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

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1

21-06-2015

ΤΡΙΓΓΙΑ

ΤΡΙΓΓΙΑ

2.204

1.206

18

2

23-06-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΜΥΤΙΚΑΣ

2.917

1.917

8

3

28-06-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΜΥΤΙΚΑΣ

2.917

1.917

10

4

08-07-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΜΥΤΙΚΑΣ

2.917

1.917

12

5

12-07-2015

ΒΟΡΑΣ

ΚΡΑΒΙΤΣΑ

1.743

1.453

12

6

12-07-2015

ΒΟΡΑΣ

ΣΚΑΛΑ

1.250

962

14

7

02-08-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΠΕΤΟΣΤΡΟΥΓΚΑ ΑΠΟ ΔΙΟΝ

1.788

1.552

22

8

09-08-2015

ΙΤΑΜΟΣ

ΝΤΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ

817

812

18

9

15-08-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

2.917

2.397

6

10

03-09-2015

ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ

2.137

1.496

5

11

04-09-2015

ΤΟΜΑΡΟΣ

ΣΕΛΛΩΜΑ

1.971

1.271

5

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Διάσχιση

1

20-06-2015

ΜΕΤΕΩΡΑ

Κυκλική διάσχιση των μονών από το Καστράκι 6 ώρες

Διάρκεια

Άτομα

14

2

28-06-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

Αγ. Απόστολοι-Γκόλνα-Αγ. Διονύσιος-Λιτόχω6 ώρες
ρο

36

3

19-07-2015

ΣΚΡΑ

Καταρράκτες Σκρα – Μεγάλα Λιβάδια

7 ώρες

28

4

26-07-2015

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ

Βαρβάρα-καταρράκτες Βαρβάρας-Όλυμπιάδα

5 ώρες

34

5

23-08-2015

ΝΑΞΟΣ

Μέλανες-Απάνω Κάστρο-Χαλκί

6 ώρες

38

6

24-08-2015

ΝΑΞΟΣ

Απείρανθος-Δανακός-κορυφή Ζα-Φιλώτι

6 ώρες

36

7

25-08-2015

ΝΑΞΟΣ

Κινίδαρος - Εγγαρές

5 ώρες

42

8

27-08-2015

ΑΜΟΡΓΟΣ

Καμάρι-Παναγία Καστριανή-Βρούτση-Αρκεσίνη

6 ώρες

34

9

28-08-2015

ΑΜΟΡΓΟΣ

Χώρα-Μονή Χοζοβιώτισσας-Αιγιάλη

5 ώρες

36

10

29-08-2015

ΑΜΟΡΓΟΣ

Λαγκάδα-Μύλοι Μαχού-Κρίκελος-Σταυρός-Λαγκάδα

7 ώρες

32

11

01-09-2015

ΠΙΝΔΟΣ

Κόνιτσα-Μονή Στομίου-Δρακόλιμνη-Αστρακα

9 ώρες

5

12

06-09-2015

Κ. ΟΛΥΜΠΟΣ

Διάσχιση Τεμπών από Αγ. Παντελεήμονα

5 ώρες

22

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΡΑΣΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A Ημερ/νία

Xώρα / Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο Υ.Δ.

Άτομα

1

20-07-2015

ΑΥΣΤΡΙΑ/ΑΛΠΕΙΣ

TAUERN/BAUMGARTLKOPF

2.623

1.120

2

21-07-2015

ΑΥΣΤΡΙΑ/ΑΛΠΕΙΣ

PATSCHERKOFEL-SONNSPITZE

2.651

1.341

3

24-07-2015

ΑΥΣΤΡΙΑ/ΑΛΠΕΙΣ

GROSSGLOCKNER

3.798

1.880

4

24-07-2015

ΑΥΣΤΡΙΑ/ΑΛΠΕΙΣ

KAISER FRANZ JOSEF HÜTTE

3.444

1.526

32
24
7
5

5

25-07-2015

ΑΥΣΤΡΙΑ/ΑΛΠΕΙΣ

PLASSEN

1.963

1.104

18

6

03-09-2015

ΑΛΒΑΝΙΑ

NEMERCKA

2.305

1.664

5

2

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α

Διαδρομή

Περιοχή

Β.Δ.

Υ.Δ.

Σχοινοσυντροφιά

1

ΑΧΛΑΔΙ

στεφανι Ολυμπου

IV+

170μ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

2

ΚΛΑΣΙΚΗ

ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

V-

160μ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΚΑΝΔΥΛΑ-ΒΙΟΛΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

3

ΜΠΟΤΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ

ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

v+

170μ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ-ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ-ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ

4

ΜΠΟΤΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ

ΖΗΛΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

v+

170μ ΓΚΑΛΙΟΣ-ΦΑΤΟΥΡΟΥ-ΓΚΙΟΚΑ

5

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΨΗ

ΜΥΤΗΚΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

IV+

6

ΔΡΟΜΟΣ ΝΑΤΣΗ

ΑΛΠΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

400μ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ-ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ-ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ

7

ΔΡΟΜΟΣ ΝΑΤΣΗ

ΑΛΠΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

400μ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΙΤΖΙΚΗ

8

ΑΓΝΩΣΤΩΝ

στεφανι Ολυμπου

V

200m ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

9

ΜΙΚΡΗ ΑΔΕΡΦΗ

ΤΣΟΥΡΓΙΑΚΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

V

230

ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗΣ

10

ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΦΛΙΤΖΑΝΙ

ΛΑΙΛΙΑΣ

6c

120

ΓΚΑΛΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

11

ΠΥΡΓΟΣ

ΒΑΡΑΣΟΒΑ

V

120m ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.-ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ ΗΛ.

12

ΜΠΑΡΜΠΗ

ΒΑΡΑΣΟΒΑ

VII

90μ

13

ΚΛΙΣΟΥΡΑ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ
ΝΤΙΡΕΚΤ

ΝΤΟΥΜΠΙΑΝΗ ΜΕΤΕΩΡΑ

VI+

115μ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.-ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΡ.-ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Γ.

14

ΙΣΙΔΩΡΑ

ΝΤΟΥΜΠΙΑΝΗ ΜΕΤΕΩΡΑ

VI-

60μ

15

ΑΝΑΤ. ΚΟΨΗ

ΝΤΟΥΜΠΙΑΝΗ ΜΕΤΕΩΡΑ

VI+

120m ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.-ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΡ.-ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Γ.

16

ΔΥΤΙΚΗ ΚΟΨΗ

ΓΥΠΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ

VI

140μ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.-ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΡ.-ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Γ.

17

ΑΠΟΛΟ ΦΑΛΤΕΡ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

VI-

145Μ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.-ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΡ.-ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Γ.

18

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΨΗ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

IV+

19

ΜΠΟΤΕΛΗ-ΖΑΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

VII- 125Μ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.-ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

20

ΚΟΜΙΤΣΙ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

IV

200m ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ. -ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ ΗΛ.

21

ΚΟΜΙΤΣΙ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

IV

200m ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ. SOLO

22

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΨΗ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

IV+

ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ. SOLO

23

ΚΟΜΙΤΣΙ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

IV

200m ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ. ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΕΣ(2)

24

AGRIALDI

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

V-

235μ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ. -ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡ.

25

ΜΑΤΙ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

v+

135μ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ. -ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡ.

26

ΚΟΜΙΤΣΙ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

IV

200m ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ. -ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡ.

27

ΑΧΛΑΔΙ

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

IV+

170μ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.-ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΡ.

28

AGRIALDI

ΣΤΕΦΑΝΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

V-

235μ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ. SOLO

ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ-ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΓΙΑΝΝΙΤΖΙΚΗ

ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.-ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ ΗΛ.

ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΕΥΡ.-ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΡ.-ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Γ.

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

•

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8μμ.
«Προετοιμασία για το βουνό».

Τι ρούχα να φορέσω; Πώς πρέπει να
κρατώ τα μπατόν; Να φορέσω αθλητικά παπούτσια; Στα ερωτήματα που
απασχολούν τους νέους ορειβάτες θα
απαντήσει ο Νίκος Αμοιρίδης.
•

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, 8μμ.
«Τι πρέπει να γνωρίζουμε για
τον Προστάτη».

Ο γιατρός Γραμμένος Δημήτριος, χειρουργός –ουρολόγος, θα μας μιλήσει
για τις ασθένειες του προστάτη και την
προφύλαξή μας απο αυτές.

στηρίζεται απο δήμους της πόλης μας,
θα μας συστήσει ο Μιχάλης Παναγιωτίδης. Στις δύσκολες μέρες που ζούμε
νομίζω όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε τέτοια αχρήματα δίκτυα για να
βοηθήσουμε συνανθρώπους μας, αλλά
και να βοηθηθούμε.
•

Ο Άρης Ζάχαρης θα μας μυήσει στον
θαυμαστό κόσμο των φαραγγιών και
των καταρρακτών και θα γνωρίσουμε
με έναν διαφορετικό τρόπο μέρη τα
οποία συναντάμε στις πεζοπορίες μας
στα βουνά.
•

•

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, 8μμ.
«Αυστριακές Άλπεις».

Ο Ανέστης Γιαννικόπουλος θα μας
κάνει όλους να ζηλέψουμε παρουσιάζοντάς μας εικόνες από τις Αυστριακές
Άλπεις που επισκέφθηκε ο Σύλλογος
το καλοκαίρι.
•

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 8μμ.
«Κάνιονινγκ».

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

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

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, 8μμ.
«ΚοιΝό»

Ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών
και προϊόντων, χωρίς χρήματα,που
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Νέα μέλη - Δωρεές
νεα μελη

δωρεεσ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Σαμαράς Νίκος                    20 €
2. Φρούτης Θόδωρος             10 €
3. Μάρκου Κωνσταντίνος       10 €

Σπανούδης Αθανάσιος
Λαζαρίδης Σταύρος
Χατζηθεοδώρου Συμεών
Γιαννιτζίκη Ελένη
Τσαρούχα Παναγιώτα
Ζηγκόπη Όλγα
Μυστακοπούλου Φωτεινή
Ανδριώτου Δέσποινα
Μητούλα Βάια
Κουραντίδου Χρύσα
Καλογρίδη Αθηνά

Όρος Χατζή. (Θ. Μπαλτατζής)
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ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Έ

χουν περάσει από τότε 39 χρόνια. Ήταν η άχαρη, σκοτεινή και
περίλυπη μέχρι θανάτου ημέρα της 5ης
Δεκεμβρίου 1976.
Ένα τραγικό δυστύχημα συγκλόνισε όλο
τον ορειβατικό, και όχι μόνο, κόσμο της
χώρας μας: έξι ορειβάτες νεκροί. Τέσσερις άντρες και δύο γυναίκες. Στον Όλυμπο. Στα Ζωνάρια του Στεφανιού. Στη
Μεγάλη Λάκκα.
Ανεξιχνίαστες οι συνθήκες, όπως συμβαίνει κάθε φορά, όταν δεν απομένει ίχνος
από ζωή για να αρθρώσει μια λέξη, να
ανεμίσει ένα νεύμα, να δώσει κάποια
λύση στο δράμα.
Αιτίες; Η σφοδρή αγάπη για το βουνό, η
πρόκληση η αναδυόμενη από τη γοητεία
της χιονισμένης κορυφής, το ξελόγιασμα
και η σαγήνη της απέραντης λευκής σιγής. Η δίψα και ο πόθος να εισχωρήσεις
και να περιπλανηθείς στον ανεξιχνίαστο
χώρο της ακόρεστης αποθυμιάς, της προσπάθειας για το άγνωστο και επικίνδυνο.
Κρυφοκαίει η ανεκπλήρωτη υπόσχεση
ενός ολοκληρωμένου αφιερώματος στο
δυστύχημα από τις σελίδες του “Ολύμπου”.
Έχει περάσει από τότε σχεδόν μισός αιώνας. Όμως, ποια σχέση μπορεί να έχει
ο διαδραμών χρόνος με την έκφραση τιμής σε πρόσωπα φιλικά και αγαπημένα,
συντρόφους σε κυριακάτικες εξόδους στο
βουνό, για την ανεύρεση του χαμένου
εαυτού μας;
Ωστόσο, αυτή την ώρα που η σκέψη γυρνά στις υγρές και θλιβερές μέρες του Δεκέμβρη του ΄76 μόνο στην καταγραφή
των ονομάτων μπορείς ν’ αποτυπώσεις
και το φωτογραφικό περίγραμμα της φυσιογνωμίας. Κι ακόμη, μια απόπειρα έκ-

φρασης πόνου και συναισθήματος, που
είχε κυριεύσει τότε φίλους, γνωστούς ή
και ανώνυμους για τον χαμό των: Δημήτρη Καστανιώτη, Κυριακής Λαζαρίδου, Βικτωρίας Μπαρζιλάι, Παναγιώτη Παπαδόπουλου, Πασχάλη Τυρνινή και Στέργιου Χατζηγεωργίου.
ΑΝΩΝΥΜΟ
Μια φωτογραφία. Μια εικόνα.
Τρία κορμιά κείτονται νεκρά,
άλλα τρία τα’ χουν ξεχιονισμένα.
Έξι κορμιά κείτονται νεκρά
κι απ’ το χιόνι σφιχταγκαλιασμένα.
Τόσο σφιχτά τ’ αγκάλιασε το χιόνι
που δεν θέλει να τ’ αποχωρισθεί.
Τόσο σκληρά τ’ αγκάλιασε το χιόνι
που απ’ το σφιχταγκάλιασμα έχασαν την
ψυχή.
“ Θάνατος λευκός” τούς πήρε είπαν
ζηλεύοντας την τόλμη τους
οι Ολύμπιοι θεοί
γιατί θελήσαν να ξεπεραστούν μαζί τους,
να κατακτήσουν κι αυτοί την
κατοικία τους την χειμερινή.
Ω τι φριχτό ξεψύχισμα να είχαν!
Βασίλης Καλογιαννίδης
Μπορείς, αν θέλεις, να πιάσεις να ξεφυλλίσεις τις κιτρινισμένες σελίδες απ’ τα
μητρώα μελών του Σ.Ε.Ο. Μπορείς πάλι,
να ξεφυλλίσεις τις σελίδες της μνήμης
και να κοντοσταθείς για λίγο σε κάποιες
στιγμές και εικόνες φευγάτες πια, εδώ
και πολύ καιρό. Οι αργοσυρμένες γραμμές διαγραφής ονομάτων και φυσιογνωμιών, με το κενό που αφήνουν πίσω τους

ΤΕΥΧΟΣ 176, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

7

σε οδηγούν στο δέος της ερημιάς και της
απομόνωσης.
Ο Βασίλης Καλογιαννίδης μέλος του συλλόγου, στάθηκε κοντά του και δίπλα στις
δραστηριότητές του, στις όμορφες αλλά
και στις δύσκολες στιγμές του. Με την
πλούσια συμμετοχή του στις εκδρομές
και στις αναβάσεις έδειχνε την αγάπη
του για το βουνό και τη φύση. Σωστός και
ευπροσήγορος ήταν πάντοτε καλοδεχούμενος στις συντροφιές.
Ταξιδευτής με ενδιαφέροντα είχε καλύψει
πολλά μήκη του πλανήτη μας, που με τον
αφηγηματικό του λόγο, κυρίως στις προβολές διαφανειών στα γραφεία του συλλόγου, σε έκαμνε μύστη στον κόσμο που
εισχωρούσε και γνώριζε.
Τώρα που οι πολλαπλές διαγραμμίσεις
έχουν σβήσει το παρών πολλών αγαπημένων προσώπων από τη μνήμη και τα
μητρώα, η αναχώρηση κάθε ορειβάτη,
όπως του Βασίλη Καλογιαννίδη στις 25
του Ιούνη, αφήνει πίσω της την ερήμωση
του τοπίου.
Η κόρη σου Πηνελόπη

Ή

μασταν συνάδελφοι αλλά συνεργαστήκαμε μόνο στα βουνά. Πάντα
ήθελε όμως να με συμβουλεύει και για τα
βουνά και για την Τράπεζα.
Θυμάμαι ότι συμμετείχε στην πρώτη μου
εκδρομή με τον Σύλλογο, τον Φεβρουάριο
του 1981, Πούρλια – Κρανιά – Πυργετός. Η ημέρα ήταν ηλιόλουστη αλλά τις
προηγηθείσες είχε χιονίσει τόσο πολύ που
στα ρείθρα της Εθνικής Οδού είχε σωρευθεί 3 – 4 μέτρα χιόνι προερχόμενο από τον
εκχιονισμό του οδοστρώματος.
Αρχηγός ήταν ο Τάκης Παπαχρήστος ο
οποίος μας ανακοίνωσε ότι το πούλμαν
αδυνατεί να προσεγγίσει τους Παλαιούς
Πόρους και το πρόγραμμα μετατρέπεται
σε Πυργετός – Κρανιά – Πυργετός. Κάποιοι
εξανέστησαν και απεφασίσθη το πούλμαν
να σταθμεύσει στην συμβολή της Εθνικής
Οδού με Παλαιούς Πόρους ώστε να κατέβουν όσοι ήθελαν να πραγματοποιήσουν
την πλήρη διαδρομή.
Εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Από την δύσκολη θέση με έβγαλε ο Βασίλης όπως ήθελε
να τον αποκαλώ. Μου συνέστησε, και με το
προσωπικό του παράδειγμα, να ακολουθήσω την σύσταση του αρχηγού. Και βγήκαμε
κερδισμένοι διότι εμείς περάσαμε περίφημα ενώ οι άλλοι καταταλαιπωρήθηκαν και
μη όντες συνεπείς στο ραντεβού αναγκάστηκαν να επιστρέψουν με το ΚΤΕΛ μεταμεσονυκτίως.
Με τον Βασίλη πραγματοποιήσαμε πολλές
εκδρομές κυρίως με τον ΣΕΟ αλλά και με
τον Όμιλο Φίλων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος. Δεν βαριόταν να μας ξεναγεί. Αυτό
έκανε μέχρι την τελευταία του πνοή κυριολεκτικά. Έτσι πέρασε από το προσωρινό
ταξίδι του (εκδρομή στο Σκρα) στο αιώνιο.
Άφησες αξιόλογο αποτύπωμα εδώ στη γη
αγαπητέ Βασίλη Καλογιαννίδη.
Καρεκλάς Τάσος
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Εις Μνήμην
ΤΑΚΗΣ ΜΠΟΥΝΤΟΛΑΣ
Ο

κτώβρης του 1985. Μια παρέα
αναρριχητών επιστρέφαμε από
το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου στην
Αστράκα. Σε μια στάση για ξεκούραση
στην Κόνιτσα μάθαμε την άσχημη είδηση που σαν κεραυνός διαπέρασε τις ψυχές μας. Σκοτώθηκε ο Τάκης στα Ιμαλάια. Μείναμε άφωνοι. Τι;; Χάθηκε ο φίλος,
ο σχοινοσύντροφος, ο αδελφός;
Ο Τάκης Μπουντόλας γεννήθηκε το
1953 στο Λιτόχωρο. Τον πρωτογνώρισα στον προσκοπισμό. Ένα παλικάρι με
πολλή δύναμη και υπερηφάνεια. Από
μικρός στα βάσανα και τη βιοπάλη. Έχασε τον πατέρα του όταν ήταν μόλις 8
χρονών. Το βουνό και η ορειβασία μπήκαν πολύ γρήγορα στη ζωή του.
Το 1971 γνώρισε τους «Μεγάλους» της

ορειβασίας εκείνης της εποχής όπως
τον Σπανούδη, τον Γεωργιάδη, τον Κινατίδη και άλλους. Ανέβαιναν τότε όλοι
αυτοί μαζί για αναρριχήσεις στο Στεφάνι. Τους παρακαλούσε να τον πάρουν
μαζί τους μέχρι που κάποια στιγμή τον
δέχτηκαν και έτσι έκανε την πρώτη του
αναρριχητική διαδρομή στο Στεφάνι
(Κομίτσι). Σχεδόν ταυτόχρονα έγινε μέλος του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης και την επόμενη χρονιά ακολούθησα και εγώ, αλλά
επειδή ήμουν μικρός χρειαζόταν υπεύθυνη δήλωση από τον πατέρα μου. Αντ’
αυτού υπέγραψε ο Τάκης. Ξεκινήσαμε
την ορειβασία με τις καλύτερες προϋποθέσεις, με τους καλύτερους δασκάλους
και τις καλύτερες συνθήκες. Όλη την
εβδομάδα δουλεύαμε και το Σαββατοκύ-
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ριακο βρισκόμασταν στο βουνό.
Το 1975 ο Τάκης μαζί με τον Σπανούδη
σε μια εξόρμηση στις Άλπεις ανέβασαν
σημαντικά τον πήχη στην ορειβασία κάνοντας μεγάλες και δύσκολες διαδρομές
στο Mont Blanc.
Εκτός από την φιλοδοξία και την άμιλλα που τους διέκρινε, αυτοί οι άνθρωποι
αποτέλεσαν και το έρεισμα για τη μαζική
ανάπτυξη της ορειβασίας. Τα επόμενα
χρόνια ακολούθησαν πολλές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου στις Άλπεις και
κυρίως στον Ελλαδικό χώρο.
Το 1984 χώρισε η ομοσπονδία Ορειβασίας από τη Χιονοδρομία και από ΕΟΧΟ
έγινε ΕΟΟΣ (νυν ΕΟΟΑ) στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της οποίας ήταν μέλος και ο Τάκης. Με τη βοήθεια του Μ.
Τσουκιά δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο χώρο της ορειβασίας
με εκπαιδευτές που βοηθούσαν στην
ανάπτυξή της τροφοδοτώντας με γνώσεις για την ασφαλή κίνηση στο βουνό
και την αναρρίχηση. Από τους πρώτους
εκπαιδευτές ήταν και ο Τάκης.
Την ίδια χρονιά ξεκίνησε και η οργάνωση της πρώτης ομοσπονδιακής αποστολής στα Ιμαλάια με αρχηγό τον Μιχάλη

12

Τσουκιά. Ο Τάκης ήταν από τους πρώτους που επιλέχτηκαν. Άρχισε την προετοιμασία και όλα εξελίσσονταν με τον
καλύτερο τρόπο. Ο στόχος Annapurna
South ήταν πλέον πραγματικότητα. Ο
καιρός όμως δεν ήταν με το μέρος τους
και οι συνεχείς χιονοπτώσεις αύξαναν
τους κινδύνους για τη δημιουργία χιονοστιβάδων. Και εκεί κάτω από αντίξοες συνθήκες ξεκινάει η μάχη δύο αντιπάλων, του άνθρωπου με το βουνό. Δεν
εγκαταλείπεις βέβαια εύκολα όταν έχεις
κάνει τόσες προσπάθειες να το ανέβεις
και όχι (να το κατακτήσεις). Εκεί γίνεσαι
ένα με το θάρρος και το πάθος για την
επιβίωση και από αυτό ο Τάκης είχε περίσσιο. Σε μια τελευταία προσπάθεια για
την κορυφή βρίσκεται ο Τάκης με έναν
Γερμανό. Μια χιονοστιβάδα όμως σταματάει την πορεία τους σκοτώνοντας τον
ένα και τραυματίζοντας τον Τάκη.
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Ο Μ. Τσουκιάς προσπαθεί να σώσει ότι
έχει απομείνει. Βάζει τον Τάκη σ’ ένα
αντίσκηνο και πολύ πιο κάτω είναι ο Χ.
Λάμπρης με σπασμένο πόδι. Τον προσεγγίζει και τον βάζει σ’ ένα υπνόσακο. Ήδη
στο μεταξύ έχει χαθεί και ένας απ’ τους
καλύτερους έλληνες ορειβάτες ο Κλήμης
Τσατσαράγκος. Κατά την επιστροφή
του Μιχάλη στο αντίσκηνο μια δεύτερη
χιονοστιβάδα παρασύρει τον Τάκη. Εκεί
στις χιονισμένες πλαγιές του Annapurna
χάθηκε το παλικάρι, ο φίλος, ο αδελφός.
Έγινε αετός και πέταξε και πετάει ακόμα,
όσο θα ζω.
Μια διαδρομή που ανοίξαμε στη Ζηλνιά
του Ολύμπου και την ονομάσαμε ”Αντίο
Φίλε” κρατά ζωντανή τη μνήμη του και
δε θα ξεχαστεί ποτέ.
Τριάντα χρόνια πέρασαν και είναι σαν

σήμερα. Τριάντα χρόνια μνήμες, ένα
μεγάλο ευχαριστώ που τον γνώρισα και
μέσω αυτού γνώρισα τον χώρο της ορειβασίας και τους ανθρώπους της.
Αντίο φίλε!
Πάρις Σκουτέλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΗ ΜΠΟΥΝΤΟΛΑ
Ο Σύλλογος Ελλήνων
Ορειβατών Θεσσαλονίκης
καλεί τους ορειβάτες
στην εκδήλωση για τα 30
χρόνια από την απώλεια
του αξέχαστου Τάκη.
Η συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
2015 στις 6,00 μ.μ. στο
καταφύγιο του Σ.Ε.Ο
στον Χορτιάτη «Νίκος
Παπαδόπουλος»
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Περιπέτειες στις
Αυστριακές
Άλπεις
ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Abenteuer
in den
österreichischen
Alpen
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Ή

Το εντυπωσιακό Grossglockner. (Θ. Μπαλτατζής)

δη από τις αρχές του έτους
δουλεύαμε το πρόγραμμα για την ετήσια μεγάλη
εξόρμηση του Σ.Ε.Ο στο
εξωτερικό. Στόχος μας αυτή
τη φορά οι αυστριακές Άλπεις. Ως καλύτερες ημερομηνίες επιλέχθηκαν οι 10
μέρες προς το τέλος Ιουλίου (Σάββατο 18
Ιουλίου έως Δευτέρα 27 Ιουλίου2015).
Από το Πάσχα κιόλας είχαμε κλείσει με
το πρακτορείο του Ζορπίδη καθ’ όσον
σύμφωνα με νέο νόμο οι σύλλογοι υποχρεούνται πλέον να οργανώνουν τις
εξορμήσεις τους στο εξωτερικό μόνο
μέσω ταξιδιωτικών γραφείων. Το ενδιαφέρον των μελών ήταν άμεσο. Γρήγορα
συμπληρώθηκε το λεωφορείο των 57 θέσεων και όλα έδειχναν ότι θα απολαμβάναμε ένα όμορφο ταξίδι στις αυστριακές
Άλπεις. Μαζί μας και μια επίλεκτη ομάδα
αναρριχητών και ορειβατών υψηλού βουνού του Σ.Ε.Ο με αποκλειστικό στόχο την
ψηλότερη κορφή των αυστριακών Άλπεων το Grossglockner στο ανατολικό
Τιρόλο με υψόμετρο 3.798 μέτρα, μια
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κορυφή με δύσκολα περάσματα, παγετώνες και κόψεις που απαιτούν αναρριχητικές ικανότητες.
Το μέλλον όμως άδηλο και δυστυχώς οι
δυσκολίες άρχισαν πριν ακόμη ξεκινήσουμε. Δυο βδομάδες απόμεναν για την
αναχώρηση και ενώ βρισκόμασταν μέσα
στην ευφορία της προσμονής και της
ετοιμασίας, ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία
η επιβολή των capital controls στις ελληνικές τράπεζες και όλοι μουδιάσαμε.
Ξεμείναμε από ρευστό και δεν είχαμε την
δυνατότητα να στείλουμε εμβάσματα στο
εξωτερικό για τις τελευταίες υποχρεώσεις
προς τα ξενοδοχεία. Ο Ζορπίδης όμως μας
δήλωσε ότι αν έχουμε μετρητά η εκδρομή
μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μετά από 7
ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής μαζευτήκαμε 50 αποφασισμένοι που αγνοώντας
το αβέβαιο μέλλον ετοιμαστήκαμε για την
Αυστρία.
Η καλή μέρα όμως από το πρωί φαίνεται.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα μέναμε στο
αλπικό θέρετρο Seefeld in Tirol, μόλις
25 χλμ. από το Innsbruck. Την προηγουΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μένη όμως της αναχώρησης ανακαλύπτω ότι ο Ζορπίδης είχε κάνει το τραγικό
λάθος να κλείσει ξενοδοχείο στο ομώνυμο Seefeld της Άνω Αυστρίας, κοντά στα
σύνορα με την Τσεχία δηλαδή 400 χλμ.
μακριά. Όλα βρίσκονται πάλι στον αέρα
και ακολουθεί αγώνας δρόμου, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, για να βρούμε
νέο ξενοδοχείο. Παρά τις υπεράνθρωπες
προσπάθειες εστάθη αδύνατον. Η ύστατη
λύση ήταν να μείνουμε στο Kitsbühel
του Τιρόλο, 100 χλμ. από το Innsbruck,
και να πηγαινοερχόμαστε καθημερινά για
την εφαρμογή του προγράμματος (όσο
αυτό θα ήταν βέβαια δυνατό).
Πάμε λοιπόν και ότι βρέξει ας κατεβάσει.
Πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε αρχίζουν οι
περιπέτειες. Στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα ανακαλύπτουμε ότι κάποιος αναρριχητής ξέχασε την ταυτότητά του στο σπίτι.
Αγώνας δρόμου για τον πατέρα του να την
φέρει ενώ εμείς περιμένουμε στωικά στα
σύνορα πίνοντας freddo και άλλα δυναμωτικά. Το ταξίδι μέχρι το Βελιγράδι όπου
και θα διανυκτερεύαμε ήταν πολύωρο και
κουραστικό. Σ΄ αυτό συνέβαλε τα μέγιστα
και η ανυπόφορη ζέστη που επικρατούσε
καθ’ όλη τη διαδρομή. Αφού τακτοποιηθήκαμε στο γνωστό παλαιόθεν Hotel Astoria κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό,
ξεχυθήκαμε για το απαραίτητο ξεμούδια-

σμα στον κεντρικό πεζόδρομο (Knez Mihailova) της πόλης ανάμεσα σε χιλιάδες
νέους, γεμάτους ζωή, Σέρβους (και ακόμη πιο ζωντανές όμορφες Σερβίδες) και
χαλαρώσαμε με τοπική μπίρα.
Με το φως της ημέρας συνειδητοποιήσαμε το δράμα που εξελισσόταν στο
πάρκο δίπλα στο ξενοδοχείο. Σοκαριστήκαμε στη θέα του πλήθους των Σύρων
προσφύγων και άλλων μεταναστών που
κάτω από άθλιες συνθήκες περίμεναν
τον επόμενο διακινητή να τους μεταφέρει στα σύνορα με την Ουγγαρία και από
εκεί μέσω Αυστρίας να καταλήξουν επιτέλους στον παράδεισο της Γερμανίας.
Το ποτήρι ξεχείλισε όταν εγκαταλείποντας το Βελιγράδι αντικρίσαμε τα βομβαρδισμένα του κτίρια, όρθια κουφάρια,
αδιάψευστοι μάρτυρες του πρόσφατου
πολέμου (Μάρτιος του 1999).
Αφού περάσαμε ουκ ολίγα σύνορα (χάσαμε το λογαριασμό) το βραδάκι βρισκόμασταν επιτέλους στο περίφημο θέρετρο
Bad Gastein του ανατολικού Τιρόλο, μια
κωμόπολη 4.000 κατοίκων στον εθνικό
δρυμό Tauern σε υψόμετρο 1.000 μ. Είναι
κτισμένη σε μια απότομη πλαγιά, γύρω
από έναν καταρράκτη, και έχει αποκτήσει
το προσωνύμιο «χωριό των ουρανοξυστών» από τα πολλά 11όροφα κτίριά της
λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους.

Edelweiss (Ν. Παπαδόπουλος)
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Στο μονοπάτι για την κορυφή Βaumgartlkopf (Ν. Παπαδόπουλος)
Το πρώτο συνθετικό του ονόματός της,
Bad, σημαίνει λουτρό και το δεύτερο,
Gastein, σημαίνει στα ινδοευρωπαϊκά
«σκοτεινό ποτάμι». Ήταν ήδη γνωστή
από το μεσαίωνα για τις θεραπευτικές ιδιότητες των πλούσιων σε ραδόνιο πηγών
της και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη όταν
το 1909 συνδέθηκε σιδηροδρομικώς με
την Βιέννη. Από τις αρχές του 20ου αιώνα έγινε ο αγαπημένος προορισμός διακοπών των εστεμμένων της Ευρώπης,
των κροίσων και των καλλιτεχνών καθώς
συνδύαζε με επιτυχία τα ιαματικά λουτρά
(SPA = Salus Per Aquam δηλαδή υγεία
μέσω του ύδατος), το εξαίσιο κλίμα και τα
ορεινά σπορ χειμώνα-καλοκαίρι.
Απολαύσαμε το καταπληκτικό φαγητό
στο, αυτοκρατορικής αίγλης, τετράστερο
ξενοδοχείο Elisabethpark και παρ’ όλη
την κούραση του διήμερου ταξιδιού δεν
μπορέσαμε να αντισταθούμε σε μια μικρή έξοδο για ένα μπουκάλι κρασί υπό
καταρρακτώδη βροχή. Στις συζητήσεις
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μας εμφανής ήταν η αγωνία για τον καιρό των επόμενων ημερών και πόσο αυτό
θα επηρέαζε το πρόγραμμά μας (είχαμε
ήδη ξεχάσει τα προβλήματα που αφήσαμε στην Ελλάδα).
Το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου με τον
ήλιο να λάμπει στον ανέφελο ουρανό,
αφήνουμε τους αναρριχητές στο κοσμοπολίτικο Bad Gastein τους ευχόμαστε
καλή ανάβαση στο Grossglockner και
ξεκινάμε για τον εθνικό δρυμό Tauern.
Διασχίζουμε την κατά γενική ομολογία
πιο όμορφη αμαξιτή οδό της Αυστρίας, την ξακουστή Kaizer Franz Josef
Höhe, που παραμένει αδιάβατη το χειμώνα καθώς ανεβαίνει ως τα 2.500 και
πλέον μέτρα. Εκπληκτικά τοπία με τους
αμέτρητους καταρράκτες να χύνονται
στα αλπικά λιβάδια και τους παγετώνες να σχίζουν τα πανύψηλα γρανιτένια
βουνά. Προσπερνάμε πολλά πανέμορφα
καταφύγια και ανεβαίνουμε πάνω από
τα σύννεφα ώσπου στα 2.400 μέτρα φτάΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

νουμε στο parking, 150 περίπου μέτρα
κάτω από το καταφύγιο Edelweissspitze. Η πανοραμική θέα στις Άλπεις είναι
εκπληκτική και ανάμεσα στα σύννεφα
που τρέχουν, παίζει κρυφτούλι μαζί μας η
κορυφή του εντυπωσιακού και τρομακτικού βράχου του Grossglockner. Ανηφορίζουμε μέχρι το καταφύγιο Edelweissspitze στα 2.571 που είναι και η αφετηρία
της πρώτης μας πορείας στις Άλπεις. Το
μονοπάτι στην αρχή είναι έντονα κατηφορικό, σαθρό και κακοτράχαλο αλλά στη
συνέχεια βελτιώνεται. Παρακάμπτουμε
την κορυφή Kendlkopf στα 2.587 μ. και
συνεχίζουμε στο ευδιάκριτο μονοπάτι με
μπλε και κίτρινα αλπικά λουλούδια να
χρωματίζουν τις πλαγιές, τις μαρμότες
να τρέχουν να κρυφτούν στο διάβα μας
ενώ γύπες (είναι το μοναδικό σημείο των
Άλπεων που μπορεί να τους συναντήσει
κανείς) ανεμοπορούν στον καθάριο ουρανό ψηλά πάνω από τα κεφάλια μας. Σε
δυο ώρες περίπου φτάσαμε στην κορυ-

φή Baumgartlkopf στα 2.623 μ. με ένα
εντυπωσιακό, σχεδόν τρίμετρο, σιδερένιο
σταυρό αντί ορόσημου (αργότερα διαπιστώσαμε ότι ένας αντίστοιχος σταυρός
βρίσκεται σε κάθε κορυφή των Άλπεων).
Επιστρέψαμε από τα ίδια και μετά από 4
ώρες συνολικής πορείας απολαύσαμε την
μπίρα μας στην αυλή του καταφυγίου.
Στο λεωφορείο ο οδηγός μας, ο Νίκος,
με ενημέρωσε εμπιστευτικά για ένα μικρό πρόβλημα που ανέκυψε στο ψυγείο
του λεωφορείου. «Μια μικρή διαρροή που
όμως θα την αντιμετωπίσω προσθέτοντας
νερό όταν χρειάζεται» μου είπε. Στην εύλογη ανησυχία μου, μου απάντησε ότι
«έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε ως την Ελλάδα». Εφησυχασμένοι συνεχίσαμε την
διάσχιση του εθνικού δρυμού Tauern,
αλλά λίγα χιλιόμετρα πριν την κωμόπολη
Lienz έσκασε ξαφνικά το ψυγείο του λεωφορείου και χάσαμε όλα τα νερά. Ενός
κακού μύρια έπονται... Η κακοδαιμονία
μας δεν έχει τέλος.

Στην κορυφή Baungartlkopf (Α. Γιαννικόπουλος)
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Φτάνοντας στην κορυφή Sonnspitze (Θ. Μπαλτατζής)
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Σε χρόνο ντε-τε εμφανίστηκε η αυστριακή αστυνομία (είχε ειδοποιηθεί από
διερχόμενο μοτοσικλετιστή) και ευγενικά μας καθοδήγησε να παρκάρουμε με
ασφάλεια. Αμέσως μετά αφίχθη το συνεργείο καθαρισμού οδοστρώματος το οποίο
έπιασε αμέσως δουλειά και σε ελάχιστο
χρόνο είχε εξαφανίσει τα χυμένα στην
άσφαλτο υγρά.
Ο Ζορπίδης αντέδρασε άμεσα σαν άριστος επαγγελματίας. Μέσα σε μια ώρα
έφθασε επιτόπου, ναυλωμένο από το
πρακτορείο, λεωφορείο της περιοχής για
να μας παραλάβει. Αποχαιρετήσαμε προσωρινά το Νίκο και το ακινητοποιημένο
λεωφορείο του έως ότου επισκευασθεί
και συνεχίσαμε με τον νέο μας οδηγό,
τον παλαίμαχο Ρούντι, για το Kitsbühel.
Προς ιδιαιτέραν χαράν των επιβαινόντων το νέο μας λεωφορείο εκτός από
νερά διέθετε και μπίρες προς ένα ευρώ
μίαν εκάστην…
Η πόλη των 8.200 κατοίκων βρίσκεται
στο βορειοανατολικό Τιρόλο σε υψόμετρο 760 μ. και απέχει από το Innsbruck
95 χλμ. Το όνομά της σημαίνει «ύψωμα
των Chizzo» (οι Chizzo ήταν βαυαρικό
φύλλο που κατοικούσε στην περιοχή).
Ακολούθησε την ιστορία του Τιρόλο ανά
τους αιώνες και ενσωματώθηκε οριστικά
στην Αυστρία μετά τους Ναπολεόντειους
πολέμους με τη συνθήκη της Βιέννης.
Είχε την τύχη να περάσει από εκεί, το
1875, η σιδηροδρομική γραμμή Τιρόλο –
Σάλτσμπουργκ που έδωσε μεγάλη ώθηση
στην ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας και κατέστησε το Kitsbühel
ένα από τα πιο φημισμένα θέρετρα χειμερινών σπορ στην Ευρώπη. Σώθηκε ως εκ
θαύματος από τις καταστροφές των δυο
παγκοσμίων πολέμων και κράτησε με ευλάβεια το μεσαιωνικό χαρακτήρα της. Διαθέτει 170 χλμ. πιστών σκι και 500 χλμ.
πεζοπορικών διαδρομών.
Αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο
“Maria Theresia” στη συνέχεια βγήκαμε
για βολτίτσες στα γραφικά δρομάκια της
μεσαιωνικής πόλης και το βραδάκι μάς
βρήκε μοιρασμένους στα μπαρ, μπιστρό
και εστιατόρια της πλατείας να γευόμα-

στε αλμυρούτσικες αυθεντικές τιρολέζικες γεύσεις συνοδεία φυσικά μπίρας.
Την επομένη ξεκινήσαμε με το λεωφορείο του Ρούντι για την πρωτεύουσα του
Τιρόλο το Innsbruck (η γέφυρα του ποταμού Inn). Εκεί αφήσαμε την περιπατητική ομάδα με αρχηγό τον Δημήτρη
Χατζηθωμά που έχοντας σπουδάσει στο
πολυτεχνείο της πόλης ήταν ο ιδανικός
ξεναγός. Οι υπόλοιποι συνεχίσαμε ως το
προάστιο Igls και με την βοήθεια μιας
γόνδολας του lift ανεβήκαμε γρήγορα στα
1.970 μ. στο καταφύγιο Patscherkofelhaus. Από εδώ ξεκίνησε η δεύτερη πορεία μας στις Άλπεις. Προορισμός μας η
κορυφή Sonnspitze στα 2.639 μ. Αρχικά
βαδίσαμε σε φαρδύ μονοπάτι μέσα σε δάσος πανύψηλης ελάτης με πολλές μικρές
ομάδες ορειβατών να πηγαινοέρχονται.
Κάποια στιγμή την γαλήνη του τοπίου
τάραξε ο οξύς θόρυβος ενός ελικοπτέρου
που μας πλησίασε σε απόσταση αναπνοής ανάμεσα στα δένδρα και κατέβασε ένα
φορείο διάσωσης στον γκρεμό κάτω από
το μονοπάτι. Δεν είχαμε καθαρή εικόνα
και έτσι συνεχίσαμε την πορεία μας (το
βράδυ άκουσα στις ειδήσεις ότι σε τρία
διαφορετικά δυστυχήματα την ίδια μέρα
στην περιοχή σκοτώθηκαν 6 ορειβάτες).
Το μονοπάτι στένεψε και άρχισε να ανηφορίζει απότομα εγκαταλείποντας τα δένδρα πίσω του. Το τοπίο πλέον είχε γίνει
κυριολεκτικά αλπικό με τον ήλιο να μας
χτυπά αδυσώπητα. Πολλά καγκέλια μάς
ανέβασαν γρήγορα ψηλά και σε τρείς ώρες
είχαμε φτάσει στον σιδερένιο σταυρό της
κορυφής Sonnspitze. Απίστευτη, πανοραμική θέα σε μια θάλασσα από γρανιτένιες κορυφές. Κάτω από τα πόδια μας
κυλούσε ο ποταμός Inn, ο οποίος πριν
καταλήξει στον Δούναβη, διασχίζει την
μεγαλύτερη κοιλάδα του Τιρόλο από δυσμάς προς ανατολάς και χωρίζει το Innsbruck στα δυο. Επιστρέψαμε από τα ίδια
στο καταφύγιο όπου απολαύσαμε μια δροσερή μπίρα (κάποιοι πρόλαβαν να πιούν
και δεύτερη) πριν πάρουμε την τελευταία
γόνδολα για το Igls. Η πορεία των 16 χιλιομέτρων διήρκεσε 6 ώρες και καλύψαμε υψομετρική διαφορά +1.141 μέτρα.
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Άποψη του Innsbruck.
Στο δρόμο της επιστροφής με το λεωφορείο δεν χορταίναμε τις εικόνες από
την πανέμορφη Τιρολέζικη εξοχή και τα
υπερβολικά φροντισμένα χωριά της. Η
μια ώρα δρόμος ως το Kitsbühel πέρασε γρήγορα χωρίς να το καταλάβουμε. Το
βράδυ στην πλατεία απολαύσαμε εμβατήρια, πόλκες και βαλς από την πολυπληθή
τοπική ορχήστρα πνευστών που ντυμένη
με παραδοσιακές φορεσιές (ξέρετε τώρα,
πέτσινα κοντά παντελόνια με τιράντες
και καπέλα με φούντες από γένια αγριοκάτσικου) πίνοντας, τι άλλο, μπίρες.
Εντύπωση μας έκανε το ότι τόσο κατά
την είσοδο όσο και κατά την έξοδό τους
οι μουσικοί παιάνιζαν σε παράταξη παρέλασης.
Ξημέρωσε η Τετάρτη 22 Ιουλίου. Τον
Ρούντι και το λεωφορείο του αντικατέστησε ο Μάνφρεντ από το Kitsbühel με
άλλο λεωφορείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Innsbruck των 120.000 κατοίκων,
πρωτεύουσα του Τιρόλου και δυο φορές
22

διοργανώτρια των χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων (1964 και 1976). Θα ξεναγηθούμε στα μνημεία και θα περιπλανηθούμε στα μεσαιωνικά σοκάκια και τις
πλατείες του ιστορικού κέντρου.
Πρώτη στάση στον τρίκλιτο, γοτθικού
ρυθμού, καθεδρικό ναό Hofkirche (εκκλησία του δικαστηρίου) που κτίστηκε
από τον Φερδινάνδο Α΄ το 1563 όταν η
πόλη ήταν ακόμη πρωτεύουσα της δυναστείας των Αψβούργων, αυτοκρατόρων
της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
κενοτάφιο του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Α΄, παππού του Φερδινάνδου, πάνω
στο οποίο φαίνεται ο Μαξιμιλιανός να
προσεύχεται γονυπετής, περιστοιχιζόμενος από 28 υπερμεγέθη μπρούτζινα (που
με το χρόνο έχουν γίνει μαύρα) αγάλματα
ευρωπαίων βασιλιάδων και μελών της
οικογενείας του αυτοκράτορα (γι’ αυτό η
εκκλησία φέρει και το όνομα Schwarzmander-Kirche που σημαίνει «εκκληΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

σία των μαύρων ανδρών»). Η όλη σύνθεση είναι επιβλητική.
Ακολούθως επισκεφθήκαμε το κρατικό
μουσείο του Innsbruck όπου εκτίθενται
μεσαιωνικά χρηστικά εργαλεία, τοπικές
φορεσιές και αυθεντικοί χώροι ξύλινων
τιρολέζικων αγροτικών σπιτιών. Φυσικά
δεν παραλείψαμε να περπατήσουμε στον
κεντρικό πεζόδρομο με τα όμορφα αναγεννησιακά, μπαρόκ και ροκοκό κτίρια,
είδαμε την φημισμένη «Χρυσή στέγη»
(Goldenes Dachl) με τα 2.657 επιχρυσωμένα κεραμίδια να σκεπάζουν το μπαλκόνι όπου ξεκουραζόταν ο αυτοκράτορας
Μαξιμιλιανός, στο παλιό παλάτι, και απέναντί του τον ύψους 51 μέτρων «πύργο
της πόλης» (Stadtturm). Το περπάτημα
φέρνει δίψα, και ο καλύτερος τρόπος να
την σβήσουμε είναι η κρύα μπίρα όπερ
και εγένετο.
Το απογευματάκι αποχαιρετήσαμε το
όμορφο Innsbruck και επιστρέψαμε στο
Kitsbühel. Στο δρόμο μας συντρόφευε
μια ψιλή βροχούλα που αναζωογόνησε
την φύση και μας δρόσισε από τον κάμα-

το της ημέρας.
Στο ξενοδοχείο μας βρίσκουν τα ευχάριστα νέα. Το λεωφορείο μας επισκευάστηκε και ο οδηγός μας ο Νίκος αναπαύεται
στο δωμάτιό του. Όχι ότι είχαμε παράπονο από τους αυστριακούς οδηγούς, αλλά
όλη την ώρα ήμασταν με το «σεις» και με
το «σας», ενώ με τον Νίκο έχουμε γίνει
φιλαράκια.
Πρωί της Πέμπτης ξεκινήσαμε για την
Βαυαρία. Προορισμός μας το Füssen,
μια μικρή πόλη 14.000 κατοίκων σε απόσταση αναπνοής από τα αυστριακά σύνορα, που κεντρίζει το ενδιαφέρον και
μαγνητίζει τουρίστες από όλον τον κόσμο για το παραμυθένιο κάστρο-παλάτι
Neuschwanstein που βρίσκεται στην
περιοχή. Αρχικά ο βασιλιάς της Βαυαρίας Maximilian II, αδελφός του βασιλιά
της Ελλάδας Όθωνα, έκτισε το 1832 στον
λόφο ανάμεσα στις λίμνες Alpsee και
Schwansee το κάστρο Hohenschwangau. Στο κάστρο αυτό που είναι μεσαιωνικού ρυθμού, εμπνευσμένο από τον
γερμανικό μύθο του Lohengrin, μεγά-

Το κενοτάφιο του Μαξιμιλιανού Β΄ στη Hofkirche του Ίνσμπρουκ (Α. Γιαννικόπουλος)
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Στο Füssen όλη η ομάδα του σ.ε.ο (Θ. Μπαλτατζής).
λωσε και ο διάδοχος του θρόνου Λουδοβίκος (Ludwig II) αποκαλούμενος
και τρελός βασιλιάς ή βασιλιάς των παραμυθιών. Μετά την στέψη του αποφάσισε να φτιάξει το δικό του κάστρο στον
απέναντι λόφο και σε εμφανώς ψηλότερο σημείο. Εμπνευσμένος από τον φίλο
του συνθέτη Richard Wagner και τον
μύθο των Nibelungen κατασκεύασε το
παραμυθένιο κάστρο Neuschwanstein
σε νέο-γοτθικό ρυθμό με επιρροές από
το Βυζάντιο (η αίθουσα του θρόνου μοιάζει με την Αγία Σοφία της Κων/πολης).
Το έργο κόστισε τόσο πολύ που οδήγησε
την πλούσια Βαυαρία στα όρια της χρεοκοπίας και ανάγκασε το 1886 την κυβέρνηση να κηρύξει τον μονάρχη έκπτωτο.
Το εντυπωσιακό κάστρο που όμοιό του
δεν έχω ξαναδεί, έγινε παγκόσμια γνωστό όταν χρησιμοποιήθηκε σαν πρότυπο
στην ταινία του Walt Disney «Η ωραία
κοιμωμένη».
Στα parking επικρατεί χάος, δεν πέφτει
ούτε καρφίτσα. Στους δρόμους το αδια24

χώρητο, στα μαγαζάκια με τα σουβενίρ
ατέλειωτες ουρές, αμέτρητοι οι Γιαπωνέζο-κορεατο -κινέζοι, λες και έγινε απόβαση από την Άπω Ανατολή.
Ανηφορίσαμε αρχικά για το κάστρο του
Μαξιμιλιανού Β’ το Hohenswangau
όπου φθάσαμε μετά από 20 λεπτά. Όμορφο κάστρο, δεν λέω, αλλά την παράσταση έκλεβε η θέα προς το κάστρο του γιού
του Λουδοβίκου Β’. Η ατμόσφαιρα μύριζε βροχή και φύγαμε γρήγορα για να
προλάβουμε να δούμε και το κάστρο της
ωραίας κοιμωμένης που απείχε μια ώρα
με τα πόδια. Όσο πλησιάζαμε ο κόσμος
πλήθαινε και όταν φθάσαμε βρήκαμε
κοσμοπλημμύρα. Περιηγηθήκαμε στην
εσωτερική αυλή του κάστρου αλλά ούτε
λόγος για ξενάγηση στο εσωτερικό του
διότι η ουρά ήταν ατέλειωτη. Δεν παραλείψαμε βέβαια να επισκεφθούμε την
σιδερένια γέφυρα, πάνω από ένα βαθύ
ρέμα, από όπου έχει κανείς την καλύτερη
θέα προς το κάστρο και αφού βγήκαν οι
απαραίτητες φωτογραφίες επιστρέψαμε
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το κάστρο Neuschwanstein
(Α. Γιαννικόπουλος)
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Xαρακτηριστική πρόσοψη στο Mitterwald.
στο λεωφορείο. Όταν μετρηθήκαμε και
βρεθήκαμε όλοι παρόντες, δεν το πίστευα. Ήταν θαύμα που δεν χάθηκε κανείς. Αποχαιρετήσαμε το Füssen με ανάμεικτα αισθήματα. Εντυπωσιακά ήταν τα
κάστρα και παραμυθένια, όμορφοι και
οι δασωμένοι λόφοι που τους χώριζαν
πεντακάθαρες λίμνες, αλλά αυτή η πολυκοσμία δεν αντέχεται, τα χαλάει όλα. Δεν
κάτσαμε ούτε για φαγητό.
Στην επιστροφή όμως πεινάσαμε. Και
βρήκαμε ένα εκπληκτικό γερμανικό χωριό κοντά στα σύνορα της Αυστρίας, το
Mittenwald, αγαπημένο προορισμό
των Γερμανών από ότι φάνηκε, με πολλά
εστιατόρια στον κεντρικό πεζόδρομο και
σπίτια αιώνων με εξαιρετικές νωπογραφίες – φρέσκα στις προσόψεις τους. Σε
τέτοιο περιβάλλον ταιριάζουν λουκάνικα
και μπίρες. Η βροχή άρχισε όταν αποχαιρετήσαμε τη Γερμανία και μας συνόδεψε
ως το ξενοδοχείο όπου κατά την άφιξή
μας είχαμε και ένα πολύ ευχάριστο νέο:
Και οι 12 της ομάδας του Grossglockner
26

έφτασαν στο τελευταίο καταφύγιο πριν
την κορυφή στα 3.444 μ. και ότι την επομένη θα επιχειρήσουν να κατακτήσουν
την κορυφή. Εμείς από τη μεριά μας απολαύσαμε την τελευταία μας βραδιά στο
όμορφο και φιλόξενο Kitsbühel.
Νωρίς το πρωί της επομένης ξεκινήσαμε
για το Salzburg, την πόλη του «λευκού
χρυσού» όπως έλεγαν το ορυκτό αλάτι στην κεντρική Ευρώπη, την πόλη του
Μότσαρτ και του περίφημου φεστιβάλ
κλασικής μουσικής, την πόλη εκ των ων
ουκ άνευ του παγκόσμιου τουρισμού. Με
πληθυσμό 150.000 κατοίκους είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού
κρατιδίου της Αυστρίας στην οποία ενσωματώθηκε το 1816 μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους. Έδρα των πριγκίπων - αρχιεπισκόπων της καθολικής
εκκλησίας από το 962 μ. Χ. υπήρξε ουσιαστικά ένα ανεξάρτητο πριγκιπάτο που
κατάφερε να παραμείνει ουδέτερο παρ’
όλον τον πλούτο που συσσώρευε από την
πώληση του αλατιού συγκριτικά με την
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

μικρή του στρατιωτική δύναμη, χάρις
στη διπλωματία των ηγετών του και στο
απόρθητο κάστρο του.
Συναντηθήκαμε με τον ξεναγό μας στο
γκισέ των εισιτηρίων για το τρενάκι που
θα μας ανέβαζε στο οχυρό που δεσπόζει
πάνω από το Salzburg, το «Festung Hohensalzburg». Ψηλός, λιπόσαρκος, με
γαμψή μύτη κέρδισε αμέσως την εμπιστοσύνη μας όταν κατάφερε να αγοράσουμε εισιτήρια εισόδου στο κάστρο στη
μισή σχεδόν τιμή. Το τρενάκι μας πέταξε
στην κυριολεξία στο οχυρό που κατασκευάστηκε το 1077 και ενισχύθηκε το
1500 από τον αρχιεπίσκοπο Leonhard
von Keutschach. Θεωρείται από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και κανείς ποτέ
δεν κατάφερε να το εκπορθήσει. Δεν είχε
ποτέ πρόβλημα νερού λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων στην περιοχή που
οφείλονται στη συσσώρευση νεφών όταν
αυτά συναντούν τις παρακείμενες ψηλές
κορυφές των Άλπεων. Τα όμβρια συγκεντρώνονταν από τις ειδικά γι’ αυτόν το
σκοπό διαμορφωμένες στέγες του οχυρού
και μέσω υδρορροών οδηγούνταν σε μια

μεγάλη υπόγεια κιστέρνα κάτω από την κεντρική αυλή που δεν άδειαζε ποτέ, καθώς
στο Salzburg βρέχει σχεδόν κάθε μέρα.
Επιστρέψαμε με το ίδιο τρενάκι στην παλιά πόλη και κατευθυνθήκαμε στον καθεδρικό ναό, το σημαντικότερο δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της πόλης
που θεμελιώθηκε από τον άγιο Rupert
το 774 και ξανακτίστηκε το 1181 μετά
από πυρκαγιά. Είναι η πρώτη μπαρόκ
εκκλησία που κτίστηκε βόρεια των Άλπεων και εντυπωσιάζει με την υπέροχη
πρόσοψη και τον ωραίο τρούλο. Συνεχίσαμε τον περίπατο στην παλιά πόλη, διασχίσαμε τον πιο γνωστό πεζόδρομο του
Salzburg Getreidegasse όπου βρίσκεται
και το σπίτι που γεννήθηκε, το 1769, το
παιδί- θαύμα της κλασικής μουσικής
Wolfgang Amadeus Mozart. Περάσαμε πάνω από τον Salzach, τον ποταμό
που διατρέχει την πόλη και καταλήξαμε
στο παλάτι Mirabell με τους υπέροχους
μπαρόκ κήπους του. Το παλάτι κτίστηκε
έξω από τα μεσαιωνικά τείχη το 1606
από τον πρίγκιπα-αρχιεπίσκοπο Wolf
Dietrich Von Raitenau για την ερωμέ-

Προς την κορυφή Plassen (Ν. Παπαδόπουλος)
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νη του Salome Alt.
Μετά την εξαιρετική ξενάγηση επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο όπου δεχτήκαμε ένα
ευχάριστο τηλεφώνημα από την ορειβατική ομάδα υψηλού βουνού: Οι 7 από τους
12 που είχαν ανεβεί στο τελευταίο καταφύγιο, κατέκτησαν την κορυφή των Αυστριακών Άλπεων και τώρα κατέβαιναν
στην κοιλάδα του Kals. Συγχαρητήρια στα
παιδιά και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους.
Για την βραδινή μας έξοδο εμπιστευτήκαμε την παρότρυνση, με κλείσιμο του ματιού, του ξεναγού. Η φράση κλειδί ήταν
“Augustiner Braü Kloster Mülln”. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε λίγο να το
βρούμε γιατί ψάχναμε σε λάθος μέρος.
Κανείς δεν πίστευε ότι πίσω από μια
απλή κατά τα άλλα πόρτα κρυβόταν η ζυθοποιία των Αυγουστίνων μοναχών. Από
το 1621 παράγεται εδώ εξαιρετική μπίρα
με μια καλά φυλαγμένη μυστική συνταγή και ωριμάζει σε ξύλινα βαρέλια. Επτά
τεράστιες αίθουσες και ένα ευρύχωρος
κήπος με τραπεζοκαθίσματα “Unter den
linden” (κάτω από τις φλαμουριές) φιλοξενούν τους προσερχόμενους. Η περίφημη αυτή μπίρα προσφέρεται σε bierkrug
(πορσελάνινες κούπες) μισού και ενός λίτρου, και μπορεί κανείς να τη συνοδεύσει
με ποικιλία από τοπικές λιχουδιές, που
επιλέγει από δεκάδες μικρά καταστήματα
εντός του κτιρίου. Και σε άλλα τέτοια.
Το Σάββατο φορέσαμε τα ορειβατικά μας
και φύγαμε για το Salzkammergut.
Προορισμός μας ένα από τα ομορφότερα χωριά της Αυστρίας και τουριστική
ατραξιόν το Hallstatt που βρίσκεται στις
όχθες της ομώνυμης λίμνης Hallstatter
see. Στο βουνό πάνω από το χωριό βρίσκονται τα αρχαιότερα αλατωρυχεία
της Ευρώπης. Οι πρώτες ενδείξεις κατοίκησης της περιοχής από τον άνθρωπο
ανάγονται περί το 5.000 π.Χ. στη λίθινη
εποχή ενώ τα πρώτα ίχνη εξόρυξης αλατιού στα 1.500 π.Χ. την εποχή του χαλκού, ενώ την εποχή του σιδήρου περί το
800 π.Χ, αναπτύχθηκε ο λεγόμενος «πολιτισμός του Χάλστατ».
Ξεκινήσαμε να ανηφορίζουμε στο φαρδύ, σκιασμένο από την πυκνή βλάστη28

ση, μονοπάτι που οδηγούσε στα αλατωρυχεία. Σε μια ώρα ήμασταν επάνω και
μπαίναμε στις σήραγγες. Περάσαμε υπόγειες λίμνες, είδαμε σε ολόγραμμα την
ιστορία των ορυχείων, κάναμε αγώνες
σε τεράστιες ξύλινες τσουλήθρας, αναπτύσσοντας φοβερές ταχύτητες, και στο
τέλος μια ηρωική έξοδο καβάλα σε βαγονέτα. Για μας ήταν κάτι πρωτόγνωρο, για
όσους είχαν όμως επισκεφθεί πριν από
2 χρόνια τα αλατωρυχεία της Πολωνίας
τους φάνηκαν συγκριτικά φτωχά.
Μετά τα αλατωρυχεία συνεχίσαμε την
ανάβαση στο μονοπάτι για την κορυφή
Plassen 1.963 μ. αλλά λόγω έλλειψης χρόνου αποφασίσαμε να γυρίσουμε πίσω. Ο
ουρανός μαύρισε απότομα και τώρα το
στοίχημα ήταν αν θα προλάβουμε να φθάσουμε στο χωριό. Η βροχή μας βρήκε να
πίνουμε μπίρα στις όχθες της λίμνης και
μας τα χάλασε στο καλύτερο σημείο (το
ποτήρι μου είχε γεμίσει νερό). Στο Salzburg η βροχή συνεχίστηκε όλο το βράδυ.
Είπα και εγώ, δυο βραδιές στην συγκεκριμένη πόλη χωρίς βροχή δεν γίνεται…
Κάπου εδώ τελειώνει και η εκδρομή μας.
Την Κυριακή το πρωί ξεκινήσαμε για το
Bad Gastein από όπου παραλάβαμε την
ορειβατική ομάδα. Τα αισθήματά τους
ήταν ανάμεικτα, οι 7 ήταν τρισευτυχισμένοι και πετούσαν ακόμη στα σύννεφα για
την κατάκτηση του Grossglockner ενώ
οι υπόλοιποι 5 παρέμεναν λυπημένοι
που ξέμειναν στο καταφύγιο στα 3444
μ. λίγο πριν την κορυφή. Είναι όλοι τους
όμως άξιοι συγχαρητηρίων και το θερμό
χειροκρότημα όλων μας ήταν από καρδιάς. Και οι 12 μας έκαναν περήφανους.
Ακολούθησε η επιστροφή με πολλά σύνορα, έρευνες ταυτοτήτων και μικρο-μπαξίσια του οδηγού μας εν είδει γρηγορόσημου μέχρι το Βελιγράδι. Αν και ήταν
η τελευταία βραδιά της εκδρομής, ήμουν
τόσο κουρασμένος που μετά το φαγητό
έπεσα για ύπνο. Κάποιοι χαλκέντεροι έμαθα όμως ότι πάλι ξεφάντωσαν με μπίρες.
Όμως φτάνουν οι μπίρες, από αύριο μόνο
ρετσίνα….
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Άποψη του Hallstatt (Θ. Μπαλτατζής)
Augustiner Braü Kloster Mülln (Ν. Παπαδόπουλος)
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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 2015
ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
03-10-15
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
04-10-15

ΟΡΛΙΑΚΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
Όρλιακας (1,453 μ.)
Γεφύρι Πορτίτσας
Αβδέλα-Βασιλίτσα

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ ΔΣ

(υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου)

ΒΙΤΣΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-10-15

από Δροσοπηγή (935 μ.)
Φαλακρό (1.595 μ.)
Νυμφαίο (1.350 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ώρες πορείας: 5
Υ.Δ. 660μ. - Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κατερίνα
Τσιακάλη
✪ Δημήτρης
Μάρδας

ΒΟΥΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
18-10-15

Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Παλαιόκαστρο (911 μ.)
κορυφή Ντρισινίκος (1.863 μ.)
μουσείο Μακ. Αγώνα Χρωμίου
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ώρες πορείας: 8- Υ.Δ. 952 μ. - Β.Δ. 2
Β) ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ
από Παλαιόκαστρο (911 μ.)
Διάσελο (1.440 μ.) -Μεσιανό Νερό
μουσείο Μακ. Αγώνα Χρωμίου
Ώρες πορείας: 6- Υ.Δ. 539 μ. - Β.Δ. 1

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
24-10-15
ΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
28-10-15

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
VRATSA - ΑΙΜΟΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Νίκη
Κακουλίδου

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΠΙΝΟΒΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
01-11-15

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης
Πάρις
✪ Βιολιτζόπουλος
Νίκος

από Αετοχώρι (700 μ.)
Βίσογκραντ (2.138 μ.)

Ώρες πορείας: 8
Υ.Δ. +1.477, - Β.Δ. 3
ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-11-15

Α)ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γκορτσιά (1.070 μ.)
Στράγκο (1.780 μ.)
Γομαρόσταλο (1.768 μ.)
Πριόνια (1.065 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ώρες πορείας: 7
Υ.Δ. 1,150 μ. - Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπατζάκης
Νίκος
✪ Κακουλίδου
Νίκη

Β)ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γκορτσιά (1.070 μ.)
καταφ. Πετρόστρουγκας (1.925 μ.)
Ώρες πορείας: 5
Υ.Δ. 1,050 μ. - Β.Δ. 2
ΚΙΣΣΑΒΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
15-11-15

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσακιρίδης
Σάββας
✪ Κούγκας
Γεώργιος

από Στόμιο (23 μ.)
καταφύγιο (1.500 μ.)
Καρίτσα (260 μ.)
Ώρες πορείας: 7
Υ.Δ. +1.477, -1.240 μ. - Β.Δ. 2-3
ΜΠΕΛΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-11-15

από Άνω Πορόια (480 μ.)
Κιούζι Γκιόλ,
στρατιωτ. νοσοκομείο, Ορόσημο,
κορυφή Καρτάλι (1.895 μ.)
Ώρες πορείας: 8
Υ.Δ. 1.415 μ. - Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ανέστης
Γιαννικόπουλος
✪ Παναγιώτης
Τσιλιμιγκάκης

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
29-11-15
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από Παλιοδέρβενο Λιβαδιού
(1.038), Τρόχαλος (1.521 μ.)
Βουλγάρα (1.681 μ.)
Αγ. Δημήτριος (770 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ώρες πορείας: 8
Υ.Δ. 960 μ. - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Βαμβακάς
Μιχάλης
✪ Βαμβακάς
Βαγγέλης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
06-12-15

από Κοκκινοπλό (1.123 μ.)
Σταλαγματιά (1.488 μ.)
κορυφή Σμέος (2.087 μ.)
Ώρες πορείας: 6-7,
Υ.Δ. 1.131 μ. - Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτριος
✪ Ελευθεριάδης
Χρήστος

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
13-12-15

Από Αϊ Γιάννη Λιτόχωρου (600 μ.)
Σκανταλιάρα (830 μ.)
Δάσος Μάλτας (1.768 μ.)
Πριόνια (1.388 μ.)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουλτούκης
Σπύρος

Ώρες πορείας: 7– Υ.Δ. 890 μ. - Β.Δ. 2

ΒΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
20-12-15

από Λουτρά Πόζαρ (400 μ.)
κορυφή Μπουρίκα (1.631 μ.)
Ώρες πορείας: 6-7,
Υ.Δ. 1.231 μ. - Β.Δ. 3

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ
24-12-15
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
27-12-15

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Τετραήμερο Χριστουγέννων
στο ΠΕΡΤΟΥΛΙ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γκόλης
Βαγγέλης
✪ Πιπιλιαγκόπουλος
Νίκος

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΠΑΪΚΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-01-16

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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιρίκας
Απόστολος
✪ Τσιακάλη
Κατερίνα

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παλιοχώρι Καστανερής (1.100 μ.)
Γκόλα Τσούκα (1.647 μ.)
Ώρες πορείας: 4, Υ.Δ. 547 μ. - Β.Δ. 1

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ
10-01-16

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-01-16

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-01-16

34

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

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

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

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΣ
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Κωτούλας
Κώστας
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΠΙΕΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
31-01-16

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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουκουτσίλης
Φίλιππος
✪ Παπαδόπουλος
Νίκος

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Μηλιά (1.000 μ.)
Πέντε Πύργοι (1.705 μ.)
Ώρες πορείας: 5– Υ.Δ. +705, - Β.Δ. 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
ΣΑΒΒΑΤΟ
24-10-15
ΩΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
28-10-15

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
VRATSA
Αναρρίχηση στα βράχια
Lakatnishkite

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ενιαιο συστημα καθορισμου βαθμου δυσκολιασ διαδρομων
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο καταρράκτης στα Θεοδώριανα
(Θ. Μπαλτατζής).
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΓΕΙΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

Η χαρά και οι εμπειρίες που αξιωνόμαστε οι
ορειβάτες - πεζοπόροι να βιώσουμε χάρη στη
δραστηριότητά μας στη φύση, είναι μοναδικές.
Κάθε βήμα μάς αποκαλύπτει ένα καινούργιο
τοπίο, εξωτερικό αλλά και εσωτερικό. Δέος
είναι επίσης το κυριότερο συναίσθημα
που μπορεί να έχουμε, όταν μας δοθεί η
δυνατότητα να εξερευνήσουμε και μια άλλη
διάσταση της φύσης, αυτήν του κόσμου που
βρίσκεται «κάτω από τα πόδια» μας.
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Τ

α «υπόγεια διαμερίσματα» της
Γης τα οποία μπορούμε να
επισκεφθούμε, τα ονομάζουμε σπήλαια. Κάποια απ’ αυτά
μπορεί να είναι οριζόντια και
άλλα κάθετα (βάραθρα). Απαραίτητη προϋπόθεση για να επισκεφθούμε και τα
οριζόντια και τα κάθετα σπήλαια είναι
να φοράμε κράνος και, φυσικά, να διαθέτουμε οπωσδήποτε τουλάχιστον δύο
φωτιστικά μέσα (φακούς) με αρκετές
μπαταρίες! Επίσης είναι πολύ χρήσιμο
να φοράμε μια ολόσωμη φόρμα από ένα
ανθεκτικό (στην υγρασία αλλά και στη
σκληρή χρήση) υλικό, όπως είναι η cordura. Για να επισκεφθούμε ένα βάραθρο
χρειαζόμαστε επιπλέον και ειδικό εξοπλισμό όπως σχοινιά, πλακέτες, κρίκους
και σπηλαιολογική ζώνη με όλα της τα
εξαρτήματα (καταβατήρα, φρένο χειρός,
φρένο στήθους, λανιέρα). Τα σπηλαιολογικά υλικά είναι πλέον πολύ αξιόπιστα
και όπως είναι φυσικό η τεχνολογία αλλά
και οι τεχνικές χρήσης τους συνεχώς εξελίσσονται.
Η σπηλαιολογία είναι η επιστήμη που
ασχολείται με τη μελέτη των σπηλαίων,
δηλαδή τη γένεση, την ιστορία, τη δομή,
τη μορφολογία, τις ιδιότητες και το οικοσύστημά τους. Η σύγχρονη σπηλαιολογία
συνδυάζει γνωστικά αντικείμενα διαφόρων επιστημών, όπως της γεωλογίας,
χημείας, τοπογραφίας, παλαιοντολογίας,
ανθρωπολογίας, υδρολογίας, βιολογίας
και ιατρικής.
Η καθιέρωση της σπηλαιολογίας ως διακριτού τομέα μελέτης ξεκίνησε κατά τα
μέσα του 19ου αιώνα. Ο Γάλλος Édouard
-Alfred Martel (1859-1938) ο οποίος
και θεωρείται «πατέρας» της σύγχρονης
σπηλαιολογίας, ίδρυσε το 1895 στην Γαλλία την πρώτη Σπηλαιολογική Εταιρεία.
Στην Ελλάδα οι πρώτες καταγεγραμμένες
σπηλαιοεξερευνήσεις είναι αυτές του
Γερμανού Fendler στο σπήλαιο Καταφύκι της Κύθνου το 1841. Ορόσημο για την
ελληνική σπηλαιολογία είναι η ίδρυση
της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας (ΕΣΕ) από τους Γιάννη και Άννα Πετροχείλου και τους συνεργάτες τους, το
40

Νοέμβριο του 1950 στην Αθήνα. Αργότερα ιδρύθηκαν παραρτήματα της ΕΣΕ
στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), στην
Κρήτη (Ηράκλειο), στη Δυτική Κρήτη
(Ρέθυμνο), στα Δωδεκάνησα (Ρόδο), στην
Βοιωτία, και στη Μεσσηνία. Εκτός όμως
από την ΕΣΕ υπάρχουν και άλλοι σπηλαιολογικοί σύλλογοι, οι περισσότεροι
στην Αττική, αλλά και αλλού (ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο,
ΣΠ.Ο.Κ, Σ.ΕΛ.Α.Σ, Ευπαλίνος κ.α.). Στη
Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται από το
2010 και η Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Πρωτέας».
Στη χώρα μας υπάρχουν πάνω από
10.000 σπήλαια. Τα περισσότερα και βαθύτερα από αυτά βρίσκονται στην Κρήτη.
Τα πρωτεία διεκδικεί ο Γουργούθακας, με
βάθος 1208 m, που βρίσκεται στα Λευκά
όρη της Κρήτης. Στη Μακεδονία το βαθύτερο σπήλαιο είναι η Χιονότρυπα του
Μενοίκιου όρους των Σερρών σε υψόμετρο 1650 m με βάθος 166 m. Το συνολικό του μήκος είναι 197m. Το συνολικό
μήκος ενός βαράθρου είναι βέβαια μεγα-

λύτερο από το συνολικό του βάθος, γιατί
ένα βάραθρο δεν έχει τη μορφολογία ενός
απλού πηγαδιού ώστε η κατάβασή του να
είναι μονοκόμματη, αλλά υπάρχουν πολλές, μικρές ή μεγάλες, οριζόντιες ή με διάφορες κλίσεις, παρακάμψεις στην κάθετη διαδρομή. Γι΄αυτό και στη διαδικασία
κατάβασης ενός βαράθρου χρειάζεται να
γίνουν και οι αντίστοιχες αλλαγές στην
πορεία του σχοινιού πάνω στο οποίο δενόμαστε και κατεβαίνουμε.
Ο πιο έμπειρος σπηλαιολόγος της απο-
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στολής είναι αυτός που θα αναλάβει να
κάνει το «αρμάτωμα» του σπηλαίου.
Δηλαδή αυτός που, κατεβαίνοντας, θα
τοποθετήσει τις πλακέτες με τους κρίκους τους. Πάνω σ΄αυτούς τους κρίκους
ασφαλίζεται το σχοινί, στο οποίο είναι
κι ο ίδιος δεμένος. Φυσικά η μια άκρη
του σχοινιού είναι στέρεα δεμένη στην
είσοδο του σπηλαίου, ενώ το υπόλοιπο
σκοινί, που ξετυλίγεται σιγά-σιγά καθώς
ο σπηλαιοεξερευνητής κατεβαίνει στο
βάραθρο, το κουβαλάει πάνω του μέσα σε
ένα σακίδιο. Μόλις κατέβει στον πυθμένα
ακολουθούν και οι υπόλοιποι σπηλαιοεξερευνητές (οι οποίοι δεν έχουν παρά να
ακολουθήσουν την πορεία του ήδη τοποθετημένου σχοινιού ώστε να «πατήσουν»
το βαθύτερο σημείο του βαράθρου). Κατά
την επιστροφή, ο τελευταίος που θα ανέ42

βει στην επιφάνεια θα κουβαλήσει μαζί
του το σχοινί και όλα τα υλικά (πλακέτες,
κρίκους, καραμπίνερ, ιμάντες) που χρειάστηκαν για το «αρμάτωμα». Η διαδικασία
είναι σχετικά χρονοβόρα, τόσο περισσότερο μάλιστα, όσο μεγαλύτερο ή πολυπλοκότερο είναι το βάραθρο. Επίσης μερικές
φορές μπορεί να είναι και λίγο κουραστική, όταν συμβεί να υπάρχουν πολλές
αλλαγές στην κατεύθυνση τού σχοινιού.
Αλλά η όλη διαδικασία αξίζει τον κόπο!
Τι μπορεί να μας προσφέρει η σπηλαιοεξερεύνηση; Υπάρχει βέβαια το καθαρά
τεχνικό μέρος της κατάβασης ενός βαράθρου, ή ακόμη και της βάδισης σε ένα
οριζόντιο σπήλαιο, όπου αναπτύσσουμε
τις ικανότητές μας στη σπηλαιοαναρρίχηση ή/και στην προσαρμογή του σώματός μας σε ένα ιδιαίτερο πεδίο. Αλλά
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το πιο ενδιαφέρον και συγκινητικό, αυτό
που πράγματι μας γεμίζει δέος, είναι ότι
βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από αυτό της καθημερινότητας.
Αρκεί να σκεφτούμε ότι μέσα σε ένα
σπήλαιο επικρατεί (εκτός από την περιοχή που βρίσκεται κοντά στην είσοδό
του), το απόλυτο σκοτάδι και η απόλυτη
σιωπή! Οι μόνοι ήχοι που ακούμε είναι
οι ήχοι που παράγουν τα σώματά μας και
οι κινήσεις μας! Μπορεί να ακούσουμε
βέβαια και τους ήχους των νυχτερίδων
που, ενοχλημένες από την παρουσία μας,
πετούν ανήσυχες. Οι νυχτερίδες είναι
μάλλον παρεξηγημένα θηλαστικά. Η υπόστασή τους είναι φορτωμένη με φοβίες,
μύθους, θρύλους και παραδόσεις, που οι
περισσότερες λειτουργούν επιζήμια γι’
αυτές (πόσοι, ακόμη και στην εποχή μας,
δεν έχουν κυνηγήσει και σκοτώσει μια
νυχτερίδα για να πάρουν το «κοκκαλάκι»
της!). Η αλήθεια όμως είναι ότι πρόκειται
για πάρα πολύ χρήσιμα ζώα και για μας,
τους ανθρώπους, και για το συνολικό οικοσύστημα στο οποίο εντάσσονται. Βγαίνουν κάθε βράδυ έξω από το σπήλαιο για
να τραφούν και μπορούν να φάνε τόσα
έντομα όσα το βάρος τους (από 3 έως 9
gr, που αντιστοιχούν σε 3000 έντομα!).
Επιπλέον, από τα κόπρανά τους, το «γουανό», συντηρείται όλο το οικοσύστημα
του σπηλαίου!
Μέσα στο σπήλαιο δεν ζουν μόνο νυ-

χτερίδες, αλλά και άλλοι οργανισμοί.
Κάποιοι απ’ αυτούς (πουλιά, βατράχια,
φίδια, σκορπιοί, ποντίκια, νυχτοπεταλούδες, μύγες, κουνούπια κ.α.) το χρησιμοποιούν μόνο ως κατοικία τους και βγαίνουν έξω για να βρουν τροφή (όπως και
οι νυχτερίδες). Αυτοί οι οργανισμοί ονομάζονται τρωγλόξενοι. Υπάρχουν όμως
και άλλοι οργανισμοί (αράχνες, ψευδοσκορπιοί, σκαθάρια, διπλόποδα ή μυριάποδα (σαρανταποδαρούσες), ισόποδα, σαλαμάνδρες, κ.α.) που μπορούν να
επιβιώσουν τόσο μέσα στο σπήλαιο όσο
και έξω απ’ αυτό αλλά έχουν επιλέξει να
περάσουν όλη τους τη ζωή στο σπήλαιο.
Αυτοί ονομάζονται τρωγλόφιλοι. Όμως
οι πραγματικοί κάτοικοι των σπηλαίων
είναι τα τρωγλόβια πλάσματα (αρθρόποδα, ισόποδα, δίπλουρα, γαστερόποδα (σαλιγκάρια), μικρά αμφίβια ζώα, καρκινοειδή και ψάρια). Αυτά περνούν όλη τους τη
ζωή βαθιά μέσα στο σπήλαιο και είναι
πλήρως προσαρμοσμένα στο περιβάλλον
αυτό. Είναι τυφλά, κουφά, λεπτοκαμωμένα, σχεδόν διαφανή και έτσι εξελιγμένα
ώστε να καταναλώνουν ελάχιστη ποσότητα ενέργειας, γιατί μέσα στο σπήλαιο
η τροφή είναι δυσεύρετη. Έχουν όμως τέλεια αναπτυγμένη την αίσθηση της αφής
(μέσω π.χ. κεραιών ή τριχιδίων στο σώμα
τους), ώστε να εντοπίζουν την σπάνια
τροφή τους και είναι ικανά να περάσουν
σχεδόν τη μισή ζωή τους νηστικά. Το
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πιο εντυπωσιακό από αυτά είναι η τρωγλόβια σαλαμάνδρα «Πρωτέας», που ζει
σε λίγα μόνο σπήλαια στη ΝΑ Ευρώπη.
Φυτά, βέβαια, δεν υπάρχουν στα σπήλαια
γιατί δεν υπάρχει φως. Μπορεί όμως να
συναντήσουμε μήκυτες, οι οποίοι είναι
αποικοδομητές, τρέφονται δηλαδή με οργανικά υπολείμματα. Επίσης, αν η οροφή
του σπηλαίου είναι σχετικά κοντά στην
επιφάνεια του εδάφους, μπορεί να υπάρχουν ρίζες από τα δέντρα στην οροφή του
σπηλαίου. Κάθε σπήλαιο αποτελεί από
μόνο του ένα μοναδικό και ειδικό οικοσύστημα με την μελέτη του οποίου ασχολείται ένας ιδιαίτερος κλάδος των βιολογικών επιστημών, η σπηλαιοβιολογία.
Κάθε σπήλαιο έχει γεννηθεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, σε ειδικές κλιματογεωλογικές συνθήκες και σε διαφορετικές γεωλογικές περιόδους. Γι΄ αυτό και κάθε σπήλαιο έχει το δικό του σπηλαιοδιάκοσμο.
44

Σταλακτίτες, σταλαγμίτες, κολώνες, κουρτίνες, δίσκοι, καταρράκτες, γκουρ, κοράλλια, μαργαριτάρια, ελικτίτες, εκκεντρίτες,
είναι μερικά μόνο από τα σπηλαιοθέματα που θα συναντήσουμε σε ένα ζωντανό, πλούσια διαμορφωμένο σπήλαιο. Τα
σπήλαια δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση του νερού με τα ασβεστολιθικά πετρώματα. Το νερό της βροχής
καθώς πέφτει στο έδαφος ενώνεται με το
διοξείδιο του άνθρακα και έτσι σχηματίζεται ανθρακικό οξύ. Αυτό αντιδρά με το
ασβεστιτικό πέτρωμα και σχηματίζεται το
ανθρακικό ασβέστιο. Αυτό είναι το υλικό των σπηλαιοθεμάτων. Βέβαια καθώς
ρέει το νερό, αλληλεπιδρά και με άλλα
πετρώματα εκτός από τον ασβεστόλιθο
και γι’ αυτό τα σπηλαιοθέματα μπορεί
να έχουν διάφορες χρωματικές αποχρώσεις του άσπρου, μαύρου, κόκκινου, πράσινου και κίτρινου. Για να καταφέρουμε
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να αποτυπώσουμε σε φωτογραφία αυτό
το πολύ ιδιαίτερο και εντυπωσιακό περιβάλλον χρειαζόμαστε ειδικό φωτογραφικό εξοπλισμό (και προφύλαξή του από
την υγρασία!). Μέσα στο σπήλαιο υπάρχει σχεδόν 100% υγρασία και σταθερή
θερμοκρασία, που αντιστοιχεί στη μέση
ετήσια θερμοκρασία της περιοχής στην
οποία βρίσκεται.
Η μέχρι τώρα αναφορά στα σπήλαια αφορούσε σε μια μόνο κατηγορία σπηλαίων,
αυτά που όπως αναφέρθηκε δημιουργούνται από τη δράση του νερού στα ασβεστολιθικά πετρώματα. Τα σπήλαια αυτά
είναι τα πολυπληθέστερα –στη χώρα μας
αποτελούν πάνω από το 90% των υπαρχόντων σπηλαίων. Ονομάζονται σπήλαια χημικής διάβρωσης ή καρστικά. Υπάρχουν όμως κι άλλες κατηγορίες
σπηλαίων. Η κατηγοριοποίησή τους έχει
να κάνει με την διαδικασία σπηλαιογένεσης, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο
σχηματίζονται. Τα διακρίνουμε σε τεκτονικής προέλευσης (ρήγματα), σε μαγματικής προέλευσης (αγωγοί λάβας σε
ηφαιστιογενείς περιοχές), σε αιολικής
διάβρωσης (δράση του αέρα πάνω στα
πετρώματα), σε μηχανικής διάβρωσης
(διαβρωτική επίδραση των κυμάτων
πάνω στα πετρώματα-ενάλια σπήλαια),
και σε θετικής ανάπτυξης (κάτω από
καταρράκτες). Υπάρχουν ακόμη τα παγοσπήλαια, σε πολικές συνήθως περιοχές.
Επίσης ειδική κατηγορία αποτελούν και
τα τεχνητά σπήλαια, που έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο (μεταλλεία, ορυχεία, αγωγοί άρδευσης- ύδρευσης, κ.ά.).
Η σπηλαιοεξερεύνηση δεν είναι μια
δραστηριότητα επικίνδυνη, αρκεί να
την ασκούμε με σεβασμό στην ιδιαίτερη
φύση των σπηλαίων αλλά και με επίγνωση των δικών μας τεχνικών δυνατοτήτων
και της φυσικής μας κατάστασης. Για να
επισκεφθούμε τα βάραθρα χρειάζεται
γνώση και εξάσκηση στις τεχνικές απαιτήσεις της σπηλαιαναρρίχησης. Τέτοιου
είδους εκπαίδευση παρέχεται μέσω σεμιναρίων από τους περισσότερους σπηλαιολογικούς συλλόγους. Τα ατυχήματα που
έχουν συμβεί στην Ελλάδα είναι ελάχιστα

και αφορούν σε κάποιες μάλλον ειδικές
περιπτώσεις δραστηριότητας μέσα σε
σπήλαια (π.χ. χρυσοθήρες οι οποίοι χρησιμοποιώντας μηχανήματα για σκάψιμο
μέσα σε σπήλαιο, δηλητηριάστηκαν από
τα καυσαέρια).
Ποιός όμως κινδυνεύει περισσότερο;
Εμείς από τα σπήλαια ή τα σπήλαια από
εμάς; Μάλλον το δεύτερο, αν μάλιστα
κρίνουμε από την κακοποίηση που υπέστησαν τα «τουριστικά» σπήλαια. Η οικονομική εκμετάλλευση των περισσότερων
από αυτά έγινε αλόγιστα, υπερβολικά
και χωρίς σεβασμό στο οικοσύστημα που
υποστηρίζουν. Προκειμένου οι τουρίστες
να κινούνται με άνεση στο σπήλαιο, έγιναν καταστροφικά «έργα» μέσα στα σπήλαια. Στρώθηκαν με μπετόν ολόκληροι διάδρομοι, καταστράφηκαν σπηλαιοθέματα
και τόποι τροφής και κατοικίας πλασμάτων του σπηλαίου και φωτίστηκαν με
θερμό φωτισμό πολλά σημεία του σπηλαίου με συνέπεια την «πράσινη ασθένεια». Όταν υπάρχει θερμός φωτισμός
μέσα στο σπήλαιο αρχίζει η φωτοσύνθεση και άρα η ανάπτυξη φυτικών οργανισμών πάνω στα σπηλαιοθέματα. Σε
αυτήν την περίπτωση σταματάει η σταγονορροή και άρα η διαδικασία εξέλιξης
του σπηλαίου. Το σπήλαιο λοιπόν αρχίζει να «πεθαίνει». Επίσης η φασαρία που
κάνουν οι άνθρωποι ενοχλεί και διώχνει
τις νυχτερίδες (άρα σταματάνε να αποθέτουν γουανό μέσα στο σπήλαιο και άρα
παύουν να βρίσκουν τροφή οι υπόλοιποι
οργανισμοί του σπηλαίου).
Σίγουρα είναι σημαντικό να μπορούμε
όλοι να επισκεπτόμαστε τα όμορφα σπήλαια. Χρειάζεται όμως η εκμετάλλευσή
τους να είναι περιορισμένη και να γίνεται
με σεβασμό και γνώση, για να μπορούν
και οι επόμενες γενιές να τα χαρούν.
Τα σπήλαια είναι σημαντικά και υπέροχα μνημεία της φύσης. Αξίζουν
την φροντίδα και την αγάπη μας.
Οι φωτογραφίες του κειμένου είναι ευγενική
παραχώρηση του ορειβάτη - σπηλαιοεξερευνητή Αριστείδη Ζάχαρη από την ιστοσελίδα
του: canyoning-caving.blogspot.gr.
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ΚΟΝΙΤΣΑ

ΜΥΘΟΙ & ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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Τ

ο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ταξιδέψαμε με τον Σ.Ε.Ο
στην Κόνιτσα με στόχους τις
κορυφές του Σμόλικα και της
Τραπεζίτσας.
Καταλύσαμε
στο “Konitsa Mountain hotel”, ένα
θαυμάσιο ξενοδοχείο κτισμένο στο ψηλότερο σημείο της πόλης, με εκπληκτική
θέα στον κάμπο, όπου ο Σαραντάπορος
και ο Βοϊδομάτης ανταμώνουν τον Αώο
δημιουργώντας ασημένιες δίνες, ενώ στο
βάθος η χιονισμένη Νεμέρτσικα δίνει τέλος στην απεραντοσύνη του τοπίου.
Στον όμορφο κήπο του ξενοδοχείου κάτω
από τις «φορτωμένες» κερασιές και τα
μεθυστικά αρώματα των τριαντάφυλλων,
μεταξύ «homemade» εύγευστου κόκκινου ξηρού κρασιού και «χλωρού» γίδινου
τυριού, γνώρισα τον Χαράλαμπο Έξαρχο, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Ο Χαράλαμπος, όπως επέμενε να τον προσφωνώ, απόφοιτος του πάλαι ποτέ σεβαστού
«μικρού πολυτεχνείου» και Δήμαρχος
της Κόνιτσας επί μια τετραετία, δραστηριοποιείται εδώ και 10 χρόνια στον τομέα του τουρισμού με ξενοδοχεία στην
Κόνιτσα, την Κέρκυρα και τα Γιάννενα.
Η συζήτηση κατέληξε στην Κόνιτσα και
τις ανάγκες της. Νοιώθει περήφανος που
στη θητεία του ως Δήμαρχος έφερε πηγαίο νερό στην Κόνιτσα. Ως τότε η πόλη
υδροδοτείτο από γεώτρηση στο ποτάμι και μόλις πριν 8 χρόνια με ελάχιστη
δαπάνη ήρθε το νερό από το Κεράσοβο
(Αγία Παραδκευή), διανύοντας με ελεύθερη ροή απόσταση 27 χιλιομέτρων. Πράγματι το νερό που ήπιαμε στο ξενοδοχείο
ήταν απρόσμενα νόστιμο, ένα ζωντανό
και δροσερό νερό που μας εντυπωσίασε
όλους κερδίζοντας εγκωμιαστικά σχόλια.
Κανείς μας δε σκέφτηκε να αγοράσει εμφιαλωμένο. «Καλλίπηγος» λοιπόν η Κόνιτσα.
Όσοι από εμάς επιλέξαμε να μην ακολουθήσουμε τους ορειβάτες στους δύσκολους ανηφορικούς δρόμους, από τους
Πάδες στο Γέρο του Σμόλικα την πρώτη
μέρα και την επομένη στην Τραπεζίτσα,
είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο φαράγγι του Αώου ως τη Μονή
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Στομίου, να επισκεφθούμε τα ξεχασμένα
αλλά παραμυθένια μαστοροχώρια Μόλιστα και Γαναδιό και να ταξιδέψουμε
στους μύθους και την ιστορία της Κόνιτσας. Τόσο εντυπωσιάστηκα από την
όμορφη αυτή κωμόπολη που αναδίφησα
στη γεμάτη περιπέτειες ιστορία της την
οποία και θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω σε συνοπτική μορφή.
Κόνιτσα (ή Κόνιτα στα βλάχικα) είναι
σλαβική λέξη που σημαίνει «αλογοπάζαρο» και πήρε την ονομασία της από
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Το γεφύρι της Κόνιτσας
την μεγάλη εμποροπανήγυρη που διεξαγόταν εκεί από τον 11ο αι. και μετά .
Η περιοχή κατοικείτο κατά τους προϊστορικούς ακόμη χρόνους από ελληνικά
φύλα όπως αυτό των Θεσπρωτών.
Ο Όμηρος αναφέρει στην Οδύσσεια
(ραψωδία Λ, γνωστή ως Νέκυια) ότι ο
Οδυσσέας αφού τακτοποίησε τα της διαδοχής του, μετά την εξόντωση των μνηστήρων στην Ιθάκη και ακολουθώντας
τον χρησμό του Τειρεσία, ταξίδεψε στην
χώρα των Θεσπρωτών, «όπου οι άνθρω-

ποι δεν γνωρίζουν τη θάλασσα και δεν
τρώνε φαγητό με αλάτι, δεν γνωρίζουν
τα καράβια, ούτε τα βολικά κουπιά και
τα νομίζουν για λιχνηστήρια» όπου του
έμελε να πεθάνει ήσυχα και σε βαθιά
γεράματα. Τις περιπέτειες του Οδυσσέα
στη χώρα των Θεσπρωτών περιγράφει
ο Ευγάμονας ο Κυρηναίος στον επικό
κύκλο της Τηλεγονείας, ένα ποίημα που
δυστυχώς έχει χαθεί. Ο Οδυσσέας λοιπόν
ερχόμενος στην περιοχή της Κόνιτσας,
νυμφεύθηκε τη βασίλισσα των Θεσπρω-
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Το καστρόσπιτο της Χάμκως.
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τών Καλλιδίκη (με την οποία απέκτησε
τον Πολυποίτη) και εγκαταστάθηκε στην
Τράμπυα. Στα γειτονικά Βούνειμα ίδρυσε το πρώτο προελλαδικό ιερό – μαντείο
όπου λατρευόταν ως μάντης. Τράπια ονομαζόταν η Σταρίτσανη που στα σλαβικά
σημαίνει Παλιό Χωριό (σημερινή Πουρνιά) όπου βρέθηκε μεγάλο νεκροταφείο
των ομηρικών χρόνων.
Τον 13ο αι. π.Χ. εμφανίστηκαν από την
Μακεδονία οι Μολοσσοί, ελληνικό ποιμενικό φύλο που αφού εγκαταστάθηκαν
στην περιοχή ίδρυσαν κτηνοτροφικούς
οικισμούς στις πλαγιές της Πίνδου. Αργότερα κατά τους ιστορικούς χρόνους
απετέλεσαν τμήμα του βασιλείου της
Ηπείρου (Ήπειρος = Άπειρος γη των αρχαίων θαλασσοπόρων). Ήδη ο βασιλιάς
της Ηπείρου Πύρρος (296-272 π.Χ.) είχε
αντιληφθεί τη στρατηγική θέση της Κόνιτσας και κατασκεύασε στέρεο κάστρο
πάνω στο λόφο της Μεσογέφυρας (στη
σημερινή θέση Καστράκι, στο βράχο
πάνω από τον Αώο που μνημονεύεται
από τον ιστορικό Τίτο Λίβιο ως “Castra
Pyrrhi”), όπου εγκατέστησε μόνιμη ετοιμοπόλεμη φρουρά και στρατόπεδο ανεφοδιασμού.
Παρά την ήττα των Ηπειρωτών από τους
Ρωμαίους του Κουΐντου Φλαμινίνου το
198 π.Χ. κατά τον Α’ Μακεδονικό πόλεμο, οι Μολοσσοί διατήρησαν την αυτονομία τους. Μετά από 30 περίπου χρόνια, το 168 π.Χ. στον Β’ Μακεδονικό
πόλεμο, όταν οι Μακεδόνες με βασιλιά
τον Περσέα νικήθηκαν ολοκληρωτικά
από τις σιδερόφρακτες λεγεώνες του αιμοσταγή Αιμίλιου Παύλου, έπεσε βαριά
σκλαβιά στον τόπο και μαζί με τη σκλαβιά ήρθε και μια πρωτοφανής γενοκτονία
των Ηπειρωτών. Το καλοκαίρι του 168
π.Χ. οι Ρωμαίοι, με οργανωμένο σχέδιο
εξαπάτησης, εισέβαλαν ταυτοχρόνως σε
όλες τις ηπειρώτικες πόλεις, άρπαξαν
τους θησαυρούς, λεηλάτησαν, κατέστρεψαν τα πάντα και εξανδραπόδισαν τους
κατοίκους. Εβδομήντα πόλεις και χωριά
της Ηπείρου αφανίστηκαν και αφού σκότωσαν όσους μπόρεσαν, πούλησαν σαν
δούλους τους υπόλοιπους 150.000 (Μο-

λοσσοί οι περισσότεροι) συμπεριλαμβανομένων των γυναικόπαιδων με αποτέλεσμα να ερημωθεί η Ήπειρος για αιώνες. Στην καταστροφή αυτή σημαντικό
ρόλο έπαιξε ο ηγέτης της φιλορωμαϊκής
παράταξης Χάρωψ ο οποίος στη συνέχεια εγκαθίδρυσε στυγνό τυραννικό καθεστώς στην Ήπειρο με την στήριξη των
Ρωμαίων.
Πιο τυχεροί φάνηκαν οι ορεσίβιοι Μολοσσοί οι περισσότεροι από τους οποίους γλύτωσαν τη λεπίδα του “gladius”
(αμφίστομο κοντό σπαθί των λεγεωνάριων) επειδή ήταν καλοκαίρι και αυτοί βρίσκονταν με τα κοπάδια τους στα ορεινά
βοσκοτόπια. Ενάμιση αιώνα αργότερα ο
Στράβων γράφει για τις παρατεταμένες
συνέπειες της βάρβαρης αυτής επίθεσης
που είχε σαν αποτέλεσμα τη δημογραφική ερήμωση της Ηπείρου.
Η Κόνιτσα ευρισκόμενη σε κομβικό σημείο που ήλεγχε την πεδιάδα όπου συναντιόντουσαν τα ποτάμια Αώος, Σαραντάπορος και Βοϊδομάτης και πάνω στη
ρωμαϊκή «βασιλική στράτα» οχυρώθηκε
από τον Ιουστινιανό με κάστρο του οποίου τα ερείπια σώζονται ακόμη και σήμερα. Ο Προκόπιος αναφέρει: «…Βασιλεύς
δε Ιουστινιανός άμφω τείχη ισχυρότατα ποιησάμενος, γνησίαν την χώραν
ευδαιμονίαν ξυνώκισεν…»
Οι κάτοικοι της Κόνιτσας και της ευρύτερης περιοχής παρ’ όλες τις κατακτήσεις
δεν έπαψαν ποτέ να μιλούν τη δωρική
ελληνική γλώσσα, ακόμη και κατά τα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας. Ο σουλτάνος Μεχμέτ Α’ κατέλαβε την Κόνιτσα
το 1417. Τότε πολλοί πλούσιοι Κονιτσιώτες ασπάστηκαν το ισλάμ για να διατηρήσουν τα τιμάρια και τα άλλα προνόμια
που κατείχαν. Και παρ’ όλο που οι Τούρκοι εγκατέστησαν πολλούς μουσουλμάνους από τη Μικρά Ασία στην Κόνιτσα,
αναγκάστηκαν αυτοί να μάθουν ελληνικά
για να συνεννοούνται με τον ντόπιο πληθυσμό. Έτσι όλοι, μουσουλμάνοι και χριστιανοί, μιλούσαν μόνο μια γλώσσα την
ελληνική, ακόμη και οι Οθωμανοί αξιωματούχοι . Γι’ αυτό και στην Κόνιτσα καθ’
όλη την διάρκεια της Τουρκοκρατίας και
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Το πατρικό του Άγιου Παΐσιου.
μέχρι τα τέλη του 19ου αι. λειτουργούσαν
μόνο ελληνικά σχολεία.
Την τελευταία μέρα της τριήμερης εξόρμησής μας, αποφασίσαμε μια ομάδα να
περιηγηθούμε στην Κόνιτσα. Αφού αποχαιρετήσαμε την ορειβατική ομάδα που
θα ανέβαινε στην Τραπεζίτσα, κατηφορίσαμε από το ξενοδοχείο στο σοκάκι που
οδηγούσε στο Δημαρχείο. Λίγο πριν και
στα δεξιά μας φάνηκε το κτιριακό συγκρότημα του σπιτιού της Χάμκως. Το
αρχοντόσπιτο, λαμπρό δείγμα της αρχιτεκτονικής του 18ου αι. βρίσκεται στην
Πάνω Κόνιτσα, που λεγόταν και Βαρόσι
και ανήκε στον Ζεϊνέλ Μπέη. Το συγκρότημα ήταν από παλιά περιφραγμένο
με ψηλό πέτρινο τοίχο που το προστάτευε
από τα βλέμματα των παρείσακτων. Περνάμε από την επιβλητική τοξωτή αυλόθυρα σε μια ευρύχωρη αυλή και ανηφορίζουμε δεξιά προς την σκεπαστή κρήνη
με το πηγαίο νερό και το πέτρινο πεζούλι.
Μπροστά μας και λίγο ψηλότερα ορθώνεται η Κούλια, η οχυρωμένη κατοικία
του μπέη, πλήρως και με επιτυχία ανα52

καινισμένη κατά τη δεκαετία του 1970.
Πρόκειται για μια στρατιωτική, φρουριακή και αμυντική αρχιτεκτονική που
κυριαρχεί με τον όγκο και τη δυναμική
της στο χώρο. Μας εντυπωσιάζουν το
μεγάλο ύψος της, σκόπιμο για ένα ευρύτερο πεδίο παρατήρησης, η αμυντική διάταξη των τόξων της εισόδου της, οι πολεμίστρες, οι προεξέχουσες κατασκευές
(καταχύστρες) απ’ όπου έπεφτε το καυτό
λάδι και το ζεματιστό νερό στους επιτιθέμενους εισβολείς, οι ξύλινες καραβόσκαλες στην είσοδο και στο μεσοπάτωμα
που αφαιρούνταν σε περίπτωση επιδρομής και τα μικρά παράθυρά της κι’ αυτά
μόνο στον τελευταίο όροφο. Πολλά κτίρια
γύρω από την Κούλια, όπως η κατοικίαυποστατικό, οι κοιτώνες των φυλάκων,
οι στάβλοι κ.α. έχουν χαθεί. Το συγκρότημα μας φανερώνει την ανάγκη των
αρχόντων στα αβέβαια χρόνια του 18ου
και 19ου αι. να προστατευθούν από τις
ληστρικές επιδρομές των Αλβανών που
λυμαίνονταν την περιοχή. Στο σπίτι αυτό
φιλοξενήθηκε και ο Βελή μπέης ο ΤεπεΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

λενλής. Με το που είδε την πανέμορφη
αρχοντοπούλα Χάμκω, κόρη του Ζεϊνέλ
μπέη, την ερωτεύτηκε, την παντρεύτηκε
και την πήρε μαζί του στο Τεπελένι. Του
έκανε δυο παιδιά, την Χαϊνίτσα και τον
Αλή, τον μετέπειτα περιβόητο πασά των
Ιωαννίνων.
Συνεχίσαμε να κατηφορίζουμε, όταν κάποιοι εξέφρασαν την επιθυμία να επισκεφθούν το σπίτι που μεγάλωσε ο Άγιος
Παΐσιος. Το μικρό σπιτάκι της οικογένειας του Αγίου αποτελούμενο από όλο
κι’ όλο τρείς στενούς χώρους (σαλόνι,
οντά και κουζινάκι) δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι χωρούσε την
10μελή του οικογένεια. Η γειτόνισσα μας
άνοιξε την πόρτα του σπιτιού-μουσείου
που δεν κατοικείται πια και ανέλαβε χρέη
ξεναγού. Οι παλιές ασπρόμαυρες, ξεθω-

ριασμένες φωτογραφίες στους τοίχους
και τα κομό ζωντάνεψαν τη γλαφυρή
αφήγηση της καλής γειτόνισσας που με
μάτια υγρά μάς εξιστόρησε τις προσωπικές της μνήμες με τον Άγιο .
Ο Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, κατά
κόσμον Αρσένιος Εζνεπίδης (19241994), γεννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Ήρθε στην Ελλάδα μωρό 30
ημερών με την ανταλλαγή των πληθυσμών και μετά από 2 χρόνια κατέληξε με
την οικογένειά του στην Κόνιτσα. Εκεί
μεγάλωσε και άσκησε για λίγο την τέχνη
του ξυλουργού, γρήγορα όμως, το 1950,
μετέβη στο Άγιο Όρος. Από το 1958 ως
το 1962 ασκήτεψε στη Μονή Στομίου κοντά στην Κόνιτσα και μετά από 2 χρόνια
μετέβη στη Μονή Σινά. Ακολούθως επέστρεψε το 1964 στο Άγιο Όρος όπου και

Ο αναπαλαιωμένος τεκές του τζαμιού του Σουλεϊμάν του μεγαλοπρεπούς.

ΤΕΥΧΟΣ 176, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

53

Οι τουμπές των Μπεχτασήδων
ασκήτεψε ως το τέλος της ζωής του. Πλήθος πιστών τον επισκέπτονταν όσο ζούσε
ζητώντας την ευχή του και σε όλους έδινε ένα σκαλιστό ξύλινο σταυρουδάκι για
ευλογία. Ανακηρύχθηκε Άγιος της Ορθοδοξίας στις 13 Ιανουαρίου 2015 από τον
Οικουμενικό Πατριάρχη.
Επόμενος σταθμός το μοναδικό σωζόμενο τζαμί των Μπεχτασήδων στην Κάτω
Κόνιτσα.
Ρωτήσαμε τον παντοπώλη της συνοικίας της Λάκκας, στην κάτω Κόνιτσα, πώς
πάνε για το τζαμί Σουλτάν Σουλεϊμάν
και μας κοίταξε για λίγο μπερδεμένος.
«Αν εννοείτε το τούρκικο τζαμί είναι
λίγο πιο πάνω» μας είπε δείχνοντάς
μας το δρόμο. Είναι άλλωστε και το μοναδικό τζαμί που σώζεται σε όλη την περιοχή της Κόνιτσας και βρίσκεται κοντά στη
γέφυρα του Αώου.
Ανηφορίσαμε στο δρομάκι που οδηγούσε
κατευθείαν στο πλήρως ανακαινισμένο
κονάκι του μοναστικού συγκροτήματος
των Μπεχτασήδων που ίδρυσε ο σουλ54

τάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής. Ο
Σουλεϊμάν (1494 – 1566) βρέθηκε στην
περιοχή επιστρέφοντας από την εκστρατεία του για την οριστική καθυπόταξη
της Αλβανίας. Μπεχτασής και ο ίδιος,
έκτισε πιθανότατα το 1536 τον τεκέ
(μουσουλμανικό μοναστήρι) πάνω στα
θεμέλια της εκκλησίας του Αϊ Γιάννη.
Σήμερα σώζονται εκτός από το κονάκι,
ένας εξαγωνικός μουσουλμανικός τάφος
(τουρμπές) σε καλή κατάσταση και λίγο
πιο πάνω τα ερείπια του τζαμιού με τον
μισογκρεμισμένο μιναρέ πνιγμένα στις
κολλιτσίδες και τις τσουκνίδες, να δεσπόζουν στο λόφο παρ’ όλα τα χάλια τους. Το
άλλο μεγάλο τζαμί της Κόνιτσας, το τζαμί του Χουσεΐν Σιάχ βρισκόταν στην
πλατεία του παζαριού και ήταν προγενέστερο. Είχε κτιστεί γύρω στα 1500 από
τον σουλτάνο Βαγιαζήτ τον Β’, γνωστό
Μπεχτασή και γιο του Μωάμεθ του Πορθητή. Επρόκειτο για ένα εντυπωσιακό
Ιμαρέτ (φιλανθρωπικό ίδρυμα που περιελάμβανε ξενώνες, καραβάν-σεράι, τζαμί,
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ιεροδιδασκαλείο, πτωχοκομείο και νοσοκομείο) καθιερώνοντας την Κόνιτσα τόπο
προσκυνήματος για όλους τους Μπεχτασήδες της Δυτικής Βαλκανικής χερσονήσου. Δυστυχώς κάηκε μαζί με το παρακείμενο Μπεζεστένι (σκεπαστή αγορά με
καταστήματα) στη δεκαετία του 1930.
Ευκαιρία να πούμε και δυο λόγια για
τους Μπεχτασήδες, το πιο γνωστό σιϊτικό μοναστικό τάγμα του Ισλάμ. Ο Σεγίτ
Μουχαμέτ Μπεκτάς (1209-1271) από
το Χορασάν του βορειοανατολικού Ιράν,
ο επονομαζόμενος Χατζή Μπεκτάς Βελί
ήταν ιεροδιδάσκαλος που ίδρυσε στη
Μικρά Ασία την αδελφότητα των Μπεχτασήδων. Το τάγμα αυτό ήταν μια αντιιεραρχική, αντιδογματική, μυστικιστική
αδελφότητα που δεν απέκλειε τις γυναίκες από τους κόλπους του. Ο τρόπος
ζωής των μελών της ήταν πολύ κοντά σ’
εκείνον που κήρυξε ο Ιησούς.
Ο Χατζή Μπεκτάς που αναγνωρίστηκε
ως ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους
της Ανατολής, προστάτεψε και ευλόγησε
τους γενίτσαρους και η αδελφότητα γρήγορα συνδέθηκε με τον Οθωμανικό επεκτατισμό. Οι Μπεχτασήδες ήσαν αρκετά
ετερόδοξοι (έτρωγαν ακόμη και χοιρινό
κρέας), το τελετουργικό τους ήταν καλυμμένο με απόλυτη μυστικότητα και οι μυημένοι μετείχαν σε τελετές έκστασης με
συνοδεία μουσικής, κρασιού και χορού.
Είχαν οκτώ επίπεδα ιεραρχίας αρχίζοντας από τους ασίκ (αμύητοι), τους μουχίμπ (μυημένοι), τους ντερβίς (ορκισμένοι) κ.λ.π ως την ανώτερη βαθμίδα τους
καλιφά (επικεφαλής των περιφερειακών
τεκέδων).
Η αδελφότητα κυριάρχησε ως τις αρχές
του 19ου αι. όταν ο σουλτάνος Μαχμούτ
Β’ αποφάσισε την εξόντωση του συντηρητικού τάγματος των Γενιτσάρων. Έτσι
το 1826 έλαβε χώρα η σφαγή των Γενιτσάρων από τους πιστούς στο σουλτάνο
Σπαχήδες. Την ίδια τύχη είχαν και οι
προστάτες τους Μπεχτασήδες που ήλεγχαν οικονομικά την Μικρά Ασία. Το φαινόμενο του διωγμού των Μπεχτασήδων
( 70.000 μέλη της αδελφότητας αποκεφαλίστηκαν) θυμίζει την εξόντωση των

Ναϊτών από την καθολική εκκλησία.
Στη σκιά του αιωνόβιου πλάτανου δίπλα
στον ανακαινισμένο τεκέ προφυλαγμένοι από τη ζέστη της ανοιξιάτικης μέρας απολαμβάνουμε τους ψίθυρους των
φύλλων και την βουή των ορμητικών
νερών του Αώου. Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από το πέτρινο γεφύρι
του Αώου που το διαβήκαμε χθες κατά
την πορεία μας ως την Μονή Στομίου.
Το όμορφο αυτό γεφύρι κτίστηκε από
τον Πυρσογιαννίτη κάλφα (πρωτομάστορα) Ζιώγα Φρόντζο το 1870-71με τη
συμμετοχή 50 κιοπρουλήδων (τουρκικά
köprü = γεφύρι) και στοίχισε το τεράστιο
για την εποχή ποσό των 120.000 γροσίων. Το γεφύρι κατασκευάστηκε με ντόπια
πέτρα και κουρασάνι (μείγμα τριμμένου
κεραμιδιού, ασβέστη, ελαφρόπετρας, άμμου,τραγόμαλου, κρόκων αβγών και νερού). Αν και πολύ στενό (το φάρδος του
είναι μόλις 2 μέτρα) θεωρείται το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων
με ύψος τόξου 20 μέτρων και πλάτος 36
μέτρων. Στο ψηλότερο σημείο του τόξου,
ακριβώς κάτω από το πέτρινο κλειδί του
γεφυριού, κρέμεται ακόμη και σήμερα
το καμπανάκι που προειδοποιούσε τους
διαβάτες όταν ο άνεμος που ξεχύνεται
από το φαράγγι του Αώου γίνεται επικίνδυνος.
Ανηφορίσαμε για την κεντρική πλατεία
της Κόνιτσας όπου θα συναντούσαμε το
λεωφορείο με τους ορειβάτες που επέστρεφαν από την Τραπεζίτσα. Σ’ αυτήν
την πλατεία βρισκόταν το πασίγνωστο
μέσα Παζάρι, ένα πραγματικό Μνημείο
του τέλους των Βυζαντινών χρόνων. Το
παζάρι αποτελείτο από το Ιμαρέτ (παλιό
μέσα παζάρι), το Παλιοχώρι (έξω παζάρι)
και το Παζαρόπουλο (μπεζεστένι – σκεπαστή αγορά). Άντεξαν την τουρκοκρατία, την απελευθέρωση και δυστυχώς
χάθηκαν κατά την ιταλική κατοχή στον
Β’ παγκόσμιο πόλεμο και τα σκαιά χρόνια του εμφυλίου. Ας είναι το τελευταίο
Μνημείο Πολιτισμού που χάνεται…. Μα
τι λέω; Πριν λίγους μήνες δεν χάσαμε το
διαμάντι των Τζουμέρκων, το γεφύρι της
Πλάκας;
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Χορτιάτης

Η πρόσφατη επίσκεψη &
η απογοήτευση

ΤΩΝ Γιώργου Παρασκευαΐδη

Γιάννη Ιωαννίδη

Ό

πως στις περισσότερες εκφάνσεις και δραστηριότητες
της ζωής μάς χαρακτηρίζει
η απραξία έτσι και στα θέματα οικολογίας, απέναντι στα οποία ανέκαθεν παραμέναμε αδιάφοροι και ίσως
εχθρικοί, είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε
σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Και
ενώ τόσα χρόνια πορευόμαστε μαζί τους,
δεν αντιγράψαμε ούτε μια κεραία απ’ τον
σημερινό πολιτισμό τους παρόλο που
αρχικά εμείς τους τον μεταδώσαμε και
εξακολουθούμε να παραμένουμε απολίτιστοι εξαιτίας της αδιαφορίας και των χαλαρών μέτρων των εκάστοτε δικών μας
κυβερνήσεων που ήθελαν να τα έχουν
καλά με τους ψηφοφόρους τους.
Ο λόγος για το πολύπαθο βουνό Χορτιάτη, που έχουμε την εύνοια να βρίσκεται
δίπλα μας, ένα θησαυρό, μια πηγή ζωής,
οξυγόνου και πράσινου που ούτε οι ίδιοι
οι Χορτιατινοί που το κατοικούν έδωσαν
τη δέουσα σημασία, πόσο μάλλον αυτοί
που είναι άσχετοι με αυτό! Και αντί να
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καλυτερέψει η κατάσταση, όσο πάει και
χειροτερεύει.
Οι παλιοί Θεσσαλονικείς έχουν να λένε
για τα άπειρα αγαθά που παρήγε το βουνό. Άφθονα νερά πότιζαν τους μπαξέδες
και τα περιβόλια του και η μισή Θεσσαλονίκη (η ανατολική) υδρευόταν από
εκεί. Σε ειδικούς λάκκους, που σώζονται
ακόμα, κατασκεύαζαν φυσικά παγοποιεία σκεπάζοντάς το χιόνι με κλαδιά και
άχυρα και χρησιμοποιώντας τον σχηματισμένο πάγο, το καλοκαίρι, για τα
ψυγεία της εποχής. Επίσης η υλοτομία,
η παραγωγή κάρβουνου και το κυνήγι
ήταν μερικά από τα πολλά επαγγέλματα
που εξαρτιόνταν απ’ αυτό το ευλογημένο
βουνό!
Ο Γιάννης Ιωαννίδης ο οποίος κατά
την 10ετία του ’50 υπήρξε τρόφιμος του
Παπάφειου Ορφανοτροφείου, κατασκήνωνε εκεί κάθε καλοκαίρι και θυμάται
ότι εκτός από τις υδρομαστεύσεις από
τις οποίες σώζονται ακόμα οι τρουλωτοί
τσιμεντένιοι χαζανέδες με τις σιδερένιες
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καμπυλωτές πορτούλες και τους σχετικούς πήλινους και τσιμεντένιους υδροσωλήνες θρυμματισμένους να κείτονται
ατάκτως ερριμμένοι δεξιά κι αριστερά,
υπήρχαν και πάνω από 40 πηγές οι
οποίες προσέφεραν στους διψασμένους
το γάργαρο νεράκι τους.
Στη 10ετία του ’70 προλάβαμε τα υπολείμματα μιας πανεπιστημιακής παράγκας με τσιμεντένιο δάπεδο, λίγο πιο
κάτω απ’ το ορειβατικό καταφύγιο του
Σ.Ε.Ο που την χρησιμοποιούσαν οι φυσιογνώστες καθηγητές όπως ο αείμνηστος Δρίλιας κ.α. για τις παρατηρήσεις
τους πάνω στη χλωρίδα και την πανίδα
του πλούσιου βουνού. Κάτω δε ακριβώς
απ’ το καταφύγιο υπήρχε και μια χαμηλή
βρυσούλα απ’ όπου υδρευόταν η γύρω
περιοχή. Λίγο πιο πέρα απ’ τους προσκόπους, στη γνωστή περιοχή «Τρία Αδέλφια», υπήρχε μεγάλη βρύση με γούρνα
για τα ζώα, που το τρεχούμενο νερό της
σχημάτιζε βάλτο που πάγωνε το χειμώνα
και ακόμη πιο κάτω τρείς θεόρατες λεύκες, εκ των οποίων σώζεται μόνο η μια.
Πίσω απ’ το καταφύγιο του Σ.Ε.Ο, στην
ανατολικομεσημβρινή πλευρά του βουνού, όπου υπήρχαν τα περιβόλια με τις
κερασιές και τις καρυδιές στέκει ακόμα
μια μεγάλη στέρνα, άδεια φυσικά από
νερό και λίγο πιο κάτω μια μονόπετρη διπλή βρύση με σκαλιστά γράμματα επάνω
«ΥΠΕΜ» (Υπηρεσία Εγγειοβελτιωτικών
Έργων Μακεδονίας). Η βρύση αυτή καταστράφηκε πριν από μια 20ετία κατά το
ξερίζωμα μιας θεόρατης βασιλικής ιτιάς
και το νερό της πηγής το περισυνέλεξαν
λίγο χαμηλότερα σε μια κοπάνα με τρία
- τέσσερα συγκοινωνούντα ντεπόζιτα νερού, που κι απ’ αυτήν σήμερα υπάρχουν
μόνο τα υπολείμματα!
Στη νοτιοδυτική πλευρά του βουνού,
κοντά στην περιοχή του Κισσού, εκεί
που αρχίζει το δάσος της μαύρης πεύκης, στη διασταύρωση με την άσφαλτο
που οδηγεί στις κεραίες και του δασικού δρόμου που κατεβαίνει για το υπό
κατασκευή «χωριό – φάντασμα» (μόνο

οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι του υπάρχουν, γεμάτοι παγίδες για τους ανυποψίαστους οδηγούς και πεζοπόρους από τα
ξέσκεπα φρεάτια, που τα μαντεμένια καπάκια τους πήγαν για λιώσιμο απ’ τους
πολυπράγμονες πλιατσικολόγους), εκεί
στην πρώτη στροφή του χωματόδρομου
αριστερά, υπήρχε πηγή με μπόλικο νερό
που κατέβαινε απ’ την κορφή. Τώρα μόνο
το χειμώνα τρέχει σαν χείμαρρος απ’ τις
βροχές και το λιώσιμο του χιονιού. Τέλος στην περιοχή «Πλατάνια» Πουρναροχωρίου (παλιού οικισμού) 2-3 χιλιόμετρα κάτω απ’ το βράχο της παλιάς
σχολής αναρρίχησης του Σ.Ε.Ο, υπήρχε
μέχρι πρόσφατα μια μεγάλη βυζαντινή
βρύση με μπόλικο τρεχούμενο νερό, που
κυριολεκτικά φυσούσε και ήταν το καλύτερο της περιοχής. Από τη γούρνα της το
νερό διοχετευόταν με λάστιχο σε δύο τρείς συνεχόμενες μπανιέρες για τα ζώα
μιας διπλανής στάνης. Ήταν ένας τόπος
αναψυχής με πάγκο, καθίσματα και αρ-
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κετά πλατάνια. Πρόσφατα το Δασαρχείο
προκειμένου να κατασκευάσει μια σκεπαστή δεξαμενή για τις ανάγκες δασοπυρόσβεσης, κατέστρεψε αυτή την πανάρχαια βρύση με σκοπό να διοχετεύσει το
νερό στη δεξαμενή. Ύστερα από έντονες
διαμαρτυρίες και απειλές μας την επανακατασκεύασε αλλά έχει πια λιγοστό νερό.
Θεώρησε όμως σκόπιμο να στήσει πάνω
από τη βρύση μια ευμεγέθη πινακίδα με
δύο πόδια όπου αναγράφονται τα εξής
τετριμμένα:

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προστασίας δασών(!) *1
Έργο: Κατασκευή υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 100 κ.μ.
αντιπυρικής προστασίας στη Δ.Θ. Πλατάνια περιοχής
Πουρναροχωρίου Δήμου Χορτιάτη.
Προϋπολογισμός: 34.897,06 €
Μελέτη – Επίβλεψη: Δασαρχείο Θεσσαλονίκης
Ανάδοχος: Λογοθέτης Γεώργιος, Δασολόγος Ε.Δ.Ε».
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Ξαναπεράσαμε πρόσφατα από εκεί καθαρίζοντας το μονοπάτι από τους θάμνους
που σε αρκετά μέρη το είχαν σχεδόν
φράξει. Κατάκοποι και με τη λαχτάρα να
ξεδιψάσουμε πίνοντας το ανάλαφρο και
δροσερό νερό της βρύσης την βρήκαμε
στεγνή. Ευτυχώς ήθελε μόνο καθάρισμα.
Αφ’ ότου έγινε η δεξαμενή τα πλατάνια
που υπήρχαν εκεί γύρω, σταδιακά ξεράθηκαν ένα – ένα. Απόμεινε μόνο ένα με
μια πελώρια κουφάλα, στην οποία παραντίζουν το χειμώνα οι κυνηγοί ανάβοντας φωτιά να ψήσουν ή να ζεσταθούν.
Όμως προς μεγάλη μας έκπληξη είδαμε
ότι εκεί στο πλάτωμα, μεταξύ βρύσης και
δεξαμενής, «ξεφύτρωσαν» μια σαρακατσάνικη καλύβα από χόρτο και μια πιθανόν προκατασκευασμένη εκκλησούλα
με τρούλο και δύο σημαίες να κυματίζουν στην είσοδό της, η μια με τα ελληνικά χρώματα και το σταυρό και η άλλη
με κίτρινο χρώμα και τον δικέφαλο αητό
του Πατριαρχείου που απ’ ότι μάθαμε είναι έργο των κυνηγών! Όμως με ποιανού
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άδεια ξεφύτρωσαν εκεί; Του Πατριαρχείου ή του Δασαρχείου; Και με ποιο σκοπό;
Μήπως για να χτιστεί αργότερα κανένα
μοναστηριακό συγκρότημα, όπως έγινε
ένα παρόμοιο πρόσφατα, σωστό φρούριο,
λίγο πιο πέρα απ’ το δάσος Κουρί;
Η προσωπική μας ταπεινή γνώμη είναι
ότι όλα αυτά είναι έργα αυθαιρεσίας.
Εξαιτίας της αυθαιρεσίας πριν από μια
30ετία ξεφύτρωσε ένα βουστάσιο λίγο
πιο πέρα απ’ το καταφύγιο του Σ.Ε.Ο,
που τα βόδια του ξεπάτωσαν όλες τις
γύρω πηγές. Όταν εγκαταλείφθηκε, απόμεινε εκεί για χρόνια το χάλαντρο με τον
συμπαρομαρτούντα σκουπιδότοπο να
βρωμίζει την περιοχή χωρίς να έχουν
υποχρεωθεί, εκ μέρους του Δασαρχείου,
ο ιδιοκτήτης ή οι απόγονοί του (εάν έχει
πεθάνει) να καθαρίσουν το μέρος. Εξαιτίας της αυθαιρεσίας στήνονται πρόχειρα
μαντριά ένα γύρω στο βουνό και μετά
εγκαταλείπονται χωρίς να απομακρύνονται από τους υπεύθυνους οι λαμαρίνες,
τα σίδερα, τα βαρέλια, τα μαλλιά, τα πλαστικά και τόσες άλλες βρωμιές. Ανεξέλε-

γκτα γίνονται ιδιωτικές γεωτρήσεις με
αποτέλεσμα να στερεύουν οι πηγές του
βουνού. Εξαιτίας της αυθαιρεσίας έχουν
κατασκαφτεί και καταστραφεί όλα τα μονοπάτια του Χορτιάτη από τα μοτοκρός
με τις μοτοσυκλέτες, τις «γουρούνες» και
μάλιστα σε περιοχή που θα έπρεπε ν’
απαγορευτούν εντελώς και να χαρακτηριστεί προστατευόμενο μνημείο της φύσης, έτσι ώστε να μην φοβάσαι να περπατήσεις ιδιαίτερα όταν έχεις και παιδιά
μαζί σου κατά την περίοδο της αιχμής!
Οι ξένοι – Ευρωπαίοι όχι μόνο απαγορεύουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες
αλλά τοποθετούν στην αρχή των περιαστικών δασών πινακίδες που συμβουλεύουν τους οδοιπόρους να μην θορυβούν.
Πόσο μάλλον να μην πετούν σκουπίδια
όπως εδώ που συναντάς παντός είδους
σκουπιδότοπους από κυνηγετικές χαρτούσες μέχρι λάστιχα αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές, υλικά οικοδομών και
δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο
νους. Ακόμη και στο περιαστικό δάσος
του Σέιχ-Σου έχουν καταστρέψει ότι έχει
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σχέση με την αναψυχή (παιδικές χαρές,
κιόσκια, παγκάκια, πέτρινες κατασκευές)
που παραμένουν χρόνια έτσι χωρίς να
επιδιορθωθούν!
Αλλά η απορία μας είναι πώς οι γύρω
οικισμοί που εξαρτώνται απ’ αυτό το θεόσταλτο δάσος δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει τα οφέλη που μπορούν να
προκύψουν απ’ αυτό. Πρώτα – πρώτα η
συντήρηση των πηγών του και η ανακατασκευή των κατεστραμμένων υδρομαστεύσεων που προαναφέραμε, θα μπορούσαν να παρέχουν το πολύτιμο και
δυσεύρετο τώρα νερό και να αποτελούν
πόλο έλξης σε χώρους αναψυχής όχι
μόνον των ντόπιων αλλά και των ξένων
που έρχονται ν’ απολαύσουν το βουνό,
αλλά και τ’ αξιοθέατα της όλης περιοχής.
Η πολιτεία, το δασαρχείο και η τοπική
αυτοδιοίκηση, αντί να αδιαφορούν, δεν
θα έπρεπε να ελέγχουν αυτές τις περιοχές του πράσινου και της αναψυχής με
περιπολίες ειδικών φυλάκων ώστε να
σταματήσει επιτέλους αυτή η αυθαιρεσία
της ρύπανσης, της παράνομης ξύλευσης
(που ξεχάσαμε ν’ αναφέρουμε) και γενικά η καταστροφή; Αυτό το αυτονόητο,
που δυστυχώς οι περισσότεροι το έχουμε ξεχάσει λόγω της αστυφιλίας, το πόσο
δηλαδή ωφέλιμα είναι για τον άνθρωπο
το δάσος και το βουνό σε θέματα υγείας,
πολιτισμού, καλαισθησίας, ψυχαγωγίας,
που θα πρέπει να το μεταδώσουμε και
στους απογόνους μας, δεν θα έπρεπε
να το καλλιεργήσουμε και να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού μας, γιατί
αυτός είναι ο πλούτος μας, ο μελλοντικός
μας πόρος και το καύχημα της φτωχιάς
μας Ελλαδίτσας, που δυστυχώς δεν έχει
τίποτε άλλο να επιδείξει εκτός από τα φυσικά της κάλλη, τα οποία δυστυχώς εμείς
καταστρέφουμε;
Παρεμπιπτόντως δε, αναφέρουμε για
τους πεζοπόρους ότι, οι μόνες πηγές απ’
όπου μπορούν πλέον να εφοδιαστούν με
καθαρό νερό μέχρι και την Άνοιξη, είναι
δύο. Η μια βρίσκεται ακριβώς κάτω από
τον βράχο της αναρρίχησης και η άλλη
60

στην ανατολική πλευρά του βουνού, πηγαίνοντας προς Περιστερά, κοντά στα
«Σαρακατσανέικα» (χάλαντρα από άσπρη
γρανιτένια πέτρα – παλιά ποιμνιοστάσια). Βέβαια ίσως αυτή η γνωστοποίηση να είναι δευτερεύουσας σημασίας τη
στιγμή που οι περισσότεροι ορειβάτες
κουβαλούν μαζί τους το χλωριωμένο
νερό της πόλης είτε φοβούμενοι τους
μολυσμένους υδροφόρους ορίζοντες των
βουνών εξαιτίας των … σκουπιδοτόπων
είτε λόγω της παντελούς έλλειψης πηγών
που δρόσιζαν και ξεδιψούσαν κάποτε
ζώα και αγωγιάτες.
Τέλος θα ήθελα να κάνουμε απ’ αυτή την
στήλη ένα μνημόσυνο στον αείμνηστο
Δημήτρη Μπουντόλα, τον δεινό ορειβάτη – φυσιολάτρη και γεροδύναμο παλικάρι απ’ τη Θεσσαλονίκη, που χάθηκε
άδοξα στο άνθος της ηλικίας του, προσπαθώντας να κατακτήσει τις δυσπρόσιτες κορφές των Ιμαλαϊων, πριν από 28
χρόνια, μαζί με άλλους σχοινοσυντρόφους του. Περνώντας από την καλυβούλα του, που με τόσο μεράκι και κόπο είχε
χτίσει κουβαλώντας πέτρες και ξύλα σε
υψόμετρο οκτακοσίων περίπου μέτρων
στην τοποθεσία «Καλλιθέα», κάτω απ’ τον
βράχο αναρρίχησης με θέα όλο το Θερμαϊκό και τον Όλυμπο, και με σκοπό να διανυκτερεύουν εκεί με όλα τα υλικά πριν
αρχίσουν πρωί – πρωί την αναρρίχηση,
αντικρίσαμε κι εδώ το ίδιο θέαμα! Μόνο
το πλακόστρωτο δάπεδο, ένα ντουβαράκι
για να συγκρατεί τα χώματα και τα νερά
της βροχής κι ένα βαρέλι για τα σκουπίδια, θυμίζουν την ορειβατική καλύβα. Η
καταστροφή στο μεγαλείο της!! Προτείνουμε σε όλη την ορειβατική οικογένεια
πάνω στις εναπομείνασες πλάκες του δαπέδου να χτιστεί και μια αφιερωματική
με το όνομά του.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
* 1. Το θαυμαστικό δικό μας.
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1

2
1. 30-05-2015. Διάσχιση του Βοϊδομάτη
2.
31-05-2015.
ΣΜΟΛΙΚΑΣ
κορυφή -Γέρος
2631μ.2015
(φωτ. Μιχάλης Βαμβακάς)
ΤΕΥΧΟΣ
176, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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3

4
3. 01-06-2015. ΚΟΝΙΤΣΑ κορυφή Τραπεζίτσας 2024μ. (φωτ. Μιχάλης Βαμβακάς)
4.
6228-06-2015. Γκόλνα (Όλυμπος)
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5

6
5. 02-09-2015 ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ Ελληνική κορυφή (φωτ. Φίλιππος Κουκουτσίλης)
6.
03-09-2015
ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ
Αλβανική
κορυφή (φωτ.
ΤΕΥΧΟΣ
176, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2015Φίλιππος Κουκουτσίλης) 63
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8
07. 12-07-2015. Προς την Κράβιτσα
08.
Κουκουτσίλης)
64 04-09-2015 ΤΟΜΑΡΟΣ (φωτ. Φίλιππος
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ραπέλ στο "Σπασμένο φλυτζάνι"
στον Λαϊλιά Σερρών
ΤΕΥΧΟΣ 176, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
(φωτ. Γκόγκος Λεωνίδας)
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Σ ύλ λο γ ος Ε λ λ ή ν ω ν Ο ρ ε ι βατώ ν Θ εσσ α λο ν ί κ ης
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

