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Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο Υ.Δ.

Άτομα

1

08-12-13

ΜΕΝΟΙΚΙΟ

Μενοίκιο

1963

1009

36

2

15-12-13

ΠΙΕΡΙΑ

Πέντε Πύργοι

1705

705

46

3

22-12-13

ΑΣΚΙΟ

Σινιάτσικο

2191

1011

18

4

22-12-13

ΑΣΚΙΟ

Μουρίκι

1703

742

16

5

04-01-14

ΟΛΥΜΠΟΣ

Μύτικας

2917

1817

25

6

12-01-14

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

Καταφύγιο Σ.Ε.Ο.

1000

700

140

7

19-01-14

ΚΙΣΣΑΒΟΣ

Προφ. Ηλίας

1650

1065

42

8

26-01-14

ΒΟΡΑΣ

Γκόλο Μπίλο

1409

1200

39

9

02-02-14

ΒΕΡΜΙΟ

Μοναστήρι Υπαπαντης

1068

583

32

10

02-02-14

ΒΕΡΜΙΟ

Σταυρός Υπαπαντής

1768

1283

18

11

09-02-14

ΤΣΙΓΚΕΛΙ

Κορυφή Τσιγκέλι

1345

1055

38

12

16-02-14

ΛΑΪΛΙΑΣ

Αλή Μπαμπάς

1849

1039

34

13

23-02-14

ΒΟΡΑΣ

Πιπερίτσα

1992

792

44

14

01-03-14

ΠΗΛΙΟ

Καλά Νερά-ΜηλιέςΒυζίτσα-Καλά Νερά

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

6 ώρες

25

15

02-03-14

ΠΗΛΙΟ – ΤΙΣΑΙΟΝ ΟΡΟΣ

Εύζωνος

644

644

24

ΤΡΙΚΕΡΙ

Κότες-Τρίκερι-Αγ. Κυριακή

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

3 ώρες

22

16
17

03-03-14

ΠΗΛΙΟ

Μακρυνίτσα-ΚουκουράβαΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ανακασιά-Βόλος

3 ώρες

13

18

09-03-14

ΟΛΥΜΠΟΣ

Μπαρμπαλάς

1345

905

22

19

09-03-14

ΟΛΥΜΠΟΣ

Καταφύγιο «Κρεβάτια»

920

480

16

20

16-03-14

ΑΧΛΑΤ ΤΣΑΛ

Αγ. Γεώργιος

1402

1092

21

16-03-14

ΑΧΛΑΤ ΤΣΑΛ

Γέρακας-κορυφή Αγ. ΓεώργιΔΙΑΣΧΙΣΗ
ος-Ξάνθη

7 ώρες

22

16-03-14

ΑΧΛΑΤ ΤΣΑΛ

ΑΒΓΟ

430

666

Επιμέλεια: Γ. Δαυϊδόπουλος

2

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από τον ετήσιο χορό του Συλλόγου μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενα
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 Απριλίου 2014,
ώρα 20:00

ΑΓΡΑΦΑ

ΔΩΡΗΤΕΣ
Διαμαντής Παναγιώτης, 50€. Ανώνυμος,
10€. Παπαγιαννόπουλος Δημήτρης, 40€.
Τυπογραφείο «Μάγκος», 14€. Μπαλντούμης Δημήτρης, 30€. Χατζηθωμάς Δημήτρης, 150€.

Κουκουρής Κώστας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Μάιου 2014,
ώρα 20:00

1. Τσάλη Αθανασία

50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΜΟ
ΤΟΥ ΓΙΩΣΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ

ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΗΣ ΚΑΙΤΗΣ ΖΩΗΡΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Μάιου 2014,
ώρα 20:00

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ
Κινατίδης Δημήτρης (Τζίμης)

Στο άρθρο για τον θάνατο της Καίτης
Ζωηρού επί χρόνια πολλά μέλους του
αδελφού σωματείου του Ε.Ο.Σ. Θεσσαλονίκης που πολλές φορές μας τίμησε με
την παρουσία της απαλείφθηκε με την
παρέμβαση του «δαίμονα του τυπογραφείου» ο συντάκτης του Τάσος Καρεκλάς.
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Κοινωνικά
Αποχαιρετισμός
Ένα πρωινό τηλεφώνημα την Παρασκευή 21
Φεβρουαρίου μας έκανε γνωστή την απώλεια
του επίτιμου Προέδρου του Σ.Ε.Ο. Όλοι λίγο
πολύ ήμασταν ενήμεροι για την κατάσταση της
υγείας του και οι πιο κοντινοί του τον επισκέπτονταν από εσωτερική τους ανάγκη, αλλά και
ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της μακρόχρονης προσφοράς του στο σύλλογο. Έτσι η
είδηση δε θα λέγαμε ότι έπεσε σαν βόμβα, ήταν
όμως τα χρονικά περιθώρια πολύ περιορισμένα για ενημέρωση. Παρά ταύτα, σύσσωμος ο
σύλλογος ήταν εκεί και όσοι δεν ενημερώθηκαν ή δεν τους επέτρεπε το πρόγραμμα τους
να παραβρεθούν εύχονταν για το αντίθετο. Με
αυτά τα δεδομένα και μόνο η παρουσία τόσων
μελών μιλά για την προσωπικότητα και το έργο
του Νίκου Παπαδόπουλου.
Νιώθω πολύ λίγη, από πολλές απόψεις, για να
μιλήσω για μια τόσο δυνατή και ικανή προσωπικότητα και το φορτίο βαρύ. Τολμώ, όμως, με
τη βεβαιότητα ότι πολλοί άλλοι θα γράψουν για
το έργο του ή θα κάνουν αναφορές σ’ αυτό όταν
σιγήσουν τα γεγονότα.
Από τις πρώτες ενέργειες που γίνονται για την
ίδρυση (1957) του Συλλόγου είναι και ο ίδιος
παρών και η ισχυρή προσωπικότητα του αφήνει τη σφραγίδα της. Έτσι στα καταστατικά του
Σ.Ε.Ο. αναφέρεται ως ένα από τα ιδρυτικά του
μέλη. Στο Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γενική
Συνέλευση στις 27/3/59 ο Νίκος Παπαδόπουλος λαμβάνει τη θέση του Γενικού Γραμματέα.
Από κει και πέρα είναι παρών ενεργά σε όλες
τις δραστηριότητες του Σ.ΕΟ. και προσφέρει τις
υπηρεσίες του από διάφορες θέσεις. Οι δεσμοί
μεταξύ των πρώτων ιδρυτικών στελεχών είναι
στενοί και άρρηκτοι και αυτό οδηγεί στην προκοπή του νεοσύστατου Συλλόγου. Πρωτοστατεί
ο Νίκος Παπαδόπουλος στην ίδρυση των δύο
καταφυγίων στον Όλυμπο και στο Χορτιάτη,
αξιόλογη κληρονομιά για το Σύλλογο, χωρίς να
υποτιμάται ή να παραβλέπεται και η προσφορά
άλλων μελών, επώνυμων ή ανώνυμων. Το ήθος
του δεν του επέτρεπε, γενικά, να προβάλει το
προσωπικό του έργο και τον αγώνα του. Αυτό
ήταν ένα βασικό στοιχείο του χαρακτήρα του,
τουλάχιστον όπως τον γνώρισα. Πρόσφερε ό,τι
πρόσφερε και ύστερα έκανε στην άκρη για να
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φανούν οι άλλοι. Αποτραβιόταν στη σκιά του,
τα αυτόφωτα δε χρειάζονται προβολείς, ας τους
κρατήσουν τα ετερόφωτα. Στο βιβλίο του «20
ΧΡΟΝΙΑ Σ.Ε.Ο. 1957-1977 , που καταγράφεται
η ιστορία του Σ.Ε.Ο. σε όλο αυτό το διάστημα,
ενώ αναφέρεται αναλυτικά στην ανέγερση των
δύο καταφυγίων και τα πολλαπλά προβλήματα
που αντιμετωπίστηκαν, η μνεία στο όνομα του
και η αναφορά στη συμβολή του είναι από ελαχιστότατη μέχρι ανύπαρκτη.
Διετέλεσε πολλές φορές Πρόεδρος του Συλλόγου και είχε τη φροντίδα των ημερήσιων εξορμήσεων και των πολυήμερων. Η παρουσία του
ήταν εχέγγυο της επιτυχίας. Και όταν ακόμη οι
σωματικές του δυνάμεις δεν του επέτρεπαν και
αδυνατούσε να ανέβη κορυφή ήταν εκεί, συνειδητοποιώντας, ίσως, τη σιγουριά που απέπνεε
και μόνο η παρουσία του. Στιβαρός βράχος, δεχόταν τις παρατηρήσεις και τα σχόλια, τα λάμβανε υπ’ όψιν του και προσπαθούσε να είναι
αμερόληπτος απέναντι σε όλους. Η ασφάλεια
όλων των ορειβατών υπήρξε το πρώτο του μέλημα. Έκανε ό,τι μπορούσε να επινοήσει και να
προβλέψει ανθρώπινος νους ώστε να πιάσουν
όσο το δυνατόν περισσότεροι κορυφή, χωρίς
ρίσκο. Ο Σ.Ε.Ο. άνοιξε την αγκαλιά του και
το βουνό δεν ήταν μόνο για τους λίγους, τους
δυνατούς, μια και η ορειβασία είναι περισσότερο εκδήλωση της ψυχής. Στην ομάδα υπήρχε θέση και για τον δυνατό και για τον μέτριο,
αλλά και για τον αδύνατο. Η Τράπεζα είχε για
όλους. Και οι εξορμήσεις στο εξωτερικό, που
πάντα περιλάμβαναν δύο σκέλη, το ορειβατικό
και το περιηγητικό, ήσαν άριστα οργανωμένες
και στο τέλος έμειναν ικανοποιημένοι όλοι, και
οι σκληροί ορειβάτες και οι περιηγητές.
Ο Σ.Ε.Ο. ως ορειβατικό σωματείο είναι φυσικό
να έχει συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένη δράση. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, όμως,
φρόντισε να δώσει στο Σύλλογο και ένα άλλο
πρόσωπο. Η πολιτιστική παρουσία του Σ.Ε.Ο.
στα χρόνια της Προεδρίας του στον φυσιολατρικό και ορειβατικό κόσμο ήταν σημαντική
και αξιόλογη. Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μορφωτικές, πνευματικές, ενημερωτικές
όπως μέσω διαλέξεων που άπτονταν ποικιλία
θεμάτων (συνθήκες διαβίωσης στο βουνό,
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αποφυγή κινδύνων, υγιεινή διατροφή κ.α.),
προβολής κινηματογραφικών ταινιών ή διαφανειών ορειβατικού περιεχομένου, οργάνωσης
εκθέσεων φωτογραφικού υλικού των μελών
από τις αναβάσεις αλλά και στους τομείς αγαθοεργίας, φιλανθρωπίας και αυταπάρνησης
φρόντιζε ο Σύλλογος να είναι παρών. Γενικά,
έβαλε τα θεμέλια ενός Συλλόγου ανοικτού στις
εκκλήσεις των καιρών.
Την πολυσχιδή προσωπικότητα του την καταδεικνύει αψευδώς και το περιοδικό ‘Όλυμπος’
που το οργάνωσε και το υποστήριξε με όλες του
τις δυνάμεις. Εις πείσμα των καιρών ο Σ.Ε.Ο.
εξέδιδε και εκδίδει τον ‘Ολυμπο’ τέσσερις φορές το χρόνο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος υπήρξε
βασικός αρθογράφος και τα κείμενα του με τον
άρτιο λόγο προδίδουν μια άλλη πλευρά του.
Και χωρίς να τον γνωρίζει κάποιος, διαβάζοντας μόνο αυτά τα κείμενα, αντιλαμβάνεται ότι
πρόκειται για άτομο με πολλαπλά ενδιαφέροντα, ενημερωμένο, ευαίσθητο και συνάμα βαθυστόχαστο.
Τυπικός, αυστηρός, αλλά και δίκαιος δεν παρέλειπε να εξάρει την ιδιαίτερη προσφορά
κάποιων μελών, ως δείγμα αναγνώρισης, κάτι
που λίγο ως πολύ όλοι το έχουν ανάγκη σε μια
εκούσια και αμισθί εργασία, μια και είναι η
μόνη αμοιβή. Απ’ την άλλη το κύρος του, αλλά
και η σκληρή εργασία του για τον Σύλλογο
του έδινε το δικαίωμα να τολμά να προχωρεί
στην επίπληξη όσων δυσχέραιναν το έργο του
Συλλόγου ή γίνονταν τροχοπέδη στην εξέλιξη

και πρόοδο του για την οποία, κυριολεκτικά,
πάλευε καθημερινά. Ο Σύλλογος ήταν το παιδί
του που ως καλός πατέρας νοιάστηκε για την
ύπαρξη του. Στην αρχή για τη γέννηση του, στη
συνέχεια για το μεγάλωμα και την ωρίμανση
του, να μπορέσει να ορθοποδήσει και να σταθεί
ανεξάρτητος και αυτάρκης στα πόδια του. Όπως
κάθε έλληνας, τουλάχιστον, πατέρας προσπαθεί να εξασφαλίσει για το παιδί του ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του έτσι και αυτός
φρόντισε ο Σύλλογος να έχει ιδιόκτητη στέγη
ώστε να γλιτώσει από τη μέγγενη του ενοικίου.
Κοντά σ’ αυτό άφησε και δύο ακόμη αξιόλογα
κληροδοτήματα, τα καταφύγια στον Όλυμπο
και στο Χορτιάτη. Φυσικά όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς την βοήθεια αξιόλογων μελών. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, όμως,
πήγαινε μπροστά και έδειχνε το σωστό δρόμο.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι άφησε άξιους συνεχιστές που θα τον κάνουν περήφανο για το
δημιούργημα του. Γιατί σίγουρα και από ψηλά
την πορεία του Συλλόγου θα παρακολουθεί.
Ο Σ.Ε.Ο. εν ζωή τον τίμησε δίνοντας επάξια το
όνομα του στο καταφύγιο του Χορτιάτη. Αλλά
ο χρόνος είναι ο καλύτερος κριτής. Αυτός δικαιώνει τους πάντες και τα πάντα. Τα μικρά και
ασήμαντα τα σβήνει ενώ μένουν εις ανάμνηση
τα σημαντικά. Το έργο, το δημιούργημα του Νίκου Παπαδόπουλου, ο Σ.Ε.Ο. θα εξακολουθήσει να υπάρχει και μέσα από αυτόν ο δημιουργός του ο Νίκος Παπαδόπουλος.
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~ Νίκος Παπαδόπουλος ~

Aπό τη Γ.Σ. της ΕΟΟΑ στις 27/1/2007 όπου βραβεύτηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος για το σύνολο της
προσφοράς του στην ελληνική ορειβασία. Η κυρία
που τον βραβεύει είναι η κα Αλίκη Δέφνερ.

Ξεκινώντας τη θητεία μου, από το 1990, στο
Δ.Σ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας
Αναρρίχησης ένα από τα μελήματά μου ήταν η
συνένωση των σωματείων & των ορειβατών στο
χώρο μας. Προσπάθησα λοιπόν να γεφυρώσω
τις όποιες διαφορές & διαφωνίες υπήρχαν μεταξύ Σ.Ε.Ο & Ε.Ο.Σ. Έτσι γνώρισα το Νίκο Παπαδόπουλο Πρόεδρο του Σ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης
ο οποίος στην αρχή με αντιμετώπισε με κάποια
δυσπιστία. Στη συνέχεια όμως υπήρξε άριστη
συνεργασία μεταξύ μας σε πολλά ζητήματα που
απασχολούσαν το χώρο μας και ιδιαίτερα στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Β΄ Κ.Π.Σ για την
αναβάθμιση των ορειβατικών καταφυγίων του
Ολύμπου.
Πιστεύω ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος υπήρξε
ένας ιδεολόγος εργάτης της ελληνικής ορειβασίας μέχρι το τέλος της ζωής του και στάθηκε
επάξια στο Σ.Ε.Ο Θεσσαλονίκης. Εύχομαι όλοι
εμείς καθώς και οι συνεχιστές του έργου του να
ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Καλό ταξίδι φίλε & συνεργάτη.

Δημήτρης Γεωργούλης
Πρόεδρος Ε.Ο.Ο.Α
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Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ (1859 – 1951)

ΘΑΜΑ

Θάμα: απ' του πεύκου τον κορμό
ξεκόλλησε μια φλούδα.
Δεν έσπασε, φτερούγισε
κι έγινε πεταλούδα.
ΚΡΙΜΑ

Στ' ανθισμένο μονοπάτι
του δροσάτου λιβαδιού
τ' άγρια χέρια ενός διαβάτη,
πέτρες έριξαν. Ω κρίμα!
Κάθε πέτρα ειν' ένα μνήμα
πεθαμένου λουλουδιού.

Το “τελευταίο αντίο''
στο Νίκο Παπαδόπουλο
από το φίλο και συνορειβάτη του
Βασίλη Καλογιαννίδη.
Σήμερα 21 του Φλεβάρη του 2014 κηδεύουμε
ένα ιδρυτικό, εκλεκτό και δραστήριο μέλος του
Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Για εξήντα και πλέον χρόνια εργάστηκε ακούραστα για την προβολή και προκοπή του
συλλόγου άλλοτε σαν πρόεδρος και άλλοτε σαν
απλό μέλος. Ήταν αγαπητός σε πολλούς με τον
ευθύ, ήρεμο και προπαντός τίμιο χαρακτήρα του.
Υπήρξαν όμως κάποιοι που τον πολέμησαν κι ορισμένοι ανόητοι τον έσυραν ακόμη και στα δικαστήρια. Όσο κι αν προσπάθησαν να σπιλώσουν τ'
όνομά του δεν κατάφεραν τίποτα.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος έμεινε όρθιος σαν τα
βουνά που όταν δέχονται αστροπελέκια δεν πέφτουν. Οι προσπάθειές του και το έργο που άφησε εύχομαι να γίνουν παράδειγμα σε όσους σήμερα διοικούν και σε όσους μέλλει να διοικήσουν
το σύλλογο. Ευτυχώς το όνομά του θα μείνει για
πάντα μιας που το καταφύγιο του Χορτιάτη επάξια ονομάστηκε “Νίκος Παπαδόπουλος”. Όσοι τον
γνώρισαν από κοντά και δούλεψαν μαζί του δεν
θα τον ξεχάσουν ποτέ. Εύχομαι ο χρόνος να γίνει
βάλσαμο για την απουσία του στις καρδιές της
αγαπημένης του γυναίκας, των συγγενών και των
φίλων του. Στο καλό αγαπητέ Νίκο. Κοιμήσου εν
ειρήνη και ησυχία. Θα σφίξουμε τις καρδιές μας,
θα κρύψουμε το δάκρυ μας και θα συνεχίσουμε
το έργο σου.
Αιωνία σου η μνήμη.
Β. Καλογιαννίδης
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Αποχαιρετισμός
στον Νίκο Παπαδόπουλο
“Είμαστε ταξιδευτές στο όχημα που διασχίζει το χρόνο, με απροσδιόριστους σταθμούς
αποβίβασης για τον καθένα μας. Στεκόμαστε
ορθοί μπροστά στο παράθυρο του κόσμου,
απλώνουμε τη ματιά της σκέψης μας κι
αγναντεύουμε το τοπίο που αντιπεράσαμε
και εκείνο που προσεγγίζουμε, και προσπαθούμε να προσανατολισθούμε στο άπειρο
του χώρου και του χρόνου.”(1)
Στις 21 Φεβρουαρίου 2014 και σε ηλικία 88 ετών,
έκλεισε τον κύκλο της ζωής του ο Νίκος Ευκλ.
Παπαδόπουλος. Ιδρυτικό μέλος του Σ.Ε.Ο., επί
σειρά ετών πρόεδρος, ψυχή και συνεκτικός ιστός
του Συλλόγου. Αφιέρωσε όλη σχεδόν τη ζωή του,
επί 50 χρόνια, στην πρόοδο του Σ.Ε.Ο. και της
ορειβασίας με γνώμονα πάντα την αλληλεγγύη
και ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο.
Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει ήταν η μεγάλη
απόφαση να στραφεί από την εξυπηρέτηση των
προσωπικών του αναγκών “στην προσέγγιση του
ανθρώπου, που επιζητά και προσδοκά να αδράξει και
να χαρεί τη γοητεία του βουνού. Και αισθάνεσαι την
υποχρέωση να βοηθήσεις...”(2). Άφησε το μοναχικό
πεδίο στο οποίο μπορούσε να ευδοκιμήσει και
επέλεξε αυτό στο οποίο ετάχθη, το κοινωνικό.
Στην καθημερινή μάχη για την προάσπιση των
συμφερόντων του Σ.Ε.Ο. οι φίλοι του και αυτοί
που τον υποστήριζαν και τον ψήφιζαν δεν συμφωνούσαν πάντα με τις απόψεις του και τις ενέργειές του. Ένα όμως αναγνώριζαν σ’ αυτόν, απτή
απόδειξη των πράξεών του, το έργο του που είχε
ως αποτέλεσμα το κοινό όφελος. Μπροστά σ’
αυτό οποιαδήποτε διχογνωμία λάμβανε επουσιώδη χαρακτήρα. Αυτό το κοινωφελές και ανιδιοτελές έργο, δημιουργούσε μια ασπίδα ασφαλείας
γύρω από τους στόχους του και τις τακτικές του.
Δεν μπορούσε να υπάρξει κριτική χωρίς να προσβάλει το έργο και την προσωπικότητα του Νίκου
Παπαδόπουλου. Με την επιτυχή αυτή στρατηγική και πολύ κόπο, έθεσε την τακτική του και την
καθημερινή του λειτουργία στο απυρόβλητο. Δεν
έλειψαν όμως οι εθελοτυφλούντες που μεμψιμοιρώντας έτρεπαν το έλασσον σε μείζον προσφέροντάς του πικρίες και απογοητεύσεις. Η ιερότητα
του στόχου και η σθεναρή επιμονή σε αυτόν, τον
έκαναν να τα αντιπαρέρχεται.
Αυτός ο αδύναμος εκ πρώτης όψεως άνθρωπος
και συναισθηματικά ευαίσθητος, όταν ενεδύετο
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τον επενδύτη του μέλους του Σ.Ε.Ο. (αυτόν τον
τίτλο προτιμούσε και δυσανασχετούσε όταν τον
αποκαλούσαμε πρόεδρο) αποκτούσε δύναμη,
επιμονή, και σθένος που μόνο ένας στρατηγός
μπορούσε να έχει. Είχε κάνει την καθημερινότητά του ποίηση και είχε ως αξίωμα το στίχο “Είναι
εξίσου ωραίο και το να πέφτεις νικημένος, οι μάχες χάνονται, εντελώς με το ίδιο πνεύμα όπου κερδίζονται.”(3)
Για όσους τον έζησαν από κοντά, τον αγάπησαν
και τον στήριξαν, υπήρξε προσωπικότητα μεγάλου ανδρός και η οδύνη για την απώλειά του σκεπάζει κάθε σκέψη. Σε αυτούς και στην γυναίκα
του Νίκη Κοτσάλη-Παπαδοπούλου που του συμπαραστάθηκε σε όλες της περιπέτειες της ζωής
του, υποστήριξε αγόγγυστα τους μεγάλους στόχους και το δύσκολο έργο του, και για να απαλύνω κάπως και τον δικό μου πόνο για την απώλεια
του επί 20 χρόνια συνοδοιπόρου και οδηγού στις
μικρές και μεγάλες πορείες του ΣΕΟ και της ζωής,
γράφω τις παρακάτω λίγες γραμμές.
***

Έ

πεσε ο δαυλός που μετά τον ορυμαγδό του
αντιφασιστικού πολέμου και του εμφυλίου
σπαραγμού προσπάθησε να διασώσει και να μεταλαμπαδεύσει ό,τι πολυτιμότερο είχε η ανθρωπότητα κατακτήσει μέχρι τότε και ό,τι ακριβότερο
συμπέρασμα είχε διαφανεί από τον τελευταίο
αυτό παγκόσμιο πόλεμο: πως τελικά, αποτελεί
πάντα διακύβευμα και όχι οριστική κατάκτηση,
η αποδοχή και η προάσπιση των πανανθρώπινων αξιών. Είτε από φιλοσοφικό έρωτα, είτε από
ιστορική αναγκαιότητα, είτε από αγάπη προς τον
συνάνθρωπο, η επαναφορά ξανά και ξανά και η
εφαρμογή τους στην καθημερινότητα αυτών των
πανανθρώπινων αξιών από τον Νίκο Παπαδόπουλο, είναι το μέτρο του εκλιπόντος ανδρός και
του πολιτισμικού του υποβάθρου. Χωρίς τον άλλο
δεν μπορεί να υπάρξει το εγώ, χωρίς τους άλλους
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δεν μπορούμε να υπάρξουμε εμείς. Η φροντίδα
για τον άλλο, τον διαφορετικό, εμπεριέχει το μεγαλείο του ανθρώπινου πολιτισμού. Αυτή η φροντίδα για τον άλλο, τον συνάνθρωπο, ήταν η πυξίδα που οδηγούσε τον Νίκο Παπαδόπουλο.

Α

πλέον, χωρίς την Απολλώνια
ηρεμία, την σιωπηρή μεστότητα, το ελαφρά
λυπημένο χαμόγελο, το σεμνό βλέμμα, το σοβαρό
πρόσωπο και τη μειλίχια σιγανή φωνή του Νίκου
Παπαδόπουλου, που ως άλλος Φοίβος μας εσκέπαζε με την Ολύμπια αταραξία του, που μεστώθηκε στο βουνό του μύθου και του ονείρου, πού θα
βρούμε πλέον στέρεη παγίδα για να μην παραδοθούμε στους τρικυμισμούς και παφλασμούς των
παθών και των ρευμάτων του ωκεανού της ζωής;
Πού θα βρούμε το ελαφρό και μετά δυσκολίας
μειδίαμα, την καθημερινή εφημερία στα γραφεία
του Σ.Ε.Ο., το θάρρος να τηλεφωνήσουμε σε ακατάλληλη ώρα για να κλείσουμε θέση για μας ή για
κάποιο φίλο, υπό τον πανικό του κενού Σαββατοκύριακου, και των ξαφνικών αλλαγών του καιρού και το συνακόλουθο ξεσήκωμα της ψυχής; Σε
ποιόν θα αναφέρουμε την επιτυχία της ανάβασης
και το τέλος της μέρας; Με ποιόν θα συμπαραταχθούμε στις μάχες για τα καταφύγια;
νέστιοι έφηβοι

Ο

ύτε πυξίδα μαντική πλέον υπάρχει, να μας
οδηγήσει από το αχανές πέλαγος σε ατραπούς μοναδικής ομορφιάς, σωματικής ευφορίας
και πνευματικής ανάτασης, σε κορυφές που μόνο
ο Νίκος Παπαδόπουλος μπορούσε να ανακαλύψει με την πυξίδα, το χάρτη και το αλτίμετρό του.
Μοναχικός και μοναδικά ταγμένος στο μοναχικό
κάθισμα του αρχηγού, στο λεωφορείο που διασχίζει το χρόνο και το χώρο, και που δεν εγκατέλειψε
ποτέ όσο διαρκούσε η εκδρομή της ζωής, να μελετά και να σκέφτεται ακαταπαύστως όχι τη δική
του καλοπέραση αλλά τη δική μας, για να βρει
λιβάδια χλοερά και ξέφωτα πνευματικά να θρέψει και να αναπαύσει το κατατρεγμένο του μπουλούκι. Απλησίαστος σε κάθε αίτημα γιατί όλα τα
είχε σκεφθεί και όλα τα είχε μελετήσει. Κεραυνός εν αιθρία αν επιθυμία φτηνή και πρόσκαιρη
προσπαθούσε να του αλλάξει το πρόγραμμα, γιατί
ήταν ένα πρόγραμμα συνισταμένη πολλών ψυχών, ένα πρόγραμμα επαναφοράς της πυξίδας του
καθενός από μας όταν αυτή “τα είχε παίξει” και ο
νους μας “είχε λαλήσει”.

Δ

που τόσο τις αγάπησε και τις φωτογράφισε, και που το τραγούδι
τους ύμνησε, που αφουγκράστηκε τα πάθη του
βουνού και τους καημούς του λόγγου, που συνομίλησε μαζί τους ως ίσος προς ίσον, “που σκύψαμε
για λίγο στην απόκρυφη βρυσούλα του δάσους να ξεδιψάσουμε τη δίψα του δρόμου και της ζωής και να σπάσει στ’ αχείλι ένα χαμόγελο, καλωσορίζοντας τη μέρα”
(4)
που θα μας έφερνε στα πιο απόμακρα μέρη του

βουνού και του βαθύσκιωτου δάσους και στις πιο
απόκρυφες πηγές για να λουστούμε τα νάματα των
μακάριων ναϊάδων και δρυάδων. Να δοκιμάσουμε και να αισθανθούμε έστω και λίγο από βρωτοί,
ως ατάραχοι θεοί και να αντιληφθούμε από το
βάθρο της μακαριότητάς τους, ότι τίποτα δεν είναι
αιώνιο και αναλλοίωτο και ότι όλα ακολουθούν
τον κύκλο της ζωής και υφίστανται τη διαδικασία
της γέννεσης, της ωρίμανσης, της φθοράς και
του θανάτου, και για αυτό μπορούμε να είμαστε
ελεύθεροι από σκοπιμότητες αιωνιότητας, ματαιοδοξίας και πλούτου και ότι παρά την αχίλλειο
πτέρνα του ο καθένας μας μπορεί να ζει ευχάριστα, ηθικά και δίκαια.

Έ

σβησε το λαλίστατο γράψιμο,

το λιτό, το ελαφρώς θλιμμένο, το πολλαπλά συμβολικό, το
προσωπικά στοχαστικό, πολυεπίπεδο, συλλογικό, φυσιολατρικό, πανανθρώπινο, συμπαντικό.
Κατάθεση ψυχής, ζωογόνο ύδωρ, “σαν ρυάκι που
δημιουργείται από υδροστάλες και αναβρύσματα και
ανδρώνεται διαμορφώνοντας το σχήμα και τη ροή του,
καθώς διασχίζει λαγκαδότοπους και πεδιάδες...” (5) και
γίνεται ποταμός ορμητικός στη ψυχή του καθενός, που θρέφει τους κισσούς που εναγκαλίζονται
τις μεγάλες αγάπες, το βουνό, τη φύση, το βιβλίο,
τον ΣΕΟ, τον άνθρωπο. Λόγος ιερουργός “στην
ιδέα της ορειβασίας: στόχος η κορυφή, η αυταπάρνηση, η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση στον σύντροφο
και τον αδύναμο, προσπάθεια άντλησης θάρρους και
δύναμης και ενστάλαξη αισιοδοξίας και τόλμης, διασκελισμοί βουνών και υποσκελισμοί αντιρρήσεων και
διχογνωμιών, απόπειρες πραγματοποίησης μεγάλων
αλμάτων και επιτευγμάτων...” (6)
Αντίο στοχοθέτη, καπετάνιε
που άφησες το μοναχικό σου ταξίδι
και έστρεψες τη σχεδία στην εμπόλεμη ζώνη
για να συλλέξεις μεσοπέλαγα, ναυαγούς
ηττημένους υπερτέρων δυνάμεων
και τους έταξες πεζοπόρους της ζωής
ορειβάτες της προσωπικής τους κορυφής
εμμένοντας, ως τελευταίος αρνητής, πνευματικός
συντηρητής,
χειρώναξ εργάτης και μόνος φαροφύλακας
στις εσχατιές της ωραίας ζωής.
Νίκος Σαραντινός

εν κελαρύζουν οι πηγές,

Παραπομπές
(1) Νίκου Παπαδόπουλου, “Σκέψεις και Παρατηρήσεις”,
σελ. 347
(2) όπ. προηγ. σελ. 354
(3) όπ. προηγ. σελ. 283
(4) όπ. προηγ. σελ. 351
(5) όπ. προηγ. σελ. 321
(6) όπ. προηγ. σελ. 190
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Ανάβαση
στο
Αραράτ
[5137μ.]
Το άρθρο συνέταξε η Ευδοκία Δέγκα
μετά από συνέντευξη που πήρε
από τον Φίλιππο Κουκουτσίλη
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Το κάστρο Isha Pasa Sarayi

Α

ραράτ: Το ιερό βουνό των Αρμενίων. Δεν αποτελεί ένα απλό σύμβολο
για τον Αρμενικό λαό, αλλά το εθνικό τους σύμβολο. Γύρω από αυτό ήσαν για
πολλούς αιώνες εγκατεστημένοι Αρμένιοι
και Αραμαίοι μέχρι την εθνοκάθαρσή τους
από τους Νεότουρκους το 1915. Η ονομασία
του προέρχεται από το ασσυριακό «Urartu»
και το εβραϊκό «Ararat». Παλαιότερα με το
όνομα αυτό φερόταν μικρή χώρα στο κέντρο
της Αρμενίας. Η εντυπωσιακή θέα του όρους
Αραράτ, το απρόσιτο ύψος και οι βαθιές χαράδρες του διείσδυσαν στη συνείδηση των
Αρμενίων και έτσι υπήρξε σύμβολο του πολιτισμού και σημείο αναφοράς της μυθολογίας τους.
Το Αραράτ είναι ένα σύστημα ηφαιστειακών κορυφών (130χλμ.), ανατολικά της Θεοδοσιούπολης (σημερινό Ερζερούμ). Χαρακτηρίζεται ως ανενεργό ηφαίστειο (τελευταία
έκρηξη 1840) στην περιοχή που ενώνονται
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τα σύνορα Τουρκίας, Αρμενίας και Ιράν. Είναι το υψηλότερο βουνό του Αρμενικού οροπεδίου, τμήμα της οροσειράς του Ταύρου.
Σύμφωνα με τη βίβλο, το όρος Αραράτ
συνδέεται με το όνομα του Νώε που συμβολίζει την ιστορία της νέας ανθρωπότητας. Η
ταύτιση του βιβλικού Αραράτ με το συγκεκριμένο βουνό κακώς έγινε. Αυτό το βουνό
δεν ονομαζόταν πάντοτε έτσι και η ταύτιση
είναι υστερογενής και εσφαλμένη. Το όρος
όπου προσάραξε η κιβωτός, κατά τους ειδικούς, είναι το Τζουντί Νταγ στα τούρκικα ή
Τζεμπέλ Τζούντι στα αραβικά, που βρίσκεται
ανατολικά της πόλης Τζίζρε, λίγες δεκάδες
χιλιόμετρα πριν ο Τίγρης μπει στο Ιράκ. Είναι βέβαιο ότι είτε στο Αγρί Νταγ (“όρος της
θλίψης”, όπως ονομάζεται στα τουρκικά το
Αραράτ) είτε στο Τζουντί Νταγ, που είναι το
πραγματικό όρος της κιβωτού, δεν πρόκειται
να βρεθεί ξύλινη κατασκευή που να άντεξε
στην υγρασία τόσων χιλιάδων χειμώνων. Η
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Ανατολία δεν είναι Αίγυπτος ή Σουδάν με
την ξηρασία της ερήμου και την ανομβρία.
Η περιοχή του Αραράτ είναι από τις πιο
απρόσιτες λόγω ενός περίεργου συνδυασμού υψομέτρου, κακοκαιρίας, απόκρημνων
κορυφών και επικίνδυνων ρευμάτων αέρα.
Μετά από πρόσκληση της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας μια ομάδα Ελλήνων
ορειβατών υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Ο., αποφασίσαμε αυτό το καλοκαίρι να κατακτήσουμε το περιώνυμο αυτό όρος. Στην ομάδα του
Σ.Ε.Ο. που αποτελείτο από τους Φίλιππο
Κουκουτσίλη, Βαγγέλη Γκόλη και Θόδωρος Τσαβδαρίδη προστέθηκαν οι Κλεάνθης
Μπουλιώνης και Γιώργος Κιριμκίρογλου της
Ο.Λ. Θεσσαλονίκης.
Στις 25-8-2013 Κυριακή βράδυ ώρα 10
επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Την επομένη,
Δευτέρα, γύρω στις εννέα το πρωί αποβιβα-

ζόμασταν στον δαιδαλώδη σταθμό λεωφορείων της Κωνσταντινούπολης. Είχαμε κάποιες ώρες στη διάθεση μας και έτσι, αφού
αφήσαμε τα σακίδια μας στις αποθήκες του
σταθμού, εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο για
χαλάρωση. Σε αυτό βοήθησε πρώτα-πρώτα
ένα βαθύ ξύρισμα για να νιώσουμε καθαροί
και φρέσκοι, μετά το μακρύ ολονύκτιο ταξίδι, ένα κούρεμα για τον καλλωπισμό μας και
φυσικά ένα καφεδάκι για ανταλλαγή απόψεων και την οργάνωση των περαιτέρω.
Νωρίς το απόγευμα την ίδια μέρα ξεκινήσαμε με προορισμό το Ντογουμπαγιατζίτ και
ενδιάμεσο σταθμό το Άγρι. Το λεωφορείο
που μας μετέφερε από την Κωνσταντινούπολη στο Άγρι ήταν, ομολογουμένως, άψογα
καθαρό. Το κρύο νερό στο ψυγείο που ήταν
στη διάθεση μας, ο καφές που συχνά πυκνά
μας πρόσφεραν και οι πυκνές στάσεις έκαναν το ταξίδι των 20 ωρών διάσχισης της
άνυδρης τουρκικής ενδοχώρας άνετο και
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απολαυστικό. Φθάσαμε στο Άγρι κατά το μεσημέρι της επόμενης μέρας.
Τρίτη 27 Αυγούστου 2013. Το Άγρι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας της ανατολικής Ανατολίας είναι μια αρκετά μεγάλη
επαρχιακή πόλη με 108,000 κατοίκους. Η
πρώτη εγκατάσταση έγινε από τους Χετταίους τον 15ο αι. π.Χ. και ακολούθησαν οι
Χουρίτες, οι Μήδοι, οι Πέρσες, οι Αρμένιοι,
οι Μακεδόνες και οι Βυζαντινοί. Μετά την
ήττα των βυζαντινών στο Ματζικέρτ το 1071
περιήλθε στην κυριαρχία των Τούρκων. Δυστυχώς δεν είχαμε τα χρονικά περιθώρια να
το γνωρίσουμε, μια και παραμείναμε μόνο
δύο ώρες. Εκεί συγκεντρωθήκαμε ορειβάτες
με τον ίδιο απώτερο στόχο, την ανάβαση στο
Αραράτ, και μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε Τούρκους από το Ερζερούμ (Θεοδοσιούπολη) που ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να
μας εξυπηρετήσουν.
Γύρω στις δύο το μεσημέρι με μικρά λεωφορειάκια (dolmus) ξεκινήσαμε για να διανύσουμε τα εκατό χλμ. που μας χώριζαν από
το Ντογουμπαγιατζίτ (ανατολικό Μπαγιατζίτ),
μια πόλη των 80000 κατ. απλωμένη στα πό-
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δια του Αραράτ και σε υψόμετρο 1.625 μέτρων. Είναι η δεύτερη σε μέγεθος πόλη της
επαρχίας μετά το Άγρι στις εσχατιές της Ανατολίας 35 μόλις χλμ. από το Ιράν. Η πόλη αρχικά ήταν το κάστρο που ήλεγχε το πέρασμα
της οροσειράς του Ταύρου προς την Περσία
και η ιστορία της ξεκινά από τον 7ο αι. π.Χ.
όταν ήταν μέρος του κράτους των Ουραρτού.
Σήμερα κατοικείται ως επί το πλείστον από
Κούρδους και την δεκαετία του 1980 στην
περιοχή αυτή ο τουρκικός στρατός έδωσε
μάχες με το ΡΚΚ (απελευθερωτικό κίνημα
των Κούρδων). Μόλις το 2001 επέτρεψαν οι
τουρκικές αρχές ορειβασία στο Αραράτ σε
ξένους ορειβάτες και μόνο μετά από ειδική
άδεια από τα υπουργεία Τουρισμού, Εθνικής
Άμυνας και της Ομοσπονδίας Ορειβασίας. Η
έκδοση αυτής της αδείας διαρκεί πάνω από
10 εβδομάδες και επιτρέπεται μόνο σε ομάδες συνοδευόμενες από Τούρκους εντεταλμένους οδηγούς βουνού.
Μετά από μιάμιση ώρα ταξίδι φθάσαμε
στον προορισμό μας και κατευθυνθήκαμε
για το ξενοδοχείο 'Teheran' όπου και διανυκτερεύσαμε ένα βράδυ (και δύο στην
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επιστροφή). Οι ιδιοκτήτες ήταν Ιρανοί που
γνώριζαν ελαχιστότατα αγγλικά. Παρά ταύτα η επικοινωνία μας επιτεύχθηκε χάριν
της μεσολάβησης του Τούρκου δασκάλου
από το Ερζερούμ που είχαμε γνωρίσει στο
Άγρι. Το ξενοδοχείο ήταν φθηνό και γενικά
ικανοποιητικό μια και διέθετε καθαρά σκεπάσματα και ζεστό νερό. Απέναντι από το
ξενοδοχείο υπήρχε πλυντήριο αυτοκινήτων
με τη μουσική, τσιφτετέλια, στη διαπασών.
Η γύρω περιοχή διέθετε πολλά κουρεία και
δε χάσαμε την ευκαιρία ξανά για ένα ξύρισμα
ή κούρεμα. Οι τιμές ήταν ιδιαίτερα προσιτές,
τρεις λίρες (περίπου 1,25€) το ξύρισμα έξι
(περίπου 2,5€) το κούρεμα. Η πόλη διέθετε
και νοστιμότατα παγωτά που δεν παραλείψαμε να γευτούμε.. Ο νεαρός κούρδος παγωτατζής, με ιδιαίτερη μαεστρία, έπαιρνε τη μπάλα του παγωτού, τη βουτούσε στους ξηρούς
καρπούς, στη συνέχεια στη σοκολάτα και
σου παρέδιδε μια θεσπέσια απόλαυση. Το
κόστος; Μόνο μια λίρα (περίπου 40 λεπτά).!
Το απόγευμα ο Θόδωρος Τσαβδαρίδης, που
μιλά άπταιστα τουρκικά και μας περίμενε στο
Ντογουμπαγιατζίτ, παρευρέθηκε στη συνάντηση-ενημέρωση σχετικά με την ανάβαση

και την εκδήλωση που θα ακολουθούσε μετά
την κατάβαση και στη συνέχεια μας ενημέρωσε σχετικά.
Την Τετάρτη 28 Αυγούστου το ξύπνημα
ήταν πολύ νωρίς. Ήδη στις έξι η ώρα φορτώναμε τα πράγματα μας σε τριαξονικό φορτηγό και η όλη διαδικασία διήρκησε δυο
ώρες. Συμμετείχαμε ορειβάτες εκτός από
την Ελλάδα, από τα Σκόπια, τη Βουλγαρία,
το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν. Η αναχώρηση μας
έγινε με τα χαρακτηριστικά μικρά λεωφορειάκια, δέκα στον αριθμό, που μας μετέφεραν
στο χωριουδάκι κούρδων βοσκών Ελίκιοϋ
σε υψόμετρο 2080μ. Στη διαδρομή το τοπίο
ήταν γυμνό με ελάχιστα καχεκτικά δένδρα
και στο χώρο που αποβιβαστήκαμε υπήρχαν
διάσπαρτες καλύβες ξερολιθιάς που διέθεταν
όμως ηλεκτρικό και αυτό μας έκανε εντύπωση.. Οι αγωγιάτες με τα μουλάρια μας περίμεναν για να φορτώσουν τα σακίδια μας και
να τα μεταφέρουν στην τιμή των 112 λιρών
(περίπου 45€). Αυτά τα χρήματα είναι και τα
μοναδικά έσοδα για την επιβίωση τους. Φθάσαμε πρώτοι, πριν τις αποσκευές, που ήρθαν
με κάποια καθυστέρηση. Εντύπωση προκα-
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λούσε ο μεγάλος αριθμός μικρών παιδιών
που έτρεχαν ολόγυρά μας προσπαθώντας να
μας πουλήσουν αριάνι 1 λίρα (περίπου 40
λεπτά) ενώ οι ίδιοι σβήνουν τη δίψα τους με
νερό από λάκκους, λασπόνερα, στην κυριολεξία. Άλλα ζητούσαν ό,τι τους εντυπωσίαζε
πάνω μας όπως πχ τα γυαλιά. Σε κάποια δώσαμε μια-δυο λίρες προκειμένου να μας αφήσουν ήσυχους. Την καλή οργάνωση και την
πρόληψη μαρτυρούσε και το ασθενοφόρο
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που βρισκόταν παραπέρα σε αναμονή. Όταν
έφτασε το φορτηγό με τα σακίδιά μας έγινε
το «έλα να δεις». Πάντως, οι κλιματολογικές
συνθήκες φαίνεται να είναι καλές μια και το
ξηρό κλίμα, χωρίς υγρασία, κάνει τον λίγο
ύπνο αρκετό.
Για την πρώτη κατασκήνωση στα 3200μ.
ξεκινήσαμε περίπου 160 άτομα στις 8.30π.μ.
από τα 2080μ (Τετάρτη 28 Αυγούστου). Η
πορεία γενικά ομαλή, το τοπίο αλπικό είχε
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ων του βουνού. Η στιλπνή τους επιφάνεια
γυάλιζε στον ήλιο προσδίδοντάς τους χροιά
μετάλλου. Ανεβαίνοντας συναντήσαμε κατασκηνώσεις από άλλες αποστολές που ήταν
ήδη στην επιστροφή και λίγο πριν τα 3200μ.
υπήρχαν σκηνές στημένες ως καταφύγια
ανάγκης. Φθάσαμε στον προορισμό μας το
απόγευμα περίπου στις τέσσερις. Η πρώτη
μας μέριμνα ήταν να στήσουμε τις σκηνές
ανάμεσα στα βράχια και αμέσως μετά να μαγειρέψουμε-μακαρόνια-και να ετοιμάσουμε
τον καφέ μας. Στα 3200μ. υπήρχε το “Cafe
Ararat” που διέθετε αναψυκτικά και πλεκτά
(μπλούζες, σκουφιά) και άλλα αναμνηστικά
σε τιμές υψηλές. Ο καιρός ήταν μαλακός και
μας επέτρεπε να κάνουμε βόλτες με κοντομάνικα για γνωριμία του τόπου. Ο καθαρός
ουρανός μας επέτρεπε να παρατηρήσουμε
από ψηλά το οροπέδιο του Ντογουμπαγιατζίτ που απλωνόταν στα πόδια μας. Μια τελείως επίπεδη έκταση γης, άδενδρη, τεράστια και εντελώς άνυδρη. Με την δύση του
ηλίου άρχισαν να λαμπυρίζουν τα φώτα του
Ντογουμπαγιατζίτ 1,600 μέτρα χαμηλότερα.
Ακολούθησε συγκέντρωση όλων των ορειβατών όπου έγιναν συστάσεις για ομαδική
ανάβαση, όλοι στοιχισμένοι και να μην ξεφεύγει κανείς από την ομάδα άσχετα από τις
δυνατότητες του, και ορειβατική συναδελφική συμπεριφορά. Μετέφραζε ο Θόδωρος
Τσαβδαρίδης.

φυτρωμένο χορταράκι. Ανεβαίνουμε συντεταγμένα ο ένας πίσω από τον άλλο με
οδηγούς βουνού ενδιάμεσα που απέτρεπαν
κάθε διάθεση για προσπέρασμα. Το βουνό
μάζευε σύννεφα στην κορυφή του, αλλά εδώ
ο ήλιος μας ανάγκασε να πασαλειφθούμε με
αντηλιακό. Όσο ανεβαίναμε το μονοπάτι γινόταν όλο και πιο απότομο και την αλπική
χλόη διαδέχθηκαν μαύρα βράχια βασάλτη,
προϊόντα παλιών ηφαιστειακών εκρήξε-

Την Πέμπτη 29 Αυγούστου το ξημέρωμα
μας βρήκε να ξεστήνουμε τις σκηνές, να τις
φορτώνουμε στα υποζύγια και να ξεκινάμε
κατά τις εννέα για τη δεύτερη κατασκήνωση
στα 4200μ. Στη διάρκεια της πορείας γινόταν
συχνή αρίθμηση. Φθάσαμε στα 4200μ γύρω
στις τρεις. H θέα ήταν καταπληκτική. Ατενίζαμε το Μικρό και το Μεγάλο Αραράτ και
στο βάθος τα βουνά του Ιράν. Ο καιρός εξακολουθούσε να είναι καλός και μας επέτρεπε
να φοράμε κοντομάνικα μπλουζάκια, αν και
συναντήσαμε τα πρώτα χιόνια. Το τοπίο ήταν
σεληνιακό όλο πέτρα, παρά ταύτα εύκολα
βρήκαμε χώρο καθαρό, προφανώς από τους
προηγούμενους, για να στήσουμε τις σκηνές
μας. Μετά την απαραίτητη αυτή εργασία ο
καθένας έκανε την προπόνηση του, ελεύθερα, για εγκλιματισμό. Η ομάδα μας ανέβηκε
γύρω στα 400μ. παρέα με τον τούρκο δάσκαλο. Αργά το απόγευμα, με τη δύση του ήλιου,
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ο καιρός άλλαξε, σηκώθηκε αέρας και έπεσε η
θερμοκρασία απότομα στους -6οC. Τα μεσάνυχτα δε το κρύο ήταν τσουχτερό.
Παρασκευή 30 Αυγούστου. Από την1.30
τη νύχτα άρχισαν οι ετοιμασίες. Μπουφάν,
γάντια, σκούφος, μποντριέ. Στα πρόχειρα
κάτι για πρωινό και ένας καφές για τόνωση
και ξύπνημα. Γύρω στις 2.30 όλοι με τους
φακούς κεφαλής ξεκινήσαμε την ανάβαση
για την περιώνυμη κορυφή. Βαδίζαμε ως
οργανωμένη ομάδα με συχνές στάσεις για
ένα-δύο λεπτά. Η ανατολή μας βρήκε πριν
τον παγετώνα γύρω στα 4600μ. υψόμετρο.
Ο καιρός μας ευνοούσε και ήταν σύμμαχος
στην προσπάθεια μας. Στην αρχή του παγετώνα (4800μ.) κάναμε μια μακρύτερη στάση,
δέκα λεπτών, για το δέσιμο των κραμπόν. Το
υψόμετρο δυσκόλευε την αναπνοή και ο βηματισμός γινόταν βαρύς και αργός. Τέσσερα
μέτρα πριν την κορυφή έγινε η τελευταία στάση. Δεν χρειάστηκε να δεθούμε και πιάσαμε
κορυφή (5137μ.) μόνο με πιολέ και κραμπόν
γύρω στις 8.30π.μ. Τι αγαλλίαση! Οι φωτογραφικές μηχανές πήραν φωτιά, τα συγχαρητήρια έδιναν και έπαιρναν και η κάθε ομάδα
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δεν παρέλειψε να υψώσει τη σημαία της.
Στην κορυφή φθάσαμε όλοι. Κάποιοι, ελάχιστοι, που έδειξαν αδυναμία, αφού κατέρρευσαν λίγα μέτρα πριν, κυριολεκτικά κουβαλήθηκαν από τους υπόλοιπους. Από τη μια η
χαρά και η ολοκλήρωση που νιώθαμε από
την επίτευξη του στόχου και από την άλλη η
κούραση εξαφάνιζαν τη διάθεση για φαγητό.
Ούτε μπουκιά βάλαμε στο στόμα μας, ήταν
το τελευταίο που μας απασχολούσε εκείνη
τη μεγάλη για μας στιγμή. Ο καιρός, με το
που πατήσαμε κορυφή, άλλαξε. Τα σύννεφα
σκέπασαν τον ορίζοντα και η ορατότητα ήταν
πολύ περιορισμένη. Το μικρό Αραράτ και
τα βουνά του Ιράν (η οροσειρά του Ταύρου)
αχνοφαίνονταν στο βάθος. Μια ώρα μείναμε
στην κορυφή με θερμοκρασία -10ο C.
Στις 9:30 αρχίσαμε την κατάβαση. Κατά
το μεσημεράκι φθάσαμε στα 4200μ. και ξεστήσαμε τις σκηνές μας. Στις 2:30΄ είχαμε
ήδη φορτώσει τα αντίσκηνα μας και ό,τι δε
μας ήταν απαραίτητο για την κατάβαση, στα
μουλάρια. Ο καιρός εν τω μεταξύ άρχισε να
κλείνει πολύ έντονα. Από την αρχή της κατάβασης για τα 3200μ. μας συνοδεύει χαλάζι
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μεγάλο σαν κορόμηλο και πυκνό και αυτό
διαρκεί για δυο- δυόμισι ώρες ακατάπαυστα.
Όταν φθάνουμε στα 3200μ. το τοπίο τελείως
διαφορετικό απ' ό,τι το γνωρίσαμε κατά την
ανάβαση. Ο χώρος, που θα στήναμε τις σκηνές μας, ήταν λασπωμένος και κάτασπρος
από το χαλάζι. Ευτυχώς, βρέθηκαν κάποια
νάιλον παρατημένα παραδίπλα στα βράχια,
τα περιμαζέψαμε και αφού τα απλώσαμε στήσαμε τις σκηνές μας πάνω σ' αυτά. Όλα αυτά
γίνονται γύρω στις 4μμ. Με την κούραση
που είχαμε, παρά την υγρασία και τις δυσμενείς συνθήκες, καταφέραμε να κοιμηθούμε.
Την επομένη, 31 Αυγούστου, το πρώτο
γκρουπ αναχωρεί στις έξι. Η δικιά μας ομάδα θα έφευγε με το δεύτερο γκρουπ. Φορτώσαμε στα μουλάρια και οι ίδιοι ξεκινήσαμε
στις 9π.μ. για το χωριό Ελίκιοϋ στα 2080μ.
Εκεί μας περίμεναν τα παιδιά των μουλαράδων ντυμένα τα καλά τους να μας πουλήσουν
αριάνι ή νερό, μια λίρα το ποτήρι. Τους μοιράσαμε σοκολάτες και μπάρες δημητριακών
που μας περίσσεψαν που τα χάρηκαν πολύ.
Σαν έμπειροι μικροπωλητές περιέφεραν την
δροσιστική πραμάτεια τους που ήταν βάλσαμο για τα ξεραμένα λαρύγγια μας. Φθάσαν και

τα μουλάρια και αφού φορτώσαμε τις αποσκευές μας στο φορτηγάκι επιβιβασθήκαμε
νωρίς το μεσημέρι και οι ίδιοι στα dolmus
για το Ντογουμπαγιατζίτ. Όπου χρειάστηκε
να μετακινηθούμε με dolmus η μετακίνηση
ήταν εντελώς δωρεάν. Κατά τη διαδρομή μας
μοίρασαν ένα περιοδικό στα τούρκικα σχετικά με το Αραράτ. Όταν φθάσαμε στο Ντογουμπαγιατζίτ κατευθυνθήκαμε κατευθείαν για
το ξενοδοχείο. Ένα μπάνιο, μια -δυο ώρες ξεκούραση και νιώσαμε άλλοι άνθρωποι. Στις
οκτώ το βράδυ ήταν προγραμματισμένη η συγκέντρωση των ορειβατών και η επιβράβευση τους. Σε μια απλή και λιτή τελετή, όπου
παρευρεθήκαμε όλοι, δόθηκαν αναμνηστικά, κονκάρδες και σημαιούλες και μας σέρβιραν τσάι και πτι-φούρ. Τα διπλώματα για
την ανάβαση δόθηκαν τιμητικά πρώτα στους
Junan, δηλ. σε εμάς τους Έλληνες. Ακολούθησαν ομιλίες και ευχαριστίες που δημιούργησαν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Στον
πρόεδρο και τον υπεύθυνο της αποστολής η
ομάδα μας ανταπέδωσε με ένα χάρτη της Ελλάδας, ελιές Καλαμών και τσίπουρο που είχε
φροντίσει από πριν να προμηθευτεί από την
πατρίδα. Η ανταπόδοση δώρων αρχή της ελ-
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ληνικής κουλτούρας της φιλοξενίας. Μετά τη
λήξη της τελετής δεν παραλείψαμε να πάμε
και πάλι για χειροποίητο ντοντουρμά (παγωτό). Παραλείπονται τέτοιες απολαύσεις!
Την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου συμπληρώσαμε μια βδομάδα στην Τουρκία. Αφιερώσαμε τη μέρα στην ξενάγηση του Ντογουμαγιατζίτ και στη ξεκούραση πριν την πολύωρη
επιστροφή. Σε περίοπτη θέση στο κέντρο της
πόλης βρίσκεται ένα μνημείο αφιερωμένο
στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (όχι βέβαια των Κούρδων κατοίκων της). Στους χέρσους άνυδρους
λόφους πάνω από την πόλη δεσπόζει το σαν
κάστρο παλάτι Ishak Pasa Sarayi που κτίστηκε μεταξύ 1685 και 1784 με πρότυπο το Τοπ
Καπί των σουλτάνων. Το κάστρο βρίσκεται 6
χλμ. νοτιοανατολικά του Ντογουμπαγιατζίτ
και σε υψόμετρο 2,200 μ. δίπλα στον αρχαίο
εμπορικό δρόμο του μεταξιού που οδηγούσε
στην Περσία. Μέχρι το 1926 το Ishak Pasa
Sarayi χρησιμοποιούνταν σαν διοικητικό κέντρο της επαρχίας Άγρι.
Ως απολογισμό, η ανάβαση στο Αραράτ
ήταν μια εμπειρία μοναδική και άξιζε τον
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κόπο. Οι γείτονες μας Τούρκοι ήταν φιλικοί
απέναντι μας με διάθεση να ανταποκριθούν
και να μας εξυπηρετήσουν σε κάθε μας αίτημα. Θα αναφέρω ένα περιστατικό που μου
έκανε εντύπωση. Στα 4200μ., όταν κατέβασαν τις αποσκευές μας, έλειπαν 2lt. νερό που
φυσικά στη συγκεκριμένη περίσταση ήταν
πολύ απαραίτητα για μας. Το αναφέραμε στον
υπεύθυνο της αποστολής που φρόντισε αμέσως να αναπληρωθούν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Γενικά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι τους
χαρακτήριζε οργάνωση και υπευθυνότητα και
έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους προκειμένου να μείνουμε ικανοποιημένοι.
Στις 2 Σεπτεμβρίου ώρα 7.30 πήραμε το
λεωφορείο για το Agri, άρχιζε το ταξίδι της
επιστροφής. Από το Agri συνεχίσαμε πάλι με
λεωφορείο για Κωνσταντινούπολη. Φθάναμε
στο σταθμό όταν το λεωφορείο μας τράκαρε
με ένα φορτηγάκι που, ευτυχώς, η διαφορά
λύθηκε γρήγορα. Υπήρχε ο φόβος μήπως
καθυστερήσουμε και χάσουμε το τραίνο για
Θεσσαλονίκη. Επιβιβαστήκαμε στις 9μ.μ. και
στις πέντε τα ξημερώματα τρώγαμε πατσά στο
Βαρδάρη, στη μάνα Θεσσαλονίκη, ικανοποιημένοι και με το μυαλό μας γεμάτο εικόνες.
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ΚλεφτοβρυσΗ
Η «έξοδος» του τελευταίου
βασιλιά των ορέων…
Ανέστης Γιαννικόπουλος
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Στον Έλατο.

Ο

Όλυμπος, το ψηλότερο και το πλέον απρόσιτο βουνό που δεσπόζει στο κέντρο του
ορεινού κορμού της πατρίδας μας, ήταν πάντα θέατρο όμορφων θρύλων, μύθων και
επικών γεγονότων που ενέπνευσαν πολλούς συγγραφείς, ποιητές και τραγουδοποιούς από τα αρχαϊκά ακόμα χρόνια. Πρώτα οι θεοί έκτισαν τα παλάτια τους στις απροσπέλαστες κορφές και μετά οι πάσης φύσης ανυπότακτοι εξεγερμένοι βρήκαν καταφύγιο στις
άγριες, δυσπρόσιτες πλαγιές του αγάννιφου (που παγιδεύει τα σύννεφα) βουνού. Ήταν αυτό
που καθήλωσε για δυο χρόνια τις λεγεώνες των Ρωμαίων στη Θεσσαλία, που ανάγκασε τον
σουλτάνο Μεχμέτ Β’ να λοξοδρομήσει κατά την κάθοδό του στον Μοριά, ήταν το άγιο βουνό
των κλεφτών επί τουρκοκρατίας.

«Εγώ είμαι ο γέρο Όλυμπος στον κόσμο ξακουσμένος
Έχω σαράντα δυο κορφές κι’ εξήντα δυο βρυσούλες
Κάθε κορφή και φλάμπουρο, κάθε κλαδί και κλέφτης»
Όπως μαρτυρά και το δημοτικό τραγούδι, ο Όλυμπος ήταν το ορμητήριο διάσημων αρματολών που ανάγκασαν τους Τούρκους να αναγνωρίσουν το αρματολίκι του από το 1425. Οι
πιο ονομαστοί κλέφτες και αρματολοί που έδρασαν εδώ τους επόμενους αιώνες ήταν ο ΚαράΜιχάλης που το 1489 εμφανίστηκε ως πρώτος κλέφτης στον Όλυμπο, ο αρματολός Πάνος
Ζήνδρος που πέθανε από φυσικά αίτια το 1750 και άφησε κληρονομιά το αρματολίκι στον
γιο του Φώτη, ο Γεωργάκης Ολύμπιος, φιλικός και συνεργάτης του Αλέξανδρου Υψηλάντη
που σκοτώθηκε το 1821 από τους Τούρκους στην μονή Σέκου της Ρουμανίας, οι Λαζαίοι

22

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

που έδρασαν στα Ορλωφικά και εναντιώθηκαν στον φοβερό Αλή Πασά, ο Νικοτσάρας,
ο Τζαχείλας, ο Χριστάκης, ο Καλόγερος κ.α.
Όπως και στην παλιά Ελλάδα μετά το 1821,
έτσι και στην Μακεδονία μετά την απελευθέρωσή της κατά τον Α’ Βαλκανικό πόλεμο
το 1912, οι παράνομοι που έβρισκαν καταφύγιο στον Όλυμπο από κλέφτες ονομάστηκαν
συλλήβδην «ληστές». Οι ληστές του Ολύμπου
ήταν και οι τελευταίοι «βασιλείς των ορέων»
και έδρασαν μέχρι και τη δεκαετία του ’30
οπότε και εξαλείφθηκε η «ληστοκρατία» από
την Ελλάδα.
Το ελληνικό κράτος, για να εδραιώσει και
να αναπτύξει τους δικούς του μηχανισμούς
και θεσμούς, επιτέθηκε στις τοπικές και κοινωνικές ιεραρχίες και αποδιάρθρωσε τον
παραδοσιακό καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων της κοινωνίας. Προσπάθησε με
βία, διασπορά φημών, δωροδοκίες κ.α. να
μετατρέψει τον ληστή-αρματολό στον νεώτερο τύπο του ληστή-καταδιωκόμενου.
Οι αιτίες της ληστείας πρέπει να αναζητηθούν στην προσπάθεια του κράτους να δη-

μιουργήσει δομές και μηχανισμούς ξένους
προς τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της ελληνικής επαρχίας. Η ριζωμένη στον τρόπο
ζωής των κοινοτήτων κλεφταρματολική παράδοση συνδεόταν άρρηκτα με την ληστεία
και ήταν μια σύγκρουση ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα και την οθωμανική εξουσία
με τους έλληνες εκπροσώπους της. Η σύγκρουση αυτή στα χρόνια της μετεπαναστατικής Ελλάδας μετατέθηκε ανάμεσα στον παραδοσιακό κόσμο και το νέο εθνικό κράτος.
Επιπλέον οι καθολικοί νόμοι που εισήγαγε
το κράτος ήσαν ξένοι με τις παραδόσεις και
τις αντιλήψεις περί δικαίου και τιμωρίας. Τέλος, το κράτος με την αγροτική πολιτική του
στήριξε τους τσιφλικάδες, πράγμα που έφερε
τους αγρότες σε οικονομικό αδιέξοδο, στην
φτώχεια και την εξαθλίωση.
Όπως οι αντίπαλοι των κλεφτών επί τουρκοκρατίας εκτός των ίδιων των Τούρκων ήσαν
οι κοτζαμπάσηδες και λοιποί προύχοντες που
ήσαν και οι κύριοι στόχοι (οι κλέφτες που
λήστευαν φτωχούς αντιμετωπίζονταν με περιφρόνηση και ονομάζονταν σκωπτικά «κα-
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Σημαδεύοντας το μονοπάτι.

τσικοκλέφτες»), έτσι και στα μετεπαναστατικά
χρόνια εχθροί των ληστών όπως μετονομάστηκαν ήσαν οι μεγαλογαιοκτήμονες και οι
πλούσιοι των περιοχών που δρούσαν.
Ένας από τους τελευταίους κατ’ άλλους
«λήσταρχος» και κατ’ άλλους «Έλληνας Ρομπέν των δασών» που έγινε θρύλος και δημοτικό τραγούδι ήταν και ο Φώτης Γιαγκούλας. Ο Φώτης γεννήθηκε γύρω στο 1900 στο
χωριό Μεταξάς Σερβίων Κοζάνης όπου και
τελείωσε την 2α τάξη του Γυμνασίου. Υπάρχουν πολλοί θρύλοι για την σύντομη, αλλά
περιπετειώδη ζωή του, θα σταθώ όμως στα
γεγονότα που εξιστόρησε ο μεγαλύτερος
αδελφός του Κωνσταντίνος στη συνέντευξη
που έδωσε στη δημοσιογράφο Judith Koning.
Στη διάρκεια λοιπόν του 1ου παγκοσμίου πολέμου κατηγορήθηκε άδικα για αλογοκλοπή
και κλείστηκε στις φυλακές της Λάρισας. Ο
αδελφός του τον απελευθέρωσε με εγγύηση
1,000 δρχ. αλλά ένα χρόνο μετά αποκεφάλισε τον πατέρα της αγαπημένης του φίλου του
που δεν τον ήθελε για γαμπρό (τον φίλο του).
Τότε τον συνέλαβε ο διοικητής της αστυνομίας Σούλιος και στάλθηκε στις φυλακές της
Αίγινας. Θέλησαν να τον μεταγάγουν στις
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πιο ασφαλείς φυλακές της Θεσσαλονίκης,
αλλά λίγο πριν τη γέφυρα του Μπαμπά μετά
τη Λάρισα κοντά στα Τέμπη ο Φώτης δραπέτευσε και κατέφυγε στα Σέρβια. Στον Μεταξά
απήγαγε την αγαπημένη του Ευαγγελία και
τους πάντρεψε ο μοίραρχος Καφάσης στο λημέρι του, σε μια σπηλιά στο δρόμο για την
Ελασσόνα. Σύστησε συμμορία με τους Θωμά
Γκαντάρα, Πέτρο Γκανάτσιο και Περικλή Παπαγεωργίου ή «Βρωμοπερικλή». Λήστευαν
εμπόρους ταξιδιώτες και απήγαγαν πλούσιους ζητώντας λύτρα από τις οικογένειές τους
για την απελευθέρωσή τους. Βοηθούσε τους
φτωχούς, προίκιζε φτωχά κορίτσια, βοηθούσε τους αγρότες και έκανε δωρεές για την
ανέγερση εκκλησιών.
Δεν ξέχασε όμως τον μισητό αστυνόμο
Σούλιο που τον είχε συλλάβει άδικα και μια
μέρα κατέβηκε στον Μεταξά και τον αποκεφάλισε καταμεσής στο δρόμο με την θρυλική
χατζάρα του την «παρδάλα» όπως την αποκαλούσε. Τότε άρχισε άγριο ανθρωποκυνηγητό
από την αστυνομία και ο Γιαγκούλας κατέφυγε στην περιοχή των Γιαννιτσών, αλλά πριν
φύγει έδωσε στον παπά, τον δήμαρχο και
τρεις δημοτικούς συμβούλους του χωριού
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Περικλής Παπαγεωργίου, Θωμάς Γκαντάρας, Λευτέρης Πλάτανος, Δημήτρης Παπαγεωργίου.

του 6,000 δρχ. για την ανέγερση εκκλησίας στο όνομά του. Όταν όμως μετά από ένα
χρόνο επέστρεψε και είδε ότι οι παραπάνω
καταχράστηκαν τα χρήματα και δεν έκαναν
τίποτα, τους πήρε μαχαίρι και τους πέντε. Η
συμμορία κράτησε τρία χρόνια, ώσπου πιάστηκαν οι υπόλοιποι εκτός του Γιαγκούλα και
αποκεφαλίστηκαν. Ο Φώτης κατέφυγε στην
Ήπειρο, ενώ η έγκυος γυναίκα του Ευαγγελία φυλακίστηκε στην Κοζάνη και γέννησε
μέσα στη φυλακή ένα αγοράκι που πέθανε
λίγες μέρες μετά. Γύρισε όμως γρήγορα στον
Όλυμπο και προσπάθησε με δωροδοκίες να
βοηθήσει την γυναίκα του να δραπετεύσει.
Κουρασμένος από την παρανομία θέλησε να
παραδοθεί και να τύχει αμνηστίας, όμως οι
αρχές το απέκλεισαν λόγω του πλήθους των
φόνων που είχε διαπράξει (ως τον Αύγουστο
του 1925 είχε σκοτώσει 54 άτομα) και αύξησαν την επικήρυξή του στο αστρονομικό για
την εποχή ποσό των 600,000 δρχ.
Στα τέλη Αυγούστου 1925 ενώθηκε με την
συμμορία των αδελφών Πάντου και Λεωνίδα Μπαμπάνη μαζί με τον εξάδελφό τους
Κώστα Τσαμήτα και αφού απήγαγαν τον νεαρό φοιτητή της ιατρικής Νίκο Ράπτη και τον

12χρονο εξάδελφό του Μήτσο Ράπτη, γόνους
πλούσιας οικογένειας της περιοχής, ζητούσαν 1,000,000 δρχ. για την απελευθέρωσή
τους. Αμέσως δημιουργήθηκε απόσπασμα
αστυνομικών με αρχηγό τον μοίραρχο Ιωάννη Πετράκη και ξεκίνησε απηνής καταδίωξη
της συμμορίας στα δύσβατα ρουμάνια του βόρειου Ολύμπου.
Αρχηγός του καταδιωκτικού αποσπάσματος τέθηκε ο περιβόητος μοίραρχος πλέον
Ιωάννης Πετράκης, ο οποίος δυο χρόνια
πριν, στις 7 Απριλίου 1923, μετά από άκαρπη καταδίωξη ληστών στα ορεινά του Κιλκίς
απέστειλε στην υπηρεσία του την εξής έγγραφη αναφορά:
Λαμπιριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης παρά την λίμνην της Δοϊράνης, εωράκαμεν τους ληστάς. Κράζων δε «σταθείτε, ρε
πούστηδες, γαμώ το σταυρό σας» και απαντησάντων «κλάσε μας τ’ αρχίδια», απέδρασαν.
Με την βοήθεια του γιδοτρόφου και καταδότη Γρηγόρη Γκόρτσου που την προηγουμένη πούλησε στους απαγωγείς ένα πρόβατο, «στερνό τους δείπνο», οδηγήθηκε το
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Συμμορία Γιαγκούλα.

Ο Φώτης Γιαγκούλας.

απόσπασμα του μοιράρχου Πετράκη στην
Κλεφτόβρυση, όπου οι καταζητούμενοι κρύβονταν μαζί με τους ομήρους. Το πρωί της
Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 1925 γράφτηκε ο
επίλογος της διαβόητης και θρυλικής συμμορίας και συγχρόνως το τέλος της «ληστοκρατίας» στην Ελλάδα.

μο που κατέληγε στο ρέμα του Αράπη, 700
μέτρα κάτω από την Κλεφτόβρυση. Όταν πια
μπήκαμε για τα καλά στο πυκνό δάσος με τις
οξιές, ανηφορίσαμε έχοντας αριστερά μας
τον κάμπο της Κατερίνης και την θάλασσα
και δεξιά μας τον ορεινό όγκο του Τσιρκνιά.
Σύντομα η οξιά αντικαταστάθηκε από θεόρατα πεύκα που μας έκρυψαν τελείως τον
ήλιο. Στην θέση Μαστορούλι συναντήσαμε
στα αριστερά μας την αρχή του ρέματος της
Αγ. Κόρης και το περάσαμε απέναντι. Από
εκεί και πάνω το απότομο μονοπάτι ήταν πια
μονόδρομος ως το όμορφο διάσελο του Έλατου στα 1,520 μ. ανάμεσα στις κορφές Ρεμπελάκια και Κατάρτι. Από εκεί το μονοπάτι
κατηφόριζε απότομα ως την Κλεφτόβρυση
στα 1,420 μ., όπου και τελείωνε. Η πηγή
βρίσκεται μέσα στο ρέμα του Αράπη που
ξεκινά λίγο πιο πάνω, διασχίζει τον κάμπο
της Κατερίνης και καταλήγει στην Καρίτσα.
Το μέρος είναι στενόχωρο και η βλάστηση
πυκνή με τα έλατα να κυριαρχούν ενώ στην
απέναντι πλαγιά προς την ράχη Αλαταριά
λάμπουν τα βράχια στον μεσημεριάτικο
ήλιο. Οι ξύλινες κοπάνες που πάντα ήταν

Μία από τις τελευταίες εξορμήσεις του
Σ.Ε.Ο. που είχαμε χρόνια να την κάνουμε,
ήταν και αυτή από την παλιά Βροντού στην
Κλεφτόβρυση. Έτσι δυο βδομάδες πριν, στα
τέλη Σεπτεμβρίου 2013, ανέβηκα παρέα με
τρεις ακόμα συνορειβάτες, τους Παναγιώτη
Τσιλιμιγκάκη, Γιώργο Κούγκα και Κώστα
Βαρδουνιώτη για να ελέγξουμε το μονοπάτι.
Η μέρα ήταν ηλιόλουστη, ιδανική για περπάτημα. Προωθηθήκαμε ως τους Αγ. Αποστόλους, από όπου άρχιζε το μονοπάτι, με
το αυτοκίνητο. Η σήμανση ήταν δαιδαλώδης
και αναγκαστήκαμε να τοποθετήσουμε νέα
τσέρκια ώστε να οδηγήσουν ασφαλέστερα
την ομάδα και να την κρατήσουν πάνω στο
μονοπάτι που κοβόταν σε πολλά σημεία από
τον φιδωτό, ανηφορικό, δασικό χωματόδρο-

26

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις μπανιέρες που πίνουν τα ζώα νερό.

γεμάτες με νερό της πηγής παραδόξως τώρα
ήσαν στεγνές. Η πηγή ήταν ανασκαμμένη
και το νερό είχε χαθεί. Ευτυχώς τα παγούρια μας είχαν αρκετό νερό που έφθανε για
την επιστροφή.
Παρατήρησα το τοπίο και έφερα στη μνήμη μου τις εικόνες της τελευταίας ημέρας του
δράματος που διεξήχθη εδώ την Κυριακή
στις 20 Σεπτεμβρίου του 1925, όπως τις διηγήθηκαν κάποιοι συμμετέχοντες χωροφύλακες και ο επιζών όμηρος, φοιτητής τότε της
ιατρικής, Νίκος Ράπτης.
Το απόσπασμα του Πετράκη αποτελούμενο από 27 χωροφύλακες και αγροφύλακες
και με οδηγό τον Γκόρτσο ξεκίνησε το βράδυ
του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής είχε περικυκλώσει την Κλεφτόβρυση, το
μόνο κοντινό μέρος όπου μπορούσε η συμμορία του Γιαγκούλα να προμηθευτεί νερό.
Πράγματι στις 9 το πρωί, όταν ο Τσαμήτας
εμφανίστηκε για νερό, δέχθηκε τα πυρά του
αποσπάσματος και έπεσε βαριά τραυματισμένος. Οι υπόλοιποι της συμμορίας ταμπουρώθηκαν και άρχισε η μάχη. Στις 2,30’ το με-

σημέρι σκοτώνεται ο Φώτης Γιαγκούλας και
μετά από μια ώρα σκοτώνεται και ο Πάντος
Μπαμπάνης. Τότε ο Λεωνίδας Μπαμπάνης
σκοτώνει τον 12χρονο όμηρο Μήτσο Ράπτη,
αλλά συλλαμβάνεται πριν αποτελειώσει και
τον δεύτερο όμηρο τον νεαρό Νίκο Ράπτη.
Οι χωροφύλακες έχουν μόνο έναν νεκρό.
Παίρνουν τα κεφάλια των τριών ληστών ενώ
ο συλληφθείς ληστής αποδρά κατά την κατάβαση του αποσπάσματος από τον Όλυμπο. Η
φονική συμπλοκή κράτησε γύρω στις 7 ώρες
και έληξε με την εξολόθρευση της συμμορίας
και την απελευθέρωση του ενός εκ των ομήρων. Για την ιστορία, από την επικήρυξη των
600,00 δρχ. ο καταδότης Γρηγόρης Γκόρτσος
πήρε 300,000 δρχ. συν 10,000 που έλαβε
μέρος στη συμπλοκή, ο μοίραρχος Γιάννης
Πετράκης 69,000, η χήρα του σκοτωμένου
χωροφύλακα 60,000 και ο κάθε χωροφύλακας από 12,000 δρχ.
Πολλά δημοτικά τραγούδια εξυμνούν τα
κατορθώματα του Φώτη Γιαγκούλα που έγινε
θρύλος στη συνείδηση του κόσμου. Παραθέτω ένα από αυτά:

ΤΕΥΧΟΣ 170, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

27

Η εφημερίδα "Το Φως της Θεσσαλονίκης" την επομένη της εξόντωσης της συμμορίας του Φώτη Γιαγκούλα.
Πηγή : Andro.gr

Βαθιά – βαθιά στη ρεματιά
πάνω στα όρη στα βουνά
μια βλαχοπούλα, Φώτη Γιαγκούλα,
μια βλαχοπούλα λεύκαινε
και ο Γιαγκούλας πέρναγε.
Γειά σου χαρά σου μωρ’ βλαχοπούλα
Γειά σου χαρά σου λυγερή.
Καλώς τον Φώτη τον ληστή.
Πού τον γνωρίζεις τον ληστή
αυτόν τον Φώτη το σκυλί;
Τόνε γνωρίζω, Φώτη Γιαγκούλα
Τόνε γνωρίζω απ’ τα’ άρματά του
Και από την κορμοστασιά του.
28

Μετά το σύντομο κολατσιό επιστρέψαμε
από τα ίδια στους Αγ. Αποστόλους ελέγχοντας τα τσέρκια και συμπληρώνοντας τα
κενά. Όταν βγήκαμε στον χωματόδρομο συναντήσαμε ένα αγροτικό φορτηγάκι με δυο
επιβάτες που μας συστήθηκαν ως ορειβάτες από την Κατερίνη. Όταν μάθανε ότι γυρίσαμε από την Κλεφτόβρυση, ρώτησαν να
μάθουν για το νερό της πηγής. Όταν τους
ενημερώσαμε ότι το νερό χάθηκε ταράχθηκαν και θυμωμένοι μας διηγήθηκαν ότι πριν
από δυο βδομάδες μια ομάδα ορειβατών που
ανέβηκε στην Κλεφτόβρυση, τους είπε πως
συνάντησε δυο χρυσοθήρες που σκάβανε
για να βρουν τον θησαυρό του Γιαγκούλα και
κατέστρεψαν την πηγή. Συμφωνήσαμε να
έρθουν μαζί με την ομάδα μας σε δυο βδομάδες για να προσπαθήσουν να ξαναβρούν το
νερό, αν και αυτό θα ήταν δύσκολο. Φύγαμε
προβληματισμένοι από την καταστροφή που
προκάλεσαν οι άγνωστοι βάνδαλοι και ανεγκέφαλοι σύγχρονοι ελντοράδος, που μέσα
στον πυρετό της αναζήτησης θησαυρών και
του εύκολου πλουτισμού, δεν έχουν ούτε
ιερό ούτε όσιο.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Επιπλέον σημαίνει ότι:
1. Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει
και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή
αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/
της.
2. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό
που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη
του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
3. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και
κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.
• Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.
• Ο Αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης
εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του
δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφόδια, ανυπακοή κλπ.)
• Οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες
και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.
ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ενιαιο συστημα καθορισμου βαθμου δυσκολιασ διαδρομων
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
ΒΟΡΑΣ ΣΟΚΟΛ

Από Λουτρά Λουτρακίου (450 μ.)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
κορυφή Σοκόλ (1.822 μ.)
ΚΥΡΙΑΚΗ
06-04-14

Ώρες πορείας: 8-Υ.Δ. 1.372 μ.-Β.Δ.3

Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σκοπιά – καταρράκτης Κουνουπίτσας ποτάμι Ράμνο Μπόρ – Λουτρά.
Ώρες πορείας: 4 – Υ.Δ. 300 μ. - Β.Δ.1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Βιολιντζόπουλος
✪ Κατερίνα
Τσιακάλη
✪ Πάρις
Σκουτέλης

Γ. ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αναρρίχηση στο πεδίο Λουτρών
Λουτρακίου

ΠΑΪΚΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ
13-04-14

από Καστανερή (1100 μ.)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κορυφή Γκόλα Τσούκα (1.647 μ.)
Ώρες πορείας: 5-Υ.Δ. 547 μ.-Β.Δ. 1

Β. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ
Κορυφή Γκόλα Τσούκα (1.647 μ.)
Γρίβα (480 μ.)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκη
Κακουλίδου
✪ Γιάννης
Ροδίτης

Ώρες πορείας: 7-Υ.Δ (.+ 547 μ.
-1.167μ.) - Β.Δ. 3

ΠΑΣΧΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18-04-14
ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21-04-14

ΚΥΡΙΑΚΗ
27-04-14

ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΠΑΣΧΑ ΜΕ TREKKING
ΣΤΟ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ
ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΙΒΑΔΑΚΙ
από Λιτόχωρο (555 μ.)
Λιβαδάκι (2.382 μ,)

Ώρες πορείας: 9-Υ.Δ. 1.827 μ.-Β.Δ.3

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Γιάννης
Σιώπης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΜΑΪΟΣ 2014
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ
01-05-14

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

Από Αγ. Παρασκευή Χορτιάτη στο
καταφύγιο του Σ.Ε.Ο.
«Ν. Παπαδόπουλος»
Ώρες πορείας: 3 – Υ.Δ. 420 μ. Β.Δ. 1

κάτω ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
04-05-14

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιώργος
Δαυιδόπουλος
✪ Γρηγόρης
Γρηγοριάδης

ΠΟΥΡΛΙΑ (517 μ.)
ΚΡΑΝΙΑ (650 μ.)
ΡΑΨΑΝΗ (440 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ώρες πορείας: 6 – Β.Δ.1-2

ΠΙΕΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
11-05-14

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκη
Κακουλίδου
✪ Νίκος
Αμοιρίδης

από Άνω Μηλιά (1.040 μ.)
κορυφή ΧΤΕΝΙ (1.786 μ.)
κορυφή ΑΒΔΕΛΑ (2.120 μ.)
Ώρες πορείας: 7-Υ.Δ. 1.080 μ.Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Πιπιλιαγκόπουλος
✪ Σοφία
Κοταρίδου

ΕΝΙΠΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
18-05-14

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

από Πριόνια (1.130 μ.)
στο Λιτόχωρο (300 μ.)
Ώρες πορείας: 5-Υ.Δ. -830 μ.Β.Δ. 1

ΒΕΡΜΙΟ

ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ (1.801 μ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ
25-05-14

Α. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ
από Ξηρολίβαδο (1.263 μ.)
στο Σέλι (1.530 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 15,5 χλμ. Ώρες πορείας:
7 Β.Δ. 2

Β. ΟΜΑΔΑ
από Ξηρολίβαδο (1.263 μ.)
κορυφή Ξηροβούνι (1.801 μ.)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ανέστης
Γιαννικόπουλος
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Λάμπρος
Ψευτάκης

Ώρες πορείας: 4 – Υ.Δ. 538 μ. Β.Δ. 1
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ)
ΚΥΡΙΑΚΗ
01-06-14

ΣΑΒΒΑΤΟ
07-06-14
ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
09-06-14

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-06-14

Από Καβαλάρι (242 μ.)
Κορυφή Παλιό Τριεθνές (1.476 μ.)
Ώρες πορείας: 7 – Υ.Δ. 1.234 μ. Β.Δ. 3

ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΔΥΤ. ΡΟΔΟΠΗ
Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΟΛΥΜΠΟΣ
(ΚΑΚΑΒΡΑΚΑΣ)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης
Μπαλντούμης
✪ Δημήτρης
Κουλιούφας

από Καρυά (900 μ.)
κορυφή ΚΑΚΑΒΡΑΚΑΣ (2.169 μ.)
Ώρες πορείας 8 – Υ.Δ. 1.269 μ. Β.Δ. 3

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-06-14

ΟΛΥΜΠΟΣ
(ΚΙΤΡΟΣ)

από Κοκκινοπλό (1.120 μ.)
κορυφή ΚΙΤΡΟΣ (2.416 μ.)
Ώρες πορείας 8 – Υ.Δ. 1.296 μ.-Β.Δ. 3

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-06-14

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Απόστολος
Τσιρίκας

ΠΙΝΟΒΟ

από Αετοχώρι (690 μ.)
κορυφή ΚΟΡΦΟΥΛΑ (2.150 μ.)
Ώρες πορείας 9-Υ.Δ. 1.460 μ.-Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πάρις
Σκουτέλης
✪ Παναγιώτης
Τσιλιμιγκάκης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σπύρος
Κουλτούκης
✪ Παναγιώτης
Κυριακόπουλος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΣΑΒΒΑΤΟ
05-07-14
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
06-07-14

ΛΑΚΜΟΣ

από Χαλίκι (1.213 μ.)
Κορυφή Περιστέρι (2.294 μ.)
(σε ξενώνα ή σε αντίσκηνα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

Ώρες πορείας: 7-Υ.Δ. 1.081 μ.-Β.Δ. 3

ΚΙΣΑΒΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
13-07-14

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κώστας
Τριανταφυλλίδης
✪ Μιχάλης
Κυδώνης

Από Καρίτσα (300 μ.)
φαράγγι Καλυψούς
κορυφή ΚΑΝΑΛΟΣ (1.600 μ.)
(και canyoning)
Ώρες πορείας: 8-Υ.Δ. 1.300 μ.-Β.Δ. 3

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-07-14

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Φίλιππος
Κουκουτσίλης
✪ Νίκος
Βιολιτζόπουλος

ΟΛΥΜΠΟΣ (ρέμα ΟΡΛΙΑ)
από Αγ. Κων/νο Δίου (300 μ.)
ΟΡΛΙΑΣ (665 μ.)

Ώρες πορείας 7– Υ.Δ. 935 μ. - Β.Δ. 3

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
27-07-14

από Βαρβάρα (548 μ.)
κορυφή ΠΟΡΟΣ (858 μ.)
Σταυρός (0 μ.)
…και μπάνιο στη θάλασσα.
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ώρες πορείας 6-Υ.Δ. +310 μ.,-858 Β.Δ. 2

ΣΑΒΒΑΤΟ
19-07-14
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
27-07-14

9 μέρες στα ΠΥΡΗΝΑΙΑ
και στην ΑΝΔΟΡΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γεώργιος
Δαυιδόπουλος
✪ Κώστας
Κουκουρής

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δ.Σ.

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2014
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2014

9 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2014

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

34

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

στο βουνό του Προμηθέα
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απαιτείται:
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Από την κλεφτόβρυση ανηφορίζουμε μέσα στα
χρώματα του Φθινωπόρου.
36
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Το ιερό
του Δία
στον
Όλυμπο
Γ ι ά ν ν η ς Σ ιώ π η ς

Α

τενίζοντας, κανείς, τις υψηλές
κορυφές του Ολύμπου, οι οποίες
συνεχώς εκτίθενται στα ακραία
καιρικά φαινόμενα, θεωρεί πως, πολύ
σωστά οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τοποθετήσει τα παλάτια των δώδεκα θεών στις
απόκρημνες κορυφές, εξαιτίας του δέους
που ένιωθαν στη θέασή τους, χωρίς να
τολμούν να ανεβούν σε αυτές από φόβο.
Όμως γραπτές μαρτυρίες και κυρίως
αρχαιολογικά ευρήματα, μας δείχνουν
πως από την αρχαιότητα ήδη, οι κάτοικοι
της περιοχής του Ολύμπου ανέβαιναν
ακόμα και στις υψηλές κορυφές του, κυρίως για λατρευτικούς σκοπούς.
Ο C. Iulii Solini στο έργο του
“Collectanea Rerum Memorabilium” αναφέρεται αόριστα στην ύπαρξη βωμού του
Δία στην κορυφή του Ολύμπου.
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Ο Αυγουστίνος αναφέρει την συνεχή
ανάβαση ανθρώπων στην κορυφή του
Ολύμπου, για τέλεση θυσιών προς τιμή
του Δία.

μαρτυρίες για εύρεση αρχαιολογικών
λειψάνων στον Άγιο Αντώνιο, χωρίς
όμως να μας κατατοπίζουν σωστά.

Από αναβάτες στον Όλυμπο, στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως τον Ελβετό
μηχανικό Marcel Kurz ο οποίος μέτρησε το ακριβές ύψος του Ολύμπου και τον
Helmut Scheffel γερμανό πρόξενο στο
Βόλο, προκύπτουν διάφορες αόριστες

Tο 1961 στην κορυφή Άγιος Αντώνιος,
νοτίως του Μύτικα και 100 μέτρα χαμηλότερα, εντοπίστηκε κατά την εκσκαφή
για τη θεμελίωση μετεωρολογικού σταθμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
ιερό του Ολυμπίου Διός.

38
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Τα αρχαιολογικά ευρήματα φιλοξενούνται σήμερα στο αρχαιολογικό μουσείο του Δίου.
Πρόκειται για μικρές μαρμάρινες
στήλες, θραύσματα γλυπτών, κομμάτια
από αγγεία και χάλκινα νομίσματα που
ήταν θαμμένα μέσα σε παχύ στρώμα
στάχτης, καμένων ξύλων και οστών μικρών ζώων. Σε μια μάλιστα από τις στήλες υπάρχει η επιγραφή “ΔΙΙ ΟΛΥΜΠΩ
ΙΕΡΗΤΕΥΟΝΤΟΣ” όπου ιερητεύων εννοείται αυτός που είναι επιφορτισμένος
με την τέλεση θυσιών και τελετών.
Τα θραύσματα από μελαμβαφή αγγεία (λαβές, βάσεις) χρονολογούνται
από την ελληνιστική περίοδο (313 – 31
π. Χ.), ενώ τα νομίσματα ξεκινούν από
αυτήν όπως ένα χάλκινο νόμισμα του
Αντίγονου Γονατά (276 – 240 π. Χ.) και
συνεχίζουν μέχρι την ρωμαϊκή και πρώιμη βυζαντινή περίοδο όπως του Κωνσταντίνου Β’, του Ιουλιανού του Αποστάτη, του Ουάλεντος, του Βαλεντιανού Β’,
του Θεοδοσίου Α’, του Αρκαδίου και του
Ονωρίου. Δύο βάθρα αγαλμάτων βρίσκονται ακόμα στην κορυφή.
Ο πρωτοβυζαντινός συγγραφέας Ιωάννης Φιλόπονος στο “Υπόμνημα εις
Αριστοτέλους Μετεωρολογικά” αναφέρει πως κατά την ανάβαση στο βουνό
για τέλεση θυσίας βρέθηκαν «γράμματα»
από προηγούμενη θυσία.

Η επιλογή της συγκεκριμένης κορυφής
έγινε γιατί ήταν πιο ομαλή και συνεπώς
πιο εύκολα προσβάσιμη σε αντίθεση με
τον Μύτικα και το Στεφάνι οι οποίες έχουν
ελάχιστο χώρο πάνω στις κορυφές τους.
Την παραπάνω επιλογή ενισχύουν το
μεγάλο υψόμετρο (2817 μ.) και η απρόσκοπτη θέα προς τον θρόνο του Δία, το
Στεφάνι. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι
οι πρόγονοί μας δεν είχαν επισκεφθεί τον
Μύτικα και το Στεφάνι.

«Κάποιος που είχε ανέβει στον Όλυμπο
στα χρόνια της όψιμης αρχαιότητας έλεγε πως, όταν έφθασε εκεί, αντιλήφθηκε
ένα παράξενο φαινόμενο. Τα σύννεφα
αντί να βρίσκονται ψηλά, ήταν πιο
χαμηλά από το σημείο που στεκόταν.
Εκεί σιγά - σιγά πύκνωναν, άστραφτε
και βροντούσε και μετά από λίγο άρχιζε
η βροχή, ενώ ψηλότερα υπήρχε αιθρία.
Με τις εμπειρίες αυτές εξηγούσαν οι
αρχαίοι όσα λέγονταν για τις κορυφές
των ψηλών βουνών, ότι δηλαδή διαπερνούν τη ζώνη των καιρικών φαινομένων
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και μένουν ανέπαφες απ' αυτά. Ο Πλούταρχος έγραψε το 2ο αι. μ. Χ. ότι σε
τακτά διαστήματα ανέβαιναν πομπές που
οδηγούσαν μικρά ζώα σε μια κορυφή
του μακεδονικού Ολύμπου και εκεί τα
θυσίαζαν στο Δία. Στη συνέχεια έκαιγαν
στη φωτιά του βωμού το κρέας που ήταν
το μερίδιο του θεού, συγκέντρωναν τη
στάχτη σε σωρό και χάραζαν επάνω της
κάποια γράμματα. Όταν τον επόμενο
χρόνο ανέβαιναν ξανά, έβρισκαν τα πάντα άθικτα και τα γράμματα στη στάχτη
όπως τα είχαν αφήσει, αφού ούτε αέρας
φυσούσε εκεί για να τα σβήσει ούτε
βροχή έπεφτε για να διαλύσει το σωρό».
Οι θυσίες αυτές οι οποίες λάμβαναν
χώρα κατά την άνυδρη και ιδιαίτερα θερμή περίοδο του καλοκαιριού κατά την
οποία μαζί με τον καυτό ήλιο ανατέλλει
και ο Σείριος ένα από τα πιο λαμπρά
αστέρια του αστερισμού του Κυνός, είχαν
40

σαν στόχο να εξευμενίσουν τον Δία ώστε
να στείλει την ζωοδότρα βροχή. Είναι
πολύ πιθανόν στον ίδιο χώρο να υπήρξε
και κάποιο χριστιανικό ναϊδριο το οποίο
αντικατέστησε το ιερό του Διός κατά την
επικράτηση της χριστιανικής θρησκείας,
που όμως δεν σώζεται ή δεν έχει ακόμα
ανευρεθεί.
Δεν απομένει παρά μια νέα λεπτομερέστερη αρχαιολογική έρευνα η οποία
θα καταδείξει νέα στοιχεία.

Βιβλιογραφία:
Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρία Ελασσόνας
«O Όλυμπος στην ζωή των Ελλήνων» Ελασσόνα
1982.
Παντερμαλής Δημ. Καθηγητής Αρχαιολόγος «Δίον
η αποκάλυψη».
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H

ΣΤΟΑ

ΤΩΝ

ΕΙΔΩΛΩΝ
Γιαννακόπουλος Π. Ιωάννης
Θεσσαλονίκη

Ο

ι Ρωμαίοι προκειμένου να εξωραϊσουν
την αρχαία αγορά διαμόρφωσαν την
νότια είσοδο της [πάνω απο την Εγνατία]
και την στόλισαν με ένα μεγαλοπρεπές κτίσμα πάνω στο οποίο υπήρχαν ανάγλυφες
παραστάσεις οκτώ αγαλμάτων με θέματα
από την μυθολογία που σχετίζονταν με την
λατρεία του Διονύσου.
Το κτίσμα είχε ύψος [12 μ] βρίσκονταν στο
κέντρο της πόλης και λογω του ύψους ήταν
ορατό από μεγάλη απόσταση. Οι κάτοικοι
της πόλης [όλων τών εθνοτήτων] έτρεφαν για
αυτό μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Το θεωρούσαν
σαν κατι συνυφασμένο με την πόλη τους. Οι
Χριστιανοί αποκαλούσαν τα αγάλματα «τα είδωλα», οι Ισπανοεβραίοι, [εξόριστοι Εβραίοι από την Ισπανία οι οποίοι με σουλτανική
άδεια εγκαταστάθηκαν στην Θεσσαλονίκη
μετά από τους διωγμους του Φερδινάνδου
και της Ισαβέλας το 1492] τα αποκαλούσαν
Incandadas [=μαγεμένες] και οι Τούρκοι
Suretler [= Άγγελοι] Επίσης σε ορισμένες εκθέσεις αναφέρονται και ως οι Καρυάτιδες της
Θεσσαλονίκης
Το Μνημείο ήταν μια διώροφη κιονοστοιχία μήκους 12,68 μ και υψους 12μ. Ακολουθούσε [αρχιτεκτονικά ] τον τύπο της λεγομένης Αττικής στοάς.
Αποτελούνταν από 5 μη ραβδωτούς κίονες
από μάρμαρο της Καρύστου ενώ τα κιονόκρανα ήταν κορινθιακού ρυθμού από μάρμαρο
Θάσου. Οι κίονες και τα κιονόκρανα στήριζαν επιστήλιο, ζωοφόρο και γείσο. Στον 2ο
τόνο [=όροφο] υπήρχαν 4 πεσοι [τετράγωνες
κολώνες] απο μάρμαρο Θάσου ύψους 2,18 μ
που στηρίζονταν σε βάθρα. Αυτοί υποβάσταζαν ένα χαμηλότερο επιστήλιο με γείσο. Οι
πεσοί από την μία και την άλλη όψη εφεραν
ανάγλυφα με μυθολογικές μορφές.
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Τα αγάλματα αυτά αναπαριστούσαν τον θεό
Διόνυσο δίπλα σε ένα πάνθηρα, την Αύρα με
τα πέπλα της, την Αριάδνη στεφανωμένη με
φύλλα κληματαριάς, την Λήδα με τον κύκνο,
μία Μαινάδα να παίζει φλάουτο, τον Γανυμήδη
με τον Δία μεταμορφωμένο σε αετό και έναν
απο τους Διόσκουρους με μία αναπαράσταση
αλόγου στα πόδια του.

και η ακολουθία της [εξ'ου και η ονομασία
μαγεμένες].

Το μνημείο δεν συνδεόταν με άλλα κτίσματα για να λειτουργεί σαν διάφραγμα δύο υπαιθρίων χώρων. Είναι δέ σημαντικό ότι διατηρήθηκε από τον 2ον ως τον 18ο αιώνα δίχως
να καταρρεύσει.

Η ωραιότητα του μνημείου και ειδικά τα
αγάλματα εντυπωσίαζαν και σαγήνευαν τους
περιηγητές της εποχής οι οποιοι προσπάθησαν να τα οικειοποιηθούν για τα κράτη τους,
ενεργώντας μέσα στο πνεύμα και την μόδα
της εποχής του 18ου – 19ου αιώνα που ήταν
η αρπαγή των ελληνικών αρχαιοτήτων. Ολες
όμως οι ενέργειες προσέκρουαν στήν δυναμική αντίσταση των κατοίκων οι οποίοι αντιδρούσαν εντονα σε κάθε ύποπτη επιχείρηση
απόμακρυνσης του μνημείου.

Μεταξύ των κατοίκων κυκλοφορούσαν διάφορες φανταστικές ιστορίες για την προέλευση και την ονομασία τών αγαλμάτων. Τά
συνέδεσαν με μια ερωτική ιστορία του Μ.
Αλεξάνδρου με την φιλοξενουμενη του, βασίλισσα τής Θράκης. Ο σύζυγος της οποίας μόλις αντιλήφθηκε το ειδύλλιο έκανε μάγια γιά
να πετρώσει τον Αλέξανδρο. Κάποιος όμως
που το έμαθε ενημέρωσε τον Αλέξανδρο και
έτσι αυτός δεν πήγε στην σημφωνηθείσα συνάντηση. Η Βασίλισσα που τον περίμενε βγήκε να μάθει τον λόγο και τότε πέτρωσε αυτή

Με την πάροδο των ετών το μνημείο βρέθηκε ενσωματωμένο στο σπίτι πλουσίου Εβραίου υφασματέμπορα στην εβραϊκή συνοικία
Ρόκος μεταξύ – σήμερα - του Ι. Ν. Της Παναγίας Χαλκέων και των λουτρών Παράδεισος,
δείγμα της τότε άναρχης δόμησης στην πόλη.
Αυτό διαπιστούται από έναν πίνακα του Άγγλου περιηγητού ζωγράφου και αρχιτέκτονα
James Stuart το 1752 ο οποίος προσπαθησε
να το μεταφέρει στην Αγγλία [α λα Έλγιν] προσέκρουσε όμως στην σθεναρή αντίδραση των
κατοίκων.

Ότι δεν κατάφεραν οι Άγγλοι το πέτυχε ένας
Γάλλος ο Εμμανουέλ Μίλερ [ο αντίστοιχος Έλγιν της Θεσσαλονίκης] το 1864, τυχοδιώκτης,
έμπορος έργων τέχνης, που βρισκόταν στην
Θάσο ασχολούμενος με τα εκεί αρχαιολογικά
ευρήματα. Αυτός, ήλθε σε επαφή με τον ίδιο
τον σουλτάνο μέσω του προξένου και μετά από
την καταβολή ενός σεβαστού ποσού σε αυτόν
πήρε την άδεια να πάρει τα αγάλματα από το
μνημείο. Τόση ήταν η απληστία των Ευρωπαίων ώστε -όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μίλερόταν ενημέρωσε τον τότε Γάλλο αυτοκράτορα
τον Ναπολέοντα τον Γ’ για τα αγάλματα και να
ζητήσει την αποστολή ειδικού πλοίου [πολεμικού] για την μεταφορά τους ο αυτοκράτωρ
τον προέτρεψε να πάρει όλο το μνημείο!!!
Οι θεσσαλονικείς όταν πληροφορήθηκαν
την αγοραπωλησία αντέδρασαν έντονα ο δε
Μίλερ πρός στιγμή φοβήθηκε την ματαίωση
της επιχείρησης. Σε αυτή όμως την επιχείρηση είχε εμπλακεί και ο ίδιος ο Σουλτάνος
οπότε με διαταγή του προς τον τοπικό διοικητή
και με την απειλή των όπλων κατεστάλησαν οι
όποιες διαμαρτυρίες. Το μνημείο τεμαχίσθηκε
και με τη βοήθεια οκτώ βουβαλιών μεταφέρ-

θηκαν τα αγάλματα με δυσκολία μέσα απο τους
στενούς, ανώμαλους δρόμους και τα γιουχαϊσματα των κατοίκων – πρός τους άρπαγες - στο
λιμάνι των μύλων του Αλλατίνι. Εκεί με ειδικό
βαρούλκο φορτώθηκαν στο πλοίο, και μεταφέρθηκαν στό Παρίσι όπου κοσμούν το μουσείο του Λούβρου. Πολλοί τα ονομάζουν «οι
Καρυάτιδες της Θεσσαλονίκης».
Τα εναπομείναντα τμήματα του μνημείου πουλήθηκαν στους Άγγλους. Την πλήρη
καταστροφή του μνημείου επέφερε η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 ώστε σήμερα να μην
υπάρχει τοπικά το παραμικρό ίχνος από το
ογκώδες αυτό μνημείο. Αυτός πιστεύω οτι
είναι και ο κύριος λόγος πού η ύπαρξη του
μνημείου και των αγαλμάτων δεν είναι γνωστά σε πολλούς από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης σήμερα.
Στο αρχαιολογικό μουσείο της Θεσσαλονίκης υπάρχουν αντίγραφα από κάποια
αγάλματα.
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1

2
1. 15-12-13 ΠΙΕΡΙΑ κορυφή Πέντε Πύργοι (φωτο Γιώργος Δαυιδόπουλος)
2.
Γιώργος"ΟΛΥΜΠΟΣ"
Δαυιδόπουλος)
44 22-12-13 ΑΣΚΙΟ κορυφή Μουρίκι (φωτο
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
- ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

4
3. 06-01-14 ΟΛΥΜΠΟΣ καταφύγιο "Γιώσος Αποστολίδης"
4.
12-01-14
κοπή πίτας
καταφυγίων
ΤΕΥΧΟΣ
170,ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ
- ΙΟΥΝΙΟΣ
2014
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5

6
5. 23-02-14 ΒΟΡΑΣ κορυφή Πιπερίτσα (φωτο Γιώργος Δαυιδόπουλος)
6.
Γιαννικόπουλος)
4601-03-14 ΠΗΛΙΟ Βυζίτσα (φωτο Ανέστης
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7

8
7. 02-03-14 ΤΙΣΣΑΙΟΝ (φωτο Κατερίνα Τσιακάλη)
8.
16-03-14
ΤΣΑΛ
(φωτο
Κατερίνα2014
Τσιακάλη)
ΤΕΥΧΟΣ
170,AXΛΑΤ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
- ΜΑΪΟΣ
- ΙΟΥΝΙΟΣ
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Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2014
Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου μιας Σχοινιάς
σε Οργανωμένο Πεδίο Αναρρίχησης Βράχου
Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με
τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.
Έναρξη
Παρασκευή 2 Μαΐου 2014, 20:30
Στα Γραφεία ΣΕΟ Θεσσαλονίκης

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2014
O Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης διοργανώνει Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου.
Βασικός στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση
εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις βράχου πολλών σχοινιών με χρήση μόνιμων και προσωρινών ασφαλειών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Σχολή έχουν οι απόφοιτοι Σχολών Αρχαρίων Αναρρίχησης
Βράχου και εφόσον πετύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής σε διαδρομή αθλητικής αναρρίχησης βράχου μίας σχοινιάς, δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA με χρήση μόνιμων ασφαλειών.
Επιπλέον απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία να περιλαμβάνει:
Τουλάχιστον 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου κατά ελάχιστο V+ UIAA.
Έναρξη
Σάββατο 26 Απριλίου 2014, 09:00
Στα Μετέωρα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της Σχολής:
Λάζαρος Μποτέλης
Εκπαιδευτής Ορειβασίας Αναρρίχησης - Οδηγός Βουνού HMGA
Τηλ. 6948 043655, E-mail: meteora.guide@gmail.com
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Κόστος κάθε σχολής: 270 €

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ε.Ο.Ο.Α.

Τον Δεκέμβριο 2013 πραγματοποιήθηκε
η 1η Σχολή Αρχηγών Αναβάσεων Ορειβατικών Συλλόγων στην Μακεδονία. Την
οργάνωση της Σχολής ανέλαβε ο Ε.Ο.Σ.
Θεσσαλονίκης και σ’ αυτή πήραν μέρος οι
Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης και Σ.Ε.Ο. Κοζάνης.
Από τον Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης την Σχολή παρακολούθησαν με επιτυχία οι:
1. Βιολιτζόπουλος Νίκος
2. Γιαννικόπουλος Ανέστης
3. Κακουλίδου Νίκη
4. Κουκουτσίλης Φίλιππος
5. Κυδώνης Μιχάλης
6. Κυριακόπουλος Παναγιώτης
7. Μπαλντούμης Δημήτρης.
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HUND
“Κατά τη διάρκεια
της σύντομης ζωής μου
αποκαλούσα τον εαυτό μου
ορειβάτη και είχα επιχειρήσει
αρκετά δύσκολα πράγματα”

Οι ώρες πέρασαν ευχάριστα με γέλια, καλαμπούρια και πειράγματα μέχρι που ήρθε
η νύχτα, μια νύχτα με λίγο φεγγάρι αλλά με
πολύ καλό καιρό.

Δημήτρης (Τζίμης) Κινατίδης

Ένα συνηθισμένο καλοκαιριάτικο απόγευμα του Ιουλίου, καθισμένος στη τζαμαρία του καταφυγίου «Γιώσος Αποστολίδης»,
απολάμβανα τον καφέ μου παρέα με τον
φύλακά του, τον αγαπητό φίλο, μα πάνω
από όλα σχοινοσύντροφό μου Στράτο Χατζάκο και τον τσομπάνη από το Δίον Κώστα
Καραμήτρο.
– Φέρε μας λίγο γάλα ρε Κώτσο να κάνουμε
γιαούρτι.
– Καλά, ρε αύριο.
– Ε ρε Στρατή, ωραία μέρα για σκαρφάλωμα
ε;
– Ναι αλλά… το γάβγισμα των σκυλιών του
κοπαδιού δεν άφησαν τον Στρατή να τελειώσει την κουβέντα του.
Κάποιος ερχόταν. Πράγματι μια ψηλή φιγούρα, ξεπρόβαλε στη στροφή πίσω από
τον ιστό της σημαίας. Ήταν ο Ορέστης.
– Καλώς το καρντάσι, κάτσε. Να κάνω καφέ
ή τσάι, τα πρώτα λόγια του καλοκάγαθου
και πάντα φιλόξενου Στράτου.
Τότε τα χρόνια ήσαν αγνά, η αγάπη ατελείωτη, τα όνειρα περίσσια. Τότε βλέπαμε
τ’ αστέρια στον ουρανό και θέλαμε να τα
αγγίξουμε, να τα πιάσουμε με τα χέρια μας
και να τα βάλουμε στην αγκαλιά μας για να
μας ζεσταίνουν τις κρύες νύχτες του χειμώνα, να φωτίζουν τα όνειρά μας τις νύχτες
του καλοκαιριού, να μην είναι μόνο το ταβάνι μας ή το σκέπασμά μας αλλά και ο φά50

ρος που θα φωτίζει τα βήματά μας στη ζωή.

Καθισμένος στη βεράντα του καταφυγίου, αναπολούσα τις όμορφες στιγμές που
έζησα στα μαγευτικά βουνά της πατρίδας
μας, την Αστράκα, τη Γκιώνα, την Καμήλα,
το Φαλακρό, την Οίτη.
Τώρα είχα απέναντί μου τον μεγαλόπρεπο όγκο του Στεφανιού που μέσα από τις
ανταύγειες του φεγγαριού με προσκαλούσε και με προκαλούσε συνάμα.
– Έλα – έλα να μετρηθούμε, έλα να παίξουμε
έλα!!!
Και πρόσκληση – πρόκληση ήρθε σαν το
κάλεσμα μιας σειρήνας.
– Τζιμάκο τι κάνεις τόσο καιρό εδώ, ρωτά ο
Ορέστης, έκανες τίποτα; Έχεις μαζί σου τα
αναρριχητικά σου; Εγώ ήρθα για να σκαρφαλώσουμε.
– Ναι, ναι, φώναξα όλο πάθος και μεγάλη
χαρά, τα έχω όλα εδώ, είμαι κομπλέ εσύ έφερες κανένα σχοινί μακρύ.
– Έφερα απ’ όλα. Θα πάμε να κάνουμε μια
πολύ καλή διαδρομή που σταμπάρισα.
– Άντε καλά, ποια είναι;
– Θα την δεις αύριο.
– Ποια είναι ρε συ, την ξέρω εγώ ή όχι;
Και τότε βγαίνουν οι φωτογραφίες στο
τραπέζι και αρχίζει η ανάλυση, άσκηση επί
χάρτου, δηλαδή.
– Να, θα ξεκινήσουμε απ’ εδώ, στη συνέχεια θα κάνουμε δεξιά, ύστερα αριστερά
μέσα από αυτό το διεδράκι, μετά θα πάμε ίσα
επάνω από εκεί και Θεού θέλοντος και Δία
επιτρέποντος τελειώνουμε.
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Πήρα τις φωτογραφίες στα χέρια μου και
γεμάτος αγωνία παρατηρούσα την κάθε
σχισμή, την κάθε προεξοχή, προσπαθώντας
απ’ τη στιγμή εκείνη να μπω μέσα στη διαδρομή, μέσα στη μαγεία της κατάκτησής
της.
Πήγαμε για ύπνο νωρίς και δώσαμε εντολή στον Στρατή να μας ξυπνήσει στις 05.00
ώστε να προλάβουμε να ετοιμαστούμε, να
πιούμε ένα καφέ και γύρω στις 07.00 να ξεκινήσουμε την κούρσα.
Ο Ορέστης κουρασμένος όπως ήταν από
την ανάβαση πήγε και κοιμήθηκε αμέσως
ενώ εγώ έκανα έναν καφέ, κάθισα στο παγκάκι και με τα μάτια ανοιχτά άρχισα να
ονειρεύομαι την αυριανή ημέρα.
Έβλεπα τον καιρό και ήταν σαν να παρακαλούσα τον Δία να είναι καλός μαζί μας
και να μας επιτρέψει να κάμουμε το όνειρό
μας πραγματικότητα.
Σκέψεις, σκέψεις πολλές, σκέψεις καλές
και κακές, σκέψεις ευχάριστες και δυσάρεστες, περνούν από το μυαλό μου ενώ πάνω
μου έπεφτε η σκοτεινή σκιά του μεγαλόπρεπου θρόνου του Δία, πατέρα Θεών τε
και ανθρώπων. Μ’ αυτά και μ’ αυτά έφτασε
η ώρα 12.00, μεσάνυχτα.
– Άντε ρε κοντέ, πήγε 12.00 η ώρα, δε θα
κοιμηθείς; Ήταν η φιλική και στοργική
φωνή του Στράτου που κι αυτός απ’ τη δική
του σκοπιά αγωνιούσε.
– Ναι ρε Στρατή, αλλά δεν μου κολλάει
ύπνος!
– Άντε, άντε πέσε να κοιμηθείς, αύριο έχει
μεροκάματο, τεμπέλη, ώρα για ένσημα, τι
σύνταξη θα πάρεις, είπε χαριτολογώντας
με την καλοσυνάτη φιλική και χαρούμενη
φωνή του.
Σηκώθηκα και πήγα να κοιμηθώ αλλά
που! Στριφογύριζα σαν τη σβούρα μέσα
στον υπνόσακό μου και μόλις κατάφερα να
αποκοιμηθώ, μια φωνή με ξύπνησε.
– Άντε πήγε 05.00 η ώρα, σηκωθείτε, ο καφές είναι έτοιμος.
52

Πίνουμε τον ζεστό καφέ όλοι μαζί και
ετοιμάζουμε συγχρόνως τα υλικά που θα
παίρναμε μαζί μας.
Ένα σχοινί 60 μ. και ένα 40 μ. καμιά
20αριά καρφιά διάφορα, 30 περίπου καραμπίνερ, 4-5 ξυλόσφηνες, λίγα κορδολέτα,
σκαλίτσες, σακίδιο, βέστες, πόδι, κράνος,
σφυρί, παγούρι με νερό, 2 σοκολάτες ο καθένας και φύγαμε.
Στις 06.00 ήδη περνούσαμε τις πόρτες
του Στεφανιού.
Ο ήλιος άρχισε δειλά – δειλά να βρίσκει
τις κορφές του Σχολείου απέναντι και πίσω
απ’ το Στεφάνι. Κάνουμε μια τραβέρσα
στη βάση του Στεφανιού προς τα Καζάνια
και σε 30 περίπου λεπτά βρισκόμαστε στη
βάση της διαδρομής.
Ατενίζοντας ψηλά στον καταγάλανο ουρανό, βλέπουμε να υψώνεται μπροστά μας
σαν μακεδονική σάρισα, η περήφανη κορυφή του Μύτικα, η ψηλότερη κορυφή της
Ελλάδας.
Δεξιά από τα Καζάνια αγναντεύουμε την
πλάκα του Σχολείου που θυμίζει σταυραετό με ανοιγμένες τις φτερούγες, και ποιο
δεξιά ακόμη τα πανέμορφα και προκλητικά του δίεδρα και τους πυλώνες του. Χαμηλά, κάτω από τα πόδια μας, απλώνεται
το μεγαλοπρεπές και επιβλητικό τοπίο του
Ξερόλακκου που μας προκαλεί φόβο και
δέος μαζί.
Σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, έπαιξε το
γεγονός ότι ήμουν φιλόδοξος και αποφασιστικός. Δεν ξέρω τι θα κατάφερνα χωρίς
αυτά τα εφόδια και αν θα μπορούσα να
διώξω από μέσα μου τις αναστολές και τις
φοβίες μου.
Μα πέρα απ’ αυτό το κουράγιο που έπαιρνα, οι στόχοι μου ήταν πολύ υψηλοί και το
κάθε εμπόδιο που παρουσιαζόταν μπροστά
μου, το μόνο που κατάφερνε ήταν να με κάνει πιο αποφασιστικό και πιο πείσμονα για
την πραγμάτωση ενός μέρους τουλάχιστον
απ’ το μεγάλο μου όνειρο. Τα μεγάλα ύψη
ήταν πάντα αυτά που με συνέπαιρναν και
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με τραβούσαν νοερά κοντά τους.
Η ώρα, μ’ αυτά και μ’ εκείνα πήγε 07.00
και αρχίσαμε την αναρρίχηση. Στα πρώτα
10 - 15 μ., ένα παλιό καρφί δήλωνε το πέρασμα και άλλων από εκεί. Ήταν παλιό κι
επικίνδυνο, το προσπερνώ, το αφήνω επάνω σαν οδηγό της διαδρομής, αλλά συγχρόνως μέσα μου γεννιούνται ερωτηματικά.
– Πέρασε άραγε απ’ εδώ άλλη σχοινοσυντροφιά πριν από εμάς ή διασταυρωνόμαστε
με την απόπειρα που έκανε ο Σ. Σπανούδης
με τον Β. Γεωργιάδη στις 14/8/67 όταν εγώ
με τον Θωμά Νάστου κάναμε απέναντι στο
Σχολείο την «Θωμά Νάστου»;
– Πρώτο ρελέ: Άντε ψηλέ έλα, ρελέ, ανέβαινε!!!
– Έρχομαι, ακούστηκε η φωνή του Ορέστη,
πάρε τα λάσκα.
Καθώς ανεβαίνεις, στους απότομους και
σχεδόν λείους κάθετους δρόμους που έχεις
χαράξει για να ακολουθήσεις, ψάχνεις να
βρεις μια προεξοχή για να πατήσεις, μια
σχισμή για να πιαστείς και να κρατηθείς, και
όταν τα βρεις τα χρησιμοποιείς με ευγνωμοσύνη και ηδονή.
Και νάμαστε στο ρελέ.
– Ρε συ είδες το καρφί χαμηλά; Ρωτώ τον
Ορέστη.
– Ναι το είδα και ένα αινιγματικό χαμόγελο
σκάει στα χείλια του.
– Τι είναι ρε, τι συμβαίνει, κάνουμε επανάληψη;
– Μάλλον και αν πάμε σωστά τότε θα έχουμε
κάνει την πρώτη επανάληψη μιας διαδρομής
που έγινε στις 4-5/8/1956 απ’ τους αδελφούς Hahm, ήταν η απάντηση του ψηλού.
– Τότε πάνε μπροστά, εσύ την ξέρεις!!!
– Έλα, έλα τώρα, προχώρα και κοίτα να κάνουμε τη διαδρομή, κι εγώ θα σε καθοδηγώ.
Και με τα λόγια αυτά ξεκινάμε για την
επόμενη σχοινιά και να η επόμενη, να και η
άλλη και να τα 5άρια και να τα 5+, ώσπου
φτάνουμε μπροστά σε ένα κάθετο ντουβά-

ρι με κλίση 50ο – 55ο τελείως γλειμμένο
και όπως το υπολογίσαμε πρέπει να ήταν
35 – 40 μ. και εκτεθειμένο.
– Αμ τώρα μωρ νύφη, τι κάνουν; Ρε ψηλέ τι
κάνουμε τώρα; Από πού πάμε;
– Έλα δωσ’ της, βλέπεις τη σχισμούλα κει
πάνω, αν φτάσουμε κει θα κάνουμε μια τραβέρσα δεξιά.
– Εντάξει έγινε... και ξεκινάμε μ’ αυτό να
ανεβαίνουμε ελεύθερα. Όλος ο τοίχος είναι γεμάτος μπιμπίκια και ψευτοκανελλίρες
απ’ τη βροχή και τον χειμωνιάτικο πάγο που
βάλαν την υπογραφή τους δηλώνοντας το
διάβα τους.
– Βάλε καμιά ασφάλεια ρε καμικάζι, ήταν η
φωνή του Ορέστη γεμάτη αγωνία και τρόμο γι’ αυτά που τραβούσα κει πάνω.
– Που να την βάλω, αφού δεν παίρνει τίποτα,
όλα είναι γλειμμένα, να βάλω γκολό;
– Άσε τις γκρίνιες και πρόσεχε!!
– Έτσι φτάνω τα 30 μ. και τον ρωτώ πόσο
σχοινί έχω ακόμα;
– 2-3 μ. κανόνισε για κανένα ρελέ!!
Το μυαλό μου γύρισε ανάποδα, ήθελα
τουλάχιστον 8 με 10 μ. για να φτάσω στη
σχισμή. Τα σχοινιά μας ήταν 90άρια διπλά
45 μ.
– Δεν γίνεται θα πρέπει να ανέβεις 4 – 5 μ.
για να φτάσω στη σχισμή και εκεί να κάνω
ρελέ!!
– Εντάξει κρατήσου!
Σταματώ, ισορροπώ έτσι ώστε να τον
δώσω το περιθώριο να ανεβεί και να τον
κρατήσω, αν είναι δυνατόν, με ελάχιστες
πιθανότητες σε περίπτωση πτώσης από κάποιο στραβοπάτημα.
– Ορέστη σε 6 μ. περίπου από εσένα έχει μέρος που μπορείς να κρατηθείς άνετα κι έτσι
θα φτάσω κι εγώ στη σχισμή για να κάνω
ρελέ.
– Εντάξει, έχε όμως το νου σου γιατί είμαστε
στον αέρα.
Τελικά με την ψυχή στα δόντια βγήκε και
αυτό το κομμάτι, κι όταν έφτασε ο Ορέστης
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τον ρωτώ με αγωνία και άγχος.

καρφιά κουνώντας τα αριστερά – δεξιά για
να διαπιστώσω αν είναι γερά.

– Τι βαθμολογία του δίνεις;
– Είναι 6άρι γεμάτο.
Έγινε και η τραβέρσα, ανεβαίνουμε μια
σχοινιά ακόμα και φτάνουμε στο πιο μυστήριο πέρασμα της διαδρομής.
Συναντάμε έναν όγκο από συμπαγή βράχο με ένα παταράκι 2 cm φάρδος και 3 – 5
μ. μήκος. το οποίο έπρεπε να το τραβερσάρουμε δεξιά ώστε να μπορέσουμε να δούμε
τι έχει απ’ την άλλη μεριά. Το επιχείρησα
και βρέθηκα μπροστά σε μια πλάκα με μια
κλίση 55ο – 60ο αλλά για να βγεις πάνω σ’
αυτήν έπρεπε να κάνεις μια αντιστήριξη με
το αριστερό χέρι στο ύψος του ώμου, και
με ένα άλμα να βρεθείς κολλημένος πάνω
της. Και ενώ είμαι έτοιμος να κάνω την
αντιστήριξη και το άλμα, βγάζω το κεφάλι
μου για να δω τι παίζει, και αντικρίζω 2 - 3
καρφιά να κάθονται και να χαχανίζουν κοροϊδεύοντάς με. Τανιέμαι, τεντώνομαι για
να τα φτάσω αλλά που, εγώ με το 1,20 με
τα χέρια στην ανάταση και πάνω στο σκαμπό, που να φτάσω.
Πρέπει οι Γερμαναράδες αυτοί να είχαν
το μπόι του Ορέστη, αλλά και αυτός αμφιβάλλω αν θα τα έφτανε. Αποφασίζω λοιπόν να ρισκάρω, πράγμα σύνηθες για μένα.
Έτσι λοιπόν κάνω 2 - 3 μ. πίσω και βρίσκω
ένα πολύ μικρό κοίλωμα με μυτικάκια και
σχισμούλες, βάζω ένα καρφί γερό, ασφαλίζομαι και αποφασίζω να κάνω το άλμα στο
ντελικάτο αυτό πέρασμα VI – VI+ όπως εγώ
το κατάλαβα και το ένοιωσα.
Τελικά καταφέρνω επιτέλους να απλώσω το χέρι μου πάνω απ’ την κορυφή του
βράχινου όγκου, να ξεσφηνώσω το πόδι
μου και μέσα από ένα παταράκι να συρθώ
πάνω στη λεία πλάκα σε απόσταση 50 cm
από τα καρφιά. Έμεινα κολλημένος εκεί για
μερικά λεπτά προσπαθώντας να επανακτήσω την χαμένη αναπνοή μου και για πρώτη
φορά ένιωσα μέσα μου την άγρια αποφασιστικότητα ότι τίποτα πια δεν θα με εμπόδιζε
στην διαδρομή. Πατάω σταθερά τα πόδια
μου στο γλειμμένο πατάρι και ελέγχω τα
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Το ένα κουνιέται τρελά αλλά δεν βγαίνει,
πρέπει να έχει στραβώσει μέσα στη σχισμή
όταν το έβαζαν, το άλλο δεν κουνιόταν καθόλου, ενώ το τρίτο βγήκε σαν χαλβάς. Το
πήρα για σουβενίρ και για να θυμάμαι αυτή
τη διαδρομή.
Τώρα μετά από τριάντα πέντε χρόνια από
τότε το βλέπω και κάθομαι και αναπολώ τα
χρόνια εκείνα που αγαπημένοι και αδελφωμένοι χωρίς καν να το ξέρουμε γράφαμε με
τον τρόπο μας την ιστορία της Ελληνικής
Ορειβασίας. Χωρίς εγωισμούς και βεντετισμούς φορτωμένοι με 5-10 κιλά σιδερικά
στον ώμο και στη μέση μας, κάναμε αυτά
τα λίγα που κάναμε φροντίζοντας έτσι να
αφήσουμε παρακαταθήκη και κληρονομιά
στις επόμενες γενιές, στα παιδιά μας.
Αφού ηρέμησα και ανέκαμψα έκανα μετά
από 3-4 βήματα ρελέ και φώναξα τον Ορέστη να ετοιμαστεί να ανέβει και αυτός. Μόλις βγήκε επάνω στην πλάκα, κατέρρευσε
εξαντλημένος σαν ένα γιγάντιο ψάρι που
μόλις τραβήχτηκε απ’ τη θάλασσα ύστερα
από μια τρομερή πάλη. Ένα ερώτημα πλανιόταν μέσα στο μυαλό μου και μάλλον δικαίως «πόσο απόθεμα δύναμης είχαμε για
να ολοκληρώσουμε το εγχείρημά μας»;
Άλλες 2-3 σχοινιές και να το μεγάλο και
άνετο πατάρι με καλή κλίση. Η ώρα ήταν
περίπου 6.30 - 7.00 και ο καιρός θαυμάσιος. Πηγαίναμε πλέον αργά, το ευχαριστιόμασταν, το γλεντούσαμε.
Μα πώς να μην το διασκεδάσεις, πώς να
μην το ευχαριστηθείς, πώς να μην το γλεντήσεις, όταν σ’ αυτό που κάναμε δεν είχαμε κανένα ανταγωνισμό με κανέναν παρά
μόνο τον ίδιο μας τον εαυτό, το ίδιο μας το
εγώ, την ίδια μας την ύπαρξη;
Γιατί ο αλπινισμός είναι ένα άθλημα μη
ανταγωνιστικό, δεν σου προσφέρει κύπελλα ή μετάλλια, παρά μόνο θαυμασμό και
συγχρόνως σεβασμό στο βουνό. Η καταπολέμηση του δικού μας εγώ και η πρόταξη του εμείς είναι το υπέρμετρο πάθος γι’
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αυτό που επιχειρείς να κάνεις και που αναδεικνύεται πιο δυνατό, σε κάνει ξεχωριστό,
σε κάνει να φέρεσαι με μεγαλοσύνη σαν να
είσαι λίγο φευγάτος, λίγο ρομαντικός, λίγο
τρελός.
Έτσι λοιπόν περίπου στις 19:00, όταν
φτάσαμε στο μεγάλο πατάρι και έκατσα να
ασφαλίσω τον σχοινοσύντροφό μου, ένιωθα μέσα μου τους δυνατούς χτύπους της
καρδιάς του και την αγωνία του να φθάνουν σ’ εμένα μέσα απ’ το σχοινί που μας
ένωνε και που ήμασταν δεμένοι, ένιωθα
την υπέρμετρη προσπάθεια που καταβάλλει να περνά σ’ εμένα μέσα απ’ αυτό σαν
ηλεκτρικό ρεύμα, σαν να μου ζητά:
– Πρόσεχε, η ζωή μου είναι στα χέρια σου!!!
Και πώς να μην προσέχεις όταν αναρριχάσαι με φίλους καλούς και αγαπημένους,
με σχοινοσυντρόφους που έζησες μαζί
τους τις χαρές μιας επιτυχίας ή τις λύπες
μιας αποτυχίας που μοιράστηκες μαζί τους
το νερό σου, το ψωμί σου, κάτω από αντίξοες συνθήκες, τα πάντα σου, συμμετέχοντας σε όλα και ας μην ήσουν παρών.
– Έλα ψηλέ που είσαι; Του φωνάζω με φωνή
δυνατή για να του δώσω κουράγιο και θάρρος όπως έκανε και αυτός πάντοτε.
– Εδώ, στο κομμάτι που έβαλες το καρφί, κάτσε να το βγάλω, πως το έβαλες ρε καμικάζι
είναι V βαρβάτο!!
– Έλα, έλα εύκολο είναι, μπόρεσα εγώ και
δεν μπορείς εσύ; Άντε γκρίνια, προχώρα,
βγάλε το καρφί γιατί στοιχίζει.
– Μόλις βγήκε και ο Ορέστης, γυρίζω όλος
χαρά και με σκωπτική διάθεση και τον
ρωτώ.
– Ψηλέ τι κάνουμε, αράζουμε για ένα μπίβουακ ή σφιγγόμαστε για να βγούμε; Η ώρα
είναι 19:45.
– Καρντάσι απ’ εδώ θέλουμε περίπου 3-4
σχοινιές για να βγούμε, αλλά δεν ξέρουμε
τι θα βρούμε πιο πάνω αλλά και να πάμε,
πάλι βράδυ θα ήμαστε στην κορυφή οπότε
αναγκαστικά θα πρέπει να αράξουμε εκεί ή
θα πρέπει να περάσουμε το Στεφάνι με τους
φακούς αλλά εκεί οι πλάκες δεν αστειεύο-

νται, κουνιούνται. Καλύτερα αράζουμε εδώ,
δεν μας βιάζει κανένας, ο καιρός είναι καλός
και το πρωί βλέπουμε, εντάξει;
Βρήκαμε ένα καλό χώρο ώστε να οργανώσουμε το μπίβουάκ μας, πειράζοντας ο
ένας τον άλλο καλοπροαίρετα, χαρούμενοι
και ευτυχισμένοι για ότι κάναμε μέχρι στιγμής.
– Ρε συ ψηλέ ποια είναι αυτή η διαδρομή που
κάνουμε; Γιατί εγώ είχα κάτι άλλο στο μυαλό
μου, λίγο πιο αριστερά.
– Αυτή Τζιμάκο μου είναι μια διαδρομή που
ανοίχτηκε το 1956 από τους αδελφούς Hund
και H. Wiedmon και την έδωσαν ED - ED+ και
από τότε μέχρι και σήμερα δεν έγινε επανάληψη. Πρώτη φορά την κάνουμε εμείς τώρα
γι’ αυτό βάλε τα δυνατά σου και πρόσεχε να
την κάνουμε.
– Καλά μωρέ κουσκούσω πεθερά, που τα
βρήκες αυτά τα στοιχεία και μου τα σερβίρεις
τώρα με το τσιγκέλι; Ήξερες καλά τι πάμε να
κάνουμε, γι’ αυτό και μ’ έβαλες μπροστά ε!!!
Τον πειράζω και αυτός γελά πονηρά – πονηρά όπως το συνήθιζε άλλωστε ο Ορέστης
με την καλοσύνη που διακατεχόταν και την
καρδιά μικρού παιδιού.
– Έλα, έλα κάνεις σαν να μην σ’ αρέσει.
– Ναι, δεν λέω αλλά…
Και ετοιμαζόμαστε να κουρνιάσουμε,
πειράζοντας ο ένας τον άλλο και χαζογελώντας. Βγάλαμε τα παγούρια μας με το
νερό, τις σοκολάτες μας και περιμέναμε
να πέσει η νύχτα, χαζεύοντας τις απέναντι
ορθοπλαγιές του Σχολείου και πιο πίσω, τις
κορφές του Χρηστάκη, να στέκονται αγέρωχες με όλη τους την μεγαλοπρέπεια. Και
να, το μάτι του Ορέστη σταματά πάνω στο
δίεδρο που είχαμε κάνει με τον αείμνηστο
Θωμάκο το ΄67.
– Α ρε άτιμε κοντέ, τον ακούω να μουρμουρίζει σε κάποια στιγμή, είχες κάνει μια από τις
πιο όμορφες διαδρομές στο Σχολείο με τον
σαθρό (έτσι λέγαμε τον Θωμά) και δείχνει
απέναντι το δίεδρο της διαδρομής Κινατίδη-Νάστου που προς τιμήν του αειμνήστου
Θωμά την ονομάσαμε Θωμά Νάστου.
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Το ηλιοβασίλεμα ήταν μαγευτικό. Ο ήλιος
άρχισε να γέρνει πίσω από το Σχολείο και
να χάνεται στον κάμπο της Ελασσόνας. Οι
κορφές του, θύμιζαν κοκκινοκίτρινες λόγχες που κάρφωναν τον βαθυγάλανο ουρανό όπως θα έλεγε και ο μεγάλος φιλόσοφος της αναρρίχησης Giusto Gervasutti
(1909-1946).
Ένα δροσερό αεράκι άρχισε να φυσά σαν
να μας προειδοποιούσε ότι η νύχτα έρχεται, πλησιάζει. Η ώρα είναι περίπου 20.00.
Ο καθένας μας βρίσκει το μέρος που τον
βόλευε για να περάσει τη νύχτα 1-2 καρφιά
για ασφάλεια, τις βέστες μας και έτοιμοι.
– Κοντέ θα κάνουμε κι από ένα τσιγαράκι και
μετά ύπνο;
– Καλή ιδέα, συμφώνησα κι εγώ.
Ανάβουμε τα τσιγαράκια μας και με ηδονή περίσσια ρουφάμε τον καπνό που φτάνει ως τις άκρες των δαχτύλων των ποδιών
μας.
Μέχρι να μας πάρει ο ύπνος πιάσαμε
ψιλή κουβέντα με τον ψηλό για τις παλιές
μας διαδρομές στο Καντήλι της Εύβοιας,
στο Άρμα στο Φλαμπούρι, στην Αστράκα, στη Ζήρια, στην Ζηλνιά, στον Όλυμπο
που μας έκαναν να αναπολούμε τις ωραίες
στιγμές, αυτές που δίνουν νόημα στην πεζή
καθημερινότητά και που σαν αγχολυτικό
φάρμακο διώχνουν από πάνω μας τις μίζερες στιγμές μας.
Η κουλτούρα μιας αναρριχητικής διαδρομής χαρακτηρίζεται από έναν έντονο
ανταγωνισμό με τον εαυτό σου και από μια
ισχυρή περηφάνια γι’ αυτόν.
Κανείς δεν γίνεται περισσότερο ή λιγότερο αντικείμενο θαυμασμού απ’ τους σχοινοσυντρόφους του. Απλά καταξιώνεται
στην συνείδησή τους και αποτελεί παράδειγμα για τους νεωτέρους του.
Πάντα ήξερα ότι η ορειβασία είναι ενασχόληση υψηλού κινδύνου. Αποδεχόμουν
τον κίνδυνο ως βασικό συστατικό του παιχνιδιού καθ’ όσον χωρίς αυτόν η ορειβασία
δεν θα διέφερε από τις εκατοντάδες άλλες
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κοινότυπες ενασχολήσεις. Το να κλέβεις
μια ματιά πέρα απ’ τα απαγορευμένα όρια,
είναι αδύνατον να δώσεις σε κάποιον που
δεν έχει ζήσει παρόμοια εμπειρία να καταλάβει αυτή την συγκίνηση που εν μέρει
προέρχεται από μια πηγαία χαρά μα και περηφάνια για τη ζωή.
Υπήρχε μοναξιά μέσα μου τώρα που έδυε
ο ήλιος. Είχα την άσχημη αίσθηση ότι ολόκληρη η ζωή μου βρισκόταν πίσω μου.
Και να που ο Μορφέας άνοιξε την αγκαλιά του και τύλιξε και τους δύο σχοινοσυντρόφους μαζί.
Όταν οι πρώτες ηλιαχτίδες άρχισαν να
ξεπροβάλλουν η φωνή του ψηλού ακούστηκε νωχελικά.
– Άντε ξύπνα θα μας πάρει η μέρα και θα κορακιάσουμε από νερό, δεν έχουμε και πολύ.
– Καλά ντε ξύπνιος είμαι! Α ρε να είχαμε κι
από ένα καφέ τι καλά θα ήταν!!!
– Κάτσε να δω στο σακίδιο. Και ως διά μαγείας ανασύρει δύο φακελάκια Nescafe.
Με γρήγορες κινήσεις έγινε η μετάγγιση
του νερού στο ένα παγούρι ενώ το άλλο
έγινε σέικερ. Δύο γουλιές καφέ, ένα τσιγάρο, ετοιμασία των σάκων και φύγαμε.
Η πεντακάθαρη ατμόσφαιρα, στα 2900
μ., σου δίνει κουράγιο, σου φτιάχνει, τη
διάθεση να συνεχίσεις, να τρέξεις, αν είναι
δυνατόν και πριν από το άρμα του Απόλλωνα για να βγεις στην κορυφή και να νιώσεις τη μεγαλοπρέπεια μιας ανατολής που
τη νιώθουν μόνο αυτοί που βρίσκονται εκεί
πάνω.
Και να ξεκινάμε, μια, δυο, τρεις σχοινιές,
μέσα από διεδράκια, πλακίτσες, κολώνες,
άλλες γερές, άλλες σαθρές και προχωράμε
με πείσμα και όρεξη για την κορυφή.
Ξαφνικά μπροστά στα μάτια μας, εμφανίζεται μια καπνοδόχος ύψους περίπου 10 μ.,
μοναδική διέξοδος, αφού αριστερά και δεξιά, κάθετες πλάκες μας κλείνουν το δρόμο.
Μπαίνουμε μέσα της και με κινήσεις σίγουρες, γρήγορες και αποφασιστικές, προσπαθούμε να καλύψουμε τα τελευταία μέτρα.
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Συνδυάζοντας τις τεχνικές που μου είχαν
μάθει οι δάσκαλοί μου και το προσωπικό
στυλ που με τον καιρό εξέλιξα, χώνομαι
μέσα στην καπνοδόχο και αρχίζω να ανεβαίνω βήμα-βήμα, ελεύθερα, μέχρι να
φτάσω πίσω απ’ ένα μεγάλο βράχινο μπλόκ
σαν τραπέζι για 6 άτομα. Οχυρώνομαι πίσω
απ’ αυτό και φωνάζω τον Ορέστη να αρχίσει να ανεβαίνει.
– Άντε ψηλέ, ρελέ, φωνάζω όλο χαρά γιατί
κοιτώντας προς τα πάνω βλέπω την κορυφή του Στεφανιού και το τέλος αυτής της
διαδρομής.
– Εντάξει πάρε τα μπόσικα, ήταν η απάντησή του.
Μαζεύω τα περίσσια σχοινιά και νιώθω
τον Ορέστη να έρχεται σαν ένα μεγάλο
ψάρι που μόλις τσίμπησε το δόλωμα.
– Πως κατάφερες και μπήκες εδώ ρε, εγώ
δεν χωράω, φώναξε με αγωνία και αγανάκτηση μαζί.
– Κόψε τις ποδάρες σου, τι τις θες τόσο
μακριές, είπα γελώντας σαν να διασκέδαζα από το άγχος και το ζόρι που τραβούσε εκείνη τη στιγμή, είδες ότι και οι κοντοί
έχουν πλεονεκτήματα, άντε – άντε βρες
τώρα τη λύση, κάτι θα σκεφτείς.
Και ενώ ο Ορέστης πάλευε και αγωνιζόταν να ξεπεράσει εκείνο το εμπόδιο εγώ
θαύμαζα το Σχολειό απέναντι, έβλεπα τους
αετούς και τα γεράκια να κυνηγούν άλλα
μικρά πουλιά για την επιβίωσή τους και πανέμορφα αγριολούλουδα που φύτρωναν
στις σχισμές των βράχων και ομόρφαιναν
το τοπίο.
– Καλά ρε μεγάλε, πως χώθηκες εκεί;
– Άντε, άντε κάνε κάτι, βάλε καμιά σκάλα,
πέρνα το όπως μπορείς, άντε τελείωνε,
γκρίνιαξα κι εγώ λίγο.
Ξεκρεμά απ’ τη μέση του ένα καρφί U
και το βάζει στη βάση του πελώριου μπλοκ
που ήμουν κι εγώ ασφαλισμένος και ασφάλιζα και αυτόν, κρεμά μια σκαλίτσα με τρία
σκαλοπάτια και αφήνεται πάνω σ’ αυτήν,
έτοιμος να κάνει το τελευταίο βήμα. Τότε

νιώθω όλο αυτό το πράγμα να κουνιέται,
να με σφηνώνει μονόπατα και να ανοίγει
σιγά – σιγά προς τα κάτω. Ουρλιάζω στον
Ορέστη.
– Ανέβα γρήγορα ψηλέ γιατί αυτό το πράγμα
κουνιέται και θα φύγουμε μαζί μ’ αυτό. Δεν
έχω άλλη ασφάλεια!
Και τότε με μια αξιοζήλευτη κίνηση, σαν
αίλουρος, βρέθηκε δίπλα μου σε ασφαλές
μέρος.
– Άντε φύγε να τελειώνουμε, μια σχοινιά είναι όλο κι όλο.
Όντως μια σχοινιά παρά λίγα μέτρα
ήταν. Μα όταν βγήκα στην κόψη του Στεφανιού ένιωσα μια απίστευτη ικανοποίηση
σαν αυτή που νιώθουν οι νικητές στην αρένα, λες και κρατούσα όλον τον κόσμο στα
χέρια μου, λες ότι εκείνη τη στιγμή ήμουν
ο Σούπερμαν, μα δεν ήμουν τίποτα άλλο,
ένας απλός άνθρωπος ήμουν που με τη βοήθεια του Θεού, με την ανοχή του βουνού
και του Δία έκανα ένα ακόμα όνειρό μου
πραγματικότητα.
Η κατάκτηση της κορυφής ενός βουνού
σου ανήκει μόνο όταν θα έχεις κατέβει με
ασφάλεια απ’ αυτήν. Μέχρι τότε εσύ ανήκεις στο βουνό.
Αρκούν δύο ώρες ορειβασίας για να βιώσεις περισσότερα συναισθήματα απ’ ότι
σε μια εβδομάδα πεζής καθημερινότητας.
Κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης, όλες
σου οι αισθήσεις οξύνονται στο έπακρο, η
ακοή, η όσφρηση, η αφή, ο ρυθμός της καρδιάς, ο ρυθμός της αναπνοής, σου δίνουν
τη δυνατότητα να καταλάβεις από πρώτο
χέρι τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου.
Ξέρω τώρα ότι για το υπόλοιπο της ζωής
μου οι αναμνήσεις αυτών των υπέρτατων
στιγμών θα είναι ένας θησαυρός απ’ όπου
παρ’ όλη τη θλίψη, την ασχήμια και τη μετριότητα του γύρω κόσμου θα μπορώ να
αντλήσω λίγο φώς, λίγη χαρά και λίγη αισιοδοξία για το μέλλον μου.
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Στο λούκι του Μύτικα.
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Όλυμπος
Αμοιρίδης Νίκος

Χειμερινή ανάβαση
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φωτο Μάκης Οικονόμου

φωτο Φίλιππος Κουκουτσίλης

Παρασκευή 3/1/2014
Το τριήμερο των Φώτων πλησιάζει και έχω
να αντιμετωπίσω δυο προβλήματα: Πρώτον ότι το Σάββατο δουλεύω και ότι έχω
έναν μικροτραυματισμό στο πόδι που με
ταλαιπωρεί.
Ο πρόεδρος του ΣΕΟ Πάρις Σκουτέλης με
κάποιους ορειβάτες του συλλόγου μας θα
ανοίξουν το καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης» και αν θέλω να ακολουθήσω, είναι σίγουρο ότι την ανάβαση θα την κάνω μόνος
μου.
Σάββατο 4/1/2014 πρωί
Πολύ γρήγορα ετοιμάζω το σακίδιο παίρνοντας μαζί μου υλικά για κάθε ενδεχόμενο.
Υπόστρωμα και υπνόσακο πολύ χαμηλών
60

θερμοκρασιών, γκραμπόν, δυο πιολέ, μποντριέ, αλουμινογωνιές, σχοινιά κλπ. για να
πραγματοποιήσω μια νυχτερινή ανάβαση
και να ακολουθήσει έτσι ένα διήμερο χωρίς
πρόγραμμα.
Η ανάβαση ξεκινά από την θέση Γκορτσιά
στις 7:30 το απόγευμα. Η νύχτα είναι πολύ
όμορφη πάντα στον Όλυμπο και τώρα οι
συνθήκες είναι πολύ καλές. Θερμοκρασία
λίγο κάτω από το μηδέν και ένας έναστρος
ουρανός να με παρατηρεί. Μετά την θέση
«Μπάρμπα» εμφανίστηκαν τα πρώτα χιόνια. Σύντομα φτάνω στην Πετρόστρουγκα
όπου αποφασίζω να διανυκτερεύσω.
Στο καταφύγιο για μια ακόμη φορά εντυπωσιάστηκα από το χιούμορ του Τηλέμαχου και την ευγένεια του Νεκτάριου, των
διαχειριστών του.
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Κυριακή 5/1/2014
Η ανάβαση για το οροπέδιο των Μουσών ξεκινά το πρωί, με τέλειο καιρό και μετά από
λίγη ώρα φθάνω στη Σκούρτα από όπου
απλώνονται μπροστά μου οι κορυφές. Όσες
φορές και να τις αντικρίσεις χειμώνα, δεν
χορταίνεις.
Οι σκέψεις για ανάβαση στις κορυφές Μύτικα και Στεφάνι, μου φτιάχνουν το κέφι αν
και κάποια σύννεφα εμφανίστηκαν στην ΝΔ
πλευρά του βουνού.
Στο καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης» τα
σχέδια μου άρχισαν να ανατρέπονται. Απουσίαζαν σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι ορειβάτες
σε αναβάσεις στις γύρω κορυφές και ο καιρός έκλεινε όλο και περισσότερο. Το καλό
όμως είναι ότι δεν άλλαξε η διάθεση μου.

Πετρόστρουγκα

Έτσι κι αλλιώς η ανάβαση είναι χωρίς πρό61

φωτο Φίλιππος Κουτσίλης

γραμμα. Δεν είχα ακόμη αποτελειώσει το
φαγητό μου όταν άρχισαν να καταφθάνουν
οι πρώτες σχοινοσυντροφιές, κουρασμένες
αλλά με ένα χαμόγελο απόλυτης ικανοποίησης.
Μετά από ολιγόωρη κουβέντα με τσίπουρο
ελιές και παστουρμά και αφού αντιλαμβάνομαι ότι πρόθεση όλων είναι να περιμένουν την επομένη για επιστροφή αποφασίζω να ξεκινήσω για πίσω μόνος μου και
αναχωρώ. Έξω η ομίχλη έχει καλύψει τις
κορυφές και στο πέρασμα του Γιώσου προσπαθώ να οργανώσω τις σκέψεις μου και
να κάνω κάποιο πλάνο. Διανυκτέρευση στη
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Σκούρτα, ή κάπου άλλου και άλλα σενάρια
με απασχολούν για πολλή ώρα. Δεν μπορώ
να βρω αυτό που θα με συγκινήσει μέχρι
που μπροστά μου βλέπω τα βράχια της
Πετρόστρουγκας. Σαν αστραπή πέρνα από
το μυαλό μου μια σκέψη: Dry tooling. Ναι
αυτό θα κάνω. Εκεί που το καλοκαίρι σκαρφάλωνα με παπουτσάκι αναρρίχησης τώρα
τον πρώτο λόγο θα έχουν τα γκραμπόν και
τα πιολέ. Τελικά διανυκτέρευσα στο καταφύγιο της Πετρόστρουγκας όπου γνώρισα
δυο νέους και ορεξάτους ορειβάτες τον Άγγελο και την Σουζάνα οι οποίοι εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για αυτή την δραστηριότητα.

φωτο Δέσποινα Kαλανταρίδου

φωτο Μάκης Οικονόμου

Δευτέρα 6/1/2014
Το παιχνίδι ξεκινά. Προβλήματα μικρού αναπτύγματος με βαθμούς δυσκολίας για όλα τα
επίπεδα. Μικρές κόψεις, δίεδρα, πλάκες και
μικρά αρνητικά κάποια εκ των οποίων αρκετά απαιτητικά. Η ποιότητα του βράχου είναι
μέτρια, είχα και κάποιες αποκολλήσεις (μια εκ
των οποίων μου άφησε μια τρύπα στη μεμβράνη) που όμως όταν οργανωθεί το πεδίο όλα
αυτά θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν.
Οι ώρες πέρασαν ευχάριστα, ο Άγγελος και η
Σουζάνα είχαν την πρώτη τους επαφή με το
dry tooling και τα πήγαν πολύ καλά και εγώ

για μια ακόμη φορά τον τελευταίο μήνα ευχαρίστησα την τύχη που ήταν τόσο γενναιόδωρη
μαζί μου.
Θα ήταν ωραίο να ανοιχτεί ένα πεδίο κατάλληλο για booldering-dry tooling με κάποια
ρελέ όπου αυτά είναι απαραίτητα. Την άνοιξη
λοιπόν θα πρέπει να πιάσουμε δουλειά. Τελικά
είναι ωραίο να δοκιμάζεις που και που χωρίς
πρόγραμμα στον Όλυμπο, οι Θεοί σ' αυτό το
βουνό είναι ακόμη εκεί και έχουν κάτι κρυμμένο για όλους. Πρέπει απλά να το βρεις.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πάρι για αυτήν
την ανάβαση.
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