλούνται στα τοιχώματα του ηφαιστείου
μετά από σεισμούς και είναι οι πιο επικίνδυνες για τους ανθρώπους, επειδή η λάβα
φθάνει πολύ πιο γρήγορα σε κατοικημένες
περιοχές προκαλώντας ζημιές σε καλλιέρ-

γειες, υποδομές και κατοικίες.
Η δυναμική που οδηγεί στις εκρήξεις είναι και στις τρεις περιπτώσεις παρόμοια.
Κάτω από τον μανδύα του ηφαιστείου η
λάβα ανέρχεται, πιέζει τα εξωτερικά τοιχώματα του βουνού έως ότου υποχωρήσει το
πιο αδύναμο σημείο. Από το άνοιγμα ξεπηδά ένα ποτάμι φωτιάς που αφήνει πίσω
του εμφανείς κώνους λάβας. Σε κάθε έκρηξη δημιουργούνται πάνω από 250 τέτοιοι
κώνοι.
Η Αίτνα έχει καταστρέψει πόλεις και χωριά, έχει θάψει ποτάμια και κοιλάδες και
έχει κάψει δάση και αγρούς. Οι άνθρωποι
ανέκαθεν διεξήγαν άνισο αγώνα απέναντι στο ηφαίστειο χωρίς όμως ποτέ να
παραιτηθούν. Οι Σικάνιοι, οι κάτοικοι
της περιοχής πριν από την εποίκησή της
από τους Έλληνες, ήταν ίσως η μόνη φυλή
που εγκατέλειψε αυτόν τον αγώνα. Τρομοκρατημένοι από την φωτιά της Αίτνας
άφησαν το ανατολικό τμήμα του νησιού
και μετεγκαταστάθηκαν στο δυτικό. Αυτό
τουλάχιστον μας διηγείται ο ιστορικός
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Σχηματικό διάγραμμα ηφαιστειακών εκρήξεων.
Κατοικία που θάφτηκε στη λάβα της τελευταίας έκρηξης της Αίτνας.
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Theodori Siculo χωρίς να αποκλείεται
να μεταφέρει έναν θρύλο σαν ιστορικό γεγονός. Από την αρχαιότητα ακόμη, πολλοί
μύθοι αναφέρονται στο ηφαίστειο προσδίδοντάς του υπερφυσικές διαστάσεις. Ένας
απ’ αυτούς αναφέρει ότι οι μονόφθαλμοι
Κύκλωπες το χρησιμοποιούσαν σαν καμίνι, κατασκευάζοντας όπλα για τους θεούς.
Σύμφωνα με έναν άλλο αρχαίο θρύλο ο φιλόσοφος Εμπεδοκλής από τον Ακράγαντα
αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή του
ανεβαίνοντας στον κρατήρα της Αίτνας και
πέφτοντας στη λάβα που κόχλαζε. Μέσα
από αυτόν τον θάνατο εξασφάλισε την
αθανασία αφού τα ερείπια ενός καταφυγίου που βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου
3,000 μέτρων κοντά στον κύριο κρατήρα
φέρουν σήμερα το όνομά του.
Η Αίτνα ανέκαθεν επηρέαζε την ανθρώπινη σκέψη. Έτσι στην πρώτη χιλιετία μ.Χ.
πίστευαν ότι οι απείθαρχοι άγγελοι θα
υπέφεραν αιώνια στη φωτιά του ηφαιστείου. Επικρατούσε η αντίληψη ότι το βουνό
λειτουργούσε σαν πύλη σύνδεσης ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και το βασίλειο των νεκρών, μιας και η φωτιά θεωρείτο καθαρτήριο στοιχείο για τις αμαρτωλές ψυχές. Οι δραστηριότητες της Αίτνας,
οι εκρήξεις αερίων, οι στήλες καπνού, οι
σεισμοί και οι αμείλικτοι χείμαρροι λάβας
έδειχναν να έρχονται κατευθείαν από το
βασίλειο του διαβόλου. Αυτά πίστευαν οι
άνθρωποι ως τις αρχές του 17ου αι. όταν
πλέον η δεισιδαιμονία έδωσε τη θέση της
στις εξερευνητικές παρατηρήσεις και την
επιστημονική μελέτη του φαινομένου.
O γερμανός διανοητής Johann Wolfgang
von Goethe ξεκίνησε στις 5 Μαΐου 1787
από το χωριό Nicolosi στους νότιους
πρόποδες του ηφαιστείου για τον κρατήρα της κορυφής. Έφθασε όμως μόνο μέχρι
τις παρυφές του κρατήρα Monterossi,
δημιούργημα της ηφαιστειακής έκρηξης
του 1669 που είχε καταστρέψει 15 χωριά,
μεγάλο μέρος των καλλιεργειών και τμήμα
της πόλης της Κατάνιας. Τότε η λάβα είχε
εισχωρήσει 1 χλμ. μέσα στη θάλασσα. Οι
επιπτώσεις εκείνης της έκρηξης είναι και
σήμερα εμφανείς στο Castello Ursino
της Κατάνιας, που αρχικά βρισκόταν σε

επαφή με τη θάλασσα. Το ποτάμι λάβας
ύψους μερικών μέτρων σχεδόν κάλυψε το
δυτικό τμήμα των τειχών και γέμισε την
τάφρο και τους δρόμους χωρίς όμως να
προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στο
ίδιο το καστέλο. Αργότερα ο Goethe ανακάλυψε μια άλλη περιοχή που του προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό. Επρόκειτο για
την απαράμιλλης ομορφιάς κοιλάδα Valle
del Bove σε υψόμετρο σχεδόν 2,700 μέτρων. Η τεράστια αυτή κοιλάδα με βάθος
1 χλμ., πλάτος 5 χλμ. και μήκος 8 χλμ.,
δημιουργήθηκε από κατάπτωση λόγω της
ηφαιστειακής έκρηξης του Monzibello.
Χαρακτηριστικό της είναι οι στήλες λάβας
που υψώνονται αρκετά μέτρα πάνω από το
έδαφος. Αλλά ας αφουγκραστούμε τα λόγια
του μεγάλου γερμανού ταξιδευτή: «Η ομορφότερη περιοχή της Αίτνας είναι αναμφίβολα
η κοιλάδα Valle del Bove. Είναι σαν όλη η
κοιλάδα να πλήγηκε από μια αρχέγονη βροχή
βράχων. Θαυμάζοντας αυτή τη μοναδική εικόνα χάνεσαι σε εποχές αρχέγονες στα σκοτάδια
του παρελθόντος». Στην απορία του Goethe
απάντησε αιώνες αργότερα ο συγγραφέας
Nino Savarese που μετέτρεψε σε ποιήματα τις επιστημονικές θεωρίες. Οι εκρήξεις
ξεκίνησαν στο βυθό της θάλασσας και η
μια μετά την άλλη στο πέρασμα των αιώνων δημιούργησαν τελικά το γιγαντιαίο
ηφαίστειο. «Η θάλασσα μερικές φορές φωτίζονταν τόσο έντονα, σαν να είχαν πάρει φωτιά
τα κύματα και έμοιαζαν σαν να ανέτελλε στο
λυκόφως ένας δεύτερος ήλιος από τη θάλασσα. Από τον πυθμένα η λάβα αναδύονταν σαν
ένας υπερφυσικός υδάτινος κρίνος. Η ακτή μεγάλωνε σαν να ξεχείλιζε η γη από ένα καυτό
καζάνι και απλώνονταν στην επιφάνεια της
θάλασσας σαν κοράλλι φωτιάς. Το βουνό της
φωτιάς ρίζωσε μέσα στις χιλιετίες σαν ένα
υπέροχο βάζο που σμιλεύτηκε στο καμίνι της
κόλασης και στέγνωσε και κρύωσε».
Ο ποιητής κατάφερε να περιγράψει με εντυπωσιακό τρόπο τις επιστημονικές γνώσεις
για την προέλευση της Αίτνας. Η αναφορά στη θάλασσα κατά τη γέννηση αυτού
του ηφαιστείου που εκτείνεται πάνω από
3,300 μέτρα στον ουρανό ίσως ξενίζει, είναι όμως αληθινή. Το μεγάλο βουνό με την
απαράμιλλη ομορφιά άρχισε να σχηματίζε-
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ται πριν από 500,000 χρόνια, όταν από τα
έγκατα της γης ανάβλυσαν τεράστιες μάζες
μάγματος που σε στρώσεις κάλυψαν τη θάλασσα εξαφανίζοντας τον αρχέγονο μεγάλο
κόλπο. Οι αρχικές εκρήξεις έλαβαν χώρα
κάτω από τη θάλασσα. Τα ίχνη τους είναι
ακόμα ορατά στα βράχια πάνω στα οποία
στέκει το Aci castello. Πρόκειται για ένα
φρούριο που κτίστηκε τον 11ο αι. πάνω
σε νησάκι και ενώθηκε τον μεσαίωνα με
την στεριά όταν η γη ανυψώθηκε κατά 17
μέτρα. Οι βραχονησίδες Lakea και Faraglione di Trezza που ο μύθος θέλει να
είναι οι τεράστιοι βράχοι που εκτόξευσε ο
κύκλωπας Πολύφημος εναντίον του Οδυσσέα όταν αυτός τον τύφλωσε, είναι προϊόντα και αυτές της λάβας που προέκυψε
από τις υποθαλάσσιες ηφαιστειακές εκρήξεις. Η λάβα αυτού του είδους ονομάζεται
βοτσαλόσχημη λάβα ή πυρολάβα. Σχηματίζεται από τη ξαφνική ψύξη του μάγματος
κατά την επαφή του με το θαλασσινό νερό.
Στο διάβα των χιλιετιών η Αίτνα μεγάλωσε
και επεκτάθηκε για να αποκτήσει σήμερα
διάμετρο 40 χλμ. Μέσα από τις συνεχείς
εξάρσεις επηρεάζει καθοριστικά την περιοχή και αλλάζει διαρκώς το ύψος της. Το
Monzibello όπως αλλιώς λένε οι Σικελοί
την Αίτνα και σημαίνει «όμορφο βουνό»
μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας ζωντανός
οργανισμός που αναπτύσσεται και αλλάζει πρόσωπο συνεχώς. Κατά τους επιστήμονες πρόκειται για νεαρό ηφαίστειο, σαν
να θέλουν να δικαιολογήσουν την κυκλοθυμία του που προκαλεί φόβο και καταστροφή. Ο άνθρωπος προσπάθησε να της
αντιπαρατεθεί και να την τιθασεύσει αλλάζοντας την πορεία των πύρινων ποταμιών
της. Η πρώτη ιστορικά γνωστή προσπάθεια εκτροπής ενός χειμάρρου λάβας έγινε
το 1969, όταν 50 γενναίοι άνδρες οδηγούμενοι από έναν παπά και προστατευμένοι
με δέρματα ζώων προσπάθησαν με μακριά
σιδερένια κοντάρια να αλλάξουν τη ροή
του μάγματος που κατευθυνόταν προς
την Κατάνια. Το 1983 ανεγέρθηκε πέτρινο
φράγμα και χρησιμοποιήθηκαν 500 κιλά
εκρηκτικών για να εκτρέψουν τη λάβα σε
ένα κανάλι προκειμένου να σώσουν μια
κατοικημένη περιοχή στη νότια πλευρά
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του ηφαιστείου. Το εγχείρημα αυτό απέβη
πολύ ακριβό, χωρίς να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το 1992 η επέμβαση
των ανθρώπων ήταν πιο αποτελεσματική,
όταν η λάβα μετέτρεψε την κοιλάδα Valle
del Bove σε μια μαύρη έρημο, έκαψε δάση
και καλλιέργειες και απείλησε την πόλη
Zafferana Etnea. Σώθηκε όμως η πόλη.
Στο παρελθόν οι άνθρωποι αναζητούσαν
βοήθεια στις θαυματουργές εικόνες και τα
ιερά κειμήλια, όπως το θαυματουργό πέπλο της Αγίας Αγάθης, προστάτιδας της
Κατάνιας, που σε πολλές περιπτώσεις έκανε το θαύμα του όπως μαρτυρούν αναρίθμητα αναθηματικά ξωκλήσια στις πλαγιές
του ηφαιστείου.
Οι ενεργοί κρατήρες της Αίτνας είναι τέσσερεις και όλοι βρίσκονται στην κορυφή. Ο
παλαιότερος είναι ο κεντρικός κρατήρας
και ακολουθεί ο βορειοανατολικός κρατήρας που δημιουργήθηκε το 1911. Ο αποκαλούμενος Bocca Nuova δημιουργήθηκε το 1968. Ο νεότερος, όπου συνέβησαν
και οι τελευταίες εκρήξεις του ηφαιστείου
είναι ο νοτιοανατολικός κρατήρας που
δημιουργήθηκε το 1971. Όπως ήδη είπαμε η Αίτνα είναι ένα νεαρό ηφαίστειο
και φυσικά αναφερόμαστε σε γεωλογικούς
χρόνους. Αυτό δείχνει και η τυπική ανήσυχη συμπεριφορά του καθώς εκρήγνυται
κατά μέσο όρο κάθε 8 χρόνια. Οι εκρήξεις
του μπορούν να κρατήσουν από μερικές
μέρες ως χρόνια ολόκληρα. Για παράδειγμα η έκρηξη του 1614 κράτησε 10 χρόνια
και σταμάτησε το 1624. Αντίθετα η έκρηξη του 1979 διήρκεσε μόλις 4 μέρες, αλλά
δημιούργησε έναν χείμαρρο λάβας μήκους
6,5 χλμ. που ξεκίνησε από υψόμετρο 2,850
μέτρων και κατέβηκε στα 870 μέτρα από
τη θάλασσα.
Συνήθως πριν από κάθε έκρηξη προηγείται σεισμός που δημιουργεί ρήγματα στα
τοιχώματα του ηφαιστείου, από όπου βρίσκει διέξοδο το μάγμα συνοδευόμενο από
καυτό ατμό, αέρια, στάχτη και πίδακες λάβας που εκτινάσσονται σε ύψος ως και 800
μέτρων.
Αυτά τα φαινόμενα συνιστούν ένα θέαμα
το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανείς, ιδιαίτερα τη νύχτα που μοιάζει με εντυπωσιΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ακή βροχή πυροτεχνημάτων. Οι εκρήξεις
δεν σχετίζονται πάντα άμεσα με το βουνό,
αφού συνέβαιναν και πολλά χιλιόμετρα
μακριά, όπως μαρτυρά το φαράγγι Alcantara, άλλος ένας σπουδαίος τουριστικός
προορισμός ανάμεσα στα βουνά Linguaglossa και Moio. Αυτοί οι εντυπωσιακοί
σχηματισμοί λάβας σε μορφή στηλών προέρχονται από την έκρηξη ενός κρατήρα
στο σημερινό βουνό Moio. Μόνο λίγα μέτρα φάρδος και πάνω από 20 μέτρα βάθος
σχηματίστηκαν από την ταχεία ψύξη του
μάγματος κατά την επαφή με το νερό του
ποταμού Alcantara. Πρόκειται για πρίσματα βασάλτη σε κάθετη πυκνή διάταξη
δεσμών. Ένα φαινόμενο επίσης πολύ εντυπωσιακό είναι οι σπηλιές όπου ρέει υγρή
λάβα. Σχηματίζονται κάτω από ιδιαίτερες
συνθήκες θερμοκρασίας, ρευστότητας, ψύξης και στερεοποίησης των εξωτερικών
τοιχωμάτων της λάβας. Σε αυτού του είδους τα τούνελ το μάγμα ρέει πολύ γρήγορα στην πεδιάδα επειδή δεν έρχεται σε
επαφή με τον αέρα και έτσι διατηρεί την
υψηλή θερμοκρασία του. Υπάρχουν περίπου 150 σπηλιές στην Αίτνα, μερικές από
τις οποίες πολύ μεγάλες, όπως η grotto
dei lamponi (σπηλιά των βατόμουρων),
ή περίπλοκες όπως αυτή των τριών επιπέδων, ή απλώς μεγαλειώδεις όπως η grotto
della Neve (σπηλιά των πάγων) που βρί-

σκεται στα 2,000 μέτρα στην πλευρά του
Randazzo. Στο εσωτερικό της εκτός από
νερό υπάρχει ένας μικρός παγετώνας καθώς και σταλακτίτες και σταλαγμίτες πάγου. Η έκρηξη του 1981 δημιούργησε έναν
μικρό κρατήρα δίπλα στη σπηλιά εξυψώνοντας την είσοδό της κατά 10 μέτρα.
Το περιβάλλον, τα ήθη και τα έθιμα, οι
γαστρονομικές συνήθειες καθώς και οι
παραδοσιακές δραστηριότητες των κατοίκων, επηρεάστηκαν από το ηφαίστειο.
Από την λίθινη ακόμη εποχή οι άνθρωποι
επεξεργάστηκαν και χρησιμοποίησαν τα
πετρώματα βασάλτη που σχηματίστηκαν
από τις εκρήξεις της Αίτνας. Υλικό σκληρό και δύσκολο στην επεξεργασία του, έχει
το προτέρημα να μην επηρεάζεται από τις
ατμοσφαιρικές συνθήκες και τον χρόνο.
Ακόμη θαυμάζουμε το ελληνικό θέατρο
και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο στο κέντρο
της Κατάνιας που έμειναν αναλλοίωτα στο
χρόνο. Μετά τον σεισμό του 1993 που κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος της Σικελίας, η
ανοικοδόμηση βασίστηκε σ’ αυτό το οικοδομικό υλικό.
Έτσι συνεχίζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια
ο υπάρχων κύκλος των γεγονότων. Η Αίτνα καταστρέφει και ανανεώνει. Καταστρέφει τη σοδιά και καθιστά το χώμα εύφορο.
Γοητεύει και τρομάζει. Όλα αυτά είναι η
Αίτνα.

Φαινόμενα όπως
οι ηλεκτρικές
εκκενώσεις
ακολουθούν τις
εκρήξεις του
ηφαιστείου..jpg
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ΑΠΟΨΕΙΣ

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα Ορυκτά
Καύσιμα και οι Πυρηνικοί Αντιδραστήρες στο
παγκόσμιο παιχνίδι για την ενέργεια.
Κείμενο: Χρήστος Ελευθεριάδης

Το σημείωμα αυτό είναι μια σύντομη και
σαφώς όχι πλήρης αναφορά στις μεθόδους
παραγωγής ενέργειας.
Στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2007, καταφέραμε να ξεπεράσουμε σε ζήτηση τα 10.5
GW. Παρά το ότι έχουμε μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ, που μαζί με τις Ανανεωσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) φτάνει σήμερα
τα 19 GW, υπάρχουν στιγμές που χρειαζόμαστε και εισαγωγές για να καλύψουμε τη
ζήτηση, επειδή η ισχύς αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο σύνολό της κάθε στιγμή. Αυτή η
αυξημένη ζήτηση εμφανίζεται συνήθως τις
μεσημεριανές ώρες του καλοκαιριού, όταν οι
πάντες ανάβουν τα κλιματιστικά τους. Μάλιστα, ιδιαίτερα σε δημόσιες υπηρεσίες, συχνά
βλέπουμε να έχουν τον κλιματισμό στο φουλ
και ορθάνοιχτες τις τζαμαρίες. Τζάμπα είναι
άλλωστε...
Αλλά και πολλοί από εμάς τους λοιπούς, τους

50

εχέφρονες υποτίθεται και περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένους πολίτες, βάζουμε το
κλιματιστικό μας πολύ χαμηλά, π.χ. στους 22
βαθμούς, απαιτώντας να κατεβάσει τη θερμοκρασία του χώρου κατά πολλούς βαθμούς,
αναγκάζοντάς το έτσι να δουλεύει συνεχώς
σε πλήρη ισχύ. Δεν συνειδητοποιούμε ότι
και 5-6 βαθμούς να κατεβεί η θερμοκρασία
σε σχέση με την εξωτερική, είναι υπεραρκετή διαφορά για να νοιώθουμε καλά. Είναι και
καλύτερα μάλιστα, γιατί η υπερβολική διαφορά θερμοκρασίας, μόνο καλό δεν κάνει στην
υγεία μας.
Όλα αυτά τα πέραν της απλής λογικής, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας. Θα πρέπει
επιτέλους όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι
η χρήση των κλιματιστικών πρέπει να είναι
μετρημένη. Χρησιμότατη θα ήταν μια τηλεοπτική καμπάνια όταν αναμένονται ημέρες
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καύσωνος, όχι γενική και αόριστη, αλλά συγκεκριμένη: «Ρυθμίστε τα κλιματιστικά σας
στους 27-28 βαθμούς και όχι στους 22, ώστε
να μειώνουν τη θερμοκρασία κατά 5-6 βαθμούς, όχι παραπάνω. Μην ανάβετε ηλεκτρική κουζίνα και θερμοσίφωνα τις μεσημβρινές ώρες». Έτσι γίνεται διαχείριση τέτοιων
καταστάσεων. Ή μάλλον, και έτσι.
Εξοικονόμηση λοιπόν. Αυτός είναι είναι ο
πρώτος και καλύτερος τρόπος “παραγωγής”
ενέργειας. Γίνεται με παιδεία, ευαισθητοποίηση, κοινωνική ευθύνη (τα οποία είναι “ουσιώδη εν ανεπαρκεία”, εν Ελλάδι). Γίνεται με
σωστότερες κατασκευές, μονώσεις, “πράσινες ταράτσες” κλπ κλπ. Ας πούμε ότι με τα
παραπάνω καλύψαμε την πλευρά αυτή. Και
μετά την εξοικονόμηση, τι;
Είναι κοινά αποδεκτό πια ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι ο καλύτερος για το περιβάλλον τρόπος παραγωγής
ενέργειας. Δεν θα συζητήσουμε εδώ αναλυτικά τα πλεονεκτήματα της παραγωγής ενέργειας με ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά
κλπ. Θα σημειώσουμε μόνο ένα σημαντικό
πλεονέκτημα των ΑΠΕ, που επιβάλλει την
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διείσδυσή τους
στο σύστημα παραγωγής ενέργειας: η κατανεμημένη παραγωγή. Δηλαδή το γεγονός ότι
οι πηγές αυτές είναι συνήθως μικρές και κατανεμημένες στη χώρα, οπότε ικανοποιούν
τις κοντινές ζητήσεις, χωρίς να χρειάζεται
μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας σε
μεγάλες αποστάσεις. Ακόμη μειώνονται οι
κίνδυνοι εξάρτησης που συνδέονται με κεντρική παραγωγή και που ο καθένας μπορεί
να υποθέσει.
Το ερώτημα είναι, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, που καταναλώνει ένα ελάχιστο ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας;
Η απάντηση δεν είναι άλλη από αυτήν που
ισχύει για όλους επάνω στον πλανήτη: ό,τι
μπορεί. Και αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και παράλληλα αύξηση των ΑΠΕ, ώστε να μειωθεί
όσο περισσότερο γίνεται η παραγωγή από
ορυκτά καύσιμα.
Μέχρι στιγμής πάντως το αλλοπρόσαλλο
θεσμικό πλαίσιο, που άλλαζε συνεχώς, έχει
οδηγήσει σε μια απότομη και έντονη διείσδυση των Φωτοβολταϊκών (ΦΒ) στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, με συνέπεια να
φτάσουν, ως εγκατεστημένη ισχύς, στα 2.5

GW περίπου. Και βέβαια μια ακόμη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου επέβαλε πάγωμα
των νέων εγκαταστάσεων ΦΒ, καταστρέφοντας όσους είχαν επενδύσει στο αντικείμενο
αυτό ως κατασκευαστές. Στο μεταξύ τα αιολικά έχουν φτάσει ως εγκατεστημένη ισχύς
περίπου στα 2 GW. Το βασικό πρόβλημα με
την περαιτέρω διείσδυση της ηλιακής και
αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό, μείγμα
είναι ότι πρόκειται για στοχαστικές πηγές,
παρέχουν δηλαδή ενέργεια όποτε έχει ήλιο
και αέρα.
Το κεντρικό ζήτημα που το άρθρο αυτό θέλει
να επισημάνει, έχει να κάνει με την διαχείριση του συστήματος παραγωγής ενέργειας
στην Ελλάδα (και παντού τελικά). Το σύστημα πρέπει σε κάθε στιγμή να εξισορροπεί την
ζήτηση ενέργειας με την προσφορά ενέργειας. Βλέποντάς το όσο πιο απλά γίνεται, αν
η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά, βλέπουμε
μείωση της τάσης και διακοπές. Αν η ζήτηση
είναι πολύ χαμηλή και η παραγωγή μεγάλη,
η τάση ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα και πρέπει να μειωθεί η παραγωγή.
Οι τρόποι για να αποφευχθούν τα προβλήματα αυτά και να παρέχεται σταθερή τάση στο
δίκκτυο είναι δύο:
Ο ένας είναι η δυνατότητα αποθήκευσης
ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, οπότε αν
υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην παραγωγή
και τη ζήτηση, τη διαφορά αυτή αναλαμβάνει να καλύψει η αποθήκη ενέργειας, είτε
παρέχοντας είτε αποθηκεύοντας ενέργεια.
Τέτοια τεχνολογία δεν έχει αναπτυχθεί μέχρι
σήμερα και θεωρώ ότι είναι η πρόκληση του
μέλλοντος στα θέματα διαχείρισης ενέργειας. Δηλαδή, εκτεταμένη παραγωγή με ΑΠΕ
συνδυασμένη με τεχνολογία αποθήκευσης
μεγάλης κλίμακος, που σημαίνει είτε αντλησιοταμίευση, είτε τεχνολογία υδρογόνου.
Πρόκειται και για οικονομικά συμφέρουσα
λύση πλέον, δεδομένου ότι το κόστος μεγαβατώρας από μελλοντικούς φωτοβολταϊκούς
και αιολικούς σταθμούς μπορεί με μειοδοτικούς διαγωνισμούς να διαμορφωθεί σε
πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, πρόσφατος διαγωνισμός σε χώρα μεγάλης ηλιοφάνειας έκλεισε στα 25 περίπου δολλάρια ανά
μεγαβατώρα, ενώ αντίστοιχος για αιολικό
στα 30 δολλάρια ανά μεγαβατώρα. Τα κόστη
αυτά είναι πολύ χαμηλότερα από το κόστος
της μεγαβατώρας από θερμικούς σταθμούς,
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οιασδήποτε τεχνολογίας και καυσίμου.
Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτό που γίνεται
σήμερα: Συνεχής εξισορρόπηση της ζήτησης
με την παραγωγή. Βέβαια η παραγωγή σήμερα γίνεται με ΑΠΕ και θερμικούς σταθμούς
(κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια). Το ζήτημα είναι ότι κάποιες
ΑΠΕ δεν ελέγχονται, π.χ. αιολικά και ΦΒ παράγουν ανάλογα με τον ήλιο και τον αέρα. Τα
ΥδροΗλεκτρικά (ΥΗ), στο βαθμό που έχουν
ταμιευμένο υδατικό δυναμικό, είναι σε θέση
να παραγάγουν άμεσα ενέργεια, άρα είναι
πλήρως ελεγχόμενα. Οι θερμικοί σταθμοί
είναι επίσης ελεγχόμενοι, αν και παρουσιάζουν φαινόμενα υστέρησης, δηλαδή χρειάζονται τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας για να
ανταποκριθούν σε κάποια μεταβολή της ζήτησης. Είναι φανερό ότι για να ικανοποιείται
πάντα η εξίσωση “ζήτηση = παραγωγή”, πρέπει ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής να
γίνεται με ελεγχόμενες μονάδες. Και επειδή
τα ΥΗ δεν καλύπτουν μόνα τους τις ανάγκες,
οι μονάδες αυτές θα είναι θερμικές.
Τεχνικοί λοιπόν λόγοι δεν επιτρέπουν κάλυψη όλων των αναγκών μιας σύγχρονης
κοινωνίας μόνο από ΑΠΕ. Τουλάχιστον
όσον αφορά τη σημερινή τεχνολογία και του
άμεσου μέλλοντος. Ασφαλώς εξοικονόμηση,
ασφαλώς ανανεώσιμες (αιολική, φωτοβολταϊκά, θερμικά ηλιακά, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία κ.α.), όσο περισσότερο γίνεται. Στο τέλος
όμως, για να έχεις ένα σύστημα που ισορροπεί την παραγωγή με την ζήτηση, χρειάζεται
και παραγωγή από θερμικές μονάδες.. Των
οποίων η πηγή ενέργειας μπορεί να είναι
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είτε κάρβουνο, είτε πετρέλαιο, είτε φυσικό
αέριο, είτε η ακατανόμαστη (...πυρηνική ήθελα να πω) ενέργεια.
Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σημαίνουν εξάρτηση (εντονότερη για το φυσικό αέριο) από
το εξωτερικό. Σημαίνουν ακόμη ρύπανση
του περιβάλλοντος (λιγότερη για το φυσικό
αέριο). Παρακάμπτοντας δεύτερης τάξης παραμέτρους, θέτουμε και συζητάμε το ερώτημα «κάρβουνο ή πυρηνική ενέργεια;».
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι
γνωστό σχεδόν σε όλους. Σε αδρές γραμμές,
η ατμόσφαιρα επιτρέπει τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας (η οποία θερμαίνει την
επιφάνεια της Γης), αλλά απορροφά την εκπεμπόμενη από τη Γη υπέρυθρη ακτινοβολία. Η απορρόφηση αυτή αυξάνεται με την
αύξηση αερίων όπως το διοξείδιο του άνθρακα, οπότε η ενέργεια της υπέρυθρης ακτινοβολίας παγιδεύεται στη Γη και η παγκόσμια
θερμοκρασία αυξάνεται. Το αέριο αυτό είναι
το προϊόν όλων των καύσεων που περιλαμβάνουν άνθρακα. Για δεδομένη παραγωγή
ενέργειας, παράγεται περισσότερο διοξείδιο
όταν καίμε κάρβουνο, κάπως λιγότερο όταν
καίμε πετρέλαιο και ακόμη λιγότερο όταν
καίμε φυσικό αέριο.
Οι συνέπειες του φαινομένου αυτού δεν
έχουν γίνει ακόμη κοινή συνείδηση. Με
βάση τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα σήμερα, φαίνεται πως προκαλούμε μια αποσταθεροποίηση της ατμόσφαιρας, με συνέπειες
που θα είναι βαρύτατες. Η όποια αύξηση της
θερμοκρασίας λόγω διοξειδίου του άνθρακος
μπορεί να προκαλέσει απελευθέρωση μεγάΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατανομή
πυρηνικών
αντιδραστήρων στον
κόσμο. Κεντρική Ευρώπη,
Ανατολική ακτή
των ΗΠΑ και
Ιαπωνία ξεχωρίζουν.

λων ποσοτήτων μεθανίου (από τις περιοχές permafrost της Σιβηρίας), επιτείνοντας
ισχυρότατα το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Το κακό έρχεται με αργό(;) ρυθμό, αλλά μη
αναστρέψιμο (αν δεν αντιδράσουμε άμεσα και έντονα). Σε ότι αφορά το φαινόμενο
αυτό, καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι
το κάρβουνο είναι ο βασικός υπαίτιος, ενώ η
πυρηνική ενέργεια είναι απολύτως καθαρή.
Δεν είναι όμως καθαρή σε άλλα θέματα...
Στο ερώτημα «κάρβουνο ή πυρηνική ενέργεια;», η απάντηση δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται να δούμε τις παράλληλες δυνητικές
συνέπειες και αυτό είναι συνάρτηση της τεχνολογίας σε κάθε περίπτωση.
Για το κάρβουνο δεν χρειάζεται να πούμε
πολλά. Ο λιγνίτης μας είναι, λίαν επιεικώς,
απαράδεκτος ως καύσιμο. Οι μονάδες καύσης λιθάνθρακα που (άκρως απαράδεκτα!)
επιχειρήθηκε να εισαχθούν στο Ελληνικό
σύστημα, πλεονεκτούν ελαφρώς λόγω της
μικρότερης ρύπανσης που προκαλούν (παραμένοντας όμως και αυτές εξαιρετικά ρυπογόνες), ενώ εισάγουν το μειονέκτημα της
εξάρτησης από το εξωτερικό. Το φυσικό αέριο είναι – με διαφορά – προτιμότερο από
τον λιθάνθρακα.
Για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες τα
προβλήματα εστιάζονται σε δύο σημεία: την
ασφάλεια και τα πυρηνικά απόβλητα. Αν μιλούσαμε για τεχνολογία τύπου Τσερνομπίλ,
με βάση τα δύο παραπάνω σημεία, θα απαντούσα όχι στην πυρηνική ενέργεια. Σήμερα
όμως τα δεδομένα είναι άλλα. Ας τα δούμε.
Υπάρχουν τέσσερις γενιές πυρηνικών αντι-

δραστήρων. Η πρώτη γενιά είναι τα πρώτα
πειραματικά συστήματα που κατασκευάστηκαν πριν πολλές δεκάδες χρόνια. Η δεύτερη
γενιά είναι η πλειονότητα των αντιδραστήρων που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία
για παραγωγή ενέργειας, οι λεγόμενοι Pressurized Light Water Reactors (PLWR). Πείτε τους αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος υπό
πίεση. Χρησιμοποιούν εμπλουτισμένο ουράνιο ως πυρηνικό καύσιμο, άρα χρειάζεται
τεχνολογία εμπλουτισμού ουρανίου για την
τροφοδοσία τους. Λειτουργούν με πρόκληση
σχάσεων (σπάσιμο των πυρήνων του καυσίμου σε δύο μικρότερους, συν 2-3 νετρόνια)
από θερμικά, άρα βραδέα, νετρόνια. Παράγουν σημαντικά ποσά πλουτωνίου-239, από
το οποίο παράγεται και μέρος της ενέργειάς
τους μετά από κάποιο χρόνο λειτουργίας,
αλλά ανακύπτει και ο κίνδυνος χρήσης του
για πυρηνικά όπλα. Η ανάκτηση του πλουτωνίου γίνεται με την λεγόμενη μέθοδο PUREX
(Plutonium URanium EXtraction).
Οι αντιδραστήρες αυτοί, από το συνολικό
ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων τους,
αποδίδουν ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του
1%. Ο λόγος είναι ότι αυτό είναι το ποσοστό
των πυρήνων που σχάζονται (ουράνιο-235)
με τα θερμικά νετρόνια, οπότε και παράγεται ενέργεια. Οι υπόλοιποι πυρήνες (ουράνιο-238) δεν σχάζονται (άρα δεν παράγουν
ενέργεια) επειδή για να σχασθούν απαιτούν
ενεργειακά νετρόνια. Ενεργειακά νετρόνια
εκπέμπονται κατά τις σχάσεις, αλλά όμως
στους αντιδραστήρες αυτούς γρήγορα θερμοποιούνται – επιβραδύνονται (τα επιβραδύνει

ΤΕΥΧΟΣ 181, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

53

ισχυρά το υδρογόνο του νερού) και παύουν
να είναι ενεργειακά. Οι πυρήνες αυτοί είτε
μένουν ως έχουν, είτε μεταστοιχειώνονται με
αρπαγές νετρονίων και βήτα διασπάσεις σε
βαρύτερους και τελικά συνιστούν το μέγιστο
μέρος των πυρηνικών αποβλήτων.
Ένα άλλο πρόβλημα ανακύπτει από την ανάγκη ανακατανομής του καυσίμου σε τακτά
χρονικά διαστήματα, πριν αντικατασταθεί
εντελώς. Η ανάγκη αυτή είναι συνέπεια του
γεγονότος ότι στην κεντρική περιοχή του
αντιδραστήρα, το καύσιμο εξαντλείται πολύ
πιο γρήγορα από ότι στην περιφέρειά του.
Σε ότι αφορά την ασφάλεια των αντιδραστήρων αυτών, μπορούμε να πούμε ότι είναι
πλέον πολύ υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα μετά
το σκληρότατο μάθημα του Τσερνομπίλ. Δεν
είναι όμως ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να
έχουμε σήμερα, ή στο κοντινό μέλλον. Τα
συστήματα αυτά είναι της τάξεως του 1 GW
και παράγουν περίπου 100 τόνους αποβλήτων κάθε χρόνο. Εκατό τόνοι είναι ασήμαντη
ποσότητα σε σχέση με αντίστοιχα νούμερα
για σταθμούς που καίνε π.χ. λιγνίτη, αλλά
είναι πυρηνικά απόβλητα και η διαχείρισή
τους δεν είναι καθόλου απλό πρόβλημα. Με
τα σημερινά δεδομένα, θεωρώ ότι οι σταθμοί
αυτοί πρέπει σιγά-σιγά να κλείνουν και να
μην αντικατασταθούν από άλλους παρόμοιας τεχνολογίας.
Η παραπάνω θεώρηση επιβεβαιώθηκε θλιβερά με το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima.
Πρέπει πάντως να σημειώσω ότι οι αντιδραστήρες εκεί ήσαν 40ετίας, Boiling Water
Reactors (BWR), μιας τεχνολογίας δηλαδή
ένα βήμα πίσω από τους PLWR που συζη-
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τήσαμε παραπάνω. Λίγο πριν το ατύχημα,
αντί να τους θέσουν εκτός λειτουργίας, τους
έδωσαν παράταση για άλλα δέκα χρόνια,
παρότι παμπάλαιοι. Μολοντούτο, άντεξαν
το χτύπημα του σεισμού των 9 Ρίχτερ, άντεξαν και το τσουνάμι και απλά τέθηκαν εκτός
λειτουργίας με τις ράβδους ελέγχου τους. Το
πρόβλημα ήταν ότι ακόμη και εκτός λειτουργίας απαιτούν ψύξη, άρα αντλίες εν λειτουργία. Το δίκτυο καταστράφηκε όμως από το
σεισμό και το τσουνάμι, αλλά οι αντλίες τους
λειτούργησαν για λίγο με συσσωρευτές. Στη
συνέχεια έπρεπε να λειτουργήσουν οι γεννήτριες, οι οποίες όμως είχαν καταστραφεί από
το τσουνάμι. Με τις αντλίες εκτός λειτουργίας, η θερμοκρασία και συνακόλουθα η πίεση
αυξήθηκαν υπέρμετρα στους αντιδραστήρες,
οπότε οι μηχανικοί αναγκάστηκαν να εκτονώσουν την πίεση. Τα αέρια που διέφυγαν
όμως τα άφησαν παγιδευμένα στον εξωτερικό θόλο των αντιδραστήρων, οπότε το
υδρογόνο προκάλεσε έκρηξη και έγιναν όσα
έγιναν.
Πάμε στους αντιδραστήρες τρίτης γενιάς.
Εδώ τα πράγματα είναι σαφώς βελτιωμένα.
Ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας, καλύτερη απόδοση, καλύτερη διαχείριση καυσίμου με εξασφάλιση της ομοιογένειάς του,
δυνατότητα κατασκευής πιο ευέλικτων μονάδων. Ας μη μείνουμε όμως εδώ.
Ακολουθεί η τέταρτη γενιά αντιδραστήρων,
με ακόμη καλύτερα χαρακτηριστικά σε απόδοση, ασφάλεια, έλεγχο. Τυπικό παράδειγμα
οι λεγόμενοι Pebble Bed Reactors (PBR). Το
καύσιμο εδώ περιέχεται σε σφαίρες σε μέγεθος μπάλας μπιλιάρδου. Χιλιάδες από τις
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μπάλες αυτές (pebble σημαίνει βότσαλο...), οι
οποίες στο εσωτερικό τους περιέχουν πολλά
μικρότερα σφαιρίδια καυσίμου, αποτελούν το
καύσιμο του αντιδραστήρα. Το μέσο απαγωγής της παραγόμενης θερμικής ενέργειας είναι αέριο ήλιο και η θερμοκρασία λειτουργίας πολύ υψηλότερη από τους συνήθεις αντιδραστήρες. Αυτό σημαίνει και υψηλότερη
απόδοση, αλλά και καλύτερες προϋποθέσεις
για παραγωγή υδρογόνου, κάτι σημαντικό
για την οικονομία του υδρογόνου που φαίνεται ότι θα διαμορφωθεί στο κοντινό μέλλον.
Με τους αντιδραστήρες αυτούς, θεωρώ ότι
η πυρηνική ενέργεια αποκτά πλεονέκτημα
απέναντι στο κάρβουνο.
Η τεχνολογία όμως εξελίσσεται και ήδη συζητούμε για αντιδραστήρες σχάσης τέταρτης γενιάς ταχέων νετρονίων, των
οποίων τα πλεονεκτήματα είναι τόσο σημαντικά που αφήνουν το κάρβουνο πολύ πίσω
τους. Είναι συγκρίσιμοι με τους αντιδραστήρες σύντηξης, που αποτελούν το όνειρο της
ανθρωπότητας για ασφαλή και αστείρευτη
πηγή ενέργειας. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι
οι αντιδραστήρες σύντηξης αναμένεται να
υλοποιηθούν μετά 50 χρόνια (το ίδιο νούμερο ακούμε εδώ και πολλά χρόνια...), ενώ οι
αντιδραστήρες αυτοί ταχέων νετρονίων θα
μπορούσαν να συμβάλλουν στην παραγωγή
ενέργειας σε διάστημα μιας δεκαετίας περίπου.
Βασικό χαρακτηριστικό των αντιδραστήρων
αυτών είναι οι υψηλές ροές ταχέων νετρονίων. Αυτό εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι
το ψυκτικό μέσο δεν είναι νερό (τα άτομα
υδρογόνου του οποίου επιβραδύνουν πολύ
γρήγορα τα νετρόνια), αλλά υγρό μέταλλο.
Για το λόγο αυτό, ονομάζονται Advanced
Liquid Metal Reactors (ALMR), δηλαδή
Προηγμένοι Αντιδραστήρες Υγρού Μετάλλου. Τα ταχέα νετρόνια σχάζουν όχι μόνο το
ουράνιο-235 και το πλουτώνιο-239, αλλά και
όλα τα άλλα βαρέα στοιχεία που υπάρχουν
στον αντιδραστήρα. Τέτοια είναι κατ’αρχήν
το ουράνιο-238 που αποτελεί το 99.3% του
φυσικού ουρανίου, αλλά και όλα τα υπερουράνια στοιχεία (λέγονται και ακτινίδες) που
παράγονται, όπως το πλουτώνιο, κατά τη λειτουργία του αντιδραστήρα. Τα στοιχεία αυτά
για τους παλαιότερης τεχνολογίας αντιδραστήρες, είναι πυρηνικά απόβλητα, δηλαδή
σοβαρό πρόβλημα. Για τους αντιδραστήρες

ταχέων νετρονίων όμως είναι χρήσιμο καύσιμο και ταυτόχρονα μια λύση στο πρόβλημα
διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων. Ας
σημειωθεί ότι μια τέτοια μονάδα του 1 GW
θα παράγει ετήσια απόβλητα μόλις ενός τόνου. Κάνετε τη σύγκριση με τους 100 τόνους
αποβλήτων που παράγει σε ετήσια βάση ένας
συμβατικός αντιδραστήρας δεύτερης γενιάς
και βγάλτε συμπέρασμα.
Συχνά ακούγεται ως επιχείρημα (και σωστά)
ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη. Τα γνωστά αποθέματα ουρανίου επαρκούν για μερικές δεκαετίες αν γίνει εκτεταμένη χρήση του. Αν όμως σκεφτούμε ότι η
απόδοση πολλαπλασιάζεται επί εκατό με
αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων, οι δεκαετίες γίνονται χιλιετίες.
Άρα λοιπόν υπάρχει μια πυρηνική τεχνολογία που όχι μόνο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με περισσότερα απόβλητα, αλλά αντίθετα καίει τα ήδη υπάρχοντα. Προηγείται μια
διαδικασία διαχωρισμού (pyroprocessing)
των θραυσμάτων της σχάσης (αυτά είναι τα
πραγματικά τελικά απόβλητα) από τα υπερουράνια στοιχεία που είτε δεν σχάσθηκαν
(ουράνιο-238), είτε παρήχθησαν κατά τη λειτουργία συμβατικού αντιδραστήρα (πλουτώνιο-239 και άλλα). Τα δεύτερα παύουν πλέον
να είναι απόβλητα και εισάγονται ως καύσιμα στους νέους αντιδραστήρες. Τονίζεται ότι
με την παραπάνω μέθοδο το πλουτώνιο-239
μένει αναμεμιγμένο με τα άλλα υπερουράνια
και το ουράνιο-238 και έτσι δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για κατασκευή πυρηνικών
όπλων. Πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτείται
περαιτέρω έρευνα ώστε η διαδικασία αυτή
(pyroprocessing) να χρησιμοποιηθεί σε εκτεταμένη κλίμακα.
Ένας αντιδραστήρας της παραπάνω λογικής σχεδιάστηκε και μελετήθηκε στο CERN,
από διεθνή επιστημονική συνεργασία στην
οποία συμμετείχαν και Ελληνικές ομάδες
(και ο γράφων), υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Carlo Rubbia (βραβείο Nobel 1984).
Εκτός από τα πλεονεκτήματα που έχουν ήδη
αναφερθεί, είχε και ένα το οποίο απέκλειε
απολύτως τον κίνδυνο απώλειας του ελέγχου του: ήταν υποκρίσιμος, που σημαίνει ότι
δεν ήταν δυνατόν να συντηρήσει μόνος του
την πυρηνική καύση χωρίς εξωτερική πηγή
νετρονίων. Το γεγονός αυτό αποκλείει απολύτως κάθε πιθανότητα ατυχήματος τύπου
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Τσερνομπίλ. Η εξωτερική πηγή νετρονίων
ήταν ουσιαστικά ένα επιταχυντικό σύστημα πρωτονίων, τα οποία προσπίπτουν επί
του μολύβδου στο κέντρο του αντιδραστήρα
και παράγουν μεγάλο αριθμό νετρονίων με
αντιδράσεις θρυμματισμού. Μικρό ποσοστό
της παραγόμενης ενέργειας, μικρότερο του
10%, καταναλώνεται για τη λειτουργία του
επιταχυντή. Με αντίστοιχο κέρδος την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο αντιδραστήρας αυτός
δεν πρόκειται ποτέ να βγει εκτός ελέγχου. Τα
συστήματα αυτά ονομάζονται Accelerator
Driven Systems, δηλαδή συστήματα οδηγούμενα από επιταχυντή. Η χρήση υγρού
μολύβδου ως ψυκτικού μέσου εξασφαλίζει
υψηλές ροές ενεργειακών νετρονίων, άρα
καύση των βαρέων πυρηνικών αποβλήτων.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα
μετατροπής μακροβίων ραδιενεργών θραυσμάτων της σχάσεως σε βραχύβια και σταθερά ισότοπα, μειώνοντας ακόμη περισσότερο
τα προς αποθήκευση ραδιενεργά απόβλητα.
Οιοδήποτε μη προβλέψιμο πρόβλημα απώλειας ελέγχου, μόνο σε σβήσιμο του αντιδραστήρα μπορεί να οδηγήσει, αποκλειομένου
απολύτως κάθε κινδύνου.
Ας προστεθεί ότι το βασικό πυρηνικό καύσιμο στον αντιδραστήρα αυτό είναι το θόριο,
του οποίου τα γνωστά αποθέματα είναι περίπου τριπλάσια αυτών του ουρανίου. Το στοιχείο αυτό είτε σχάζεται με ενεργειακά νετρόνια, παράγοντας ενέργεια, είτε συλλαμβάνει
ένα νετρόνιο και μετά δύο βήτα διασπάσεις
μετατρέπεται σε ουράνιο-233, το οποίο είναι
εύκολα σχάσιμο και με θερμικά νετρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι τα σχάσιμα στοιχεία με
θερμικά νετρόνια είναι τρία, το ουράνιο-233,
το ουράνιο-235 (το μόνο που υπάρχει στη
φύση ως το 0,7% του φυσικού ουρανίου)
και το πλουτώνιο-239 που παράγεται στους
αντιδραστήρες από σύλληψη νετρονίου από
πυρήνα ουρανίου-238 και δύο συνακόλουθες βήτα διασπάσεις (όπως παράγεται το ουράνιο-233 από το θόριο-232). Αναμένεται ότι
το ενδιαφέρον της πυρηνικής βιομηχανίας
θα οδηγήσει κάποια στιγμή στην κατασκευή
ενός πρωτοτύπου, ως τελικού σταδίου μελέτης πριν την εφαρμογή.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εικόνα
που διαχέεται στον κόσμο για την πυρηνική ενέργεια, αδικεί τις νέες τεχνολογίες που
είναι προ των πυλών και έχουν σημαντικά
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πλεονεκτήματα έναντι των ορυκτών καυσίμων. Ας προστεθεί ότι τα προβλήματα σεισμικότητας, που συχνά αναφέρονται ως αντίλογος, είναι λυμένα.
Το συμπέρασμα είναι ότι πρώτη και καλύτερη έρχεται η εξοικονόμηση ενέργειας. Ακολουθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(που η Ελλάδα έχει άφθονες) στον μέγιστο
δυνατό βαθμό. Τέλος, στο μέτρο που απαιτείται να υπάρχει και ένα κομμάτι κεντρικής
παραγωγής ενέργειας, το κάρβουνο χάνει τη
μάχη από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες
τέταρτης γενιάς (του κοντινού μέλλοντος).
Προσωπικά θα προτιμούσα να απαλείψω
εκείνο το “στο μέτρο που απαιτείται να υπάρχει και ένα κομμάτι κεντρικής παραγωγής
ενέργειας” και να στραφούμε ως χώρα στην
ανάπτυξη μεθόδων αποθήκευσης ενέργειας
σε μεγάλη κλίμακα. Μια τέτοια μέθοδος θα
μπορούσε να είναι η παραγωγή υδρογόνου,
το οποίο στη συνέχεια θα μπορούσε να εισάγεται σε φιάλες καυσίμου (fuel cells), που
ουσιαστικά λειτουργούν σαν συσσωρευτές
αποθήκευσης ενέργειας και μπορούν κα παράγουν ενέργεια για κατοικίες ή και να κινούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η απαιτούμενη
ενέργεια για την παραγωγή υδρογόνου θα
μπορούσε να παρέχεται από μεγάλες υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι
η χώρα διαθέτει υψηλότατο αιολικό δυναμικό στο Αιγαίο.
Για μεγάλη αύξηση των ΑΠΕ, θα ήταν χρήσιμη η διασύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου
Κρήτης (αλλά σταδιακά και των άλλων νησιών του Αιγαίου) με το ηπειρωτικό δίκτυο.
Έτσι θα γλυτώσουμε από τους πετρελαϊκούς
σταθμούς των νησιών, που και μεγάλο κόστος έχουν και ρυπογόνοι είναι. Ταυτόχρονα
θα καταστεί δυνατή η ενεργειακή εκμετάλλευση του υψηλού αιολικού δυναμικού των
νησιών μας. Αλλά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο
ενεργειακό μείγμα της χώρας, προϋποθέτει
τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης
κλίμακος.
Θεωρώ ότι τα ανωτέρω θα έδιναν μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα,
αν υπήρχαν ευφυείς και έντιμοι πολιτικοί
για να διαμορφώσουν το κατάλληλο θεσμικό
πλαίσιο. Δυστυχώς το είδος ανήκει στα ουσιώδη εν ανεπαρκεία στην Ελλάδα...
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Οι μαθητές του Γυμνασίου Ευόσμου
στον Χορτιάτη
16 Οκτωβρίου 2016. Ο Σ.Ε.Ο συνέδραμε στην κίνηση των καθηγητών του Γυμνασίου Ευόσμου να
φέρουν τους μαθητές πιο κοντά στη φύση και στο βουνό.
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1

2
1. 8-09-2016 Ενιπέας, (φωτο Δαυιδόπουλος Γιώργος).
2. 25-09-2016 Κάτω Όλυμπος, κορυφή Μεταμόρφωσης.
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3

4
3. 09-10-2016 Πιέρια, κορυφή Χτένι (φωτο Δαυιδόπουλος Γιώργος).
4. 16-10-2016 Στρατωνικό.
60
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5

6
5. 16-10-2016 Στρατωνικό, κορυφή Σουγλιάνι
Όλυμπος
6.
16-10-2016
Στρατωνικό.
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7

8
7. 27-10-2016 Ζαγοροχώρια, από το Μικρό στο Μεγάλο Πάπιγκο.
8. 29-10-2016 Ζαγοροχώρια, Γκαμήλα.
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9

10
9. 29-10-2016 Ζαγοροχώρια, Δρακόλιμνη.
10. 30-10-2016 Ζαγοροχώρια - Μπελόη, το φαράγγι του Βίκου.
Όλυμπος
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11

12
11. 11-12-2016 Μικρά Όντρια, θέση Μπαλκόνι.
12. 11-12-2016 Μικρά Όντρια, Κορυφή.
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ΟΛΥΜΠΟΣ - Κόψη Πρφ. Ηλία
φώτο Γκόλης Βαγγέλης
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