Σ ύλ λο γ ος Ε λ λ ή ν ω ν Ο ρ ε ι βατώ ν Θ εσσ α λο ν ί κ ης

τευχοσ 171 • ioyλιοσ - αυγουστοσ -σεπτεμβρΙΟΣ 2014

ΤΕΥΧΟΣ 171, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

1

Σ ύλ λ ο γ ο ς Ε λ λ ή ν ω ν Ο ρ ε ι β ατ ώ ν Θ ε σσ α λ ο ν ί κ ης

τευχοσ 171 • ιουλιοσ - αυγουστοσ - σεπτεμβρΙΟΣ 2014
Τρίμηνο περιοδικό του
Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών
Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ο.)
Σωματείο αναγνωρισμένο από τον
Ε.Ο.Τ. και τη Γ.Γ. Αθλητισμού, μέλος της
Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης
(Ε.Ο.Ο.Α.).

Γραφεία - Εντευκτήρια

Εξώφυλλο τεύχους 171
Ο Αη Γιάννης στο Καστρί - Σκόπελος

Οπισθόφυλλο
Φωτ.: Τσιρανίδου Κυριακή

Εκδότης - Υπεύθυνος

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

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

Καταφύγια

Συντακτική επιτροπή

Ολύμπου - «Γιώσος Αποστολίδης»,
υψόμετρο 2.700μ.
Τηλ. 23510 82.840
Υπεύθυνος: Δημήτρης Ζορμπάς

Γιαννικόπουλος Ανέστης
Μπαλτατζής Θανάσης
Δέγκα Ευδοκία
Αμοιρίδης Νίκος

Χορτιάτη - «Νίκος Παπαδόπουλος»,
υψόμετρο 1.000 μ.

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

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

Επιστροφές
Κάθε χειρόγραφο δημοσιευμένο ή μη δεν
επιστρέφεται. Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν πάντοτε τις απόψεις του
Συλλόγου.

G r e e k Mou n ta i n e e r i ng
C lu b (S. E .O.)
Aristotelous 5 Square, 546 24,
Thessaloniki
Tel. (+30) 2310 224.710
Fax (+30) 2310 239.859

Κωδικός: 1007

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

Ε γ γ ραφή σ υ νδ ρ ομ η τώ ν ε μ β άσ μ ατα - ε π ιτα γ ές :
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αριστοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ. 8 50 Χρόνια από τον χαμό
του Γιώσου

σελ. 14 Πάσχα στην Σκόπελο

σελ. 25 19 χρόνια φίλος...
σελ. 36 Τζουμέρκα

σκοπελοσ

σελ. 60 Πάσχα στην Valle del
Sarca

ΣΤΗΛΕΣ Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων
Πρόγραμμα Αναρριχητών
Φωτογραφική Γκαλερί

τζουμερκα

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

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

1

22-03-14

ΜΕΤΕΩΡΑ

2

22-03-14

3
4

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

Καστράκι-Μονή ΒαρλααμΔΙΑΣΧΙΣΗ
Μονή Υπαπαντής-Καστρακι

6 ώρες

30

ΜΕΤΕΩΡΑ

Καστράκι-Μονή ΡουσσάνουΜονή Αγ. Στεφάνου-Καλα- ΔΙΑΣΧΙΣΗ
μπάκα

6 ώρες

30

30-03-14

ΒΟΡΑΣ

Πέτερνικ

1759

1399

42

06-04-14

ΒΟΡΑΣ

Σοκόλ

1822

1372

24

5 ώρες

12

1647

547

14

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

7 ώρες

26

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

7 ώρες

42

5

06-04-14

ΒΟΡΑΣ

Πόζαρ-φυλάκιο-καταρ. ΚουΔΙΑΣΧΙΣΗ
νουπίτσας-Πόζαρ

6

13-04-14

ΠΑΪΚΟ

Γκόλα Τσούκα

7

13-04-14

ΠΑΪΚΟ

Καστανερή-Γκόλα
Γρίβα

8

19-04-14

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Γλώσσα-Δέλφι-Χώρα
πέλου

9

21-04-14

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Χώρα Σκοπέλου-Παλούκι

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

8 ώρες

42

5 ώρες

42

ΤσούκαΣκο-

10

22-04-14

ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Κλήμα-Γλώσσα-ΚεραμωτόΔΙΑΣΧΙΣΗ
Γλώσσα

11

27-04-14

ΟΛΥΜΠΟΣ

Λιβαδάκι

2382

1827

19

12

01-05-14

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

Καταφύγιο ΣΕΟ

1000

700

120

13

04-05-14

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ

Πουρλιά-Κρανιά-Ραψάνη

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

6 ώρες

49

14

11-05-14

ΠΙΕΡΙΑ

Χτένι

1786

746

48

15

11-05-14

ΠΙΕΡΙΑ

Αβδέλα

2120

1080

35

16

18-05-14

ΟΛΥΜΠΟΣ

Ενιπέας

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

6 ώρες

44

17

25-05-14

ΒΕΡΜΙΟ

Ξηρολίβαδο-Σέλι

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

7 ώρες

22

18

25-05-14

ΒΕΡΜΙΟ

Ξηροβούνι

1801

538

14

19

01-06-14

ΚΕΡΚΙΝΗ (ΜΠΕΛΕΣ)

Παλιό Τριεθνές

1476

1234

39

Στενά Νέστου (Γαλάνη-ΚρωΔΙΑΣΧΙΣΗ
6 ώρες
39
μνικό-Κομνηνά)
Επιμέλεια: Γ. Δαυϊδόπουλος
Γυφτόκαστρο
1828
528
24

20

07-06-14

ΞΑΝΘΗ

21

08-06-14

ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ

22

08-06-14

ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ

Δασικό Χωριό-ΓυφτόκαστροΔΙΑΣΧΙΣΗ
Ωραίο

9 ώρες

16

23

08-06-14

ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗ

Δασικό Χωριό-καταρ. ΛειβαΔΙΑΣΧΙΣΗ
δίτη-Λειβαδίτης

5 ώρες

12

24

09-05-14

ΞΑΝΘΗ

Αβγό – Μακάριο –
Εκκλησιαστ. Σχολή Ξάνθης

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

5 ώρες

8

25

15-06-14

ΟΛΥΜΠΟΣ

Kακάβρακας

2619

1593

33

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α

Ημερομηνία

Περιοχή

Διαδρομή

Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

Aρ.
Σχοινιών

1

16/2/2014

λαιλιας Σερρων

rainbow

35

V+/
VI-

Πασχαλιδης Ιορ.Καρβουνη Κλ.

2

2

04/02/14

Σιδηροκαστρο

σγουρομαλα

20

5b

Πασχαλιδης Ιορ

1

3

04/13/14

Ζηλνια

κλασικη

160

4

Πασχαλιδης Ιορ.Καρβουνη Κλ.

4

4

04/23/14

Ζηλνια

Μποτινη-Γουναριδη

160

v+

Πασχαλιδης Ιορ.Καρβουνη Κλ.

5

5

05/04/14

Σιδηροκαστρο

κρυαταλ

20

5b

Πασχαλιδης Ιορ

1

6

05/04/14

Σιδηροκαστρο

κοντορεβυθουλα

20

5a

Πασχαλιδης Ιορ

1

7

05/04/14

Σιδηροκαστρο

χοντρη χελωνα

15

4c

Καρβουνη Κλεοπατρα

1

8

05/11/14

Σιδηροκαστρο

κοντορεβυθουλα

20

5a

Καρβουνη Κλεοπατρα

1

9

05/18/14

Σιδηροκαστρο

σγουρομαλα

20

5b

Καρβουνη Κλεοπατρα

1

10

05/18/14

Σιδηροκαστρο

Παντου πατει

15

5c

Πασχαλιδης Ιορ

1

11

05/18/14

Σιδηροκαστρο

Αραπακι

15

6a+

Πασχαλιδης Ιορ.

1

12

05/25/14

Σιδηροκαστρο

καινουργια

15

5a

Αμοιριδης νικος

1

13

05/25/14

Σιδηροκαστρο

Αστο για μετα

18

6b

Αμοιριδης νικος

1

14

05/25/14

Σιδηροκαστρο

Αρθουρος

20

6b+

Αμοιριδης νικος

1

15

05/25/14

Σιδηροκαστρο

παμε παρακατω

20

6c+

Αμοιριδης νικος

1

16

06/08/14

Ζηλνια

κλασικη

160

IV

Αμοιριδης NικοςΠουλτουρζιδου Σεβη

5

17

06/08/14

Ζηλνια

κλασικη

160

IV

Σκουτελης ΠαρηςΚαλανταριδου Δεσπινα

5

18

23/3/2014

Μετεωρα

κοψη Αμπαριων

250

v+

Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

19

23/3/2014

Μετεωρα

κλεισουρα του γατου

220

VI

Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

20

24/3/2014

Μετεωρα

Αρχιμηδης

220

V+

Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

21

26/3/2014

Μετεωρα

Στενος τοιχος

220

V+

Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

22

27/3/2014

Μετεωρα

Πλακα της Δουμπιανης

250

VII

Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

23

25/3/2014

Γεφυρι του κοκκορη

το βημα του σπουργιτι

200

VIII- Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

24

20/4/2014

memoria ugo ischia

san paolo/arco

450

VI+

Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

25

22/4/2014

il profonto rispetto del
indria /dro

600

VII-

Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

26

24/4/2014

penelope

san paolo/arco

270

VIII- Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

27

26/4/2014

caldo inverno

san paolo/arco

350

VI
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Καραντωνας Επ.-Αθηνη Ελ

3

Εκπαίδευση στην απινίδωση
Στις 22/7 στο καταφύγιο Γιώσος Αποστολίδης παραδόθηκαν μαθήματα Πρώτων
Βοηθειών από τον κ.κ. Μάκη Οικονόμου
και Δημήτρη Κατερζή του Ε.Ε.Σ. Κατερίνης.
Το προσωπικό διαχείρισης του καταφυγίου παρακολούθησε με επιτυχία την εκπαίδευση διάρκειας 5 ωρών στην χρήση
του απινιδωτή, που πρόσφατα αγόρασε ο Σύλλογος, καθώς και στις πρώτες
βοήθειες για ατυχήματα στο βουνό. Το
πρόγραμμα εκπαίδευσης περιελάμβανε
εκτός από το θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση.
Ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειασθεί η
χρήση του απινιδωτή αν όμως παραστεί
ανάγκη θα σωθεί οπωσδήποτε μία ανθρώπινη ζωή. Συγχαρητήρια στο Δ.Σ.
του Συλλόγου για μία τόσο σωστή και
αναγκαία αγορά.
Λάμπρος Ψευτάκης
Εθελοντής Επίλεκτης Ομάδας / Ειδικών
Αποστολών Πανοράματος
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Βράβευση

Βράβευση των ορειβατών της αποστολής στο Αραράτ από τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Ο.
Πάρι Σκουτέλη
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Πολιτιστικά
Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Ο “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”
Για πολλά χρόνια ο ΣΕΟ Θεσσαλονίκης με την δράση του έχει αποδείξει
τις οικολογικές του ευαισθησίες άλλα και την στήριξη του στου τοπικούς
πληθυσμούς της χωράς μας και έξω από αυτήν
Μετά από αρκετό προβληματισμό και συζήτηση, σταθμίζοντας τα στοιχειά
και δεδομένα από ενημερώσεις σχετικών επιστημόνων, οι οποίες οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι οι εργασίες της Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή της
Χαλκιδικής θα βλάψουν ανεπανόρθωτα το οικοσύστημα, ο ΣΕΟ Θεσσαλονίκης, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, δηλώνει την συμπαράσταση του στον αγώνα των κάτοικων της ορεινής Χαλκιδικής.
Ο αγώνας τους για την προστασία του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής, για συνέχιση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων και
των σύγχρονων όπως ο τουρισμός, αλλά κυρίως για την υγειά αυτής αλλά
και των επομένων γενεών, πιστεύομε ότι είναι πάνω από κάθε κομματικό
χρωματισμό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενα
ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ
16/17 Αυγούστου 2014
Στο καταφύγιο
«Γιώσος Αποστολίδης»
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΤΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΓΙΩΣΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Διοργάνωση
Δ.Σ.

6

ΔΩΡΗΤΕΣ
Δημήτριος Δούζης 20€
Ευριπίδης Φωτιάδης 50€

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
1. Διαμαντής Παναγιώτης
2. Κωτούλα Ελένη
3. Μπασδέκης Θρασύβουλος
4. Κακκαβά Μαρία
5. Κλωστράκη Άννα
6. Μίχου Τριανταφυλλένια
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50 χρόνια από τον χαμό του Γιώσου Αποστολίδη
Σήμερα, 50 χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατο του Γιώσου Αποστολίδη, αποτίνουμε φόρο τιμής στον άνθρωπο -ορόσημο της ιστορίας του Συλλόγου μας, τον θρύλο της ελληνικής ορειβασίας και
πρωτοπόρο της αναρρίχησης στην Βόρειο Ελλάδα.

Ο Γιώσος Αποστολίδης γεννήθηκε στα
Σούρμενα του Πόντου, μεταξύ Τραπεζούντας και Ριζούπολης, το 1906 με τον αέρα
των ποντιακών Άλπεων να δροσίζει τα
παιδικά του χρόνια.
Το 1914 η οικογένειά του, κυνηγημένη
από τους Νεότουρκους, κατέφυγε στον ρωσικό Καύκασο, όπου έζησε στην σκιά του
βουνού του Προμηθέα ως τα 18 του χρόνια.
Το 1924 έρχεται πρόσφυγας στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στην Θεσσαλονίκη.
Εργατικός και άοκνος από την φύση του,
γρήγορα προοδεύει. Ανοίγει κατάστημα
νεωτερισμών και σύντομα επεκτείνεται
στην ίδρυση βιοτεχνίας υποκαμίσων. Με
την πιστή του σύντροφο Σοφία αποκτούν
τρία αγόρια, τους Φαίδωνα, Κίμωνα και
Νίκο.
Μοιράζεται την ζωή του ανάμεσα στις
δυο μεγάλες αγάπες του, την οικογένεια
και την ορειβασία.
Υπήρξε μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου (ΕΟΣ) ως το 1954 και
μέχρι τότε ασχολείτο μόνο με την ορειβασία. Όταν αποχώρησε από τον ΕΟΣ για
να ακολουθήσει τον δικό του μοναχικό
δρόμο, δόθηκε με όλη του την ψυχή στην
αναρρίχηση και άρχισε να κατακτά την μια
μετά την άλλη, τις πιο τραχιές και δύσκο8

λες κορυφές των ελληνικών βουνών.
Συνδέθηκε με εξίσου ανήσυχους και
παθιασμένους ορειβάτες όπως τους Ρ. Ρεπανά, Ν. Μητούδη, Κ. Αρζουμανιάν, Δ.
Σαρπίνο και άλλους, δημιουργώντας μια
γόνιμη ορειβατική παρέα φίλων που αναζητούσε την περιπέτεια, την ομορφιά και
την ελευθερία των βουνών.
Την εποχή εκείνη συστήνεται στην
Αθήνα ο Σύνδεσμος Ελλήνων Ορειβατών
και ο Κ. Κράλης κοινός γνωστός και φίλος
του Ν. Μητούδη έριξε την ιδέα της δημιουργίας ενός αντίστοιχου Ορειβατικού
Συλλόγου και στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώσος Αποστολίδης με το ανήσυχο πνεύμα
και την αχαλίνωτη ορμή που τον διέκρινε,
ασπάζεται την ιδέα και πείθει τους φίλους
και συνορειβάτες του να την πραγματοποιήσουν. Έτσι μια μέρα του Ιουλίου του
1957, καθισμένοι στα ξύλινα παγκάκια της
πλατείας Ελευθερίας, αποφασίζουν την
ίδρυση του νέου Συλλόγου. Στεγάζουν τα
πρώτα γραφεία του νέου Συλλόγου σε ένα
δωμάτιο του 4 ου ορόφου στην Ίωνος Δραγούμη 4, με πρώτο πρόεδρο τον Ρ. Ρεπανά και μέλη του Δ.Σ. τους Ι. Αποστολίδη
και Χ. Παπαχρήστο. Τον νέο ορειβατικό
σύλλογο αρχικά ονόμασαν Σύνδεσμο Ελλήνων Ορειβατών (ΣΕΟ) Θεσσαλονίκης
για να τονίσουν τους δεσμούς του με τον
αντίστοιχο της Αθήνας και το ανανεωτικό
πνεύμα που έπνεε στον χώρο της ορειβασίας. Όμως μετά από διαβήματα και
παρεμβάσεις του ΕΟΣ Θεσσαλονίκης, τον
μετονόμασαν σε Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών (ΣΕΟ).
Η πρώτη εξόρμηση του ΣΕΟ πραγματοποιείται το τριήμερο από 19 ως 21 Ιουλίου 1957 στον Όλυμπο με συμμετοχή 14
ορειβατών μεταξύ των οποίων οι Ρ. Ρεπανάς, Ν. Μητούδης, Χ. Παπαχρήστος και Ι.
Αποστολίδης παρέα με τον μικρό του γιό
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Ο Γιώσος με τον Αρζουμανιάν στην ορειβατική καλύβα.
Κίμωνα.
Στις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται
η πρώτη επίσημη εξόρμηση του ΣΕΟ στο
Φλαμπούρι, σε συνάντηση του ΣΕΟ Αθηνών, όπου συμμετέχουν 62 ορειβάτες.
Η αγάπη του Γιώσου για την αναρρίχηση, τον ωθεί να καλέσει τον δάσκαλο της
Ελληνικής αναρρίχησης Γιώργο Μιχαηλίδη από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη
για να οργανώσουν από κοινού την πρώτη
αναρριχητική σχολή στην Βόρειο Ελλάδα.
Τον Ιούνιο του 1958 λειτουργεί η 1η σχολή
αναρρίχησης στον Χορτιάτη όπου εκπαιδεύουν τους 10 πρώτους νέους αναρριχητές. Ο Γιώσος με την θέληση, την επιμονή
και την υπομονή του εμπνέει και κερδίζει
την εμπιστοσύνη των νέων και γίνεται ο
απόστολος που διαδίδει την αναρρίχηση
στην Βόρειο Ελλάδα.
Με μόνιμο σχοινοσύντροφό του τον
Καραμπέτ Αρζουμανιάν, κατακτά τις δυσκολότερες αναρριχητικές διαδρομές στα
Τέμπη, στην Υπαπαντή Βεροίας, στους
βράχους του Ενιπέα και φυσικά στο Στεφάνι του Ολύμπου, του αγαπημένου του

βουνού.
Το 1959 πραγματοποίησε έναν άθλο
που κανείς δεν μπόρεσε να επαναλάβει.
Κατόρθωσε να κατακτήσει την κορυφή του
Άθω, αφού αναρριχήθηκε 1800 μ. στην
κάθετη δυτική πλευρά του βουνού. Τέσσερις μέρες και τρεις νύχτες έζησε κρεμασμένος πάνω στους βράχους. Τέσσερις
μέρες δεμένος με σχοινιά μεταξύ ουρανού
και γης. Λίγο αργότερα με τον Γ. Μιχαηλίδη είναι οι πρώτοι που αναρριχώνται χειμώνα στο Στεφάνι του Ολύμπου.
Την ίδια χρονιά διαβλέποντας την χρησιμότητα καταφυγίου ανάγκης στον Όλυμπο, αποφασίζει την κατασκευή ενός καταλύματος για να βρίσκουν οι ορειβάτες
προστασία στις αντίξοες συνθήκες που
επικρατούν εκεί τις νύχτες του χειμώνα.
Έτσι με την βοήθεια του Συλλόγου, με
αρχικό κεφάλαιο 15,000 δραχμών και
την εθελοντική εργασία των φίλων του,
κατασκευάζουν την «ορειβατική καλύβα»
του ΣΕΟ, στο οροπέδιο των Μουσών στα
2,700 μ. και ενημερώνουν εγγράφως όλο
τον ορειβατικό κόσμο για την ελεύθερη
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Στην πρώτη σχολή αναρρίχησης στον Χορτιάτη.
Στον Άθω ψάχνοντας τον νεκρό Γερμανό ορειβάτη.
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(ΦΩΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

Στο κτίσιμο του ισογείου του καταφυγίου του Ολύμπου με τον Αρζουμανιάν.
Το καταφύγιο του Σ.Ε.Ο. στον Όλυμπο 27-6-64
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Στο πέρασμα του Γιώσου.
δυνατότητα χρησιμοποίησής της. Η λιτή φυγίου, κλήθηκε εσπευσμένα να βοηθήσει
και χαμηλή πέτρινη καλύβα του Γιώσου κτι- στην ανεύρεση και ανάσυρση του χαμένου
σμένη με ξερολιθιά, είχε συνολικό εμβαδό στον Άθω γερμανού ορειβάτη Χανς Χέϊνλ.
20 τετραγωνικά μέτρα και κοίμιζε έως και Γνώστης του χώρου και με την βοήθεια
15 άτομα. Και ενώ όλος ο ορειβατικός κό- των Καραμπέτ Αρζουμανιάν και Λευτέρη
σμος επικρότησε και επευφήμησε το έργο Αρβανιτίδη, εντόπισε γρήγορα τον νεκρό
του άδολου και αλτρουιστή Γιώσου, κάποιοι και ανέσυρε την σωρό του από χαράδρα
λίγοι θίχτηκαν και ενδίδοντας στην μικρό- βάθους 1500 μ., εγχείρημα στο οποίο είχε
τητα την αναλγησία και τον φθόνο, προφα- προηγουμένως αποτύχει ομάδα των ΛΟΚ.
σιζόμενοι την «αλλοίωση του φυσικού περι- Ο γερμανός πρόξενος ευχαρίστησε σε ειβάλλοντος», φρόντισαν το φθινόπωρο της δική τελετή τους ορειβάτες του ΣΕΟ και οι
ίδιας χρονιάς και πριν καλά-καλά χρησιμο- εφημερίδες έγραψαν διθυράμβους για τους
ποιηθεί το καταφύγιο ανάγκης να το ανατι- ικανούς μας ορειβάτες.
νάξουν με εκρηκτικά. Το τραυματικό αυτό
Τον Δεκαπενταύγουστο του ίδιου έτους γίγεγονός ξεσήκωσε όλο τον κόσμο και τον νονται τα εγκαίνια του ισογείου του καταφυπεριοδικό τύπο της εποχής και έδωσε το γίου στον Όλυμπο, παρουσία των περισσότεέναυσμα του επικού εγχειρήματος της κα- ρων ορειβατικών συλλόγων. Το όνειρο του
τασκευής του μεγάλου καταφυγίου του ΣΕΟ, Γιώσου πραγματοποιήθηκε κατά το ήμισυ.
στο διάσελο του προφήτη Ηλία, πάνω από
Την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι του
το οροπέδιο των Μουσών. Συμμετείχε σύσ- 1963 θα ολοκληρωνόταν με την κατασκευή
σωμος ο ΣΕΟ με πρωτομάστορα τον Γιώσο, και του 1ου ορόφου. Παράλληλα κατασκεύπου εγκατέλειψε την οικογένεια και τις δου- ασε και την δεξαμενή συλλογής νερού στο
Στράγκο, λύνοντας το χρόνιο πρόβλημα πόλειές του και εγκαταστάθηκε στον Όλυμπο.
Τον Απρίλιο του 1962 και πριν ακόμη σιμου νερού στην διαδρομή από την Γκορτελειώσει το τιτάνιο έργο του νέου κατα- τσιά στο καταφύγιο.
12
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Σύσσωμος ο ορειβατικός κόσμος κηδεύει τον Γιώσο.
Το πάθος του για το βουνό όμως δεν
Η μεγαλοσύνη της ψυχής του μας αγγίμπορούσε να καταλαγιάσει. Ο Όλυμπος τον ζει ακόμα και τώρα, τον νοιώθουμε, τον αιτραβούσε σαν μαγνήτης και το μοιραίο Πά- σθανόμαστε να μας συμβουλεύει και να μας
σχα του 1964, όταν ο υπόλοιπος Σύλλογος νουθετεί, ζητώντας μας παράλληλα συγσκαρφάλωνε στις κορυφές της Πίνδου, αυ- γνώμη για την απουσία του.
τός με μια ομάδα νέων φιλόδοξων και ικανών ορειβατών, επιχείρησε ανάβαση στον
«Φίλοι μου λυπάμαι που δεν μπορώ
χιονισμένο Μύτικα. Μαζί με τους Χρήστο
να σας συνοδεύσω στις κορυφές»
Κεχαγιά, Φώτη Ιωαννίδη και Δήμο Ιωαννίδη, ανέβηκαν από το «λούκι» στην κορυφή είναι το επίγραμμα στον τάφο του Γιώσου
και στην επιστροφή, λίγα μέτρα πριν πατή- στον Όλυμπο, λίγα μέτρα μετά το καταφύσουν στα «ζωνάρια», μια πτώση τους παρέ- γιο, το οποίο επάξια φέρει το όνομά του και
συρε 500 μέτρα κάτω στο γκρεμό. Ο Γιώσος από τότε έγινε γνωστό στα πέρατα σαν «κατραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι και με ταφύγιο Γιώσος Αποστολίδης».
σπασμένη την σπονδυλική του στήλη, δεν
άντεξε στο πολικό ψύχος της νύχτας και
Φίλε Γιώσο, ο ΣΕΟ θα σε τιμά πάντα και
εξέπνευσε. Οι υπόλοιποι γλύτωσαν σαν θα πορεύεται στα χνάρια σου. Η παρακατααπό θαύμα.
θήκη σου είναι φάρος-οδηγός για μας τους
Η ορειβατική οικογένεια έχασε ένα από νεώτερους.
τα πιο άξια παιδιά της.
Ο Γιώσος σε ηλικία μόλις 58 χρόνων
«πέταξε» στην αιωνιότητα, στο αγαπημένο
Από την ομιλία του προέδρου
του βουνό, εκεί απ’ όπου πάντα ευχόταν να
Πάρη Σκουτέλη
ξεκινήσει το τελευταίο του ταξίδι, βυθίζοντας το πανελλήνιο σε βαρύ πένθος.
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Πεπάρηθος

Πάσχα στην Σκόπελο
του Θανάση Μπαλτατζή
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Σ

το διήγημά του «Κοκκώνα θάλασσα»,
ο Παπαδιαμάντης, αναφερόμενος
στον Όμηρο, γράφει: Οι δύο εκείνοι
γιγαντοφυείς αδελφοί, ο Ώτος και ο Εφιάλτης, οίτινες είχον επιχειρήσει το πάλαι να
βάλουν την Όσσαν επάνω εις τον Όλυμπον
και το Πήλιον επάνω εις την Όσσαν, διά να
κάμουν σκάλαν να ανεβούν εις τον ουρανόν,
όταν ήσαν παιδία ανήλικα ακόμη, εγύμναζον
τους βραχίονάς των παίζοντες εις τον αιγιαλόν κάτω. Έπαιρναν μικρά χαλίκια πλακαρά,
ανάλογα με το ανάστημά των και έκαμναν
«ψωμάκια» ρίπτοντας ταύτα εις την θάλασσαν, διά κυματοειδούς κινήσεως του πήχεος
και της χειρός, ως διά σφενδόνης. Από τα
χαλίκια εκείνα των δύο μικρών γιγάντων, τα
οποία μετά πολλάς επιψαύσεις και πτήσεις
επάνω εις τα κύματα, έπιπτον τέλος εις την
θάλασσαν, aπό τα «ψωμάκια» εκείνα εφύτρωσαν και ανέθορον αι Σποράδες νήσοι, αι
κοσμούσαι το σμαράγδινον πέλαγος, η Σκίαθος, η Πεπάρηθος, η Αλόννησος και τόσαι
άλλαι…
Αναφέρεται βεβαίως στις σημερινές Βόρειες Σποράδες, ήγουν το σύμπλεγμα των
νησιών τα οποία βρίσκονται βόρεια της
Εύβοιας και ανατολικά της Μαγνησίας σε
αντίθεση με την αρχαία γεωγραφική αντίληψη κατά την οποία Σποράδες εκαλούντο
άπασαι αι διάσπαρτοι νήσοι του Αιγαίου
πλην των, περί την Δήλον, Κυκλάδων.
«Σύμφωνα με τον μύθο, η κόρη του Μίνωα, Αριάδνη, ερωτεύεται τον Θησέα ο
οποίος με την βοήθειά της, σκοτώνει τον
Μινώταυρο και καταφέρνει να βγει από
τον δαιδαλώδη λαβύρινθο. Αμέσως μετά
και οι δυο φεύγουν για την Αθήνα. Το
πλοίο τους όμως προσαράσσει στη Νάξο.
Εκεί ο Θησέας την εγκαταλείπει αλλά την
αφήνει σε καλά χέρια, στον θεό Διόνυσο,
ο οποίος την αρπάζει και την μεταφέρει
στη Λήμνο. Εκεί έζησαν καλά και απέκτησαν τέσσερις γιούς, τον Θόαντα, τον Οινοπίωνα, τον Στάφυλο και τον Πεπάρηθο.
Ο Στάφυλος υπήρξε ο πρώτος οικιστής
της Σκοπέλου, στην οποία και χάρισε το
όνομα του αδελφού του, Πεπάρηθου.
Την σημερινή του ονομασία το νησί την
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απέκτησε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, επί Πτολεμαίων, ίσως από το βραχώδες των βορείων ακτών του που αποτελούσε «σκόπελο» για τους επίδοξους
εισβολείς.
Έχει καθιερωθεί πλέον κατά την περίοδο των πασχαλινών διακοπών, ο ΣΕΟ Θεσσαλονίκης να εξορμά στην άγνωστη, από
ορειβατικής πλευράς, νησιωτική Ελλάδα.
Μετά την Άνδρο, την Σκύρο, την Κεφαλονιά και την Κέα, ήγγικεν η ώρα της Σκοπέλου, του δεύτερου σε μέγεθος νησιού των
Βορείων Σποράδων μετά την Σκύρο.
Ώρα αναχώρησης η 4η πρωινή. Ξαναθυμήθηκα τα γερμανικά νούμερα στο στρατό.
Ευτυχώς, ως εκ θαύματος, λειτούργησαν
και τα δυο ξυπνητήρια διότι αν περίμενα,
όπως είχαμε προσυνεννοηθεί, να με ξυπνήσει ο ταμίας του συλλόγου, θα έμενα
στη Θεσσαλονίκη.
Το βραδύπλοο «Απόλλων Ελλάς» ξεκίνησε από τον Βόλο στις 8.00 και αφού
έπιασε πρώτα Σκιάθο, μας αποβίβασε στο
Λουτράκι, επίνειο της Γλώσσας και δεύτερο λιμάνι της Σκοπέλου, στις 12.00. Είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας και έτσι
δεν χάσαμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στα όμορφα σοκάκια της Γλώσσας
με την πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και
να απολαύσουμε φυσικά την απαράμιλλη
θέα προς το Αιγαίο. Και ενώ μετά από μια
ώρα είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε για
τη Χώρα, μας διεμήνυσαν ότι δυο κυρίες
είχαν χαθεί στα στενά του κεφαλοχωρίου.
Στον χρόνο που μεσολάβησε, μέχρι την
άφιξη των απολωλότων, άλλοι δοκίμαζαν
την φημισμένη στριφτή τυρόπιτα από το
αρτοποιείο «Καρβέλη» ή εναλλακτικά από
τον φούρνο της «Κυρά Λένης», και άλλοι
δροσίζονταν με μπυρίτσες στην ταβέρνα
του «Μάστορα», μπροστά από την εκκλησία της Παναγιάς της Ελευθερώτριας.
Λίγο μετά την αναχώρησή μας για την
πρωτεύουσα του νησιού, μια κακώς προσανατολισμένη (μετά από πρόσκρουση
αυτοκινήτου προφανώς) πινακίδα, μας
οδήγησε σε περιπέτειες. Αντί για τη Χώρα
οδεύαμε, μέσω ενός στενού για τα δεδο-
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Στάση σε εξωκκλήσι πρίν την Χώρα.
μένα του λεωφορείου δρόμου-ατραπού,
προς τον Αϊ Γιάννη στο Καστρί. Η ψυχραιμία όμως του οδηγού και η χάρη του αγίου βοήθησαν στο να βρούμε χώρο ικανό
για την αναστροφή του λεωφορείου, και
έτσι ήρεμοι πλέον, διανύσαμε τα είκοσι
πέντε χιλιόμετρα που μας χώριζαν από τη
Χώρα, απολαμβάνοντας αφ’ υψηλού τις
πανέμορφες ακτές του νησιού οι οποίες
χάρις στους αυστηρούς κανόνες δόμησης,
διατηρούνται α κόμη παρθένες. Τι να πρωτοθυμηθώ, Αντρίνα, Αρμενόπετρα, Λιμνονάρι, Καστάνι, Μηλιά, Πάνορμος…
Γύρω στις 15.00 φτάσαμε στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «Ρήγας» και αφού
τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια και ξεκουραστήκαμε κομμάτι, ξεχυθήκαμε στην
όμορφη, αμφιθεατρικά κτισμένη Χώρα με
τις μηχανές ανά χείρας. Εγώ προσωπικώς
είχα την απίστευτη τύχη να συνοδεύομαι

από έναν φίλο, μαιτρ της καλλιτεχνικής
φωτογραφίας. Ξεκινήσαμε από το πλέον
φωτογραφημένο εκκλησάκι, την Παναγιά
στο κάστρο, συνεχίσαμε αμέσως μετά για
τον Άγιο Νικόλαο στα βράχια και καταλήξαμε στο πιο ψηλό σημείο, στα ερείπια
του βενετσιάνικου κάστρου των Γκίζι του
13ου αιώνα (αμέσως μετά την άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους,
το νησί έπεσε στα χέρια των Ενετών), τα
ερείπια του οποίου βρίσκονται πάνω στα
αρχαία τείχη της Πεπαρήθου.
Ακολούθως, περιπλανηθήκαμε στον
παραδοσιακό οικισμό απαθανατίζοντας
μετά μανίας τα πάντα, κινητά και ακίνητα,
πότε σε χρώμα και πότε σε ασπρόμαυρο.
Για την πλήρωση της γαστέρας επιλέξαμε το εστιατόριο «Κληματαριά». Πανδαισία
γεύσεων. Αγκινάρες α λα πολίτα, σουπιές
με χόρτα και χταπόδι στιφάδο. Δυστυχώς
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εξέλιπεν ο περίφημος πεπαρήθιος οίνος
και έτσι αρκεστήκαμε σε ρητινίτη Τυρνάβου. Τον 4 ο αιώνα π. Χ. η Σκόπελος
εξήγε το εξαιρετικό κρασί της στις πόλεις
του Εύξεινου Πόντου, πράγμα που καταμαρτυρούν τα ανευρεθέντα νομίσματα με
απεικονίσεις του Διονύσου και της σταφύλου ως επίσης και τα κεραμικά εργαστήρια
παραγωγής αμφορέων.
Εξ’ άλλου και ο πολυγραφότατος λόγιος
Σκοπελίτης, Καισάριος Δαπόντες (1713 –
1784), στον ασματικό του Κανόνα «Ανοίξω
το στόμα μου» αναφερόμενος στα προϊόντα τα οποία είχαν διεθνή φήμη στην εποχή του, συμπεριλαμβάνει και το σκοπελίτικο κρασί:
Ανοίξω το στόμα μου / και διηγήσομαι πάμπολλα / εξαίρετα πράγματα./
Δεύτε και ακούσατε,/ δεύτε, άρχοντες, δεύτε,
πραματευτάδες,/
δεύτε και οι πλούσιοι,/ δεύτε και οι πένητες.
Κρασί Σκοπελίτικο,/ κουμανταριά η Κυπριώτικη,/ μοσχάτο Σαμιώτικο,/
και μερικά της Φραγκιάς,/ Δάντσκας βούτκες
δε /και Βλαχομπογδανίας,/
ρασόλια Κορφιάτικα, / εκλεκτά πράγματα…
Γύρω στις 21.30 ανηφορίσαμε προς την
εκκλησία της Παναγιάς της Φανερωμένης
όπου παρακολουθήσαμε μέρος της Επιταφίου Ακολουθίας έξω από το ασφυκτικά
γεμάτο προαύλιο.
Στη Χώρα, με τις 123 εκκλησιές, υπάρχουν τέσσερις ενορίες. Ο Επιτάφιος της
κάθε ενορίας, ακολουθούμενος από τους
ψάλλοντες τα εγκώμια πιστούς, αφού περάσει από τις άλλες τρεις ενορίες κατευθύνεται προς την παραλία, όπου τελικά
συναντώνται όλοι μαζί. Την περιφορά
ενός απ’ αυτούς ακολουθήσαμε και εμείς
και στη συνέχεια πήραμε το δρόμο για το
ξενοδοχείο.
Νωρίς το πρωί του Μ. Σαββάτου το λεωφορείο μας μετέφερε στο Παλιό Κλήμα.
Η πορεία μας ξεκίνησε λίγες εκατοντάδες
μέτρα μετά τον οικισμό. Στόχος μας η κο18

ρυφή του ψηλότερου βουνού της Σκοπέλου, Δέλφι. Χωματόδρομος στην αρχή
κι ύστερα πανέμορφο μονοπάτι μέσα σε
ένα υγιέστατο δάσος χαλεπίου πεύκης.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι τα παλιότερα
χρόνια επικρατούσαν τα δάση βελανιδιάς,
όμως μετά την υπέρμετρη υλοτόμησή τους
για την κατασκευή πλοίων αντικαταστάθηκαν από τα πεύκα. Γενικώς είναι ένας
ευλογημένος τόπος. Το μεγαλύτερο μέρος
του νησιού καλύπτεται από πράσινο, γεγονός που δικαιολογεί και την ανακήρυξή
του πριν από λίγα χρόνια σε «πράσινο και
γαλάζιο» νησί από τον Διεθνή Οργανισμό
Βιοπολιτικής.
Όλα σχεδόν τα οπωροφόρα ευδοκιμούν εδώ (ακόμη και τα ξινά) με κυρίαρχο την δαμασκηνιά. Τρεις ποικιλίες της
καλλιεργούνται σήμερα, η αυγάτη για την
παρασκευή γλυκού του κουταλιού, η ξινή
ή αγιορείτικη η οποία προσδίδει στα φαγητά γλυκόξινη γεύση και η αζανιά (agen,
γαλλική ποικιλία) ιδιαίτερα γνωστή για τα
αποξηραμένα της δαμάσκηνα.
Μετά την κατάκτηση της δασωμένης
κορυφής Δέλφι, στα 680 περίπου μέτρα,
συνεχίζουμε την πορεία μας προς την
θέση Σεντούκια. Πρόκειται για τέσσερις
λαξευμένους στον ασβεστόλιθο τάφους,
αγνώστου μέχρι στιγμής προελεύσεως.
Ίσως νεολιθικοί, ίσως ρωμαϊκοί ή παλαιοχριστιανικοί ή ακόμη και χώροι όπου
πειρατές είχαν κρύψει κλεμμένους θησαυρούς… Το γεγονός ότι τα καλύμματά
τους βρέθηκαν ανεστραμμένα δηλοί ότι
οι τάφοι είχαν κατά το παρελθόν συληθεί. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση προς την
Χώρα και ελλείψει στοιχείων χαράσσουμε
την πορεία ουσιαστικά μόνοι μας, ανακαλύπτοντας και καταγράφοντας παλιά καλντερίμια και μονοπάτια. Βεβαίως έβαλε
κι ένα χεράκι ο δήμος ο οποίος σχετικά
πρόσφατα ανέδειξε, καθαρίζοντας και αναστηλώνοντας, ορισμένα από αυτά. Το σημαντικό όμως και συνάμα ευχάριστο είναι
ότι δεν στερηθήκαμε διόλου το νερό πεζοπορώντας στην Σκόπελο. Κάθε τόσο και
μια πηγή ήταν εκεί για να μας δροσίσει με
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Ανεβαίνοντας στο Δέλφι από ξεχασμένα μονοπάτια.
το ζωογόνο, πόσιμο ύδωρ της.
Αφού διανύσαμε 18 περίπου χιλιόμετρα,
κάποια από τα οποία οδυνηρά, σε ασφαλτόδρομο, φτάσαμε στο όμορφο εκκλησάκι
του προφήτη Ηλία με την εξαιρετική θέα.
Στη συνέχεια διασχίσαμε τον παραδοσιακό οικισμό της χώρας και μετά από συνολικά έξι ώρες πορείας και δυο μπύρες στο
μπαρ παρά τω swimming pool, οδεύσαμε
προς οριζοντίωσιν και χαλάρωσιν.
Ήρεμη, κατανυκτική Ανάσταση στην
εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού, τον
μητροπολιτικό ναό της Χώρας. Το άγιον
φως, το αφιχθέν εις τον αερολιμένα Αθηνών δι’ ειδικής πτήσεως και γενόμενον δεκτόν με τιμές αρχηγού κράτους (παρά την
δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας),
σ’ εμάς το έφερε ένας απλός εκπρόσωπος
του λιμενικού σώματος με φαναράκι.
Τέσπα, μετά το «δεύτε λάβετε φως» και
προκειμένου να προφυλαχθούμε από τον
παραδοσιακό πόλεμο με τα βαρελότα, μετακινηθήκαμε στο κομψότατο, με κίονες
από πωρόλιθο, περιστύλιο στην πίσω

αυλή της εκκλησίας, περιμένοντας το
«Χριστός Ανέστη». Φευ απεγοητεύθημεν.
Ο ισχυρότερος ήχος που ακούστηκε, ήταν
η μπουρού του πλοίου στο λιμάνι! Ακολούθησε ως είθισται η ανταλλαγή ασπασμών,
το τσούγκρισμα των αυγών και τελειώσαμε
με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα.
Την Κυριακή του Πάσχα σειρά είχε ο
βράχος με το εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη,
στο Καστρί.
Θρυλείται ότι ένας ψαράς από τη Γλώσσα κάθε βράδυ που επέστρεφε σπίτι του διέκρινε στην κορυφή του βράχου ένα φως
μέχρι που εμφανίστηκε στο όνειρό του μια
γυναίκα (ίσως η Παναγία) η οποία του είπε
ν’ ανέβει στην κορυφή του βράχου γιατί
εκεί υπάρχει μια εικόνα αγίου την οποία
έπρεπε να δουν όλοι στο νησί. Με την βοήθεια των συγχωριανών του, σκάλισε 105
σκαλοπάτια μέχρι την κορυφή όπου πράγματι βρέθηκε η εικόνα του αγίου Ιωάννου
του Προδρόμου. Την πήραν και την μετέφεραν στο εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας
ακριβώς απέναντι από τον βράχο. Την
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επομένη όμως διαπίστωσαν ότι η εικόνα
έλειπε και είχε ξαναγυρίσει στην προηγούμενη θέση της. Έτσι, του έκτισαν αυστηρώς προσωπικό εκκλησάκι πάνω στο
βράχο.
Το τελευταίο διάστημα ο αϊ Γιάννης έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την μουσικοχορευτική ταινία Mamma Μia της οποίας κάποιες σκηνές γυρίστηκαν εδώ.
Μετά από μια βουτιά στα σμαραγδένια νερά, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο
όπου μας περίμενε το πλούσιο πασχαλινό τραπέζι, με ζωντανή μουσική, τραγούδια, άκρατο οίνο, αρνί και κοκορέτσι. Στο
αποκορύφωμα του γλεντιού, δύο μέλη του
συλλόγου, η Ρένα και ο Κοσμάς, μας εξέπληξαν με την τραγουδιστική τους δεινότητα. Αλλά και στο χορό δεν πήγαμε πίσω,
ειδικά στα 9/8, με την Ευδοκία να τα δίνει όλα στο ομώνυμο ζεϊμπέκικο και τον
Γιάννη να στροβιλίζεται ρυθμικά παρά το
πρόβλημα που είχε στο γόνατο. *
20

Μετά το λουκούλλειο γεύμα, όσοι δεν
είχαν ξεφύγει από τα πλαίσια, απεδέχθησαν ως dessert έναν περίπατο μέχρι την
ακτή του Στάφυλου, με πρώτες τις νεαρές Αλεξία και Μαργαρίτα οι οποίες εξ’
αιτίας κακής συνεννόησης είχαν χάσει
το πρωινό μπάνιο. Μια υπέροχη διαδρομή, ανάμεσα σε ελαιώνες, αγροικίες και
λαχανόκηπους με κατάληξη την παραμυθένια ακτή όπου τα πεύκα φτάνουν μέχρι
τη θάλασσα. Πάνω στο ακρωτήρι που χωρίζει την συγκεκριμένη παραλία από την
γειτονική της, το Βελανιό, βρέθηκε και ο
τάφος του Στάφυλου, του πρώτου οικιστή
της Σκοπέλου.
Το πρωί της Δευτέρας ξεκινήσαμε την
πορεία μας από το λιμάνι, ακολουθώντας
ένα καλντερίμι που ανακατασκεύασε ο δήμος, με στόχο την δεύτερη ψηλότερη κορυφή της Σκοπέλου, το Παλούκι, που δεσπόζει πάνω από τη Χώρα. Το τοπίο εδώ είναι
διαφορετικό, πιο σκληρό και άγριο. Ίσως
αυτός να ήταν και ο λόγος που επελέγη για
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Στα Σεντούκια.
την ανέγερση οκτώ μονών. Η πρώτη μονή
που συναντάμε είναι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία κτίστηκε στα
μέσα του 16ου αιώνα και αποτελεί μετόχι
της μονής Ξενοφώντος του Αγίου Όρους.
Ακολουθεί η μονή της αγίας Βαρβάρας του
1648, η οποία εξωτερικά θυμίζει φρούριο.
Την αναστήλωση και συντήρησή της ανέλαβε ο δήμος Σκοπέλου και σήμερα αποτελεί κόσμημα και καύχημα της πνευματικής
και πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού.
Λίγες εκατοντάδες μέτρα μετά συναντήσαμε την γυναικεία μονή Τιμίου Προδρόμου η οποία ανήκει στην μητρόπολη
Χαλκίδας. Ήταν και η μόνη που βρήκαμε
ανοικτή. Ιδρύθηκε το 1612 από τον ιερομόναχο και πρώτο ηγούμενό της Συμεών.
Τελευταίως υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στον μητροπολίτη Χαλκίδος και τον
δήμο Σκοπέλου. Ο πρώτος, θεωρών ότι
η μονή αγίας Βαρβάρας είναι μετόχι της
παρακείμενης μονής Τιμίου Προδρόμου,
επιθυμεί διακαώς να επιστραφεί εις αυτήν
το καταπατηθέν από τον δήμο Σκοπέλου
22

μετόχιον, και μάλιστα έχει βρει και τους
δυο μοναχούς που θα την επανδρώσουν
και θα εγκαταβιώσουν σ’ αυτήν.
Στο συγκεκριμένο κομμάτι του νησιού
δεν υπάρχουν δάση. Επικρατεί η μακκία
βλάστηση (θαμνότοπος), χαρακτηριστική της Μεσογείου. Σχοίνοι, γλιστροκουμαριές, κουμαριές, τσιτσιραβλιές, ρείκια,
αριές, φιλλύκια, λαδανιές και φασκόμηλα,
δημιουργούν αδιαπέραστες συστάδες που
ορισμένες φορές ξεπερνούν σε ύψος και
τα δυο μέτρα. Την παράσταση βέβαια κλέβουν τα πουρνάρια με τις εντυπωσιακές
εικαστικές τους συνθέσεις, οφειλόμενες
στις λαίμαργες πλην υπέρκομψες αίγες
φυλής Σκοπέλου με το κοντό, λείο και ερυθρόφαιο τρίχωμα. Οι γίδες αυτές φοβούνται ιδιαίτερα και τρομάζουν με τους σκύλους γιατί ελλείψει λύκων, τους θεωρούν
εν δυνάμει θηρευτές. Έτσι εξηγείται γιατί
δεν είδαμε ούτε έναν αδέσποτο στο νησί.
Έλα όμως που καθ’ όλη σχεδόν διάρκεια
της πορείας, μας ακολουθούσε ένα χαριτωμένο και παιχνιδιάρικο κουτάβι (από
σπίτι) το οποίο μόλις αντελήφθησαν οι
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Στη Μονή Ταξιαρχών ανεβαίνοντας για το Παλούκι.
διαχειριστές της στάνης, παρά την μονή
Τιμίου Προδρόμου, εθορυβήθησαν και
άρχισαν να μας ρωτούν επίμονα «τίνος είναι βρε ορειβάτες το σκυλί». Ίσα - ίσα που
πρόλαβαν να μπάσουν τα γίδια στο μαντρί,
ειδάλλως θα έτρεχαν να τα βρουν σ’ όλη
τη Σκόπελο όπως μας είπαν. Ανήσυχοι
αλλά ευγενέστατοι φρόντισαν να μας δώσουν και σχοινί (το σκυλάκι διέθετε λουράκι) για να δέσουμε το κουτάβι και να το
επιστρέψουμε ασφαλές στον ιδιοκτήτη του.
Επόμενος σταθμός μας, το εκκλησάκι της
Αγίας Τριάδος. Εδώ χώρισε η ήρα από το
στάρι. Όσοι εκ των ορειβατών δεν ήθελαν
να συνεχίσουν παρέλαβαν το κουτάβι και
γύρισαν στην Σκόπελο. Οι εναπομείναντες
ακολουθήσαμε ένα καλοστρωμένο καλντερίμι το οποίο μας οδήγησε στη μονή Ταξιαρχών, στο Βάτο, στις ανατολικές υπώρειες
του βουνού. Ξεκουραστήκαμε λιγάκι, γεμίσαμε τα παγούρια με νερό από τις δύο πηγές του και συνεχίσαμε τη πορεία μας.
Από δω και πέρα τα πράγματα σκουραίνουν. Τα μονοπάτια έχουν κλείσει εντελώς
οπότε αυτοσχεδιάζουμε και εκμεταλλευό-

μαστε εν ταυτώ τα αξιοσημείωτα θεραπευτικά αποτελέσματα της πανάρχαιας
μεθόδου εναλλακτικής ιατρικής, τον βελονισμό, διεγείροντας τους μεσημβρινούς
κυριολεκτικά σε όλο μας το σώμα.
Δεν έφταναν όλα αυτά μας έπιασε και η
βροχή. Ευτυχώς όχι δυνατή. Δεν πτοούμεθα και συνεχίζουμε. Μετά από δύο λάθος
κορυφές βρίσκουμε τη σωστή, σχεδόν ισοϋψή, Παλούκι στα 562 μ., απολαμβάνουμε
την απίστευτη θέα προς την Αλόννησο και
το θαλάσσιο πάρκο βορείων Σποράδων
γενικότερα και αρχίζουμε πλέον να κατηφορίζουμε. Φράκτες κτημάτων ή βοσκοτόπων για τις γίδες μας ταλαιπωρούν. Μη
υπάρχοντος μονοπατιού, ακολουθούμε
γιδόστρατες ή βαδίζουμε παράλληλα με
τις περιφράξεις. Κάποια στιγμή και ενώ
βρισκόμαστε στο εσωτερικό μιας μικρής
στρούγκας ακούμε την βροντερή φωνή
του βοσκού Νίκου να μας δίνει οδηγίες
για να βρεθούμε κοντά του, στο εκκλησάκι
της αγίας Μαρίνας δίπλα στην πηγή με το
καλύτερο, κατά το ίδιο, νερό του νησιού.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του καταλήξα-
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με στον κεντρικό δρόμο για Στάφυλο, πολύ
κοντά στο ξενοδοχείο, έχοντας διανύσει
συνολικά περί τα 18 χιλιόμετρα.
Το βράδυ και πάλι στη Χώρα με τον φωτογράφο φίλο μου, στο ταβερνάκι «Γοργόνες» όπου καθ’ υπόδειξιν ζεύγους συνορειβατών, απολαύσαμε μεταξύ άλλων και
καταπληκτικές φρεσκοκομμένες τηγανιτές
πατάτες. Πριν πάμε για ύπνο δεν είπαμε
όχι για δυο ποτά, κερασμένα από τον έκπαλαι Σκοπελίτη φίλο μου Σπύρο και την
γυναίκα του Ελένη, στο νεότευκτο μπαράκι «Παραπόρτι» του γιού τους. Κι ενώ κουβεντιάζαμε, άρχισαν να έρχονται στο νου
μου όμορφες εικόνες από το παρελθόν.
Ήταν ακριβώς εκεί θυμάμαι, στα σκαλάκια
του πατρικού τους σπιτιού όπου η μητέρα
του Σπύρου με είχε καλωσορίσει το μακρινό 1978, τρατάροντάς με γλυκό του κουταλιού (δαμάσκηνο αυγάτο) και τσίπουρο.
Και ήταν λίγο έξω από τον παραδοσιακό
οικισμό, που τα Χριστούγεννα του 1992
είχα δοκιμάσει την πραγματική σκοπελίτικη τυρόπιτα στο σπίτι της Ελένης, φτιαγμένη μπροστά μου από την μητέρα της…
Είναι Τρίτη πρωί. Η τελευταία μας μέρα
στο γαλαζοπράσινο νησί. Στόχος μας σήμερα το παλιό μονοπάτι στο ρέμα του Κεραμωτού στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Κατά την διαδρομή μας μέχρι τη Γλώσσα,
απολαύσαμε τα εξαιρετικά τοπικά γλυκά,
χαμαλιά και ροζέδες με βάση την αμυγδαλόψιχα, προσφορά των εορταζόντων
μελών του συλλόγου. Το λεωφορείο μας
άφησε έξω από το χωριό. Μετά από μια
μικρή ταλαιπωρία και την προσωρινή
διάσπαση της ομάδος εντοπίζουμε την
αρχή του μονοπατιού, ακριβώς απέναντι
από το ελαιοτριβείο. Ένας μικρός σωρός
από πέτρες - κούκος - και ένα σημάδι στο
παρακείμενο δένδρο έδειχναν την αρχή
του. Το παλιό καλντερίμι έχει σχεδόν καλυφθεί από την οργιαστική, εαρινή flora sporadum και πιο χαμηλά, βαθιά στο
ρέμα, τα πλατύφυλλα έχουν δημιουργήσει
καταπράσινα τούνελ. Το ρυάκι που κυλούσε παράλληλα με το μονοπάτι σχημάτιζε μικρές λιμνούλες τα νερά των οποίων
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(όπως επληροφορήθην εκ των υστέρων)
ευτυχώς για κάποιους λάτρεις του υγρού
στοιχείου, όφειλαν το μαύρο τους χρώμα
μάλλον στα υπολείμματα επεξεργασίας του
ελαιόκαρπου. Μετά από μια απολαυστική
εικοσιπεντάλεπτη διαδρομή καταλήγουμε
σε μια εντυπωσιακή, βραχώδη παραλία,
ένα τμήμα της οποίας ήταν παλιό λιμανάκι
των ψαράδων της Γλώσσας. Άμα τη αφίξει των, οι ορειβάτες, εμπνευσμένοι από
το υποβλητικό σκηνικό, δεν δίστασαν να
εκφράσουν το υποκριτικό τους τάλαντο
υποδυόμενοι άλλοι τον Ποσειδώνα, προσπαθούντες να ισορροπήσουν στα ακανθώδη βράχια με ή χωρίς τρίαινα, άλλοι ως
Τρίτωνες επιδεικνύοντες την κολυμβητική
τους δεινότητα και άλλες ως Γοργόνες να
λιάζουν τις φολιδωτές λαμπυρίζουσες ουρές των στα βράχια. Η παράσταση έλαβε
τέλος, με την συλλογή των ευγεύστων τε
και αφροδισιακών κριτάμων.
Αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν ήρθαν μαζί
μας δεν πέρασαν άσχημα. Οι φιλανθείς
εμπλούτισαν την ήδη πλούσια συλλογή
τους με κάθε χρώματος γεράνια και ίριδες
και οι λάτρεις των ξινών έκαναν τις κατάφορτες λεμονιές να στενάξουν…
Το πλοίο σαλπάρει στις 15.00. Κατηφείς
αλλά και γεμάτοι όμορφες εικόνες το περιμένουμε στην αποβάθρα.
* Από την τοπική εφημερίδα Βόρειες
Σποράδες της 25/4/2014: Το πασχαλινό γλέντι στο Rigas Hotel ξεπέρασε κάθε
προσδοκία των διοργανωτών του. Έλληνες
και ξένοι επισκέπτες της Σκοπέλου απόλαυσαν το τραπέζι της Λαμπρής με τον πιο
παραδοσιακό τρόπο. Αρνιά και κοκορέτσια στα κάρβουνα, κόκκινα αυγά, άφθονος οίνος και πάνω από όλα χορός και
τραγούδι μέχρι αργά το απόγευμα.
Μέλη του Χορευτικού Συλλόγου με
τις Στόφες τους και το πιο λαμπερό τους
χαμόγελο χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, ανέβασαν το κέφι στα ύψη και ξεσήκωσαν τους φιλοξενούμενους, με πρώτους
τους ορειβάτες της Θεσσαλονίκης, σε ένα
μοναδικό ξεφάντωμα.
Και του χρόνου με υγεία.
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χρόνια φίλος
χρόνο μέλος
χρόνια σεο
Χτυπάω στο πληκτρολόγιο τις τελευταίες λέξεις. Είναι περασμένα μεσάνυχτα, άνοιξη του 2014. Σε πείσμα των παράξενων καιρών αγνοώ κραυγές και ψιθύρους και την ένταση
στην ατμόσφαιρα. Θέλω να γαληνέψω πραγματοποιώντας την
υπόσχεση που έδωσα στον εαυτό μου είκοσι χρόνια πριν. Πώς
να συγκεντρώσεις όμως τόσες μνήμες; Προσπαθώ να απομονώσω πρόσωπα, εικόνες, συναισθήματα, φράσεις αλλά είναι
αδύνατον. Είναι όλα τόσο πολλά, τόσο όμορφα και τόσο μοναδικά. Ξεθωριασμένες φωτογραφίες με αφιερώσεις, οι πρώτες
ψηφιακές, εγχειρίδια κάθε λογής, χάρτες και στοίβες περιοδικά ολόγυρά μου προσπαθούν να με βοηθήσουν. Και τότε
καταλαβαίνω πως τζάμπα παιδεύω το μυαλό μου. Όλα είναι
χαραγμένα στη ψυχή. Από εκεί πηγάζουν, από εκεί ξεχύνονται
κι εκεί καταλήγουν. Κι αν μπορείς να εκφράσεις το ελάχιστο
από αυτό που κουβαλάς με κάποιες, έστω, λέξεις θα έχεις μια
μαγική στιγμή. Να, όπως τώρα, που ξαναπιάνω το πρώτο μου,
χειροποίητο, μπατόν. Μια βέργα αλουμινίου με γκάζι βέσπας
για λαβή και μια πακτωμένη βίδα για μύτη. Στα λείψανα του
πρώτου εξοπλισμού και μια λιωμένη νιτσεράδα, το πρώτο μου
αδιάβροχο. Σκούφο, γάντια και παντελόνι από τη φαιοπράσινη
του Ελληνικού Στρατού. Ευτυχώς πρόλαβα τα άρβυλα με μεμβράνη, που μόλις ξεκινούσαν την εγχώρια καριέρα τους και
δεν χρειάστηκε να μιμηθώ παλαιότερους, που στη θέση της
χρησιμοποιούσαν πολλαπλές στρώσεις από σακούλες σούπερμάρκετ…

Υ/Γ: Για τον Ανέστη, που
διέκοψε την επί 19 χρόνια
αναρχοαυτόνομη ορειβατική μου πορεία και έκανε
το Σύλλογο, από παρέα
μου, οικογένεια.

Στο βάθος όμως του ορειβατικού μου χρονοντούλαπου βλέπω
τα πιο πολύτιμα. Βλέπω τα ζεστά βλέμματα, το φιλικό χτύπημα στη πλάτη, το σφηνάκι τσίπουρο στην κορυφή, «τι λες, θα
έρθεις την άλλη Κυριακή;». Βλέπω τον Ν. Παπαδόπουλο να με
υποδέχεται με το σπαρτιάτικο χαμόγελό του, τη γλυκιά Αρχοντούλα, τον Τάσο χειμερινό βουτηχτή στις Πρέσπες, τη Ρένα
να μας κερνά μπρούσκο Γουμένισσας. Βλέπω τη Νίκη να φεύγει σαν τον άνεμο, το Νηφάλιο Οινόφλυγα με το εξωτικό GPS,
το αχώριστο ζευγάρι Δαυιδόπουλων, τον Νίκο, την Καίτη και
την Μαριάνα, τον Πρόδρομο να μου δείχνει τις κορφές. Βλέπω
τον αεικίνητο Ν. Σαμαρά, το φιλότιμο μασέρ μας Βασίλη, τον
Αντώνη να λέει σόκιν ανέκδοτα στο μικρόφωνο, τον ακούρα-
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στο χαρτογράφο Κ. Κουκουρή. Βλέπω τον
χειμώνα-καλοκαίρι ημίγυμνο Γ. Γκιουλίδη,
τον χειμώνα-καλοκαίρι αξύριστο Ν. Πιπιλιαγκόπουλο, τον μοναχικό σκηνίτη Ηλία,
βλέπω την Ευδοκία να χορεύει τη ζεμπεκιά
της. Τους βλέπω όλους και όλες μέσα στα
καραβοτσακισμένα λεωφορεία του Τουλίκα.
Και ποιοι είναι αυτοί; Όλοι οι υπέροχοι άνθρωποι που είχα την τύχη να γνωρίσω. Η
πρώτη μεγάλη αγκαλιά του Συλλόγου.
Τελευταίο save. Αυτό που κανονικά γίνεται
στο τέλος, στον επίλογο. Τον οποίο όμως
εγώ θα βάλω στην αρχή. Προφανώς είμαι
ανάποδος οπότε θα το πάω ανάποδα κι
όπως βγει. Για να δούμε λοιπόν:

Επεισόδιο 1ο
Ο εύσωμος κύριος με το αφρο-look μαλλί
κάθισε κάτω από μια φορτωμένη καστανιά.
Έβγαλε από το σακίδιό του κάτι που έμοιαζε με μικρή κολοκύθα αλλά τελικά ήταν ένα
υπερμέγεθες αχλάδι. Το εξαφάνισε ως διά
μαγείας ενώ την ίδια τύχη είχαν και τρία
αυγά τα οποία πρέπει να καταδύθηκαν αμάσητα. Ο χιουμορίστας Βασίλης Γαρυφάλλου
μέσα στο καταπράσινο καστανοχώραφο είναι η πρώτη σταθερή μου εικόνα. Όλες οι
άλλες είναι κουνημένες, σχεδόν θολές, από
το λαχάνιασμα και τον ιδρώτα που τρέχει
ποτάμι. Είναι εικόνες από βράχια, πολύχρωμα δάση και τον παγωμένο αέρα στην
κορυφή της Γκόλα Τσούκα. Για έναν πρωτόβγαλτο στο κλαρί, όπως εγώ, η διαδρομή από την Καστανερή έως τη Γρίβα είναι
ένας αληθινός μαραθώνιος. Το βράδυ μαζί
με τον πόνο, που διατρέχει το κορμί, από
τα νύχια των ποδιών έως τις ρίζες των μαλλιών μου, έρχεται και η ηδονή μιας καταπληκτικής μέρας, με μια καταπληκτική παρέα, στο καταπληκτικό Πάικο. Μια αλήθεια
με κυριεύει. Μια αλήθεια που τη ξέρω, που
τη νιώθω ήδη εδώ και ώρες: ότι βρήκα αυτό
που γύρευα. Είναι φθινόπωρο του 1994 και
είναι η πρώτη μου εκδρομή με το Σύλλογο
Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης.

Επεισόδιο 2ο
Τρελά γέλια με πιάνουν στη κορυφή του
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Φαλακρού. Χαζεύοντας τη χιονότρυπα και
το χιονοδρομικό μια γνώριμη μυρωδιά τρυπάει τα ρουθούνια μου. Καλά πού ψήνουν
κι έρχεται ως εδώ; Στρέφοντας το κεφάλι
προς τα πίσω γονατίζω από το υπερθέαμα.
Δύο παγωμένα πιτόγυρα με φουλ κρεμμυδοτζάτζικο στα χέρια ενός τύπου κι από
δίπλα μια double κουτάρα Amstel. Το μακροσκελές ρέψιμο, ως άλλη μελωδία της
ευτυχίας, μαρτυρά τον υπέρτατο βαθμό ικανοποίησης. Αυτά είναι γούστα, όχι μπισκότα και τσάι, δε μας τα είπανε καλά ρε φίλε.
Η υψηλού επιπέδου συζήτηση με το φίλο
Παρασκευά συνεχίζεται κατεβαίνοντας την,
επικίνδυνα, γλιστερή πλαγιά και συνοδεύοντας μια κυρία που είχε την ατυχή έμπνευση να φορέσει σταράκια στο βουνό.
-Λοιπόν, εγώ την άλλη φορά θα φέρω
goody’s.
-Κι εγώ δύο κρέπες, μία αλμυρή και μία με
μερέντα.
-Μπα, καλύτερα να φέρεις μπουγάτσα κι
ένα γάλα κακάο.
Χα, χα, χα…και ΚΡΑΚ!
Πόσο απέχει η χαρά από τον πόνο; Το γέλιο από το δάκρυ; Ένα κρακ και ένα χα, που
γίνεται αχ, ένα κλάσμα του δευτερολέπτου,
ένα τελευταίο στραβοπάτημα δύο μέτρα
πριν από το δασικό δρόμο. Ο σπασμένος
αστράγαλος τρυπάει την κάλτσα ενώ η σοκαρισμένη γυναίκα γελά υστερικά και ουρεί
πάνω της. Τη μεταφέρουμε όπως-όπως στις
πλάτες μας και πάνω στα μπατόν. Το τζιπάκι των κυνηγών μας βρήκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση πασαλειμμένους με αίματα
κι ακαθαρσίες. Στο χιονοδρομικό ψάχνω
να μπινελικιάσω τον ανεκδιήγητο αρχηγόσκούπα που μας παράτησε και με αφήνει
άφωνο με το καταπληκτικό του επιχείρημα:
ας πρόσεχε… Την καλή κυρία δεν την ξαναείδα ποτέ. Και ποτέ δεν φόρεσα αθλητικά
παπούτσια στο βουνό.

Επεισόδιο 3ο
Ο καιρός στα Πιέρια είχε κλείσει για τα
καλά. Ομίχλη, κρύο και το χιόνι σχεδόν
στο γόνατο. Το βουνό έρημο και στο ντιρέκι πάνω από την υποτυπώδη τότε καλύβα
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του σημερινού χιονοδρομικού συναντάμε
λίγους αλλά εκλεκτούς μύστες του γνήσιου ορειβατικού σκι. Κι ενώ αγκομαχώντας
βυθίζω το ένα πόδι μετά το άλλο στο απάτητο χιόνι, ένας παράξενος τύπος με κοντομάνικο μας περνά σχεδόν τρέχοντας και
μας προτρέπει: πιο γρήγορα, πιο γρήγορα!
Μόλις που προλαβαίνω να δω λίγο από τα
κόκκινα κοντά μαλλιά του. Τα τελευταία 100
μέτρα μέχρι τα βράχια του Αρβανίτη δεν θα
τα ξεχάσω ποτέ. Βγήκαμε από τα σύννεφα
σε ένα άλλο κόσμο, υπέρλαμπρο, φωτεινό
και ζεστό. Εκστασιασμένος και ημίγυμνος
από την έντονη ζέστη καταμεσής του χειμώνα, δάκρυσα από το απίστευτο θέαμα. Πρώτη φορά βρισκόμουν πάνω από τα σύννεφα
εκτός αεροπλάνου. Και στο βάθος, πίσω
από ένα βράχο, μια τούφα από τα κόκκινα
μαλλιά. Ποιος είναι αυτός ο τύπος ρε γαμ…
Η σκέψη έμεινε μετέωρη. Τα κόκκινα κοντά
μαλλιά δεν ανήκαν σε τύπο αλλά σε τύπισσα. Που τώρα λιαζόταν απολαυστικά πάνω
στη ζεστή πέτρα. Έτσι είδα κι έτσι γνώρισα
για πρώτη φορά την Κρίτη. Στην κατάβαση
ξεψάρωσα κι είπα να παίξω λίγο. Το χιόνι
ξεπερνούσε πια το γόνατο κι έτσι στο ντιρέκι χρησιμοποίησα μια μαύρη σακούλα
απορριμμάτων, εν είδει έλκηθρου, ρισκάροντας πάντως συγκεκριμένη σωματική
μου ακεραιότητα…

Επεισόδιο 4 ο
Δε νιώθω τίποτα. Εδώ και ώρες το σώμα
λειτουργεί στον αυτόματο, χάρη στις μισοφορτισμένες, ακόμα, μπαταρίες του εγκεφάλου. Στα αυτιά μου δε φτάνουν πλέον οι
φωνές και οι καυγάδες της χαμένης παρέας κάπου στο Καϊμάκ. Μόνο ο αέρας που
εξακολουθεί να μας μαστιγώνει με λύσσα.
Κινούμαστε αδιάκοπα μέσα σε ένα λευκό
εφιάλτη χωρίς να βλέπουμε ούτε στο μισό
μέτρο. Όλα πήγαν στραβά. Αργήσαμε να
φτάσουμε, αργήσαμε να ξεκινήσουμε για
πάνω. Ο αγώνας δρόμου από το χιονοδρομικό για την κορυφή έχει τώρα καταλήξει
σε αγωνία. Ψάχνουμε απεγνωσμένα όχι πια
το εκκλησάκι αλλά μια κολόνα του lift, μια
ταμπέλα, ένα σημάδι, ένα πάτημα ρε αδελφέ, αλλά τίποτα. Έτσι ξεκινά ένα ατελείωτο πήγαινε-έλα στο άγνωστο με βάρκα την

ελπίδα. Βουλιάζουμε σε χιόνι τουλάχιστον
ενός μέτρου και με -15ο C. Ένα ατελείωτο
γύρω-γύρω όλοι και στη μέση το απόλυτο
τίποτα. Στο σκοτάδι η αγωνία εναλλάσσεται με την απόγνωση. Μετά από ώρες, μαζί
με την κούραση και το κρύο, μια μαστούρα
θανάσιμης αδιαφορίας αρχίζει να με τυλίγει. Μια στάση ρε παιδιά, λίγο να κλείσω
τα μάτια. Από εκεί και πέρα δε θυμάμαι
πολλά πράγματα. Μόνο την ύστατη προσπάθεια για να ανέβω στο σωτήριο ratrac.
Στο καθρέφτη της καμπίνας, μετά από αρκετές τζούρες από το δίλιτρο Johnnie Walker, αντικρίζω το φρικτό και μαζί γοητευτικό
θέαμά μου: ένα κατάλευκο νεκροπρόσωπο
με παγωμένα ρυάκια και κρυσταλλωμένους
σταλακτίτες από δάκρυα και μύξες. Το ρολόι
δείχνει 23:00. Είναι Ιανουάριος του 1998.

Επεισόδιο 5 ο
«Παιδιά, τέρμα οι μπύρες, έχουν απομείνει μόνο κάτι ζεστές σε καφάσια» ανήγγειλε απογοητευμένη η καφετζού Κατερίνα.
«Φέρε τις και μαζί όσα παγάκια έχεις». Ο
Μίχας γνωρίζει ένδοξες στιγμές με sold out
σε χωριάτικες και μπύρες. Είμαστε οι μοναδικοί επισκέπτες του μικρού οικισμού και
μόλις έχουμε γυρίσει από ένα εξαντλητικό
7ωρο στον καυτό Ερύμανθο, που στο μεγαλύτερο κομμάτι του είναι πιο φαλακρός κι
από τον Βέγγο. Η διακοσάρα σάρα, μέχρι
την δολοφόνο κεραυνοτραβήχτρα κορυφή
του Ωλενού, μου έδωσε το τελειωτικό χτύπημα κι ένα ακόμα όνομα για τη μαύρη λίστα μου... Στα high lights της ημέρας από
τη μία η ηρωική προσπάθεια της Νίκης με
τις σαγιονάρες ενός βοσκού (αποκολλήθηκε η σόλα από τα μποτάκια της) επιβεβαιώνοντας τη σοφή ορειβατική ρήση ότι στο
βουνό σου φεύγει ο πάτος (…) και από την
άλλη η απερίγραπτη έκπληξη στα πρόσωπα
των καλοντυμένων θαμώνων του σούπερ
πεντάστερου ξενοδοχείου των Καλαβρύτων
κατά την θριαμβευτικά σκονισμένη-ιδρωμένη είσοδό μας. Τα βουνά της Αχαΐας είναι
το πρώτο πιάτο στο μενού μιας αξέχαστης
10ήμερης εκδρομής, ένα καλοκαίρι, στην
κούκλα Πελοπόννησο.
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Επεισόδιο 6 ο
Βαρδούσια, κορυφή Κόρακας. Η θέα της
Ρούμελης από τα 2.495 μ. είναι συγκλονιστική. Ρουφάω τις εικόνες της απόλαυσης.
Θα μου χρειαστούν για το κουράγιο της κατάβασης. Με περιμένουν βασανιστικές ώρες
αφού έχω μόνο το αριστερό πόδι να στηρίζομαι. Το δεξί μετά τη θλάση, εκατό περίπου
μέτρα πριν την κορυφή, είναι μόνο για διακοσμητικούς λόγους. Και καλά μέχρι τώρα,
κουτσά-στραβά (μάλλον πολύ στραβά) τα
κατάφερα. Τώρα τι γίνεται; Στραβά-κουτσά
(μάλλον πολύ κουτσά) αρχίζει το μαρτύριο
της επιστροφής πάνω σε βράχια που γλιστράνε και σαθρό έδαφος. Σε κάποια σημεία θα αναγκαστώ να κάνω, κυριολεκτικά,
κατάβαση του κώλου αφού το πόδι μου δεν
με κρατάει. Δεν είμαι όμως μόνος. Τέσσερεις φίλοι, πραγματικοί σύντροφοι θα μου
κάνουν παρέα και θα με προσέχουν. Ο Ανέστης, ο Κοσμάς, ο Κ. Τριανταφυλλίδης και ο
Β. Βαμβακάς θα υπομείνουν μαζί μου αυτές
τις ατελείωτες ώρες και θα μου τείνουν χείρα βοηθείας όταν και όποτε χρειαστεί. Και
το βράδυ έρχεται η ώρα της εκδίκησης. Μαζί
με όλη τη συντροφιά, στο ξενώνα-κόσμημα
κτισμένο στην κόψη ανάμεσα στη Γκιώνα
και τον Κόρακα και με ένα τεράστιο ολόγιομο
φεγγάρι να λούζει απόκοσμα τις κορυφές, θα
διακτινιστούμε σε μια άλλη διάσταση, υπό
το φως των κεριών, με κάμποσες μπουκάλες
ρουμελιώτικο μοσχάτο και τη ονειρική μουσική από το hang drum της Φρανσουάζ. Και
ποιος θυμάται το πόδι…
Εδώ και είκοσι χρόνια περιοδεύω στην Ελλάδα με την ομάδα του Συλλόγου. Μόνο με
αυτήν. Και μιλάμε για ομάδα πρωταθλήτρια.
Με τίτλους, διεθνείς συμμετοχές, κορυφαίες
διοικήσεις. Πολλοί από τους παίκτες της συνεχίζουν, άλλοι τραβήχτηκαν στα δαφνωμένα τους αποδυτήρια και κάποιοι έφυγαν για
το μεγάλο ταξίδι. Μαζί τους μοιράστηκα τα
βουνά και τις θάλασσες, τα ποτάμια και τις
λίμνες, τα φαράγγια και τα νησιά αυτού του
ευλογημένου τόπου. Ένας αμύθητος θησαυρός εμπειριών, γνώσεων, συναισθημάτων,
αισθήσεων και παραισθήσεων. Κι όταν προσπαθώ να κάνω ένα απολογισμό απλά χάνω
τη μπάλα. Κλείνω λοιπόν τα μάτια και περνάνε όλα από μπροστά μου, σαν να ήταν χθες:
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Η αδρεναλίνη στα λούκια και τις κορυφές
του Ολύμπου, το χάδι στην επιγραφή του Γιώσου και ο φόρος τιμής στους πιονέρους του
θεϊκού βουνού, οι δρακόλιμνες, οι κορφές
και τα ποτάμια της Ηπείρου, τα καταφύγια
με οσμές και ήχους φανταρικών θαλάμων, η
απίστευτη παραλία του Κορέλι στην Κεφαλονιά, τα αιθέρια αρώματα της πηλιορείτικης
φύσης, το λιωμένο κεράκι στην Παναγίτσα
του Άθω, τα σκυριανά αλογάκια, οι αρκούδες στο Βίτσι, οι φάλαγγες των ρακένδυτων
λαθρομεταναστών, η ζωγραφιά της Βάλια
Κάλντα και ο σκοτεινός Αχέροντας, η εσχατιά του Ταίναρου, οι ατελείωτες παραλίες της
μάνας Κρήτης, η ομορφιά του μαρτυρικού
Γράμμου, τα ξεχασμένα καφενεδάκια μιας
άλλης εποχής και τα ξεχασμένα χωριουδάκια μιας άλλης, άγνωστης, Ελλάδας με τους
γεμάτους καλοσύνη γιαγιάδες και παππούδες τους να μας κανακεύουν σαν παιδιά τους,
η δράκαινα Όχη και η ανεμοδαρμένη Δίρφη,
τα άγρια ελάφια της Ευρυτανίας, τα τρομερά
Άγραφα και οι πλανεύτρες Κυκλάδες, οι μούσες των Πιερίων, οι γοργόνες του ΒΑ Αιγαίου
και η Ροδόπη που μας σύστησε τη Χαϊντού
και τη Ζαγκραντένια, τις τελευταίες ελληνίδες
παρθένες.
Τι να πρωτοθυμηθώ, τι να ξεχάσω; Όλα και
τίποτα! Και πάνω απ΄ όλα εσάς, που μαζί σας
περπάτησα, γνώρισα, γεύτηκα, πόνεσα, ερωτεύθηκα, φοβήθηκα και εκστασιάστηκα. Σε
όλες και όλους εσάς, λοιπόν, σε όσους γνωρίζω και όσους δεν γνωρίζω, σε παλιούς και
νέους φίλους (οι τελευταίοι θα πρέπει να περιμένουν λίγο, καμιά 20ριά χρόνια… ), για
όσα πέρασαν και για όσα θα έρθουν, βαθιά
σας υποκλίνομαι, σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ όλους μαζί και έναν-έναν ξεχωριστά.
Και κάπου εδώ τελειώνει ο πρόλογος. Ναι,
σωστά διαβάσατε. Γιατί ο πρόλογος μπαίνει
πάντα στην αρχή. Και εδώ δεν είναι το τέλος,
είναι η αρχή. Για τα επόμενα 20. Άλλωστε,
όπως έγραψε ο νομπελίστας ποιητής του Αιγαίου:
«Ό,τι αγαπώ γεννιέται αδιάκοπα, ό,τι αγαπώ βρίσκεται στην αρχή του πάντα»

Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκησ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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
ΤΕΥΧΟΣ 171, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

29

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

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)
Ώρες πορείας: 7
Υ.Δ. 1.081 μ. - Β.Δ. 3

ΚΙΣΑΒΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
13-07-14

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

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
20-07-14

(ρέμα ΟΡΛΙΑ)
από Αγ. Κων/νο Δίου (300 μ.)
ΟΡΛΙΑΣ (665 μ.)
Ώρες πορείας: 7
Υ.Δ. 935 μ. - Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κώστας
Τριανταφυλλίδης
✪ Μιχάλης
Κυδώνης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Φίλιππος
Κουκουτσίλης
✪ Νίκος
Βιολιτζόπουλος

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
27-07-14

από Βαρβάρα (548 μ.)
κορυφή Πόροςζ (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
ΔΕΥΤΕΡΑ
28-07-14

10 μέρες στα ΠΥΡΗΝΑΙΑ
ΑΝΔΟΡΑ

αναλυτικό πρόγραμμα στο site του
συλλόγου (seoreivaton.gr)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γεώργιος
Δαυιδόπουλος
✪ Κώστας
Κουκουρής

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
03-08-14

από Καλλιπεύκη (1073 μ.)
κορ. Μεταμόρφωσης Σωτήρος
(1585 μ.)
Ώρες πορείας: 4 – Υ.Δ. +555/-178
μ. - Β.Δ. 1

ΙΤΑΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
10-08-14

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15-08-14
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
17-08-14

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιώργος
Δαυιδόπουλος
✪ Σοφία
Κοταρίδου

Από Ν. Μαρμαρά (20 μ.)
Παρθενώνας (320 μ.)
κορυφή ΝΤΡΑΓΟΥΝΤΕΛΙ (817 μ.)
(και μπάνιο στον Μαρμαρά)
Ώρες πορείας: 4 –
Υ.Δ. 817 μ. - Β.Δ. 1

ΟΛΥΜΠΟΣ

Καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης»
Μύτικας (2917 Μ.)
Επετειακή συνάντηση για τα 50
χρόνια από το θάνατο του Γιώσου
Αποστολίδη

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
24-08-14

ΣΑΒΒΑΤΟ
23-08-14
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
31-08-14

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Νίκος
Αμοιρίδης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Γρηγόρης
Γρηγοριάδης

από Βαρβάρα σε Ολυμπιάδα
…και μπάνιο στη θάλασσα.
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 12,0 χλμ.
Ώρες πορείας: 4–
Υ.Δ. +260 μ.,-580 μ. Β.Δ.: 1

9 μέρες στην ΚΡΗΤΗ

αναλυτικό πρόγραμμα στο site του
συλλόγου (seoreivaton.gr)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2014
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2014
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ
στο βουνό του Προμηθέα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΝΥΜΦΑΙΟ ΒΙΤΣΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ
07-09-14

από Δροσοπηγή (940 μ.)
παλιά Δροσοπηγή (1,090 μ.)
κορυφή Φαλακρό(1,595 μ.)
Νυμφαίο (1,350 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 11,0 χλμ.
Ώρες πορείας: 4
Υ.Δ. +790/-377 μ. Β.Δ. 1

ΠΙΕΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
14-09-14

από Δάσκιο-βρύση Πασά (630 μ.)
κορυφή Αστραποκαμένη Πέτρα
(1,562 μ.)
κορυφή Τσούκα (1,561 μ.)
Ώρες πορείας: 6 –
Υ.Δ. 932 - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης
Τσιλιμιγκάκης
✪ Γιώργος
Κούγκας

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Απόστολος
Τσιρίκας
✪ Δημήτρης
Μπαλντούμης

ΠΑΪΚΟ
ΡΩΜΑΪΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-09-14

Α. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ
από Παλιοχώρι Καστανερής (1,100 μ.)
κορυφή Γκόλα Τσούκα (1,647 μ.)
Προφ. Ηλίας Ελευθεροχώρι (440 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση: 20,0 χλμ.
Ώρες πορείας: 9
Υ.Δ. +1097/-1760 μ. Β.Δ.3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ανέστης
Γιαννικόπουλος
✪ Κατερίνα
Τσιακάλη
✪ Γιάννης
Κουραντίδης

Β. ΟΜΑΔΑ
από Παλιοχώρι Καστανερής (1,100 μ.)
κορυφή Γκόλα Τσούκα (1,647 μ.)
Ώρες πορείας: 5
Υ.Δ. 547 μ. Β.Δ.1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26-09-14
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
28-09-14

ΓΡΑΜΟΣ

Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-10-14

ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ

από Χορτιάτη (570 μ.)
καταφύγιο Σ.Ε.Ο. (1,000 μ.)
βράχος αναρρίχησης Σ.Ε.Ο
Ώρες πορείας: 4 – Υ.Δ. 550 μ. - Β.Δ. 1

ΤΖΕΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
12-10-14

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-10-14

ΣΑΒΒΑΤΟ
25-10-14
ΩΣ
ΤΡΙΤΗ
28-10-14

34

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πάρις
Σκουτέλης
✪ Νίκος
Βιολιτζόπουλος

από Νότια (610 μ.)
κορυφή μικρή Τζένα (2,064 μ.)
Ώρες πορείας: 9 – Υ.Δ. +1.621/-168
μ. - Β.Δ. 3

ΠΑΓΓΑΙΟ

Από Μονή Εικοσιφοίνισσας (υψόμ.
590 μ.)
Καταφύγιο Χατζηγεωργίου – κορυφή
Παγγαίου (υψόμ. 1956 μ.)
Ώρες πορείας: 8-9,
Υ.Δ. (+1436 μ.-390 μ.), Β.Δ. 3

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ TREKKING
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΟΥ ΠΙΡΙΝ

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης
Κυριακόπουλος
✪ Σπύρος
Κουλτούκης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΩΝ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15-08-14
ΚΥΡΙΑΚΗ
17-08-14

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
29-08-14
ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Η απόλυτη ανθρωπογεω

Μ

ε τα δεδομένα της εποχής
που ζούμε, δρόμοι και αποστάσεις «εξαφανίζονται», και
ο σημερινός άνθρωπος βρίσκεται σε ένα συνεχές ξεκίνημα, σε μια
διαρκή διαδικασία απανωτών εκκινήσεων
χωρίς σταματημό, αφού αρχή και τέλος,
ξεκίνημα και τέρμα, πολλές φορές, απέχουν ελάχιστα, έτσι που, χωρίς να πάρεις
36

ανάσα, ξαναβρίσκεσαι όλο και σε μια καινούργια αρχή, και ο ενδιάμεσος μετά «νεκρός» χρόνος, μηδενισμένος, κινδυνεύει
να μη σου χαρίσει πλέον το ωραίο ταξίδι
για την Ιθάκη . η περίπτωσή μας όμως, ευτυχώς, δεν συνδέθηκε με ένα τέτοιο διακύβευμα.
Με τον σύγχρονο οδοποιητικό άθλο της
Εγνατίας, σε χρόνο «ρεκόρ», λιγότερο των
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του Ζ α γ γ ε λ ί δ η Κοσ μ ά

γραφική ασυμβατότητα

3 ωρών από τη Θεσσαλονίκη, παρακάμπτοντας την πόλη των Ιωαννίνων, μπαίνουμε στον παλιό δρόμο που μας παραλαμβάνει από χαμηλά, από το βάθος του
τεράστιου φαραγγιού και σιγά - σιγά με
ατέλειωτες ελικοειδείς επικίνδυνα κλειστές στροφές, ανεβαίνουμε στα ψηλότερα
του ορεινού όγκου των Τζουμέρκων.
Η ανθρώπινη επίνοια με επιτυχία δι-

αχειρίστηκε τα ακραία εδαφολογικά και
υψομετρικά δεδομένα για την προσπέλασή τους, με την κατασκευή, πάνω σε προϋπάρχον, οπωσδήποτε, μονοπάτι, ενός κυριολεκτικά αναρριχώμενου σχοινοτενούς
ουρανόδρομου. μέσα και πάνω σ’αυτόν τον
ασφυκτικά στενό και σχεδόν στον αέρα
οδικό άξονα κινούμαστε, πράγμα το οποίο
θα ήταν αδύνατο, αν δεν συνέτρεχε και μια
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άλλη σημαντική παράμετρος, το τεράστιο
απόθεμα ψυχικής δύναμης, τουλάχιστον
για τον οδηγό του οχήματος, και μια ικανότητά του, της αστραπιαίας, ενστιχτώδικης επεξεργασίας και αντίδρασης του στις
πυκνές και κρίσιμες οδικές μεταβλητές, με
τις χαοτικές εικόνες βιωματικά να περνούν
38

μπροστά από τα μάτια μας και να μας παγώνουν κυριολεκτικά το αίμα.
Μ’αυτά και άλλα, ίδια και χειρότερα, ο
βετεράνος οδηγός μας εύλογα θα μονολογήσει αργότερα «αν με ξαναδείτε εδώ!».
Ένα συμβατικό ανθρώπινο λάθος στην
οδήγηση του οχήματος ή μια συνηθισμέ-

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

νη μηχανική βλάβη θα μπορούσε να ήταν
μοιραία για τη ζωή μας.
Για μια ολόκληρη ώρα δίπλα-δίπλα διαγκωνίζονται οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι
– και πρωταγωνιστές της ζωής μας – και
ευτυχώς αποφεύχθηκε τελικά το πάλαιμά

τους όχι βέβαια στα μαρμαρένια, αλλά
ούτε στα άλλα του «βάθους» τ’αλώνια. Ξαναζούμε τον γύρο του θανάτου των παιδικών μας χρόνων στα πανηγύρια, αυτή τη
φορά όμως όχι ως θεατές, αλλά ως πρωταγωνιστές.
Με την ψυχή στο στόμα φτάσαμε επιτέλους ψηλά και από κει ο δρόμος ανοιγόταν σε ασφαλή περιβάλλοντα, χωρίς τις
επικίνδυνες υψομετρικές αναταράξεις.
Ένα αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας
άρχισε να εμπεδώνεται μέσα μας και φάνηκαν οι πρώτοι ανθρώπινοι οικισμοί,
με τα καλοβαλμένα ασπρισμένα σπίτια
τους, την εκκλησία τους, τους περιποιημένους δρόμους, τις περιφραγμένες αυλές
των σπιτιών με τα κατοικίδια, με τους κήπους και τα οπωροφόρα δέντρα και στον
ανοιχτό ορίζοντα τα μικρά κοπάδια του
χωριού, ελεύθερα να βόσκουν γύρω από
τη στάνη τους. Το Προσήλιο ηλιόλουστο,
με καταξιωμένο με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο το όνομά του, είναι το χωριό
ορόσημο στην πορεία μας. από κει συνεχίζουμε πλέον ομαλά και με μια ελαφρά,
όσο πάει, και μεγαλύτερη απόκλιση στα
χαμηλά.
Περνάμε κάτω από τη «μύτη» του περιώνυμου μοναστηριού της Κηπίνας, αλλά
τίποτε δεν προδίδει ανθρώπινη δραστηριότητα ή παρουσία.
Δεν πρόκειται βέβαια για ξαφνική αχρήστευση των αντανακλαστικών μας και
μάλιστα ομαδική, κάτι σαν το vertigo των
αεροπόρων, αλλά και έτσι ακόμα, όχι βέβαια από κάποια υπερβατική παρέμβαση.
εδώ έχουμε μπροστά μας απτό το αποτέλεσμα της τέλειας συνεργασίας φύσης και
ανθρώπου.
Στον απλησίαστο, άβατο βράχο, ο άνθρωπος, ο θρησκευόμενος μοναχός βρήκε μια σχισμή, πάτησε επάνω και σιγά-σιγά έστησε το ενδιαίτημά του με απόλυτο
σεβασμό προς τα δεδομένα της φύσης,
και αυτή ανταποδοτικά ενσωμάτωσε την
ανθρώπινη δημιουργία στον κορμό της,
έτσι που εύκολα δεν ξεχωρίζεις τί είναι
φύση και τί ανθρώπινη δημιουργία!
Και τα 2 λεωφορεία της συνοδείας μας
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έχουν σταθμεύσει στο τεχνητό πλάτωμα
του δρόμου, μικρό, που ίσως και τρίτο λεωφορείο δεν θα χωρούσε.
Στην παντοκρατορία της πέτρας μόνη
ανακούφιση η περιορισμένης έκτασης
βλάστηση – όπως μία όαση στην έρημο
της Σαχάρας – με μερικά μάλιστα μεγάλα
δέντρα, και πλατάνια, απόδειξη ότι εκεί η
γη κρατά μέσα της φυλαγμένο το ζωογόνο
μυστικό θησαυρό της.
Χωρίς καμιά καθυστέρηση, και καθώς οι
πρώτοι «μπήκαν στη γραμμή» και ανηφορίζουν, από πίσω με σπουδή ακολουθούν
και οι υπόλοιποι, γιατί πρέπει να προλάβουν και να δουν και ν’ακούσουν, και
άλλη ευκαιρία δύσκολα να ξαναπροκύψει
στην εσχατιά αυτή της Ελληνικής γης,
αλλά ούτε και με το τρέχον πρόγραμμα
προβλέπεται τυχόν επιστροφή από τα ίδια
στα ίδια μέρη.
Ένας διάδρομος στρωμένος με τις
σπασμένες από το φυσικό τους περιβάλλον μικρές πέτρες, σαν αμμοχάλικο, με
το προστατευτικό του κιγκλίδωμα από τη
μεριά της κατηφόρας μας οδηγεί, χωρίς
δυσκολία, στην πόρτα, απ’όπου μπαίνουμε στην αυλή του κτίσματος και από κει
κατευθείαν απέναντι σε μιαν άλλη πόρτα,
φτερό στον άνεμο, που μας εισάγει στο
εσωτερικό της Μονής, ένα κανονικό σπιτικό κατά τα άλλα, όπως τόσα και τόσα άλλα
καθημερινά ενός χωριού.
Η διαφορά, εκτός του ότι μόνο
ένας κυρίαρχος των ουρανών, ένα υψιπέτης αετός, θα μπορούσε να χτίσει εκεί
τη φωλιά του, είναι ότι εδώ οι χώροι είναι προκαθορισμένοι από τα ανοίγματα - κοιλώματα του βράχου και επομένως
η ανθρώπινη δημιουργία υποχρεωτικά
θα κινηθεί στα συγκεκριμένα δεδομένα
ύψους, πλάτους και βάθους που δίνονται,
και φυσικά δεν νοείται καμιά υπέρβαση
των φυσικών τοπογραφικών δεδομένων,
γιατί αυτό θα συνεπαγόταν ενδεχομένως
την ανατροπή μιας συνολικότερης στατικής ισορροπίας του απροσπέλαστου ορεινού αυτού βραχώδους μικροχώρου. Παρά
ταύτα, οι άγιοι μοναχοί, κάποιες δυνατότητες στην οργάνωση των χώρων, δεν τις
40

άφησαν αναξιοποίητες. και με την κοινή
οικοδομική τεχνική έχτισαν τοιχία και αυτονόμησαν χώρους για ύπνο, μελέτη, μαγείρεμα, για όλα τα βιολογικά παρεπόμενα
της ζωής ενός κοινού θνητού, καθώς η αγιότητα κατά τη «θεία συνθήκη» όλα «αυτά»
τα «παράπλευρα» ανθρώπινα δεν τα αγγίζει και τα αφήνει στο απυρόβλητο!
Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, με γνώμονα πάντα – όπως το διαπιστώνει και ένας κοινός νους – την μη
παραμικρή διασάλευση των στατικών
ισορροπιών, χρησιμοποιήθηκε μπετόν
αρμέ, όπως για σκαλοπάτια, επιστρώσεις
δαπέδου και λιγότερο για άλλες χρήσεις.
Ξεχωριστά, πιο μέσα, στον ίδιο χώρο, σ’ένα ιδιαίτερο εσωτερικό κοίλωμα του βράχου κλειστό, με ένα μόνο άνοιγμα, την
πύλη εισόδου, ζει μέσα στο σκοτάδι την
απόλυτη σιωπή της, αθέατη, η μικρή εκκλησία της Μονής, για να ξαναζωντανέψει
μετά στο άπλετο φως των αναμμένων κεριών των πιστών ορειβατών και τα άλλα
«μαγικά» φώτα της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ένας ολόκληρος μηχανισμός φωταγώγησης, που καθυστερημένα αντιληφθήκαμε
μέσα στο σκοτάδι, εντέλει μας βοηθά να
κινηθούμε πλέον ελεύθερα, με απόλυτη
αίσθηση του χώρου, και πάντως μέχρι εκεί
που φτάνει το φως.
Προχωρώντας πιο βαθιά, με συμμαζεμένη υποχρεωτικά την «καθ’ύψος» σωματική
μας διάπλαση, ανιχνεύουμε στα ακανόνιστα από φυσικού τους προεκτεινόμενα
ανοίγματα του βραχώδους λαβυρίνθου,
στα σύνορα με το πηχτό σκοτάδι, τα όρια
της «μοναχικής» δραστηριότητας, που φαίνεται να βάζει τέλος στην αιώνια σιωπή
της κρυμμένης και απόκοσμης αυτής γης.
Κάποια τσιμενταρίσματα, μόνο οι ίδιοι
οι κατασκευαστές μοναχοί μπορούν να
γνωρίζουν το λόγο που έγιναν: για μεγαλύτερη στερεότητα του μοναστικού οικοδομικού εγχειρήματος ή για εξοικονόμηση
και οργάνωση ενός συγκεκριμένου χώρου
χρηστικού, ή ακόμα ενός άλλου επιπλέον
χώρου λατρευτικού, για την επιτέλεση των
θρησκευτικών τους καθηκόντων;
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Καθώς το μεταλλαγμένο φως των κεριών
και των ηλεκτρικών λαμπτήρων κομματιάζει τα σκοτάδια και αποκαλύπτει στα μάτια
μας έναν ολόκληρο κόσμο με το δικό του το
φως, τον δικό του τρόπο ζωής και τις δικές
του αξίες και δοξασίες, ένα άλλο φως εσωτερικό, «αχειροποίητο», όχι βέβαια από το
«υπερπέραν», προσπαθεί να φωτίσει μέσα
μας αυτό το «φως», και να βοηθήσει τον αιώνιο Σίσυφο στην χωρίς αρχή και τέλος
δοκιμασία του.
Μια φράση, ένα άκουσμα και αυτομάτως
ενεργοποιούνται οι κεραίες μας και μας
«προσγειώνουν» νηφάλιους στη γη που
πατάμε. Ο νεαρός του συλλόγου στους,
όπως έτυχε εκείνη τη στιγμή, παρευρισκόμενους από μας συνορειβάτες του, καλοπροαίρετα ανασύρει τον πέπλο της ιστορίας και ενημερώνει για τον πατριωτικό
ρόλο της Μονής με τους μοναχούς της σε
καιρούς χαλεπούς για την πατρίδα μας.
Ο λόγος είναι αποκαλυπτικός:
«Εδώ βρίσκαν καταφύγιο οι “παράνομοι” πατριώτες της Κατοχής, όπως και επί
Τουρκοκρατίας».
Εδώ λοιπόν καταφεύγουνε σε στιγμές
δύσκολες οι ανυπόταχτοι Έλληνες, και οι
Άγιοι μυστικά τους περιθάλπτουνε στις
ανυποψίαστες γωνίες του μοναστηριακού
τους σπιτικού, με την πρώτη ευκαιρία για
να ξαναβγούνε έξω και να κρατήσουν ζωντανό το όραμα της ελεύθερης Πατρίδας.
Ώστε αυτή εδώ η απάτητη γη, η απειροελάχιστη γωνιά της Ελληνικής γης, μαζί με
άλλες, το ίδιο, μικροκουκίδες στο χάρτη
της Ελλάδας, είναι το ακριβό σύμβολο της
ελευθερίας. σ΄αυτές τις αετοφωλιές έκρυβαν «κουβαλώντας στις παλάμες των χεριών τους», άγιο φυλαχτό, την καρδιά της
Ελεύθερης Ελλάδας οι ισόθεοι ήρωες, οι
ήρωες με «τις δώδεκα ζωές».
Στις μέρες μας, η Αγία Μονή, χωρίς τους
αφιερωμένους της μοναχούς, όπως φαίνεται, ζει και υπάρχει με την φροντίδα της
τοπικής αυτοδιοίκησης, του Ανήλιου, συγκεκριμένα, απ’όπου και τα κλειδιά για την
είσοδό μας. Και κατά πως δείχνει η ζωή,
τα πραγματικά μεγαλεία όντως δεν κρατάνε πολύ. γιατί με το χρόνο ίσα-ίσα που

χάνουν την διαχρονικότητά τους. είναι σαν
τις κοσμογονικές αστρικές εκρήξεις που η
διάρκεια τους είναι μιας στιγμής, ή το πολύ
λίγων λεπτών αλλά πάντα με τη διηνεκή
κοσμική εμβέλειά τους.
Τώρα το Μοναστήρι λειτουργεί πλέον ως
Μουσείο, ξεκομμένο από την ενεργό μοναστική ζωή, αλλά δεμένο με την ψυχή
των Πανελλήνων, το βραχομονάστηρο της
Κηπίνας!
Στο λεωφορείο όλοι ανεβασμένοι, και με
την καταμέτρηση, ξαναμπαίνουμε στο δρόμο, όχι όμως για πολύ, γιατί στο χωριό που
φαίνεται να κρέμεται από τον ουρανό πρέπει από ένα σημείο και πέρα να πάμε με
τα πόδια, επιβεβαιώνοντας το ορειβατικό
– πεζοπορικό μας όνομα. Σ’αυτό το σημείο
λοιπόν σταματάνε τα λεωφορεία και όσοι
«πιστοί» ετοιμάζονται για το «μέτωπο».
Με τον ορειβατικό σάκκο στον ώμο, και
τους περισσότερους με τα «μπατόν» στα χέρια και στα δύο ή και στο ένα μόνο καμιά
φορά, μπαίνουμε στο μονοπάτι που ανηφορικά αλλά χωρίς δυσκολία ή επικίνδυνα σημεία μας φέρνει επάνω σε ψηλότερα
επίπεδα.
Λίγα προβλήματα μας δημιουργούν στο
περπάτημα χαλίκια και μικρές σπασμένες
πέτρες κι έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να
προσέχουμε ιδιαίτερα από πού πάμε και
πού πατάμε για ν’αποφύγουμε τις παγίδες
και τα ύποπτα πεσίματα.
Κάπου – κάπου και όσο πάει και συχνότερα σταματάμε, και στα κλεφτά αφήνουμε τη
ματιά μας να κάνει αστραπιαίο μακροβούτι
στα χαμηλότερα κάτω από μας επίπεδα. και
η πιασμένη «λεία» στο σαρωτικό δίχτυ της
ματιάς μας είναι σπαρταριστή και ίσως και
τρομερή!
Ένα απέραντο βάθος μας ξενοίγεται κάτω
σαν γιγαντοθόνη με άπειρες εικόνες, με
φιδωτούς δρόμους, φορτωμένους στο κατάστρωμά τους μερικές φορές με κάτι εξωπραγματικά, για τα μέρη, κινούμενα, με
αβυσσαλέα φαράγγια, με καταπράσινες
επιφάνειες που άλλοτε χάνονται βαθειά
στις ρεματιές και οι ίδιες πάλι μετά σκαρφαλώνουν επάνω και καβαλάνε ισιώματα,
τούμπες, λακούβες και υψώματα και δεν
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αφήνουν τίποτε σπιθαμή προς σπιθαμή
ακάλυπτο και γυμνό.
Ατέλειωτες και τεθλασμένες οι γραμμές λόφων και βουνών, γεμάτες μέσα στο
σώμα τους αλλά και εξωτερικά, στην ορατή επιφάνειά τους, με την πέτρινη σπορά τους, άλλοτε συνεχίζουν γύρω γύρω
κυματιστά σ’ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο
ανισοϋψές «οριζοντιωτό» επίπεδο, και
άλλοτε με το ασήκωτο βάρος τους φαίνονται να γέρνουνε και πότε να σωριάζονται
ομαλά κατάχαμα, και πότε να τσακίζονται
σύγκορμα στους απλησίαστους, για τον
άνθρωπο, γκρεμούς.
Στο βάθος, η ματιά μας κινείται περισκοπικά σ’όλο τον ορίζοντα και μακριά, μέχρι
εκεί που μπορεί να φτάσει, κάτω όμως χαμηλά σκοντάφτει σε μια «χτυπητή» γραμμή
με μια ξεχωριστή χροιά.
Είναι το σημείο μηδέν, όπου συναντιούνται συγκλίνουσες από δύο αντίθετες
κατευθύνσεις του ορίζοντα δύο θεόρατες
ορεινές επιφάνειες των Τζουμέρκων σε
σχήμα γωνίας, με την κορυφή καρφωμένη
στο χαμηλότερο σημείο προς το κέντρο της
γης, και με τις δύο αποκλίνουσες πλευρές
προεκτεινόμενες στα ουράνια ύψη να δίνουν ένα άνοιγμα κοσμικών διαστάσεων,
που και η ίδια η επιστήμη των αριθμών,
εξαντλώντας το αριθμητικό της οπλοστάσιο ενδεχομένως «αδυνατεί» να διαθέσει
την επιπλέον ποσότητα αριθμών για την
μαθηματική καταγραφή των διαστάσεών
του.
Ένας Βόσπορος ή Ελλήσποντος κυλώντας τα νερά τους στην τεράστια αυτή χοάνη των Τζουμέρκων με τα χαοτικά μεγέθη
της περιβάλλουσας φύσης, θα χανόταν
στη «σεληνιακή» λεκάνη και θα έμοιαζε
ένας κοινός ποταμός, σαν τους περισσότερους συμβατικούς που διατρέχουν τον
πλανήτη μας.
Στη θέση τους, λίγα ρυάκια, λίγοι χείμαρροι, και κύρια ο Καλαρρύτης και Μελισσουργιώτης, ενωμένα στην πορεία
τους όλα σε ένα για να καταλήξουνε μετά
στον μεγαλύτερο Άραχθο, τώρα φαίνεται
ν’απολαμβάνουν ηγεμονικά όλο το εύρος,
το βάθος και το μήκος του αβυσσαλέου γε-

ωλογικού χάσματος κάτω από τους ορεινούς όγκους της Κηπίνας. σε μια ρέουσα
«κλίνη» τεράστιων διαμετρημάτων μόλις
διακρίνεται να αργοκινεί τα λίγα του νερά
ο υδάτινος λιλιπούτειος νάνος!
«δινεν ὄρος καὶ ἔτεκε μῦν!» (κοιλοπόνεσε το βουνό και γέννησε ένα ποντίκι!). Η
κυριολεξία στην απόλυτη εκδοχή της. Έχει
κι αυτά τα αντιφατικά, για τ’ανθρώπινα μέτρα, η φύση. υπάρχει βέβαια εξήγηση, τίποτε δεν προκύπτει τυχαία, μόνο που αυτή
η εξήγηση χάνεται πίσω – πίσω, στο «ξεκίνημα» του άναρχου χρόνου.
Συνεχίζουμε την ανάβαση, με τα πόδια
μας κάτω στο χώμα, αλλά τα μάτια μας
ψηλά, χαμηλά, προς όλες τις κατευθύνσεις, τηλεσκόπιο και μικροσκόπιο μαζί,
δεν αφήνουνε τίποτε χωρίς να το εξετάσουνε και να το προσδιορίσουνε σύμφωνα
με τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχει
ο καθένας.
Ένα εύρημα, στο σκαρφάλωμα του ορεινού όγκου, μιας απολιθωματικής «αποτύπωσης» φύλλου δένδρου σε επίπεδη μαρμαροειδή επιφάνεια πέτρας, όσο η χούφτα
ενός χεριού, και άλλων 2-3 παρόμοιων με
άλλους συνορειβάτες, γίνεται η προκλητική αφορμή για ευκαιριακή συζήτηση
μεσοστρατίς, στα γκρεμά του βράχου, για
το πώς, από πού, πότε προκύψανε οι κατακλυσμιαίες γεωλογικές μεταβολές, που
δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, με μια
χλωρίδα και πανίδα που ανεπιστρεπτί χάθηκαν στους βηματισμούς μέσα στην αιωνιότητα της γήινης ζωής, όπως μαρτυρούν
σήμερα με αδιάψευστο τρόπο αναρίθμητα
από τότε απομεινάρια.
Η βασανιστική πολυπραγμοσύνη της
ημέρας ασυναίσθητα υποχωρεί και μια
αόρατη γραμμή επικοινωνίας μας συνδέει
με την Αρχή του Παντός, με το παγκόσμιο
γίγνεσθαι, σε φευγαλέες στιγμές περίσκεψης και στοχασμού. αλλά η τρέχουσα
πραγματικότητα πιέζει … Το ακριβό εύρημα, παρόλο που ήταν ένα επιπλέον, έστω
στο ελάχιστο, βάρος στις ήδη βεβαρημένες μας αντοχές, ούτε λόγος να το ξεφορτωθούμε. Ο καθένας μας το περιμάζεψε με
ιδιαίτερη φροντίδα και το πήρε μαζί του

σαν οικογενειακό – πατρογονικό κειμήλιο,
και μαζί μ’αυτό, το δίχως άλλο, πήρε και τη
βουβή μαρτυρία – ντοκουμέντο μιας δισεκατομμυρίων ετών προϊστορίας με τις κοσμογονικές αλλαγές του τόπου μας, αλλά
και του πλανήτη μας, χωρίς αμφιβολία,
συνολικότερα.
Ο τόπος διατηρεί ανέγγιχτη, τηρουμένων των αναλογιών, την γενέθλια ταυτότητα της φύσης του, με μόνη «αλλαγή»,
νόμιμη, τα δύο αετοχώρια Καλαρρύτες και
Συρράκο, αλλά κι αυτά δεμένα, από παλιά
μέχρι και τώρα, με το ίδιο φυσικό περιβάλλον και τον ίδιο τρόπο που τα γέννησε και
ανάθρεψε η μάνα Γη.
Πρώτα μπαίνουμε στους Καλαρρύτες.
Παρόλα τα «υψηλά» προϊόντα της σύγ-

χρονης τεχνολογίας, που σήμερα πλέον
φτάνουν μέχρι την πόρτα και της τελευταίας καλύβας, η πέτρα, από παλιά το κύριο
μέσο για τις ανθρώπινες ανάγκες για τους
πολύ ισχυρούς λόγους της ανθεκτικότητας
του υλικού, της αφθονίας και του μηδενικού κόστους, στις μέρες μας πλέον και «διά
νόμου» είναι εδώ όπως και αλλού για τον
ίδιο λόγο, το μοναδικό δομικό υλικό, ως
συμβατό κάθε φορά με την παράδοση του
τόπου.
Το σκληρό αυτό υλικό, στα χέρια ικανών μαστόρων, των πετράδων, έγινε σπίτι, δρόμος, πλατεία, φράχτης, σκέπαστρο
σπιτιών, περίτεχνη κατασκευή που στολίζει βρύσες, εκκλησίες και άλλα δημόσια
και ιδιωτικά κτίσματα, έγινε πεζούλα, σκαλοπάτι και ό,τι άλλο, καθώς σε άλλα μέρη
αντί της πέτρας έχουνε το ξύλο, τη λάσπη,
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όπως στις πυρίκαυστες ζώνες του πλανήτη
μας ή όπως στη Λαπωνία, την Ανταρκτική που έχουνε τον πάγο. Με νεόδμητα ή
ανακαινισμένα τα περισσότερα σπίτια, και
με πολύ λίγα να είναι ακόμα ερείπια, το
χωριό όλο είναι ένα έργο τέχνης, ένα αληθινό ποίημα.
Και οι άνθρωποι ανοιχτόκαρδοι και ευπροσήγοροι, μάλλον επιβεβαιώνουν ένα
γνήσιο λαϊκό πολιτισμό, όπως προκύπτει
και από κάποιες καλαίσθητες επιγραφές
– φωνές των τοίχων, που θα τις ζήλευε ο
πολιτισμένος άνθρωπος των σύγχρονων
μεγαλουπόλεων.
Το «στέκι» του Παντελή ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα για λίγη ξεκούραση και
μερικό ανεφοδιασμό των απαραίτητων. Η
εξέλιξη του προγράμματος είναι κανονική
και η πορεία συνεχίζεται.
Βγαίνοντας από το χωριό, στον ανοιχτό
ορίζοντα, στα τελευταία σπίτια, σ’ένα πέρασμα, μαζεμένοι δικοί μας έχουν σταματήσει και κάτι φαίνεται να έχει τραβήξει
την προσοχή τους και το περιεργάζονται.
Οι φωτογραφικές μηχανές είναι σε δράση
και μάλιστα οι ίδιοι οι συνορειβάτες μας
διαγκωνίζονται να πάρουν μια καλή θέση
μπροστά στο φακό για να τους απαθανατίσει με κάτι συγκεκριμένο. Σε λίγο είμαστε
κι εμείς εκεί και η απορία λύνεται αυτομάτως, χωρίς καμιά άλλη πρόσθετη εξήγηση. Το φιλοτεχνημένο στον εξωτερικό
τοίχο ενός κοινού σπιτιού, όπως δείχνει,
με αδρές γραμμές και ρωμαλέα χρώματα,
σύμβολο, δεν χρειάζεται ενημερωτικές
εξηγήσεις, γιατί ούτε χτεσινό είναι, ούτε
πρωτοφανέρωτο, τουναντίον μάλιστα, είναι απολύτως γνωστό και απολύτως αναγνωρίσιμο με την ιστορία του όχι μόνο
εδώ, αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
της υφηλίου. Τι μπορεί να λέει εδώ, στην
άκρη του κόσμου, στον τοίχο ενός συμβατικού σπιτιού, αυτό το, «αναντίστοιχα»
προς την εποχή του, όπως φαίνεται, κοσμοϊστορικό σύμβολο;
Μπορεί κι αυτός ο τοίχος να «είχε τη
δική του ιστορία»…!
Πολλοί τοίχοι έχουν την δική τους, πολλές φορές την ίδια ιστορία, αυτή που κατα44

μαρτυρεί την αντίσταση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας στην ισοπέδωση και τον
εξευτελισμό.
Ο ιστορικός χρόνος πυκνός – πυκνός με
την εκρηκτική ροή του μας γυρνάει πίσω
και μας φωτίζει αλλά και μας γεμίζει με
ερωτήματα. Τί «παντιέρα» είναι αυτό το ζωγραφισμένο στον τοίχο ιδεολογικό, αγωνιστικό, πανανθρώπινο των «κολασμένων»
της γης σύμβολο; συνδέεται με την ιστορία
αυτής της σπιθαμής γης, και τότε, ασφαλώς με ’κείνα τα χρόνια τα δύσκολα, τα
πέτρινα χρόνια; για ν’ακολουθήσει ο «ένοχος» βασανιστικός απολογισμός: ώστε κι
αυτή η γωνιά της Πατρίδας μας δεν έμεινε έξω από τα συνταρακτικά δρώμενα της
«σημαδεμένης» εκείνης εποχής…!
Η βουνοπλαγιά μας υποδέχεται μ’έναν
θαυμάσιο ήλιο και μας βάζει στη σειρά στο
καθαρό μονοπάτι της, μέσα από ένα απέραντο καταπράσινο χλοοτάπητα. Από μακριά φαίνονται στην καθαρή ατμόσφαιρα
τα σπίτια του διπλανού χωριού. φαίνονται
οι πέτρινες από σχιστολιθικές πλάκες στέγες των σπιτιών, που καθώς σε μερικές περιπτώσεις είναι στρογγυλωτές, σου δίνεται
η εντύπωση ότι βλέπεις μεγάλα καζάνια με
τα κωνοειδή καπάκια τους από πάνω.
Η απαλή κατηφοριά σιγά – σιγά μας κατεβάζει στα πιο χαμηλά, εκεί που ενώνονται
εγκάρσια τα δύο μεγάλα ορεινά επίπεδα
και σχηματίζουν τη μεγάλη χαράδρα, αυτή
που κόβει στα δύο το τοπίο και βάζει το
ένα χωριό κάτω, και το άλλο πάνω από το
«κόψιμο» της μεγάλης ενιαίας εδαφικής
επιφάνειας.
Η από πάνω βουνοπλαγιά, ομαλά στην
αρχή, χαμηλότερα μετά, σβήνει απότομα
στη βαθειά ρεματιά και κρατάει στη ράχη
της ξεκομμένο το ένα χωριό, ενώ η άλλη
βουνοπλαγιά συνεχίζοντας από κάτω,
κρατά, το ίδιο, στην πλάτη της το άλλο
χωριό. Χάρη σε μερικές καίριες τεχνικές
παρεμβάσεις στο μονοπάτι και με τη δική
μας προσοχή και αυτοσυγκέντρωση γίνεται ομαλά η κατάβαση των τελευταίων
20 περίπου μέτρων ως τον πυθμένα του
φαραγγιού. κι εκεί πλέον βρίσκεσαι σ’ένα
εντελώς διαφορετικό τοπίο, ένα ξεχωρι-
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στό μικροτοπίο, που σου θυμίζει ζούγκλα
της Αφρικής, του Αμαζονίου ή του Μεκόγκ
της Ινδοκίνας.
Πυκνή η βλάστηση με τα μικρά και μεγάλα δέντρα, και τα νερά πεντακάθαρα και
δροσερά να τρέχουν κατρακυλώντας από
ψηλά, μέσα από πέτρες, κλαδιά, κορμούς
δέντρων, ευλύγιστα αυτοφυή, κάτω από τα
πυκνά φυλλώματα των πλατανιών. Η μικρή γέφυρα με τη χρηστική και αισθητική
της σκοπιμότητα μας περνάει από τη μια
στην άλλη πλευρά, κι εκεί, άμα θέλουμε,
μπορούμε να δροσιστούμε και ολόσωμα
στις μικρές λιμνούλες με τα πεντακάθαρα
νερά τους.
Εδώ, ως φαίνεται, είναι απαγορευμένη ζώνη για τον φωτοδότη ήλιο, καθώς
δέντρα, πλατάνια ιδιαίτερα, φυλλώματα
αμέτρητων σχημάτων και μεγεθών έχουν
46

στήσει μια άλλου είδους πολιτεία, μια
δική τους «Νεφελοκοκκυγία» με αποκομμένο τον υπερκείμενο κόσμο. αλλά και οι
άλλες ασταμάτητες από δω κι από κει φλύαρες διαπασών με τα κατρακυλίσματα των
τρεχούμενων νερών, που «πατείς με πατώ
σε» βιάζονται να φτάσουν στον προορισμό
τους;
Ένα κάλεσμα σιωπηλό νιώθουμε να μας
απευθύνεται, να σταματήσουμε για λίγο.
μια μικρή στάση, μια στάση λίγων λεπτών
της ώρας, για να μη μείνει απ’έξω καμιά
αίσθηση από τη μέθεξη μας σ’αυτή την
ανυπέρβλητη μυσταγωγία της φύσης. να
δροσίσουμε χέρια, πόδια, πρόσωπο, με το
γάργαρο νερό, και τα μάτια μας τη μια να
εξακτινιστούνε στις ανέπαφες παρθένες
επιφάνειες των χρυσοπράσινων φύλλων,
και την άλλη να στροβιλιστούνε στα σπα-
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σίματα των τρεχούμενων νερών, που μια
φορά μόνο, μια στιγμή όλο-όλο σου αφήνουν περιθώριο να τα δεις πριν εξαφανιστούνε στο ορμητικό τους κατέβασμα. και
ύστερα να διαχυθείς με το βλέμμα σου στις
πλουμιστές ομορφιές των λουλουδιών και
σ’όλα τα χρώματα της ίριδας που φτερωτά πεταρίζουν από κλαδί σε κλαδί και από
φύλλο σε φύλλο. και μετά μ’όλη τη δύναμή σου να πάρεις μέσα σου τον ευωδιαστό
αέρα, τους ανασασμούς και το μουρμουρητό ενός κόσμου τόσο Μικρού μα και τόσο
Μεγάλου!
Πόσο θα κρατήσουν αυτές οι μικρές κοινότητες της ζωής και της φύσης, αυτοί οι
μικρόκοσμοι, που εξασφαλίζουν, τροφοδοτούν, δίνουν πνοή στο όλο, όπως τα ρυάκια και ποταμάκια που καταλήγουν και
κάνουν τον μεγαλοπόταμο και μετά πολλοί
μαζί τις θάλασσες και τους ωκεανούς και
μετά όλοι μαζί τη γη, το σπίτι μας;
Η απειλή του παγκοσμιοποιημένου
«ενός», επικίνδυνα πλέον επικρέμεται
πάνω από τη φύση και πάνω από τον άνθρωπο με τις «χίλιες δύο», συνεχώς ανα-

ζωπυρούμενες εκφάνσεις του!
Ανεβήκαμε την τελευταία ανηφοριά και
είμαστε πλέον στα πρώτα σπίτια του χωριού. Δεν είναι εξωπραγματική η αίσθηση,
από την πρώτη στιγμή, ότι είσαι μπροστά
σε ένα αφύσικων και όμως υπαρκτών,
πραγματικών διαστάσεων μνημείο τέχνης
και μάλιστα με ένα από τα πιο απρόσφορα
υλικά της φύσης, την πέτρα.
Πώς γίνεται όμως, το πιο ευαίσθητο, λεπτεπίλεπτο, όπως είναι η τέχνη, να συνεργάζεται με ό,τι πιο σκληρό και ψυχρό, την
πέτρα, και στο τέλος να δίνουν μαζί ένα
αποτέλεσμα τόσο κρίσιμο για την ποιότητα
της ζωής του ανθρώπου;
Η συνταγή είναι μια και την κατέχουν
καλά, πάππου προς πάππου, οι μάγοι αυτής της υψηλής τεχνικής, οι πετράδες, που
με τη μαστοριά τους δίνουν μορφή, φωνή,
κίνηση, λογισμό και πάθος στο άψυχο και
σκληρό αυτό υλικό.
Το χωριό, όπως και το προηγούμενο, οι
Καλαρρύτες, και μετά και το επόμενο, το
Ματσούκι, και συνολικότερα όλοι οι οικισμοί της περιοχής, από την πρώτη υποδο-
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μή τους, μέχρι το τελευταίο υλικό του εποικοδομήματός τους είναι από πέτρα.
Πέτρινα τα σπίτια, οι τοίχοι τους, οι στέγες τους, πέτρινοι οι δρόμοι, με πέτρα ό,τι
οριοθετεί έναν χώρο είτε για λόγους καθημερινής χρήσης, είτε για αισθητικούς
λόγους, όχι όμως, το ίδιο, και από «πέτρα», το αντίθετο μάλιστα, η ψυχή των ανθρώπων που ζουν και κινούνται στα μέρη
αυτά, τελευταίοι θεματοφύλακες ίσως μιας
ζωής, ενός κόσμου, που φαίνεται ότι μάλλον περνά οριστικά και χωρίς συνέχεια
στο αρχείο της ιστορίας.
Το πέτρινο, κι εδώ, στενό σοκάκι, θα μας
οδηγήσει σε μια δευτερεύουσα πλατεία
του χωριού, μικρή μεν, όσο ένα αμφιθέατρο, αλλά χωρίς να της λείπει τίποτε.
Άλλωστε η ίδια η φύση, οφθαλμοφανώς, δεν προσφέρεται εδώ για φαρδείς
δρόμους και πλατείες ή άλλους ανοιχτούς
χώρους όπως προσφέρεται σε άλλες περιπτώσεις με τα «αναπεπταμένα» πεδία γης.
Φιλοπρόοδη η τοπική κοινωνία όμως, με
επιτυχία θεράπευσε αυτές τις αδυναμίες.
Όλο το χωριό διασχίζεται από οριζόντια,
κάθετα, διαγώνια, καλοδομημένα δρομάκια, με μια ακανόνιστη ρυμοτομία βέβαια,
όπως «κατ’ανάγκην» προκύπτει από τα ιδιαίτερα εδαφολογικά δεδομένα της φύσης.
Η μικρή πλατεία «επιπεδοστρωμένη» με
πέτρινες πλάκες και τσιμέντο, κλεισμένη
περιμετρικά και στις 3 πλευρές της από
κτίσματα, μόνο από τη μία πλευρά της είναι ελεύθερη, ανοιχτή στον απέραντο ορίζοντα και πανοραμικά ατενίζει, σαν από
μπαλκόνι, όλη την ατμόσφαιρα μπροστά,
με τον ουρανό ψηλά, και χαμηλά όλα τα
βάθη με τα διαφορετικά κάθε φορά γυρίσματά τους στις λοφοσειρές, βουνοκορφές
και τις βαθειές χαράδρες.
Μια περίφραξη επιμελημένη προστατεύει τον μαγεμένο θεατή – φυσιολάτρη από
κανένα δυσάρεστο, από απροσεξία, αδέξια
κίνηση, ενώ στη συνέχεια ένα τοιχίο χαμηλό προσφέρεται ως πάγκος - βασιλικός
θρόνος - για την ξεκούραση του περαστικού, του πεζοπόρου, του ορειβάτη.
Στη μέση της πλατείας ένας ωραίος «εύζωνος» πλάτανος με το πυκνό του φύλλω48

μα κρατά γερά ασπίδα προστασίας από τις
ανεπιθύμητες, για την περίσταση, ακτίνες
του ήλιου, και οι ορειβάτες που καταφθάνουν ένας – ένας ή κατά μικρές ομάδες,
στα στρωμένα τραπέζια με τις καρέκλες
γύρω-γύρω, μαζί με επιτραπέζια δροσιστικά, φυσικά και βιομηχανοποιημένα,
βρίσκουν την πολυτιμότερη ανακούφιση
στην κούραση της ημέρας.
Από έναν οπτικό διάδρομο, μέσα από
φυλλωσιές και δομικές κατασκευές, από
ψηλά κάνει αισθητή την παρουσία της η
προτομή του τέκνου του Συρράκου, του
πρώτου κοινοβουλευτικού πρωθυπουργού της Πατρίδας μας, του Ιωάννη Κωλέττη. μόνο που το μαρμάρινο ομοίωμά του
ανακαλεί στην ιστορική μας μνήμη όχι ευχάριστες και κολακευτικές πτυχές για την
εποχή και τους πρωτεργάτες της.
Από έναν άλλο παρακείμενο χώρο, που
από δίπλα του περνάμε φεύγοντας, μόλις που προλαβαίνουμε, οδηγημένοι από
μια επιγραφή, ν’αναγνωρίσουμε από τα
μαρμάρινα αρρενωπά χαρακτηριστικά
του προσώπου, το άλλο, άξιο, τέκνο του
Συρράκου, τον ποιητή του βουνού και
της στάνης, τον Κώστα Κρυστάλλη που η
φωνή του, φωνή ελευθερίας, παραμένει
ιδιαίτερα τώρα, ηχηρό άκουσμα στ’αυτιά
μας όπως αποτυπώνεται στον έμμετρό του
λόγο:
		
«Παρακαλώ σε, σταυραετέ, για χαμηλώσου
λίγο
Κι άπλωσε τις φτερούγες σου και πάρε με μαζί
σου
πάρε με στα ψηλά βουνά
τι θα με φάει ο κάμπος!»
Ο τόπος σεμνύνεται και για ένα άλλο
τέκνο της, τον αγωνιστη του -21 και συγγραφέα – ποιητή Γεώργιο Ζαλοκώστα, που
η προτομή του στον ίδιο χώρο κοσμεί τον
τόπο που τον γέννησε.
Αφήνουμε πλέον τα τελευταία σπίτια και
περνώντας μια μικρή γέφυρα είμαστε στην
πύλη, είσοδο-έξοδο του χωριού. Χωρίς να
έχει μείνει κανείς πίσω, με τον καθένα στο
λεωφορείο του και τη θέση του, αναχω-
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ρούμε πλέον για την νυχτερινή μας τακτοποίηση.
Στο Ανήλιο αφήνουμε στο ξενοδοχείο
«Λάκμος» - παλιά ονομασία του χωριού
από την ομώνυμη κορυφή του υπερκείμενου βουνού, που σημαίνει περιστέρι – τη
μια ομάδα, και οι υπόλοιποι με το δεύτερο
λεωφορείο συνεχίζουμε για «την Πράμαντα», τα Πράμαντα. μια συνέχεια που μας
ξαναγυρνά πίσω στις πρωινές ώρες με τον
επικίνδυνο δρόμο με τη στενότητά του, την
«καθετότητά του» και τις κλειστές επισφαλείς στροφές, που από κει και κάτω όλα
φαίνονται χωρίς πάτο, στον αέρα.
Ακόμα δεν έχει νυχτώσει και με τη μέρα
περνάμε μέσα από το χωριό, τα Πράμαντα,
από τον μοναδικό κεντρικό οδικό άξονα
που σχίζει κατά μήκος στα δύο το άγριο
ορεινό τοπίο, με τα ωραία σπίτια από δω
κι από κει, με τα μαγαζιά, τις περιποιημένες αυλές και τους πλούσιους περιφραγμένους κήπους.
Θα βγούμε έξω από το χωριό και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων θα καταλήξουμε σε
ξενοδοχείο του οικισμού Τσόπελα, σε μια
κατάφυτη αποικία καταπράσινων κωνοφόρων, με υψόμετρο απ’όπου αγκαλιάζεις τον
ορίζοντα απ’όλες τις μεριές του.
Η ώρα περνάει και με το πρώτο σκοτάδι
ξαναγυρνάμε στα Πράμαντα, όπως μας παρωθεί και το επιβάλλει ένα ανυποχώρητο
αλλά δικαιολογημένο αίσθημα πείνας.
Κατεβαίνουμε στο κέντρο της πόλης, που
ακόμα ζει στο ρυθμό της ημέρας και οι διάσπαρτοι φωτισμοί μας ανοίγουν το οπτικό
πεδίο, μας καθοδηγούν, μα και ταυτόχρονα μας καλούν. Από την επάνω μεριά της
πλατείας μέσα στην περιρρέουσα σκοτεινή
ατμόσφαιρα η μέρα κανονικά συνεχίζεται,
με τα αστραφτερά φώτα των ηλεκτρικών
λαμπτήρων να αποκαλύπτουν μέσα στα
κατάμεστα φωταγωγημένα μαγαζιά όχι
τους απλούς ξωτάρηδες του χωριού με τη
συνηθισμένη, βρέχει – χιονίζει, ολοήμερη καθημερινή απασχόλησή τους στο χωράφι, στη στάνη ή στο βουνό, που μ’αυτή
δεν τους επιτρέπεται και η πολυτέλεια της
αστικής διασκέδασης, αλλά μια άλλη κατηγορία σημερινών πολιτών, ντόπιων και
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περαστικών, μιας άλλης κοινωνίας, καταναλωτικής, που με τα συγκεκριμένα γνωστά χαρακτηριστικά τους δεν υπακούουν
στο καταξιωμένο από την ίδια τη ζωή, θεολογικής τυπικά εμπνεύσεως, «ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω». Μάλιστα, η σημερινή
πρακτική, καθοδηγημένη από την κυρίαρχη οικονομοκεντρική ιδεολογία έχει
ακυρώσει σκανδαλωδώς αυτή τηνφυσική
κορυφαία διαλεκτική – αιτιατή σχέση εργασίας και απολαβής, αλλά και παρά πέρα
στην ίδια λογική έχει επίσης ακυρώσει
– καταστρατηγήσει την ουσία της άλλης
σοφής πρότασης, από την σκεπτόμενη αρχαιότητα, κατά την οποία «βίος ανεόρταστος,
μακρά οδός απανδόκευτος» δηλ. «ζωή χωρίς
γιορτάσι είναι (ένας) μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχείο». και με άλλα λόγια, η ζωή
χρειάζεται το γλέντι της, την ψυχαγωγία
της. η σημερινή όμως πραγματικότητα, ανθρώπινο προϊόν κι αυτή της συγκεκριμένης κυρίαρχης βιοφιλοσοφίας, εφιαλτικά
κι εδώ, απαρέσκεται την ισορροπημένη
πολλαπλότητα της ζωής, αυτή της εργασίας μα και της χαράς – ψυχαγωγίας μαζί,
και σπρώχνει και άδικα και επικίνδυνα
στο μονόδρομο του ενός, της μιας μόνο
πλευράς της ζωής, είτε του μόχθου και της
εργασίας - αποκλειστικό «προνόμιο» μονίμως της πολυαριθμότερης κατηγορίας των
ανθρώπων - είτε της απολαβής, γιορτής,
«ἐς ἀεί», ως «αυτονόητο» δήθεν κεκτημένο,
της άλλης πολυολιγοαριθμότερης κατηγορίας των ανθρώπων.
Η παρέα θα κατηφορίσει και μέσα στο
μισοσκόταδο, με νωπές και επίκαιρες τις
ενημερωτικές πληροφορίες της ημέρας θα
διαπιστώσει ότι είναι μπροστά στη λεγόμενη «βρύση του Αράπη», χαρακτηριστικό
σήμα κατατεθέν του χωριού, αφού μέχρι
και τώρα διασώζεται και λέγεται το επιχώριο: «Πήγες στα Πράμαντα, σε φίλησε
ο Αράπης;» (= πήγες στα Πράμαντα, ήπιες
νερό από τη βρύση του Αράπη;)
Η βρύση χτίστηκε το 1878, αλλά η ιστορία της μας πηγαίνει πιο πίσω, στα χρόνια
της Τουρκοκρατίας.
Το καλοκαίρι του 1821, αφού «χαλάστηκαν» τα 2 κεφαλοχώρια Συρράκο και Κα-
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λαρρύτες από τους Τούρκους κατακτητές,
ήρθε και η σειρά «της Πράμαντας».
Στην κρατερή μάχη που ακολούθησε,
μια Πραμαντιώτισσα «ανδρογύναικα», σαν
άλλη Σπαρτιάτισσα, ξάπλωσε φαρδιά –
πλατιά κάτω τον Τουρκάραπα πολεμιστή,
στη θέση αυτή της βρύσης. κι από τότε η
τοποθεσία αυτή λέγεται Αράπης και η βρύση που χτίστηκε μετά, «βρύση του Αράπη».
Η βρύση χτίστηκε πάνω σ’ένα ολόκληρο
«γρανιτένιο» αγκωνάρι που το κουβαλήσανε από το βουνό.
Ο καλλιτέχνης δημιουργός την πελέκησε την πέτρα σε σχήμα πρισματικής στήλης και πάνω ενσωμάτωσε τον κρουνό να
τρέχει το δροσερό νερό του από το στόμα όχι λιονταριού, όπως σε πολλές άλλες
περιπτώσεις, αλλά ανθρώπινης κεφαλής.
Είναι η κεφαλόσχημη αυτή βρύση ο σκοτωμένος Αράπης; είναι κανένας άλλος
επώνυμος του χωριού; ή κάτι άλλο; Η
έγκυρη απάντηση θα ήταν από τον ίδιο

τον δημιουργό, αλλά αυτή τώρα ύστερα
από 135 χρόνια, όσο νάναι, μάλλον είναι
ανέφικτη …!
Ίσως όμως έτσι είναι και καλύτερα. Γιατί το μπόλιασμα της πραγματικότητας της
ανθρώπινης ζωής με το εξωπραγματικό
στοιχείο του μύθου αποκτά μια υπερβατικότητα, διάρκεια και μ’αυτόν τον τρόπο διασώζονται και δε χάνονται πολύτιμα στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού των
ανθρώπων, γίνονται συνείδηση, παράδοση, γίνονται η ζωντανή μνήμη του λαού,
που περνά σαν από θεία εντολή από γενιά
σε γενιά και αντέχει στο χρόνο.
Απέναντι από τη βρύση του Αράπη, στον
ίδιο χώρο, είναι η κύρια πύλη της Αγίας
Παρασκευής, μέσα σ’ένα αλσύλιο πανύψηλων ελατοειδών. με προχωρημένο το
σκοτάδι, μόλις και γίνεται αντιληπτή η
εκκλησία από το σκούρο περίγραμμά της.
αθόρυβη, σιωπηλή, χωρίς φωτισμούς επιβάλλεται με το θαμπό εκτόπισμά της και τη
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γοτθικοφανή μεγαλοπρέπειά της.
Από την πλευρά του ιερού της εξωτερικά
μ’ ἐνα μικρό φωτισμό από κοντά διαβάζουμε την εντειχισμένη επιγραφή: «Εδώ
δίδαξε ο Κοσμάς ο Αιτωλός τον πατριωτικό
του λόγο». Τί αναγωγές και συγκρίσεις να
κάνουμε με το σήμερα; Καλύτερα ν’αποφύγεις τον προβληματισμό και να σταθείς σε
ό,τι συνιστά προσωπική στάση και ευθύνη!
Δεν είναι όμως καθόλου εύκολο ν’αποφύγεις και ν’αγνοήσεις έναν επίμονα επιτακτικό γνώριμο «επισκέπτη» που εδώ και
λίγες ώρες ασταμάτητα μας σφυροκοπάει
μυαλό και αισθήσεις με στίχους που όλο
φεύγουνε και όλο επανέρχονται και όλο
πεισματικά αυτοεπαναλαμβάνονται, πότε
ολόιδιοι με τα ίδια λόγια και πότε με άλλα
λόγια, πάντα όμως με το ίδιο περιεχόμενο,
τη φιλοσοφία τους και την ίδια επικαιρότητα από τον Όμηρο μέχρι και τις ημέρες
μας, τουλάχιστον!
Σύγχρονες «συνταγές» του νεωτερικού
μας «πολιτισμού» κάνουν το παν ν’απαξιώσουμε το μήνυμά τους, η «καθυστερημένη»
όμως ανθρώπινη φύση αρνείται να παραιτηθεί από το βιολογικό της ρόλο και τη λειτουργία της, επιμένει, και με το λόγο του
Ποιητή μας το διατυμπανίζει κάθε τόσο στο
Αλφαβητάριο του Παγκόσμιου πολιτισμού
και συχνά-πυκνά μας θυμίζει την αξία του
μηνύματος με «χίλιες» αναφορές στο μνημειώδες έπος του, σε στίχους, όπως:
«Αυτάρ ἐεπεί πόσιος καὶ ἐεδητύος ἐεξ
ερον ἕεντο» Οδ. ξ, 454
(= και τέλος πια σα χόρτασαν καλά με
φαγοπότι)
ή «πλησάμενος δ’ἄάρα θυμόν ἐεδητύος
ήδέ ποτήτος» Οδ. ρ, 603
(=και με φαγί και με πιοτό σα χόρτασε η
καρδιά του)
ή «Πάτροκλος μέν σίτον ἐελών ἐεπένειμε
τραπέζη καλοις ἐεν κανέοισιν, ἀατάρ κρέα
νείμεν «Αχιλλεύς» Ιλ. Ι 216-17
(= Ο Πάτροκλος πήρε σταρόψωμο και το
μοίρασε στο τραπέζι
μέσα σε όμορφα πανέρια. τα κρέατα τα
μοίρασε ο Αχιλλέας.).
και όλες αυτές ενδεικτικά οι αναφορές
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όχι ως «ἔπεα πτερόεντα», αλλά ως ιερή και
απαραβίαστη λειτουργία της ζωής για θεούς και ανθρώπους! Με τον θείο Όμηρο
να ταλανίζει τις αισθήσεις μας και τις αντοχές μας, στο μαγαζί που βρέθηκε μπροστά
μας, χωρίς πολλά ζητούμενα και εξηγήσεις
χωθήκαμε μέσα και στρογγυλοκαθίσαμε!
κι εκεί, σ’ένα ευχάριστο συντροφικό κλίμα, με τα επιτραπέζια, πιάτα και ποτήρια,
άφθονα και γεμάτα και με κάθε ποικιλία,
δεν αφήσαμε τίποτε «παραπονεμένο» και
ύστερα, δεν έμεινε και η παραμικρή αμφιβολία ότι ήμασταν πανέτοιμοι και για το
αυριανό πρόγραμμα. πολύ περισσότερο,
που κει που πήγαινε η ωραία ατμόσφαιρα
να πάρει «δυναμικότερη» συνέχεια, με ψύχραιμη απόφαση τη συγκρατήσαμε, αναβάλλοντάς την για άλλη φορά, το πιθανότερο εκτός του 3ημέρου, και αναχωρήσαμε
μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Το λεωφορείο,
από τη θέση που το αφήσαμε κατεβαίνοντας, μας ξαναπήγε με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα στο δρόμο, και μας άφησε στην πόρτα του ξενοδοχείου. Από κει
και πέρα μας άδραξε μια άλλη βιολογική
ανάγκη, που χωρίς στο παραμικρό το δαχτυλάκι της να κουνήσει, αδιαμαρτύρητα
μας έστειλε στα υπνοδωμάτια. μόλις που
προλάβαμε να ρυθμίσουμε στο κινητό την
αφύπνιση, καλού – κακού, μια και την ευθύνη την είχε αναλάβει, για σιγουριά, η
υπηρεσία του ξενοδοχείου.
Ο νυχτερινός χρόνος, ο χρόνος του
ύπνου αυτή τη φορά ήταν ο συντομότερος,
«χρόνος μηδέν». κύλησε τουλάχιστον ένα
ολόκληρο 8ωρο ύπνου συνεχόμενο, χωρίς την παραμικρή διακοπή, ακόμα και
με την ηχηρή αφύπνιση του κινητού, χωρίς και τις δυσάρεστες συνέπειες από την
μη ενεργοποίηση των αντανακλαστικών,
για την περίπτωσή μου βέβαια. ευτυχώς,
ο καλός συγκάτοικος είχε φροντίσει για
όλα και προπάντων για το κρίσιμο πρωινό
εγερτήριο, και έτσι στην ώρα μας είμαστε
έξω με την καλύτερη διάθεση για το πρόγραμμα της ημέρας, που ξεκινούσε χωρίς
χρονοτριβή…
Το 2ο μέρος στο επόμενο περιοδικό.
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Λαβωμένο μαυρόπευκο στον Σμόλικα
(φωτο Φίλιππος Κουκουτσίλης)
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1

2
1. 30-03-14 ΠΕΤΕΡΝΙΚ
2.
5430-03-14 ΠΕΤΕΡΝΙΚ
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3

4
3. 06-04-14 ΣΟΚΟΛ (φωτο Γιώργος Δαυιδόπουλος)
4.
06-04-14
ΣΟΚΟΛ -(φωτο
Γιώργος- Δαυιδόπουλος)
ΤΕΥΧΟΣ
171, ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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5

6
5. 19-04-14 ΚΟΡΥΦΗ ΔΕΛΦΙ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ
6.
5621-04-14 ΚΟΡΥΦΙ ΠΑΛΟΥΚΙ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ
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7

8
7. 25-05-14 ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ - ΣΕΛΙ
8.
07-06-14
ΣΤΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ
171,ΔΙΑΣΧΙΣΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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9

10
9. 08-06-14 ΓΥΦΤΟΚΑΣΤΡΟ
10.
58 09-06-14 ΜΕΔΟΥΣΑ
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Δελτίο Τύπου
OLYMPUS Ski
Αγώνας Ομάδων Ορειβατικού
Σκι 2014
Με απόλυτη επιτυχία στέφτηκε η 3η κατά σειρά διοργάνωση Olympus Ski Mountaineering
Team Race που περιελάμβανε τον Ομαδικό
Αγώνα του 23ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ορειβατικού Σκι και τον “Open” Ομαδικό
Αγώνα Ορειβατικού Σκι στις 30 Μαρτίου 2014.
Οι αγώνες διεξήχθησαν στον Όλυμπο στην τοποθεσία Βρυσοπούλες στα πλαίσια του προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) υπό την αιγίδα
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ορειβατικού Σκι
(I.S.M.F.). Διοργανωτές ήταν ο Χιονοδρομικός
Ορειβατικός Σύλλογος Ελασσόνας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Ελασσόνας, η ΠΕΔ
Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Λάρισας. Οι
συμμέτοχες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο
και ο αγώνας απέσπασε θετικές κριτικές από
όλους αλλά κυρίως από τον τεχνικό εκπρόσωπο της διεθνούς ομοσπονδίας I.S.M.F. κ. Oriel
Montero, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων,
πως ο Όλυμπος έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο προσεχές μέλλον. Καθοριστική ήταν
η συμβολή και υποστήριξη από το Γενικό Επιτελείο Στρατού – Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων και συγκεκριμένα από τον Υποστράτηγο
Μεσσάρη Φώτιο και τον Διοικητή ΚΕΟΑΧ Ταγματάρχη Δέλγα Βασίλειο καθώς και από την
ΕΜΑΚ Θεσσαλίας. Επίσης, ο Χιονοδρομικός
Ορειβατικός Σύλλογος Ελασσόνας ευχαριστεί
τη κλινική Αγία Φωτεινή και τον κ. Αθ. Καλογερόπουλο για την παραχώρηση του ασθενοφόρου, τους Εθελοντές Έλληνες Διασώστες,
την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, τους ορειβατικούς συλλόγους Δεσκάτης και Καλυβίων
Σπαρμού και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν. Τέλος, να ευχαριστήσουμε τα στελέχη
της Ε.Ο.Ο.Α. που χάραξαν αυτή την εντυπωσιακή διαδρομή στο βουνό και τους αθλητές που
συμμετείχαν σε αυτόν τον ξεχωριστό αγώνα.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων
Ορειβατικού Σκι, Κατηγορία Ανδρών
1) Αρώνης Πλ. (ΕΟΣ Θεσ/κης)-Μωυσίδης Ηρ.
(ΕΟΣ Αχαρνών),
2) Κωστόπουλος Ν.(ΕΟΣ Αχαρνών)-Καλογερόπουλος Γρ. (ΕΟΣ Αχαρνών),
3) Μαργαρίτης Γ.(ΣΟΧ Τρικάλων)– Ράιος Γ.
(ΣΟΧ Τρικάλων).
4) Μαλίζος Νικόλας (ΣΕΟ Θεσσαλονίκης) –
Σπινθάκης Γιώργος (ΕΟΣ Ηρακλείου)
23ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων
Ορειβατικού Σκι, Κατηγορία Γυναικών
1) Μπίκα Δ. (ΕΟΣ Καρπενησίου)-Καλογήρου
Μ.(ΕΟΣ Ιωαννίνων)
2) Φωτεινοπούλου Χρ. (ΕΟΣ Αχαρνών)-Παρασχάκη Συρ. (ΕΟΣ Χανίων).
“Open” Κατηγορία Ανδρών
1) Εξακοϊδης Αρχ.-Μωραΐτης Δ.
2) Καλόγηρος Αλ.-Καλόγηρος Κων.
3) Παπαγεωργίου Σωκ.-Τσαουσίδης Πολ.
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Ντριν, ντριν, ντριν… Τρέχω να προλάβω το
τηλέφωνο.
- Παρακαλώ; Αλήθεια, είναι σίγουρο;
Τα χαμόγελα πάνε κι έρχονται. Ο σύλλογος, μας ενέκρινε τα χρήματα για
τις ανοιξιάτικες Άλπεις. Το βράδυ όλο
στριφογυρνώ, κάνω όνειρα και σκέφτομαι
διαδρομές. Πρώτη φορά Άλπεις, στη Valle
del Sarca, για ανοιξιάτικη προετοιμασία.
- Νώντα σήκω, θα χάσουμε το αεροπλάνο!
4.30 τα ξημερώματα για το αεροδρόμιο,
άγχος, έχω να ανέβω 25 χρόνια αλλά…
τελικά πετάμε.
- Πω, πω, κοίτα Ελένη, τα Απέννινα όρη
στην κεντρική Ιταλία! Μόλις σε δέκα
λεπτά αφ’ ότου φτάσαμε στο Μιλάνο, το
όνειρο για ένα εξτρά ταξιδάκι που είχαμε
προγραμματίσει για Μασσαλία και Βαρκελώνη, σβήνει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν
διαθέσιμα αμάξια για ενοικίαση λόγω
Πάσχα.

Πάσχα
στη Valle
del Sarca
Επαμεινώνδας – Ελένη,
20-04-2014,
Άλπεις-Arco Ιταλίας

Σιωπή επικρατεί ανάμεσά μας. Αλλαγή σχεδίου με τα τηλέφωνα να παίρνουν φωτιά.
Δύσκολη κατάσταση, με σακίδια 60 κιλών
και χωρίς αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο του
Μιλάνου. Τελικά το Ελενάκι προτείνει μία
λύση: Arco, στην κοιλάδα του ποταμού
Sarca. Νώντα, τί λες; Και μέσα στην αναποδιά, θα έχουμε και σπίτι σε μία φίλη μου
20 χιλιόμετρα από το Arco. Βέβαια ο καιρός λέει 10 μέρες καταιγίδες αλλά τρέξε,
θα χάσουμε το τρένο! Πού να καταλάβω
εγώ, στον χαοτικό σταθμό του Μιλάνου,
με τα τρένα τί ακριβώς γίνεται… Και ουφ,
με τα πράγματα να μας έχουν πέσει από τα
χέρια, προλαβαίνουμε το τρένο και απολαμβάνουμε το ταξίδι όσο μπορούμε μέχρι το
χωριό. Η θέα προς τη λίμνη Garda, μαγική.
Το βραδάκι κιόλας, βγαίνουμε για μπυρίτσα
στο γραφικό χωριό και η τύχη άρχισε να μας
χαμογελάει. Δίνει καλό καιρό σε δύο μέρες.
Τα βιβλία παίρνουν φωτιά, πρέπει να διαλέξω διαδρομή αλλά ποια ανάμεσα σε 1000
που έχει όλη η κοιλάδα;
Την επομένη, μετά από δύο λεωφορεία και
4 χλμ. περπάτημα, με τα σακίδια, βρισκόμαστε κάτω από την ορθοπλαγιά. Εκπληκτικό!
Είναι Πάσχα και μετράμε κοντά στα 200
άτομα σε διαδρομές, καθώς περπατάμε για
αυτήν που διάλεξα. “In memoria di Ischia”
500m, VII (R3). 9 σχοινιές αλπικού στυλ,
του Βαυαρού αλπινιστή Heinz Grill. Δενόμαστε, λίγο στρες στην αρχή αλλά και πολλή
όρεξη για σκαρφάλωμα. 1η σχοινιά, δίεδρο
VI. Το βρίσκω σκληρό, τα μέτρα περνάνε και
βρισκόμαστε στην καταπληκτική 2η σχοινιά VII. Η διαδρομή πανέμορφη αλλά πολύ
σοβαρή, τα φρεντς και τα ράν - άουτ πήραν φωτιά. Η Ελένη συνέχεια με βοηθάει
ψυχολογικά, οι σχοινιές περνάνε ευχάριστα
και εγώ ψάχνω τα επόμενα καρφιά. Ρελέ σε
πατάρι και είμαστε στην 8η σχοινιά όπου
βρίσκεται και το βιβλίο της διαδρομής. Κινούμαστε με αργό ρυθμό αλλά με συνεχή ροή. Η τελευταία σχοινιά είναι όμορφη
αλλά δυστυχώς υπάρχουν μόνο 2 βύσματα
στα 45μ. Βγάζουμε τις απαραίτητες φωτογραφίες στην κορυφή, απολαμβάνουμε τη
θέα και στη συνέχεια παίρνουμε το μονοπάτι της επιστροφής που θα μας βγάλει σε
30 λεπτά, στο σημείο που έχουμε αφήσει τα
σακίδια.
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- Ελένη, κάναμε τρεις ώρες. Είμαι πάντα
σχολαστικός σε όλα στο βουνό για να μπορώ να βάζω τους νέους στόχους για την
επόμενη ανάβασή μας.
Το βραδάκι, διαβάζω την ιστορία για την
διαδρομή και κοιτάω στο διαδίκτυο για τον
καιρό. Μα είναι δυνατόν! Ήλιος για τις επόμενες πέντε μέρες!
- Ελένη, τί κάνουμε;
Αποφασίζουμε να σκαρφαλώνουμε όσο
αντέχουμε και να ξεκουραζόμαστε λιγάκι.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι έχουμε και την
κούραση από τα λεωφορεία και το περπάτημα. Κάθε μέρα ξυπνάμε στις 6 το πρωί και
γυρνάμε σπίτι στις 7.30 το βράδυ. Αλλά έτσι
είναι το βουνό, χαλάλι του.
Το μάτι μου πέφτει σε μία σκληρή διαδρομή
με δίεδρα, 15 σχοινιές, του Grill, στην κοιλάδα του Dro. Χωρίς δεύτερη σκέψη, λέμε ναι,
θα προσπαθήσουμε! Προετοιμασία υλικών,
φαγητό και μπυρίτσα με παρέα και νωρίς –
νωρίς για ύπνο.
Όπως πάντα, βρίσκω την πλαγιά, το μονοπάτι και την διαδρομή εύκολα (λόγω πάρα
πολύ καλής μελέτης πριν την εκκίνηση).
Pilastro Indria 600 m. VII-.
Φωτογραφίες και ξεκινάμε. Είναι 10 το πρωί
και το δελτίο καιρού λέει ότι μετά τις 2 το
μεσημέρι θα βρέξει. Δυστυχώς τα δρομολόγια των λεωφορείων δεν μας επιτρέπουν να
ξεκινήσουμε την διαδρομή, όπως κάνουμε
πάντα εμείς, ξημερώματα.
Τα πρώτα μέτρα κυλούν εύκολα αλλά χωρίς
πλακέτες. Συνεχίζω στην 2η σχοινιά «μα είναι δυνατόν», η επόμενη ασφάλεια είναι σε
διαμπερές και τα επόμενα 10 μέτρα με συνεχόμενη δυσκολία στον VI βαθμό. Αργώ. Οι
κινήσεις μου απαλές, αλλά οριακές και ουφ,
ασφάλεια. Συνεχίζω την αριστερή τραβέρσα σε παλιά κορδονέτα, την βρίσκω πολύ
σκληρή, την ασφαλίζω και μετά από ώρα…
πρωτοφανές για εμένα φωνάζω «ρελέεεεεεεε!». Ευτυχώς η Ελένη έρχεται γρήγορα, τα
μέτρα περνάνε και ξεκινάω την 4η σχοινιά
που είναι ένα δίεδρο. Τα φρεντς μπήκαν στο
σπίτι τους, στις μικρές χαραμάδες, το καρυδάκι, το αγαπημένο μου, μπήκε στη σωστή
στιγμή και συνεχίζω στο γλειμμένο δίεδρο.
Οι παλμοί ανεβαίνουν, λάθος τοποθέτηση
σε ένα φρεντ αλλά ευτυχώς το νούμερο 4
που το πήρα τελευταία στιγμή μου χαμογε62

λάει και να πλακέτα στο ένα μέτρο. Συνεχίζω και με τα γόνατα στο ρελέ (σε πατάρι)
ακούω την Ελένη:
- Μπράβο ρε Νώντα!
Της λέω ξεκίνα και παρ’ όλο που το ένα
φρεντ πετάγεται έξω, τα πάει θαυμάσια και
γρήγορα. Οι επόμενες τρεις σχοινιές, μας
κόβουν την ανάσα. Σαθρά πολλά και μεγάλα
αλλά τα αντιμετωπίσαμε όπως έπρεπε. Το
σκίτσο που είχα ήταν ασαφές όμως βρήκα
τη σωστή διαδρομή. Αυτά που άκουγα για
τον ανοίξαντα, δύο βαθμοί κάτω, αληθεύουν και ναι, επιτέλους, βρίσκομαι στο ρελέ.
Συμβούλιο.
Η επόμενη σχοινιά αρνητικό, κόκκινο δίεδρο, με δύο γκολό. Ευτυχώς διάβασα σωστά, αν και τα 12 φρεντς φαντάζουν λίγα
μπροστά στο θηρίο των 50 μέτρων.
- Νώντα, τί διεδράρα ήταν αυτή!
Καταϊδρωμένος στο ρελέ, περιμένω το
Ελενάκι. Προχωράει πολύ όμορφα στα δίεδρα και στις σχισμές, πετάει, αλλά τελικά η
κούραση άρχισε να φαίνεται στα πρόσωπά
μας. Οι επόμενες σχοινιές κυλάνε ομαλά και
στην 13η σχοινιά διαβάζω, σχισμή ώμου με
δύο βύσματα. Την αντικρίζουμε και οι δύο.
Δεν λέμε κουβέντα και δεν συζητάμε φυσικά για φωτογραφίες… Πρόκειται για ένα
γεωμετρικό δίεδρο «καμινάδα» σαν το Γιοσέμιτι. Πραγματικά η σχοινιά των σχοινιών!
Δεν ξέρω τί να πω, πέρασα με πολύ θάρρος τα δύσκολα αλλά φθάνοντας στο ρελέ,
συνάντησα επικίνδυνα σαθρά μεγέθους
τραπεζιού να κρέμονται από πάνω μου. Η
τελευταία ασφάλεια που είχα βάλει προηγουμένως ήταν 10 μέτρα πιο κάτω.
Η Ελένη τα πήγε και πάλι καταπληκτικά και
διαπίστωσε αμέσως την σοβαρότητα όχι της
δυσκολίας αλλά της πλαγιάς του βουνού.
- Άντε, άλλη μια σχοινιά Ελένη και βγήκαμε
αλλά δεν θα βιαστούμε. Ξεκινάω αρματωμένος. Στη σχισμή VI- που συναντάω δεν
βάζω ούτε ένα φρεντ και συνεχίζω. Η Ελένη με στηρίζει χωρίς να μου λέει κουβέντα,
το νιώθω στο βλέμμα της. Ήδη πέρασαν 15
μέτρα, βλέπω το βύσμα, δεν κινδύνευα από
πτώση πέτρας στο ρελέ αν έβαζα ασφάλεια,
οπότε συνέχισα τραβέρσα V+ και βγήκα
μετά από τα 50 μέτρα αυτής της σχοινιάς
στην κορυφή. Περιμένω την Ελένη η οποία
κινείται πιο αργά αλλά σταθερά, βγάζει τις
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τελευταίες φωτογραφίες και βγαίνει στην
κορυφή. 4 το απόγευμα και είμαστε κομμάτια. Ευτυχώς δεν μας έβρεξε. Ακολουθήσαμε με σχολαστικότητα ότι έλεγε στον οδηγό.
Συγχαρητήρια! Ήταν μία από τις απαιτητικές
διαδρομές της ζωής μας και αυτό επαληθεύτηκε όταν την επόμενη μέρα σε συζήτηση που είχαμε με ντόπιους αναρριχητές, μας
είπαν ότι αυτήν την διαδρομή δεν την προτείνουν σε κανέναν. Ο καιρός καλά κρατεί.
- Νωντάκο, σου βρήκα μία διαδρομή για αύριο. Penelope 270m VIII- (S2+).
- Επ, για να δω, τρέχω, αρπάζω τον οδηγό
και ωχ, βαθμός δυσκολίας VIII-, 6 σχοινιές.
Οk θα προσπαθήσουμε και ό,τι γίνει. Μετά
από την συνηθισμένη πλέον ταλαιπωρία με
τα λεωφορεία φτάνουμε στη βάση της ορθοπλαγιάς. 1η σχοινιά, ωχ! Αρνητικό δίεδρο,
55 μέτρα. Παπουτσάκια, φουλ μαγνησία,
σκαρφάλωμα στον 7ο βαθμό. Πέρασα 11 (;;;)
γκολό και γενικά δεν ένιωσα και πολύ καλά
με τις ασφάλειες, μερικές από τις οποίες
ιδιοκατασκευή και ψιλογύριζαν. Ακολουθεί
το Ελενάκι, που σφηνώνει πάλι στα δίεδρα.
Συνεχίζω την, πολύ σκληρή, 2η σχοινιά 7+
και καταϊδρωμένος φθάνω στο ρελέ.
Βρισκόμαστε κάτω από τα αρνητικά της 4ης
σχοινιάς, άντε καλό κουράγιο (δεν μου αρέσουν τα αρνητικά καθόλου). Δύσκολη σχοινιά, οι κινήσεις μας οριακές και ετοιμαζόμαστε για την 6η και τον τελικό αρνητικό τοίχο
χρώματος κόκκινου. Το σκαρφάλωμα ήταν
καταπληκτικό αλλά πολύ σκληρό δυσκολίας VIII-. Πανευτυχείς αλλά και κομμάτια,
μαζεύουμε τα σχοινιά για το μονοπάτι της
επιστροφής.
Την επόμενη μέρα πονάμε παντού μα παντού! Εμ βουνό θέλαμε. Ξεκουραζόμαστε
όσο μπορούμε και ετοιμαζόμαστε. Το δελτίο
καιρού προβλέπει ήλιο με βροχή στις 11 το
πρωί. Ok, μία εύκολη διαδρομή 7 σχοινιών
του Grill. Χμ… Caldo Inverno 300m VI+ (R2).
Η διαδικασία, μας έχει γίνει πια συνήθεια,
λεωφορεία, περπάτημα και άτομα, πολλά
άτομα για την ίδια την διαδρομή. 1η σχοινιά. Τρέχω για να περάσω το νεαρό Ιταλό
που κουβαλούσε πάνω του όλα τα υλικά για
Big-Wall, και με την Ελένη να ακολουθεί
πολύ γρήγορα. 2η σχοινιά, δίεδρο V+ (είπαμε Grill), περνάμε στην επόμενη και πια
τους έχουμε περάσει όλους, νέους, γέρους,

γριές, μπερδεμένα σχοινιά, σαθρά. Η ζέστη
μας επηρεάζει σημαντικά, και η σοβαρότητα
της διαδρομής επαληθεύτηκε στην τελευταία σχοινιά 55 μέτρων όπου αργώ πολύ μα
πάρα πολύ, με υπομονή όμως βγαίνω στην
κορυφή. Το καημένο το Ελενάκι επίσης ζορίστηκε πολύ. Ήρθαμε για μία ξεκούραστη
διαδρομή και βγήκαμε τρομαγμένοι (τραβέρσα γυαλί) και ιδρωμένοι. Τελευταίες
φωτογραφίες και βουρ για βολτίτσα στα μαγαζιά του Arco. Ο καιρός κράτησε, οι επόμενες όμως μέρες, μας βρίσκουν κάτω από τις
ομπρέλες, οπότε βόλτες στο κέντρο του Μιλάνου, μπυρίτσες στο τεράστιο αεροδρόμιο
με φόντο τις Άλπεις και επιστροφή. Η Valle
del Sarca μας άφησε όμορφες αναμνήσεις,
σε πολύ μικρό χρόνο και χαμόγελα. Και τελικά όλο αυτό το μπέρδεμα με το αμάξι που
θα νοικιάζαμε, έγινε αιτία για να ζήσουμε
φανταστικές στιγμές μεταξύ μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον σύλλογο που χάρις σ' αυτόν έγινε πραγματικότητα το όνειρό
μας.
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