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

Εξώφυλλο τεύχους 184
Στο μονοπάτι GR20 που οδηγεί στο
Monte Cinto της Κορσικής.

Οπισθόφυλλο
Στο Spik της Σλοβενίας.

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. 16 Κορσική
σελ. 36 Αναρριχήσεις στην Σλοβενία
σελ. 50 Στα ίχνη του Παυσανία

ΚΟΡΣΙΚΗ

ΣΤΗΛΕΣ Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

σλοβενια

στα ιχνη του παυσανια
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Πολιτιστικά
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

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!
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/10/2017, 8 μ.μ.
Εορταστική εκδήλωση για τα 60 χρόνια λειτουργίας του ΣΕΟ στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχιακού
Μεγάρου.

NOEMBΡΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 08/11/2017, 8 μ.μ.
“Η τέχνη της ορειβασίας, μέρος 1ο”
Πάρις Σκουτέλης

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2017, 8 μ.μ.
“Aναζητώντας την μακροζωία”
Βασίλης Παπαγεωργίου
Ο Βασίλης Παπαγεωργίου ήταν καθηγητής Οργανικής Χημείας στο Α.Π.Θ και
διετέλεσε κοσμήτορας της Πολυτεχνικής
Σχολής του ιδίου πανεπιστημίου. Βραβεύτηκε για τη συνεισφορά του στην έρευνα
καινοτόμων φαρμάκων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017, 8 μ.μ.
“Η τέχνη της ορειβασίας, μέρος 2ο”
Πάρις Σκουτέλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/01/2018, 8 μ.μ.
“Η τέχνη της ορειβασίας, μέρος 3ο”
Πάρις Σκουτέλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/01/2018, 8 μ.μ.
“Αντιμετώπιση μυοσκελετικού
τραύματος”
Γιώργος Γκουδέλης
Ο Γιώργος Γκουδέλης είναι ορθοπαιδικός
χειρουργός, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην αρθροσκοπική χειρουργική και την ορθοπαιδική
αθλητιατρική στη Γερμανία.

IANOYAΡΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2017, 7 μ.μ.
Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας
του Σ.Ε.Ο στα πλαίσια των 60 χρόνων
από την ίδρυση του Συλλόγου.

Ο Παντελής Κεβρεκίδης είναι Ψυχολόγος,
απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Ουπσάλα και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων με
μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Κοινωνική Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρική του
ιδίου Πανεπιστημίου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/12/2017, 8 μ.μ.
“Εκδηλώσεις του άγχους και αντιμετώπισή τους”
Παντελής Κεβρεκίδης
Πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό, ειδικά για
την κρίσιμη εποχή που ζούμε.

νεα μελη
1. Αμουτζιάς Αθανάσιος
2. Κοντός Βασίλης
3. Στιβακταράκη Χριστίνα
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4. Μανάρη Θωμαή
5. Ντόβας Βασίλης
6. Αποστόλου Γεωργία

7. Χαλμούκης Άγγελος
8. Αργυροπούλου Ελένη
9. Μανωλόπουλος Γεώργιος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριστομένης Μιρλεούντας
Γνώρισα τον Αριστομένη, στην πρώτη μου κιόλας εξόρμησή
μου με τον Σ.Ε.Ο, τον Ιανουάριο του 1987 στο Παγγαίο. Τότε
το λεωφορείο είχε κολλήσει στη λάσπη λίγο πάνω από το
χωριό Αυλή. Συνεχίσαμε λοιπόν να ανηφορίζουμε με τα
πόδια στο χωματόδρομο, ενώ η βροχή έλειωνε τα χιόνια και
βουλιάζαμε στη λάσπη.
Είναι κρίμα που στην πρώτη σου κιόλας εξόρμηση έπεσες σε
τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες, γύρισε και μου είπε. Εσύ
δεν θα ξανάρθεις!
Μα και βέβαια θα ξανάρθω, του απάντησα .
Καλώς μας ήρθες λοιπόν, μου απάντησε, εσύ θα μείνεις!
Εκείνα τα χρόνια, στις εξορμήσεις μου με τον Σ.Ε.Ο,
πολλές φορές έπαιρνα μαζί μου και την 5χρονη τότε
κόρη μου. Ο Αριστομένης αν και αρκετά μεγάλος, ήταν
δεινός ορειβάτης και οδηγούσε πάντα πρώτος την ομάδα προς την κορυφή.
Στην επιστροφή όμως έμενε πάντα πίσω για να βοηθά τους αργοπορημένους και τα παιδιά.
Άνοιγε λοιπόν το σακίδιό του και έβγαζε καλούδια και σοκολάτες που τα μοίραζε στα παιδιά,
στο καφενείο δε του χωριού κερνούσε τσάι του βουνού που ήταν και το αγαπημένο του
ρόφημα.
Ο Αριστομένης Μιρλεούντας γεννήθηκε το έτος 1923 στο χωριό Καταφύγι Κοζάνης.
Μεγάλωσε σε πολυπληθή οικογένεια με επτά ακόμη αδέλφια. Οι Γερμανοί στην κατοχή
έκαψαν για αντίποινα όλο το χωριό, μαζί και το πατρικό του σπίτι.
Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη αρχικά σαν υπάλληλος του Ερυθρού Σταυρού και κατόπιν σαν
υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας.
Είχε πολύ ισχυρή την αίσθηση του καθήκοντος και βοήθησε οικονομικά μέχρι τέλους τα
ανήμπορα αδέλφια του. Μου έλεγε ότι πριν γνωρίσει τον Σ.Ε.Ο παρακολουθούσε όλα τα
καλλιτεχνικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης.
Με τον σύλλογο ταξίδεψα σε όλη τη χώρα, ανέβηκα στις πιο ψηλές κορφές και έκανα πολύ καλούς
φίλους, μου έλεγε.
Θεωρούσε ότι τα καλύτερά του χρόνια ήταν αυτά που έζησε παρέα με τον Σ.Ε.Ο.
Όταν θα αγναντεύω τα Πιέρια, Αριστομένη, ο νους μου πάντα θα ταξιδεύει στις κορυφές
που μας οδηγούσες ΕΣΥ. Φλάμπουρο, Σεμέλη, Σκοτεινό Ρούδι, Πέντε Πύργοι, Αβδέλλα, Χτένι,
Τούφα Καραγιώργη…
Δήμητρα Ψωμά

Συλλυπητήρια
Η οικογένεια του Σ.Ε.Ο εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στο μέλος της
Γιώργο Δαυιδόπουλο για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας.
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Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1

15/7/2017

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟ

ΣΟΥΛΓΙΑΝΙ

850

850

22

2

12/8/2017

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙ

2911

1811

5

3

13/8/2017

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΜΥΤΙΚΑΣ

2917

1817

38

4

27/8/2017

ΙΚΑΡΙΑ

ΚΑΨΑΛΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ

800

668

32

5

31/8/2017

ΙΚΑΡΙΑ

ΑΘΕΡΑΣ

1.040

815

31

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Διάσχιση

Ώρ.

Άτομα

1

9/7/2017

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟ

ΣΤΑΓΕΙΡΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

6

20

2

15/7/2017

ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΟΥΛΓΙΑΝΙ-ΑΓ. ΜΑΡΊΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

7

24

3

27/8/2017

ΙΚΑΡΙΑ

ΜΑΥΡΑΤΟ-ΚΑΨΑΛΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ-ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ

6

26

4

28/8/2017

ΙΚΑΡΙΑ

ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ-ΛΑΨΑΧΑΔΕΣ-ΜΟΝΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗΣ-ΠΗΓΗ-ΚΑΜΠΟΣ

4

65

5

29/8/2017

ΙΚΑΡΙΑ

ΝΑΣ-ΦΑΡΑΓΓΙ ΧΑΛΑΡΗ-ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

10

21

6

29/8/2017

ΙΚΑΡΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΡΑΧΩΝ -ΦΑΡΑΓΓΙ ΧΑΛΑΡΗ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΡΑΞΟΥΝΙΑ- ΝΑΣ

6

39

7

31/8/2017

ΙΚΑΡΙΑ

ΜΑΥΡΑΤΟ-ΑΘΕΡΑΣ-ΜΟΝΗ ΜΟΥΝΤΕ-ΧΡΙΣΤΟΣ

10

23

8
9
10

1/9/2017
2/9/2017
17/9/2017

ΙΚΑΡΙΑ
ΙΚΑΡΙΑ
ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΑΡΕΘΟΥΣΑ-ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟ

5
5
6

61
52
70

ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – ΜΟΝΗ ΜΟΥΝΤΕ - ΡΕΜΑ ΜΥΡΣΩΝΑ-ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ- ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A

Ημερ/νία

Χώρα

Βουνό

Κορυφή

Υ.Ψ.

Υ.Δ.

Άτομα

1

ΚΟΡΣΙΚΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

CINTO

CINTO

2.706

1.768

17

ΙΟΥΛΙΑΝΕΣ ΑΛΠΕΙΣ

MALA MOJSTROVKA

2.332

721

3

3
4
5

18/7/2017
4/8/2017
22/7/2017
22/7/2017
22/7/2017

ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ

6

23/7/2017

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΙΡΙΝ

7
8
9
10
11
12
13
14
415

24/7/2017
26/7/2017
26/7/2017
27/7/2017
27/7/2017
28/7/2017
28/7/2017
28/7/2017
29/7/2017

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ
ΠΙΡΙΝ

BEZBOG
2.653
413
12
POLEZHAN
2.850
610
12
ΛΙΜΝΗ POLEZHAN
2.700
460
12
ΛΙΜΝΗ
ΠΟΠΟΒΟ2.730
490
12
DZHANGDL
ΤΖΙΓΚΗ ΤΣΙΑΛ
2.709
469
12
ΣΤΑΥΡΟΣ
2.450
710
12
ALBUTIN
2.688
948
12
TEVNO
2.500
610
12
MOMIN DOR
2.714
824
12
KUTELO
2.907
1.097
12
KONCHETO
2.883
1.073
12
BANSKI SUHODOL
2.883
1.073
12
VIHREN
2.914
1.104ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ"
- ΣΕΟ
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Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A

Ημερ/νία

Χώρα

Βουνό

Κορυφή

Υ.Ψ.

Υ.Δ.

Άτομα

1

16/7/2017
20/7/2017

ΚΟΡΣΙΚΗ
ΚΟΡΣΙΚΗ

CAO CORSE

“SENTIER DES DUANIERS”

10

15

17

RESTONICA

GRATELLE-LAC DE MELO-LAC DE CAPITELU

6

48

3

ΠΙΡΙΝ

VIHREN (1955m)-TODORINA (2712m)-TSOUNAR
(2616m)-ΑΝΩΝΥΜΗ (2636m)-BANDERINSKI
TSOUNAR (2738)-ΑΝΩΝΥΜΗ (2592m)-ΔΙΑΣΕΛΟ
MURAT (2669m)

9

12

12

2

3

25/7/2017

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α Ημ/νία

Βούνο

Πεδίο

Διαδρομή

Υ.Δ.

Β.Δ.

Σχοινοσυντροφιά

1

2/8/2017

Mali Cuk/Paklenica/Croatia

Hidrogliser

Toi-toi

16

6a+

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

2

2/8/2017

Debeli kuk/Paklenica/Croatia

Zava

Bine maja

17

6a+

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

3

3/8/2017

Debeli kuk/Paklenica/Croatia

Zava

Fleissige Villi

17

6a

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

4

3/8/2017

Debeli kuk/Paklenica/Croatia

Zava

Zima

20

5c+

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

5

4/8/2017

Mali Cuk/Paklenica/Croatia

Karenin

Blody Maria

22

6b

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

6

4/8/2017

Mali Cuk/Paklenica/Croatia

Karenin

Pecena kokos

12

5b

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

7

4/8/2017

Mali Cuk/Paklenica/Croatia

Karenin

HSV

11

5a

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

8

4/8/2017

Mali Cuk/Paklenica/Croatia

Karenin

La Bamba

12

5c

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

9

5/8/2017

Mali Cuk/Paklenica/Croatia

Karenin

Edi

12

5a

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

10

5/8/2017

Mali Cuk/Paklenica/Croatia

Karenin

No dilly dally

28

6a

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

11

5/8/2017

Mali Cuk/Paklenica/Croatia

Karenin

Kadi si?

20

5c

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

12

6/8/2017

Mali Cuk/Paklenica/Croatia

Mali Cuk

Celjski Stup

150

5a (S2/S3)

Πίτρης Ι./Τζιμουλίδης Δ.

13

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Ανεμοδαρμένη

20

6α

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

14

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Ισιδώρα

30

6c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

15

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Ιάσων

20

6b

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

16

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Cleaner

22

5c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

17

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Broom

22

6a

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

18

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Skorpios

20

6a

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

19

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Jasi

18

6a

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

20

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Vasilis

20

5c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

21

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Philoxenia

20

6a

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

22

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Octania

20

6b

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

23

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Valery+Thomas

20

5b

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

24

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Ivan

25

5c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

25

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Opera

20

6b

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

26

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Drama

20

6a

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

27

15-16/6/2017

Κάλυμνος

Symplegades

Phineas

22

5c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

28

17/6/2017

Κάλυμνος

Afternoon

Το δεύτερο μωρό μου

17

5c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

29

17/6/2017

Κάλυμνος

Afternoon

Origano

18

5b

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

18

5c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

30

17/6/2017
Κάλυμνος
Afternoon
Nonno Pingo
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5

Α/Α Ημ/νία

Βούνο

Υ.Δ.

Β.Δ.

Σχοινοσυντροφιά

31

17/6/2017

Κάλυμνος

Afternoon

Asklipios

22

6c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

32

17/6/2017

Κάλυμνος

33

17/6/2017

Κάλυμνος

Afternoon

Panakia

22

6c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

Afternoon

Tsopanakos

18

6a

34

17/6/2017

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

Κάλυμνος

Afternoon

Kalo taxidi

20

6a

35

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

18/6/2017

Κάλυμνος

Αργινώντας Βάλλεϊ

Ahtarmas

20

5a

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

36

18/6/2017

Κάλυμνος

Αργινώντας Βάλλεϊ

Skafandro

20

5c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

37

18/6/2017

Κάλυμνος

Αργινώντας Βάλλεϊ

Hippocrates

23

6a

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

38

18/6/2017

Κάλυμνος

Αργινώντας Βάλλεϊ

Alani

35

6a

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

39

18/6/2017

Κάλυμνος

Αργινώντας Βάλλεϊ

Patokorfa

30

6a

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

40

18/6/2017

Κάλυμνος

Αργινώντας Βάλλεϊ

Kamaki

20

5b

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

41

18/6/2017

Κάλυμνος

Αργινώντας Βάλλεϊ

Kavourmas

28

5b

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

42

18/6/2017

Κάλυμνος

Αργινώντας Βάλλεϊ

Greundro

33

6b

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

43

18/6/2017

Κάλυμνος

Αργινώντας Βάλλεϊ

Sythos

30

5c

Γκόλης Β./Πιπερτζής Χρ.

44

10/6/2017

Καβάλα

Ηρακλείτσα

Ανάποδο πέρασμα

27

6b+

Μαρίνος Χρ.

45

10/6/2017

Καβάλα

Ηρακλείτσα

Πανοραμίξ

25

6a+

Μαρίνος Χρ.

46

10/6/2017

Καβάλα

Ηρακλείτσα

Στέλλα

25

5c+

Μαρίνος Χρ.

47

10/6/2017

Καβάλα

Ηρακλείτσα

Έλενα

25

5c

Μαρίνος Χρ.

48

17/6/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Μποτίνη-Γουναρίδη

160

V+

Μαρίνος Χρ.-Γκάλιος Γ.

49

1/7/2017

Τύμφη

Τσούκα-Ρόσσα

Αγριοκάτσικο

350

V+

Μαρίνος Χρ.-Γκάλιος Γ.-Γκιόκα Ηρ.

50

15/7/2017

Βέροια

Μπόλεκ

12

VI+

Μαρίνος Χρ.

51

15/7/2017

Βέροια

Λόλεκ

12

VI

Μαρίνος Χρ.

52

15/7/2017

Βέροια

Σκηνοθέτης

25

6a

Μαρίνος Χρ.

53

22-23/7/2017

Βέροια

Μπόλεκ

12

VI+

Μαρίνος Χρ.

54

22-23/7/2017

Βέροια

Λόλεκ

12

VI

Μαρίνος Χρ.

55

22-23/7/2017

Βέροια

Σκηνοθέτης

25

6a

Μαρίνος Χρ.

56

22-23/7/2017

Βέροια

Χι-Χι

35

V+

Μαρίνος Χρ.

57

22-23/7/2017

Βέροια

Φωτεινή

15

VI-

Μαρίνος Χρ.

58

22-23/7/2017

Βέροια

Τρύπα Moggolian

15

VI+

Μαρίνος Χρ.

59

22-23/7/2017

Βέροια

Γιορίκας

35

V+

Μαρίνος Χρ.

60

22-23/7/2017

Βέροια

Θεοδώρα

30

VI

Μαρίνος Χρ.

61

1/8/2017

Σλοβενία

Triglav

Direktna Smer

1300

V+

Μαρίνος Χρ.-Γκάλιος Γ.

62

12-13/8/2017

Όλυμπος

Στεφάνι

Αχλάδι

170

IV+

Μαρίνος Χρ.-Γκάλιος Γ.

63

12-13/8/2017

Όλυμπος

Στεφάνι

Μάτι

135

V+

Μαρίνος Χρ.-Μπαλντούμης Δ.

64

12-13/8/2017

Όλυμπος

Στεφάνι

Κομίτσι

200

IV-

Μαρίνος Χρ.-Γκάλιος Γ.-Κούγκας Γ.

65

3/9/2017

Σέρρες

Σημαίες

Χορωδία αγγέλων

20

6a

Μαρίνος Χρ.

66

3/9/2017

Σέρρες

Σημαίες

Ουράνια σκάλα

20

6a

Μαρίνος Χρ.

67

3/9/2017

Σέρρες

Σημαίες

Άβατο

20

5c+

Μαρίνος Χρ.

68

3/9/2017

Σέρρες

Σημαίες

Αστραπόβροντα

20

5c

Μαρίνος Χρ.

69

9/9/2017

Σέρρες

Prive

Τσιωτσιωνάτη

20

5c+

Μαρίνος Χρ.

70

9/9/2017

Σέρρες

Prive

Καμπιωνάτη

20

6b

Μαρίνος Χρ.

71

9/9/2017

Σέρρες

Prive

Χρυσοβαμπλάς

20

6b+

Μαρίνος Χρ.

72
73

9/9/2017
27/8/2017

Σέρρες
Όλυμπος

Prive
Στεφάνι

Flying Fox
Κομίτσι

20
250

6b
III+

Μαρίνος Χρ.
Πίτσερ Ντ.-Κουκουτσίλης Φ.Μαρίνος Χρ.

27/8/2017

Όλυμπος

Στεφάνι

Αχλάδι

74

6

Πεδίο

Διαδρομή

200
VΠίτσερ Ντ.-Κουκουτσίλης Φ.ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ"Μαρίνος
- ΣΕΟ Χρ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α/Α Ημ/νία

Βούνο

Πεδίο

Διαδρομή

Υ.Δ.

Β.Δ.

Σχοινοσυντροφιά

75

15-16/7/2017

Ηρακλείτσα

Ρέμβη

Λάκης Τυρνίνης

25

5a

Κοσμίδης Ορ.-Αμουτζιάς Αθ.-Μήτση
Αν.-Ζορμπάς Γ.-Μιλιάγκου Αλ.

76

15-16/7/2017

Ηρακλείτσα

Ρέμβη

Σφηνωμένη τυρόπιτα

25

5a

Κοσμίδης Ορ.-Αμουτζιάς Αθ.-Μήτση
Αν.-Ζορμπάς Γ.-Μιλιάγκου Αλ.

77

15-16/7/2017

Ηρακλείτσα

Ρέμβη

Στέλλα

25

5c+

Κοσμίδης Ορ.-Αμουτζιάς Αθ.-Μήτση
Αν.-Ζορμπάς Γ.-Μιλιάγκου Αλ.

78

15-16/7/2017

Ηρακλείτσα

Ρέμβη

Ξένη

25

6a

Κοσμίδης Ορ.-Αμουτζιάς Αθ.-Μήτση
Αν.-Ζορμπάς Γ.-Μιλιάγκου Αλ.

79

15-16/7/2017

Ηρακλείτσα

Ρέμβη

Ραζάκος

25

6a

Κοσμίδης Ορ.-Αμουτζιάς Αθ.-Μήτση
Αν.-Ζορμπάς Γ.-Μιλιάγκου Αλ.

80

15-16/7/2017

Ηρακλείτσα

Ρέμβη

Πανοραμίξ

25

6a+

Κοσμίδης Ορ.-Αμουτζιάς Αθ.-Μήτση
Αν.-Ζορμπάς Γ.-Μιλιάγκου Αλ.

81

19/8/2017

Ιωάννινα

Πάδες

Vagos

25

5c

Κοσμίδης Ορ.-Αμουτζιάς Αθ.-Μήτση
Αν.-Ζορμπάς Γ.-Μιλιάγκου Αλ.

82

19/8/2017

Ιωάννινα

Πάδες

Iris

25

6b

Κοσμίδης Ορ.-Αμουτζιάς Αθ.-Μήτση
Αν.-Ζορμπάς Γ.-Μιλιάγκου Αλ.

83

22/8/2017

Βέροια

Τιμίου Προδρόμου

Κόψη

5c

Κοσμίδης Ορ.-Αμουτζιάς Αθ.-Μήτση
Αν.-Ζορμπάς Γ.-Μιλιάγκου Αλ.

84

19/5/2017

Μουζάκι

Μοίρα

5c

Καλέση Κ.

85

5/6/2017

Σπήλαιο
Γρεβενών

Σπήλαιο Γρεβενών

Περιμένοντας τον
Φασούλα

5b

Καλέση Κ.

86

5/6/2017

Σπήλαιο
Γρεβενών

Σπήλαιο Γρεβενών

Γάμοι-Σέττα

6a

Καλέση Κ.

87

5/6/2017

Σπήλαιο
Γρεβενών

Σπήλαιο Γρεβενών

Κόψη του Johnny

5c

Καλέση Κ.

88

6/5/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Ξεχασμένη+Ήλιος
Φεβρουαρίου

VII

Κούγκας Γ.

60

89

7/5/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Κόψη των αετών

220

VII-

Κούγκας Γ.

90

17/6/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Μποτίνη-Γουναρίδη

160

V+

Κούγκας Γ.

91

18/6/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Μποτίνη-ΓουναρίδηΈξοδος στιγμή της
αλήθειας

161

V+

Κούγκας Γ.

92

4/6/2017

Τσούργιακας

Τσούργιακας

Αρκούδα

120

VII

Κούγκας Γ.

93

6/7/2017

Ιωάννινα

Μίσιου-Πύργος
Ψυχών

Sunny Boy

28

VI+/6a

Κολοκούρη Αλ.

94

6/7/2017

Ιωάννινα

Μίσιου-Πύργος
Ψυχών

Τυραννία του χάσματος

20

VI+/6a

Κολοκούρη Αλ.

95

21/5/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Κόψη των αετών

205

VII-

Κοντός Ν.

96

31/5/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Ταραντούλα

205

97

3/6/2017

Γρεβενά

Τσούργιακας

Μεγάλη Άρκτος

98

4/6/2017

Γρεβενά

Σπήλαιο

Άγνωστη ορθοπλαγιά

99

10/6/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Μποτίνη-Γουναρίδη

160

VII-

Κοντός Ν.

VI-

Κοντός Ν.

VI+

Κοντός Ν.

V+

Κοντός Ν.

100

2/7/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Ταραντούλα

205

VII-

Κοντός Ν.

101

8/7/2017

Όλυμπος

Στεφάνι

Αχλάδι

170

IV+

Χατζηπούλιος Θ.

102

29/7/2017

Όλυμπος

Στεφάνι

Μάτι

135

V+

Κούγκας Γ.-Σκουτέλης Π.

103

13/7/2017

Όλυμπος

Στεφάνι

Κομίτσι

200

IV-

Κούγκας Γ.-Γκάλιος Γ.-Μαρίνος Χρ.

104

27/8/2017

Όλυμπος

Ζηλνιά

Μποτίνη-Γουναρίδη

160

V+

Κούγκας Γ.-Αμοιρίδης Ν.-Βυρόζη Στ.

105

1/8/2017

Ιουλιανές Άλπεις

Spik

500

ΙΙΙ

Σκουτέλης Π.-Κούγκας Γ.-Καϊσάς
Αντ.-Στιβακταράκη Χρ.
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9

Αναρρίχηση στο V
του Στεφανιού.

10

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκδήλωση
στον Όλυμπο
για τα
60 χρόνια του Σ.Ε.Ο.

Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος

Τ

ο έτος 2017 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση 60 χρόνων ζωής του συλλόγου
μας. 60 συναρπαστικά έτη με πολλές
επιτυχίες και ευτυχώς ελάχιστα πισωγυρίσματα. Μια γενική αναδρομή στα χρόνια
που πέρασαν είναι απαραίτητη για την συνολική εικόνα του συλλόγου μας και την
πορεία του στον χρόνο.
Η πρώτη 10ετία του συλλόγου (19571966) ήταν η πιο ορμητική, η πιο επική
και ήταν αυτή που έβαλε τα στέρεα θεμέλια
για τη μετέπειτα πορεία του. Στη διάρκειά
της ο Σ.Ε.Ο λειτούργησε την 1η αναρριχητική σχολή στη βόρεια Ελλάδα (1958)
και μύησε τον ορειβατικό κόσμο της Μακεδονίας στην τεχνική της αναρρίχησης.
Κατασκεύασε στο οροπέδιο του Ολύμπου
το υψηλότερο και μεγαλύτερο καταφύγιο
στην Ελλάδα (1961-1963) κάτω από τις
πιο αντίξοες συνθήκες και παρά την πολεμική που δέχθηκε από άλλους συλλόγους. Ο
ακάματος όμως πρωτοστάτης της δημιουργίας του και στυλοβάτης του συλλόγου, ο
Γιώσος Αποστολίδης, το Πάσχα του 1964
προτίμησε να ανέβει πιο ψηλά κι από τον
Μύτικα, στο Πάνθεο των Ορειβατών.
Το καταφύγιο “Γιώσος Αποστολίδης”
αποτελεί το διαμάντι και το καμάρι του
συλλόγου μας και το προσέχουμε ως κόρη
οφθαλμού.
Στη δεύτερη 10ετία (1967-1976) ο σύλλογος συνέχισε την ανοδική του πορεία.
Άρχισε η οικοδόμηση του δεύτερου καταφυγίου του στον Χορτιάτη (1967),
όπου επί χρόνια διοργανώνονταν οι σχολές αναρρίχησης του συλλόγου μας. Το

διώροφο πέτρινο καταφύγιο είναι πλέον
από τους αγαπημένους προορισμούς των
Θεσσαλονικέων περιπατητών στο μοναδικό δάσος του Χορτιάτη.
Η τρίτη 10 ετία του συλλόγου (19771986) ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Το 1978 αγοράστηκε, με έρανο ανάμεσα στα μέλη του, το εντευκτήριο του
Σ.Ε.Ο στην πλατεία Αριστοτέλους, τον
ομφαλό της πόλης μας. Η συνέχεια όμως
της τρίτης δεκαετίας σημαδεύτηκε από θανατηφόρα δυστυχήματα σε χειμερινές
αναβάσεις στα ελληνικά βουνά. Τον θρήνο
ακολούθησε προβληματισμός, ανασφάλεια
και εσωστρέφεια. Επεκράτησαν απόψεις
που οδήγησαν τον σύλλογο σε πιο ήπιες
και ασφαλείς εξορμήσεις. Από τα πρώτα
θύματα αυτής της στροφής αυτής ήταν η
αναρρίχηση. Οι διοικούντες συμπεριφέρονταν πλέον με δυσπιστία στους αναρριχητές, που αντίστοιχα ένοιωθαν ότι καταπιέζονται με αποτέλεσμα οι δεύτεροι να
αρχίσουν να εγκαταλείπουν τον Σ.Ε.Ο και
να αναζητούν στέγη σε άλλους συλλόγους.
Οι δυο επόμενες δεκαετίες , η τέταρτη
και η πέμπτη (1987-2006), βρίσκουν τον
σύλλογο να κάνει μεν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά να περιορίζεται στη συντήρηση.
Οι εξορμήσεις του συλλόγου παραμένουν
οι ίδιες και επαναλαμβάνονται κάθε ένα
ή δυο χρόνια. Νέα μέλη γράφονται σποραδικά και στον σύλλογο είναι εμφανή
πλέον τα σημάδια πρόωρης γήρανσης και
μαρασμού. Στις εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του Σ.Ε.Ο (2007), όπου συμμετείχα ως
συντονιστής, κοινή διαπίστωση ήταν ο
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Η θέα στο καταφύγιο από το
Στεφάνι. (επάνω)
Λυκόφως στο οροπέδιο των
Μουσών.
υπερβολικά μεγάλος μέσος όρος ηλικίας
για αθλητικό σύλλογο.
Βέβαια από την άλλη ο σύλλογος εκμεταλλεύεται την τεχνολογία με κυριότερο
έργο την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών
pannels στο καταφύγιο του Ολύμπου που
του εξασφάλισε ενεργειακή αυτάρκεια.
Τα τελευταία 10 χρόνια (2007-2016)
είχα την τύχη να υπηρετώ ως αιρετό μέλος στις διοικήσεις του συλλόγου μας
και έτσι έζησα από κοντά και συμμετείχα
ενεργά στις προσπάθειες παλινόρθωσής
του. Ανακαινίσθηκε πλήρως ο χώρος
του εντευκτηρίου που είναι και η πρώτη εικόνα του συλλόγου. Λύθηκε το χρόνιο
πρόβλημα λειψυδρίας του καταφυγίου του
Ολύμπου με την κατασκευή υπόγειας
υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 300 κυβικών μέτρων. Ανασυστάθηκε η διαλυμένη
από χρόνια αναρριχητική ομάδα του Σ.Ε.Ο
και στον πυρήνα των ικανών παλαιών
μελών που επανήλθαν, προστέθηκαν νέα
δραστήρια μέλη που θα αποτελέσουν το
μέλλον του συλλόγου. Αγοράστηκε από τον
σύλλογο το διαμέρισμα κάτω από το εντευ-
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κτήριο, μέρος του οποίου θα καλύψει τις
αυξημένες ανάγκες γραμματείας του συλλόγου και το μεγαλύτερο θα μετατραπεί σε
χώρο προπόνησης των αναρριχητών
μας. Έτσι ο Σ.Ε.Ο θα αποκτήσει τη δική του
αναρριχητική πίστα δίπλα στον φυσικό του
χώρο, εκεί που χτυπά η καρδιά του, πλάι
στο εντευκτήριό του.
Εφέτος μπαίνουμε στην έβδομη 10ετία του
συλλόγου μας και πλέον κοιτάμε το μέλλον
με αισιοδοξία. Αφήσαμε την εσωστρέφεια
και τη γκρίνια του παρελθόντος και σε
πλήρη σύμπνοια εργαζόμαστε για την ευημερία και την πρόοδο του Σ.Ε.Ο που μας
κάνει και πάλι περήφανους.
Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 60 χρόνων ζωής
του Σ.Ε.Ο, το Δ.Σ διοργάνωσε μια διημερίδα ορειβασίας και αναρρίχησης για
το Σαββατοκύριακο 12-13 Αυγούστου στο
καταφύγιό μας στον Όλυμπο. Καλεσμένοι
ήσαν όλα τα μέλη του συλλόγου μας καθώς
και αντιπροσωπίες από τους άλλους ορειβατικούς συλλόγους. Πολλοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και το καταφύγιο των 80
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κλινών ήταν υπερπλήρες.
Οι συντονιστές της διημερίδας ανεβήκαμε
από την Παρασκευή στο καταφύγιο για να
οργανώσουμε τις δράσεις με βάση το πρόγραμμα και να προϋπαντήσουμε τους καλεσμένους στο καταφύγιό μας.
Το Σάββατο το πρωί μια μικρή ομάδα του
Σ.Ε.Ο αποφασίσαμε μα ανεβούμε στο Στεφάνι. Παράλληλα η σχοινοσυντροφιά των
Γιώργου Γκάλιου και Χρήστου Μαρίνου
κίνησε για αναρρίχηση στον θρόνο του
Δία. Έτσι δώσαμε ραντεβού στην πρώτη
κορυφή του Στεφανιού πριν το “V” για να
μας βοηθήσουν με σχοινί και μποντριέ να
περάσουμε στην κυρίως κορυφή. Το λούκι
του Στεφανιού, ένα από τα πιο συναρπαστικά λούκια, μας χάρισε την αίσθηση και
την ελευθερία του αγριόγιδου.
Δεν χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ και οι
αναρριχητές μας βγήκαν από τη διαδρομή
«Αχλάδι» δίπλα μας. Με τη βοήθειά τους
περάσαμε με ασφάλεια το “V” και βγήκαμε
στην κορυφή. Η αίσθηση από ψηλά ήταν
ανεπανάληπτη και η θέα προς το οροπέδιο
των Μουσών εκπληκτική.
Το καταφύγιο του Σ.Ε.Ο δεσπόζει περήφα-

νο στο διάσελο ανάμεσα στις κορυφές του
προφ. Ηλία και της Τούμπας. Η Σκούρτα στο βάθος οριοθετεί την είσοδο στα
παλάτια των μεγάλων θεών και πίσω μας,
χαμογελά ένα μπόι ψηλότερα ο Μύτικας.
Ανοίγοντας το βιβλίο εντυπώσεων της κορυφής για να γράψουμε κάτι σχετικό για τα
60χρονα του Σ.Ε.Ο, διαβάζουμε τις εντυπώσεις μιας ομάδας γερμανών που ανέβηκαν την προηγούμενη μέρα:
“Jesus Christi, wir haben alles gesehen, auch Deine Auferstehung”.
Σε απλή μετάφραση: «Ιησού Χριστέ, τα
είδαμε όλα, ακόμη και την Ανάστασή
Σου».
Το απόγευμα το καταφύγιο είχε γεμίσει
ασφυκτικά με φίλους, μέλη του συλλόγου
μας και καλεσμένους άλλων συλλόγων.
Μαζευτήκαμε στην τραπεζαρία και προβάλαμε βίντεο με στιγμιότυπα παλιών αναβάσεων του Σ.Ε.Ο. Με συγκίνηση αναγνωρίσαμε νεαρούς τότε ορειβάτες που άλλοι
βρίσκονται ακόμη μεταξύ μας και κάποιοι
λίγοι που δυστυχώς πέρασαν στον ασφοδελό λειμώνα των ορειβατών.
Ακολούθησε κοινό δείπνο με την παραδο-

Στο λούκι του Μύτικα.
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Στην κορυφή του Μύτικα.
Στην κορυφή του Στεφανιού.
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σιακή φασολάδα, ελιές, τυρί και κρασί (το
δείπνο, η διανυκτέρευση και η διανομή
συλλεκτικών T-shirts με θέμα τα 60χρονα
του Σ.Ε.Ο ήταν προσφορά του συλλόγου
μας) και συνεχίσαμε με προβολή φωτογραφιών από τη δραστηριότητα του συλλόγου
της τελευταίας 10ετίας. Η βραδιά έκλεισε
με τη βράβευση του αντιπροέδρου του συλλόγου Πάρη Σκουτέλη από την Ομοσπονδία Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδας (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε) με
το χρυσό μετάλλιο μετά περγαμηνής για
τη δράση του.
Την Κυριακή λίγο μετά το χάραμα ξεκινήσαμε για την προγραμματισμένη ανάβαση
στον Μύτικα. Παράλληλα οι αναρριχητές
ακροβολίστηκαν στον βράχο του Στεφανιού για τις δικές τους διαδρομές. Ήταν
ένας φόρος τιμής στους χαμένους συντρόφους ορειβάτες που έμειναν για πάντα στα βουνά και η μέρα ήταν αφιερωμένη στη μνήμη τους.
Ο πνευματικός μας συνορειβάτης, ο παπάΜακάριος από το μοναστήρι του Αγ. Διονυσίου του Ολύμπου ειδοποιημένος από
τον σύλλογο έφτασε νωρίς στο οροπέδιο

και μαζί με τους εναπομείναντες του καταφυγίου ανέβηκαν στον προφ. Ηλία όπου
λειτούργησε στο πέτρινο ξωκλήσι. Στη συνέχεια μαζευτήκαμε όλοι στο μνημείο του
Γιώσου Αποστολίδη δίπλα στο καταφύγιο, όπου τελέστηκε τρισάγιο για τα θύματα των ορειβατικών δυστυχημάτων στην
60χρονη πορεία του συλλόγου μας.
Ευχαριστήσαμε θερμά τον παπά-Μακάριο
και αποχαιρετιστήκαμε υποσχόμενοι να
είμαστε όλοι παρόντες στην επόμενη συνάντησή μας (στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Σ.Ε.Ο για τα 60 του χρόνια) στις 20
Οκτωβρίου τρέχοντος έτους στις 19:00
στην αίθουσα τελετών του νέου δημαρχιακού μεγάρου της Θεσσαλονίκης.
Όταν ξεκινήσαμε για τη Γκορτσιά είχε
πια μεσημεριάσει. Όταν περνάς τη Σκούρτα και αφήνεις πίσω σου το αλπικό τοπίο
του Ολύμπου είναι σα να αποχωρίζεσαι
ένα πολύτιμο κομμάτι του εαυτού σου. Τα
βήματα βαραίνουν και ασυναίσθητα επιβραδύνεις τον ρυθμό σου μήπως και ξεγελάσεις τον χρόνο. Κάθε φορά που αφήνει
κανείς την κατοικία των θεών μελαγχολεί.

Τρισάγιο στη μνήμη των ορειβατών που έφυγαν.
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ΚΟΡΣΙΚΗ

ΚΑΥΤΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ
Κείμενο - Φωτογραφίες:
Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης
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Έ

νας ψηλός και αδύνατος αφρικανός, πιο μαύρος κι από κάρβουνο,
ανέμισε την πορτοκαλί κελεμπία
του και με ένα κάτασπρο χαμόγελο, βγαλμένο λες από διαφήμιση οδοντόκρεμας, έδειξε τη φορητή πραμάτεια του
από καρφίτσες πέτου, μαντήλια λαιμού και
βεδουίνικες πουκαμίσες. Είναι η πρώτη
εικόνα στην αχανή πλατεία του Αγίου Νικολάου, μπροστά από το εμπορικό και το
επιβατικό λιμάνι της Bastia, οικονομικής
πρωτεύουσας του μεγαλύτερου νησιού της
Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεύτερη εικόνα
ήταν το μεγαλοπρεπές άγαλμα του πιο φημισμένου τέκνου του τόπου, του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Κάτω από τον κορσικανικό ήλιο ο Ευρωπαίος κατακτητής, που η
Ιστορία επέλεξε να βαφτίσει Μέγα, εμφανίζεται ως δαφνοστεφανωμένος Ρωμαίος
Αυτοκράτορας, μία από τις πολλές εκδοχές
που ο ίδιος, ως συνεπής νάρκισσος, είχε
διατάξει να απεικονίζεται. Η κεντρική λεωφόρος οδηγεί στη μαρίνα της Toga, λιμανάκι που θυμίζει έντονα τη Barceloneta
της Καταλονίας προοριζόμενο και αυτό
για ιστιοπλόους και εύπορους σκαφάτους.
Προφανώς σε αυτούς απευθύνονται και οι
πολυδιαφημισμένες ψαροταβέρνες της περιοχής, στις οποίες η ψαρόσουπα με ψάρι
(υπάρχει και χωρίς;) τιμάται 36,00 € και η
ψαρόσουπα χωρίς ψάρι (κι όμως υπάρχει!)
16,00 € αντίστοιχα. Μπορεί το Παρίσι να
βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η
εξωφρενική του ακρίβεια, όμως, είναι εδώ.
Ευτυχώς, πάντως, η είσοδος στη Citadel
(ακρόπολη) και η βόλτα στην κουκλίστικη
συνοικία της Terra Nova, με τον καθεδρικό ναό της Αγ. Άννας και τη θαυματουργή
εικόνα του μαύρου Χριστού, καθώς και η
καταπληκτική θέα από το κάστρο, είναι
ακόμη δωρεάν. Στην κορυφή του παλατιού
των Γενουατών κυμάτιζε η σημαία-θρύλος με το κομμένο κεφάλι του μαυριτανού
πειρατή κάνοντας, σίγουρα, να τρίζουν τα
κόκκαλα των ιντρικαδόρων του Βατικανού, που είχαν προσφιλή τους συνήθεια
να μοιράζουν την εξουσία, ανά τους αιώνες, ανάμεσα σε Πιζάνους, Αραγονέζους
και Γενοβέζους. Σήμερα το σύμβολο της
πρώτης κορσικανικής δημοκρατίας του
επαναστάτη Pasquale Paoli έμεινε να
θυμίζει το αδάμαστο κορσικανικό πνεύ18

μα και το όνειρο που κράτησε λίγο, όπως
άλλωστε όλα τα όνειρα, μέχρι την οριστική προσάρτησή της, από τον Βοναπάρτη,
στο άρμα της γαλλικής αυτοκρατορίας. Η
εξουθενωτική μεσημεριανή γνωριμία με
την οικοδέσποινα Bastia τερμάτισε σε ένα
μπαράκι, μπροστά στο δημαρχείο, όπου η
υπέροχη λάγκερ «Pietra» έσμιξε με τους
βεδουίνικους αλαλαγμούς ενός αραβοκορσικανικού γάμου. Όχι κι άσχημα για πρώτη μέρα...
Ένα παλιό αξίωμα λέει ότι το πιο ωραίο
σακίδιο είναι το ελαφρύ σακίδιο. Ό,τι πρέπει δηλαδή για μια ευχάριστη διάσχιση
σε ένα ευχάριστο παραθαλάσσιο μονοπάτι με την ευχάριστη αύρα της βορειοδυτικής μεσογείου να σου χαϊδεύει ευχάριστα το πρόσωπο. Μόνο που όταν ακούς
και διαβάζεις πολλά ευχάριστα καλό είναι
να είσαι υποψιασμένος και για κάτι λιγότερο ευχάριστο. Το μικρό ψαροχώρι του
Macinaggio, στο βορειοδυτικό άκρο του
κορσικανικού ακρωτηρίου Cap Corse
είναι η αφετηρία για το μονοπάτι των
τελωνειακών (Sentier des Duaniers),
μια παράκτια διαδρομή 19 χλμ, που χρησιμοποιούσαν παλιά οι τελωνειακοί για
να ελέγχουν το λαθρεμπόριο. Ένα καλό
ξεμούδιασμα δηλαδή και προετοιμασία
για τις πιο απαιτητικές διαδρομές του
περίφημου μονοπατιού GR 20 (Grande
Randonnée – Μεγάλη Πορεία), που διατρέχει τον γρανιτένιο κορμό του νησιού.
Έτσι τουλάχιστον παρουσιάζεται στους διάφορους τοπικούς και διεθνείς, έντυπους
και ιντερνετικούς οδηγούς. Και πράγματι
η αρχή της διαδρομής είναι ένα παραμύθι δίπλα στο κύμα. Ήπιες έως ανύπαρκτες κλίσεις, ερείπια γενοβέζικων πύργων,
σκουριασμένα επαναστατικά κανόνια και
η θάλασσα να λάμπει κάτω από τον υπέροχο ήλιο της Μεσογείου. Έλειπαν μόνο το
κρασί, το αγόρι, το κορίτσι και η Μαρινέλλα. Στο μικρό οικισμό του Barcaggio, σε
μία από τις απαραίτητες στάσεις ανασύνταξης, ένας γέρος κορσικανός κοιτούσε
παραξενεμένος.:
-Bonjour monsieur (Καλημέρα κύριε)
- Bonjour, où allez-vous? (Καλημέρα, πού
πηγαίνετε;)
-A Sentier des Duaniers (Στο μονοπάτι των
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τελωνειακών)
- C’est beau, je l’ai parcouru depuis
longtemps (Είναι όμορφο, το έχω περπατήσει παλιά)
- Voulez vous le rappeler à nouveau ?
(Θέλετε να το ξαναθυμηθείτε;)
- Ha, ha, je suis vieux mais je ne suis
pas fou (Χα, χα, είμαι γέρος αλλά όχι και τρελός)
Το σαρκαστικό γέλιο του ηλικιωμένου
κυρίου ήταν το πρώτο καμπανάκι. Στο
Tollare χτύπησε το δεύτερο όταν οι έκπληκτοι λουόμενοι σηκώθηκαν και κοιτούσαν απορημένοι την πολύχρωμη, καταϊδρωμένη ελληνική παρέλαση. Και κάπου εκεί μαζί με την αμμουδερή παραλία
τελείωσε και το παραμύθι και εμφανίστηκε
ο δράκος. Είχε τη μορφή συνεχών υψομετρικών διαφορών, με έντονες κλίσεις, σε
κατάξερες πλαγιές, που όταν τις ανέβαινες
σου κοβόταν η ανάσα και όταν τις κατέβαινες ένιωθες σαν να μπαίνεις σε ένα
καμίνι, χωρίς αέρα, με μόνη σκιά τη σκιά
σου, στο σκληρό, καυτό χώμα της Κορσικής. Οι ελπίδες στράγγιξαν μαζί με τις

τελευταίες σταγόνες βραστού νερού όταν
σαν σε όνειρο φάνηκε στο θολό βάθος, το
διάσημο για τις αστακομακαρονάδες του,
Portu Centuri. Η ενάμιση λίτρου Pietra,
εμπλουτισμένη με μπόλικες φέτες λεμονιού, έσβησε αργά και απολαυστικά τον
πύρινο μαραθώνιο των 26 χλμ. και των
10 ωρών. Κι όταν οι ηλεκτρολύτες επανέφεραν τη διανοητική κατάσταση στα φυσιολογικά επίπεδα συνειδητοποίησα ότι
όποιον τελωνειακό έβρισκα στο δρόμο
μου, την είχε άσχημα! Ο εφιάλτης δεν με
εγκατέλειψε ούτε το βράδυ, όταν σε έναν
ανήσυχο ύπνο είδα ότι με κυνηγούσε ένας
πελώριος αστακός…
Η Bastia από ψηλά μοιάζει όπως όλες οι
ιστορικές πόλεις που παλεύουν ανάμεσα
στο χθες και στο σήμερα. Το παράκτιο και
κεντρικό τμήμα της στολίζουν τα παλιά
υπέροχα κτήρια και σπίτια με τις ροζ και
πορτοκαλί αποχρώσεις, με τους στενούς,
γραφικούς δρόμους και τα πολύχρωμα
μαγαζάκια της Terra Vecchia. Ψηλά και
περιμετρικά της όμως το σκηνικό αλλά-

Στο μονοπάτι των τελωνειακών (Sentier des Duaniers).

Ανεβαίνοντας στο Monte Cinto.
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ζει. Τεράστια συγκροτήματα κατοικιών,
γραφείων και εμπορικών κέντρων υψώνονται συνέχεια σαν αρπακτικά έτοιμα να
χιμήξουν στην παλιά πόλη. Ο οικοδομικός
οργασμός είναι απίστευτος θυμίζοντας
την ελληνική φούσκα των αρχών της δεκαετίας του millennium. Πράγμα καθόλου
παράξενο για ένα οικονομικό μοντέλο που
βασίζεται κυρίως στην παραοικονομία και
λιγότερο στον τουρισμό και την σχεδόν
ανύπαρκτη αγροτική οικονομία. Και προφανώς μια χρυσή ευκαιρία για το οργανωμένο έγκλημα, ένα από τα σκληρότερα
στην Ευρώπη. Οι κακές γλώσσες λένε πως
παλιότερα, οι Αμερικάνοι, για να ανταμείψουν τους κορσικανούς μαφιόζους για τις
υπηρεσίες που τους παρείχαν στο νησί,
στρατηγικό σημείο για τη ρύθμιση δορυφορικών συστημάτων, αλλά και για την
παρακολούθηση των θαλάσσιων οδών,
τους παρέδωσαν το μονοπώλιο της παραγωγής και διακίνησης της ηρωίνης… Οι
σκέψεις διαλύονται σαν την ομίχλη στον
ήλιο όταν φτάσεις στο Calvi, το κοσμοπολίτικο θέρετρο της βορειοδυτικής ακτής.
Μια τεράστια παραλία με ζαχαρένια άμμο
και γαλάζια νερά σχηματίζουν τη ζωγραφιά του ενώ ψηλά το μεγαλόπρεπο κάστρο
του 13ου αιώνα κλείνει μέσα του την παλιά πόλη και την ιστορία των γενουατών
ηγεμόνων του. Από την ορεινή Calenzana, πάνω από το Calvi, ξεκινά το περίφημο μονοπάτι GR20, το οποίο καταλήγει,
έπειτα από 168 χλμ ανελέητου trekking,
στα βόρεια του Porto Vecchio. Xιλιάδες
εραστές του είδους επιχειρούν κάθε χρόνο
αυτή τη διάσχιση, αλλά λίγοι είναι αυτοί
που την ολοκληρώνουν. Αν πάλι προτιμάς
τις χαμηλές πτήσεις μπορείς, απλά, να χαθείς στα καλντερίμια και να μεθύσεις με
τα βουκολικά αρώματα του prosciutto, του
κατσικίσιου τυριού και του γαϊδουρινού
λουκάνικου. Ή απλά να καθίσεις αναπαυτικά και να απολαύσεις, με ένα παγωμένο απεριτίφ cap corse στο χέρι, τη θέα
του επόμενου στόχου σου: τα 2.706 μ. του
Monte Cinto, που λάμπει 20 χλμ. νοτιοανατολικά. Τι καλύτερο να ζητήσει κανείς
από μια ημέρα χαλάρωσης;
Έπνιξα μια βλαστήμια και έφτυσα τη σκόνη από το στόμα μου. Οι δύο απρόσεχτες

Γερμανίδες παραλίγο να προκαλέσουν μια
μίνι κατολίσθηση σε μια από τις αμέτρητες
σάρες του monte Cinto. Σήκωσα τα μάτια
ψηλά, στον όγκο των βράχων που υψώνονταν μπροστά μου. Εδώ και ώρες παλεύω
να ισορροπήσω στο σαθρό πετραδάκι που
με πάει ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω
σε μια ατελείωτη τραβέρσα, στη βόρεια
πλευρά του βουνού. Δεξιά και αριστερά
χάσκουν κενά και τα χέρια έχουν πάρει
φωτιά από τις αναρριχήσεις στα λούκια
αυτής της θάλασσας από γρανίτη. Στα μάτια είχα ακόμα την εικόνα του Maurice,
του οδηγού μας, που αποχαιρετώντας μας
στο καταφύγιο Asco κούνησε συγκαταβατικά το κεφάλι και ψιθύρισε μία μόνο λέξη:
Courage...
Κουράγιο. Αυτό ακριβώς χρειάζεσαι για
την ανάβαση στο Cinto. Από τις πρώτες
κιόλας via ferrata, όπου τα φιξαρισμένα
συρματόσχοινα είχαν αντικατασταθεί από
χοντρές αλυσίδες, κατάλαβα ότι θα ήταν
μια δύσκολη μέρα. Τέσσερεις ώρες αργότερα στεγνός και κατάκοπος, κοντά στην
στενή κορυφή των 2.706 μέτρων, απόλαυσα μέσα σε μία εκπληκτική διαύγεια το
πανόραμα των κορσικανικών κορυφών,
που σαν βελόνες τρυπούσαν το γαλάζιο
του ουρανού, ενώ μακριά κάτω φαινόταν
η κουκίδα του χθεσινού Calvi. Ο ήλιος
έκαιγε αφόρητα και ολόγυρα να απλωνόταν το μονότονο γκρι της γρανιτένιας πλάκας. Μοναδική παραφωνία ήταν η γαλάζια
πινελιά της μικρής παγετωνικής λίμνης
Murvella. Στη βασανιστική κατάβαση ο
τούτι-φρούτι Θόδωρος πρόσεχε τα παραπαίοντα πόδια μου ενώ μετά το τελευταίο
ραπέλ άρχισαν τα ανεξέλεγκτα οχταράκια
μέχρι το καταφύγιο όπου σωριάστηκα στο
μπαρ του και στην αγκαλιά δύο σούπερ
παγωμένων grand Pietra. Σήκωσα το ποτήρι στο σκληρό monte Cinto, του χαμογέλασα και το αποχαιρέτησα. Για πάντα.
Ένας τεράστιος χάρτης ήταν στημένος έξω
από τον αρχαιολογικό χώρο της Filitosa.
Το πάρκο με τα μεγαλιθικά ευρήματα είναι ένα από τα πολλά καλοδιατηρημένα
προϊστορικά μνημεία της Κορσικής. Οι
πρωταγωνιστές της περιοχής, τα μενίρ
και τα ντολμέν στέκουν περήφανα και
τεράστια στο πέρασμα των χιλιετιών για
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Via ferrata στο Monte Cinto.
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να δείχνουν τον τόπο και τον τρόπο που
οι πρόγονοι της νεολιθικής εποχής υποκλίνονταν στις θεότητές τους. Για να τα
θαυμάσεις όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να
αντέξεις την εξοντωτική ζέστη του Ιουλίου. Και για να συνέλθεις θα κατέβεις
μερικά χιλιόμετρα παρακάτω, στο στενό
όπου ο άτυχος Οδυσσέας συνάντησε τους
ανθρωποφάγους Λαιστρυγόνες, στο στενό, που σαν ατσάλινη λεπίδα κόβει την
Κορσική από τη Σαρδηνία. Μόλις έφτασες
στην κρεμαστή πόλη του Bonifacio! Στο
«Γιβραλτάρ της Κορσικής» πολυτελή κρούζερς και εξωτικά καταμαράν αράζουν στην
τεράστια μαρίνα του. Το τρενάκι σε γλυτώνει από την καυτή ανηφόρα ανεβάζοντάς
σε στην ακρόπολη της, χτισμένη πάνω σε
ένα τεράστιο ασβεστολιθικό βράχο, ύψους
70 μέτρων. Η μεσαιωνική πόλη του 9ου αιώνα θεωρείται η παλαιότερη της Κορσικής
και αποτελεί ολόκληρη ένα ζωντανό μουσείο. Σαν καλή μάγισσα θα σε πλανέψει με
υπέροχες εκκλησίες και λαβύρινθους από
στενά, λιθόστρωτα, σοκάκια. Θα σε μεθύσει με την ατμόσφαιρα αλλοτινών εποχών

και γεύσεων. Και θα σε δροσίσει, διπλά,
στα τυρκουάζ νερά τής δυτικής ακτής τής
Μεσογείου ή της ανατολικής του Τυρρηνικού Πελάγους! Δύσκολα αφήνεις πίσω σου
αυτό το στολίδι της Μεσογείου με τα 70
χλμ. κρυστάλλινης ακτογραμμής. Κι αν το
αποφασίσεις καλό είναι να κάνεις μια στάση στη πόλη της βεντέτας, την πιο κορσικανική πόλη της Κορσικής, τη μελαγχολική Sartene. Η ομορφιά του τοπίου μπορεί
να σε κάνει ξεχάσεις τις φριχτές ιστορίες
αλγερινών πειρατών, σκλαβοπάζαρων και
αιματηρών εμφύλιων συγκρούσεων. Κι αν
πάλι χρειαστείς βοήθεια, ένα ποτήρι εξαιρετικού ερυθρού οίνου, από τους αμπελώνες του Porto Vecchio, θα σε απογειώσει
απότομα και θα σου κρατήσει συντροφιά
μέχρι την προσγείωση στη γη που γέννησε τον Μέγα Ναπολέοντα, στην πρωτεύουσα πόλη και διοικητικό κέντρο του νησιού,
το θορυβώδες Ajaccio.
Τα συνθήματα, γραμμένα με σπρέι, ήταν
παντού. Σε τοίχους, σε κολώνες, σε γέφυρες. Ήταν όλα μαύρα, μονότονα και πάντα

Στα προϊστορικά ευρήματα της Filitosa.
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με δύο λέξεις: Corsica Libera (ελεύθερη
Κορσική). Λίγο παρακάτω, σε μία διασταύρωση, οι ταμπέλες με ονόματα πόλεων στα
γαλλικά είχαν μουτζουρωθεί και είχαν μείνει μόνο αυτές στην κορσικανική γλώσσα.
Οι αποσχιστικές τάσεις των Κορσικανών
είναι μια παλιά και αιματοβαμμένη ιστορία για το νησί. Από τον επαναστάτη Παολί έως και σήμερα το όνειρο της απομάκρυνσης από την σφιχτή αγκαλιά της
Γαλλίας παραμένει επίκαιρο. Μετά την
ισπανική ΕΤΑ και τον ιρλανδικό ΙRΑ, οι
Κορσικανοί εθνικιστές είναι η τελευταία
οργάνωση που διεκδικεί ανεξαρτησία
στη δυτική Ευρώπη. Ή μάλλον που διεκδικούσε αφού το κίνημα των Κορσικανών
αυτονομιστών και το FLΝC, το ένοπλο
χέρι του, έχουν από καιρό «ηρεμήσει» ρίχνοντας, προς το παρόν, την ένοπλη πάλη
στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Πράγμα
μάλλον φυσικό αφού και ο πληθυσμός της
νήσου, στο δημοψήφισμα του 2003, απέρριψε την πρόταση για μονομερή κήρυξη
της ανεξαρτησίας. Είχε, στο μεταξύ, προηγηθεί η παραχώρηση από την κυβέρνηση
Σιράκ μερικής συνταγματικής και οικονομικής ελευθερίας. Αυτό όμως που έγειρε
την πλάστιγγα ήταν η απόφαση της μαμάς
Γαλλίας να «ταΐσει» με πολλά δισεκατομμύρια την ατίθαση επαρχία της, μεταμορφώνοντάς την από φτωχό συγγενή σε
πλούσιο ξάδελφο. Κι έτσι οι δόλιοι Κορσικανοί είδαν το τυρί αλλά όχι και τη φάκα...
Στη μικρή πόλη του Corte, σε υψόμετρο
1.100 μέτρων, η εικόνα του Πασκουάλε
Παολί κυριαρχεί. Στην πρώτη επαναστατική πρωτεύουσα του νησιού η, ποτισμένη
με ιδέες του Διαφωτισμού, κοσμοθεωρία
του μεγάλου κυβερνήτη πλανάται στην
24

Bonifaccio, η κρεμαστή
πόλη.
Στο «Γιβραλτάρ της
Κορσικής» πολυτελή
κρούζερς και εξωτικά
καταμαράν αράζουν στην
τεράστια μαρίνα του.

ατμόσφαιρα και συγκινεί ακόμα τους Κορσικανούς μαζί με τους σημαδεμένους από
σφαίρες, από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, τοίχους αρκετών σπιτιών. Ο δρόμος
στενεύει δραματικά καθώς προχωρά, φιδίσιος, προς το φαράγγι της Restonica. Οι
πλαγιές ολόγυρα σφύζουν από τη μακκία,
μεσογειακή βλάστηση αποτελούμενη από
πυκνές συχνά αδιαπέραστε συστάδες αείφυλλων θάμνων και μικρών δένδρων σε
χαμηλά και μέσα υψόμετρα, που χάρισε
το όνομά της στους Γάλλους παρτιζάνους
του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου (ιδανικές
κρυψώνες). Παραφωνία στις ειδυλλιακές
εικόνες από προβατάκια, γαϊδουράκια και
λιθόκτιστα σπίτια ήταν κάποια δορυφορικά πιάτα. Η πορεία ξεκίνησε από το καταφύγιο Gratelle. Όπως και στο Cinto το
μονοπάτι κινείται, αρχικά, σε ένα κατάφυτο τοπίο. Και όπως και στο Cinto τα βράχινα περάσματα δεν άργησαν να κάνουν
την εμφάνισή τους. Ακολουθούσε η γνωστή παρέα από αλυσίδες και λούκια ενώ
για ποικιλία υπήρχαν και κάποιες σιδερέΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

νιες σκάλες. Στα 1.711 μ. αρχίζει ο κόσμος
των αλπικών λιμνών. Πρώτη έσκασε μύτη
η Lac de Melo που είχε σχήμα μήλου
και γρασίδι γύρω από τις όχθες της. Στα
διάφανα νερά της άστραφτε ο επιβλητικός
όγκος του Monte Rotondo με τα 2.622
μέτρα του. Όσοι ένιωθαν προλετάριοι του
βουνού και ήθελαν να αποτινάξουν τις
βαριές αλυσίδες ή απλά μπάφιασαν από
τις καυτές ριπές του ήλιου, βούτηξαν για
το κρύο μπάνιο της ημέρας. Η σταρ της
περιοχής όμως κρύβεται διακόσια μέτρα
παραπάνω. Όταν αντικρίζεις την Lac de
Capitelu, στα 1.930 μ. καταλαβαίνεις ότι
αυτή η παγετωνική λίμνη δημιουργήθηκε
για να ομορφύνει τον κόσμο. Με σαράντα
τρία μέτρα βάθος και απίστευτα νερά είναι
ένα υγρό όνειρο που σε καλεί, σαν σειρήνα, στην παγωμένη αγκαλιά του. Ο γρανιτένιος όγκος του Capo Chiostru (2.295
μ.) λάμπει στον γαλάζιο της καθρέπτη και
πάνω του, γαντζωμένες σαν έντομα, σχοινοσυντροφιές σκαρφαλώνουν στις κάθετες ορθοπλαγιές του. Αν σου έχει μείνει

ακόμα κουράγιο μπορείς να τραβερσάρεις
ένα βραχώδες τμήμα πάνω από τη λίμνη
μέχρι το ψηλότερο σημείο του GR 20, το
Βreche de Capitellu, σε υψόμετρο 2.225
μ. Κι εκεί θα απολαύσεις το υπερθέαμα
γκρίζων τοίχων, γαλάζιων νερών και πράσινων δασών. Θα απολαύσεις την Κορσική σε όλο της, το άγριο, μεγαλείο. Ακόμα
περισσότερο, βέβαια, κουράγιο χρειάζεται
για να αφήσεις πίσω αυτές τις εικόνες.
Το βρίσκεις όταν σκεφτείς ξυλοπόδαρους
μάγους, διαστημικές καουμπόισσες και
αφρικανές χορεύτριες να χορεύουν στους
ρυθμούς από περιπλανώμενες μπάντες. Το
πάρτι στην πόλη του αυτοκράτορα ήταν
έτοιμο. Κι εμείς το ίδιο.
Rue de Grece, Rue de Magne, Rue de
Vitylon. Στην καρδιά της νότιας Κορσικής, στο Cargèse, οι δρόμοι με τις ελληνικές ονομασίες μαρτυρούν ότι η πατρίδα
είναι τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά. Το
βλέπεις στα μάτια των κατοίκων που λάμπουν όταν βλέπουν επισκέπτες από την
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Ελλάδα. Το ακούς στις ομιλίες τους όταν
προσπαθούν να μιλήσουν, έστω και δύσκολα, την πατρογονική τους γλώσσα. Και
μάλλον τα καταφέρνουν καλά αν σκεφτείς
τα τριακόσια σαράντα δύο χρόνια που πέρασαν από τότε που τρεις γενοβέζικες γαλέρες αποβίβασαν εξακόσιους Μανιάτες
μετανάστες-πρόσφυγες, οι οποίοι εγκατέλειψαν την τουρκοκρατούμενη γη τους σε
ένα αγώνα επιβίωσης απέναντι στον οθωμανικό αφανισμό. Το αισθάνεσαι όταν βλέπεις τα τρεμάμενα χέρια τους να κρατούν
ευλαβικά τη βυζαντινή εικόνα, του 12ου
αιώνα, της Παναγίας με τον Ιησού στην
αγκαλιά της. Δύο εκκλησίες, μια ορθόδοξη
και μια καθολική, ορθώνονται η μία απέναντι από την άλλη, στην κεντρική πλατεία
του Καργκέζε. Δύο παράλληλα δόγματα σε
λίγα μέτρα απόσταση. Η Ιστορία λέει πως
η ελληνική παροικία ξεκίνησε ως ορθόδοξη αλλά με τον καιρό ασπάστηκε τον καθολικισμό, κρατώντας όμως τα ορθόδοξα λατρευτικά έθιμα. Κι έτσι οι ορθόδοξοι τούς
ονομάζουν ουνίτες, ενώ οι καθολικοί ελλη-

νόρυθμους. Λες και έχει καμιά σημασία…
Η ελληνική κοινότητα των Μανιατών του
Καργκέζε άνοιξε τα σπίτι της και την αγκαλιά της και κέρασε αγάπη, νοσταλγία και
άρωμα Ελλάδας. Τελευταίες εικόνες, από
τον εξώστη του μικρού χωριού, ήταν οι
καταπράσινοι γύρω λόφοι και οι απίθανες
παραλίες που έλαμπαν κάτω από τον καυτό κορσικάνικο ήλιο. Και στο βάθος μια
ελληνική σημαία κυμάτιζε, στον ψηλότερο
ιστό, δίπλα στο κομμένο κεφάλι.
Το Αιάκειο είχε φορέσει τα καλά του. Σαν
να ήξερε πως θα μας αποχαιρετούσε, η
βασιλομήτωρ πρωτεύουσα φόρεσε τη φανταχτερή της τουαλέτα γεμάτη φώτα, μουσικές και χρώματα και μας ξενάγησε στις
λεωφόρους και στα καλντερίμια της ενώ
στο λιμάνι υπερσύγχρονα κρουαζιερόπλοια, σωστές πολιτείες, άστραφταν σαν
πελώριοι πύργοι. Στην τελευταία βόλτα πέρασα πρώτα από την πλατεία Charles De
Gaulle. Εδώ ο Βοναπάρτης φαίνεται ότι
βαρέθηκε να εμφανίζεται σόλο κι έτσι διά-

Στη Lac de Melo.
Ανάβαση στις λίμνες της Restonica.
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Μπάνιο στην παγετωνική λίμνη Lac de Capitelu.
λεξε να έχει δίπλα του και τους τέσσερεις
αδελφούς του που είχε, στο μεταξύ, διορίσει ως βασιλείς της Ρώμης, της Νάπολης
και άλλων μεγάλων πόλεων επιβεβαιώνοντας, για άλλη μια φορά, ότι η αγάπη και
το ρουσφέτι σύνορα δεν γνωρίζουν. Λίγο
παρακάτω, στην πλατεία των τεσσάρων
λιονταριών και δίπλα από το, αναπόφευκτο, άγαλμα του Βοναπάρτη τα μεγάφωνα
άρχισαν, ξαφνικά, να παίζουν στρατιωτικά
εμβατήρια λες και είχε ξεσπάσει κάποιο
πραξικόπημα. Η, σχεδόν, σουρεαλιστική
νύχτα συνεχίστηκε με τη δοκιμή της ψαρόσουπας (χωρίς ψάρι), την οποία χώνεψα
με τη βοήθεια μπόλικου λευκού κρασιού.
Και αργά το βράδυ, κάτω από μια τεράστια
και πολύχρωμη, αυτοκρατορική κορώνα
έβγαλα την τελευταία φωτογραφία, μήπως
και νιώσω ότι « ο Βασιλιάς πέθανε-Ζήτω
ο Βασιλιάς». Κάπως έτσι έπεσαν οι τίτλοι
του τέλους στην πολύβουη πόλη αυτού
του παράξενου νησιού, στο οποίο δεν είπα
adieu αλλά au revoir. Σε καμιά εικοσαριά
χρόνια ίσως...
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Πεδιάδα της Τοσκάνης, Ιταλία, 22-072017. Μια κομψή κυρία κρύβεται εδώ,
ανάμεσα σε τρούλους, παλάτια και αμπελώνες, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την
πόλη των Μεδίκων, τη Φλωρεντία. Είναι
το Montecatini, αρχαία λουτρόπολη των
Ετρούσκων και σύγχρονος παράδεισος
των ψαγμένων ταξιδευτών. Τριγυρισμένη
από προσεγμένες εξοχικές κατοικίες, ανθισμένους κήπους και αναγεννησιακά ξενοδοχεία και στεφανωμένη από την παλιά
καστροπολιτεία της είναι ένας δυναμίτης
γοητείας. Κι εσύ απλά είναι αδύνατον να
αντισταθείς σε αυτή τη μπριόζα Ιταλίδα.
Ο ήλιος στόλιζε με μενεξεδιές ανταύγειες το κάστρο του Montecatini όταν, αργά
το απόγευμα, βγήκα στη βεράντα του ξενοδοχείου. Οι απαλές άριες από την La
Bohème, του Τζάκομο Πουτσίνι, στα μεγάφωνα, έσμιξαν με τις χρυσαφιές φυσαλίδες του παγωμένου prosecco και το ελαφρύ αεράκι και πήραν μαζί τους εικόνες,
μνήμες, αισθήσεις. Τις ταξίδεψαν μακριά,
σε πολιτείες σκληρές μα και πανέμορφες.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε ομηρικούς Λαιστρυγόνες, Γενοβέζους
άρχοντες, και Μανιάτες μετανάστες. Τις
πήγαν στο γρανιτένιο νησί της βεντέτας.
Στο νησί του έκπτωτου βασιλιά και του
κομμένου κεφαλιού. Στο νησί που η επανάσταση δεν σταμάτησε ποτέ. Στην καυτή,
άγρια Κορσική.
Υ.Γ. 1: Στο ταξίδι μας στην Κορσική μας
είχαμε τη χαρά να μας συνοδεύσει, και
φέτος, ο κος Δημήτρης Τσιλιβερδής, τον
οποίο ευχαριστούμε θερμά.
Υ.Γ. 2: Στον ταξιδιωτικό όμιλο «Ζορπίδης»
θα συνιστούσα να σκέφτεται περισσότερο
την υστεροφημία του και λιγότερο το κέρδος.

Ο θυρεός του Cargese. (Επάνω)
Συγκινητικό καλωσόρισμα από
τους απόγονους των Μανιατών
του Cargese.
Στο Cargese, το μανιάτικο
χωριό της Κορσικής.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Επιπλέον σημαίνει ότι:
1. Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και
αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.
2. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που
απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της
τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα
πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
3. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και κατά
του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
• Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης εάν
κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της
ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του δεν πληρούν
τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή
κλπ.)
• Οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε
συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.
ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / οκτωβριοσ 2017
ΣΑΒΒΑΤΟ
30-09-17
ΚΥΡΙΑΚΗ
01-10-17

ΒΟΪΟ
Trekking στα πέτρινα γεφύρια του Βοΐου.
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-10-17

φαλακρο
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πύργους (630 μ.),
Χιονότρυπα (2.080 μ.),
Κορυφή Φαλακρού (2.229 μ.),
Χιονοδρομικό (1.735 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 18,5 χλμ., Υ.Δ.: +2.217, -1.095 μ.
ώρες πορείας: 9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πύργους (630 μ.),
Καταφύγιο ΕΟΣ Προσοτσάνης (710 μ.),
Απόστ.: 7,5 χλμ., Υ.Δ.: +-369 μ.,
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-10-17

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-10-17

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ
26-10-17
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
29-10-17

ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χρώμιο (630 μ.),
κορυφή Ντρισινίκος (1.866 μ.),
καταφύγιο Σιάτιστας (1.388 μ.),
Μεσιανό Νερό, Χρώμιο
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόστ.: 16,0χλμ., Υ.Δ.: +1.301, -1.043 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χρώμιο (630 μ.), Μεσιανό Νερό,
καταφύγιο Σιάτιστας (1.388 μ.),
Απόστ. μετ’ επιστ.: 13,0χλμ., Υ.Δ.: +-718 μ.
ώρες πορείας: 5-6, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κωτούλας
Κώστας
✪ Ουσταμπασίδης
Αλέξανδρος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτρης
✪ Κιάκος
Βαγγέλης

ΒΕΡΜΙΟ ΜΟΥΝΤΑΚΗ
Από Αγ. Νικόλαο (500 μ.),
κορυφή Μουντάκη (1.701 μ.),
Απόστ.: 18,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.460 μ.
ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πετρούδης
Νίκος
✪ Γιαννικόπουλος
Ανέστης

ΑΓΡΑΦΑ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Με αναβάσεις στο Βουτσικάκι (2.152 μ.)
την Καράβα (2.184 μ.)
και το Μπορλέρο (2.017 μ.)
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / NOEMBΡΙΟΣ 2017
ΚΥΡΙΑΚΗ
05-11-17

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Λεπτοκαρυά (320 μ.),
Άνω Πηγάδι (1.417 μ)
(κοινή πορεία με την ομάδα Olympus
Mountain Activities)
Απόστ.: 11,5 χλμ., Υ.Δ.: +-1.183,
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-11-17

ΒΟΡΑΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Λουτρά Πόζαρ (420 μ.),
Μπουρίκα (1.620 μ.)
Απόστ.: 14,6 χλμ., Υ.Δ.: +-1.200 μ.
ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Λουτρά Πόζαρ (420 μ.),
Καταρράκτης Κουνουπίτσας (620 μ.)
Απόστ.: 9,2 χλμ., Υ.Δ.: +-886 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-11-17

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-11-17
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ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιαννικόπουλος
Ανέστης
✪ Πιπιλιαγκόπουλος
Νίκος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κωτούλας
Κώστας
✪ Ουσταμπασίδης
Αλέξανδρος

ΒΕΡΜΙΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από 3-5 Πηγάδια (1.670 μ.),
κορυφή Μαύρη Πέτρα (2.024 μ.),
Τσανάκης (2.058 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.401 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από 3-5 Πηγάδια (1.670 μ.),
κορυφή Μαύρη Πέτρα (2.024 μ.),
Απόστ. μετ’ επιστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-571 μ.
ώρες πορείας: 4-5, Β.Δ.: 1-2
ΟΛΥΜΠΟΣ - ΛΙΒΑΔΑΚΙ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πριόνια (1.060 μ.),
Λιβαδάκι (2.070 μ.), Λιτόχωρο (300 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 23,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.010 μ.-1.770 μ.
ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πριόνια (1.060 μ.),
Φαράγγι Ενιπέα
Λιτόχωρο (300 μ.),
Απόστ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +565 μ.,-1.350 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώυης
✪ Τσαλαβούτας
Γιάννης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουτσούκης
Αλέξανδρος
✪ Καμπάκης
Γιώργος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /δεκεμβριοσ 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-12-17

ΠΙΕΡΙΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διασταύρωση Φτέρης (1.560 μ.),
Κορυφή Τούρλα (2.100 μ)
Βελβεντός (560 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 15,2 χλμ., Υ.Δ.: +687,-1.690 μ.,
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διασταύρωση Φτέρης (1.560 μ.),
Κορυφή Τούρλα (2.100 μ)
Απόστ.: 15,2 χλμ., Υ.Δ.: +-687 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτρης
✪ Πετρούδης
Νίκος
✪ Ψευτάκης
Λάμπρος

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-12-17

ΑΣΚΙΟ
(συμμετοχή στη βλάχικη γουρνοχαρά)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Βλάστη (1.330 μ.),
Σινιάτσικο (2.107 μ.)
Απόστ.: 19,5 χλμ., Υ.Δ.: +-1.510 μ.
ώρες πορείας: 8-9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Βλάστη (1.210 μ.),
Μουρίκι (1.699 μ.)
Απόστ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +-594 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Μπαλντούμης
Δημήτρης

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-12-17

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χορτιάτη (570 μ.),
Καταφύγιο Σ.Ε.Ο. (1.000 μ.),
Περιστερά (590 μ.)
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +-930 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χορτιάτη (570 μ.),
Καταφύγιο Σ.Ε.Ο. (1.000 μ.),
Απόστ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +-630 μ.
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στο Μεσολόγγι
23-12-17
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)
ΤΡΙΤΗ
26-12-17

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπαδόπουλος
Νίκος
✪ Σιώπης
Γιάννης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΔΙΗΜΕΡΟ
ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
06-01-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
07-01-18

ΚΥΡΙΑΚΗ
14-01-18

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-01-18

ΚΥΡΙΑΚΗ
28-01-18

34

ΘΑΣΟΣ
Με ανάβαση στο Υψάριο (1,206 μ.)

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
(ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πλατανάκια (300 μ.),
Καταφύγιο Σ.Ε.Ο. (1.000 μ.),
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +-962 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χορτιάτη (570 μ.),
Καταφύγιο Σ.Ε.Ο. (1.000 μ.)
(στο μονοπάτι «Ζούγκλα»)
Απόστ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +-630 μ.
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1
ΚΙΣΣΑΒΟΣ
στο Κάστρο της Ωριάς
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Τέμπη (570 μ.),
Κάστρο Ωριάς (1.000 μ.),
Αμπελάκια (400 μ.)
Βασιλίτσα (1,005 μ.)
Απόστ.: 9,0 χλμ., Υ.Δ.: +980 μ.,-520 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Τέμπη (570 μ.),
Κάστρο Ωριάς (1.000 μ.),
Αμπελάκια (400 μ.)
Απόστ.: 6,0 χλμ., Υ.Δ.: +660 μ. -254 μ,
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΦΑΛΑΚΡΟ
(ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ)
Ανάβαση στον προφ. Ηλία
Καταρρίχηση στη χιονότρυπα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τριανταφυλλίδης
Κώστας
✪ Δαυιδόπουλος
Γιώργος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης
Πάρης
✪ Κούγκας
Γιώργος
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ενιαιο συστημα καθορισμου βαθμου δυσκολιασ διαδρομων
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ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Jesih-Potocnik Centralna smer – Debela Pec
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Κοντός Νίκος

Στις 4 Αυγούστου 2017 μαζί με τον Γρηγόρη Σμαγάδο σκαρφαλώσαμε την διαδρομή
Jesih-Potocnik Centralna smer, στη βόρεια ορθοπλαγιά της κορυφής των
Ιουλιανών Άλπεων Debela Pec. Μια διαδρομή με υψομετρική διαφορά 500 μ. και
ανάπτυγμα γύρω στα 600 μ.

H

πρόσβαση στο πεδίο απαιτεί δυο
ώρες πεζοπορίας και αρκετό ψάξιμο σε δυσδιάκριτο μονοπάτι. Η
δυσκολία της είναι στο IV+ (στην Ελλάδα θα λέγαμε V). Αν και ο συγκεκριμένος
βαθμός δεν είναι μεγάλος, πρόκειται για
μια σοβαρή διαδρομή λόγω μεγάλου αναπτύγματος, με ότι αυτό συνεπάγεται, και
μικρής δυνατότητας ασφάλισης.
H διαδρομή περιλαμβάνει λούκια, καμινάδες και πλάκες, με σαθρό βράχο, στα
150 πρώτα μέτρα αλλά πολύ καλή ποιότητα βράχου στο υπόλοιπο τμήμα της.
Λόγω του βόρειου προσανατολισμού

κάποια κομμάτια της διαδρομής, από
τη μέση και κάτω, τα βλέπει ελάχιστα ο
ήλιος οπότε διατηρούν υγρασία και γλιστράνε. Όπως στο Triglav και στο Spik
η κύρια δυσκολία είναι η ασφάλιση της
διαδρομής μιας και ο βράχος δεν δέχεται
καρύδια και friends. Η ασφάλιση γίνεται
σχεδόν αποκλειστικά με καρφιά που και
αυτά μπαίνουν με μεγάλη δυσκολία. Όσα
δε βρήκαμε στη διαδρομή, δεν ήταν και
στην καλύτερη κατάσταση.
Η έξοδος της διαδρομής είναι η κορυφή
Debela Pec στα 2017 μ. με πολύ ωραία
θέα προς την κοιλάδα Krma και απένα-
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Debela Pec

Νοχτάρια
38
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ντι στο Triglav. Θέα την οποία απολαύσαμε μόλις για λίγα λεπτά μιας και πίσω
από το Triglav ξεπρόβαλαν κάποια απειλητικά σύννεφα με την συνοδεία αστραπών. Οι τρεις ώρες της κατάβασης διπλασιάστηκαν διότι πάνω στη βιασύνη μας
να κατεβούμε χαμηλότερα, χάσαμε το
μονοπάτι και βρεθήκαμε να περιπλανιόμαστε βράδυ σε μια άγνωστη για μας περιοχή. Η περιπέτεια μας έλαβε τέλος όταν
μας φιλοξένησε, στο σπίτι του στο βουνό,
ένας κτηνοτρόφος!
Κλείνοντας μπορούμε να πούμε πως το
να σκαρφαλώσουμε στις Άλπεις, βασιζόμενοι μόνο στην εμπειρία και τις δυνάμεις μας ήταν κάτι που μας δίδαξε πολλά,
μας έκανε να πιστέψουμε ακόμα περισσότερο στον εαυτό μας και να θέσουμε
καινούργιους στόχους. Φυσικά όλο αυτό
το εγχείρημα δεν θα γινόταν πραγματικότητα χωρίς την στήριξη του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης τον οποίο και ευχαριστούμε!
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Ο κύριος στόχος της φετινής αναρριχητικής αποστολής του ΣΕΟ στη Σλοβενία ήταν
το Spik. Πρόκειται για μια επιβλητική βράχινη πυραμίδα με υψόμετρο 2472 μ. Η βορεινή πλευρά τού βουνού διαθέτει μια ορθοπλαγιά με υψομετρική διαφορά 900 μ. που
δίνει αναπτύγματα διαδρομών άνω των 1000 μ.

Spik
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Κοντός Νίκος

Ο

γράφων μαζί με τους Γρηγόρη
Σμαγάδο και Ζαρζαβατσάκη Βασίλη αποφασίσαμε να τεστάρουμε
τις δυνατότητες μας σε μια θεωρητικά εύκολη διαδρομή, μιας και τόσο
μεγάλες διαδρομές απαιτούν δύο άτομα
για εξοικονόμηση χρόνου, θέτοντας ως
στόχο μια πιο δύσκολη διαδρομή για τις
επόμενες μέρες.

Η διαδρομή μας ήταν η Spikov Graben
( III/ΙV 1200 μ.) η οποία κινείται παράλληλα με το μεγάλο χαρακτηριστικό
λούκι της αριστερής πλευράς της ορθοπλαγιάς που καταλήγει στην νοτιοανατολική κόψη της κορυφής.
Κύριο εμπόδιό μας η έλλειψη πληροφοριών, μιας και είναι δύσκολο να βρεις πληροφορίες στα αγγλικά για αναρριχητικές
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διαδρομές στη Σλοβενία πέραν των πολύ
δημοφιλών.
Οπότε αποφασίσαμε να επιχειρήσουμε
την διαδρομή χωρίς να έχουμε σχεδιάγραμμα θεωρώντας πως εάν καταφέρναμε να φτάσουμε στην κόψη, από εκεί και
πέρα η πορεία της διαδρομής θα ήταν
αρκετά ποιο ξεκάθαρη και γρήγορη.
Αργά το απόγευμα της Δευτέρας 31 Ιουλίου ανεβήκαμε στο καταφύγιο ανάγκης,
στη βάση της ορθοπλαγιάς και την επόμενη το πρωί ξεκινήσαμε. Η ποιότητα
του βράχου δεν ήταν καλή αλλά ελπίζαμε
ότι όσο θα ανεβαίναμε αυτό θα άλλαζε.
Οι ακτίνες όμως του ήλιου το πρωί δεν
έφταναν μέχρι εκεί και έτσι ο βράχος διατηρούσε μια υγρασία που σε συνδυασμό
με πολλά χορταριασμένα κομμάτια, μας
έκανε να προτιμάμε το σκαρφάλωμα με
τα πεζοπορικά μας παπούτσια παρά με
τα αναρριχητικά.
Ο σημαντικός εξοπλισμός που είχαμε
μαζί μας τελικά αποδείχθηκε άχρηστος.
Μόνη εξαίρεση τα καρφιά, που όμως η
τοποθέτηση τους ήταν δύσκολη. Οι σχι-
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σμές του βράχου ήταν επιφανειακές και
τα καρφιά δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν πάντα σωστά. Επίσης τα περισσότερα δέντρα που συναντούσαμε στην
διαδρομή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ασφάλιση. Ήταν ασταθή
γιατί οι ρίζες τους δεν εισχωρούσαν στις
σχισμές του βράχου και αναπτύσσονταν
επιφανειακά.
Στην αρχή προωθούμασταν γρήγορα και
φαινόταν πως θα μπορούσαμε να προλάβουμε να φτάσουμε στην κορυφή. Στη συνέχεια όμως κάποια λάθη στην επιλογή
τής κατεύθυνσης μάς κόστισαν πολύτιμο
χρόνο και έτσι έπρεπε να οπισθοχωρούμε
και να ξανασυνεχίζουμε από αλλού.
Μετά από 580 μ. υψομετρικής διαφοράς,
600+ ανάπτυγμα διαδρομής και σκαρφάλωμα μέχρι V βαθμού, αποφασίσαμε να
γυρίσουμε πίσω αν και βρισκόμασταν
πλέον στην βάση της κόψης.
Οι πιο σημαντικοί λόγοι που μας ώθησαν
να πάρουμε την συγκεκριμένη απόφαση
ήταν ο περιορισμένος χρόνος που μας
απέμενε για να φτάσουμε στην κορυφή
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και να επιστρέψουμε, τα υλικά τα οποία
δεν θα μας κάλυπταν, σε περίπτωση υποχώρησης, αν ανεβαίναμε ψηλότερα και η
πρόγνωση του καιρού που έδινε βροχές
για την επόμενη μέρα. Κι έτσι ακολουθήσαμε τη ρήση του σοφού ορειβάτη: «Το
βουνό ήταν και θα είναι εκεί. Μπορώ να
ξαναδοκιμάσω».
Η κατάβασή μας εξελίχθηκε και αυτή σε
μικρή περιπέτεια.
Μετά από ραπέλ, αρκετή καταρρίχηση σε

χορταριασμένα λούκια, σάρες, ένα μπέρδεμα σχοινιών και ένα ραπέλ-αδιέξοδο
που έπρεπε να ξανανέβουμε φτάσαμε
κάτω. Ταλαιπωρημένοι αλλά όχι απογοητευμένοι μιας και η υποχώρηση ήταν κι
αυτή μια εμπειρία που μας δίδαξε κάτι.
Η όποια αμφιβολία για την ορθότητα της
απόφασής μας διαλύθηκε τις επόμενες
μέρες με την επιτυχημένη αναρρίχηση
στην 2η κορυφή-στόχο.
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Την 04.08.2017 μία ομάδα αποτελούμενη από τις Ηρώ Γκιόκα, Φωτεινή
Μυστακοπούλου και Kατερίνα Καλέση, ανέβηκε στην κορυφή Mala Mojstrovka
σε υψόμετρο 2.332 μ., μέσω της via ferrata “Hanzova Pot”, η οποία είχε βαθμό
δυσκολίας IV και συνολική υψομετρική διαφορά 721 μ.

Mala Mojstrovka
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Κατερίνα Καλέση

T

ο μονοπάτι ξεκινούσε από το Vrsic
pass, το οποίο μετά από ανάβαση
30 λεπτών περίπου, μας έβγαλε
στο διάσελο Vratica σε υψόμετρο
1799 μ. Ακολουθήσαμε την ξύλινη πινακίδα αριστερά προς “Mojstrovka” και
κινηθήκαμε στη βόρεια πλευρά σε μονοπάτι-ζωνάρι για 15 περίπου λεπτά, μέχρι
να ανηφορίσουμε προς τα αριστερά, στη
βάση της via ferrata. Η γραμμή της δια-

δρομής ήταν εμφανής, καθώς τα βράχια
δημιουργούσαν μια ράμπα.
Προπορευόταν αρκετός κόσμος καθώς,
ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η
συγκεκριμένη via ferrata είναι αρκετά πολυσύχναστη. Μπροστά από εμάς
ένας πατέρας, με την 10χρονη κόρη του,
ο οποίος στα πλαίσια της ορειβατικής
κουλτούρας και παιδείας που έχουν καλλιεργήσει με επιτυχία οι Σλοβένοι, έβαλε
την μικρή μπροστά να τον οδηγήσει. Είναι εντυπωσιακό, να βλέπεις στα μονοπάτια των Ιουλιανών Άλπεων οικογένειες
με μικρά παιδιά σε backpack να ανεβαίνουν στα βουνά, ειδικά αν αναλογισθείς
τις εικόνες και την ορειβατική παιδεία
που αποκτούν τα παιδιά, σε πάρα πολύ
μικρή ηλικία. Στα πρώτα 100 μέτρα της
via ferrata, λοιπόν, κινηθήκαμε σε καλής
ποιότητας βράχο, αρκετά απότομο, αλλά
καλά εξοπλισμένο με συρματόσχοινα και
μετά συνεχίσαμε σε ευκολότερο, ωστόσο
εξίσου εκτεθειμένο πεδίο που χρειαζόταν αρκετή προσοχή λόγω των σαθρών
πετρών και βράχων.
Φτάσαμε σε ένα στενό πατάρι και τραβερσάροντας σε εκτεθειμένο βράχο βρεθήκαμε σε μια ακόμη ράμπα.
Ακολούθησε πιο εκτεθειμένο scrambling
και ανάβαση σε κοντή και στενή καμινάδα εξοπλισμένη όμως με σιδερόβεργες.
Συνεχίσαμε σε επικλινή βράχο όπου μετά
από μια εναλλαγή ανάμεσα σε εκτεθειμέ-
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νο scrambling και εύκολο πεδίο, φτάσαμε σε στενό και εκτεθειμένο πατάρι και
ακολούθως μέσω μιας μακριάς δεξιόστροφης τραβέρσας, κινηθήκαμε προς τα
πάνω σε πιο εύκολο και διασκεδαστικό
scrambling μέχρι την κορυφή της Mala
Mojstrovka.
Η θέα από την κορυφή αλλά και καθ’ όλη
τη διαδρομή ήταν απίστευτα όμορφη.
Η κατάβαση έγινε από πεζοπορικό μονοπάτι, στη νότια πλευρά, με αρκετές απότομες σάρες.
Παράλληλα με την ομάδα που ανέβηκε
στην Mala Mojstrovka μέσω της via
ferrata, μια δεύτερη ομάδα αποτελούμενη από τους Γιώργο Γκάλιο, Λεωνίδα
Γκόγκο και Θανάση Χατζηπούλιο επανέ-

λαβε την αναρριχητική διαδρομή Severni Raz (IV-, 300 μ.), η οποία κατέληγε
επίσης στην εν λόγω κορυφή.
Η πρόσβαση είναι η ίδια με αυτήν της
via ferrata καθώς η διαδρομή ξεκινάει λίγο δεξιότερα από αυτήν. Η διαδρομή κινείται σε σχετικά εύκολο πεδίο με
μέτριας ποιότητας βράχο αλλά παρ’ όλα
αυτά απαιτούσε εμπειρία. Η εύρεση της
πορείας, η ευχέρεια κίνησης και ασφάλισης σε κατά τόπους σαθρό πεδίο, σου
υπενθύμιζαν την σοβαρότητά της.
Βρέθηκαν πλακέτες και έτοιμα ρελέ, αλλά
χρειάστηκε να στηθούν επιπλέον ρελέ με
φυσικές ασφάλειες στο πρώτο τμήμα της
διαδρομής όπου οι σχοινιές δεν ήταν ξεκάθαρες.
Στο τελείωμα, η διαδρομή
αφήνει την κόψη και με
μία αριστερή τραβέρσα σε
αρκετά σαθρό πεδίο καταλήγει στην έξοδο της via
ferrata. Από κει άλλα 200
μ. εύκολου scrambling
οδηγούν στην κορυφή
Mala Mojstovka.
Κάθε ορειβατική εμπειρία
που αποκτούμε, μας προετοιμάζει για ακόμα πιο
δύσκολα και απαιτητικά
μονοπάτια στο μέλλον,
μας τροφοδοτεί με σιγουριά και γνώση και μας
ανταμείβει άμεσα με τις
εικόνες που συναντάμε σε
κάθε τόπο. Ο Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης ήταν για ακόμη μία φορά αρωγός και
υποστηρικτής της ορειβατικής μας προσπάθειας
και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό! Ας ανατροφοδοτούμε συνεχώς και
όσο μπορούμε την φλόγα
της αναζήτησης και της
εξερεύνησης των βουνών
του κόσμου!
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Δολομίτες - Cortina
Via Ferrata Giovanni Lipella – Tofana de Rozes
Bαθμολογια: 4, Σοβαρότητα C

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Στιβακταράκη Χριστίνα

Α

πό το καταφύγιο Dibona ακολουθούμε το μονοπάτι 442 που
οδηγεί στο μονοπάτι 404 και
στη συνέχεια τραβερσάρουμε κάτω από το βράχια της Τofana.
Σε λιγότερο από 1 ώρα φτάνουμε στην
είσοδο ενός τούνελ απ’ όπου και ξεκινά
η via ferrata.
Βαδίζουμε προσεκτικά στο εσωτερικό καθότι λόγω της υγρασίας υπάρχει κίνδυνος να γλιστρήσουμε.
Με το που βγαίνουμε έξω, η διαδρομή μας συνεχίζεται απροστάτευτη για
περίπου 10 λεπτά και έπειτα ξεκινάει και
πάλι η via ferrata η οποία κινείται κυρί-
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ως είτε σε τραβέρσες είτε σε ανοδική πορεία.
Σε λιγότερο από δυόμισι ώρες η διαδρομή φτάνει σε “σημείο διαφυγής” όπου
υπάρχουν ταμπέλες για το καταφύγιο
Giussani προς τα αριστερά και για την
κορυφή προς τα δεξιά.
Εμείς λόγω βροχόπτωσης κινηθήκαμε αριστερά. Φτάνοντας στο καταφύγιο η via ferrata τελειώνει και ξεκινά το μονοπάτι επιστροφής, σε μορφή ζικ-ζακ, για το καταφύγιο Dibona.
Ο συνολικός χρόνος της διαδρομής και
της via ferrata ήταν περίπου 6 ώρες.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 184, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

49

50

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στα ίχνη του
Παυσανία
Κείμενο-Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος
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Στο Κωρύκειο Άντρο.

Μ

ε ευκαιρία το τριήμερο του
Αγ. Πνεύματος ξεκινήσαμε
ένα τσούρμο από πενήντα
ΣΕΟίτες για τη Στερεά Ελλάδα. Ο δρόμος μακρύς και είχε
πια μεσημεριάσει σαν φθάσαμε στους
Δελφούς. Ορισμένοι επέλεξαν να επισκεφθούν το μουσείο και το μαντείο του Ομφαλού της Γης, όμως οι περισσότεροι
ζωστήκαμε τα σακίδια και ακολουθήσαμε
το ανηφορικό μονοπάτι των 60 σταδίων
(περίπου 11 χλμ.) σύμφωνα με τον αρχαίο περιηγητή του 2ου μ. Χ. αι. Παυσανία
που οδηγούσε στο Κωρύκειο Άντρο.
Το φιδωτό μονοπάτι, γνωστό σαν «το
μονοπάτι του Παυσανία», ξεκινά μέσα
από το σημερινό χωριό των Δελφών και
ανηφορίζει απότομα δίπλα στον κάθετο
βράχο της Ναυπλιάς, της πιο απότομης
από τις Φαιδριάδες Πέτρες. Δεξιά μας
αφήνουμε το αρχαίο στάδιο και σύντομα
κερδίζουμε ύψος στη γυμνή πλαγιά. Ο
ήλιος μας ταλαιπωρεί όμως η θέα προς
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τον Κορινθιακό κόλπο και την Ιτέα μας
αποζημιώνει.
Σε μιάμιση ώρα συναντάμε τα πρώτα
πεύκα σε ένα πλάτωμα που λέγεται Κροκί όπου υπάρχει και πηγή με δροσερό
νερό. Στη συνέχεια κατηφορίζουμε, διασχίζοντας ένα πανέμορφο, σκιερό και
πυκνό ελατόδασος, και σύντομα βγαίνουμε σε δασικό δρόμο, μέρος του μονοπατιού Ε4. Αφού περάσουμε το εκκλησάκι
της Παναγιάς, συναντάμε το απότομο
πέτρινο μονοπάτι που χρησιμοποιούσαν
από την αρχαιότητα οι προσκυνητές για
το Σπήλαιο του Πανός, ή Κωρύκειον
Άντρον.
Μετά από τρεις ώρες πορείας και έχοντας καλύψει 800 μ. υψομετρικής διαφοράς φτάνουμε στο σπήλαιο.
Τη στενή του είσοδο διαδέχεται μια τεράστια αίθουσα διαστάσεων 60x30x15 μ.
και ακολουθεί μια δεύτερη αλλά μικρότερη η οποία κατά την αρχαιότητα αποτελούσε Άβατον. Από την οροφή, που στάΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ζει, κρέμονται πάμπολλοι σταλακτίτες σε
σχήμα φουσκωμένων ασκών που έδωσαν και το όνομα στο σπήλαιο (κώρυκας
= φουσκωμένος δερμάτινος ασκός).
Βρέθηκαν ίχνη κατοίκησης από την νεολιθική εποχή και κατά την αρχαιότητα
λατρεύονταν εδώ οι Νύμφες και ο θεός
των δασών Πάνας.
Σε ανασκαφές που έγιναν βρέθηκαν αμέτρητα κότσια ζώων που χρησιμοποιούνταν σαν μαντικά αντικείμενα, και ήσαν
τα ζάρια της εποχής. Ορισμένα από αυτά
ήσαν τρυπημένα και άλλα ζωγραφισμένα
πράγμα που αποδεικνύει ότι λειτουργούσε ως μαντείο παράλληλα με τους
Δελφούς. Η ηχητική του σπηλαίου είναι
εκπληκτική και εντείνει την υποβλητική
και μυστηριακή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο ημίφως του.
Ο περιηγητής Παυσανίας περιγράφει το
σπήλαιο στα «Φωκικά» του:

Ο χωματόδρομος που οδηγεί στα Λιβάδια της Αράχωβας είναι σύντομος και
ευχάριστος.
Με το που φτάνουμε στο λεωφορείο εμφανίζεται μπροστά μου, ως από μηχανής
Θεός, ο Παναγιώτης και μου προσφέρει
αυτό που ονειρευόμουνα, ένα τενεκεδάκι
με παγωμένη μπίρα. Τέλειο!
Ταξιδεύοντας προς το ξενοδοχείο, στη
Λιβαδειά, έφθανε στους μυκτήρες μας,
μέσα από τα σύννεφα θαρρείς, η τσίκνα
από τις σχάρες και τις σούβλες που μας
περίμεναν.
Το πρωί της Κυριακής μας βρίσκει στον
δρόμο για την Αράχωβα να τζογάρουμε
στον καιρό. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει…
Παρνασσός, το ιερό βουνό του Απόλλωνα!
Ο δρόμος διασχίζει το αιωνόβιο ελατόδασος. Με το που φτάνουμε στο Σαραντάρι το τοπίο αλλάζει άρδην. Πέτρα παντού.
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Ο Γεροντόβραχος.
Ξεκινάμε μέσα από τη ξερή πια πίστα του
σκι για τον Γεροντόβραχο. Το μονοπάτι είναι σκληρό αλλά γρήγορο και σε μια
ώρα βρισκόμαστε ήδη στην κορυφή, στα
2.396 μ. Ο κάθετος βράχος από την πλευρά των Κελαριών σου κόβει την ανάσα
και η θέα προς τον ανατολικό Παρνασσό
είναι απερίγραπτα όμορφη.
Ο θρύλος λέει ότι ο Γεροντόβραχος οφείλει το όνομά του σ’ ένα αρχαϊκό έθιμο της
περιοχής. Το έθιμο λοιπόν αυτό στη γειτονική πόλη Λυκώρεια επέβαλε οι γιοί
να κουβαλούν τους υπερήλικους πατέρες
τους τυλιγμένους σε μια κουβέρτα στην
κορυφή που τώρα καθόμαστε και να τους
πετούν μαζί με την κουβέρτα στον γκρεμό. Κάποτε ένας γιός ενώ αποχαιρετούσε
τον πατέρα του στο χείλος του γκρεμού, ο
πατέρας του γύρισε και του είπε: «Κράτα
την κουβέρτα γιέ μου και δωσ’ την στο παιδί
σου, γιατί θα του χρειαστεί!». Συγκλονισμένος ο γιος για την τύχη που περίμενε και
56

τον ίδιο, φορτώθηκε τον γέρο του και γύρισαν σπίτι. Έτσι, λέει ο θρύλος, έσπασε
το απάνθρωπο αυτό έθιμο.
Επόμενος στόχος μας η Λιάκουρα, η
ψηλότερη κορφή του Παρνασσού που το
όνομά της είναι παράφραση της γειτονικής αρχαίας πόλης Λυκωρείας. Ακολουθούμε το μονοπάτι που κατηφορίζει για
τον Τσάρκο και στο δίχαλο των μονοπατιών ανηφορίζουμε αριστερά για την
Τουμπόραχη. Από εκεί πια αντικρίζουμε τη Λιάκουρα να ορθώνεται, μοναχική,
μισοκρυμμένη στο σύννεφο. Μόλις φτάσαμε στην κορυφή ο καιρός άνοιξε και
μας αποκαλύφθηκε όλη η ομορφιά του
Παρνασσού. Εδώ προσάραξε το σκάφος
του Δευκαλίωνα και της Πύρρας στον
ελληνικό κατακλυσμό που προκάλεσε ο
απηυδισμένος από τους διεφθαρμένους
ανθρώπους Δίας. Εδώ συνάντησε ο
Απόλλωνας τον Ορφέα που του χάρισε
τη χρυσή λύρα και το χάρισμα να ημερεύΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ει τα άγρια ζώα με τη φωνή και το τραγούδι του. Εδώ πάλι ο Απόλλωνας σκότωσε τον Πύθωνα, το φοβερό φίδι που
φυλούσε το ιερό των χθόνιων θεοτήτων,
και απέκτησε το χάρισμα της μαντικής,
το οποίο μεταβίβασε στην ιέρειά του, την
Πυθία. Εδώ θαυμάσαμε κι εμείς τα αλπικά λιβάδια και τις γύρω κορυφές που
λίγο υπολείπονταν σε ύψος και ομορφιά
τη Λιάκουρα.
Στην επιστροφή διασχίσαμε αρκετές χιονούρες, αντιστεκόμενες πεισματικά στον
απολλώνιο ήλιο, διανθισμένες με άπειρους κρόκους και άλλα αλπικά αγριολούλουδα. Μια πανδαισία χρωμάτων, μια
εξαίσια μείξη χειμώνα και άνοιξης. Εντελώς συμπτωματικά στον προφήτη Ηλία
είχα μια ευχάριστη συνάντηση με μια
παλιά μου φίλη από τη Χαλκιδική που
ανέβαινε με τον άντρα της για τη Λιάκουρα. Μόνο βουνό με βουνό δε σμίγει…
Κατά την επιστροφή μας στη Λιβαδειά

με το λεωφορείο ονειρευόμασταν τι άλλο;
Μπίρες και κοκορέτσια που θα τα απολαύσουμε οσονούπω δίπλα στους καταρράκτες της Κρύας.
Το πρωί της Δευτέρας του Αγ. Πνεύματος ξεκινήσαμε για την Αγ. Άννα των
ελάτων στις πλαγιές του Ελικώνα. Κατά
τον μύθο ο Ελικώνας και ο Κιθαιρώνας
ήσαν δυο αδέλφια με αντίθετους χαρακτήρες. Ο πρώτος ήταν καλός και πράος,
ενώ ο δεύτερος κακός και δόλιος, τόσο
κακός που σκότωσε τον πατέρα και τον
αδερφό του. Οι θεοί τους μεταμόρφωσαν
σε βουνά και στον μεν καλό Ελικώνα κατοίκησαν οι Μούσες, στον δε κακό Κιθαιρώνα οι Ερινύες. Στον Ελικώνα διδάχθηκε από τις Μούσες ο νεαρός Ησίοδος
την ποίηση και έγραψε σε μέτρο την Θεογονία. Ο Παυσανίας εκθειάζει τις αγριοφράουλες του Ελικώνα και μνημονεύει
το μαγικό νερό της πηγής Ιπποκρήνης
που δημιουργήθηκε στην κορυφή του

Στη Λιάκουρα.
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Ανάμεσα στους κρόκους.
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Στις πλαγιές του Ελικώνα.
από λάκτισμα του φτερωτού Πήγασου.
Όλως παραδόξως εμείς κατά την διάρκεια της πορείας νερό δε βρήκαμε.
Η ανάβαση για την Παλιοβούνα, την
ψηλότερη κορυφή του Ελικώνα ξεκίνησε
από τα σοκάκια της Αγ. Άννας. Σύντομα
μπήκαμε στο ελατόδασος και ανηφορίσαμε το μονοπάτι «Ο22» με την πολύ
καλή σήμανση. Η πορεία αν και εξόχως
ανηφορική γινόταν ευχάριστη μέσα στο
σκιερό δάσος. Όταν πια σε υψόμετρο
1400 περίπου μέτρων αφήσαμε το δάσος,
συναντήσαμε τα πρώτα ίχνη βωξίτη. Σύντομα μπήκαμε στο εγκαταλειμμένο ορυχείο βωξίτη που έμοιαζε με κακοφορμισμένη πληγή που δεν έλεγε να κλείσει. Η
λαβωμένη Παλιοβούνα στεκόταν ακόμη
όρθια στα δεξιά μας. Διασχίσαμε τον τεράστιο κρατήρα του ορυχείου και πήραμε
το μονοπάτι για την κορυφή των εννέα
θυγατέρων του Διός και της Μνημοσύνης. Από την κορυφή στα 1.747 μέτρα η
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θέα στον Κορινθιακό ήταν εκπληκτική.
Μπροστά μας το κτισμένο πολεοδομικά
κατά το Ιπποδάμειο σύστημα προσφυγοχώρι της Παραλίας Σαράντη λαμποκοπούσε στον ήλιο ενώ στο βάθος αριστερά μας ο Κιθαιρώνας παρέμενε σκυθρωπός, ζωσμένος στα μαύρα σύννεφα
και τις Ερινύες.
Επιστρέψαμε από τα ίδια στην Αγ. Άννα
και σμίξαμε κάτω από τα πλατάνια του
χωριού με την περιηγητική ομάδα που
προτίμησε την επίσκεψη στην αξιόλογη
Μονή του Οσίου Λουκά του Στειριώτη και το μαρτυρικό Δίστομο. Ήσαν εξ
’ίσου ενθουσιασμένοι με μας, γεμάτοι με
πρωτόγνωρες εικόνες και νέες γνώσεις.
Αποχαιρέτισα την ομήγυρη (είχα δουλειά
στην Αθήνα) και έφυγα δίχως να ακούσω
τα καθιερωμένα πλέον γλυκά λόγια από
το μικρόφωνο στο ύψος των Μαλγάρων:
«Μια ακόμη εξόρμηση του Σ.Ε.Ο ολοκληρώθηκε με επιτυχία… Καληνύχτα».
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Ανεβαίνοντας στον Ελικώνα.
Στην Παλιοβούνα.
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1
1. 18-6-2017. Στρατoνικό, στο μονοπάτι για την κορυφή Σουγλιάνι.
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3
2. 18-6-2017. Στρατoνικό, προς την κορυφή Σουγλιάνι στην 34η ΒΟΣ.
3. 9-7-2017. Νέα Στάγειρα, στο "Αριστοτέλειο Μονοπάτι".
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4

5
4. 17-9-2017. Χολομώντας. Από την Παλαιόχωρα στον Ταξιάρχη.
5. 17-9-2017. Φθινοπωρινά κολχικά στον Χολομώντα.
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Ο Γιώργος Γκάλιος στο Στεφάνι.
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