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

Γραφεία - Εντευκτήρια

Εξώφυλλο τεύχους 172
Στον παγετώνα λίγο πριν την κορυφή
των Πυρηναίων, Ανέτο
Φωτ.: Μπαλτατζής Θανάσης

Οπισθόφυλλο
Φωτ.: Μποτέλης Λάζαρος

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
Τσιρανίδου Κυριακή

Χορτιάτη - «Νίκος Παπαδόπουλος»,
υψόμετρο 1.000 μ.

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

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

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

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ. 10 Πυρηναία
σελ. 26 50 χρόνια μνήμης
σελ. 35 Τζουμέρκα (β' μέρος)
σελ. 60 Patruille des Glaciers
ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ΣΤΗΛΕΣ
Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Πρόγραμμα Αναρριχητών
Φωτογραφική Γκαλερί

τζουμερκα

PATRUILLE DES GLACIERS
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Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

A/A Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1

22-06-14

ΟΛΥΜΠΟΣ

Κίτρος

2.416

1.296

29

2

29-06-14

ΠΙΝΟΒΟ

Κορφούλα

2.150

1.460

22

3

05-07-14

ΜΟΡΑΒΑ

Κορυφή Μοράβα

1.845

645

48

4

06-07-14

ΛΑΚΜΟΣ

Περιστέρι

2.294

1.081

48

5

13-07-14

ΚΙΣΑΒΟΣ

Κάναλος

1.600

1.300

21

6

20-07-14

ΟΛΥΜΠΟΣ

Ορλιάς

1.235

935

22

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

7 ώρες

21

7

27-07-14

ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ

Βαρβάρα-κορυφή, ΠόροςΣταυρός

8

10-08-14

ΙΤΑΜΟΣ

Ντραγουντέλι

817

817

21

9

15-08-14

ΟΛΥΜΠΟΣ

Μύτικας

2.917

1.917

31

10

24-08-14

ΚΑΤΑΡ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Βαρβάρα, Ολυμπιάδα

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

5 ώρες

20

11

25-08-14

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ

Πάχνες

2.453

1.203

19

12

25-08-14

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

6 ώρες

26

13

25-08-14

ΜΑΡΟΣΙΑ

Κορυφή Μαροσίων

2.022

1.100

6

14

26-08-14

ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ

Πάχνες - Ανώπολη

2.453

1.853

19

15

26-08-14

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

5 ώρες

25

16

27-08-14

ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑ

2.027

1.100

6

17

27-08-14

ΦΑΡΑΓΓΙ ΙΜΠΡΟΥ

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

3 ώρες

47

18

28-08-14

ΔΙΚΤΗ

2.148

1.258

24

19

29-08-14

ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ- ΚΑΡΟΥΜΕΣ- ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΣ

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

5 ώρες

21

20

29-08-14

ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΚΡΩΝ

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

2 ώρες

26

21

29-08-14

ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΚΑΚΙ

Τσεπέλοβο- γεφύρι Πλακίδα

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

3 ώρες

6

22

07-09-14

ΒΙΤΣΙ

Δροσοπηγή , κ. Φαλακρό, Νυμφαίο ΔΙΑΣΧΙΣΗ

5 ώρες

32

23

14-09-14

ΠΙΕΡΙΑ

Αστραποκαμένη Πέτρα

932

36

Κορυφή Τραπεζίτσας
Σπάθι

1.562

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

A/A Ημερ/νία

Χώρα

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1

13-07-14

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

PIRIN

Vichren

2.914

959

4

2

14-07-14

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

PIRIN

Todorka

2.712

762

4

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

PIRIN

Καταφ. Vichren-Demnanitsa
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
(2.084) Bansko

8 ώρες

4

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

PIRIN

Bezbog-Polezhan

563

4

1,208

4

3
4

15-07-14

2.822

5

16-07-14

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

PIRIN

Banderitsa
(2,250)-Kutelo
2,908
(2.908) Koncheto (2,750)

6

17-07-14

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

PIRIN

Yavorov Kamenitsa (2.726)

2,726

1,576

4

7

21-07-14

ΑΝΔΟΡΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

Pic del l’Estanyo

2.917

1.146

26

8

23-07-14

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

ANETO

3.404

1.619

21

9

23-07-14

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

Route de las Cascadas

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

5 ώρες

22

10

25-07-14

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΥΡΗΝΑΙΑ

Cola de Caballo

ΔΙΑΣΧΙΣΗ

5 ώρες

40

ΡΩΣΙΑ

ΚΑΥΚΑΣΟΣ

10
Elbrus
5.642
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ"
- ΣΕΟ 3.442
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

112

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Aρ.
Σχοινιών

Α/Α

Ημερομηνία

Περιοχή

Διαδρομή

Υ.Δ.

Β.Δ.

Σχοινοσυντροφιά

1

06/07/14

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

alfred

16

VII-

Αμοιριδης Νικος

2

06/07/14

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

malvina

22

IV+

Αμοιριδης Νικος

3

06/07/14

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

octapus

25

IV-

Αμοιριδης Νικος

4

06/07/14

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

ανω πλοκαμι

25

IV-

Αμοιριδης Νικος

5

06/07/14

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

κατω πλοκαμι

25

IV-

Αμοιριδης Νικος

6

06/07/14

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

malvina

22

IV+

Τριαναφυλλενια Μιχου

7

06/07/14

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

octapus

25

IV-

Τριαναφυλλενια Μιχου

8

06/07/14

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

ανω πλοκαμι

25

IV-

Τριαναφυλλενια Μιχου

9

06/07/14

Λουτρά Αγίας Παρασκευής

jurgen

20

IV+

Τριαναφυλλενια Μιχου

10

27/07/14

Ζιλνια Ολυμπου

ξεχασμενη

170

VII-

Αμοιριδης Ν.-Σκουτελης Π.(Ε.Ε.)

11

10/08/14

Στεφανι Ολυμπος

ματι

130

VI-

Ευθυμιαδης κ- Αμοιριδης Ν(Ε.Ε.)

12

13/07/14

Σκολιο Ολυμπος

των μπαμπανιδων

350

VI+

Τσαβδαρης Ν.Καμαροπουλος ζ(Ε.Ε)

ΟΑΛΘ

13

20/07/14

Στεφανι Ολυμπος

Νεφελη

130

VII+

Τσαβδαρης Ν.Καμαροπουλος ζ(Ε.Ε)

ΟΑΛΘ

14

22/06/14

Αδραχτι Μετεωρα

μεταξωτη κλωστη

50

VII-

Τσαβδαρης Ν.Πολατσιδου Χρ.

ΟΑΛΘ

15

10/08/14

Τρικαλα πυλη

per te ib

25

7a+

Τσαβδαρης Νικος

16

10/08/14

Τρικαλα πυλη

MAUVAISE HABITUT

25

7a+

Τσαβδαρης Νικος

17

03/05/14

Μετεωρα

χορος των αυγων

170

VI

Στρατος Αθ.,Παπαδοπουλου Α.,Θεοδωρου Π.

18

03/05/14

Μετεωρα

Πιλιε της βροχης

140

V+

Στρατος Αθ.,Παπαδοπουλου Α.,Θεοδωρου Π.

19

04/05/14

Μετεωρα

Στενος τοιχος

220

V+

Στρατος Αθ.,Παπαδοπουλου Α.,Θεοδωρου Π.

20

04/05/14

Μετεωρα

κοψη αναπαυσα

Στρατος Αθ.,Παπαδοπουλου Α.,Θεοδωρου Π.

21

24/05/14

Μετεωρα

νοτιοδυτικη κοψη φυλακα

Στρατος Αθ.,Παπαδοπουλου Α.,Θεοδωρου Π.

22

25/05/14

Μετεωρα

δρομος των ταξιδιωτων

Στρατος Αθ.,Παπαδοπουλου Α.,Θεοδωρου Π.

23

26/05/14

Μετεωρα

κοψη παντοκρατωρα

130

VII

Στρατος Αθ.,Παπαδοπουλου Α.,Θεοδωρου Π.

24

31/08/14

Όλυμπος

comoci-esher(Στεφανι)

200

IV

Στρατος Αθ.,Παπαδοπουλου Α.,Σταθοπουλος Γ.

25

19/07/14

Μετεωρα

ισιδωρα

120

VI-

Ρουσσος Μ ΠαπαμαυρουδηςΔ

ΟΑΛΘ

26

20/07/14

Μετεωρα

Δ.Κοψη παντοκρατωρα

130

VI-

Ρουσσος Μ ΠαπαμαυρουδηςΔ

ΟΑΛΘ

27

19/07/14

Μετεωρα

Ενδιαμεσο βαρομετρικο
Υψηλο

V+

Ρουσσος Μ ΠαπαμαυρουδηςΔ

ΟΑΛΘ

28

20/07/14

Μετεωρα

παραθυρο με θεα

V+

Ρουσσος Μ ΠαπαμαυρουδηςΔ

ΟΑΛΘ
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Πολιτιστικά
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Σ.Ε.Ο. συγχαίρει το μέλος του συλλόγου, Μίχου Τριανταφυλλένια, για
τις υψηλές της επιδόσεις στον διάπλου Θασοπούλας – Κεραμωτής (2η
θέση) και επίσης στον διάπλου της λίμνης Πλαστήρα (2η θέση).
Της ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενα
OKTΩΒΡΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 20.30
«Συμπληρώματα διατροφής – Πόσο σημαντικά είναι».
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 20.30
Tο ποδήλατο σαν μέσο μεταφοράς, αναψυχής αλλά και.... βιοπορισμού.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 20.30
Ανέστης Γιαννικόπουλος. Εντυπώσεις από την εκδρομή στα Πυρηναία 2014.
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 20.30
H Μόνικα Σμίτ παρουσιάζει το βιβλίο της.
Μετά απο μιά ασθένεια που την καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι, η συγγραφέας
αναγκάζεται να αναθεωρήσει τις αξίες της στη ζωή.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 20.30
«Πιστοποίηση αναρριχητικών υλικών βάσει των προδιαγραφών της UIAA”.
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 20.30
Ανέστης Γιαννικόπουλος. Εντυπώσεις από την εκδρομή στην Κρήτη.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

4

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 20.30
Ανατολή Ασαρίδου. Εντυπώσεις από την εκδρομή
στο Βιετνάμ.

ΔΩΡΗΤΕΣ

28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 20.30
Ανέστης Γιαννικόπουλος. Εμπειρίες από την
αποστολή του Σ.Ε.Ο. στον Καύκασο.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Σαμαράς Νίκος, 20€

1. Βινάντ Φρανσουάζ
2. Μαυρίδου Μαρία
3. Φρούτης Θεόδωρος

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ε.Ο.Ο.Α 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (900 ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΩ)

ΚΕΦ
1
1

Ε.Ο.Σ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

72

2

Ε.Ο.Σ ΑΧΑΡΝΩΝ

86

3

Σ.Ε.Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

228

4

Ο.Α.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

145

5

Ε.Ο.Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

77

6

Ε.Ο.Σ ΧΑΝΙΩΝ

7

Ε.Π.Ο.Σ ΦΥΛΗΣ

ΚΕΦ
2

ΚΕΦ
3

ΚΕΦ
4

ΚΕΦ
5

ΚΕΦ
6

ΚΕΦ
7

ΚΕΦ
8

ΣΥΝΟΛΟ
1900

122

128

1020

558

157

408

352

153

22

190

56

1424

79

415

176

199

160

18

32

1307

492

184

238

64

12

75

1210

121

638

176

70

68

24

1174

125

188

385

104

140

60

64

1066

142

99

449

274

24

28

1016

ΚΕΦ
8

ΣΥΝΟΛΟ

B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΑΠΟ 500 ΕΩΣ 899 ΒΑΘΜΟΥΣ)

ΚΕΦ
1

ΚΕΦ
2

ΚΕΦ
3

ΚΕΦ
4

ΚΕΦ
5

ΚΕΦ
6

ΚΕΦ
7

1

Ε.Ο.Σ ΑΘΗΝΩΝ

13

59

799

871

2

Α.Ο.Σ

178

26

517

721

3

Π.Ο.Α

97

221

107

4

Ε.Ο.Σ ΠΑΤΡΩΝ

54

5

Ε.Ο.Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

122

6

Ε..Ο.Σ ΞΑΝΘΗΣ

60

7

Ε.Ο.Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

39

75

144

16

94

8

Ο.Λ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

56

29

338

60

19

55

175

46

702

549

25

50

678

222

50

60

56

426
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Πολιτιστικά
Aποχαιρετισμός στην Νίκη Παπαδοπούλου

Σ

ε λίγο χρόνο, μόλις έξι μήνες, από την απώλεια του επίτιμου προέδρου του
συλλόγου μας Νίκου Παπαδόπουλου, είχαμε και την απώλεια της λατρευτής του συζύγου, Νίκης. Απρόσμενος ο θάνατός της, μια και τη θεωρούσαμε
υγιή μέχρις ότου μπήκε στο νοσοκομείο με προβλήματα που δεν φαίνονταν για
σοβαρά και όμως αυτά έφεραν το τέλος της. Η γλυκιά Νίκη έφυγε αθόρυβα, όπως
διακριτικά και αθόρυβα έζησε. Δεν χρειάστηκε να φέρει αναστάτωση στη ζωή κανενός, να βγάλει τους γύρω της από το καθημερινό τους πρόγραμμα, να τη φροντίσουν, που σίγουρα με χαρά θα το έκαναν οι δικοί της. Όπως έζησε έτσι και έφυγε.
Αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, δίνοντας και μη απαιτώντας. Και η αποχώρησή
της από τον κόσμο αυτό είχε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της. Αυτή ήταν
μια βαθιά της επιθυμία; Ποιος ξέρει; Πάντως όλο το σύμπαν συνωμότησε ώστε
και ο θάνατός της να συνάδει με τον τρόπο που πορεύτηκε και έζησε σ’ αυτόν τον
κόσμο, διακριτικά και αξιοπρεπώς.
Παρούσα πάντα σ’ όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου, ακόμα και όταν ο σύζυγός
της για κάποιο λόγο διαφωνούσε μ’ αυτές, ήταν εκεί συνδετικός κρίκος, παραβλέποντας μικροδιαφορές και μικρότητες. Ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό μυαλό, ήξερε
να ξεχωρίζει το μικρό και ασήμαντο, να το βάζει στην άκρη και να κρατά την ουσία
αναγνωρίζοντας καλόβουλα τη διάθεση άλλων, την προαίρεσή τους που κάποιες
φορές χανόταν στην πορεία και εξέλιξη των πραγμάτων που έδειχναν τέρματα και
προορισμούς που δεν είχαν καμία σχέση με τους αρχικούς, τους πραγματικούς.
Φρόντιζε να πλησιάζει τους καινούργιους στο σύλλογο και όσους λόγω χαρακτήρα
φαίνονταν να μη νιώθουν και τόσο άνετα ή δυσκολευόταν να προσαρμοστούν. Η
πρόθεσή της να τους χαλαρώσει για να ζήσουν και ευχαριστηθούν τις προσφορές
του συλλόγου, όχι να αποκομίσει λόγια που θα σχολιαστούν παραπέρα σ’ άλλο κύκλο, μ’ άλλα πρόσωπα, να βγουν συμπεράσματα που θα μεταφερθούν και ……πάει
λέγοντας. Καμιά τέτοια πρόθεση, ούτε για αστείο. Μακριά απ’ την ίδια όλα αυτά.
Ένα ακόμη στοιχείο που με εντυπωσίαζε προσωπικά, ήταν και ο τρόπος που ντυνόταν. Απλό το ντύσιμό της πάντα, ποτέ κραυγαλέο που να επιζητά να ξεχωρίσει
και να τραβήξει τα βλέμματα, πάντα όμως, ανάλογα με την περίσταση. Ακόμα και με
το ντύσιμό της φρόντιζε να σέβεται το τιμώμενο πρόσωπο ή το γεγονός στο οποίο
παρίστατο να μην το υποβαθμίζει.
Η ορειβασία ήταν ένας χώρος στον οποίο δρούσε κυρίως ο σύζυγός της, τον αγα6
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πούσε όμως, τον χώρο αυτό και η ίδια και νοιαζόταν ουσιαστικά για την πορεία και
το μέλλον του συλλόγου εξίσου με το σύζυγό της. Η συμμετοχή, η επίδραση και η
επιρροή της ήταν καταλυτική. Ήρεμη, ήπια, χαμηλών τόνων, ποτέ δεν την ακούσαμε να φωνάζει, δεν την είδαμε να νευριάζει, αντίθετα πάντα ήξερε, είχε το δικό της
τρόπο, να κατευνάζει τα πνεύματα και προπάντων να ηρεμεί το σύζυγό της και να
του δείχνει και την άλλη πλευρά των πραγμάτων που οι αυξημένες ευθύνες του τον
έκαναν κάποιες φορές να παραβλέπει.
Στάθηκε επάξια στο πλευρό του Νίκου Παπαδόπουλου απ’ όλες τις απόψεις. Τον
φρόντισε στα τελευταία του, με τα μακροχρόνια προβλήματα υγείας που είχε, με
τρόπο που καλύτερος δε γινόταν, αλλά και ως σύζυγος προέδρου ορειβατικού συλλόγου στάθηκε στο ύψος και στο βάθρο που άρμοζε. Δεχόταν πρόθυμα στο σπίτι
της όλους όσους είχαν τη διάθεση να επισκεφθούν τον Πρόεδρο, απλά μέλη ή
μέλη του Δ.Σ. και πάντα είχε μια καλή κουβέντα για να εξομαλυνθούν τα πράγματα
και να φωτιστεί το έργο και η καλή διάθεση όσων εργάζονταν για το σύλλογο. Το
ανοιχτό της μυαλό έλεγε ότι αυτό ήταν για το καλό του ίδιου του συζύγου της, μια
και γνώριζε πολύ καλά την αγωνία του για το μέλλον του Συλλόγου.
Εκτός από την ορειβασία, που ήταν ένας χώρος που συμμετείχε μαζί με το σύζυγό
της, είχε και τα δικά της, ιδιαίτερα, ξεχωριστά ενδιαφέροντα. Ήταν μέλος χορωδίας
και το απολάμβανε πολύ. Την είχαμε ακούσει πολλές φορές να μιλά με ενθουσιασμό γι’ αυτή της τη δραστηριότητα και τις ευχάριστες εμπειρίες που αποκόμιζε. Την
ικανοποιούσε που σε μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, τριγυρνούσαν κυρίως στην Άνω Πόλη και τραγουδούσαν χαρίζοντας ένα ευχάριστο ξάφνιασμα στους
κατοίκους της περιοχής και τους περαστικούς. Μιλούσε με πάθος για όλα αυτά που
έδειχνε πόσο πολύ το απολάμβανε. Αλλά και τα μέλη της χορωδίας την τίμησαν
ιδιαίτερα και της έδωσαν το τελευταίο «χαίρε».
Μια τέτοια προσωπικότητα τι πιο φυσικό από το να χαίρει την εκτίμηση και
προπαντός την αγάπη των οικείων της. Και οι ανιψιές της μ’ ένα συναισθηματικά
φορτισμένο λόγο έδειξαν πόση αδυναμία της είχαν και ότι στη ζωή αυτή δεν της
έλειψαν και τα παιδιά. Αν μπορούσε ν’ ακούσει την ανιψιά της, σίγουρα θα ένιωθε
ικανοποίηση και υπερηφάνεια. Έφυγε από το μάταιο τούτο κόσμο γεμάτη απ’ όλες
τις απόψεις.
Θα σε θυμόμαστε.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Ευδοκία Δέγκα
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Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΥ ΑΡΧΑΡΙΩΝ 2014
(Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου μιας Σχοινιάς σε
Οργανωμένο Πεδίο Αναρρίχησης Βράχου)

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 , 20:30 [ ΓΡΑΦΕΙΑ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ]
Έναρξη Σχολής, Συνάντηση Μαθητών-Εκπαιδευτών, Ανάλυση προγράμματος.
Σάββατο 11 Οκτωβρίου [ ΑΝΑΡΡ. ΠΙΣΤΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ «ΦΑΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ» ]
Τεχνικές Αναρρίχησης. Βασική στάση σώματος στην Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου. Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος).
Κυριακή 12 Οκτωβρίου
Εξοπλισμός. Κόμποι και οι εφαρμογές τους. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (TOP ROPE).
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου [ ΓΡΑΦΕΙΑ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ]
Εισαγωγή στην αναρρίχηση. Αναρριχητικός εξοπλισμός και η χρήση του. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς. Ιστορία της αναρρίχησης. Ανάγνωση αναρριχητικών οδηγών.
Σάββατο 18 Οκτωβρίου [ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΑ PXP ]
Χειρισμοί σχοινιών (Περίπτωση μονού σχοινιού), Τοποθέτηση ασφαλειών, Πτώσεις,
Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας).
Κυριακή 19 Οκτωβρίου [ ΑΝΑΡΡ. ΠΙΣΤΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ «ΦΑΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ» ]
Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m, Αναρρίχηση επικεφαλής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας
και Αναρρίχησης:
• Αίτηση εγγραφής με 2 φωτογραφίες
• Πιστοποιητικό υγείας από παθολόγο ή καρδιολόγο μόνο (6μήνου)
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
• Φωτοτυπία δελτίου μέλους συλλόγου. (από τον σύλλογο)
8
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Στο Λούκι του Μύτικα

Σάββατο 1 Νοεμβρίου [ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ]
Προετοιμασία και εκτέλεση αναρριχητικών διαδρομών, Οργάνωση ραπέλ
ΘΕΩΡΙΑ : Οργάνωση ρελε, στοιχεία αυτοδιάσωσης.
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Προετοιμασία και εκτέλεση αναρριχητικών διαδρομών πολλαπλών σχοινιών.
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου [ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ]
Πρώτες Βοήθειες και αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
Σάββατο 22 Νοεμβρίου [ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ]
Αναρρίχηση διαδρομών επικεφαλής. Χρήση ημιαυτόματων συσκευών ασφάλισης (gri – gri).
Κυριακή 23 Νοεμβρίου [ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΛΑΪΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ]
Μέθοδος ασφαλούς επιστροφής από διαδρομές. Χρήση gri-gri.
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου [ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ]
Εισαγωγή στην αθλητική αναρρίχηση. ΘΕΩΡΙΑ : Βασικές αρχές της προπόνησης.
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου [ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ]
Εξετάσεις αποφοίτησης Σχολής Αρχαρίων Αναρρίχησης Βράχου.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΕΛΗΣ

Εκπαιδευτής Ορειβασίας Αναρρίχησης
Οδηγός Βουνού HMGA

Τηλ. 6948 043655, e-mail: meteora.guide@gmail.com

[ Κόστος σχολής 270 € ]
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Πυρηναία

Η αρχαιότερη οροσειρά της δυτικής Ευρώπης,
πιο παλιά και από τις Άλπεις.
Γεμάτη θρύλους, μύθους και ιστορία.

10

Εδώ, στην ιβηρική χερσόνησο, βρέθηκε ο Ηρακλής κατά τον δέκατο άθλο του, κυνηγώντας
τα βόδια του Γηρυόνη. Σ’ αυτή την περιοχή κατοικούσαν Κέλτες και βασιλιάς τους ήταν ο
Βέβρυξ ο οποίος είχε μια πολύ όμορφη κόρη, την Πυρήνη. Πιωμένος ο Ηρακλής και καταστρατηγώντας τους άγραφους νόμους της φιλοξενίας, πρώτα αποπλάνησε την παρθένα
κόρη και στη συνέχεια έφυγε για να κλέψει τα βόδια του τρικέφαλου γίγαντα Γηρυόνη. Η
Πυρήνη στο μεταξύ γέννησε ένα τέρας και ντροπιασμένη και τρομοκρατημένη κατέφυγε
στα απρόσιτα βουνά που σήμερα αποτελούν την οριογραμμή μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας,
όπου τελικά κατασπαράχθηκε από τα άγρια θηρία. Ο Ηρακλής όταν επέστρεψε και έμαθε τι
συνέβη, της έστησε τύμβο με θεόρατους βράχους στην ψηλότερη κορυφή. Έκτοτε τα βουνά
αυτά ονομάζονται Πυρηναία για να θυμίζουν το τραγικό τέλος της πριγκίπισσας Πυρήνης
που θαμπώθηκε από τον ακαταμάχητο σε όλους τους τομείς ημίθεο συμπατριώτη μας.
Στα ισπανικά Πυρηναία επέλεξε να εκδράμει ο ΣΕΟ Θεσσαλονίκης το φετινό καλοκαίρι.
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Η

επιλογή όμως του αεροπλάνου ως
μέσου μεταφοράς μέχρι την Βαρκελώνη, είχε τα προβληματάκια της…
μας ανάγκασε να χωριστούμε σε δυο
ομάδες. Στις 4 το πρωί, άγρια χαράματα, συγκεντρώνεται η πρώτη ομάδα στο αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης για να πετάξει, με την Alitalia,
μέσω Ρώμης. Η δεύτερη ομάδα θα ακολουθήσει δυο ώρες αργότερα με την Lufthansa
μέσω Μονάχου. Κοινός προορισμός και των
δύο η Βαρκελώνη μια πολύβουη, ζωντανή και
κοσμοπολίτικη πόλη 3,2 εκατ. κατοίκων στις
ακτές της δυτικής μεσογείου, πρωτεύουσα
της αυτόνομης ισπανικής επαρχίας της Καταλονίας των 7 εκατ. κατοίκων. Το ημερολόγιο γράφει Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 και ο
υδράργυρος στα ύψη.
Στο αεροδρόμιο μας περιμένει η Ιωάννα, η
ισπανόφωνη Ελληνίδα ξεναγός μας η οποία
μας οδηγεί με το ναυλωθέν μέσω διαδικτύου
λεωφορείο στο ξενοδοχείο, δυο βήματα από
την Placa Espanya, την δεύτερη μεγαλύτερη
πλατεία της Βαρκελώνης μετά την Catalunya.
Μέχρι να έρθει και η δεύτερη ομάδα στις 6 το
απόγευμα, έχουμε όλο τον χρόνο στη διάθεσή
μας για μια βόλτα στην όμορφη πόλη. Όλοι
οι δρόμοι καταλήγουν στον πολυσύχναστο
πεζόδρομο La Rampla, όπου φθάνουμε με
το παλιό χωρίς κλιματισμό μετρό, πλημμυρισμένοι στον ιδρώτα. Επικρατεί το αδιαχώρητο και έτσι επιλέγουμε μέσα από τα σοκάκια
της παλιάς πόλης
να κατευθυνθούμε
στην Γοτθική συνοικία. Τρώμε άπειρα «τάπας» (φέτες
ψωμιού με ότι μπορεί να φανταστεί
κανείς επάνω τους)
συνοδευόμενα από
μπύρες και χορτάτοι πια χαζεύουμε
στην Placa de la
Seu μπροστά στον
καθεδρικό ναό της
πόλης, τους ανθρώπινους πύργους ή
καστέλ που σχηματίζουν διαδοχι-
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κά ομάδες νεαρών οι λεγόμενες κόλιες και
οι οποίες απαρτίζονται από εκατό και πλέον
άτομα. Τα καστέλ φθάνουν τους πέντε ορόφους και στην κορυφή, την αγκούλια ανεβαίνουν μικρά παιδιά με κράνη που αφού χαιρετίσουν ξεκινά η αποδόμηση του πύργου δίχως
βέβαια να καταρρεύσει. Οι ανθρώπινοι αυτοί
πύργοι λες και προσομοιάζουν με τα δύο υψίκορμα πέτρινα κωδωνοστάσια του γοτθικού
καθεδρικού ναού απέναντί μας. Στα διαλείμματα, οργανοπαίχτες και χορευτές, ντυμένοι
με παραδοσιακές εθνικές ενδυμασίες, στροβιλίζονται στους ρυθμούς παλιών καταλανικών
σκοπών. Έτσι είχα την ευκαιρία να απολαύσω
τον παραδοσιακό χορό sardana που ήταν
απαγορευμένος στα χρόνια του δικτάτορα
Φράνκο (όπως και η ίδια η καταλανική γλώσσα) και τον χορό με τα ραβδιά, «bastones»,
που χορεύονταν ήδη από τον 12ο αιώνα.
Στην επιστροφή, σε ένα βαγόνι του μετρό,
με διπλαρώνουν τρεις τσιγγάνες και ενώ η
μια με απασχολεί ρωτώντας για την ώρα, η
άλλη προσπαθεί να μου κλέψει το πορτοφόλι με τα χρήματα της εξόρμησης. Ευτυχώς,
αντιλαμβάνομαι εγκαίρως την κομπίνα και
απομακρύνομαι σε απόσταση ασφαλείας. Με
έλουσε κρύος ιδρώτας στην σκέψη ότι θα μου
έκλεβαν τα χρήματα του Συλλόγου.
Την Κυριακή το πρωί συναντιόμαστε για πρώ-

Έξω από την Sagrada Familia στη Βαρκελώνη.
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Ανάμεσα στις αζαλέες προς το καταφύγιο Renclusa.
τη φορά όλοι μαζί στην ευρύχωρη αίθουσα
πρωινού του ξενοδοχείου με το δροσερό αίθριο. Εκεί μαθαίνουμε ότι η δεύτερη ομάδα
κατά την αναμονή της στο Μόναχο, επισκέφθηκε την «Μαρίεν πλατς» την κεντρική πλατεία της πόλης όπου είχε την τύχη να απολαύσει ανάμεσα στις μπίρες και τα λουκάνικα ένα
φαντασμαγορικό «gay parade». Ευτυχώς γύρισαν όλοι εγκαίρως και χωρίς απώλειες στο
αεροδρόμιο. Τα σχόλια του τύπου “Μπουτάρη
ερασιτέχνη” περίσσεψαν…
Στο 60θέσιο υπερπολυτελές λεωφορείο (με
wifi παρακαλώ) απλωθήκαμε κατά βούληση
και μετρηθήκαμε 44 ορειβάτες συν την Ιωάννα που θα μας συνοδέψει σε όλο το ταξίδι.
Πρώτος προορισμός η Ανδόρα.
Το λιλιπούτειο πριγκιπάτο της Ανδόρας με
έκταση 468 τετρ. χλμ. είναι λίγο μεγαλύτερο
από τη Ζάκυνθο και έχει πληθυσμό 85.000
κατοίκους, οι οποίοι έχουν το παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας με προσδόκιμο ζωής 82,58
χρόνια. Σκαρφαλωμένο στα καταλανικά Πυρηναία με ελάχιστο υψόμετρο τα 870 μ. και
ψηλότερη κορφή το Coma Pedrosa στα 2946
μ. το πριγκιπάτο υφίσταται από το 1278 και
σήμερα είναι πλέον κοινοβουλευτική δημοκρατία με την προεδρία να μοιράζονται σύμφωνα με την παράδοση οι εκπρόσωποι του

προέδρου της Γαλλίας και του επισκόπου του
Urhel. Από την σύστασή του ακόμη οι ορεσίβιοι κάτοικοί του ασχολήθηκαν με το επικερδές επάγγελμα του λαθρέμπορου. Αργότερα
το πριγκιπάτο έγινε ο παράδεισος των αφορολόγητων και του μαύρου χρήματος, ώσπου
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση το υποχρέωσε
να βάλει δασμούς (σήμερα ο Φ.Π.Α. είναι 4.5%).
Ήταν πια μεσημέρι όταν φτάσαμε στην πρωτεύουσα της Ανδόρας, την Ανδόρα λα Βέγια,
με πληθυσμό 20,000 κατοίκους. Στη ρεσεψιόν
του ξενοδοχείου, μας υποδέχονται με την ελληνική σημαία και προσφέροντάς μας αφρώδη οίνο. Ο κεντρικός δρόμος είναι γεμάτος με
ανοικτά, αν και Κυριακή, καταστήματα όλων
των ειδών (φτηνά ήταν μόνο τα τσιγάρα, τα
ποτά και ορισμένα ηλεκτρονικά). Οι περισσότερους ορειβάτες τα επισκέπτονται μάλλον
από περιέργεια παρά από διάθεση αγοράς.
Κάποιοι λίγοι προτίμησαν τα ιαματικά λουτρά
στο παρακείμενο γυάλινο φουτουριστικό spa
Caldea με όψη καθεδρικού ναού που διαθέτει
το θερμότερο νερό της Ευρώπης (αναβλύζει
στους 68οC) και γύρισαν στο ξενοδοχείο κατενθουσιασμένοι.
Δευτέρα πρωί και ο ουρανός μουντός με
ψιλόβροχο. Ζωσμένοι τα ορειβατικά μας ξεκινάμε με το λεωφορείο για τα Πυρηναία
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της Ανδόρας. Μετά την κωμόπολη El Serat
στρίβουμε δεξιά και σύντομα φθάνουμε στο
κέντρο πληροφοριών του εθνικού δρυμού
Sorteny στα 1771 μ. Περπατάμε με ψιλόβροχο σε βατό χωματόδρομο ως το μικρό αλλά
όμορφο καταφύγιο Estany στα 1960 μ. Από
εκεί ξεκινά το «μονοπάτι των αζαλεών» όπως
αποκαλείται και όντως είναι γεμάτο ανθισμένα ροδόδενδρα. Τα νερά τρέχουν άφθονα
δημιουργώντας χείμαρρους και καταρράκτες,
ενώ λουλούδια κάθε είδους και χρώματος
συνθέτουν ένα ατέλειωτο πανέμορφο χαλί.
Μετά από μεθυστική πορεία δυο ωρών φθάνουμε στα 2,240 μ. όπου βρίσκεται η αλπική
λίμνη Estany. Πάνω από τη λίμνη μαζεύονται
άγρια σύννεφα που μας κρύβουν την θέα στις
απότομες κορφές. Το μονοπάτι τραχύ γεμάτο
βράχια, ανεβαίνει απότομα προς την δεύτερη
ψηλότερη κορφή της Ανδόρας, την Pic de l’
Estanyo στα 2,917 μ. που οριοθετεί τα σύνορα με την Γαλλία. Οι πρώτοι που φθάνουν στη
λίμνη συνεχίζουν για την κορυφή. Σύντομα
χάνονται μέσα στα σύννεφα και ο αέρας και
το κρύο τους δυσκολεύουν, αλλά κατακτούν
την κορυφή και γυρίζουν στο καταφύγιο νικητές και επευφημούμενοι από την υπόλοιπη
ομάδα. Επιστρέφουμε στο λεωφορείο γεμάτοι μοναδικές εικόνες από την πρώτη μας
επαφή με τα Πυρηναία. Το βράδυ δοκιμάζουμε τα εδέσματα της Ανδόρας που μάλλον μας
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φαίνονται βαριά και ταιριάζουν περισσότερο
σε ορεσίβιους.
Δευτέρα 21 Αυγούστου και αφήνουμε την
Ανδόρα με αίθριο καιρό για την Αραγονία.
Προορισμός μας το χωριό Benasque. Μικρή
στάση για καφέ στο χωριό Sort, που θεωρείται η Μέκκα του ισπανικού Λόττο. Η ιστορία
του άσημου κατά τα άλλα αυτού χωριού που
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Noguera
Pallaresa ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, όταν
ο πρώτος αριθμός του Λόττο έπεσε σε πρακτορείο του χωριού. Η τύχη συνεχίστηκε και
ξανάπεσε ο πρώτος αριθμός στο ίδιο πρακτορείο. Η φήμη του εξαπλώθηκε παντού και
πλήθος κόσμου από όλη την Ισπανία συνέρρεε εκεί για να προμηθευτεί δελτία με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο πρακτορείο να πουλά
τα περισσότερα δελτία σε όλη τη χώρα και ο
ιδιοκτήτης του να έχει γίνει πάμπλουτος (διαθέτει για τις μετακινήσεις του ιδιωτικό ελικόπτερο).
Συνεχίζουμε για το Benasque που βρίσκεται
στον εθνικό δρυμό της Αραγονίας Posets Maladeta, όπου δεσπόζει το ψηλότερο βουνό
των Πυρηναίων Aneto με υψόμετρο 3,404
μ. Εδώ χωρίζουν οι ομάδες. Η περιπατητική
ομάδα βολεύεται στο ξενοδοχείο, ενώ η ορειβατική τακτοποιεί στα σακίδια τα απαραίτητα
για την ανάβαση στο Aneto. Σε λίγο καταφθάνει και ο Bernardo, ο οδηγός βουνού,
που θα μας συντροφεύσει τις δυο επόμενες
μέρες. Μαζί μας και η Ιωάννα σε ρόλο μεταφράστριας, αφού έχει κερδίσει επάξια μια
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To καταφύγιο Renclusa.
Ανδόρα. Η λίμνη Estany. (κάτω)
Ανεβαίνοντας για την κορυφή Pic de l' Estanyo στα 2917 μ. (αριστερά)
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Το πέρασμα του Μωάμεθ στο Ανέτο.
θέση στην ορειβατική ομάδα μετά την επιτυχή
χθεσινή της ανάβαση στο Pic de l’ Estanyo.
Είκοσι τρία άτομα ξεκινάμε από τo parking
του εθνικού πάρκου στα 1680 μ. και διασχίζουμε την κοιλάδα Pleta de la Sarra ως το
ξενοδοχείο Hospital de Benasque. Αριστερά
μας κυλάει το ποτάμι Rio de Benasque τροφοδοτούμενο από πλήθος καταρρακτών που
πέφτουν σ’ αυτό από τα βουνά Gorgutes και
Puerto Viejo που οριοθετούν τα σύνορα με
την Γαλλία. Σύντομα αφήνουμε τον χωματόδρομο που οδηγεί στο κλασσικό μονοπάτι για
το καταφύγιο και μπαίνουμε στο παρθένο δάσος. Ανεβαίνουμε την απότομη πλαγιά ανάμεσα στα ανθισμένα ροδόδενδρα, τρομάζοντας
τις απειράριθμες μαρμότες (είδος τρωκτικού,
ελλην. αρκτόμυς ο ορεινός) που έσπευδαν να
κρυφτούν στα λαγούμια τους σκούζοντας. Η
επίπονη ανάβαση έληξε όταν ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά στο καταφύγιο Renclusa
στα 2145 μ. Το διώροφο πέτρινο κτίσμα ήταν
κατάμεστο, αλλά επικρατούσε υποδειγματική τάξη. Οι κουκέτες ήταν αριθμημένες και
το εξαιρετικό δείπνο περιελάμβανε σούπα,
μοσχαράκι φούρνου με πουρέ σε τεράστιες
πιατέλες, γλυκό και κρασί. Ο Bernardo μας
ενημέρωσε ότι θα ξεκινήσουμε την αυριανή
16

πορεία στις 6 το πρωί, άρα όχι πολύ κρασί και
νωρίς για ύπνο.
Ξημέρωμα Τρίτης 22 Αυγούστου συγκεντρωθήκαμε στην αυλή και στις 6.10 ξεκινήσαμε
για το Aneto. Ανηφορίζαμε ανάμεσα στους
γρανιτένιους βράχους έχοντας στα δεξιά μας
το ποταμάκι Barranco de la Maladeta. Μαζί
με μας είχαν ξεκινήσει και άλλοι ορειβάτες και
όλοι μαζί σχηματίζαμε ένα πολύχρωμο σκουλήκι στην απότομη πλαγιά. Το μονοπάτι δύσκολο και όσο ανεβαίναμε άρχιζε να γίνεται
δυσδιάκριτο με τον Bernardo να μας οδηγεί
ανάμεσα στα βράχια έχοντας τα δικά του, αόρατα σε μας, σημάδια. Το Aneto δεν φαίνεται ακόμη. Φθάνουμε στην ράχη Portillones
Grencha (Πόρτες θα μετέφραζα) στα 2,912
μ. και μπροστά μας εμφανίζεται ο παγετώνας, που εκτείνεται στο βάθος ως τον κώνο
της κορυφής του Aneto. Ο οδηγός μας, με
ενημερώνει ότι ο παγετώνας φέτος έχει μήκος 3,5 χλμ. και ότι θα χρειασθούμε δυο ώρες
για να τον διασχίσουμε. Φοράμε τα κραμπόν
και με τα πιολέ στο χέρι μπαίνουμε στο πατημένο μονοπάτι του παγετώνα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός, ο ήλιος λάμπει, ούτε ένα
συννεφάκι στον ορίζοντα και είναι αδύνατο
να συνεχίσεις χωρίς γυαλιά ηλίου. Στην αρχή
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Στον δρόμο για το Ανέτο.
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η ανάβαση είναι ήπια, αλλά όσο προχωρούμε
γίνεται όλο και πιο απότομη. Πράγματι σε δυο
ώρες έχουμε περάσει τον παγετώνα και βγάζουμε τα κραμπόν για τα τελευταία 100 μ. ως
την κορυφή. Ανεβαίνουμε τα τελευταία βράχια γεμάτοι περιέργεια και ενδόμυχο φόβο για
το “Paso de Mahoma”, το ξακουστό και επικίνδυνο πέρασμα του Μωάμεθ, όπως αποκαλείται. Πράγματι, λίγα μέτρα πριν την κορυφή
παρεμβάλλεται σαν ράχη δεινοσαύρου ένας
βράχος πλάτους μόλις 30 εκατ. Δεξιά και αριστερά το χάος. Μερικές γυναίκες της ομάδας
μας παραιτούνται της υψοφοβικής δοκιμασίας και εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Οι
υπόλοιποι περνάμε απέναντι. Μετά από τόσο
επίπονη προσπάθεια δεν θα μας σταματούσαν ούτε αναμμένα κάρβουνα. Στην κορυφή
βρίσκεται στημένος ένας μεγάλος ατσάλινος
σταυρός γεμάτος με πολύχρωμα μαντήλια,
μπότες, σκούφους και άλλα αναθήματα. Η
θέα των Πυρηναίων σου κόβει την ανάσα.
Παντού γύρω μας ένα δάσος από γρανιτένιες
αιχμηρές κορφές τρυπούν τον ουρανό. Ανάμεσά τους διάσπαρτοι φωτεινοί παγετώνες
και σμαραγδένιες αλπικές λίμνες.
Στα πόδια μας 700 μέτρα χαμηλότερα μια συστάδα τεσσάρων λιμνών, οι Ibones de Coronas, μοιάζουν με τεράστια ζαφείρια στον λαιμό του Aneto. Χάρμα οφθαλμών, ένα υπερθέαμα, από τα ωραιότερα γλυπτά της φύσης.
Είναι πια μεσημεράκι, γύρω στη μια και ο Bernardo μας προειδοποιεί ότι ο καιρός μετά τις
τέσσερις συνήθως χαλάει με ομίχλη και βροχή
και θα πρέπει ως τότε να έχουμε περάσει τον
παγετώνα και τις «πόρτες». Αφού βγάζουμε
τις απαραίτητες φωτογραφίες με την ελληνική σημαία και το σήμα του Σ.Ε.Ο. τα μαζεύουμε για την επιστροφή. Κατηφορίζουμε περιχαρείς τον παγετώνα με βήμα ελαφρύ, μιας
και ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Τώρα
βέβαια τα πράγματα είναι πιο εύκολα, αλλά
επειδή κάποιοι κουρασμένοι καθυστερούν,
αποφασίζουμε ο Bernardo να οδηγήσει την
κύρια ομάδα με ασφάλεια στο καταφύγιο και
εγώ με τον Θανάση που έχουμε καταγράψει
την πορεία στα G.P.S. μας, να μείνουμε πίσω
για να κατεβάσουμε τους καθυστερημένους.
Τελικά φθάνουμε και οι τελευταίοι στο καταφύγιο δυο ώρες αργότερα από την ομάδα του
18

Bernardo, κατά τις 7,30 το απόγευμα. Τα δύο
τεράστια μαύρα γαϊδούρια (μασκότ του καταφυγίου) τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα
στην αυλή ανάμεσα στους ορειβάτες, έχουν
αποθρασυνθεί πλήρως και δεν διστάζουν να
σκίσουν ακόμη και σακίδια για να φάνε φρούτα και άλλες λιχουδιές.
Το ζεστό νερό από τους καταιονητήρες σε
συνδυασμό με το μυοχαλαρωτικό άρωμα του

Στον παγετώνα, στο βάθος η κορυφή Ανέτο.
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αφρόλουτρου της Ιωάννας, μας αναζωογόνησαν. Η απόλαυση συνεχίστηκε με εξαίσιο φαγητό, άφθονο κρασί και μπύρες, πειράγματα
και εντυπώσεις από την κορωνίδα των Πυρηναίων. Ο ύπνος μας ήταν βαθύς και χωρίς
διακοπές, τόσο που δεν ακούσαμε ούτε ροχαλητά ούτε θορύβους.
Πρωί – πρωί της Τετάρτης 23 Αυγούστου είμαστε έτοιμοι για την επιστροφή. Αποχαιρε-

τούμε το φιλόξενο καταφύγιο Renclusa και
κατηφορίζουμε στο πέτρινο φιδωτό μονοπάτι
που οδηγεί στην κοιλάδα Pleta de Paderna
και από εκεί στο Hospital de Benasque, όπου
μας περιμένει το λεωφορείο με την περιπατητική ομάδα. Όπως μαθαίνουμε, πέρασαν και
αυτοί όμορφα στην χθεσινή τους πορεία στο
μονοπάτι των καταρρακτών από το ορεινό ξενοδοχείο Hospital de Benasque ως το χωριό
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Στην κορυφή του Ανέτου.
Οι λίμνες Ibones de Coronas
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Benasque.
Εγκαταλείπουμε το εθνικό πάρκο της Αραγονίας Posets - Maladeta και βάζουμε πλώρη
για το άλλο πάρκο, αυτό της Ordesa και του
Monte Perdido. Σημερινός προορισμός μας
το φαράγγι Canyon de Anisclo. Φθάνουμε
στην Ainsa όπου κατεβαίνουν μερικοί για να
περιηγηθούν στην όμορφη παλιά πόλη με το
μεσαιωνικό κάστρο και συνεχίζουμε για την
Escalona.
Μετά την Escalona ο δρόμος στενεύει επικίνδυνα και το λεωφορείο μόλις που χωράει. Ο
Bernardo που προηγείται με το αυτοκίνητό
του, φροντίζει να απομακρύνει τα οχήματα
που έρχονται από απέναντι. Με χίλιες δυσκολίες, συνεχείς στάσεις και μανούβρες καταφέρνουμε τελικά να προσεγγίσουμε την αρχή
του φαραγγιού. Δεν ξέρω αν άξιζε τον κόπο
η ταλαιπωρία της διαδρομής καθότι ήμασταν
αρκετά κουρασμένοι από την ανάβαση της
προηγούμενης μέρας στο Aneto. Έτσι επιλέξαμε αντί να μπούμε στο φαράγγι, να κάνουμε
μια μικρότερης διάρκειας διαδρομή. Η μέρα
ήταν άλλωστε πολύ ζεστή και η άπνοια σε
συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό υγρασίας

την χειροτέρευε.
Το απογευματάκι φθάσαμε στο Sabinanigo
όπου μας περίμενε η πρώτη δυσάρεστη έκπληξη. Ενώ είχαμε κλείσει μέσω πρακτορείου
ξενοδοχείο 4*, αυτό αποδείχτηκε κάτι σαν μοτέλ 2 - 3* χωρίς air condition και ψυγείο, στις
παρυφές της κωμόπολης. Τέλος πάντων, μετά
τις δυο μέρες παραμονής στο καταφύγιο, το
εκλάβαμε σαν μια σχετική αναβάθμιση.
Το βράδυ επισκεφθήκαμε το Sabinanigo που
είχε πανηγύρι. Πλήθος κόσμου καταλάμβανε
τα τραπεζάκια που γέμιζαν τα πεζοδρόμια και
τους δρόμους στους οποίους είχε απαγορευθεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Στην κεντρική πλατεία η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη
Γερμανία. Λουκάνικα, μπίρες και μια μπάντα
χάλκινων που έπαιζε πόλκες, βαλς, αλλά και
βαυαρικά εμβατήρια.
Ξημέρωσε η Πέμπτη 24 Αυγούστου με βροχή.
Ξεκινήσαμε για την Torla, το τελευταίο χωριό
στον πυρήνα του εθνικού δρυμού της Ordesa. Εκεί μας παρέλαβε λεωφορείο του πάρκου (απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος παντός
οχήματος) το οποίο μας αποβίβασε στο κέντρο
πληροφοριών του εθνικού δρυμού. Η βροχή

Στον Εθνικό δρυμό της Ordesa
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Ο καταρράκτης Gradas de Soaso.
δυνάμωνε και μετά από μικρή σύσκεψη αποφασίσαμε να μην πραγματοποιήσουμε την
δύσκολη και πολύωρη πορεία Faja de Pelay
(το μονοπάτι των κυνηγών) όπως ήταν προγραμματισμένο αλλά να επιλέξουμε αυτή των
καταρρακτών που καταλήγει στο Cola de Caballo (ουρά του αλόγου) μια ήπια, ευχάριστη
και για όλο τον κόσμο διαδρομή, μιας και η
βροχή δεν έλεγε να σταματήσει. Ευτυχώς που
είχαμε προβλέψει εναλλακτική πορεία και την
είχαμε φορτώσει με τον Θανάση στα G.P.S.
από την Θεσσαλονίκη ακόμη. Όσοι δεν είχαν
αδιάβροχα, αγόρασαν κάποια πρόχειρα με 6 €
από την μπουτίκ της Pradera de Ordesa και
ξεκινήσαμε την πορεία μας από τα 1310 μ. σε
χωματόδρομο μέσα στο φαράγγι και δίπλα
22

στο φουσκωμένο από την βροχή ποτάμι Rio
Arazas. Στα 1400 μ. συναντήσαμε τον πρώτο καταρράκτη τον Cascada de Arripas και
δίπλα μια βρύση με γάργαρο, δροσερό νερό.
Η βροχή για μεγάλη μας τύχη σταμάτησε και
πλέον όλα μας φαίνονται πολύ πιο όμορφα.
Οι μυρωδιές από την χορτασμένη με νερό γη
και τα ανθισμένα λουλούδια είναι μεθυστικές,
ενώ η καθαρή ατμόσφαιρα μας επιτρέπει να
διακρίνουμε και τις πιο μύχιες λεπτομέρειες
των απότομων πρανών του φαραγγιού που
όσο διεισδύουμε στενεύει και γίνεται ακόμη
επιβλητικότερο. Λίγο πιο πάνω στα 1480 μ.
συναντάμε το δίδυμο των καταρρακτών Cascada del Estrecho και Cascada de la Cueva
(ο καταρράκτης της σπηλιάς). Το θέαμα είναι
εντυπωσιακό καθώς το νερό μετά τον πρώτο καταρράκτη μπαίνει ορμητικά μέσα σε μια
μεγάλη σπηλιά, στροβιλίζεται και ξαναβγαίνει
αφρισμένο για να χυθεί στον δεύτερο. Στα
1700 μ. συναντάμε άλλον καταρράκτη τον
Gradas de Soaso και αμέσως μετά βγαίνουμε σε αλπικό λιβάδι με παχιές ευτυχισμένες
αγελάδες, οριοθετημένο από τους, σαν απόρθητα τείχη, απότομους ορεινούς όγκους του
Tompacor αριστερά μας με υψόμετρο 2769
μ. και δεξιά μας της Siera Custodia. Το τέλος
του μονοπατιού μας επιφυλάσσει το υπερθέαμα της Cascada de la Cola de Caballo. O
καταρράκτης ξεκινάει από ένα στένωμα του
φαραγγιού 50 μέτρα ψηλά σε υψόμετρο
1850 μ., απλώνεται στους κυματισμούς του
θεόρατου βράχου δημιουργώντας βεντάλια
σαν ουρά αλόγου και χύνεται με παφλασμό
σε μια λίμνη γεμίζοντας τον αέρα με σταγονίδια που μας δροσίζουν.
Στην επιστροφή έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ακόμα μια φορά το εκπληκτικό αυτό
θαύμα της φύσης που λαξεύτηκε πριν από
60 εκατομμύρια χρόνια, τον καιρό των παγετώνων και είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Η
πορεία διήρκεσε 6 ώρες, διανύσαμε 20 χλμ.
(μετ’ επιστροφής) και καλύψαμε 580 μ. υψομ.
διαφοράς. Είχαμε την τύχη να απολαύσουμε
ένα μοναδικό ζωντανό αριστούργημα της φύσης και μόνο γι’ αυτό άξιζε που ήρθαμε στα
Πυρηναία.
Επιστρέψαμε γύρω στις 4 το απόγευμα στην
Torla των 1000 περίπου κατοίκων, τυπικό χω-
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Στον καταρράκτη Cola de Caballo
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ριό της Αραγονίας που βρίσκεται στην είσοδο
του πάρκου της Ordesa y Monte Perdido, στα
σύνορα με την Γαλλία. Το χωριό βρίσκεται στα
1033 μ. στις όχθες του Rio Ara. Η ονομασία
της Torla προέρχεται από την ισπανική λέξη
“torre” που σημαίνει κάστρο και κτίστηκε τον
11ο αι. Εδώ τα βρήκαν σκούρα οι Γάλλοι στον
1ο γαλλοϊσπανικό πόλεμο αδυνατώντας να
υποτάξουν τους τραχείς ορεσίβιους Τορλεάνους. Στην δεκαετία του ’50 άνθισε το λαθρεμπόριο και πολλές οικογένειες πλούτισαν,
ενώ σήμερα ευημερούν από το πλήθος των
τουριστών που επισκέπτονται τον ομορφότερο Εθνικό Δρυμό της Ευρώπης. Τα στενά
σοκάκια με τα πέτρινα τριώροφα σπίτια φορτωμένα με λουλούδια εναλλάσσονται με μικρές γραφικές πλατείες που θυμίζουν αλπικά
αυστριακά χωριά.
Τα καταστήματα δεν σερβίρουν τέτοια ώρα
φαγητό, οπότε ψωνίζουμε από ένα ανοικτό
σουπερμάρκετ σαλάμι «τσουρίχο», γραβιέρα,
ψωμί και μπίρες και στήνουμε στο παρκινγκ
ένα αυτοσχέδιο πικνίκ.
Επόμενος σταθμός η Jaka (Χάκα) γνωστή και
ως «μαργαριτάρι των Πυρηναίων». Η Jaka είναι μια κωμόπολη 13,000 κατοίκων και ήταν
πρωτεύουσα της Αραγονίας κατά τον μεσαίωνα. Είναι μια σημαντική στάση του Camino
de Santiago (δρόμου του Αγ. Ιακώβου), της
μακράς προσκυνηματικής πορείας των καθολικών προς το Santiago de Compostela.
Ξεναγηθήκαμε στην ακρόπολη, την περίφημη
«Giudadela», ένα μοναδικό δείγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής του 16ου αι. που έχει ανακηρυχτεί σε εθνικό μνημείο. Το αναγεννησιακό
φρούριο, επαναστατικό οχυρωματικό έργο για
την εποχή του, είναι κτισμένο σε πενταγωνική
κάτοψη τεραστίων διαστάσεων από τον ιταλό
αρχιτέκτονα και μαθητή του Λεονάρντο ντα
Βίτσι Tiburcio Spanochi κατόπιν παραγγελίας
του Φιλίππου Β’ της Ισπανίας. Στη συνέχεια
περπατήσαμε στα σοκάκια της πεζοδρομημένης παλιάς πόλης με τα πολυώροφα πέτρινα
κτίρια και τις αμέτρητες μικρές πλατείες. Είχαμε την τύχη να «πέσουμε» στην τοπική γιορτή
του Santiago όπου μουσικοί, τραγουδιστές
και χορευτές όλων των ηλικιών ντυμένοι με
παραδοσιακές στολές, περιδιάβαιναν τους
δρόμους παίζοντας και τραγουδώντας πα24

ραδοσιακά άσματα και σταματούσαν σε κάθε
πλατεία στήνοντας αντικριστούς χορούς με
ξύλινα στειλιάρια και καστανιέτες. Παρόλο
που οι ταβέρνες ήταν πολλές, δυσκολευτήκαμε να βρούμε τραπέζι και διασκορπιστήκαμε
για καλύτερες ευκαιρίες. Απολαύσαμε ένα
ερυθρό δροσερό “Rioja” συνοδευόμενο από
κάποια μυστηριώδη «τάπας» και μεσάνυχτα
και κάτι ξεκινήσαμε προς αναζήτηση εξαθέσιου ταξί να μας πάει στο ξενοδοχείο, 15 χλμ.
απόσταση, πράγμα δύσκολο καθόσον οι περισσότεροι ταξιτζήδες γλεντούσαν στην γιορτή του Αγ. Ιακώβου (ποια κρίση στην Ισπανία;).
Σάββατο 25 Αυγούστου αφήσαμε το Sabinanigo, αποχαιρετίσαμε τα Πυρηναία και πήραμε
τον δρόμο για την Βαρκελώνη όπου φτάσαμε γύρω στο μεσημέρι. Κάποιοι προτίμησαν
την μεσημεριανή σιέστα, άλλοι ξαμολήθηκαν
στην όμορφη πόλη για ψώνια και περιήγηση
και κάποιοι πιο ακραίοι έφυγαν με το τρένο
(δύο ώρες πήγαινε και άλλες τόσες έλα) για
να επισκεφθούν το μουσείο Νταλί στην πόλη
Figueres
Το βράδυ, μια ομάδα 25 περίπου ατόμων επισκεφθήκαμε to Palacio del Flamenco όπου
παρακολουθήσαμε μια παράσταση του φημισμένου αυτού χορού πίνοντας ένα ποτήρι
sangria. Το φλαμένκο αν και συνδέεται περισσότερο με την Μαδρίτη και τον ισπανικό
νότο, άνθισε και στην Βαρκελώνη χάρις στους
Ανδαλουσιανούς Gitanos (τσιγγάνους) μετανάστες που ζουν εδώ. Κάποιοι μάλιστα από
τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, κιθαρίστες
και χορευτές του φλαμένκο γεννήθηκαν στη
Καταλονία. Η χορεύτρια Carmen Amaya ήταν
μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες
στην ιστορία του φλαμένκο και είχαμε την
τύχη να απολαύσουμε την εγγονή της να χορεύει στο πάλκο. Βέβαια η παράσταση ήταν
καθαρά τουριστική, αλλά τέλος πάντων για
μας τους άσχετους κάτι ήταν κι’ αυτό.
Κυριακή 26 Αυγούστου. Η τελευταία μας μέρα
στην Βαρκελώνη είναι αφιερωμένη στα αξιοθέατα της πόλης. Ξεκινήσαμε με το λεωφορείο και ξεναγό την Ιωάννα που ήταν πια στα
λημέρια της. Πρώτη στάση, το σήμα κατατεθέν
της πόλης, La Sagrada Familia (η Αγία Οικογένεια) η οποία ξεκίνησε να κτίζεται το 1882
με σχέδια του περίφημου αρχιτέκτονα Αντόνιο
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Γκαουντί και δεν έχει ακόμη τελειώσει. Αν και
γιαπί, η ομορφιά του νεογοτθικού αυτού ναού
σε αιχμαλωτίζει και κάθε στοιχείο του είναι και
ένας συμβολισμός. Συνεχίσαμε διασχίζοντας
με το λεωφορείο την κοσμοπολίτικη Paseiz de
Gracia με τα εκλεκτικού γούστου κτίρια, ύμνοι
του μοντερνισμού της Βαρκελώνης.
Επόμενη στάση το Barri Gotic, η γοτθική συνοικία στην παλιά πόλη με τον καθεδρικό ναό
La Seu που ολοκληρώθηκε το 1460. Ακολούθως περπατήσαμε στους στενούς φιδωτούς
δρόμους ως το μέγαρο της Generalitat de
Catalunya το διοικητικό κέντρο της Καταλονίας στην Placa de Sant Jaume και το μέγαρο
Λιοκτινέντ στην Placa del Rei του 14ου αι. που
ήταν το παλάτι των κομήτων της Βαρκελώνης και ηγετών του στέμματος της Αραγονίας.
Περάσαμε από την Barceloneta, το λιμάνι της
πόλης με τα τεράστια κρουαζιερόπλοια να περιμένουν «αρόδο» την σειρά τους να δέσουν
στις προβλήτες, ενώ σε απόσταση αναπνοής

η παραλία με την χρυσή άμμο και την καθαρή θάλασσα ήταν γεμάτη ψαροταβέρνες και
λουόμενους.
Ανεβήκαμε στον λόφο του Montjuic - Monte
de los judíos (εβραϊκό βουνό), πάνω από το
λιμάνι με θέα σε όλη την πόλη και η ξενάγηση
έκλεισε με την επίσκεψη στο Poble Espanyol
– Ισπανικό χωριό που κτίστηκε το 1929 με
αφορμή την Διεθνή Έκθεση της Βαρκελώνης.
Ένα σύνολο από 116 ομοιώματα (σπίτια, παλάτια , πλατείες, εκκλησίες), αφιέρωμα στην
αρχιτεκτονική και πολιτισμική ποικιλομορφία
της χώρας.
Το απόγευμα κατέληξα με τον γιό μου σε ψαροταβέρνα της Μπαρσελονέτας για παέγια
θαλασσινών και λευκό «riocha».
Αύριο τα ξημερώματα πετάμε για την νύμφη
του Θερμαϊκού. Ήταν μια ονειρεμένη εξόρμηση του Συλλόγου μας και όπως πάντα τα καλά
όνειρα τελειώνουν γρήγορα (και πέρασαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα….).

Παραδοσιακοί χοροί στην Haca της Αραγονίας.
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50 χρόνια μνήμης
Γιώσος Αποστολίδης.
Ένα όνομα χαραγμένο στη μνήμη όλων.
Ακούσαμε πάρα πολλά γι’ αυτόν τον ορειβάτη θρύλο.
Στις 16 Αυγούστου 2014 συγκεντρωθήκαμε πάνω από εξήντα άτομα, στο καταφύγιο του Ολύμπου που φέρει το όνομα του, να αποτίσουμε φόρο τιμής για τα πενήντα
χρόνια απουσίας του. Αναπαύεται εκεί που πάντα ήθελε, στον Όλυμπο. Στο βουνό
που αγάπησε και αφιέρωσε τη ζωή του.
Το βράδυ προβλήθηκαν διαφάνειες σχετικές με τη ζωή, το έργο και τον θάνατό του.
Παρόντες φίλοι του συνορειβάτες όπως ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και άλλοι οι
οποίοι μας εξηγούσαν τα περισσότερα από αυτά που παρακολουθούσαμε όπως την
ανατίναξη της ορειβατικής καλύβας, την κάτω από αντίξοες συνθήκες κατασκευή
του καταφυγίου και τέλος το μοιραίο ατύχημα το Πάσχα του 1964.
Μακάρι να υπάρχουν πάντα ορειβάτες με τέτοιο ζήλο και αγάπη για το βουνό.
Αφήσαμε λίγα λουλούδια στον τάφο του και είπαμε για μια ακόμη φορά «αιωνία σου
η μνήμη».
Κυριακή Τσιρανίδου
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Από την συνάντηση στο καταφύγιο Γιώσος Αποστολίδης.
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Απότιση φόρου τιμής στον Γιώσο Αποστολίδη
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

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

ΠΑΓΓΑΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
19-10-14

ΣΑΒΒΑΤΟ
25-10-14
ΩΣ
ΤΡΙΤΗ
28-10-14

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:
✪ Πάρις
Σκουτέλης
✪ Νίκος
Βιολιτζόπουλος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης
Κυριακόπουλος
✪ Σπύρος
Κουλτούκης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / νοεμβριοσ 2014
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
02-11-14

από διασταύρ. Λιβαδιού (1,000 μ.)
κορυφή Βουλγάρα (1,683 μ.)
Παλιάμπελα – Πέτρα (560 μ.)
Ώρες πορείας: 8
Υ.Δ. +683/-1123 μ. - Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Πετρούδης
✪ Νίκη
Κακουλίδου

ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
09-11-14

ΚΥΡΙΑΚΗ
16-11-14

α’ ορειβατική ομάδα
από Χρώμιο (640 μ.)
κορυφή Ντριστινίκος (1,863 μ.)
Μεσιανό νερό – Χρώμιο
Ώρες πορείας: 7-8
Υ.Δ. +1,223 μ. - Β.Δ. 3
β’ ορειβατική ομάδα
από Χρώμιο (640 μ.)
κορυφή Ντριστινίκος (1,863 μ.)
Ώρες πορείας: 6-7
Υ.Δ. +1,223 μ. - Β.Δ. 3

ΜΠΕΛΕΣ

Από οχυρό Ιστίμπεη (1,200 μ.)
κορυφή Καλαμπάκα (2,030 μ.)
Ώρες πορείας: 7,
Υ.Δ. (+830 μ.), Β.Δ. 2

ΒΟΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
23-11-14

από χιονοδρομικό (2,096 μ.)
κορ. προφ. Ηλίας (2,519 μ.)
Κουτσούμπεη (2,440 μ.)
Σκληρή Πέτρα –
Τουρκολίβαδο (1,900 μ.)
Ώρες πορείας: 5
Υ.Δ. +423/-1,619 μ. - Β.Δ. 1-2

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
30-11-14
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από Γκορτσιά (1,060 μ.)
Πετρόστρουγκα (1,860 μ.)
ρέμα Ίταμος - Γκορτσιά
Ώρες πορείας: 6
Υ.Δ. +800 μ. - Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης
Μπαλντούμης
✪ Δημήτρης
Κουλιούφας

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης
Τσιλιμιγκάκης
✪ Γιώργος
Κούγκας

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Γιάννης
Κουραντίδης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ανέστης
Γιαννικόπουλος
✪ Γρηγόρης
Γρηγοριάδης

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΟΡΒΗΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
07-12-14

από Κατάφυτο (790 μ.)
κορυφή Όρβηλου (2,213 μ.)
Ώρες πορείας: 9
Υ.Δ. (+1,454/-142 μ. - Β.Δ. 3

ΠΑΓΓΑΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
14-12-14

από Μεσορόπη (340 μ.)
Σπηλιά (1,200 μ.)
κορυφή Μάτι (1,956 μ.)
Ώρες πορείας: 7-8
Υ.Δ. +1,616 μ. - Β.Δ. 2-3

ΤΙΤΑΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21-12-14

ΤΕΤΑΡΤΗ
24-12-14
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
28-12-14

από Λιβάδι Ολύμπου (1,100 μ.)
κορυφή Τίταρος (1,838 μ.)
Ώρες πορείας: 5,
Υ.Δ. (+738 μ.), Β.Δ. 1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στην
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

5θήμερο στην
Δυτική Πελοπόννησο
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
28-12-12

από Π. Παντελεήμονα (1,100 μ.)
Μεταμόρφωση (1,838 μ.)
Καλιπεύκη
Ώρες πορείας: 5,
Υ.Δ. (+738 μ.), Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Κώστας
Τριανταφυλλίδης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σπύρος
Κουλτούκης
✪ Παναγιώτης
Κυριακόπουλος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιώργος
Δαυιδόπουλος
✪ Κατερίνα
Τσιακάλη

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Πετρούδης
✪ Νίκος
Μπατζάκης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
04-01-15

ΤΡΙΤΗ
ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
06-01-15

Κοπή πίτας καταφυγίων
από Χορτιάτη (570 μ.)
καταφ. Σ.Ε.Ο. «Ν. Παπαδόπουλος»
Ώρες πορείας: 2
Υ.Δ. 370 μ. - Β.Δ. 1

ΒΟΡΑΣ
ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ

από παλιό Αγ. Αθανάσιο (1.200 μ.)
κορυφή Πιπερίτσα (1,992 μ.)
κορυφή Κόρακας (1,600 μ.)
Ώρες πορείας: 7
Υ.Δ. +792 μ. – Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Φίλιππος
Κουκουτσίλης
✪ Σάββας
Τσακιρίδης

ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-01-15

α’ ορειβατική ομάδα
από Βλάστη (1,215 μ.)
κορυφή Σινιάτσικο (2,107 μ.)
Ώρες πορείας: 7
Υ.Δ. +892 μ. – Β.Δ. 2
β’ ορειβατική ομάδα
από Βλάστη (1,215 μ.)
κορυφή Μουρίκι (1,699 μ.)
Ώρες πορείας: 4
Υ.Δ. +484 μ. – Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Αμοιρίδης
✪ Νίκος
Βιολιτζόπουλος

ΠΙΕΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
18-01-15

κοπή ορειβατικής πίτας
από καταφ. Ε.Ο.Σ.
Άνω Μηλιάς (980 μ.),
5 Πύργοι (1,705 μ.)
Ώρες πορείας: 5
Υ.Δ. +725 μ. – Β.Δ. 1

ΛΑΪΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
25-01-15
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από Άνω Ορεινή (830 μ.),
κορυφή Κτύπημα (1,324 μ.)
κορυφή Λαϊλιάς (1,849 μ.)
καταφ. Ε.Ο.Σ. (1,550 μ.)
Ώρες πορείας: 7
Υ.Δ. +1,019 μ. – Β.Δ. 2-3

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Απόστολος
Τσιρίκας
✪ Λάμπρος
Ψευτάκης

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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β΄μέρος

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Η απόλυτη ανθρωπογεω

Ο

επόμενος σταθμός μας είναι το
χωριό Ματσούκι, τόπος συνάντησης των ομάδων από τον Λάκμο
και την Τσόπελα.
Το λεωφορείο μας είναι στην καθορισμένη του πορεία, αλλά μετά από κάποια
χιλιόμετρα, η «ταξιδιάρα» ψυχή μας είναι
πάλι έτοιμη να την «κοπανίσει», μαθημένη
από χτες, για την «Κούλουρη», καθώς όσο
36

πάμε ο δρόμος μας στενεύει ανησυχητικά,
ενώ από κάτω φαίνονται να χάσκουν οι
γκρεμοί με τα μεγάλα στόματά τους. Ίσως θα
ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε τον δικό μας
Οδυσσέα που στην δύσκολη περίσταση με
τις Σειρήνες ακύρωσε την κρίσιμη αίσθηση
της ακοής και έτσι ξεπέρασε τον θανάσιμο
κίνδυνο. μόνο που εδώ η ακύρωση θα αφορούσε άλλη αίσθηση, αυτή της όρασης, για-

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

του Ζ α γ γ ελ ί δ η Κοσμά

γραφική ασυμβατότητα

τί πράγματι αυτά που τα μάτια μας φέρνανε
μπροστά μας δεν ήταν ψεύτικα, αλλά αληθινά που κυριολεκτικά σου κόβανε την ανάσα.
Η κατεύθυνσή μας είναι υποχρεωτική και
άλλος δρόμος δεν υπάρχει που να μας οδηγεί εκεί που θέλουμε να πάμε. Αναπόφευκτα μπαίνουμε στη μικρή μεταλλική γέφυρα,
«κρεμασμένη» από τον ουρανό.
Πώς ο ακροβάτης σε μέγα ύψος περπατά

σε τεντωμένο σχοινί χωρίς δίχτυ ασφαλείας και το παραμικρό λάθος μόνο από θαύμα
δεν θα του στοιχίσει και την ίδια τη ζωή του,
το ίδιο κι εδώ, και μπορεί και, ψυχολογικά
τουλάχιστον, και χειρότερα, ανάλογα με την
αδρεναλίνη που κουβαλάει ο καθένας μέσα
του.
Ο δοκιμασμένος οδηγός πόντο – πόντο μετρά την κίνηση του αυτοκινούμενου πάνω
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στην «κρεμαστή» σιδερένια εξέδρα, και μια
φωνή – πιο πολύ για διασκέδαση και υπέρβαση της κλιμακούμενης ομαδικής ψύχωσης – να κατεβούμε από το λεωφορείο και
να σταθούμε απέναντι στη μεγάλη πρόκληση, μόνο που δεν επέσυρε το λυντσάρισμα
του ανυποψίαστου τολμητία.
Ήταν τότε που του οδηγού, χωρίς να το καταλάβει, του ξέφυγε από τα σφιγμένα δόντια
του, η φοβερή αποστροφή: «αν με ξαναδείτε εδώ!». Ευτυχώς, το «μετέωρο βήμα» του
οχήματος κράτησε λίγο. βγήκαμε πλέον σε
ασφαλή δρόμο και η ψυχή μας, άφαντη μέχρι τότε, ξαναγύρισε από την «Κούλουρη».
Χάσαμε βέβαια το απόλυτο υπερθέαμα της
φύσης!
Ήμασταν όμως πάλι, στη σπάνια θέση,
απ’όπου ακόμα και μακροσκοπικά – γιατί
ήταν φύσει αδύνατη από κει μια οποιαδήποτε άλλη κοντινότερη προσέγγιση – με τα
ίδια μας τα μάτια είχαμε μια πρωτόγνωρη
αυθεντική αίσθηση των κοσμογονικών λειτουργιών της φύσης, την ώρα που φέρνει
στο φως τα άπειρα γεννήματά της, εκεί που
καταντικρύ, σχεδόν αθέατος, ο καταρράκτης
από τα ύψη του σ’ένα τρελό πήδημα θανάτου εκσφενδονίζει τα νερά του στο απύθμενο χάος μέσα από ένα δίκτυο οργιώδους,
στο κατακόρυφο κενό, βλάστησης, και ξεφυσά το βουητό του, πιο μακρινό κι από
τον χρόνο, σ’ ένα ασίγαστο ισοκράτημα του
ήχου σαν από κοσμικό εργοστάσιο και με
τ’ ανθρώπινα τα μέτρα, σαν το «ίσον» του
ιεροψάλτη στη θεία μυσταγωγία της εκκλησίας, και όπως το φέρνει ο αγέρας σαν τις
κραυγές του νεογέννητου που μόλις βγαίνει από την κοιλιά της μάνας του. Δέος και
έκσταση μαζί σε καρφώνουν στο χώμα και
αμήχανος, μόλις και κρατιέσαι στα πόδια
σου για να παρακολουθείς, με τί δυνάμεις
ασύλληπτων μεγεθών η φύση γεννά και κινεί τα δημιουργήματά της, ένα απ’ αυτά κι
εμείς, ο άνθρωπος.
Στο Ματσούκι ήμασταν πάλι στο «Συρράκο» ή τους «Καλαρρύτες», με τα ίδια σπίτια,
τις ίδιες πετροσκεπές τους, αλλά βέβαια εδώ
σε ανοιχτό χώρο και «τηρουμένων των αναλογιών» σα να ήταν χτισμένο το χωριό σε
πεδιάδα, γι’αυτό και η αστική ρυμοτομία του.
38

Στην είσοδο του χωριού, έξω από τα πρώτα σπίτια έχουμε συγκεντρωθεί οι ορειβάτες
και των 2 λεωφορείων.
Χωριζόμαστε αυτοπροαίρετα σε 2 ομάδες,
με τα ξεχωριστά ενδιαφέροντα, αλλά και τις
δυνατότητές της η καθεμιά. η πρώτη, η λε-

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

γόμενη περιπατητική, για να ξεχωρίζει από
την άλλη, μπήκε κιόλας στο δρόμο και ξεκινά το πρόγραμμά της. Η δεύτερη, η ορειβατική, πολυπληθέστερη, προετοιμάζεται
καλύτερα, γιατί έχει σχετικά βαρύτερο πρόγραμμα, και χωρίς περιττές κινήσεις είναι

έτοιμη κι αυτή για το ξεκίνημα.
Οι πρώτοι κατηφορίζουν κιόλας χαμηλά
στο ρέμα και από τη γέφυρα θα περάσουν
απέναντι.
Από κάτω τρέχουν τα καθαρά νερά, όπως
τα κατεβάζει από ψηλά το βουνό. λίγο πα-
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ραπάνω από τη γέφυρα κινούν τον παραδοσιακό νερόμυλο, που ακόμα εξακολουθεί
να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο κάτοικο της περιοχής, ενώ λίγο πιο κάτω οι
κρυστάλλινοι όγκοι νερού πέφτουν με «τα
μούτρα» τους μέσα στην τσιμεντένια νεροτριβή, για να σχηματίσουν αμέσως μετά ένα
ωραίο αξιοθέατο για το χωριό, τον καταρράκτη του χωριού, με το αέναο ηχοβολητό του,
σταθερή μουσική υπόκρουση στο αθόρυβο,
χωρίς «λουκέτο» ακόμα, εργοτάξιο της τοπικής κοινωνίας με περισσότερους τους παρεπιδημούντες και λιγότερους τους μόνιμους
κατοίκους της.
Ανηφορίζουμε προς το ξωκκλήσι, ψηλά,
του Αγίου Αθανασίου, και ενώ οι πρώτοι
φαίνονται να περνάνε ακουμπιστά από την
εκκλησία και χωρίς καθυστερήσεις να συνεχίζουν ν’ ανεβαίνουν, οι τελευταίοι είναι
ακόμα χαμηλά, κάτω στο ρέμα, σχεδόν στο
ξεκίνημα.
Σιγά-σιγά ο καθένας, ποιος αμέσως, ποιος
μετά, πιάνει το ρυθμό του και σταθεροποιούμαστε λίγο-πολύ σε κάποιες θέσεις στη
σχοινοτενή ορειβατική κινούμενη αλυσίδα
που η μια άκρη της είναι χαμηλά, και η άλλη
ψηλά, και που όλο ανεβαίνει μέχρι να πιάσει ώρες αργότερα την κορυφή, για ν’ αρχίσει μετά η αντίστροφη μέτρηση.
Η φύση είναι στην καλή της ώρα, ντυμένη
ένα απέραντο καταπράσινο χαλί.
Πλούσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ιδανικές για βοσκοτόπια, όχι σε μια αχανή ενιαία επιφάνεια, αλλά σε κομματιαστά μικράμικρά τεμάχια γης, το ένα συνεχόμενο του
άλλου, με το δικό του μέγεθος και σχήμα το
καθένα, τη δική του ανθοφορούσα χλωρίδα
και σε ακανόνιστα χωρίς μεγάλες διαφορές
ποικίλα υψομετρικά επίπεδα, που δεν αποκοιμίζουνε το μάτι, καθώς με τα διαφορετικά
χαρακτηριστικά που κάθε φορά προκύπτει
το νέο «μικροτοπίο», στο μάτι ξανοίγεται ένα
καινούργιο, ανεπανάληπτο πεδίο ανίχνευσης και αναγνώρισης. Σ’ αυτή τη μόνιμα
πρωτομαγιάτικη πρωτόφαντη φύση δε βλέπουμε προς το παρόν τουλάχιστον τον πανηγυριώτη δημιουργό του χωριού, τον τσομπάνο, τον γεωργό, τον ξυλοκόπο, τον με40

λισσά, τον καλλιεργητή. Ένα κομμάτι μόνο
γης περιφραγμένο με τα σκουριασμένα και
«ξεκούρδιστα» μονόχορδα και δίχορδα σύρματά του, φανερώνει ανθρώπινη παρουσία.
Μαζί με την περίφραξη, μέσα στην περίφραξη, και ένα ομορφοθώρητο «δαλματικής» απόχρωσης πουλάρι, που αιφνιδιασμένο από τους απρόσμενους επισκέπτες
γυροφέρνει νευρικά μπορεί και φοβισμένα,
μήπως και μπορέσει να βγει έξω από το
συρμάτινο κλοιό του και τρέξει τότε ελεύθερα όπου αυτό θέλει.
Η σήμανση είναι πολύ καλή, ο κοντινός
ορίζοντας χωρίς εμπόδια, χωρίς ενδιάμεσες
συγκαλύψεις δενδροστοιχιών, παρά μόνο τα
απρόβλεπτα γυρίσματα του μονοπατιού και
τα αυτοσχέδια ανεβοκατεβάσματα της γης,
με τα «εξογκώματά» της, τις «κοιλιές» της και
τους βράχους της, που κι αυτοί ως «μάννα
εξ ουρανού» σώζουν επάνω τους γραμμένο
με ανεξίτηλη κόκκινη μπογιά το σήμα-οδηγό
για την πορεία μας.
Με χαλαρή τη μεταξύ μας συνοχή, γιατί
δεν υπάρχει φόβος να χαθείς με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του μονοπατιού και
την πολύ καλή σήμανσή του, άλλος μπρος,
άλλος πίσω, ομάδες-ομάδες και καμιά φορά
και κανένας ξεκομμένος, όλοι με τον ίδιο
προσανατολισμό κινούμαστε προς το ίδιο
σημείο, την κορυφή, όπως οι 3 Μάγοι με
τα δώρα, οδηγημένοι από το λαμπρό άστρο
για τη Βηθλεέμ, μόνο που τώρα η δική μας
Βηθλεέμ δεν είναι κάτω στη γη, αλλά ψηλά
στα «ουράνια» ύψη, στην ψηλότερη κορυφή
των τεράστιων ορεινών όγκων, των Τζουμέρκων.
Το καταπράσινο χορτερό μονοπάτι διαδέχεται ανηφορικός χωματόδρομος με την
τριμμένη χρυσίζουσα ψιλή άμμο, όχι βέβαια
από θάλασσες ή ποτάμια, αλλά από το υπερκείμενο βουνό με την ιδιαίτερη γεωλογική
του σύσταση, μαζί και τις ανάλογες καιρικές
συνθήκες, ή ό,τι άλλο που η «οικοδέσποινα»
Φύση γνωρίζει.
Σ’ ένα σημείο του δρόμου, μπροστά, οι
προπορευόμενοι συνορειβάτες σταματούν
κι όποιος άλλος φαινόταν να φτάνει εκεί κι
αυτός σταματούσε. Φτάνοντας κι εμείς εκεί
καταλάβαμε «του λόγου το αληθές», την αι-

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

τία, μια αιτία, ευλογία Θεού. Πεντακάθαρα
τρέχουν απ’ το βουνό τα γάργαρα νερά σ’
έναν τρελό, άναρχο ρυθμό, που δεν τα συγκρατεί κανένα εμπόδιο, κανένα χώμα και
καμιά πέτρα, όμως και χωρίς την παραμικρή
αντίσταση αυτοεγκλωβίζονται στην παλάμη
ή στο πλαστικό, για να γίνουν ουρανόπεμπτη δροσιά στον διψασμένο οδοιπόρο,
όπως ήμασταν εμείς.
Πήραμε το βάπτισμα με χέρια, πρόσωπο,
λαιμό και μαλλιά και συνεχίσαμε την πορεία.
Πιο ψηλά μια δεύτερη υδάτινη ευλογία
μας περίμενε. κι εκεί ήταν αδύνατο να μη
σταθείς και να μη στήσεις επιτόπου γέφυρα
επικοινωνίας με τα «τρελόνερα» που με ξέφρενους ρυθμούς ξαμολούνταν στην κατηφόρα, και πηδώντας από πέτρα σε πέτρα με
άπειρους ελιγμούς μέσα στην ίδια την κοίτη
τους και έρχονταν και χάνονταν από μπροστά σου «εν' ριπή οφθαλμού» και πάντοτε
ήτανε μπροστά σου σα να μη φύγανε ποτέ.
Η ανάβαση συνεχίζεται και πρέπει να ολοκληρωθεί σ’ ένα συγκεκριμένο χρόνο, των
2 ωρών περίπου, γιατί ακολουθεί και η επιστροφή, και το βράδυ που έρχεται, όπως και
κάθε βράδυ σε άγνωστα μέρη, δεν είναι καθόλου ευχάριστη εμπειρία.
Από τη μοναδική στρούγγα που συναντάμε, άδεια κι αυτή, χωρίς κανένα ίχνος
κάποιας παρουσίας, παρά μόνο με την ξύλινη αυτοσχέδια περίφραξη και τους στοιβαγμένους όγκους «λιπασμάτων» κόβουμε
αριστερά και είμαστε σχεδόν «τετ-α-τετ» με
την Κακαρδίτσα, αυτή όμως κατακόρυφα και
απότομα ψηλά, κι εμείς χαμηλά στον αντίποδα της κατακόρυφης ανάβασης, σε γωνία
70 περίπου μοιρών.
Η σήμανση καλά κρατεί και σωστά μας καθοδηγεί, ακόμα κι αν καμιά φορά με τα γυρίσματα του μονοπατιού χάνεται προσωρινά
από τον ορίζοντά μας ο στόχος, η κορυφή.
Μια προσπάθεια μάλιστα καλύτερης ανάβασης με μια ανοιχτά πλευρική προσέγγιση
δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
και έτσι το σηματοδοτημένο μονοπάτι, ιδίως
απ’ αυτό το σημείο και μετά, έγινε υποχρεωτικός μονόδρομος για τη συνέχεια. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής, το

μικρότερο αλλά και το δυσκολότερο, με τη
μεγαλύτερη ανωφέρεια, και οι δυνάμεις μας
όμως σε πλήρη ανάταξη είναι έτοιμες για
την έφοδο «στα χειμερινά ανάκτορα».
Ένας-ένας ξεγλιστράμε προς τα πάνω. είναι
η μόνη περίπτωση που βήμα-βήμα, καμιά
φορά και πόντο-πόντο κόβουμε την απόσταση. τυχαίνει, και στην προσπάθειά σου να
προωθηθείς, αντί ν’ ανεβείς ψηλότερα, να
κατεβείς χαμηλότερα, όταν «συμπεριφερθεί»
απρόβλεπτα η σάρα κάτω από τα πόδια σου,
ευτυχώς εδώ με μόνο επακόλουθο την καθυστέρηση, γιατί αλλού μπορεί να έχει και
άλλες δυσάρεστες συνέπειες.
Η τεχνική τελικά των ζιγκ-ζαγκ, των πλευροκοπικών ελιγμών, αποδεικνύεται αποτελεσματική τακτική, επιβεβαιώνοντας έτσι
«το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι». μας παίρνει λίγο χρόνο βέβαια, μας εξασφαλίζει όμως με βεβαιότητα, χωρίς κανένα
κίνδυνο, την τελική φάση του ανεβάσματος
μας στην κορυφή.
Το φτάσιμο κιόλας των πρώτων στο τέρμα
της διαδρομής, λειτουργεί ως ισχυρό τονωτικό για τους επόμενους και είναι θέμα πλέον μισής ώρας το σταδιακό ανέβασμα και
της υπόλοιπης ομάδας στην πολυπόθητη
κορυφή, την Κακαρδίτσα.
Τις περήφανες πέρδικες δεν τις είδαμε βέβαια, δεν είδαμε το χαμηλό φτεροκόπημά
τους, ούτε ακούσαμε το αμέριμνο κακάρισμά
τους, αλλά το όνομα της Κακαρδίτσας μαρτυρά με τον πιο εύγλωττο τρόπο την ταυτότητα
των φτερωτών αναδόχων του εμβληματικού
αυτού γεωγραφικού τόπου.
Το «ξαρμάτωμά» μας είναι η πρώτη κίνηση
στο τέρμα της διαδρομής. Ορειβατικός σάκκος και «μπατόν» απιθώνονται στο έδαφος,
και το σώμα ελεύθερο θα χαλαρώσει πάνω
σε καμιά πέτρα ή ξαπλωμένο θα ευθυγραμμιστεί με το χώμα, για λίγο όμως! Γιατί χίλια
παράθυρα σου ανοίγονται διάπλατα γύρωγύρω στον ορίζοντα για να δεις και να θαυμάσεις το ασύλληπτο μεγαλείο της φύσης.
Αυτοσχέδιοι γεωγράφοι και αστρονόμοι,
«Στράβωνες» και «Πτολεμαίοι» σ’ ένα ελεύθερο πανεπιστήμιο του βουνού βουτάνε
με τις «διαστημικές» ματιές τους στα αστρικά βάθη και με περισσή γνώση, κατά την
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επιστημονική συνθήκη, ανιχνεύουν τα 4
σημεία του ορίζοντα, ενώ από το κοντινό
διάγραμμα των βουνών ανασύρουνε τα δικά
μας Γιάννινα, την Καστοριά και μέχρι κάτω,
τον Αμβρακικό κόλπο.
Στην άλλη, εκ διαμέτρου αντίθετη, άκρη
του ορίζοντα, νοτιοανατολικά, η θέα δεν είναι συνηθισμένη.
Έχεις την αίσθηση ότι η «τηλεματική» ματιά μας στο τέλος της τροχιάς της πέφτει σε
μια απέραντη θάλασσα που φτάνει μέχρι τα
ουράνια, με αμέτρητα πλεούμενα στη σειρά
να αρμενίζουν στα μολυβί νερά της, με το
κατάρτι τους στη μέση υψωμένο, και το κατάστρωμα να διαγράφεται με μια, όπως φαίνεται από τόσο μακριά, σπασμένη στη μέση
γραμμή, εκεί που τέμνει το κατάρτι, και τα
δυο μισά του καταστρώματος να πέφτουν
από δω κι από κει, και με ελαφριά απόκλιση
να σβήνουν με τη μια προς τα έξω άκρη τους
στην επιφάνεια της θάλασσας.
Και ο ίδιος ο Κολόμβος να ήταν, με το
έμπειρο μάτι του μεγάλου θαλασσοπόρου,
όρκο θα έπαιρνε ότι είναι μια καινούργια
θάλασσα και όχι οι βουνοκορφές στο τεράστιο ορεινό σύμπλεγμα των Τζουμέρκων,
καθώς με την απόσταση και τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα χάνεται από τα μάτια το
κύριο σώμα των βουνών, που με τα πόδια
τους, αθέατα, πατάνε κάτω στη γη, αλλά με
τα πυραμοειδή ύψη τους χαμένα ψηλά στον
ουρανό, ανάμεσα σε σύννεφα και ομίχλες,
«φτιάχνουν» θάλασσες και ιστιοφόρα σ’ ένα
αξεδιάλυτο φανταστικό μακροσκοπικό σύνολο.
Κούραση και ξεκούραση ήρθαν και ισοφάρισαν και είμαστε πάλι όπως από την αρχή.
Με τα σακκίδια στον ώμο και τις άλλες απαραίτητες προσαρμογές, παίρνουμε το δρόμο
της επιστροφής. Άλλος αέρας!
Άλλος ανεβαίνεις, και άλλος, αγνώριστος,
κατεβαίνεις!
Δίπλα-δίπλα συμπορεύονται, η μια συνέχεια της άλλης, δυο αντίρροπες καταστάσεις
με σημείο τομής την κορυφή. η μια κατάσταση πριν την κορυφή με το μεγαλύτερο βαθμό αυτοσυγκέντρωσης και το ίδιο τη μεγαλύτερη καταβολή δυνάμεων, που φτάνει μέχρι
και την αναστολή της ομιλητικής λειτουργί42

ας - κανόνας εξάλλου που διατυπώνεται και
αποφθεγματικά, «στο βουνό, όταν ανεβαίνεις, δεν μιλάνε» - και η άλλη μετά την κορυφή, στην επιστροφή, που χαλαρώνεις και
που σπάταλα πλέον διαθέτεις όλη την υπόλοιπη ικμάδα σου και όλα τα αποθέματα της
ζωτικότητάς σου, πολλές φορές και σε παραπανίσιες κινήσεις, αφού όλες οι δυσκολίες
είναι στην πρώτη φάση του οδοιπορικού,
του πηγαιμού, και η επιστροφή είναι κανονικά εύκολη και σχετικά ξεκούραστη, χωρίς
το φυσιολογικό σύνδρομο της ψυχολογικής
πίεσης της πρώτης φάσης. Τότε είναι, που
ένας ολόκληρος κόσμος, ο εσωτερικός μας
κόσμος, ο κόσμος της ψυχής μας χαλαρωμένος ξεκλειδώνει και οι παραστάσεις και οι
εικόνες που έχουμε μπροστά μας συνειρμικά επιστρατεύουν καταστάσεις, στάσεις και
συναισθήματα κατά βούληση, ανάλογα με
το αποθηκευμένο «υλικό» που κουβαλάει ο
καθένας μέσα του. Τα μάτια μας, τα μάτια
ολωνών βλέπουν όλα το ίδιο, την ίδια αντικειμενική ζώσα πραγματικότητα . κάτω όμως
από τις διαφορετικές ψυχολογίες του καθενός που με τα συγκεκριμένα ερεθίσματα των
αισθήσεων αυτές απελευθερώνονται και
που με απρόβλεπτους συνειρμούς ακόμα
και ο ίδιος δεν ελέγχεις, πλέον τότε δε βλέπεις αυτό που βλέπουν και οι διπλανοί σου,
αλλά κάτι άλλο, διαφορετικό, και πάντως
όχι αυθαίρετα άσχετο, ίσα-ίσα μάλιστα, αυτό
που είναι σε μια βαθύτερη, «ιερή», σχέση με
το αυθεντικότερο κομμάτι του εαυτού σου.
Από διαφορετικούς εσωτερικούς κόσμους,
με τις ανάλογες παραστάσεις και βιώματα,
για κάποιους ανασύρονται στην επιφάνεια
του συνειδητού κάτι συναισθήματα και ψυχικές καταστάσεις γνώριμες μεν, αλλά ξεχασμένες και σχεδόν εξαφανισμένες από
καιρό στα απωθημένα βάθη της ψυχής μας.
και τώρα, ξαφνικά, αυτόκλητα μας παρουσιάζονται, και με μαγικό τρόπο καταργώντας
ζεματιστό χρόνο και καυτή πραγματικότητα
σου δίνουν τη δική τους ματιά, φωνή, τη
δική τους ακοή, τις δικές τους αισθήσεις,
και τότε δε βλέπεις πια μπροστά σου, δίπλα
σου το παλικάρι, τον συνορειβάτη που κατεβαίνει με τις δρασκελιές του Διγενή απ’ το
βουνό. μπροστά σου ξεπροβάλλει ζωντανή,
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μέσα στο χρόνο τους και την εποχή τους, η
οπτασία του ελεύθερου μαχητή, του κλέφτη,
του αρματωλού, του αντάρτη, του λεβέντη,
με το ηρωικό του άσμα να γεμίζει όλο τον
αέρα.
«Σαν τον αητό φτερούγιζε στη στράτα
με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια
λεβέντης εροβόλαγε….»
Εκτός τόπου και χρόνου, σαν από καιρό
έτοιμος, ξάνοιξε το μέσα μου διάπλατα και
πλημμύρισε όλο το είναι μου από σκεπασμένες από τη λήθη εδώ και χρόνους γνώριμες,
οικείες, «καταδικές» μου νότες, λόγια και
μουσικές. Πήρα πάνω μου όλο τον σκοπό
και όλη τη φωνή του και σιγανοτραγούδησα.
και παρόλη την «έννοια…» μου για τους άλλους συντρόφους-συνορειβάτες, χωρίς καν
να το καταλάβω, κάποιες πνιχτές κορώνες
ξεφύγανε από τα μέσα μου και σαν καμπά-

νες δονήσανε γύρω-γύρω μου όλο τον αέρα.
Και μετά αυτός ο σκοπός με πήγε σ’ έναν
άλλο, τον πρόγονό του σκοπό, με το ίδιο το
ρήμα της λεβεντιάς
«….ένα τραγούδι είν’ η πνοή σου,
καθώς στη μάχη ροβολάς ….»
και μετά πιο πίσω «ως πότε παλικάρια θα
ζούμε στα στενά…», και μετά ακόμα πιο πίσω
«Ακρίτας όντες έλαμνεν…», και μετά – ποιος
μπορεί να φιμώσει τη φωνή της ελεύθερης
ζωής, τη φωνή της ίδιας της ζωής; - και μετά
ήρθε κι έγινε ένα μ’ εκείνο, στην άλλη άκρη
του κόσμου, το σκοπό για τον Λατινοαμερικανό Μεσσία, τον Comandante με την κιθάρα του στον ώμο. Σταμάτησα. Γύρισα πίσω,
άνοιξα και τα δυο μου χέρια, όσο μπορούσα,
τα μάτια μου αστραποβόλες σαΐτες πήγαν
και κάθισαν σε κάθε πέτρα, δέντρο, χαράδρα, κορυφή. έσκυψα και φίλησα το χώμα,

ΤΕΥΧΟΣ 172, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

43

μ΄ όλη τη δύναμή μου, φώναξα:
Ευλογημένα μου βουνά, με ξαναφέρνετε
στις ρίζες μου,
της ελευθερίας, της ελεύθερης ζωής,
αυτή που κάθε άνθρωπος και κάθε λαός
και κάθε κοινωνία δικαιούται να έχει!
Η «επιχείρηση» επιστροφή ομαλά εξελίσσεται, γιατί είναι ευκολότερη, και γι’ αυτό
και είναι και πιο χαλαρός ο μεταξύ μας
σύνδεσμος και περισσότερα επίσης τα περιθώρια για ελεύθερες καταβάσεις – παρεκκλίσεις από το κανονικό μονοπάτι, μόλο
που και στην πιο «αθώα», κατά τα φαινόμενα, περίπτωση, αν δεν προσέξεις καλά,
υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος του λάθους, και
η περιπέτεια δεν αργεί να ‘ρθει.
Ξαναπερνάμε από τα ίδια μέρη που περάσαμε ανεβαίνοντας. περισσότερα τα αναγνωρίζουμε και λίγα είναι αυτά που μας φαίνονται άγνωστα, ασφαλώς γιατί στην πρώτη
επαφή δεν τα προσέξαμε, με τα κοινότυπα
συμβατικά τους χαρακτηριστικά.
Περάσαμε την «ορφανή» στρούγγα, είναι
και η ώρα, όπως και το πρωί στην ανάβαση,
ίσως και η εποχή που το επιβάλλει να είναι
άδεια.
Ξαναέγιναν οι δυο στάσεις στα ίδια δυο
σημεία που τα κελαρυστά νερά από το βουνό τέμνουν το δρόμο και πριν εξαφανιστούν
στο κατηφορικό δικό τους μονοπάτι αγόγγυστα δροσίζουν τον οποιονδήποτε εραστή
της δροσιάς τους.
Ξαναχαιρετάμε το φίλο μας, από την πρωινή συνάντηση, τον υπερήφανο «δαλματικό»
πώλο, που γυροφέρνει και τώρα ερεθισμένος μέσα στην περίφρακτη φυλακή του, καθώς του θυμίζουμε, ως φαίνεται, τα δεσμά
της συνεχιζόμενης ομηρείας του. Αν είχαμε
κοντά μας τον αξέχαστο Θόδωρό μας μπορεί και μέσα από τον γλαφυρό του λόγο να
βλέπαμε το συμπαθές τετράποδο τελικά να
υπερπηδά τον ακάνθινο συρμάτινο φράχτη
του, με το βαρύτατο όμως κόστος! Αλλά χωρίς τον Θόδωρό μας, να μας τα λέει ζωντανά,
παραστατικά, με τον έξυπνο τον λόγο και τα
πνευματώδη υπονοούμενά του και τα άλλα
τα ρητά και τα άρρητα, τίποτε δε γίνεται!
Να και το χωριό στην απέναντι πλαγιά,
44

ασάλευτο, ένα κι αυτό με τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.
Ο Άγιος Αθανάσιος στη θέση του, αληθινός «πελαγίσιος» φάρος στο βουνό μας καθοδηγεί τώρα στην προσπέλαση του ορεινού τοπίου και από το ύψωμα του μας βάζει
στο ασφαλές μονοπάτι του, χτισμένο με τσιμεντόστρωση, πέτρες και λιθόκτιστα σκαλιά.
Θα περάσουμε ο καθένας στο χρόνο του
και με το δικό του ρυθμό τη γέφυρα, από
αριστερά της την τσιμεντένια νεροσυρμή και
αμέσως μετά, τον καταρράκτη του ρέματος,
ενώ λίγο πιο πάνω άπραγος στέκει, για την
ώρα, ο παραδοσιακός αλλά «εν ενεργεία»
ακόμα νερόμυλος.
Ψηλότερα, ένας κεντρικός ανοιχτός χώρος, με επιχωματώσεις όπως δείχνει, διαμορφώθηκε σε μια ευρύχωρη πλατεία, σ’
ένα πρώτης τάξεως πανοραμικό μπαλκόνι.
στρωμένη η επιφάνεια με πλάκες σχιστολιθικής πέτρας, από πάνω χωράει ένα ολόκληρο χωριό. από την πλευρά της προς το
βουνό οριοθετική γραμμή είναι τα σπίτια
των κατοίκων, και χαμηλά προς τον ανοιχτό
ορίζοντα, από τη μία ως την άλλη άκρη της
υπόλοιπης περιμέτρου, ένα τοιχίο περιζώνει τη μισή πλατεία, απαραίτητο, στην ανάγκη για να σε συγκρατήσει στην μεριά του
υπερυψωμένου «μπαλκονιού» από τυχόν
παραπάτημα και γλιτώσεις έτσι από το επικίνδυνο πέσιμο στον κακοτράχαλο δρόμο.
Καθώς μπαίνουμε στην πλατεία, από το
ρέμα με τη γέφυρα και το νερόμυλο, στην
αριστερή της πλευρά ένας πανύψηλος θαλερός πλάτανος δεσπόζει με το πυκνό του
φύλλωμα σε μεγάλη έκταση, σαν μια τεράστια ομπρέλα, ενώ στην άλλη άκρη παραγκωνισμένα στέκεται η Αγία Παρασκευή με
το ψηλό καμπαναριό της, η μικρή και ταπεινή εκκλησία, σ’ ένα μαυριδερό φόντο,
και λόγω της ώρας με τους λεκιασμένους
τοίχους της από την πολυκαιρία και χωρίς
τα φανταχτερά αρχιτεκτονικά ή χρωματικά
φτιασίδια άλλων «τυχερών» εκκλησιών, με
τους πλούσιους χορηγούς. Η βρύση, στο
κλασσικό χτιστό «ενδιαίτημά» της στην κάτω
μεριά ξεκουράζει με το ολόδροσο τρεχούμενό της τον διψασμένο περαστικό. Προς την
επάνω μεριά της πλατείας, εκεί που τα όρια
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της είναι τα σπίτια των νοικοκυραίων, φαίνονται κάποιες βαθμίδες πέτρινες-τσιμεντένιες σε αμφιθεατρική διάταξη, προφανώς
για πολιτιστικές-καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
και κάτω-κάτω, στο ρέμα σ’ ένα στεγασμένο
χώρο του νερόμυλου, θα μας δροσίσει, βραδιάτικα πλέον, με τα φώτα ενός πρόχειρου
φακού, μια πραγματική αύρα ενός γνήσιου
κοσμοπολιτισμού.
Ένας άλλος «Θεόφιλος», όχι σε Αιγαιοπελαγίτικο νησί, αλλά στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της στεριανής Ελλάδας, σ’ έναν
απλό χώρο-αποθήκη απαθανατίζει στο χαρτί, όχι με τον χρωστήρα, αλλά με την υψηλή
τεχνική του, της φωτογραφίας, την ντόπια
φύση με τις άπειρες ομορφιές της, χιόνια,
λουλούδια, βουνοπλαγιές, καταρράκτες σε
στιγμές ανεπανάληπτου φυσικού κάλλους.
Σε λίγο ολοκληρώνεται η αλλαγή της πρώτης βάρδιας του 24ωρου, με το σκοτάδι,
στην ώρα του, ν’ αναλαμβάνει υπηρεσία
δεύτερης βάρδιας. μόλις και προλαβαίνουμε
να φύγουμε με το τελευταίο φως της ημέρας
και στη συνέχεια με τα ηλεκτρικά φώτα του
λεωφορείου αναμμένα ξεγλιστράμε, κινούμενη σκιά, στα επισφαλή στενά περάσματα

του δρόμου. Με ενδιάμεσους σταθμούς το
Ανήλιο και μετά πάλι «την» Πράμαντα, στο
ξενοδοχείο της Τσόπελας πέφτει οριστικά η
αυλαία της ημέρας. Το ίδιο «έργο» δεν θα
«ξαναπαιχτεί» και όσοι το είδαν, το είδαν.
Όλες οι παραστάσεις της ζωής είναι άπαξ,
οι ίδιες ακριβώς δεν επαναλαμβάνονται.
«Δις ες τον αυτόν ποταμόν ουκ αν εμβαίης»,
όπως έλεγε ο σοφός πρόγονός μας (= δυο
φορές στο ίδιο ποτάμι δε μπορείς να μπεις).
Το «ποτάμι» που θα περάσουμε αύριο δε
θα είναι το ίδιο. μπορεί να είναι ένα «ποτάμι» όπως τόσα άλλα που περάσαμε τόσες
φορές, αλλά δε θα είναι το ίδιο! Και στην
περίπτωσή μας ούτε καν ποτάμι θα είναι,
αφού θα είναι μια άλλη κορυφή, ένα άλλο
βουνό. Η ημέρα που έρχεται, Τρίτη, τρίτη
και τελευταία του προγράμματός μας, είναι
η ημέρα της επιστροφής, όχι όμως πριν
αδράξουμε και την τελευταία ευκαιρία για τα
τόσο ενδιαφέροντα που μας προσφέρονται
σε ορειβασία, γνώση και πολιτισμό.
Η ημέρα είναι της Στρουγγούλας. και
όπως στ’ αυτί μας το ίδιο ακούγεται και
"στρουμπούλα", μια αυτονόητη «επίσκεψη»
της λέξης κι ένας αδέσποτος φιλοπαίγμων
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συνειρμός σε πάνε σ’ έναν άλλο όμορφο
κόσμο, και μαζί σ’ ένα ωραίο πρωινό ξεκίνημα.
Το χτες είναι δεμένο με το σήμερα, όπως
και με το αύριο και η τεχνολογία του σήμερα
έβαλε το «χεράκι» της για τη συνέχεια του
προγράμματός μας.
Τρεις χρόνοι, αποτιμώμενοι ο καθένας
τους σε ώρες, έπρεπε να βγουν σε μια μέρα:
ο χρόνος της ανάβασης, ο χρόνος της κατάβασης και μετά αυτός της επιστροφής εκεί
απ’ όπου ξεκινήσαμε πριν από 3 ημέρες,
χρόνοι που κανονικά βγαίνουν σε 2 ημέρες,
κι εμείς είχαμε όλο-όλο 1 ημέρα. έτσι έγινε η «θεμιτή» υπέρβαση και «νόμιμη» καταστρατήγηση.
Τον αμαξιτό δρόμο που έπρεπε να διανύσουμε πεζοπορικά για να φτάσουμε στην
αφετηρία της καθαυτό ορειβασίας τον «γλιτώσαμε» όχι φυσικά για τον κάματο της πεζοπορίας, αλλά γιατί έπρεπε να κερδίσουμε
χρόνο.
Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ευγενική προσφορά του ξενοδοχείου που μείναμε, σε δυο
«δόσεις» μας «πέταξε» μέχρι το καταφύγιο,
χαρίζοντάς μας έτσι πολύτιμο χρόνο για την
ολοκλήρωση του προγράμματός μας.
Ανεβήκαμε οι πρώτοι και περιμένουμε
τη δεύτερη «κούρσα» να καταφτάσουν και
οι υπόλοιποι. Η ημέρα είναι μια θαυμάσια
ημέρα και καλύτερη της δε θα μπορούσε να
γίνει. Στο λίγο χρόνο της αναμονής περπατάμε άσκοπα στο εκτεταμένο ισιάδι, που
κατεβήκαμε, ένα πλάτωμα καταπράσινο, με
πανοραμική θέα, με το μοναδικό του κτίσμα στην κάτω μεριά, το καταφύγιο, και την
υποτυπωδώς περιφραγμένη του αυλή, με
τα απαραίτητα εντός της καθιστικά συνακόλουθα για μια ατελείωτη, από την ανατολή
μέχρι τη δύση του ήλιου, ρέμβη, και παρέα
με τον «Έκτορα» και τη «Λίζα».
Λίγο πιο πάνω αναγνωρίζεται η δεξαμενή
περισυλλογής των νερών της βροχής θαμμένη μέσα στο χώμα, με τα θρυμματισμένα
από τις ακραίες θερμοκρασίες επιφανειακά
μπετά της κατασκευής της.
Στην άλλη πλευρά, ένα υπερυψωμένο επίπεδο με λιθοδομή και πλακόστρωση, σύγχρονης κατασκευής, μαρτυρεί και κάποιες
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άλλες εκδοχές για τον προορισμό αυτού του
τόσο απόμακρου κατάλληλα διαμορφωμένου ορεινού χώρου.
Μπροστά υψώνεται κατακόρυφα η επίδικη κορυφή της Στρουγγούλας «μας». και
παρόλο που όλα στο πρόγραμμα είναι μελετημένα και υπολογισμένα, και το ξέρουμε
αυτό, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια,
έτσι, για να περνάει η ώρα, συζητάμε και
προβληματιζόμαστε αν ανάβαση θα κάνουμε ή αναρρίχηση. κι αν ισχύει το δεύτερο,
τότε πολλοί και μάλλον οι περισσότεροι, την
αναρρίχηση θα την κάνουν με το μυαλό τους
επί τόπου, χωρίς καν να προλάβουν να πιάσουν στο χέρι τους σκοινί.
Κάποιοι νέοι όμως του καταφυγίου εκ περισσού μας καθησυχάζουν και βεβαιώνουν
πως πρόκειται για ασφαλή κανονική ανάβαση, χωρίς προβλήματα και πως στην πορεία
υπάρχει και δροσερή πηγή για να ξεδιψάσουμε.
Η μια ομάδα, που την αφήσαμε κάτω, με
οδηγό τον βετεράνο ορειβάτη Κώστα, από
τον Ορειβατικό Ιωαννίνων, ξέρουμε ότι κατευθύνεται στους Μελισσουργούς. Η δική
μας ομάδα, που στο μεταξύ ήρθαν και οι
αναμενόμενοι υπόλοιποι συνορειβάτες, συγκεντρωμένοι, με οδηγό τον άλλο Κώστα,
επίσης από τον Ορειβατικό Ιωαννίνων, χωρίς πολλές κουβέντες, πανέτοιμοι όλοι ξεκινάμε για την κατάκτηση του «Έβερεστ».
Μετά το πρώτο ζωνάρι της δασωμένης
πλαγιάς, που γρήγορα το αφήσαμε, από κει
και πέρα η πορεία είναι στο ξέφωτο.
Η ομάδα προχωρεί με μεγαλύτερη συνεκτικότητα απ’ ό,τι στη χτεσινή ορειβασία,
γιατί και η ψυχολογία των ορειβατών είναι
πιο ομαδοποιημένη, αφού είναι γνωστό ότι
η Στρουγγούλα δεν είναι το ίδιο με την Κακαρδίτσα, ίσα-ίσα μάλιστα εκτιμάται ως πιο
εύκολη, και επομένως είναι το ίδιο κοινός
σε όλους εφικτός στόχος.
Η συνεκτικότητα όμως επιβάλλεται περισσότερο αυτή τη φορά γιατί με τη μορφολογία
του εδάφους και τα πυκνά γυρίσματα του μονοπατιού είναι πιο εύκολο τώρα να ξεκοπείς
και να πάρεις άλλη κατεύθυνση, γι’ αυτό
και ο καθένας και μάλλον οι περισσότεροι
προσπαθούνε να είναι όλοι μαζί, όπως συμ-
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βαίνει ως επί το πλείστον, ή εν ανάγκη να
έχουν τουλάχιστον την απαραίτητη οπτική
επαφή, αυτή που θα τους επιτρέψει, όταν
χρειαστεί, να προλάβουν να επανενταχθούν
στην ομάδα. αλλά κι αυτή η οπτική επαφή
κάτω από ορισμένα δεδομένα, όπως εδώ,
είναι εύκολο να χαθεί, καθώς περπατάμε, ας
πούμε, σε κυλινδρικό – κωνικό τοπίο, όπως
είναι η βάση-κορμός κάθε κορυφής, και δεν
είσαι σε μια ευθεία, που και από πολλά μέτρα μακριά μπορείς να δεις την κίνηση, και
να προσανατολισθείς. αλλά το σπουδαιότερο απ’ όλα ήταν ότι δεν υπήρχε χρόνος
για χάσιμο γι’ αυτό και ο συγχρονισμός με
όλη την ομάδα ήταν προτεραιότητα πρώτη.
Υπήρχε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα που
το επέβαλλαν οι περιστάσεις της ημέρας.
χωρίς περιθώρια καθυστερήσεων με αυτοσχεδιασμούς ή άλλες πρόχειρες προσωπι-

κές επιλογές. σ’ αυτή την κατεύθυνση βοηθούσαν και η καλή σήμανση και ο έλεγχος,
όπως και οι στάσεις κατά διαστήματα για την
ανασύνταξη της ομάδας.
Μπαίνουμε σε μια ανιούσα, διάσπαρτη με
πέτρες. πέτρες καρφωμένες στο χώμα που
εξέχουν σαν μαχαίρια και πέτρες «ξεκάρφωτες» που δε φαίνονται ότι είναι στον «αέρα»
και πατώντας επάνω τους απρόσεχτα μπορεί
να σε πετάξουν εκεί που δεν το περιμένεις,
γι’ αυτό και η πορεία σ’ αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι με τα «δόντια του δράκου» πρώτα είναι ακροβασία και μετά ορειβασία. με
τις πέτρες κάτω στο χώμα περπατάς σε ένα
άγνωστο, μη φιλικό τοπίο, κι έτσι πρέπει να
είσαι πανέτοιμος απέναντι στην απρόβλεπτη
συμπεριφορά του οδοστρώματος που πατάς,
ν’ αντιτάξεις την ανάλογη εξισορροπιστική
στάση του σώματός σου για να κρατηθείς
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όρθιος και δεν πάθεις τουλάχιστον, σε περίπτωση που παραπατήσεις, κανένα ατύχημα.
Και είναι αυτό ασφαλώς μια διαδικασία
βασανιστική και πολλαπλά κουραστική, καθώς και οι μυϊκές δυνάμεις συμμετέχουν,
αλλά και το υπόλοιπο δυναμικό, νους,
ψυχή, αισθήσεις, σε ένα επίπεδο υψηλής
αυτοσυγκέντρωσης, στοχεύουν σε ένα: στην
ασφάλεια του σώματος, και μετά στο «κόψιμο» του δρόμου. και όπου ανατρέπεται αυτή
η προτεραιότητα έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα και για τον ίδιο, αλλά και για όλη
την ομάδα συνολικά, αφού η συλλογικότητα
είναι η απαράγραπτη πρώτη αρχή ενός οργανωμένου συνόλου.
Στο τέλος της επίπονης ανάβασης και στη
μέση περίπου της συνολικής διαδρομής
φτάνουμε σ’ ένα ίσιωμα. Οι δυο μικρές
παραμελημένες στρούγγες, με την πρόχειρη ξερολιθική δομή τους επιβεβαιώνουν
την ετυμολογία του ονόματος της κορυφής,
«ατυχώς» όμως όχι και την ακουστική παρετυμολογία με τον ωραίο συνειρμό και που
ίσως, και χωρίς να το ξέρουμε, αυτός να μας
όπλισε με την απαραίτητη δύναμη και το
κουράγιο για να φτάσουμε ως εδώ! Και είμαστε ακόμα στη μέση της διαδρομής. ποιος
ξέρει όμως, ίσως λίγο πιο πάνω ή και λίγο
παραπάνω κι αν όχι εκεί, ίσως ακόμα λίγο
πιο πάνω μπορεί να γίνει τελικά η ωραία
έκπληξη…!
Αλλά και χωρίς αυτήν, στο τέλος τέλος, δεν
είναι μικρό πράγμα το γεμάτο ενδιαφέροντα,
συγκινήσεις, συμπυκνωμένη αίσθηση ζωής,
ορειβατικό μας ταξίδι, που είναι σε εξέλιξη.
Το κύριο σώμα των συνορειβατών συνεχίζει
την ανοδική του πορεία, λίγοι όμως πορεύονται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.
δεν πρόκειται βέβαια για λάθος, αλλά για
συνειδητή παρέκκλιση, και αυτή σε λίγο θα
μας κεράσει την γενναία αποζημίωσή της,
τόση, όση είναι η ευλογία των δροσερών
νερών, που αθόρυβα από τα πέτρινα σπλάχνα της γης ξεκινώντας, μέσα από μυστικά
μονοπάτια έρχονται στο φως της ημέρας για
να χαρίσουν στη φύση, στα ζώα και τους ανθρώπους το ζείδωρο νάμα τους.
Η συνέχεια μας επιφύλαξε το μοναδικό
δύσκολο, συγκριτικά με την όλη πορεία, πέ48

ρασμα, στην πλαγιά με το κλείσιμο του μονοπατιού από το βράχο, χωρίς άλλο τρόπο
διαφυγής. ήταν αυτό το σημείο για το οποίο
μας μίλησαν το πρωί οι νέοι του καταφυγίου
και με τη ρεαλιστική εκτίμηση όμως ότι δεν
είναι εμπόδιο που δημιουργεί προβλήματα στην πορεία. το μόνο πρόβλημα ήταν το
πρόβλημα του χρόνου, γιατί ένας-ένας και
βήμα-βήμα περνούσε μέσα από τη στενωπό
του βράχου. σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα
ξεχωριστά περνούσε ο ορειβάτης και ξεχωριστά ο ορειβατικός του σάκος, ενώ σε πολύ
λιγότερες ο σωματώδης ορειβάτης αναγκάστηκε να κάνει επιτόπου διορθωτικές ανατάξεις του σώματός του, για να χωρέσει στα
στενά καλούπια του περάσματος μήκους 2-3
μέτρων. χρονοβόρα η διαδικασία βέβαια,
αλλά απόλυτα ασφαλής και επιπλέον και
μια ευκαιρία ακόμα για την επιβεβαίωση
του συλλογικού πνεύματος, καθώς άλλοι
παρακολουθούσαν και αν χρειαζόταν βοηθούσαν τον ένα που περνούσε.
Η ανηφόρα συνεχίζεται κουραστικά, «κουράζει ο ανήφορος μα στην κορφή σε βγάζει»,
όπως λέει και η λαϊκή ρήση, μέχρι που πιάνουμε κορυφογραμμή και από κει και πέρα
τα πράγματα είναι πιο ομαλά. Το μονοπάτι πλευροκοπικά μας περνάει με ασφάλεια
μέσα από βράχια και κάθετες γλιστερές από
τα χόρτα επιφάνειες και μας φέρει στα ριζά,
σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.
Εκεί, στην τελευταία ανηφοριά, 15-20 περίπου μέτρα πριν την κορυφή, γίνεται αλλαγή «φρουράς». Άλλοι, από άλλες ομάδες
έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής και
φεύγουνε, μερικοί εξακολουθούνε να παραμένουνε στην κορυφή, και άλλοι, εμείς,
πάμε στις θέσεις τους.
Σιγά-σιγά όλοι ανεβαίνουμε στην κορυφή,
και πολλά μαζί πρέπει να γίνουν σε λίγο
χρόνο, ιδίως γι’ αυτούς που καταφτάνουν
τελευταίοι. Οι φωτογραφίες έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά η θέα, η ζωντανή θέαση είναι κάτι που με τίποτε δεν αναπληρώνεται,
αλλά και το ζωντανό ανοιχτό πανεπιστήμιο
του βουνού με τίποτε δεν είναι να το χάσεις!
Αυτοσχέδιοι γεωγράφοι, οι ίδιοι μαζί και
βαθείς γνώστες της ιστορίας του τόπου,
γνήσια γεννήματα και θρέμματα της γης που
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πατάνε, γι’ αυτό και η αυθεντική φωνή του
ανεπιτήδευτου και αληθινού, μετουσιώνουν
την πλούσια γνώση τους, με τον απλό τους
λόγο, σε μύηση αυτόκλητων κατηχουμένων,
σε μία συλλειτουργία αισθημάτων, ιδεών,
λογισμών για το χτες, το σήμερα, για το
αύριο, σε μια συγκατήχηση στο ελεύθερο
πανεπιστήμιο του βουνού αυτοπροαίρετων
διδασκόντων και διδασκομένων για τα πεπραγμένα, για τα δρώμενα αυτής της γωνιάς
της γης.
Γεωγραφία και ιστορία, και το ίδιο ιστορία και γεωγραφία, καθώς αμοιβαία το ένα
διαχέεται μέσα στο άλλο, συμπορεύονται
και δίνουν ανάγλυφα την ταυτότητα αυτής
της μικρής γης. Πολυάνθρωπες πόλεις, με
την αίγλη της κατά καιρούς λαμπερής πορείας τους μέσα στο χρόνο, τα Γιάννινα, η
Καστοριά, η Πρέβεζα επαναπροσδιορίζονται γεωγραφικά τώρα από άλλη θέση με τις
ακριβείς τοπογραφικές τους συντεταγμένες.
μικρότερες οικιστικές εγκαταστάσεις, χωριά,
κεφαλοχώρια, οικισμοί, αλλού απλώνονται
χαμηλότερα σε διαφορετικά ορεινά επίπεδα
και αλλού είναι σφηνωμένα σε γκρεμούς
και κορφοβούνια, ενώ, από κοντά ή μακριά,
τα διατρέχουν χείμαρροι, ρυάκια, παραπόταμοι, για να καταλήξουν όλα μαζί στην
κεντρική υδάτινη αρτηρία του Άραχθου ποταμού.
Αθέατος ο ποταμός από κει που είμαστε,
αναγνωρίζεται όμως με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από την βαθειά «ουλή» που
άφησε στο σώμα της ηπειρωτικής χώρας
κυλώντας από τα ψηλά βουνά τα νερά του
και αδειάζοντας στο πέρασμα του ολόκληρες επιφάνειες γης μέχρι τη θάλασσα. Ένα
διαμπερές τοξωτό γεφύρι αποκαθιστά την
ενότητα στη χωρισμένη στα δυο Αθαμανική
γη, στο σημείο που η ζεύξη των αντίπερα
οχθών έχει το μικρότερο μήκος.
Από κει ψηλά, έξω από το οπτικό μας βεληνεκές, αλλά και μόνο όμως ως όνομασύμβολο το γεφύρι σημαδεύει κατευθείαν,
θέλεις δεν θέλεις, στο «ψαχνό» την ξάγρυπνη ιστορική μας μνήμη για κείνα τα δύσκολα χρόνια, με τους πρωτοκαπετάνιους
μας να συσκέπτονται εκεί στο γεφύρι της
Πλάκας, για την αποσόβηση του υφέρπο50

ντος μοιραίου, σε δυο διαμετρικά αντίθετες
κατευθύνσεις βέβαια, αλλά προκαταβολικά
εις μάτην, διότι πριν από μας για «μας» μεριμνούσαν και μεριμνούν, όπως πάντα, οι
υψηλοί «σύμμαχοι» μας – «προστάτες» μας.
Αδιαπέραστος φράχτης, γύρω-γύρω, ο
κυκλικός ορίζοντας, με τα πανύψηλα ως
τους ουρανούς αετόμορφα βουνά, και ανάμεσά τους περίκλειστες αδειανές θάλασσες,
αδειανοί «Βόσποροι» και «Ελλήσποντοι»,
και ολόγυρα στις άκρες πέρα-πέρα πλημμυρισμένες μεσογειακές λεκάνες με όλων των
κατακλυσμών τα νερά, και με τις «μύτες»
μόνο να εξέχουν των «ατλαντίδων» νήσων
που βούλιαξαν και χάθηκαν δια παντός. Να,
η ταυτότητα αυτής, που λέγεται Ελληνίδα γη.
Στον αέρα πλανάται μόνιμη επωδός η υπερούσια ομολογία-κατάθεση ψυχής του ποιητή μας:
«Θεέ μου, πρωτομάστορα, μ’ έκλεισες μέσα
στα βουνά,
…….., μ΄ έκλεισες μέσα στις θάλασσες!»
και μέσα σ’ αυτή του σύμπαντος την ειρκτή, αφανείς «ορθάνθρωποι», απλοί χειροπιαστοί άνθρωποι της καθημερινής μας
πεζοζωής, «προμαχούντες» κράτησαν όρθια
τη ζωή τους, κράτησαν όρθιο το ανθρώπινο
είδος, κράτησαν ζωντανές τις αξίες του πανανθρώπινου πολιτισμού.
στην μικρή και «παράξενη» αυτή Πατρίδα,
με την ασυμβατότητα της κούνιας της με τα
γεννήματά της στην απόλυτη εκφορά τους!
Μέσα στα ανεμόδαρτα ύψη, τα φαράγγια,
τις απάτητες βουνοκορφές, τις ανήλιαγες
σπηλιές, τα αναρίθμητα «βατραχονήσια», τις
λίμνες και τα λογής-λογής νερά των ποταμών, των κόλπων, των θαλασσών, του ανοιχτού πελάγους, ένας πολιτισμός για όλους
τους ανθρώπους της γης, για όλη την οικουμένη, από μια δράκα ανθρώπων!
Αυτή είναι, αυτή η εσχατιά της ελληνικής γης, η γη των Τζουμέρκων, και όλων
των Τζουμέρκων μας: η ασυμβατότητα, η
ανθρωπογεωγραφική ασυμβατότητα της ελληνικής γης, η απόλυτη ελληνική ασυμβατότητα.
Μακάρι και σήμερα να μη μας ξεχνούσε
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αυτή η υπέρλαμπρη ιδιαιτερότητά μας και
χαρμόσυνα να μας ξεπρόβαλλε μεσούρανα,
αρχάγγελος με τη ρομφαία του τώρα, πάνω
στην κρισιμότερη ειρκτή της ιστορίας μας!
Έχει και η ευχή τη μεγάλη της αξία. Το
όνειρο είναι κομμάτι της ζωής μας και πολλές φορές πιο σπουδαίο και πιο απαραίτητο
ακόμα και πιο αληθινό κι από το κομμάτι
της πραγματικής μας ζωής . είναι η μάνα που
θα γεννήσει το θάμα, με τη σειρά που ξέρει
και στον χρόνο που ξέρει, τον χρόνο τον
Μέγα, τον Πανδαμάτορα Χρόνο.
Εμείς μόνο μικροχρόνους διαχειριζόμαστε, και ο Μέγας ο Χρόνος είναι έξω από
όλα τα ανθρώπινα βεληνεκή «νυν και αεί
και εις τους αιώνας των αιώνων».
Ο δικός μας χρόνος, ο μικροχρόνος της
ανάβασης τελείωσε, και η κλεψύδρα έχει
αδειάσει όλο το νερό της. Εμείς αυτόν τον
μικροχρόνο μόνο μπορούμε να «κουμαντάρουμε», ή μάλλον προλαβαίνουμε να τον
έχουμε στα μέτρα μας, κι αυτό πάλι εφόσον
κινηθούμε χωρίς καθυστέρηση και με σεβασμό προς την τρέχουσα πραγματικότητα.
Το καθήκον λοιπόν της επιστροφής, της
έγκαιρης επιστροφής και επιτακτικό είναι,
και αυτονόητο, αλλά είναι και ευχάριστο,
καθώς συνοδεύεται, όπως πάντα σε κάθε
παρόμοια περίπτωση, από συναισθήματα
χαράς και ψυχικής ανάτασης, που μέχρι
«προ τινος» ήταν κρυμμένα μέσα μας, και
που τώρα ξεδιπλωμένες σημαίες ανεμίζουν
στον αέρα μ’ ένα σωρό εκδηλωτικούς τρόπους, με τη σφριγηλή κίνηση, τα πηδηχτά
βήματα, τα τραγούδια, τις κραυγές, τις ζωηρές κουβέντες, με τις φωτογραφίες, με τις
αναφωνήσεις – εεε! «Εσταυρωμένοι» περίσκεπτοι ανεβήκαμε τον «Γολγοθά», ξέφρενοι
πανηγυριώτες επιστρέφουμε στη βάση.
Με τέτοια ψυχολογία, μέτρα και αποστάσεις δεν «αντέχουνε» στην πεζοπορική μας
«βουλιμία» . και πριν καλά-καλά να δούμε
ώρα και συντεταγμένες βρισκόμαστε κιόλας στο καταφύγιο, την ενδιάμεση αφετηρία
μας, ενδιάμεσος σταθμός μας και τώρα, μαζί
και τόπος ανασύνταξης.
Συγκεντρωμένοι όλοι απολαμβάνουμε στα
«διαμονητήρια» των Θεών το νέκταρ και
την αμβροσία τους, που μας προσφέρουν οι
52

οικοδεσπότες του καταφυγίου. και ξεκούραστοι πλέον ψάχνουμε για το επόμενο οδικό
«θύμα» που από τη μια στιγμή στην άλλη θα
το κάνει «σκόνη» το ορειβατικό – πεζοπορικό μας «δαιμόνιο», ένα δαιμόνιο που στον
αρχαίο μας Σωκράτη αναστατώνει μυαλό
και συνείδηση, και στον πεζοπόρο – ορειβάτη, άμα τύχει, δίνει φτερά στα πόδια του
και τον κάνει να μην ακουμπάει στο χώμα!
Και ύστερα από αυτά, πού να τολμήσει
δρόμος ή μονοπάτι να μπει κάτω από τα πόδια μας; τον κάναμε στο «άψε-σβήσε» κομμάτια! Και ο αμαξιτός δρόμος που ξεδιπλώνεται μπροστά μας δε μας ξεγελά, δεν έχει
να κάνει με μας. Μαθημένοι μπαίνουμε στο
μονοπάτι και κατηφορίζουμε, και το κόψιμο της απόστασης είναι πλέον διασκέδαση,
μόλο που τα περάσματα κάπου-κάπου «μετακινούνται», αλλάζουν θέση και μεταμορφώνονται, αλλά το ορειβατικό αισθητήριο, και
με την τεχνική υποστήριξη, ελέγχουν και
σώζουν την κατάσταση.
Ο μαραθωνοδρομικός μας οίστρος συνεχίζεται, όχι όμως για πολύ, γιατί ανακόπτεται
από το λεωφορείο που προγραμματισμένα
βγήκε έξω από την Τσόπελα για τη συνάντησή μας και στη μέση του βουνού σταμάτησε
και μας περιμένει.
Σταδιακά όλοι καταφτάνουμε και μετρώντας και τα δευτερόλεπτα τακτοποιούμε τα
ορειβατικά μας σύνεργα στο αυτοκίνητο, για
να τα παραλάβουμε οριστικά το βράδυ με
την άφιξή μας στη Θεσσαλονίκη.
Καθισμένοι στις θέσεις μας ετοιμαζόμαστε
για το ταξίδι της επιστροφής. «Στην» Πράμαντα θα συναντήσουμε και το δεύτερο λεωφορείο με την άλλη ομάδα και με βεβαιωμένες τις παρουσίες όλων ξεκινάμε την
αντίστροφη μέτρηση του ταξιδιού μας, όχι
όπως ήρθαμε από τον «ουρανόδρομο» των
Τζουμέρκων, αλλά όπως θα ξεφύγουμε από
την αντίθετη, από τα άπατα βάθη της ποταμίσιας «Στυγός».
Επώνυμα χωριά θα μας συντροφέψουν
στην πορεία μας, άλλα από κοντά και άλλα
από μακριά, τα Άγναντα, ο Καταρράκτης, το
Βουλγαρέλι, και άλλοι εδώ κι εκεί σκόρπιοι
μικρότεροι οικισμοί. Και στη συνέχεια θα
δούμε και από κοντά τον, παλιά, διασυνο-
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ριακό ποταμό με το ιστορικό του γεφύρι, χαμηλά, στο σχίσιμο του ορεινού όγκου, μέσα
από ένα τεράστιο εκτόπισμα κοίτης, στα μέτρα ενός Νείλου ή Αμαζόνιου. ποταμάκι ο
Άραχθος κοντά στα άλλα του είδους γήινα
μεγέθη, πόσα χρόνια, εκατομμύρια χρόνια,
αστείρευτος εξακολουθεί ν’ αναζητά την ταυτότητά του, καθώς άλλοτε κατεβάζει τα νερά
του όσο ένας μικρός παραπόταμος και άλλοτε όσο μια ολόκληρη θάλασσα, και μαζί μ’
αυτή κουβαλάει τόνους ύλης απ’ τα βουνά
με τις ολοστρόγγυλες κάτασπρες κροκάλες,
που από το βάρος τους αφημένες στο φαρδύ,
στεγνό πλέον, μετά το τράβηγμα των νερών,
όπως φαίνεται, άπλωμα της κοίτης, συνθέτουν ένα πρωτόγνωρο διάστικτο τοπίο, μια
απέραντη «εκ του φυσικού» κροκάτη επιφάνεια γης με τους πάλλευκους «κρόκους» της,
τους στρογγυλεμένους από τις ποταμίσιες
νεροσυρμές ογκόλιθους, μέσα στον φαιό
καμβά της κατακαθημένης ξερής λάσπης.
Το τοξωτό, το μεγαλύτερο πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Ελλάδας και όλων των Βαλκανίων, όπως περνάμε σχεδόν ακουμπιστά, το
γεφύρι της Πλάκας, παραμένει απείραχτο,
όπως χτίστηκε το 1866, διασυνοριακή πύλη
τότε Ελλάδας-Τουρκίας μέχρι το 1913, και
τώρα ζωντανή ιστορική μνήμη των χρόνων
εκείνων που πέρασαν.
Από δίπλα η μεταγενέστερη μεταλλική γέφυρα με το υπερπόντιο άλμα της μας περνάει απέναντι και μας ανεβάζει σιγά-σιγά
σε υψηλότερα επίπεδα σε μια παράλληλη
πορεία, με τον ποταμό από κάτω να τρέχει
προς το θαλασσινό προορισμό του σε ολονέν και χαμηλότερα επίπεδα, με τη δική του
μηχανική φυσική αυτοκίνηση, από τη φθίνουσα προς τα κάτω υψομετρική διαφορά
της κοίτης του, που θα τον φέρει στη μεγάλη
οικογένεια των Μεσογειακών θαλασσών, κι
εμείς προς τα πάνω με το αγκομαχητό του
τεχνητού αυτοκινούμενου μας στον κατακόρυφο αντίποδα της κατεύθυνσης του ποταμού συνεχώς να σκαρφαλώνουμε ψηλότερα,
όλο ν’ ανεβαίνουμε και όλο να φαίνεται ότι
δεν προχωράμε ότι, είμαστε στο ίδιο σημείο.
κι εκεί πλέον που τελειώνει η απόσταση από
του «κάτω κόσμου» τα σκαλιά, τα ποταμίσια
βάθη, και δεν υπάρχει άλλο ν’ ανεβούμε,

εμείς συνεχίζουμε στην ελαφρά κατηφορική
άσφαλτο μέσα στην αδιατάραχτη σιγή της
νύχτας, σχεδόν μοναχικός θίασος στο απέραντο ανοιχτό θέατρο ενός ήπιου ηπειρώτικου βραδινού, με τα νυχτερινά φώτα των
μακρινών οικισμών να «κρέμονται» πολλές
φορές στον ουρανό και με τη θαμπή φωταγώγηση από ψηλά της σελήνης να φωτίζει
αυτή στα μάτια μας τα παράξενα σχήματα και
τις σκιές της ηπειρωτικής γης, με τα σκούρα κοιλώματα και τα εξογκώματά της, τις
σκοτεινές βουνοκορφές και τα κατεβάσματά
τους, και τους δρόμους να μπαίνουν και ν’
ανοίγουν περάσματα όχι όπου θέλουν κατ’
εντολή του ανθρώπου, αλλά όπου τους επιβάλλεται από την ίδια τη Φύση, πολλές φορές υποχρεωτικά ακόμα και στον αντίποδα
του προορισμού σου, για να σου επιτραπεί
μετά να συνεχίσεις για όπου ξεκίνησες από
την αρχή.
Θα προσπεράσουμε το Καλέντζι, θ’ αφήσουμε απ’ έξω την πόλη με τη λίμνη της
κυρά-Φροσύνης, και βράδυ φτάνουμε στον
προορισμό μας, την πόλη μας, τη Θεσ/νίκη.
Τόσα πράματα, τόσα μεγέθη, τόσες πρωτόγνωρες ιδιαιτερότητες σε μια τρύπα γης, στο
μικρό μας σπίτι, στα Τζουμέρκα, στην Χώρα
μας, που λέγεται Ελλάδα!
Ένας τόσος κόσμος, ο Μικρός, ο Μέγας,
σε μια σταλίτσα γης. και γι’ αυτήν, πάλι, Χαζάροι, Γότθοι, Βησιγότθοι, Άβαροι, Ούννοι
είναι στημένοι ξανά στην πόρτα μας, προ
των πυλών της χώρας μας. κι αυτή τη φορά
έχουν περάσει ήδη και πια είναι μέσα στα
σπίτια μας. Ένας άλλος Ακάθιστος ύμνος,
ύστερα από μια αιωνιότητα μιας υπερχιλιετίας αναπέμπεται, το ίδιο, όχι από μια πόληΒασιλεύουσα, αλλά από έναν ολόκληρο κυρίαρχο λαό που τσακισμένος στα δυο, αλλά
πάντα όρθιος, αντιμάχεται με άνισους όρους
τα σημερινά μοντέρνα απατηλά «μονόξυλα»,
εκλεπτυσμένα τώρα σε περίτεχνα φύλλα
χαρτιού ή «ισοδύναμα» μεταλλικά κατασκευάσματα και υψώνει για λογαριασμό και των
άλλων λαών την κραυγή του:
«… Μη λησμονάτε τη χώρα μου…», τη
χώρα των Τζουμέρκων!

ΤΕΥΧΟΣ 172, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

53

1

2
1. 01-05-14 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ (Ανάβαση από την Αγ. Παρασκευή)
2.
χρήσης
κραμπόν και
πιολέ)
5429-06-14 ΞΗΡΟΛΑΚΙ ΟΛΥΜΠΟΥ (Άσκηση
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΟΛΥΜΠΟΣ"
- ΣΕΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

4
3. 05-07-14 ΜΟΡΑΒΑ
4.
06-07-14
- ΚΟΡΥΦΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΥΧΟΣ
172, ΛΑΚΜΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
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5

6
5. 21-07-14 ΑΝΔΟΡΑ - ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕSTANY
6.
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
COLA DE- ΣΕΟ
CABALLO
5625-07-14 ΠΥΡΗΝΑΙΑ, ORDESA ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΟΛΥΜΠΟΣ"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7

8
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eπιλογεσ ενδυσησ

κατα την χειμερινη περιοδο
Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει είναι ίσως χρήσιμο να αναφέρουμε
μερικά από τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων ρούχων για να
κάνουμε σωστή επιλογή κατά την αγορά αλλά και πριν την
εξόρμηση.
Οι ανάγκες μας κατά την δράση είναι δυο.
Να παραμείνουμε στεγνοί και ζεστοί (να
αποφύγουμε τις πηγές υγρασίας και να διατηρήσουμε σε καλό επίπεδο την θερμοκρασία του σώματός μας).
Η υγρασία μπορεί να οφείλεται σε βροχή,
χιόνι, ομίχλη αλλά και ίδρωτα.
Η πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να είναι
αποτέλεσμα συνδυασμού χαμηλών θερμοκρασιών, ανέμων και εξάτμισης της υγρασίας
του σώματος αλλά και αυτής που επικάθεται
στα ρούχα μας.
Τα ρούχα που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε είναι τα θερμοεσώρουχα, τα κάθε λογής
fleece και οι μεμβράνες. Φυσικά ότι ισχύει για
τον κορμό μας ισχύει και για τα πόδια μας.
Τα εσώρουχα είναι δυο κατηγοριών:

συχνά αδιάβροχα. Η διαπνοή (εξάτμιση της υγρασίας του σώματος) είναι μέτρια.
Είναι πολύ καλά υλικά για χρήση σε χαμηλές
θερμοκρασίες. Από αυτό το ύφασμα μπορούμε να βρούμε ζακέτες και παντελόνια.
Τα powerstreche που είναι υφάσματα με άριστη διαπνοή και μέτρια αντιανεμική προστασία, δεν παρέχουν καμιά προστασία από την υγρασία. Τα ξεχωρίζουμε
από τα softshell λόγω της μεγάλης ελαστικότητάς τους που απουσιάζει από τα πρώτα
Από αυτά τα υφάσματα μπορούμε να βρούμε
μπλούζες, ζακέτες και κολάν.
Η θερμομονωτική τους ικανότητα περιγράφεται με έναν αριθμό π.χ. 200 που είναι το βάρος του υφάσματος ανά τετραγωνικό μέτρο.
Για την προστασία από την βροχή και το χιόνι
υπάρχουν οι μεμβράνες. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια μας.
Τα υφάσματα αυτά επιτρέπουν τον ίδρωτα να απομακρυνθεί
από το σώμα μας αλλά δεν επιτρέπουν το νερό να τα διαπεράσει.
Τα χαρακτηριστικά τους είναι η αδιαβροχοποίηση που μετριέται σε mm στήλης νερού (μια μεμβράνη με αδιαβροχοποίηση πάνω
από 10.000 mm είναι πρακτικά αδιαπέραστη
από το νερό) και η διαπνοή που μετριέται σε
gr/m2/h.
Υπάρχουν λίγες εταιρείες που κατασκευάζουν μεμβράνες σε διάφορες εκδόσεις: τριπλές (προστατευμένες με ύφασμα και από τις
δυο μεριές) ή διπλές (προστατευμένες με ύφασμα μόνο από την εξωτερική και
στην εσωτερική με φόδρα). Υπάρχουν πολλές εταιρείες που αυτές τις μεμβράνες τις μετατρέπουν σε ρούχα. Η goretex, η event, η
ceplex κλπ είναι κάποιες από τις μεμβράνες που μπορούμε να εμπιστευτούμε.

α. Θερμοεσώρουχα που είναι κατάλληλα για
χρήση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή για
στατική χρήση (φωτογράφιση ή σε αντίσκηνο κλπ).
β. Εσώρουχα εφίδρωσης. Αυτά είναι κατασκευασμένα με σκοπό να απομακρύνουν τον ιδρώτα από το σώμα μας. Είναι
κατάλληλα για έντονη δράση.
Και οι δυο κατηγορίες εσωρούχων είναι κατασκευασμένες από υδρόφοβα, συνθετικά
υλικά ή από  μαλλί merino. Τα σύγχρονα
υλικά είναι απολύτως υποαλλεργικά και
δεν έχουν καμιά σχέση με τα παλιάς γενιάς
συνθετικά. Ένα ύφασμα π.χ. coolmax δύσκολα ξεχωρίζει από κάποιο βαμβακερό.
Τα βαμβακερά υφάσματα είναι ακατάλληλα
γιατί είναι υδρόφιλα, συγκρατούν τον ίδρωτα και κάθε λογής υγρασία.
Τα παλιά προβλήματα των fleece αντιμετωπίζονται σήμερα με νέα, σύγχρονα
υλικά όπως τα softshell που είναι υφάσματα με άριστη αντιανεμική προστασία και πολύ
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Patruille
des
Glaciers
2014
Ο διεθνής αγώνας
ορειβατικού σκι “Patruille
des Glaciers” που
σημαίνει «περιπολία των
παγετώνων» είναι ένας από
τους δυσκολότερους στον
κόσμο.

Διοργανώνεται από τον ελβετικό στρατό
σε ανάμνηση της τακτικής περιπολίας των
στρατιωτών του στα ελβετο-ιταλικά σύνορα
κατά την διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου
πολέμου.

κειμενο - ΦΩΤ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΠΟΤΕΛΗΣ

Σ’ αυτόν τον αγώνα στον οποίο συμμετέχουν
ομάδες από όλο τον κόσμο καθώς και
ομάδες του ελβετικού στρατού, οι αθλητές
είναι δεμένοι ανά τρεις μεταξύ τους με
σχοινιά και θα πρέπει να τερματίσουν μαζί.

Ο αγώνας αυτός που διεξάγεται κάθε δύο
χρόνια ξεκινά από το χωριό Zermatt στα
1.500 μ., διανύει μια απόσταση 54 χλμ.
με κάθετη υψομετρική 4.000 μ. περίπου,
με περάσματα σε υψόμετρο 3.700 μ.
και καταλήγει στο Verbier κοντά στα
γαλλο-ελβετικά σύνορα, διατρέχοντας
τις κορυφογραμμές των συνόρων μεταξύ
Ελβετίας και Ιταλίας.

Τον Απρίλιο του 2014 διεξήχθηκαν οι 30οι
αγώνες του “Patruille des Glaciers” με ρεκόρ
συμμετοχών. Έλαβαν μέρος 5.316 αθλητές
εκ των οποίων οι 1.500 ήσαν στρατιώτες
του ελβετικού στρατού.
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Από την Ελλάδα έλαβε μέρος στον ιστορικό και σκληρό αυτόν αγώνα ορειβατικού σκι μια
μόνο ομάδα που απαρτιζόταν από τον αθλητή του ΣΕΟ Θεσ/νίκης Μαλίζο Νικόλαο, το
μέλος του Συλλόγου Λάζαρο Μποτέλη και τον αθλητή του ΕΟΣ Αχαρνών Σλάβεκ Ματράς.
Η τριμελής ομάδα ξεκίνησε τον αγώνα στις 10.30 το βράδυ της 30ης Απριλίου και δυστυχώς
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την επομένη 1η Μαΐου μετά από 8 ώρες στο σταθμό του Arolla
λίγο μετά από την μέση της διαδρομής. Αιτία η γαστρεντερίτιδα ενός μέλους της ομάδας και
συγκεκριμένα του Λ. Μποτέλη που είχε ως αποτέλεσμα την αφυδάτωσή του και μερικές ώρες
νοσηλείας στο στρατιωτικό νοσοκομείο που είχε στηθεί από την διοργάνωση. Η θερμοκρασία
που τις βραδινές ώρες στην κορυφή της Nord Tête Blanche στα 3.650 μ. έπεφτε στους
-20ο C καθώς και η αφυδάτωση έκαναν αρκετά οδυνηρή την ανάβαση σε αυτό το υψόμετρο.
Η βοήθεια του Συλλόγου σ’ αυτή μας την προσπάθεια ήταν σημαντική και αυτό μας
παροτρύνει να δοκιμάσουμε ξανά τις δυνάμεις μας το 2016.

Διάγραμμα
υψομετρικό
της πορείας
Patruille des
Glaciers από
το Zermatt στο
Verbier
62

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 172, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

63

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ ΣΤΟ ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
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