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Τρίμηνο περιοδικό του
Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών
Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ο.)

Εξώφυλλο τεύχους 187

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.).

Ζήλνια, Όλυμπος

Το φαράγγι της Σκάλας
(φωτ. Θανάσης Μπαλτατζής)

Οπισθόφυλλο

Γραφεία - Εντευκτήρια

Εκδότης - Υπεύθυνος

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

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

Καταφύγια
Ολύμπου - «Γιώσος Αποστολίδης»,
υψόμετρο 2.700μ.
Τηλ. 23510 82.840
Υπεύθυνοι: Μποτέλης Λάζαρος,
Τσαβδάρης Νίκος
Χορτιάτη - «Νίκος Παπαδόπουλος»,
υψόμετρο 1.000 μ.

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

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

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

Συντακτική επιτροπή
Γιαννικόπουλος Ανέστης
Μπαλτατζής Θανάσης
Αμοιρίδης Νίκος
Ελένη Βαχαρίδου
Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ. 8 Άνδεις, Inca Trail
σελ. 38 Mάρμαρο στο Αιγαίο
σελ. 52 Κείνο που θυμάμαι

ΑΝΔΕΙΣ, ΙΝCA TRAIL

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

ΣΤΗΛΕΣ Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

ΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΘΥΜΑΜΑΙ
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Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1

1/04/2018

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΣΚΟΥΡΤΑ

2.476

1.376

15

2

1/04/2018

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ

2.100

1.000

9

3

15/04/2018

ΒΟΡΑΣ

ΠΕΤΕΡΝΙΚ

1.758

1.218

18

4

29/04/2018

ΠΙΝΟΒΟ

ΚΟΡΦΟΥΛΑ

2.150

1.860

25

5

29/04/2018

ΠΙΝΟΒΟ

ΚΕΡΑΥΝΟΚΟΡΦΗ

928

638

13

6

13/05/2018

ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΣΙΓΚΕΛΙ

1.345

1.031

18

7

20/05/2018

ΠΙΕΡΙΑ

ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΓΟΙ

1.705

705

22

8

20/05/2018

ΠΙΕΡΙΑ

ΧΤΕΝΙ

1.786

786

13

9

20/05/2018

ΠΙΕΡΙΑ

ΤΟΥΦΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ

1.959

959

13

10

26/05/2018

ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑ

2.024

1.114

18

11

27/05/2018

ΓΡΑΜΜΟΣ

ΚΑΜΕΝΙΚ

2.024

824

38

12

28/05/2018

ΚΛΕΦΤΗΣ

1.847

957

24

13

03/06/2018

ΜΠΕΛΕΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

2.030

726

22

14

10/06/2018

ΒΟΡΑΣ

ΔΟΚΑΡΙ

2.113

1.519

12

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Διάσχιση

Ώρες

Άτομα

1

6/05/2018

ΒΕΡΜΙΟ

ΣΕΛΙ

6

12

2

26/05/2018

ΓΡΑΜΜΟΣ

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (910 μ.) - ΑΗΜΗΝΑΔΙΑ (1.665 μ.) - ΚΟΝΙΤΣΑ (585 μ.)

7

36

3

27/05/2018

Π. ΗΛΙΑΣ

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ (1.200 μ.) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (1.651 μ.) - ΛΟΥΤΡΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ (1.250 μ.)

5

12

4

07/04/2018

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΟΡΑΚΑΣ-ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-ΑΚΡΩΤ. ΚΟΡΑΚΑΣ-ΑΚΡΩΤ. ΑΛΜΥΡΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

8

42

5

08/04/2018

ΠΑΡΟΣ

ΔΡΥΟΣ-ΚΑΒΟΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΑΓΡΙΛΙΕΣ-ΛΕΥΚΕΣ

4

40

9

36

6

09/04/2018

ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΜΟΝΗ ΘΑΨΑΝΩΝ-ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ-Μ. Αγ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΑΡΟΥ-ΛΕΥΚΕΣ(ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ)-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΑΡΠΗΣΑ-ΠΟΥΝΤΑ-ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

7

09/04/2018

ΠΑΡΟΣ

ΛΕΥΚΕΣ- (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ)-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΑΡΠΗΣΑ-ΠΟΥΝΤΑ-ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

46

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

2

A/A

Ημερ/νία

Χώρα

Βουνό

Διάσχιση

Ώρες

Άτομα

1

18/03/2018

ΠΕΡΟΥ

ΑΝΔΕΙΣ

INKA TRAIL | Piscacucho-Liactapata-Wayllabamba-Yuncachimpa

8

5

2

19/03/2018

ΠΕΡΟΥ

ΑΝΔΕΙΣ

INKA TRAIL | Yuncachimpa-Llulluchapampa-Warmiwanusqa-Runkuraqay

9

5

3

20/03/2018

ΠΕΡΟΥ

ΑΝΔΕΙΣ

INKA TRAIL | Runkuraqay-Sayaqmarka-Phuyupatamarka-Intipata

9

5

4

21/03/2018

ΠΕΡΟΥ

ΑΝΔΕΙΣ

INKA TRAIL | Intipata-Intipunku-Machu picchu-Aquas Calientes

6

5

5

22/03/2018

ΠΕΡΟΥ

ΑΝΔΕΙΣ

Rainbow mountain

5

3

6

26/03/2018

ΠΕΡΟΥ

ΑΝΔΕΙΣ

COLCA CANYON| San Miguel-Rio Colca-San Juan de Chuccho- Sangalle

9

5

7

09/04/2018

ΠΕΡΟΥ

ΑΝΔΕΙΣ

COLCA CANYON | Όαση Sangalle- Cabanaconde

5

5

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α Ημ/νία

Βούνο

Υ.Δ.

Β.Δ.

Σχοινοσυντροφιά

1

10/3/2018

ΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΖΟΥΖΟΥ

30

5c

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ.

2

10/3/2018

ΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΑΓΝΩΣΤΗ

30

6a

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ.

3

11/3/2018

ΣΕΡΡΕΣ

ΜΙΚΡΟΣ ΒΥΡΟΣ

FANTOMEX

25

5c

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ.

4

11/3/2018

ΣΕΡΡΕΣ

ΜΙΚΡΟΣ ΒΥΡΟΣ

ANGEL

15

6a

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ.

5

11/3/2018

ΣΕΡΡΕΣ

ΜΙΚΡΟΣ ΒΥΡΟΣ

XMEN

15

6a+

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ.

6

17/3/2018

ΜΟΥΖΑΚΙ

ΜΟΥΖΑΚΙ

ΜΟΙΡΑ

30

5c

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ.

7

17/3/2018

ΜΟΥΖΑΚΙ

ΜΟΥΖΑΚΙ

BABY BLUE

30

6a

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ.

8

10/3/2018

ΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

25

6a

ΚΑΛΕΣΗ Κ.

9

10/3/2018

ΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΖΟΥΖΟΥ

30

5c

ΚΑΛΕΣΗ Κ.

10

17/3/2018

ΜΟΥΖΑΚΙ

ΜΟΥΖΑΚΙ

ΜΟΙΡΑ

30

5c

ΚΑΛΕΣΗ Κ.

11

17/3/2018

ΜΟΥΖΑΚΙ

ΜΟΥΖΑΚΙ

BABY BLUE

30

6a

ΚΑΛΕΣΗ Κ.

12

27/5/2018

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΑΛΥΣΣΟΣ

SACHENPERLE

160

V+

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ./ΡΟΥΚΑΣ Κ.

13

27/5/2018

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΑΛΥΣΣΟΣ

SACHENPERLE

160

V+

ΚΑΛΕΣΗ Κ./ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π.

14

28/5/2018

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΜΠΑΝΤΟΒΑΣ

SCHWEIZERKAS

130

VII-

ΚΑΛΕΣΗ Κ./ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π.

15

2/6/2018

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ-ΚΟΨΗ ΤΩΝ
ΑΕΤΩΝ

210

VII-

ΚΟΥΓΚΑΣ Γ./ΝΤΟΒΑΣ Β.

16

10/3/2018

ΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

BEAUTYFULLA

28

VI+/6a

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛ.

17

10/3/2018

ΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΜOGOFRAN STREET

15

VI/5c

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛ.

18

17/3/2018

ΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

30

VI+/6a

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛ.

19

7/4/2018

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΙΣΙΟΥ/ΠΥΡΓΟΣ
ΨΥΧΩΝ

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ

20

VII/6b

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛ.

20

29-Απρ

ΒΕΡΟΙΑ

Ν. ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ

(ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ)

25

VII/6b

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΑΛ.

ΣΚΟΥΦΙΑ

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ

300

II 2 M3

ΚΟΝΤΟΣ Ν./ΚΟΝΤΟΣ Β./
ΣΤΙΒΑΚΤΑΡΑΚΗ ΧΡ.
ΚΟΝΤΟΣ Ν./ΣΤΙΒΑΚΤΑΡΑΚΗ
ΧΡ.

21

ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ

Πεδίο

Διαδρομή

22

20/04/18

ΛΑΪΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

70

VI

23

21/04/18

ΛΑΪΛΙΑΣ

ΚΑΚΤΑΚΙΑ

45

VI

ΚΟΝΤΟΣ Ν./ΚΟΝΤΟΣ Β.

24

29/04/18

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΛΑΪΛΙΑ
ΖΗΛΝΙΑ

ΜΠΟΤΙΝΗ-ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ

160

V+

25

01/05/18

ΛΑΪΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΤΡΙΕΔΡΟ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

70

VII

ΚΟΝΤΟΣ Ν./ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΓΡ./
ΣΤΙΒΑΚΤΑΡΑΚΗ ΧΡ.
ΚΟΝΤΟΣ Ν./ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ Κ.
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3

26

13/05/18

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ

160

ΙV+

27

13/05/18

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ

160

ΙV+

28

20/05/18

ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΕΚΤΩΡΑ

300

VI+

29

25/05/18

ΛΑΪΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

70

VI

ΚΟΝΤΟΣ Ν./ΚΟΝΤΟΣ Β./
ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ Β.
ΚΟΝΤΟΣ Ν./ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ Β.
ΚΟΝΤΟΣ Ν./ΚΟΝΤΟΣ Β./
ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ Β.
ΚΟΝΤΟΣ Ν./ΜΑΝΑΡΗ Μ.

30

5/4/2018

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ-ΕΞΟΔΟΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΗ (ΜΠΟΤΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ)

170

VII-

ΠΙΤΡΗΣ ΣΤ./ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ Θ.

31

21/4/2018

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΤΑΡΑΝΤΟΥΛΑ-ΚΟΨΗ ΤΩΝ
ΑΕΤΩΝ

205

VII-

ΠΙΤΡΗΣ ΣΤ./ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ Θ.

32

1/5/2018

ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ

ΡΕΜΒΗ

ΛΑΒΩΜΕΝΟ ΞΩΤΙΚΟ

30

6c/6c+

ΠΙΤΡΗΣ Ι.

33

1/4/2018

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΚΛΑΣΙΚΗ

160

V+

ΒΑΡΒΑΤΗΣ Δ./ΖΑΡΖΑΤΣΑΚΗΣ
Β./ΣΜΑΓΑΔΟΣ ΓΡ.

Ευχαριστήρια επιστολή
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Πολιτιστικά
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου γεια σας! Ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε και αυτή την περίοδο κάθε δεύτερη Τετάρτη εκδηλώσεις στις οποίες θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε
με την παρουσία σας. Επίσης, ακόμα κι αν δεν έχουμε κάποια εκδήλωση οι Τετάρτες
είναι ανοικτές για να σας υποδεχτούμε και να περάσουμε λίγη ώρα μαζί.
Ραντεβού τις Τετάρτες!
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10/2018, 8 μ.μ.
“Περού”
Ανέστης Γιαννικόπουλος
Ο πρόεδρος του ΣΕΟ θα μας κάνει ξανά
να ζηλέψουμε καθώς θα μας μιλάει για τις
εμπειρίες του, ορειβατικές αλλά και τουριστικές, απο την μακρινή αυτή χώρα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/10/2018, 8 μ.μ.
“Καιρικά φαινόμενα και η προστασία
μας απο αυτά”
Φεζούδης Κώστας
O Κώστας Φεζούδης σπούδασε μαθηματικά αλλά ασχολείται με την εκπαίδευση
διασωστών. Είναι ιδρυτής της εταιρείας
Training Rescue Team και ενεργός εθελοντής σε πολλές ομάδες διάσωσης.

Νέα Μέλη - Δωρεές
NEA MEΛΗ
1. Μανιοπούλου Μαγδαληνή
2. Ιωαννίδου Μαριέττα
3. Αλμαλόγλου Ιωάννης
4. Λουχανίδου Ζωή
5. Αντωνίου-Ταϊλίδου Ελένη
6. Τσαντήλα Ευδοκία
7. Ζαραβέλη Μαρία
8. Νάστη Βασιλική
9. Καριπίδης Σάββας
10. Αντωναρίδου Κοκώνη
11. Σούλη Αλίκη
12. Ξύτσας Ευάγγελος

13. Κομματάς Κωνσταντίνος
14. Ψάρρας Χρήστος
15. Ξανθόπουλος Παναγιώτης
16. Κελεμουρίδης Βασίλειος
17. Καριπίδου Κοραλία
18. Γκουτιούδη Μαρία
19. Αναστασιάδου Αλεξάνδρα
20. Πάρπουλα Ελένη
21. Γρηγοριάδου Σβετλομίρα
22. Γρηγοριάδης Απόστολος
23. Αφεντουλίδης Χρήστος

ΔΩΡΕΕΣ
1. Κάτσια Κωνσταντίνα: 7€
2. Ελευθεριάδης Χρήστος: 10€
3. Καζαμίας Παντελής: 140€

4. Μπραΐλας Στέργιος: 5€
5. Ανώνυμος: 75€
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3ο ΓEΛ Σταυρούπολης: Στον Χορτιάτη

Θ

α θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον
Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών
Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τον κ.
Νίκο Αρβανίτη τον οδηγό μας στην ανάβαση
προς το καταφύγιο Χορτιάτη στις 29/3/2018.
Η ανάβαση μας αν και λίγο απότομη στην
αρχή εξελίχθηκε σε μια υπέροχη πεζοπορία
και μαθητές μαζί με καθηγητές απόλαυσαν το
καταπληκτικό τοπίο με ασφάλεια κάτω από
την καθοδήγηση του κ. Αρβανίτη. Φθάσαμε
στο καταφύγιο του Χορτιάτη κουρασμένοι αλλά
χαρούμενοι για την διαδρομή που κάναμε
και αφού απολαύσαμε τα ροφήματα μας και
ξεκουραστήκαμε γυρίσαμε εκεί όπου μας
περίμενε το λεωφορείο για να επιστρέψουμε
στο σχολείο μας.
Ευχαριστούμε και πάλι,
Οι καθηγητές και οι μαθητές του 3ου ΓΕΛ Σταυρούπολης.
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2ο ΓEΛ Σταυρούπολης: Στον Χορτιάτη
Τα παιδιά είναι εντάξει……

Τ

ο ψιλόβροχο άρχισε να πέφτει τη μουντή εκείνη Κυριακή του Μάρτη, στην αφετηρία του μονοπατιού των παγοποιών στο Χορτιάτη. Ο σύλλογος είχε αναθέσει σε μένα και το Θόδωρο
Φρούτη να οδηγήσουμε τους μαθητές του 2ου ΓΕΛ Εχέδωρου στο καταφύγιο του ΣΕΟ.
Περιμένοντας την άφιξη του λεωφορείου, προβληματιστήκαμε αρκετά γι’ αυτά πού θα μπορούσαμε
να πούμε στα παιδιά κατά την διάρκεια της ξενάγησης ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους και
να συνάδουν με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της εξόρμησης. Μήπως να τους μιλούσαμε για τo qanat
του Χορτιάτη που το νερό του τροφοδοτούσε κάποτε της κρήνες της οθωμανικής Θεσσαλονίκης;
Θα βλέπαμε άλλωστε τα φρεάτιά του στη διαδρομή. Ή μήπως για την ιστορία των παγοποιών που με
αφορμή τις «μπάρες» και τα «μαγαζιά» που θα προσπερνούσαμε; Θα είχε σίγουρα κάποιο ενδιαφέρον.
Ο «Φανός» και η «Αρκουδότρυπα» που βρίσκεται στη βάση του, αξίζουν επίσης σχολιασμού και θα
μπορούσαν να είναι αφετηρία για την εξιστόρηση των γεγονότων της Γερμανικής κατοχής.
Μήπως πάλι θα έπρεπε να αναφερθούμε στο φυσικό περιβάλλον, την πανίδα και χλωρίδα του βουνού ή μήπως έπρεπε να αναδείξουμε τις αξίες που πρεσβεύει η ορειβασία όπως αλληλεγγύη, ομαδικότητα, πειθαρχία και σεβασμός στο περιβάλλον;
Τις σκέψεις μας διέκοψε η άφιξη του λεωφορείου. Καθώς το πολύβουο πλήθος κατέλαβε το χώρο
και αφού κάναμε τις απαραίτητες συστάσεις, διακρίναμε μια αμηχανία.
- Σίγουρα ακούγοντας για ορειβάτες περιμένατε να δείτε νεαρούς, με αθλητικό παράστημα, είπα. Ελπίζω να
μη σας απογοητεύσαμε αλλά μάθετε πώς η ορειβασία περιλαμβάνει εκτός από τον αλπινισμό και πιο ήπιες
δραστηριότητες όπως το trekking το οποίο θα κάνουμε σήμερα και το οποίο αφορά πολύ περισσότερο κόσμο
από τους αθλητές.
Τα γέλια που ακολούθησαν ήταν ένδειξη πώς ο πάγος είχε σπάσει. Αρχίσαμε να ανηφορίζουμε στο
μονοπάτι, κάνοντας την ξενάγηση σύμφωνα με το σχεδιασμό.
Αντιληφθήκαμε γρήγορα ότι δεν ενδιαφέρονται όλοι για τα απομεινάρια του παλιού καλντεριμιού
ούτε ενδιαφέρουν τους περισσότερους τα ίχνη των αγριογούρουνων στη λάσπη ούτε νοιάζονται εάν
τα αρκουδοπούρναρα είναι τα «ού» των χριστουγεννιάτικων αγορών.
Καθώς τραγουδούσαν εν χορώ πάνω στο σκοπό γνωστού στρατιωτικού παραγγέλματος που ρίμαρε
αυτοσχεδιάζοντας μια νεαρή μαθήτρια, γινόταν φανερό ότι αυτό που είχε σημασία για αυτούς, ήταν
η αίσθηση της ένταξης τους στην ομάδα. Μια ομάδα με τους δικούς της κώδικες και προτεραιότητες
που υπερβαίνουν τα στερεότυπα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα μάτια ενός προσεκτικού παρατηρητή οι κοινωνικοί ρόλοι είναι εκεί, σαν αδειανά κουστούμια που περιμένουν να φορεθούν, αλλά
μπορούν για την ώρα να περιμένουν. Τα εφηβικά σκιρτήματα, οι νεανικές παρέες, τα καλόβουλα πειράγματα είναι στο προσκήνιο. Όλα αυτά που αντιπροσωπεύουν τη χαρά της ζωής.
Είναι φανερή η αγάπη, ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη προς τους εκπαιδευτικούς που τους συνόδευαν. Τους εκπαιδευτικούς που επέλεξαν να διαθέσουν την Κυριακή τους για να ανέβουν υπό βροχή
στο Χορτιάτη τιμώντας το λειτούργημα που έχουν αναλάβει.
Είναι μια κοινότητα που αποπνέει υγεία, την υγεία της άδολης νιότης της, έχοντας παράλληλα επίγνωση ότι κουβαλάει στις νεανικές της πλάτες όλες τις προσδοκίες αλλά και τις αξίες της τοπικής
κοινωνίας με το ταπεινό εργατικό και αγροτικό υπόβαθρο. Δεν θα γίνουν όλοι επιστήμονες ή επιτυχημένοι επαγγελματίες ή υπάλληλοι και πιθανώς το ξέρουν. Έχουν όμως ως εφόδιο ζωής αυτή
την χαμένη για εμάς - τη γενιά του εφησυχασμού και της επίπλαστης ευδαιμονίας - αίσθηση της
συλλογικότητας. Τους ισχυρούς μεταξύ τους δεσμούς, τον σεβασμό στην
προσωπικότητα, τις ιδιαιτερότητες και την αξία
του άλλου.
Αφού ολοκληρώσαμε την ξενάγηση, κατηφορίζοντας στο μονοπάτι και λίγο πριν αποχαιρετίσουμε τα παιδιά, σκεφτόμουν πως η εξόρμηση
ήταν πράγματι εκπαιδευτική. Μάθαμε ότι η αποπροσανατολισμένη και δοκιμαζόμενη από την
οικονομική κρίση κοινωνία μας έχει έναν λόγο
να αισιοδοξεί. Τα παιδιά είναι εντάξει…
Νίκος Παπαδόπουλος
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MACHU PICCHU
INCA TRAIL
Aπό το βασιλικό μονοπάτι στο “Αρχαίο
Βουνό”, την ιερή πόλη του Pachacutec Inca
Κείμενο - Φωτογραφίες:
Ανέστης Γιαννικόπουλος
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Η υπερήλικας Κέτσουα που πουλούσε κόκα.

-Senior!

Η είσοδος της βρεγμένης σκηνής μου κουνήθηκε διακριτικά. Είναι τρεις τα ξημερώματα και
η βροχή με κράτησε ξύπνιο όλη τη νύχτα. Ανάβω τον φακό κεφαλής και αποχωρίζομαι τη
ζεστασιά του υπνόσακου. Όλα γύρω μου στάζουν και δεν έχω τι να φορέσω. Βάζω πλαστικές σακούλες στις νοτισμένες μπότες μου και βγαίνω από τη σκηνή όπου με περιμένει
ένα κύπελλο με ζεστό τσάι. Μαζευόμαστε όλοι γύρω από τον οδηγό μας τον Lisander
(Λύσανδρο) ο οποίος μας πληροφορεί ότι η ουρά στο check point, για την είσοδο στο
μονοπάτι που οδηγεί στο Machu Picchu, είναι τεράστια. Αποφασίζουμε λοιπόν να περιμένουμε στο συγκρότημα των αποδυτηρίων της τελευταίας κατασκήνωσης πριν το τέλος του
τετραήμερου Ιnka trail, στο Winaywayna, σε υψόμετρο 2.700 μ. μέχρι να αποσυμφορηθεί
η κατάσταση στο check point. Άλλωστε δεν υπάρχει βιασύνη μιας και η νεροποντή όλο και
δυναμώνει. Έτσι όπως πάει δεν πρόκειται να δούμε τίποτα από τη θρυλική πολιτεία των
Ίνκας. Τέτοια γκαντεμιά! Από χθες το βράδυ άνοιξαν οι ουρανοί και παρά τα παρακάλια μας
δεν λένε να κλείσουν. Στεκόμαστε αμίλητοι στο σκοτάδι, με τη διάθεση στα τάρταρα, αναλογιζόμενοι όλα όσα περάσαμε για να φθάσουμε μουσκίδι λίγο πριν το τελευταίο βήμα για το
ονειρικό Μάτσου Πίτσου.
Πριν τέσσερις μέρες είχαμε διασχίσει τον Ατλαντικό από τη Μαδρίτη στη Λίμα και μετά με
ανταπόκριση φτάσαμε στο Κούσκο στα 3.400 μέτρα. Διανύσαμε συνολικά 12.300 χλμ. με
αεροπλάνα έως ότου προσγειωθούμε τελικά στην πάλαι ποτέ πρωτεύουσα των Ίνκας. Μετά
από μια αγχώδη ξενάγηση στα αξιοθέατα του Κούσκο και ελάχιστο ύπνο, ξεκινήσαμε στις
4 το πρωί της επομένης με λεωφορειάκι για το Piscacucho, το σημείο εκκίνησης της τετραήμερης πορείας μας, 6 χλμ. πριν το 1ο check point στο Qoriwayrachina. Εδώ είχα την
πρώτη μου γνωριμία με την «κόκα». Μέσα στο mini market που σταματήσαμε, μια υπέργηρη
10
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Η αρχή της Βασιλικής οδού (το μονοπάτι των Ίνκας) για το Μάτσου Πίτσου.
ινδιάνα συσκεύαζε φύλλα κόκας σε πλαστικά σακουλάκια που τα πουλούσε για 1 σολ (0,25€).
Αρχικά βαδίσαμε σε ήπιο μονοπάτι δίπλα στον ορμητικό Rio Urubamba στη φορά του νερού
και σε περίπου 1 ώρα φθάσαμε στην πεζογέφυρα της Qoriwayrachina σε υψόμετρο 2.150 μ.,
όπου έγινε και ο πρώτος ενδελεχής έλεγχος διαβατηρίων και εισιτηρίων. Όπως μας πληροφόρησε ο Λύσανδρος, επιτρέπονται να διαβούν το μονοπάτι των Ίνκας καθημερινά μόνο 200 επισκέπτες και μόνο προς τη μια κατεύθυνση δηλ. από την Qoriwayrachina προς το Μάτσου
Πίτσου και ποτέ ανάποδα. Με το που περάσαμε το ποτάμι, μπήκαμε στο αρχαίο μονοπάτι που
θα μας οδηγούσε μετά από 45 περίπου χλμ. στο Μάτσου Πίτσου. Το μονοπάτι καθαυτό είναι
εξ ίσου αν όχι ακόμη πιο αξιόλογο με την χαμένη πολιτεία και ενώ από τη μια αδημονούσαμε
να φθάσουμε στον θρυλικό προορισμό μας, από την άλλη «ευχόμασταν να ‘ναι μακρύς ο
δρόμος».
Οι Ίνκας είχαν ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών που άγγιζε τα 23.000 χλμ. Το μονοπάτι όμως
που τώρα περπατούσαμε δεν ήταν ένα οποιοδήποτε. Ήταν το βασιλικό μονοπάτι (Qhapaq
Nian) που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά και μόνο η βασιλική αυλή και κάποιοι ελάχιστοι υψηλόβαθμοι για τη μετάβασή τους από το παλάτι του Κούσκο στην ιερή πόλη Μάτσου Πίτσου.
Υπήρχαν δε σε τακτά διαστήματα φρουρές που ήλεγχαν τους διαβάτες. Είχαμε περπατήσει ήδη
3 χλμ. όταν αντικρίσαμε στην απέναντι πλαγιά τα ερείπια της πόλης Llactapata (ή Patallacta) στα 2.300 μ. Ψηλά στο πλάτωμα διακρίνονταν καθαρά τα πέτρινα ντουβάρια των σπιτιών
(έλειπαν μόνο οι αχυρένιες σκεπές τους) και από κάτω τους σε κυρτή αμφιθεατρική διάταξη οι
πέτρινες πεζούλες με τους μπαξέδες. Περιμετρικά, κυκλικοί πύργοι και φυλάκια προστάτευαν
τον χώρο και ενίσχυαν ένα υποτυπώδες τείχος. Όπως μας εξήγησε ο Λύσανδρος η πόλη ήλεγχε
τη βασιλική οδό και τροφοδοτούσε το Μάτσου Πίτσου με τα απαραίτητα τρόφιμα. Απέναντί
μας ο ορεινός όγκος της Nevado Veronica, με κορυφές που αγγίζουν τα 5.900 μέτρα, άστραφτε χιονισμένος στον πρωινό ήλιο. Συνεχίσαμε στις όχθες του Rio Cusichaca, σε ένα ήπιο
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Διάβασμα στο δρόμο πουλώντας φραγκόσυκα και νερά.
μονοπάτι με πυκνή βλάστηση, ανθισμένα δένδρα και κάκτους με μελωμένα φραγκόσυκα. Στο
δρόμο χωρικοί σε αυτοσχέδιους πάγκους πουλούσαν από καθαρισμένα φραγκόσυκα μέχρι
chicha, ένα αρχαίο αναψυκτικό από καλαμπόκι που έχει υποστεί ελαφρά ζύμωση και θυμίζει
άψητη μπίρα (1-6% vol). Μετά από πορεία 5 περίπου ωρών φθάσαμε στη Wayllabamba,
στα 3.100 μ., το μοναδικό κατοικημένο χωριό σε όλο το inka trail. Στα απλά χαμόσπιτα
του χωριού ήταν ευδιάκριτη η χρήση λαξευμένων λίθων αποξηλωμένων από παρακείμενο
οικισμό των Ίνκας. Από εδώ και πέρα εγκαταλείψαμε το χωμάτινο μονοπάτι και μπήκαμε σε
πιο προσεγμένο, πλακόστρωτο που σηματοδοτεί αυτή καθαυτή τη βασιλική οδό. Οι λίγες
σταγόνες βροχής της πρώτης μέρας δεν μας ανησύχησαν ιδιαίτερα και μετά από δυο ακόμη ώρες φθάσαμε στον χώρο της πρώτης κατασκήνωσης, την Yuncachimpa στα (3.300
μ.). Οι βαστάζοι είχαν φθάσει προ πολλού και είχαν στήσει τις σκηνές που θα κοιμόμασταν,
ενώ ο μάγειρας εργαζόταν πυρετωδώς στο μαγειρείο εκστρατείας. Περιμένοντας το δείπνο,
εκτονωθήκαμε με λίγο ποδόσφαιρο και ήπιαμε μπίρα «qusquenia» σε μπουκάλια του ενός
λίτρου. Ο ύπνος σε αυτό το υψόμετρο ήταν ελαφρύς και ήσυχος. Γενικά η πρώτη μέρα
πέρασε όμορφα και οι εφτά ώρες που βαδίσαμε ήταν γεμάτες πρωτόγνωρες παραστάσεις,
άσε που καλύψαμε και μια υψομετρική διαφορά 1.200 μέτρων χωρίς να το καταλάβουμε…
Τις σκέψεις μου διέκοψε ο Λύσανδρος που μόλις επέστρεψε από το check point του Winaywayna και μας έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσουμε. Ανάβουμε τους φακούς κεφαλής και
βαδίζουμε σιωπηλά μέσα στο απόκοσμο σκοτάδι του πυκνού δάσους. Το μονοπάτι ελίσσεται
σε υψόμετρο 3.000 μ., στις βορειανατολικές πλαγιές του ορεινού όγκου της Cordillera Vilcabamba με ψηλότερη κορυφή την χιονοσκέπαστη Salcantay (Άγριο Βουνό) που φτάνει
τα 6.271 μ. Με κάθε βήμα μας, μέσα στη βροχή, εισχωρούμε όλο και πιο βαθιά στη ζούγκλα
του Αμαζονίου των Άνδεων.
12
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Cantua buxifolia, το εθνικό λουλούδι του Περού.
Διασκέδαση με μπίρα στην πρώτη κατασκήνωση.
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Η ομίχλη άρχισε να διαλύεται και κάτω από τα πόδια μας, σε βάθος 400 μέτρων, εμφανίστηκε ο μεγαλόπρεπος και φιδωτός ποταμός Urubamba. Άγριος και σκοτεινός από τους
τόνους λάσπης που παρασύρουν τα ορμητικά νερά του μοιάζει από ψηλά με το υγρό δέρμα γιγάντιου πύθωνα. Στη θρησκεία των Κέτσουα ο πύθωνας συμβόλιζε τον Κάτω Κόσμο
(Ukhu Pacha) και οι εκφάνσεις του ιερού αυτού φιδιού ήσαν τα ποτάμια. Σ’ αυτό το σημείο
θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση. Οι ισπανοί λανθασμένα αποκαλούσαν όλο τον λαό της
περιοχής Ίνκας. Έτσι ονομάζονταν μόνο τα μέλη της βασιλικής γενιάς ως άμεσοι απόγονοι
του θεού Ίντι (Ήλιος). Οι υπόλοιποι απλοί θνητοί αποκαλούνταν Κέτσουα.
Στην οργιάζουσα βλάστηση ξεχωρίζουν εντυπωσιακά εξωτικά λουλούδια μεταξύ των οποίων και πανέμορφες άγριες ορχιδέες. Πλατσουρίζουμε στο μονοπάτι και κατηφορίζουμε τα
αρχαία πέτρινα σκαλοπάτια που μας φέρνουν όλο και πιο κοντά στη χαμένη πολιτεία των
Ίνκας. Μετά από δυο περίπου ώρες φθάνουμε σε ένα διάσελο όπου βρίσκονται τα πολύ
καλά διατηρημένα ερείπια του Intipunku (Πύλη του Ήλιου στη γλώσσα των Κέτσουα) σε
υψόμετρο 2.720 μ. Το Intipunku είναι το τελευταίο φυλάκιο και σημείο ελέγχου του ιερού
μονοπατιού πριν από την είσοδο στο Μάτσου Πίτσου. Κανονικά η θέα από εδώ προς το
Μάτσου Πίτσου και την κορυφή Waynapicchu (Νεαρό Βουνό), 350 μέτρα πιο ψηλά, θα
έπρεπε να είναι μαγευτική. Η βροχή όμως που συνέχιζε και η πυκνή ομίχλη, μας περιόριζαν
την ορατότητα στα 100-150 μέτρα και μας έκρυβαν τελείως τη θέα. Ως εκ τούτου αποφασίσαμε να περιμένουμε μαζί με πολλούς άλλους περιπατητές μπας και ανοίξει ο καιρός. Η
μακρά αναμονή οδήγησε το μυαλό μου σε νέο μηρυκασμό σκέψεων και οι θύμησες από την
προχθεσινή και 2η μέρα της πορείας μας ζωντάνεψαν.
…Ξυπνήσαμε νωρίς στη Yuncachimpa, ευδιάθετοι, πριν καν βγει ο ήλιος. Όπως μας πληροφόρησε ο Λύσανδρος, η σημερινή μέρα θα ήταν η πιο απαιτητική λόγω του υψομέτρου

Μάθημα κόκας στα 4.000 μέτρα.
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που θα έπρεπε να ανεβούμε. Μας είπε επίσης ότι θα περνούσαμε από τρεις διαφορετικές αγροοικολογικές ζώνες. Αρχικά θα βαδίζαμε στη ζώνη Junca που εκτείνεται σε υψόμετρο από 1.500
ως 2.500 μέτρα, ένα υποτροπικό δάσος με θερμό κλίμα. Στη ζώνη Junca ευδοκιμούν η κόκα, το
καλαμπόκι, οι πιπεριές τσίλι, το αβοκάντο κ.ά. Η επόμενη ζώνη που θα συναντούσαμε ονομάζεται Quechua και εκτείνεται σε υψόμετρο από 2.500 ως 3.900 μέτρα. Χαρακτηρίζεται από χαμηλές θερμοκρασίες και εδώ καλλιεργούνται πατάτες, καλαμπόκι, φασόλια, κολοκύθες, τομάτες
παπάγια, σιτάρι κ. ά. Τέλος η τρίτη ζώνη λέγεται Puna, βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 3.900
μέτρα και είναι η πιο ψυχρή με θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Εδώ οι ντόπιοι παράγουν πικρές πατάτες (solanum juzepezukii ή curtilobum), κινόα, κριθάρι, μάκα (τονωτικός βολβός που
αποτελούσε προνόμιο των ευγενών Ίνκας) κ.ά.
Ανηφορίσαμε στο μονοπάτι δίπλα στον Rio Llulluchayoc ως το φυλάκιο ελέγχου της
Llulluchapampa. Παντού στο διάβα μας εξωτικά λουλούδια ανάδυαν μεθυστικά αρώματα
και χρωμάτιζαν υπέροχα τον πράσινο καμβά του πυκνού δάσους. Σε μια καμπή του μονοπατιού
βγήκαμε σε ένα μικρό ξέφωτο διάσπαρτο με γρανιτένιους βράχους, όπου ξεκουράζονταν και
άλλες ομάδες ορειβατών. Ευκαιρία για μερικές φωτογραφίες. Ο φακός μου εστίασε σε έναν
βραχύσωμο Κέτσουα, οδηγό μιας άλλης ομάδας, να μασουλάει φύλλα κόκας που είχε βγάλει
μέσα από ένα διαφανές σακουλάκι. Μου έγνεψε φιλικά, μου πρόσφερε από το «πρωινό» του και
με μύησε στον τρόπο χρήσης τους. Στην αρχή μασάμε τα φύλλα και μόλις δημιουργηθεί ένας
σβόλος τον τοποθετούμε με τη γλώσσα μεταξύ του εσωτερικού του μάγουλου και των ούλων.
Στη συνέχεια μου μίλησε για τη συχνότητα αναμάσησής του, καθώς και για τον χρόνο που τον
κρατά κανείς στο στόμα πριν τον φτύσει. «Σε καμία περίπτωση δεν καταπίνουμε τα φύλλα!» μου
είπε στο τέλος με έμφαση. Μου εξήγησε ακόμη ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο για την αντιμετώπιση του «soroche», της νόσου του υψομέτρου. Μάσησα τα άγευστα φύλλα, αλλά γρήγορα
βαρέθηκα και τα έφτυσα δίχως να νοιώσω την ελάχιστη ευεξία. Ο Μιχάλης όμως με τον οποίο

Στο ιερό μονοπάτι των Ίνκας.
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Με βροχή στο Warmiwanusqa Pass στα 4.215 μέτρα (στα κέτσουα σημαίνει «Εκεί που
Πέθανε η Γυναίκα»).
Κέτσουα που παίζει την quena (φλογέρα των Άνδεων με πέντε τρύπες). (δεξιά φωτ.)
οδοιπορούσαμε παρέα, μου είπε (δυστυχώς πολύ αργότερα) ότι μετά τη στάση από όπου άρχιζε
η τελική ανάβαση για το πέρασμα των 4.200 μ. δεν με προλάβαινε. Είναι δυνατόν να είχε τέτοια
θαυματουργή επίδραση το άχαρο αυτό φύλλο;
Ανεβαίναμε το γεμάτο ψηλά, γρανίτινα σκαλοπάτια μονοπάτι. Όχι πολύ μακριά μας ένα κοπάδι
λάμα έβοσκε αμέριμνο σε απόσταση ασφαλείας, στην απότομη πλαγιά που έδειχνε να πέφτει
χιλιόμετρα κάτω μας. Η βροχή ξανάρχισε πιο δυνατή και η ομίχλη σκέπασε το διάσελο. Αντιληφθήκαμε μόλις την τελευταία στιγμή ότι φθάσαμε στο Warmiwanusqa Pass (Εκεί που Πέθανε η Γυναίκα) στα 4.215 μέτρα. Ο σκοτεινός όγκος του βουνού Veronica/Waqaywillka
ύψους 5.700 μ. κρέμεται από πάνω μας μισοκρυμμένος στην ομίχλη. Ο αέρας όμως δυνάμωσε
και η πυκνή βροχή μαστίγωνε τα πρόσωπα αναγκάζοντάς μας να επισπεύσουμε την κατάβαση
από την άλλη πλευρά του διάσελου. Κατεβήκαμε στα 3.500 μέτρα, όπου συναντήσαμε την κοιλάδα Pacaymayu Valley. Αμέσως μετά ανηφορίσαμε από την άλλη μεριά της κοιλάδας για να
περάσουμε το δεύτερο διάσελο, το Pacaymayu στα 3.950 μέτρα.
Το ψηλό χορτάρι των Άνδεων φθάνει εδώ το μισό μέτρο. Εκτός από τη δημιουργία πλούσιων
βοσκότοπων για τα λάμα και τα αλπακά, το χορτάρι των Άνδεων ήταν απαραίτητο στους Ίνκας
για την κατασκευή των στεγών και την πλέξη σκοινιών και σανδαλιών. Και ενώ κατηφόριζα μέσα στη βροχή και στην ομίχλη, άκουσα τον απόκοσμο, υποβλητικό και οξύ ήχο κάποιου
quena (φλογέρα των Άνδεων με πέντε τρύπες) ανακατεμένο με τους ήχους της βροχής και του
παφλασμού των καταρρακτών που έπεφταν από το σκοτεινό βουνό. Στα δέκα μέτρα μπροστά
μου, πάνω στο μονοπάτι, ένας ισχνός μεσήλικας τυλιγμένος σε έναν φτηνό κίτρινο μουσαμά και
φορώντας σανδάλια με καλωσόριζε παίζοντας σκοπούς των Κέτσουα. Και μόνο που στεκόταν
16
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στη βροχή και έπαιζε για μένα, άξιζε με το παραπάνω το ρεγάλο που του έδωσα. Η συνεχής
βροχή δεν μας επέτρεψε να φάμε μεσημεριανό. Δεν πειράζει όμως, κρατήσαμε την όρεξή
μας για το βραδινό.
Η κατασκήνωση Runkuraqay στα 3.800 μέτρα ήταν στριμωγμένη ανάμεσα σε δυο πλαγιές και εφάπτονταν με τον χείμαρρο που δημιουργούσε ένα σύμπλεγμα καταρρακτών λίγο
πιο πάνω στο βουνό. Ο τόπος είχε πλημμυρίσει και πηδούσαμε πάνω από υπερχειλισμένα
χαντάκια. Όλη τη νύχτα ο χείμαρρος βρυχόταν ενώ ο παράξενος και κακόφωνος κοασμός
χιλιάδων αθέατων λιλιπούτειων βατράχων μου ροκάνιζε τα νεύρα.
- “Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Vamos!”
Η φωνή του Λύσανδρου με έβγαλε από τους στοχασμούς μου. Πέρασε ήδη μια ώρα απραξίας στο Intipunku και ούτε η βροχή ούτε η ομίχλη υποχωρούσαν. Πρέπει όμως να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε ακόμη μια ώρα δρόμο ως το Μάτσου Πίτσου. Κατηφορίζουμε στο
18
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Ανηφορίζοντας για το Runkuraqay pass.
πλακόστρωτο ιερό μονοπάτι των Ίνκας, διασχίζοντας μια αγροτική περιοχή γεμάτη πεζούλες. Αριστερά μας, στις παρυφές της πόλης, βρίσκεται το
Άνω Νεκροταφείο όπου βρέθηκαν πολλοί σκελετοί και μούμιες. Έξω ακριβώς από το νεκροταφείο
βρίσκεται ένα τεράστιος λαξευτός και προσεκτικά
λειασμένος τραπεζοειδής βράχος που ονομάζεται
«επικήδειος βράχος» και μάλλον χρησιμοποιείτο
για τη βαλσάμωση των μουμιών των ιερέων και
άλλων επιφανών, ή ίσως ως θυσιαστήριο ζώων ή
ανθρώπων.
Το Μάτσου Πίτσου, που στα κέτσουα σημαίνει
«Αρχαίο Βουνό», ίδρυσε ο αυτοκράτορας Pachacutec (Πατσακούτεκ 1438-1471) το 1450, μόλις
82 χρόνια πριν την άφιξη των Ισπανών στο σημερινό Περού και το ολοκλήρωσε ο διάδοχός του στον
θρόνο των Ίνκας Tupac Inca Yupancqui (147193). Η πόλη κτίστηκε πάνω από τον ποταμό Ουρουμπάμπα σε υψόμετρο 2.430 μέτρων και φιλοξενούσε αποκλειστικά τα υψηλότερα στελέχη της
αριστοκρατίας, της κοινωνικής κλίμακας του πολιτισμού των Άνδεων. Μόνο μετά από ειδική άδεια
είχε κανείς πρόσβαση στην απαγορευμένη πόλη.
Ήταν τόσο ιερή και ενέπνεε τέτοιο σεβασμό και
δέος στους Ίνκας που οι Ισπανοί δεν έμαθαν ποτέ
το μυστικό της ύπαρξής της. Πενήντα και πλέον
χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί το θαύμα
αυτό της αρχιτεκτονικής που μπορούσε να φιλοξενήσει 500 και πλέον άτομα. Κατοικήθηκε μόνο για
περίπου 80 χρόνια ως το 1540 περίπου όταν εγκαταλείφθηκε λόγω της διάλυσης της αυτοκρατορίας
των Ίνκας από τους Ισπανούς. Πιθανολογείται ότι ο πληθυσμός της πόλης αποδεκατίστηκε
από την επιδημία ευλογιάς που ξέσπασε σε όλη την αυτοκρατορία και εξόντωσε το 80% των
Ινδιάνων. Η ευλογιά μπορεί κανείς να πει ότι υπήρξε το πρώτο βιολογικό όπλο στην ιστορία και ήταν τόσο αποτελεσματικό που εξολόθρευσε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Γρήγορα
η ζούγκλα έπνιξε και έκρυψε στα βάθη της την έρημη πια πόλη. Οι Κέτσουα που κατοικούσαν στην περιοχή και είχαν την υποχρέωση να τροφοδοτούν την βασιλική πόλη ήσαν τόσο
πιστοί και εχέμυθοι που αρνήθηκαν να αποκαλύψουν στους κατακτητές την ύπαρξή της. Η
λήθη έσβησε και τα τελευταία ψήγματα μύθου της ιερής πολιτείας των επιφανών προγόνων.
Χρειάστηκε να περάσουν τέσσερεις αιώνες και μόλις το 1911 ο αμερικανός αρχαιολόγος
Hiram Bingham ψάχνοντας για τη χαμένη πόλη Vilcabamba οδηγήθηκε από έναν αγρότη
στα ερείπια του άγνωστου Μάτσου Πίτσου.
Η αρχαία πόλη χωριζόταν αυστηρά σε δυο τομείς με μια τεράστια κεντρική πλατεία ανάμεσά
τους. Στον Άνω ή Ιερό τομέα (Hanan) βρισκόταν το παλάτι, οι κατοικίες των ύπατων αξιωματούχων και τα ιερά των θεών. Στον Κάτω τομέα (Urin) βρισκόταν η βιοτεχνική περιοχή,
οι κατοικίες των εργατών και οι στρατώνες. Η απότομη κλίση του εδάφους έξω από τον
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Κάτω Τομέα τιθασεύτηκε με τη δημιουργία αναβαθμίδων με κήπους. Στα πιο χαμηλά διαζώματα, όπου το μικροκλίμα είναι πιο ήπιο, καλλιεργούσαν την πολύτιμη κόκα (cuca). Στα
μεσαία διαζώματα που ήσαν πιο δροσερά καλλιεργούσαν κυρίως διάφορες ποικιλίες από
καλαμπόκι, το ιερό φυτό των Ίνκας. Τέλος στα ανώτερα διαζώματα, τα πιο ψυχρά καλλιεργούσαν πατάτες (υπήρχαν πάνω από 300 είδη πατάτας στο Περού), καθώς και κινόα (Chenopodium quinoa), που την έλεγαν chisaya mama, δηλ. «μητέρα όλων των καρπών».
Η κινόα είχε μεγάλη διατροφική αξία στη κοινωνία των Κέτσουα και ήταν η δεύτερη κύρια
τροφή μετά την πατάτα και ακολουθούσε το καλαμπόκι.
Μέσα στην αρχαία πόλη ανεβαίνουμε τη διπλή σκάλα, που περικλείει 16 γρανιτένιες επάλληλες κλιμακωτές κολυμπήθρες (το νερό υπερχείλισης τρέχει από την μια στην άλλη), τις
αποκαλούμενες pacchas (κρήνες), όπου πραγματοποιείτο ο τελετουργικός καθαρμός των
εισερχόμενων στον Ιερό Τομέα. Επάνω και αριστερά των pacchas βρίσκεται ο περίφημος
ναός του Ήλιου, το μόνο ημικυκλικό κτίσμα της πόλης, θεμελιωμένο πάνω σε έναν υπερμεγέθη συμπαγή βράχο. Αξιοθαύμαστη είναι η εκπληκτική επεξεργασία των γρανιτένιων λίθων
και η τέλεια εφαρμογή τους αν αναλογισθεί κανείς ότι οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν μόνο λίθινα εργαλεία. Μόνο ο βασιλιάς και ο ιερέας είχαν πρόσβαση στον ναό όπου λατρευόταν ο
θεός Inti ( Ήλιος) καθώς οι τελετές για τους απλούς ανθρώπους πραγματοποιούνταν στην
κεντρική πλατεία. Το εσωτερικό του ναού καταλαμβάνει ένας μεγάλος βράχος που χρησίμευε
ως θυσιαστήριο ζώων από τα στομάχια και τα πνευμόνια των οποίων ο ιερέας προέβλεπε το
μέλλον. Μέσα στον ναό φυλάσσονταν και οι καθιστές μούμιες των βασιλιάδων. Η τελειότητα του ναού είναι εκπληκτική. Τα μικρά παράθυρα στη μια πλευρά του είναι έτσι φτιαγμένα ώστε μια φορά τον χρόνο, στο χειμερινό ηλιοστάσιο (21 Ιουνίου), οι ακτίνες του ήλιου
να φωτίζουν το κέντρο του ιερού βωμού. Στη ρίζα του βράχου κάτω από τον ναό, οι Ίνκας
λάξευσαν μια τέλεια σπηλιά, όπου βρισκόταν το ιερό της θεάς της Γης, της Pachamama.
Εδώ ήταν και το μαυσωλείο με τη μούμια (η οποία όμως δεν βρέθηκε ποτέ) του κτήτορα της
πόλης, του βασιλιά των Ίνκας Pachacutec.
Τα ανάκτορα του αυτοκράτορα χωρίζονται από τον ναό του Ήλιου με μια κεντρική σκάλα
και αποτελούνται από δυο ισόγεια, τέλεια δομημένα ευρύχωρα δωμάτια (τα μεγαλύτερα
στην πόλη), με πολλές κόγχες στους τοίχους και σκεπασμένα με χορταρένιες σκεπές.
Με τη βροχή να μας έχει μουσκέψει ως το κόκκαλο προσπεράσαμε το λατομείο, στο κέντρο της πόλης, που ήταν διάσπαρτο με μισοκατεργασμένους ογκόλιθους και συνεχίσαμε
βορειοδυτικά για την ιερή πλατεία σε ένα από τα υψηλότερα σημεία της πόλης που ήταν
το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο του Μάτσου Πίτσου. Εκεί βρίσκονται το ιερό των τριών
παραθύρων, το κεντρικό ιερό της πόλης και λίγο πιο ψηλά ο ιερός βράχος Intihuatana (εκεί
που δένουν τον ήλιο). Ο ναός των τριών παραθύρων που είναι και το τουριστικό σήμα
κατατεθέν του Μάτσου Πίτσου, έχει απαράμιλλης ομορφιάς τοίχους στις τρεις πλευρές του
και μόνο στον ανατολικό τοίχο έχουν λαξευτεί τρία τραπεζοειδή παράθυρα με φανταστική
θέα στην κοιλάδα όπου κυλάει ο Ουρουμπάμπα και είναι στραμμένα με εκπληκτική ακρίβεια
στην Ανατολή. Απέναντι από τα παράθυρα βρίσκεται πέτρινη στήλη με τρία χαραγμένα σκαλοπάτια που αντιπροσώπευαν τα τρία επίπεδα του πολιτισμού των Ίνκας, την πνευματικότητα του ουρανού (Hanan-Pacha), την επιφάνεια της Γης ή την κοσμική ζωή(Kay- Pacha)
και το υπέδαφος ή την εσωτερική ζωή (Ukju-Pacha). Οι ακτίνες του Ήλιου, ανάλογα με την
εποχή του έτους (θερινό, χειμερινό ηλιοστάσιο ή ισημερίες) εισέρχονται από τα παράθυρα
και πέφτουν πάνω στα αντίστοιχα σκαλοπάτια που έχουν χαραχθεί στον βράχο.
Ανεβήκαμε 70 σκαλοπάτια για να φθάσουμε στο ψηλότερο σημείο του Μάτσου Πίτσου, στην
κορυφή της λεγόμενης πυραμίδας του ιερού τομέα, όπου βρίσκεται η Intihuatana. Ο γρανιτένιος βράχος γυαλίζει στη βροχή και φαντάζει ακόμη μεγαλύτερος. Προσανατολισμένος
ακριβώς στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα λειτουργούσε σαν ένα είδος ηλιακού ρολογιού
μέσω του οποίου παρακολουθούσαν την ετήσια κίνηση του ήλιου και έτσι καθόριζαν τον
χρόνο πραγματοποίησης των ιερών θρησκευτικών τελετουργιών που ήσαν συνυφασμένες
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Επιτέλους η βροχή σταμάτησε.
με την έναρξη των γεωργικών εργασιών (σπορά, συγκομιδή κ.ά.). Συγχρόνως λειτουργούσε
και σαν ένα είδους αστεροσκοπείου για τη μελέτη των αστερισμών του νότου. Στο Μάτσου
Πίτσου κάθε μνημείο είναι τοποθετημένο με τέτοιον ακριβή προσανατολισμό, ώστε ολόκληρη η πόλη να σχηματίζει μια νοητή πυραμίδα, στην οποία το Intihuatana (το σημείο ένωσης
με τον ουρανό) είναι η κορυφή της. Κάθε θρησκευτικός τόπος των Ίνκας είχε απαραίτητα
τη δική του Intihuatana, που θεωρείτο το πιο ιερό αντικείμενο της θρησκείας τους. Στον
ιερό αυτό βράχο τον έβδομο μήνα του ημερολογίου των Ίνκας γιορταζόταν το Inti Raymi
(Ανανέωση του Ήλιου), δηλ. η γιορτή του Ήλιου στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Νότου, στις
21 Ιουνίου. Η γιορτή αυτή συνέπιπτε με την εμφάνιση των ιερών Πλειάδων, ή των επτά
Αιγών (Siete Cabrilas). Όμως οι Ισπανοί κατακτητές τα κατέστρεψαν όλα συνειδητά για να
ξεριζώσουν την προγονική θρησκεία των Ίνκας και να πετύχουν έτσι με μεγαλύτερη ευκολία
τον εκχριστιανισμό τους.
Συνεχίζουμε κατηφορίζοντας από την άλλη πλευρά της πυραμίδας και βρίσκουμε καταφύγιο
από τη βροχή σε μια από τις δυο αντικριστές πέτρινες καλύβες τύπου Wayrana (με τρεις
τοίχους και χορταρένια σκεπή). Μπροστά μας και πάνω σε ένα βάθρο, στέκει ο ιερός βράχος
Apus διαστάσεων 3Χ7 μέτρα που το σχήμα του απεικονίζει το προφίλ του ιερού βουνού
Yanantin στο βάθος του ορίζοντα. Από εδώ ξεκινά το επίπονο, ανηφορικό, σκαλισμένο στον
βράχο, μονοπάτι για την κορυφή του Wayna Picchu (Νεαρό Βουνό) στα 2.701 μέτρα,
δηλ. 400 μέτρα πιο ψηλά από το Μάτσου Πίτσου και ένα σωρό κόσμος περιμένει μαζί μας
να κοπάσει η βροχή για να ξεκινήσουμε την πορεία προς την κορυφή. Η ανάβαση που κρατά
μια ώρα είναι απότομη και οδηγεί αρχικά στον ναό της Σελήνης ή ιερό της Pachamama
που είναι κτισμένο στην εσοχή ενός γιγάντιου βράχου. Η θέα από την κορυφή του Wayna
Picchu προς το Μάτσου Πίτσου θα πρέπει να είναι εκπληκτική, όμως η βροχή και η ομίχλη
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δεν μας επιτρέπουν να την απολαύσουμε. Στεκόμαστε αμίλητοι, με κακή διάθεση και περιμένουμε το θαύμα. Παρακολουθώ την κουρτίνα νερού που τρέχει από την στέγη με το παχύ
στρώμα αλπικού χόρτου των Άνδεων στην ανοιχτή πλευρά της καλύβας και αναπολώ τη
χθεσινή ηλιόλουστη μέρα.
… Ξημέρωσε στην κατασκήνωση Runkuraqay. Είναι η τρίτη μέρα της πορείας μας στο
inkas trail και όλα γύρω μας είναι βρεγμένα. Τα άρβυλά μας στάζουν και επιστρατεύουμε
πλαστικές σακούλες για να κρατήσουμε τις κάλτσες μας στεγνές. Τα σακίδιά μας φορτωμένα με τα υγρά ρούχα γίνονται βαρίδια και το μονοπάτι ανηφορίζει για το τρίτο και ευτυχώς
τελευταίο πέρασμα, το ομώνυμο με την κατασκήνωση Runkuraqay στα 4.000 μέτρα. Ο
ήλιος βγήκε λαμπερός και οι Άνδεις άρχισαν να αχνίζουν, ενώ η ομίχλη διαλύθηκε ως δια
μαγείας. Το τοπίο απλώθηκε ανάγλυφο μπροστά μας, πλημμυρισμένο χρώματα και πρωτό-

Το φυλάκιο της Sayaqmarka σκαρφαλωμένο σε μια απότομη πλαγιά στα 3.730 μέτρα.
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γνωρες μυρωδιές. Πού και πού μερικές λιμνούλες θύμιζαν τον κατακλυσμό της προηγούμενης
μέρας. Ας μη ξεχνάμε ότι στην υποτροπική αυτή περιοχή του νότιου ημισφαιρίου ο Μάρτιος
είναι ο τελευταίος μήνας της περιόδου των βροχών, της μιας από τις δυο εποχές των τροπικών κλιμάτων, που συνοδεύεται στις Άνδεις από υετό και θερμικές καταιγίδες. Σε ορισμένες
περιοχές στα ανατολικά όρια των Άνδεων, όπου βρισκόμασταν, το ύψος της βροχής φθάνει τα
10.000 χιλιοστά τον χρόνο.
Περάσαμε εύκολα το διάσελο και κατηφορίσαμε από την άλλη πλευρά του βουνού στο αρχαίο,
στρωμένο με λευκό γρανίτη, μονοπάτι που θα πρέπει να είχε πολύ μεγάλη σημασία για τους
Ίνκας, γιατί κάθε λίγο και λιγάκι συναντούσαμε ερείπια φυλακίων και σταθμών ελέγχου. Το μεγαλύτερο από αυτά το Sayaqmarka, σκαρφαλωμένο σε μια απότομη πλαγιά στα 3.730 μέτρα,
που προσπελαζόταν μόνο μετά από επίπονη ανάβαση πολλών απότομων σκαλοπατιών, έμοιαζε
με οχυρή πόλη που ήλεγχε όλη την περιοχή και ήταν αδύνατο να την παρακάμψεις. Η μοναδική
όμως θέα από το οχυρό στο άγριο δάσος των κορυφών των Άνδεων με τον παραπόταμο Rio
Aobamba να ελίσσεται στο βάθος, μας άφησε άφωνους. Εκτός από τα ιερά που ήσαν ιδιαίτερα
προσεγμένα στην κατασκευή τους, τα σπίτια των απλών ανθρώπων ήσαν απλές μονόχωρες
καλύβες όπου θα πρέπει να ζούσαν πολύ απλοϊκά μεγάλες οικογένειες χωρίς κουζίνες ή χώρους υγιεινής.
Το σπιτικό τους αποτελείτο μόνο από τέσσερα πέτρινα
ντουβάρια, μια αχυρένια σκεπή και μια πόρτα με δεμένους μεταξύ τους πασσάλους.
Απέναντί μας φαινόταν σε απόσταση αναπνοής το
δίδυμο οχυρό Konchamarka όπου μας περίμενε το
μεσημεριανό μας. Γύρω από το μαγειρείο ένα κοπάδι
λάμα μας έκοψε τον δρόμο. Ήταν η πρώτη τόσο κοντινή συνάντηση με τα φιλικά και περίεργα τετράποδα. Στην Ελλάδα τα λέμε και «προβατοκαμήλους»
γιατί ανήκουν στην οικογένεια των Καμηλιδών και
είναι φυτοφάγα θηλαστικά. Φθάνουν σε ύψος τα 1,70
μέτρα και ζυγίζουν περί τα 100 κιλά. Έχουν μακρύ
λαιμό, ψηλά πόδια και το κεφάλι τους μοιάζει με μικρογραφία κεφαλιού καμήλας. Ζουν στα ψηλά οροπέδια του Περού και της Βολιβίας και τα μεν αρσενικά
χρησιμοποιούνται σαν μεταφορικά μέσα (κουβαλούν
ως 60 κιλά για 30 χλμ. καθημερινά), τα δε θηλυκά για
την παραγωγή ενός εξαιρετικού μαλλιού. Την εποχή
των Ίνκας τα λάμα προστατεύονταν αυστηρά.
Συνεχίσαμε ανηφορικά για το τελευταίο πέρασμα στα
3.950 μέτρα, αλλά μας πρόλαβε πάλι η βροχή. Περάσαμε το περίφημο τούνελ που σκάλισαν οι Ίνκας στον
κάθετο βράχο, με τις μπέρτες να κολλάνε στα βρεγμένα μας ρούχα, και κατηφορίσαμε για την Phuyupatamarka στα 3.630 μέτρα. Ήμασταν πια στο δάσος
της βροχής. Το μονοπάτι έσχιζε την πυκνή βλάστηση
και τα λουλούδια ανταγωνίζονταν το ένα το άλλο σε
ομορφιά και χρώματα. Οι βρεγμένες ορχιδέες Epidendrum secundum, Sobralia dichotoma, ayac zapatilla
κ.ά. σκόρπιζαν μεθυστικά αρώματα στο διάβα μας.
Η βροχή σταμάτησε (προσωρινά όπως αποδείχθηκε
λίγο αργότερα) και αποφασίσαμε να προωθηθούμε
όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Μάτσου Πίτσου ώστε

να είμαστε την επομένη νωρίς στον τελικό μας προορισμό. Έτσι, όταν ο ήλιος άρχισε πια να
γέρνει πίσω από τις χιονισμένες κορφές της Vilcabamba, φθάσαμε στην τελευταία κατασκήνωση την Intipata μόλις 5 χλμ. πριν το Inipunku, την «Πύλη του Ήλιου» έξω από το
Μάτσου Πίτσου.
Λίγο πριν το δείπνο άρχισε πάλι να βρέχει και δεν σταμάτησε για τις επόμενες 24 ώρες.
-«Seniors, let’s go, it makes no sense»!
Το φοβόμουνα αυτό από τον Λύσανδρο. Τα λόγια του είναι η χαριστική βολή. Η επίσκεψή
μας στο Μάτσου Πίτσου εξελίσσεται σε πλήρη αποτυχία. Η βροχή, ο αέρας και η ομίχλη τα
χάλασαν όλα. Ο Λύσανδρος μάς είχε προειδοποιήσει ότι η ανάβαση με βροχή στο Wayna
Picchu είναι πολύ επικίνδυνη γιατί τα λαξευμένα στον βράχο σκαλοπάτια γλιστρούν και
με την ομίχλη χάνει κανείς όλη τη μαγεία της μοναδικής θέας από την κορυφή προς την
«Αρχαία Πόλη» και την κοιλάδα Calientes με τον Rio Urubamba στο βάθος. Το ίδιο
έκαναν βέβαια και οι υπόλοιποι επισκέπτες που στριμώχνονταν μαζί μας στις δυο αχυρένιες
καλύβες. Εγκαταλείψαμε το προστατευμένο από τη βροχή σημείο εκκίνησης για το «Νεαρό
Βουνό» με σκυμμένα κεφάλια και ξεκινήσαμε για τον μυστηριώδη «ναό του Κόνδορα».
Περάσαμε από την μεγάλη κεντρική πλατεία που χώριζε τον τελετουργικό τομέα της πόλης
από τον οικιστικό και βιοτεχνικό. Κάποια λάμα έβοσκαν στο καταπράσινο λιβάδι της πλατείας χωρίς να ενοχλούνται από το πλήθος των τουριστών που έτρεχαν με πολύχρωμες
ομπρέλες και μουσαμαδιές στα πλημμυρισμένα μονοπάτια. Στο χαμηλότερο τμήμα του τελετουργικού τομέα, σχεδόν στα όρια με τον βιοτεχνικό και στη στροφή μιας σκάλας βρίσκεται
η περιοχή των φυλακών. Πρόκειται για έναν λαβύρινθο κελιών και εσοχών στο μέγεθος
ανθρώπου που συνδέονται μεταξύ τους με ισόγειες και υπόγειες στοές. Στην καρδιά αυτού
του συγκροτήματος, σε ένα μικρό πλάτωμα, βρίσκεται ένας φυσικός γρανιτένιος μονόλιθος
πάνω στον οποίο σμιλεύτηκε από τους Ίνκας ένας υπερμεγέθης κόνδορας με ύψος που ξεπερνά τα 5 μέτρα και άνοιγμα φτερών πάνω από 7 μέτρα. Στη λαξευμένη σπηλιά της βάσης
24
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Καλλιέργειες στις απότομες πλαγιές των Άνδεων.
Η κοιλάδα Calientes με τον Rio Urubamba.
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Στα ερείπια του
Intipunku (Πύλη του
Ήλιου στα κέτσουα).
Η ορχιδέα Sobralia
dichotoma.
Στο Μάτσου Πίτσου
περιμένοντας να
κοπάσει η βροχή.

του βρέθηκε μια μούμια. Στις εσοχές των τοίχων πίσω από το ομοίωμα του κόνδορα έδεναν τους υπόδικους για τρεις μέρες έως ότου αποφασισθεί η τύχη τους. Μπροστά στο ναό
υπάρχει ένας λειασμένος βράχος (κατά πολλούς η κεφαλή του κόνδορα) όπου εκτελούνταν
οι θανατικές καταδίκες με αποκεφαλισμό.
Ο κόνδορας (kuntur στα κέτσουα) που απαντάται μόνο στις Άνδεις είναι το εθνικό σύμβολο
του Περού και στη θρησκεία των Ίνκας σχετιζόταν με τη θεότητα του Ήλιου. Θεωρείται το
μεγαλύτερο αρπακτικό πτηνό στον κόσμο με το ύψος του να φθάνει τα 130 εκατ. και το
βάρος του να κυμαίνεται από 11 ως 15 κιλά. Είναι πτωματοφάγο και παραμένει αυστηρά
μονογαμικό στα πενήντα χρόνια της ζωής του. Το μεγάλο άνοιγμα των φτερών του, που
φτάνει τα 3 μέτρα, του επιτρέπει να επιθεωρεί χωρίς μεγάλη προσπάθεια τα φαράγγια των
Άνδεων εκμεταλλευόμενο τα ζεστά ανοδικά ρεύματα.
Στη θρησκεία των Ίνκας υπήρχαν τρεις κόσμοι.
Ο Κάτω Κόσμος (Ukhu Pacha) ήταν ο κόσμος των εσωτερικών πεδίων και συμβολιζόταν
με τον Πύθωνα, ο Παρών Κόσμος (Kay Pacha) ήταν ο γήινος κόσμος (Pacha Mama) και
συμβολιζόταν με το Πούμα και ο Άνω Κόσμος (Hanan Pacha) ήταν ο υπέρ-συνειδητός,
ο κόσμος του Σύμπαντος και συμβολιζόταν με τον Κόνδορα. Οι τρεις αυτοί κόσμοι συνοψίζονταν με το ιερό σύμβολο Chakana (Σταυρός των Ίνκας). Ο τρίτος κόσμος, αυτός του
Κόνδορα, αν και ήταν ο μετά θάνατον κόσμος λειτουργούσε συγχρόνως και ως παράλληλος
κόσμος με αυτόν των ζωντανών. Έτσι οι μουμιοποιημένοι νεκροί κρατούνταν πολλές φο-
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ρές στα σπίτια μαζί με τους
ζωντανούς, όπου και τους
φρόντιζαν. Τους περιέφεραν
δε μαζί τους στις θρησκευτικές γιορτές και στις κοινωνικές εκδηλώσεις.
Η φιλοσοφία ζωής των
Ίνκας ήταν απλή και διέπετο από τέσσερις αρχές.
Να είσαι εργατικός (Ama
Quella), να είσαι έντιμος
(Ama Sua), να είσαι αληΣτον ναό του Ήλιου.
θινός και να είσαι έμπιστος
(Ama Llulla). Τα εγκλήματα
Ο ναός των τριών παραθύρων.
δε που τιμωρούνταν με την
ποινή του θανάτου ήσαν η
οκνηρία, η κλοπή, η λαγνεία και η ψευτιά. Άφησα
τον μακάβριο τόπο του ναού
του Κόνδορα με ένα κρύο
μούδιασμα στη ραχοκοκαλιά μου (ευτυχώς δεν ήταν
η βροχή που είχε διαπεράσει
το αδιάβροχό μου).
Κάπου εκεί στην έξοδο,
στριμωχθήκαμε κάτω από
ένα σκέπαστρο για έναν πανάκριβο καφέ και σύντομα
αποχαιρετίσαμε το πλημμυρισμένο Μάτσου Πίτσου. Το
πεντακάθαρο
λεωφορείο
μας μετέφερε στο Aquas
Calientes, το χωριό που
εξυπηρετεί τους τουρίστες.
Οι τέσσερις υπέροχοι σύντροφοί μου, Αλέξανδρος
Ουσταμπασίδης, Χρήστος Δελίδης, Δημήτρης Κουλιούφας και Μιχάλης Καϊμάκης
αποφάσισαν να χαλαρώσουν στα θειούχα ιαματικά θερμά λουτρά (46ο C) του χωριού. Εγώ
έμπλεξα με το ζευγάρι των Γερμανών που μας συντρόφευαν σε όλη την πορεία, ένα ζουμερό
φιλέτο αλπακά και μια κανάτα Pisco sour, το εθνικό ποτό του Περού, που με έκανε να
ξεχάσω γρήγορα τους τροπικούς μουσώνες του νότιου ημισφαιρίου. Για την παρασκευή του
αναμιγνύονται απόσταγμα σταφυλιών, χυμός λάιμ, σιρόπι, ασπράδι αβγού και αγκοστούρα.
Στον σταθμό του τρένου επικρατούσε ασυνήθιστη τάξη και απόλυτος προγραμματισμός.
Επιβιβαστήκαμε στη μπλε αμαξοστοιχία για το Κούσκο χαρούμενοι για την επιστροφή στον
πολιτισμό μετά από τέσσερις μέρες περιπέτειας στις Άνδεις.
Η νύχτα έπεσε και το τρένο σφύριξε για την αναχώρηση…
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Ο ιερός βράχος Intihuatana (δηλ. «εκεί που δένουν τον ήλιο»).
Ο ναός του Κόνδορα.
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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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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ
αριστοτέλειο μονοπάτι
ΚΥΡΙΑΚΗ
01-07-18

Από Στάγειρα (751 μ.). στην Ολυμπιάδα (0 μ.)
Απόστ.: 17,0 χλμ., Υ.Δ.: +381 μ., -923 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 1-2
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
…και μπάνιο στην Ολυμπιάδα

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
Καταρράκτες Καλυψώς
ΚΥΡΙΑΚΗ
08-07-18

Από το Κόκκινο Νερό (1 μ.)
στους καταρράκτες της Καλυψώς (702 μ.)
Απόστ.: 16,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.221 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2
…και μπάνιο στους καταρράκτες.

ΠΕΜΠΤΗ
12-07-18
ΤΡΙΤΗ
24-07-18

13 μέρες
Στη ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ
21-07-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
22-07-18

78η
Πανελλήνια Ορειβατική
Συνάντηση
στον Κόζιακα

Με ανάβαση στο Κάσμπεκ (5.047 μ.)
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπαδόπουλος
Νίκος
✪ Κακουλίδου
Νίκη

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιαννικόπουλος
Ανέστης
✪ Καϊμάκης
Μιχάλης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΤΕΜΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
29-07-18

Από Άνω Σταυρό (90 μ.) στο Σουγλιανούδι
(738μ.), κάστρο Ρεντίνας (76 μ.), Ρεντίνα
(40μ.)
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +898μ., -935μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
…και μπάνιο στον Σταυρό
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✪ Φρούτης
Θόδωρος
✪ Μάρκου
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
ΚΥΡΙΑΚΗ
05-08-18

ΟΛΥΜΠΟΣ
Ρέμα ΟΡΛΙΑ - ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
Από Αγ. Βασίλειο (240 μ.)-Κόκκινο Βράχο
(600μ.) - Κορομηλιά (1000μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 9,0 χλμ., Υ.Δ.:
+-905μ., ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2
…και μπάνιο στον καταρράκτη.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-08-18

ΒΕΡΝΟΝ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από την Παλιά Δροσοπηγή (1200μ.)Περικοπή (1433μ.) - Νυμφαίο (1350μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 25,0 χλμ., Υ.Δ.: +1444μ., -1001μ.
ώρες πορείας: 9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από την Παλιά Δροσοπηγή (1200μ.)
στο Νυμφαίο (1350μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +927μ., -288μ.
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-08-18

ΙΤΑΜΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Νέο Μαρμαρά (12μ.) –Παρθενώνας
(350μ.) – κορυφή Ντραγουντέλι (817μ.)
Απόστ.: 19,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.067μ., -700μ.
ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Παρθενώνα (350μ.)
κορυφή Ντραγουντέλι (817μ.)
Απόστ.μετ’ επιστρ.: 13,0 χλμ., Υ.Δ.: +-771μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-08-18

ΣΑΒΒΑΤΟ
25-08-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
02-09-18

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αθανασιάδης
Αντώνης
✪ Τσάλη
Σίσσυ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτρης
✪ Γρηγοριάδης
Γρηγόρης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυιδόπουλος
Γιώργος
✪ Πιπιλιαγκόπουλος Νίκος

ΟΛΥΜΠΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Γκορτσιά (1100μ.) – Στράγκος (1837μ.) βρύση Αποστολίδη (1877μ.) – Πριόνια (1057μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
απόστ.: 15,0 χλμ. Υ.Δ.: +1786μ., -1825μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Γκορτσιά (1100μ.) – Στράγκος
(1837μ.) - Πετρόστρουγκα (1920μ.)
απόστ.μετ’ επιστρ.:11,0 χλμ. Υ.Δ.: +-1362μ.
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ (θα επιλεγούν
από όσους δεν
πάνε στη Σάμο)

ΣΑΜΟΣ
9 μέρες Trekking
στο νησί του Πυθαγόρα
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
09-09-18

ΠΑΪΚΟ
στο Ρωμαϊκό μονοπάτι
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Καστανερή (1130μ.)-Γκόλα Τσούκα
(1647μ.) Προφ. Ηλίας Ελευθεροχωρίου (442μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 19,0 χλμ., Υ.Δ.: +1141μ., -1868μ.,
ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 2-3
…και συλλογή μανιταριών.
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Καστανερή (1130μ.)-Γκόλα Τσούκα (1647 μ.)
Απόστ.μετ’ επιστρ.: 11,0 χλμ., Υ.Δ.:
+-700, ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
16-09-18

ΟΡΛΙΑΚΑΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Ζιάκα (1000μ.) – κελί Καλογριάς
(1175μ.) κορυφή Καραστέργιου
(1453μ.) – κορυφή Όρλιακα (1432μ.) Σπήλαιο (960μ.)
ΑΡΧΗΓΟΣ:
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
✪ Δ.Σ.
Απόστ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +964μ., -998μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Σπήλαιο (960μ.) – γεφύρι Πορτίτσας (650μ.)
Απόστ.: 4,0 χλμ., Υ.Δ.: +-537 μ.
ώρες πορείας: 2, Β.Δ.: 1

ΣΑΒΒΑΤΟ
22-09-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
23-09-18

ΚΥΡΙΑΚΗ
30-09-18

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ
Σεμινάριο αναγνώρισης μανιταριών
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Αβδέλλα (1260μ.) κορυφή Βασιλίτσας (2248μ.) –
χιονοδρομικό (1770μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +1409μ., -726μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από χιονοδρομικό Βασιλίτσας (1770μ.)
κορυφή Βασιλίτσας (2248μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.: 6,0 χλμ., Υ.Δ.:+-488μ.
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1
Στα γεφύρια του Κρουσοβίτη
από το Νεραϊδοχώρι (390μ.) στο Καρυδοχώρι (650μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι ΣΗ
στο φαράγγι του Κρουσοβίτη
Απόστ.: 7,0 χλμ., Υ.Δ.: +310μ., -60μ.
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπαδόπουλος
Νίκος
✪ Ελευθεριάδης
Χρήστος

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Κουραντίδης
Γιάννης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΚΥΡΙΑΚΗ
07-10-18

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Πούρλια (480μ.) Κρανιά (560μ.) Ραψάνη
(475μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι ΣΗ
Απόστ.: 16,0 χλμ., Υ.Δ.: +877μ., -878 μ.
ώρες πορείας: 6-7, Β.Δ.: 2

ΚΥΡΙΑΚΗ
14-10-18

ΒΟΡΑΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από λουτρά Πόζαρ (400μ.)
στην κορυφή Σοκόλ (1827μ.)
Απόστ.μετ’ επιστρ.:23,0 χλμ.,Υ.Δ.: +-1766 μ.
ώρες πορείας: 6-7, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από λουτρά Πόζαρ (400μ.)
στον καταρράκτη Κουνουπίτσας (600μ.)
Απόστ.μετ’ επιστρ.:10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-840μ.
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1-2

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-10-18

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26-10-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
28-10-18

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κιάκος
Βαγγέλης
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης

ΦΑΛΑΚΡΟ
από Γρανίτη (810μ.) –κορυφή Αγ. Παύλος
(1769μ.)
Απόστ.μετ’ επιστρ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-981μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσαλαβούτας
Γιάννης
✪ Ψευτάκης
Λάμπρος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μουσλόπουλος
Σωτήρης
✪ Ζήκου
Κώστας

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΙΣ ΚΟΡΦΕΣ ΤΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ:
ΠΙΡΙΝ
Ανάβαση στο Βίχρεν (Ανεμοκορφή) 2.914 μ. ✪ Δ.Σ.
Και στο Πολεζάν (2.852μ.)
(Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
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ΠΕΜΠΤΗ
12-07-18
ΩΣ
ΤΡΙΤΗ
24-07-18

13 μέρες στη ΓΕΩΡΓΙΑ
Με ανάβαση στο Κάσμπεκ (5.047μ.)
(αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία του
Συλλόγου)

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
25-08-18
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
02-09-18

ΣΑΜΟΣ
9 μέρες Trekking
στο νησί του Πυθαγόρα
(αναλυτικό πρόγραμμα στα γραφεία του
Συλλόγου)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

Μάρμαρο
στο Αιγαίο
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ :
Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης

ΤΕΥΧΟΣ 187, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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Έ

νας μεγάλος άσπρος σταυρός
ήταν καρφωμένος σε μια από
τις βραχονησίδες Πόρτες, δύο
ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πάρου. Οι πρώτοι τουρίστες της
περιόδου κοιτούσαν απορημένοι και σκέφτηκα ότι μόνο ο ανυποψίαστος ταξιδιώτης δεν γνωρίζει ότι περνά δίπλα από ένα
έγκλημα και τον υγρό τάφο με τις ογδόντα
μία αδικοχαμένες ψυχές. Λίγο πριν από
την είσοδο στο λιμάνι της Παροικιάς το
μυαλό, αναπόφευκτα, γυρνάει 18 χρόνια
πίσω, στα τραγικά γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 2000, όταν το γέρικο σκαρί του
Εξπρές Σάμινα βυθίστηκε εδώ, λίγο πριν
τον κατάπλου του και μέσα σε μόλις είκοσι λεπτά. Δίπλα όμως στο θάνατο ξεπηδά
η ζωή κι έτσι η Παροικιά σε υποδέχεται γεμάτη φώτα και ήχους. Το εμπορικό
και επιβατικό λιμάνι και πρωτεύουσα της
Πάρου ακολουθεί το πρότυπο των περισσότερων Κυκλαδίτικων νησιών με τα πολυάριθμα μπαράκια, τις ταβέρνες και τα
καφέ να το κατακλύζουν. Όταν φτάσαμε,

βράδυ Μ. Παρασκευής η μόνη μας ανησυχία ήταν μήπως δεν προλάβουμε την
περιφορά των Επιταφίων και ιδιαίτερα
αυτού της περίφημης Παναγίας της Εκατονταπυλιανής. Δεν υπολογίσαμε όμως
το χρόνο, που μάλλον κυλάει αργά στην
Πάρο και που μετέθεσε το κατανυκτικό
σκηνικό για τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Αποτέλεσμα ήταν άλλη μια νίκη για τον
θεό Ύπνο και άλλος ένας χαμένος Επιτάφιος.
……
Το πιάτο που το λένε Παροικιά ήταν
απλωμένο μπροστά μας. Από την κορυφή
ενός λόφου που δεσπόζει στο λιμάνι, η
θέα προς το βορρά και το νησί της Δήλου
ήταν ανεμπόδιστη. Τον 5ο αιώνα π.Χ.
κτίστηκε στο σημείο αυτό ένας μικρός
μαρμάρινος ναός μέσα στον οποίο υπήρχε το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, ύψους
3.10 μ. και που χρονολογείται στα 490480 π.Χ. Για να αντιληφθείς, βέβαια, ότι
βρίσκεσαι στο Δήλιο Ιερό του Απόλλωνα, θεού της μαντικής τέχνης, της μου-

Το ενετικό κάστρο της Παροικιάς.
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Κόκκινο γαρύφαλλο σε μπαλκόνι.

Ο μαγικός Μανδραγόρας.

σικής και του χορού και της Αρτέμιδος,
θεάς του κυνηγιού, των ζώων και της γονιμότητας χρειάζεται μεγάλη φαντασία,
αφού έχουν μείνει να το θυμίζουν μόνο
μερικοί ογκώδεις, λαξευμένοι, λίθοι και
η σχετική πινακίδα. Μια ξερή ανηφόρα,
δίπλα σε χωράφια με φραγκοσυκιές, μας
οδήγησε έως εδώ. Ανάμεσα στη ζούγκλα
με τα αγριόχορτα και τους σχίνους που
σέρνονται στο έδαφος λόγω των ανέμων,
φύεται μια πόα με κιτρινωπούς καρπούς,
μεγάλα φύλλα και ανθρωπόμορφη ρίζα.
Είναι ο θρυλικός Μανδραγόρας, με τις
μαγικές ιδιότητες για τους δεισιδαίμονες
και τις αφροδισιακές για τους ερωτιάρηδες. Ζωσμένος με μύθους και παραδόσεις για την επικινδυνότητα αλλά και την
χρησιμότητά του, έφτασε μέχρι τις μέρες
μας μέσα και από το τραγούδι του μακαρίτη Παπάζογλου: «Συμβουλή του Πυθαγόρα, προσοχή στο Μανδραγόρα, κρύβει
μυστικά και δώρα». Η κατηφόρα μάς έβαλε
στην πορεία για ένα από τα ψηλότερα σημεία του νησιού, τον Κόρακα. Το μονοπάΝοχτάρια
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Στον κάβο του Κόρακα.
Τα αιολικά της Πάρου.
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τι ήταν ανύπαρκτο, όπως συχνά άλλωστε
συμβαίνει στα κυκλαδονήσια. Ευτυχώς ο
Οινόφλυγας είχε επιμεληθεί τη χάραξή
του στο θαυματουργό GPS κι έτσι η διάσχιση ήταν μια απολαυστική εμπειρία δίπλα στις βορειοδυτικές ακτές της Πάρου,
με το μελτέμι να μας δροσίζει ευχάριστα
και την υπέροχη θέα του Αιγαίου με τα
δεκάδες πλοία να σκίζουν σαν πολύχρωμες σαΐτες τα νερά του. Λίγο πριν την
τελευταία στροφή εμφανίστηκαν κάτι τεράστιες και άχαρες, πλην οικολογικές και
χρηστικές, ανεμογεννήτριες οι φτερωτές
των οποίων γυρνούσαν σαν δαιμονισμένες, με ένα ανατριχιαστικό θόρυβο που
μας έκανε να σηκώσουμε πολλές φορές
το κεφάλι, άλλες από θαυμασμό και τις
περισσότερες από φόβο. Όταν φτάσαμε
στον Κόρακα, ο κόσμος των Κυκλάδων
ανοίχτηκε μπροστά μας σε μια καταπληκτική θέα της διπλανής Νάξου, της παραδιπλανής Μυκόνου και της Σερίφου ενώ
στο βάθος ξεχώριζε θολά η σιλουέτα της
αρχόντισσας Σύρου. Κατηφορίσαμε θυ-

μαρίσιες πλαγιές και λίγο πριν φτάσουμε στο δρόμο, μια ηλικιωμένη παριανή
κυρία μάς φίλεψε κόκκινα αυγά από αλανιάρες κότες μαζί με λεμόνια μεγάλα και
ευωδιαστά από το μπαξεδάκι της. Μερικά
χιλιόμετρα μετά φτάσαμε στις Κουκουναριές. Μια βράχινη πυραμίδα υψωνόταν
επιβλητική μπροστά μας. Η καφετιά αρχαιολογική πινακίδα ενημερώνει για την
ύπαρξη Μυκηναϊκής Ακρόπολης και
Μυκηναϊκού Οικισμού. Οι ανασκαφές,
που έφεραν στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Πρωτογεωμετρικής και της
Γεωμετρικής περιόδου, μαρτυρούν την
ιστορία αυτού του ευλογημένου τόπου
που χάνεται στα βάθη του χρόνου. Και
αν στο Δήλιο Ιερό έπρεπε να έχεις φαντασία για να αντιληφθείς το λατρευτικό
του χώρο, εδώ χρειάζεσαι, κυριολεκτικά,
μια χρονομηχανή για να σε ταξιδέψει
από την Ύστερη Νεολιθική περίοδο, της
5ης χιλιετίας π.Χ., ως την οριστική εγκατάλειψη στην πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο,
περί το 700 π.Χ. Αν έχεις το κουράγιο και

Ανοιξιάτικος τάπητας.
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Οι εξωτικές Κολυμπήθρες.
ανέβεις στην κορυφή δεν θα απολαύσεις
μόνο τη μοναδική θέα αλλά θα καταλάβεις
και τη σοφία των αρχαίων μας προγόνων,
που ήξεραν να χτίζουν τις ακροπόλεις
τους στα ιδανικότερα σημεία. Πολλές δε
από αυτές τις περιτείχιζαν με πελώριες
πέτρες, τις οποίες οι Έλληνες των ιστορικών χρόνων αποκαλούσαν «Κυκλώπεια»
τείχη, πιστεύοντας ότι τα είχαν κατασκευάσει οι μυθικοί τέκτονες Κύκλωπες.
Επειδή είχα χορτάσει από ανεβοκατεβάσματα άφησα την απόλαυση της Ιστορίας σε άλλους φίλους και προτίμησα την
απόλαυση της κούκλας που περίμενε
στην επόμενη στροφή. Οι καταπληκτικές
Κολυμπήθρες, μία από τις πιο εξωτικές
παραλίες της χώρας, σε μαγεύουν με την
πρώτη ματιά. Σμιλεμένοι επί χιλιετίες,
από την αλμύρα, το νερό και το αέρα, οι
γρανιτένιοι όγκοι προχωρούν μέσα στη
θάλασσα σχηματίζοντας διαδοχικές παραλίες. Μικρές αμμουδιές και βράχια χωρίς αιχμές, σχεδόν σφαιρικά, με λείες επιφάνειες, ολοκληρώνουν το σκηνικό της
42

άγριας ομορφιάς. Τριανταπέντε χρόνια
πίσω, όταν για πρώτη φορά επισκέφτηκα
την Πάρο, ερωτεύθηκα αυτή την παραλία,
στην οποία έφτανες με καϊκάκια από την
Παροικιά, με μόνη σκιά τα αρμυρίκια και
μόνους ήχους τα βουκολικά περάσματα
των αμνοεριφίων. Τότε που στην Πάρο
μπορούσες ακόμα να ακούσεις τον ήχο
της σιωπής και η «κολλητή» της Αντίπαρος ανήκε στον απίθανο κόσμο των μαλλιάδων, των ροκάδων και των γυμνιστών,
γενικότερα δηλαδή των επονομαζομένων
φρικιών. Μιάμιση ώρα κράτησε η υγρή
απόλαυση στις Κολυμπήθρες, που για
κάποιους ήταν οι βουτιές στα δροσερά
νερά του Αιγαίου και για άλλους οι βουτιές στις παγωμένες παριανές λάγκερ της
μικρής ζυθοποιίας του νησιού. Στο τέλος
του δρόμου που οδηγεί στις Κολυμπήθρες, η φύση επέλεξε να κάνει μια ακόμη
αισθητική παρέμβαση με βραχώδη τοπία,
κλειστούς κόλπους και προφυλαγμένες
παραλίες. Σε μία μικρή χερσόνησο, συνολικής έκτασης 880 στρεμμάτων, επτά χιΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

λιόμετρα και επτά μονοπάτια σου γνωρίζουν ένα πραγματικό γεωλογικό και ιστορικό θησαυρό που ξεδιπλώνεται ανάμεσα
στο μεταβυζαντινό μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννη του Δέτη, τις εγκαταστάσεις των
Ρώσων στα Ορλωφικά και το μεγάλο καρνάγιο του 20ου αιώνα. Κι όλα αυτά ανάμεσα σε μικρές, χρυσαφένιες, αμμουδιές,
μια πραγματική πρόκληση για το ιδρωμένο σου κορμί. Οι τελευταίες φωτογραφίες, στο χώρο του Περιβαλλοντικού–
Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου βγήκαν
στο βορειότερο κάβο του νησιού και στον
πετρόκτιστο φάρο του, τον Κόρακα, με
συνοδεία το υπόκωφο μουρμουρητό της
θάλασσας που τραγουδούσε στο μελτέμι
του Αιγαίου. Αργά το βράδυ, λίγο πριν
την Ανάσταση είχα την τύχη να υποκλιθώ σε ένα πραγματικό κόσμημα της Ορθοδοξίας. Στις Κυκλάδες, που η Παναγιά
γιορτάζει παντού, μπορεί η Χοζοβιώτισσα της Αμοργού να συγκλονίζει και η Μεγαλόχαρη της Τήνου να συγκινεί, αλλά η
Παναγία η Εκατονταπυλιανή, ένα από
τα σημαντικότερα και αρχαιότερα μνημεία σε πανορθόδοξη κλίμακα, σου κλέβει κυριολεκτικά την καρδιά. Συνώνυμη

Ο βράχινος συνορειβάτης.

με το νησί, η Εκατονταπυλιανή, ένα από
τα πιο φημισμένα ορθόδοξα προσκυνήματα στο Αιγαίο, κουβαλάει μέσα της την
ιστορία των πρώτων Βυζαντινών αυτοκρατόρων και την απέριττη λιτότητα μιας
σταυροειδούς βασιλικής με κιονοστοιχίες
που δημιουργούν κλίτη, με καταπληκτική
ηχώ, με ζηλευτό διάκοσμο και εικονογραφίες βγαλμένες από τα βάθη των αιώνων.
Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα έφυγα από
το ναό με την εικόνα της όμορφης Παναγιάς στα μάτια, τη μπαρούτη από τα
αναπόφευκτα βαρελότα να τσούζει στα
ρουθούνια και ένα γοητευτικό μύθο στο
μυαλό: «Ενενήντα εννέα φανερές πόρτες
έχει η Καταπολιανή. Η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Θα φανεί η πόρτα αυτή
και θα ανοίξει, όταν οι Έλληνες πάρουν την
Πόλη». Το Μ. Σάββατο, 07-04-2018, θα
μπορούσε να ήταν να μια καταπληκτική
μέρα στο νησί της Πάρου αν δεν έκλεινε
με την απογοήτευση μιας τραγικής μαγειρίτσας, που μου θύμισε τα φασολάκια
μπλουμ του Ελληνικού Στρατού…
......
Είκοσι χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από
την Παροικιά βρίσκεται το ήρεμο και

Ξεκούραση στις Λεύκες.
...Η σφαγή των αμνών.
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όμορφο χωριό του Δρυού. Για κάποιους
είναι ένας τόπος χαλαρωτικών διακοπών, για άλλους ένας ήσυχος ψαρότοπος
και για εμάς η αφετηρία για τη διάσχιση της κεντρικής ραχοκοκαλιάς του νησιού. Στους τοπικούς, έντυπους και ηλεκτρονικούς, οδηγούς εμφανίζεται ως μία
απαιτητική διαδρομή, αφού τα δέκα χιλιόμετρά της ελίσσονται σε μια επίμονη
και αρκετά επίπονη ανηφόρα. Αυτό που
δεν αναφέρουν όμως είναι το πανέμορφο
φαραγγάκι του Καβουροπόταμου, μια
ευχάριστη έκπληξη στο, κλασικό, ξερό
ανάγλυφο του νησιού. Αγριελιές, φίδες
και σχινάρια, συναντώνται στις παρυφές
των λόφων που ανεβαίνουμε, σχηματίζοντας χαμηλά δάση, ενώ παντού γύρω
βρίθουν τα ανθεκτικά ξηρόφυτα των βράχων, αλισαριές, ασπάλαθροι, ασφόδελοι,
καυκαλήθρες, και τα νόστιμα πλην πικρά λούπινα. Κι όλα αυτά κάτω από ένα
εκπληκτικό ανοιξιάτικο ήλιο που μου
έφερε ένα σαρδόνιο χαμόγελο στα χείλη
καθώς σκέφτηκα τα καταιγιδοφόρα δελτία καιρού της ηπειρωτικής χώρας. Στο
τέλος της ανηφοριάς και στη διασταύρωση με το αδιόρατο μονοπάτι που οδηγεί
στις Λεύκες, το μελτεμάκι έσκασε επιτέλους μύτη, χαρίζοντάς μας δροσιά και
τη γνωστή εικόνα του Αρχιπελάγους με
τα αμέτρητα «προβατάκια» του. Κι όταν
σε λίγο αντίκρισα τον παραδοσιακό οικισμό των Λευκών ήξερα ότι έβλεπα το
πιο ορεινό και το πιο όμορφο χωριό του
νησιού. Εδώ, στην παριανή ενδοχώρα,
θα βρουν τον προορισμό τους οι πιο ψαγμένοι και οι πιο εναλλακτικοί επισκέπτες,
μακριά από τα ξεχειλισμένα φέρυ και τις
στυλιζαρισμένες Παροικιά και Νάουσα.
Σκαρφαλωμένη στο βουνό και περικυκλωμένη από πεύκα, ελιές και αμυγδαλιές η πρώτη πρωτεύουσα της Πάρου, με
καλντερίμια στενά και ανισόπεδα, με σπιτάκια χαμηλά και παστρικά μοιάζει σαν
μια λευκή ζωγραφιά στο βαθύ μπλε του
ουρανού. Ένα τόσο ποιοτικό μέρος δεν
μπορεί παρά να μαρτυρά και την κουλτούρα των κατοίκων του, κάτι που μου
θύμισε έντονα την εξαιρετική Απείρανθο
της γειτονικής Νάξου. Σύντομο ήταν το

πέρασμά μας από τις Λεύκες και ακόμη
πιο σύντομη η στάση δροσιάς σε ένα
από τους καφενέδες της. Η υποχρέωση
τήρησης των πατροπαράδοτων ηθών και
εθίμων της Λαμπρής, μας επέβαλε την
εσπευσμένη αναχώρηση για την Παροικιά όπου ακολούθησε η γνωστή, ανηλεής
καταδίωξη των ταλαίπωρων αμνών. Με
το Θανάση και τον Τζόνι εντοπίσαμε μια
διπλανή στο ξενοδοχείο πιτσαρία, που
μπορεί να μην είχε το όνομα, είχε όμως
τη χάρη. Είχε επίσης μαγκίτη αφεντικό
από τον Πειραιά, επιδέξια Λευκορωσίδα
μαγείρισσα και ευγενέστατους Αλβανούς
σερβιτόρους. Η τριεθνής δύναμη έβαλε
τα δυνατά της και μας αποζημίωσε για
το βατερλό της προηγούμενης νύχτας
με ένα ζουμερό οβελία γάστρας, που θα
έκανε και το διασημότερο σεφ πρώτα να
υποβάλει τα σέβη του και μετά την παραίτησή του.
..…
Ένα μεγάλο κοπάδι από πρόβατα είχε
φράξει το δρόμο. Όταν δοκίμασα να πλησιάσω στάθηκαν ακίνητα και με κοίταξαν
αγριεμένα. Το κοπάδι άνοιξε και ένας μεγαλόσωμος κριός, με κέρατα μεγάλα και
μυτερά σαν σούβλες, βγήκε μπροστά. Άρχισα να οπισθοχωρώ και το κοπάδι κινήθηκε αργά προς το μέρος μου. Ξεροκατάπια και τάχυνα το βήμα της υποχώρησης.
Λες και περίμενε το σύνθημα, το κοπάδι
όρμησε μπροστά με τον κριό να χαμηλώνει τα κέρατα, έτοιμος να χτυπήσει. Ο πανικός με πλημμύρισε και άρχισα να τρέχω αδέξια και ουρλιάζοντας για βοήθεια,
ενώ οι σούβλες ακουμπούσαν σχεδόν
στο σημείο ανασκολοπισμού. Τελευταίο
που πρόλαβα να δω ήταν δύο προβατίνες που έτρεχαν δίπλα μου κρατώντας
από μία σακούλα στα στόματά τους, με
πατάτες, φέτα και λαδόξυδο η μία και με
κουτιά μπίρες η άλλη... Η εκδίκηση του
αμνού κράτησε όλο το βράδυ παρόλες τις
νοερές συγνώμες στον παγκόσμιο αιγοπρόβειο πληθυσμό και παρόλα τα κεφίρ
και τα μααλόξ. Και όταν το πρωί μπήκα
στο μονοπάτι για τη διάσχιση των 25
χλμ, από ανατολή προς δύση, ένοιωσα
ότι στο στομάχι μου κάτι βέλαζε ακόμα.
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Ευτυχώς στο εκκλησάκι της Πέρα Παναγιάς τα υπέροχα αγριολούλουδα των
βουνών, που είχαν στολίσει την πλαγιά
σε μια ανοιξιάτικη σύνθεση, που μόνο τα
νησιά των Κυκλάδων ξέρουν να προσφέρουν, γέμισαν τα μάτια μου με χρώματα
και ανέβασαν, κατακόρυφα, το ηθικό. Το
δε εκκλησάκι βρισκόταν εκεί που έπρεπε
να βρίσκεται. Μέσα σε μία καταπράσινη
όαση από καρποφόρα δέντρα και αμπέλια, κοντά στις πηγές του μικρού ποταμού
Βρόντα, στα νοτιοδυτικά των Λευκών και
στις υπώρειες των Αγίων Πάντων. Και
όπως τα περισσότερα, κυκλαδίτικα, εκκλησάκια έτσι και αυτό προσφέρει στον
τυχερό επισκέπτη μια μοναδική θέα.
Μια ώρα μετά μας περίμενε η Μονή
της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας ή
Θαψανών η οποία κτίσθηκε επάνω στα
ερείπια παλαιοτάτης Μονής, της Υπαπαντής του Κυρίου, του 16ου αιώνα. Μέσα
σε ένα κτίσμα, που θύμιζε περισσότερο
φρούριο, οι φιλόξενες καλόγριες μας κέρασαν παγωμένα νερά και σοκολατένια
γλυκά ενώ λίγα μέτρα παρακάτω μείναμε
άφωνοι μπροστά στο θέαμα ενός κιτρινοκόκκινου λιβαδιού γεμάτου παπαρούνες
και μαργαρίτες, μιας εικόνας τόσο πα-

Στο μονοπάτι για τους Αγ. Πάντες.
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Ανάμεσα στις πεζούλες του νησιού.
ραμυθένιας, που νόμιζες ότι ήταν ψέμα.
Το πραγματικό ψέμα βέβαια ήταν το μονοπάτι που υποτίθεται ότι υπήρχε εδώ,
μετά το τέλος του δρόμου. Έτσι ο ακούραστος εργάτης, το GPS, ανέλαβε τη «βρώμικη» δουλειά βρίσκοντας πορεία μέσα από
συνεχείς τραβέρσες κι εμείς βρεθήκαμε
να ισορροπούμε πάνω σε σαθρές πεζούλες. Παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή... Η
μόνη μου παρηγοριά, αγκομαχώντας στη
γυμνή και κουραστική πλαγιά των Αγίων
Πάντων, ήταν η σκέψη της καταγραφής
και προσφοράς (και) αυτής της διαδρομής σε όλο τον ορειβατικό (και όχι μόνο)
κόσμο. Στην κορυφή των 762 μ. και ψηλότερο σημείο του νησιού φτάσαμε δύο
ώρες μετά, μέσα σε ένα τρελό χορό που

είχε στήσει ο δυνατός βοριάς, παίρνοντας
όχι μόνο τα μαλλιά αλλά και τα μυαλά
μας καθώς όλες οι γοργόνες του Αιγαίου
εμφανίστηκαν μπροστά μας σε μια τρομερή θέα 360ᵒ. Σ΄ αυτόν τον άδικο ντουνιά όμως τίποτε δεν μένει αμόλυντο. Ένα
φρικτό πάρκο κεραιών, παντός είδους
και πάσης εποχής, είχε περικυκλώσει και
κατασπαράξει την δύστυχη κορυφούλα
κάνοντάς την να μοιάζει με σκουπιδότοπο από παλιοσίδερα. Όπου φύγει-φύγει
λοιπόν με την πυξίδα να δείχνει βορειοανατολικά και τον ηλεκτρονικό μας πλοηγό να χαράζει πορεία μέσα από μικρούς
χωματόδρομους, πέτρινες καλύβες, ξωκλήσια και πλαγιές που ευωδίαζαν από
αρωματικά φυτά όπως το φασκόμηλο και
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Σοβάς - σαρδέλα στις Λεύκες.
η ρίγανη. Κι όταν φάνηκαν από μακριά
οι όμορφες Λεύκες με τους ανεμόμυλούς
τους, η κατάβαση μετατράπηκε σε γρήγορη κούρσα μέχρι τον τερματισμό στις
μικροσκοπικές πλατείες με τα καφενεδάκια και την πλήρη αποκατάσταση των
χαμένων ηλεκτρολυτών. Πολλές μπίρες
μετά, το πιο παλιό και κλασικό μονοπάτι
του νησιού, που ενώνει τις Λεύκες με τον
παραδοσιακό Πρόδρομο, μας υποδέχτηκε στην πλαγιά μιας ράχης, ανάμεσα σε
καλλιέργειες, χαμηλή βλάστηση και λίγα
δέντρα. Ήταν το περίφημο βυζαντινό
μονοπάτι των χιλίων χρόνων, στρωμένο
με πλάκες από παριανό μάρμαρο και τις
ιστορίες των προγόνων μας, κουρσάρων
επιδρομέων και των πολυάριθμων κατακτητών. Στο τελευταίο και πιο εντυπωσιακό από τα 3,5 χιλιόμετρα του μονοπατιού,
διασχίσαμε μικρούς αμπελώνες και ελαιώνες ενώ οι αισθήσεις μεθούσανε από
μυρωδιές της παριανής φύσης, τα αρώματα του θυμαριού, των σπάρτων και της
λαδανιάς. Στο βάθος διέκρινα τη θάλασσα
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και μετά από τα τελευταία ανηφορικά μέτρα εμφανίστηκε μπροστά μου η Νάξος,
σε όλο της το μεγαλείο, καθώς η θέα των
δυτικών ακτών της είναι πλέον απεριόριστη. Από εδώ και πέρα η πεζοπορία
συνεχίσθηκε κατηφορικά, μέχρι και τον
Πρόδρομο, έχοντας στα αριστερά μας την
παραλία του Μώλου με τους δύο λόφους,
τον Κέφαλο και τον Αντικέφαλο δεξιά και
αριστερά της αντίστοιχα. Το ήσυχο χωριό
του Προδρόμου ήταν η τελευταία στάση
πριν βγούμε στην καταραμένη άσφαλτο,
η οποία μου τσάκισε τα πόδια μέχρι την
νωχελική Μάρπησσα, που χουζούρευε
ζαλισμένη ακόμα από τα πασχαλιάτικα
πανηγύρια. Κάπου εκεί τελείωσαν και τα
κουράγια μας καθώς ο ήλιος του Αιγαίου ανέβαζε επικίνδυνα τη θερμοκρασία.
Οπότε καλέσαμε το διασωστικό μέσο,
το λεωφορείο μας δηλαδή και η πορεία
συνεχίστηκε, μηχανοκίνητη πια, ως τη
μεγαλύτερη και για πολλούς την ομορφότερη από τις παραλίες της Πάρου. Τεράστια, κατάξανθη, με πεντακάθαρα και
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καταγάλανα νερά η Χρυσή Ακτή ήταν
το ιδανικό φινάλε μιας ημέρας που τα
είχε όλα αλλά για κάποιους είχε και κάτι
παραπάνω: τα μακροβούτια στα δροσερά
νερά της. Οι υπόλοιποι περιοριστήκαμε
σε ζηλόφθονες ματιές και χαλαρωτικές
ξάπλες στα φρέσκα χαμομηλάκια της παραλίας, μακαρίζοντας την τύχη μας αφού
τα αμέτρητα μπιτσόμπαρα ήταν, ευτυχώς,
κλειστά. Ο ήλιος έδυε αργά πίσω από το
μικρό νησάκι Δρυονήσι όταν μπήκαμε
στο λεωφορείο για την επιστροφή σε μια
Παροικιά που έσφυζε από κίνηση καθώς
τα πλοία έδεναν κι έλυναν ασταμάτητα,
σηματοδοτώντας το τέλος του Πασχαλινού διαλείμματος. Αργά το βράδυ, στη
γειτονική, πολυεθνική, πιτσαρία τήρησα
την υπόσχεση που είχα δώσει σε αμνούς
και ερίφια απολαμβάνοντας στο δείπνο
μου την κορυφαία κυκλαδίτικη ρεβιθάδα, μαγειρεμένη σε ξυλόφουρνο και με
συνοδεία ερυθρής μανδηλαριάς από την
παριανή Νάουσα. Μερικοί άνθρωποι, σε
αυτόν τον κόσμο, είμαστε πολύ τυχεροί

σκέφτηκα...
......
Η βασίλισσα πέθανε, ζήτω η βασίλισσα.
Εδώ και πολλά χρόνια βέβαια. Και το
όνομα αυτής Νάουσα. Από τις αρχές της
δεκαετίας του ΄90, που η Παροικιά σημείωνε τα πρώτα σημάδια κόπωσης, η
Νάουσα πρόβαλε ως ο απόλυτος διεκδικητής του θρόνου. Και όχι άδικα. Το γραφικό ψαροχώρι με το ρομαντικό λιμανάκι, το μικρό ενετικό καστέλι (κάστρο) του,
με τον παραδοσιακό οικισμό του και τα
σοκάκια του, με τα ασβεστωμένα σπίτια,
στολισμένα με γεράνια και μπουκαμβίλιες και τις δεκάδες γάτες που τεντώνονται νωχελικά, αποτελεί ένα πετυχημένο
τουριστικό πακέτο με περιτύλιγμα από
νησιώτικο στυλ και κορδελίτσα κοσμοπολίτικης αίγλης. Οι διπλανές, εξωτικές,
Κολυμπήθρες φρόντισαν απλώς για τη
διάδοση του μύθου του. Έχοντας λοιπόν
όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
η στάρλετ Νάουσα δεν έγινε απλώς σταρ,
στη θέση της σταρ Παροικιάς, αλλά σού-

Στο βυζαντινό μονοπάτι.
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Ο Αϊ Νικόλας της Νάουσας.
περ σταρ με τους αφιονισμένους τουρίστες να καταφθάνουν μαζικά, θυμίζοντας
απόβαση στη Νορμανδία. Όταν φτάσαμε
εδώ, την τελευταία μας ημέρα στο νησί,
κατάλαβα ότι από τη δική μου Νάουσα
είχαν μείνει ελάχιστα πράγματα. Ο μικρός οικισμός πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα
μεγάλο χωριό, που καταλαμβάνει τους
γύρω λόφους ενώ στο μικρό λιμάνι οι
προθήκες και τα μαγαζάκια των ψαράδων
που φιλοξενούσαν κάποτε τις κασέλες με
τα φρέσκα αλιεύματα, έχουν μετατραπεί
σε συνεχόμενα μπαράκια και εστιατόρια, τόσο κολλητά το ένα με το άλλο που
χρειάζεται να κάνεις σλάλομ, ανάμεσα
στα τραπεζοκαθίσματα, για να φτάσεις
ως τα απομεινάρια του μικρού ενετικού
κάστρου και τον ναό του Αγίου Νικολάου. Στη βόλτα μου στα καλντερίμια, βρήκα τον παλιό, κουκλίστικο, οικισμό με τα
χαμηλά σπιτάκια και τις αιγαιοπελαγίτικες λότζιες ενώ τα παλιά μπακάλικα, μανάβικα και ουζερί έχουν αντικατασταθεί
από κοσμηματοπωλεία, greek art (made
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in China), ρουχάδικα και τουριστικά γραφεία. Ευχάριστη έκπληξη ήταν τα μαγαζάκια που διαθέτουν παριανά τρόφιμα
και κρασιά, τον πραγματικό θησαυρό
αυτού του τόπου. Φεύγοντας από τη Νάουσα είχα την ίδια εικόνα, όπως σε πολλά μέρη του τόπου μας, την εικόνα μιας
Ελλάδας που χάνεται γιατί χάνει αυτό
ακριβώς που την κάνει παγκόσμια και οικουμενική, την αμύθητη πολιτιστική της
κληρονομιά και την παράδοση της, κάτω
από το βάρος της παγκοσμιοποίησης και
του life style. Και ως γνωστόν οὐκ ἐν τῷ
πολλῷ life style τὸ εὖ... Αλλά ἐν τῷ εὖ τῷ
πολλῷ θα μπορούσε να πει όποιος περνάει από το Μαράθι, πέντε χιλιόμετρα
από την Παροικιά, όπου βρίσκονται τα
αρχαία λατομεία της Πάρου, γνωστά από
το εξαιρετικής ποιότητας λευκό μάρμαρο, την «Παρία λίθο», που εξορυσσόταν
εκεί από τον 7ο π.Χ. αιώνα. Ιδιαίτερα αν
σκεφτεί ότι από αυτό το σπάνιο ορυκτό
κατασκευάσθηκαν κάποια από τα πασίγνωστα γλυπτά, όπως η Αφροδίτη της
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Μήλου, ο Ερμής του Πραξιτέλους και η
Νίκη της Σαμοθράκης. Καθόλου παράξενο λοιπόν που έπεσαν, σαν τα κοράκια,
πάνω στο γεωλογικό αυτό θησαυρό οι
Ενετοί, οι Φράγκοι, οι Γάλλοι και οι Βέλγοι με τελευταίους και καταϊδρωμένους
τους Έλληνες που δεν πρόλαβαν και πολλά πράγματα αφού το πουλάκι είχε πετάξει και στο κακόμοιρο νησί η ανεκτίμητη
φλέβα ήταν πια παρελθόν. Ένα παρελθόν
που έντυνε πλέον, με τη διαύγεια και την
καθαρότητά του, τα μνημεία και τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Αργά το
μεσημέρι, στην Παροικιά, αφέθηκα να
χαθώ στο λαβύρινθο ανάμεσα στα στενά δρομάκια, τα σοκάκια της παλαιάς
συνοικίας και στο φραγκοκάστελο του
ενετού δυνάστη Μάρκου Σανούδου, κατασκευασμένο με τμήματα από κίονες
και άλλα κομμάτια της αρχαίας ελληνικής ακρόπολης και άλλων αρχαίων ναών,
αποδεικνύοντας έτσι ότι οι ενετοί δεν
ήταν μόνο συνεπείς κατακτητές αλλά και
πολύ τεμπέληδες. Όταν βέβαια τους την

έπεσε ο περιβόητος κουρσάρος Χαϊρεντίν
Μπαρμπαρόσα, το έβαλαν στα πόδια ως
καλοί λαγοί, αφήνοντας τους άμοιρους
ιθαγενείς στη μαύρη μοίρα των σκλαβοπάζαρων της ανατολής και των γενιτσαρικών ταγμάτων του σουλτάνου. Το στενό
καλντερίμι οδηγεί τα βήματά μου στην
κορυφή του κάστρου και στο παρεκκλήσι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Εκεί
τράβηξα την τελευταία φωτογραφία και
κράτησα στη μνήμη μου την πιο όμορφη
εικόνα μιας Παροικιάς, που ετοιμαζόταν
να φορέσει τα καλά της ρούχα για να
υποδεχθεί τους μυριάδες επισκέπτες της
νέας περιόδου. Μία ώρα απέμεινε για
την αναχώρηση και τα 95 ναυτικά μίλια
μέχρι τον Πειραιά. Γέμισα το ποτήρι μου
με γλυκιά, λευκή, μαλβάζια και το ύψωσα στο βασιλιά ήλιο και στο Αρχιπέλαγος
που μας χάρισαν τόσο μοναδικές στιγμές
στο μαρμαρένιο νησί των Κυκλάδων. Και
η άνοιξη έμπαινε με όλα της τα γκάζια
όταν το «νήσος Χίος» μάς πήρε από τη
νήσο Πάρο.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο κάστρο της Παροικιάς.
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Κείνο που θυμάμαι απ’
τα νησιά μας…
ΚΕΙΜΕΝΟ :
Νηφάλιος Οινόφλυξ 2018

Οι

πιέσεις από την διοίκηση ήταν, θα έλεγα, διακριτικές. Ελλείψει κειμένων, μου
ζητήθηκε να γράψω κάτι για το τρίτο τεύχος του περιοδικού μας. Σκέφτηκα αρκετά πλην φευ τα φαιά κύτταρα του γηρασμένου πλέον εγκεφάλου μου
δεν έλεγαν να δραστηριοποιηθούν. Αίφνης, και ενώ διανύαμε το μεσοδιάστημα μεταξύ
άνοιξης και καλοκαιριού, ένα δροσερό τραγουδάκι της Νένας Βενετσάνου στο ράδιο
μου ενέπνευσε τον τίτλο. Αστραπιαία, άρχισαν να περνούν από το μυαλό μου εικόνες
από τις οδοιπορικές εξορμήσεις του ΣΕΟ, ων ουκ έστιν αριθμός, στα, σύμφωνα με τη
συνθήκη της Λοζάνης, ακόμη νησιά μας. Αυτό όμως που προέκυπτε ήταν ένα κείμενο
κάθε άλλο παρά ορειβατικό και περισσότερο γαστρονομικής φύσεως (κατά το πνεύμα
της εποχής). Ήμουν βέβαιος ότι θα άκουγα τα εξ αμάξης από μέρος των αναγνωστών
αλλά παρ’ όλα αυτά είπα μέσα μου “alea jacta est” και αποφάσισα να διαβώ τον Ρουβίκωνα. Ούτω πως άρχισε να μαυρίζει το λευκό χαρτί, εμπλουτισμένο βεβαίως και με
στοιχεία από εξειδικευμένες σελίδες του διαδικτύου, που βοήθησαν τα μέγιστα σε μια
γευσιγνωστική και λεξιλογική προσέγγιση του θέματος.
Οι πρώτες εικόνες αναφέρονταν στις κατά μέτωπον επιθέσεις των συναδέλφων ορειβατών, εμού φυσικά συμπεριλαμβανομένου, σε οπωροφόρα δέντρα, ως επί το πολύ μη
δεσποζόμενα. Κατά τις πασχαλινές μας εξορμήσεις, αυτά που κυρίως δεινοπαθούσαν
ήταν οι λεμονιές. Ποιος θα ξεχάσει φερ’ ειπείν τη Λευκάδα, και όχι μόνο. Στο τέλος
όμως του καλοκαιριού, πριν ακόμη αρχίσουν να φθίνουν οι οπώρες, τα θύματα ήταν
πολλά. Το δυστυχέστερον όλων η συκιά. Με το που ανακάλυπτε ο ανιχνευτής το συγκεκριμένο δέντρο, σύσσωμος ο σύλλογος ως νέφος ακρίδων απαλλοτρίωνε τους καρπούς
σε χρόνο dt. Το επιστημονικό της όνομα είναι Ficus carica (λατ. ficus από την προελληνική λέξη σύκο) και έφθασε στην Ελλάδα από την Καρία της Μικράς Ασίας (carica). Οι
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Λεμονιές

αρχαίοι εκτιμούσαν ιδιαίτερα τα σύκα, και
τάιζαν τα γουρούνια και τις χήνες σχεδόν
αποκλειστικά με αυτά για να νοστιμήσει
το συκώτι τους. Ήταν ένα έδεσμα ανάλογο
με το σημερινό φουά γκρα, και το αποκαλούσαν συκωτόν ήπαρ. Με τον καιρό εξέπεσε το ουσιαστικό και παρέμεινε το επίθετο «συκωτόν» (υποκ. συκώτιον/συκώτι)
όπως συνέβη με το νεαρόν ύδωρ, τον ποντικόν μυν, το ποντικόν κάρυον όπου το
επίθετο έγινε στα τουρκικά findik και το
ξαναπήραμε ως αντιδάνειο (φουντούκι)
κα.
Το σύκο είχε από την αρχαιότητα και ερωτική σημασία, μια και σήμαινε το γυναικείο γεννητικό όργανο, κάτι που ισχύει
μέχρι και σήμερα στην γειτονική Ιταλία
(fica). Από αυτή την τελευταία σημασία
ίσως προήλθε και η λέξη «συκοφάντης».
Η εκδοχή που ακούγεται συχνότερα, ότι
δηλαδή η λέξη προήλθε από αυτούς που
κατάγγελλαν τους λαθραίους εξαγωγείς
σύκων (πράγμα που, υποτίθεται, απαγορευόταν), όσο και αν είναι ελκυστική δεν
φαίνεται να ευσταθεί, καθώς δεν υπάρχει
στα αρχαία κείμενα αναφορά σε τέτοιον
αθηναϊκό νόμο. Μάλλον λοιπόν η λέξη
προέρχεται (σύκον+φαίνω) από αυτούς
που κατάγγελλαν συμπολίτες τους για παράνομες ερωτικές σχέσεις.
Στη Σκόπελο είχαμε γευτεί τα περίφημα
ντόπια, γαλλικής προελεύσεως (ποικιλία
Ντ’ Αζέν), δαμάσκηνα, αλλά αυτά της
Νάξου τα βρήκαμε, κατά γενική ομολογία,
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νοστιμότερα.
Η δαμασκηνιά Prunus domestica μας ήρθε
από τη Μέση Ανατολή. Στους αρχαίους
ήταν γνωστή ως Κοκκυμηλέα και οι καρποί της ονομάζονταν δαμασκηνά (από την
Δαμασκό της Συρίας) κοκκύμηλα (ποντ.
κοκκύμελα). Με την εξέλιξη της γλώσσας
αντικαταστάθηκε το ουσιαστικό από το
επίθετο και φτάσαμε στο γνωστό μας δαμάσκηνο.
Φυσικά δεν αφήσαμε παραπονεμένα τα
αχλάδια. Pyrus communis το επιστημονικό τους όνομα, ίσως από το πυρ/πυρός
λόγω του κωνικού τους σχήματος. Το συγκεκριμένο φρούτο οι αρχαίοι το έλεγαν
άπιον, από τα ελληνιστικά όμως χρόνια
είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται το υποκοριστικό του, απίδιον - απίδι, ονομασία
που δεν επικράτησε, ίσως επειδή δεν άρεσε στους αρβανίτες της Αττικής και των
περιχώρων (pidhi στα αλβανικά είναι ο
γυναικείος κόλπος).
Καταλήξαμε να το λέμε αχλάδι, λέξη η
οποία προέρχεται από το υποκοριστικό
της αρχαίας αχράδος - αχράδιον που έγινε
αχλάδιον αλλά που σήμαινε το αγριάπιδο,
αυτό που σήμερα αποκαλούμε γκόρτσι,
λέξη μάλλον σλαβικής προέλευσης.
Και επειδή τα καλύτερα πράγματα λέγονται, κατά τη γαλλική έκφραση, «μεταξύ
τυρού και αχλαδίου», την ώρα δηλαδή
που λύνονται οι ζώνες και οι γλώσσες, θα
ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε εις
τον τυρόν και δη εις το περίφημο αρσεΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συκιά

νικό κεφαλοτύρι Νάξου, που παρασκευάζεται από 100% πρόβειο γάλα. Υπάρχει
βέβαια και το θηλυκοτύρι, το οποίο όμως,
και λογικά, είναι υποδεέστερο γιατί βγαίνει αμέσως μετά την τυροκόμηση του
«αρσενικού»…
Όλως παραδόξως οι χαρουπιές της Κρήτης δεν συγκίνησαν ιδιαίτερα τους φίλους
συνορειβάτες, παρόλο που οι καρποί του
συγκεκριμένου, κοινού στη Μεσόγειο αειθαλούς δέντρου, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διατροφή των ανθρώπων και
των ζώων, ιδίως των χοίρων.
Το επιστημονικό της όνομα είναι Ceratonia
siliqua, Κερατέα η έλλοβος στα ελληνικά ή
χαρουπιά (από το αραβ. Kharrub). Λέγεται και ξυλοκερατιά, καθόλου άδικα, γιατί
οι πεπλατυσμένοι ξυλώδεις καστανόχρωμοι λοβοί στους οποίους περικλείονται οι
καρποί της θυμίζουν κέρατα.
Κι ενώ οδοιπορούσαμε μασουλώντας χαρούπια, απορρίπταμε τα αδιάφορα, δύσπεπτα σπέρματα. Οι αρχαίοι όμως Έλληνες προγονοί μας ήταν πιο προσεκτικοί
και είχαν διαπιστώσει ότι τα σπέρματα
των κεράτων (κεράτια) είχαν σχεδόν το
ίδιο βάρος (περίπου 0,20 γρ.), και γι’ αυτό
τα χρησιμοποιούσαν ως μονάδα βάρους
για πολύτιμους λίθους και ευγενή (καθαρά) μέταλλα στις συναλλαγές τους, κυρίως
με τους Αιγυπτίους. Κι έτσι το κεράτιον
έγινε quirat από τους Άραβες, caratus
από τους Λατίνους, και επέστρεψε πάλι
ως αντιδάνειο στην Ελλάδα, το γνωστό

καράτι.
Σήμερα όταν αναφερόμαστε σε πολύτιμους λίθους, το καράτι (carat) δηλώνει
μονάδα βάρους. Όταν όμως μιλάμε για
χρυσό 18 καρατίων (karat) εννοούμε την
καθαρότητά του και όχι το βάρος του,
δηλαδή ότι τα 18/24 του μετάλλου είναι
καθαρός χρυσός και τα υπόλοιπα 6 προσμίξεις.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος το 309 μ.Χ. είχε
καθιερώσει το νόμισμα solidus/soldus,
το οποίο αποτελείτο από καθαρό χρυσό
και ζύγιζε 4,5 γρ., δηλαδή περίπου 24
χαρουπόσπορους (καράτια). Με αυτό το
νόμισμα πληρώνονταν οι Ρωμαίοι μισθοφόροι, και γι’ αυτό αποκαλούνταν soldati
(αγγλικά soldiers) δηλαδή στρατιώτες.

Χαρούπια
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Εκτός από τις καταδρομικές επιθέσεις
για την συλλογή φρούτων και καρπών, οι
οδοιπόροι του συλλόγου, πιστοί στο επικούρειο μότο των Δειπνοσοφιστών «Αρχή
και ρίζα παντός αγαθού η της γαστρός
ηδονή», προσπαθούσαν μετά ζήλου να
ανακαλύψουν τα πιο in οψοποιεία για να
δοκιμάσουν τις σπεσιαλιτέ μιας εκάστης
νήσου. Αρκετοί μάλιστα διέθεταν και σκονάκι με ονόματα και διευθύνσεις ενώ οι
πιο ψαγμένοι, τεχνολογικώς, μετήρχοντο
άλλα μέσα για τον εντοπισμό τους.
Ποιος πήγε λόγου χάρη στην Αμοργό και
δεν δοκίμασε το φάβα ή άλλως καλούμενο μαγείρεμα και ψημένη ρακή; Βέβαια
όταν ακούει κανείς τη λέξη φάβα το μυαλό
του πηγαίνει αναπόφευκτα στη Σαντορίνη, και μάλιστα στον γνωστό υποκίτρινο
πηχτό χυλό, τον παρασκευαζόμενο από τα
ξηρά, αποφλοιωμένα και θραυσμένα σπέρματα του οσπρίου Lathyrus clymenum L.
Κανονικά η φάβα έχει να κάνει με τον αρχαίο κύαμο, το σημερινό κουκί, το οποίο
στα λατινικά ονομάζεται faba (από το επιστημονικό όνομα του φυτού Vicia faba).
Τον χυλό που έφτιαχναν βράζοντας τα
κουκιά τον αποκαλούσαν φάβα, και αργότερα με το ίδιο όνομα αποκαλούσαν κάθε
πολτοποιημένο όσπριο.
Το φάβα όμως της Αμοργού είναι άλλο
πράγμα. Προέρχεται από μια τοπική ποικιλία του μπιζελιού Pisum sativum (Πίσον το ήμερον), ενός ελοβόκαρπου που
καλλιεργείται στα χτιά (αναβαθμίδες) του
νησιού. Οι ντόπιοι αποκαλούν το φυτό
κατσούνι, ίσως από το ομώνυμο δρεπάνι
θερισμού του. Σύμφωνα με τον Αμοργίνο
Αντώνιο Μηλιαράκη, «η λέξις φάβα δι’ ης
αλλαχού κυρίως ονομάζεται το είδος τούτου του οσπρίου, εν Αμοργώ σημαίνει το
είδος του μαγειρεύματος, την μεταβολήν
δήλα δη διά της εψήσεως του οσπρίου
εις πολτόν». Εξ’ ου και το ουδέτερον του
πράγματος. Σύμφωνα με τον Διοσκουρίδη πρόκειται περί ενός πνευματώδους
οσπρίου, όχι επειδή λέει έξυπνα ανέκδοτα
αλλά γιατί προκαλεί αέρια. Γι’ αυτό ίσως
είναι σοφό να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Γερμανών, οι οποίοι όταν μαγειρεύουν γενικώς όσπρια προσθέτουν
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και μπονενκράουτ - Satureja montana,
ένα θρούμπι που από τη μια αρωματίζει
και από την άλλη μειώνει σημαντικά τον
μετεωρισμό. Όσο για την ψημένη ρακή,
βράζουμε με λίγο νερό σε ένα σκεύος
κανέλα, γαρύφαλλο, γλυκάνισο, μέλι και
ζάχαρη. Μόλις καραμελώσει η τελευταία
τα σουρώνουμε και τα προσθέτουμε στην
τσικουδιά, και αφού πάρει μια βράση το
όλον πίνουμε στην υγειά μας.
Θυμάμαι ενώ περπατούσαμε για να προσεγγίσουμε τον φάρο στο Βουρκάρι της
Τζιας, υπήρχε διάχυτη στον αέρα μια μυρωδιά που θύμιζε τσιμένι. Ανακαλύψαμε
τότε ότι προερχόταν από ένα φυτό που
πατούσαμε και δεν ήταν άλλο από ένα
είδος ελίχρυσου (Helichrysum stoechas),
εκείνο με τα κίτρινα αμάραντα λουλουδάκια, το επονομαζόμενο και ελληνικό κάρυ.
Πρόκειται για ένα φυτό που εκτός του ότι
νοστιμίζει τα πιάτα μας, εκτιμάται ιδιαίτερα για τις σημαντικές θεραπευτικές του
ιδιότητες. Το αιθέριο έλαιό του μάλιστα,
στην κοσμετολογία, αντιμετωπίζει δραστικά τα ορατά σημάδια του χρόνου.
Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε την περίφημη πατάτα Νάξου. Η επιστημονική της ονομασία είναι Solanum
tuberosum (Στρύχνον το κονδυλόρριζον).
Έφτασε στην Ευρώπη από τις Άνδεις της
Λατινικής Αμερικής με την βοήθεια των
Ισπανών κονκισταδόρων. Οι Ίνκας την
αποκαλούσαν papa αλλά μετά από μια
σύγχυση με την γλυκοπατάτα που την
έλεγαν batata προέκυψε η γνωστή μας πατάτα. Ο Λατίνος βοτανολόγος Clusius την
είχε βαφτίσει tartufolo γιατί οι κόνδυλοί
της φύτρωναν κάτω από τη γη, όπως τα
μανιτάρια τρούφες (ιταλ. tartuffi), κι από
‘κει πέρασε στα γερμανικά ως kartoffel
και στα ποντιακά, μάλλον μέσω των ρωσικών (γερμανικό δάνειο), ως καρτόφια. Οι
Γάλλοι δεν ακολούθησαν και την βάφτισαν pomme de terre, και μ’ αυτό το όνομα
πέρασε αρχικά στα ελληνικά ως γεώμηλο
μέχρι να ξαναγυρίσουμε στο πρωτότυπο
πατάτα.
Στη Νάξο η καλλιέργειά της άρχισε στα
μέσα του 19ου αιώνα, αμέσως δηλαδή
μετά την εισαγωγή της στην Ελλάδα από
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τον Καποδίστρια. Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες που δεν ευνοούν την
ανάπτυξη μυκήτων και βλαβερών εντόμων, καθώς και το εμπλουτισμένο από
την άφθονη κοπριά των αγελάδων (όρα
γραβιέρα) έδαφος, βοήθησαν στο να παραχθεί μια πατάτα με ωραία εμφάνιση και
ιδιαίτερη νοστιμιά.
Όχι πως δεν τα γνώριζα τα κρίταμα, κάθε
άλλο, στη Χίο όμως δεν θυμάμαι να ζήτησα σαλάτα και να μη μου τη σερβίρανε
στολισμένη με μια πρέζα κριτάμων συντηρημένων εν οξάλμη. Το πικάντικο αυτό
άρτυμα προέρχεται από ένα αλόφυτο, το
Crithmum maritimum (Κρίθμον το παράλιον). Το πρώτο συνθετικό της επιστημονικής ονομασίας του προέρχεται από την
ελληνική λέξη κριθή, γιατί ο σπόρος του
μοιάζει με κόκκο κριθαριού. Το δεύτερο,
στα λατινικά σημαίνει ότι το βρίσκουμε
στις παραλίες απανταχού της Μεσογείου.

Αν δεν με απατά η μνήμη, κάπου εκεί, κοντά στης «γριάς το πήδημα», στην Άνδρο,
ευάριθμοι συνάδελφοι οδοιπόροι είχαν
φουλάρει ολόκληρες σακούλες γνωστής
υπεραγοράς με τα κυανοπράσινα, οξύληκτα, επιμήκη και σαρκώδη φύλλα του συγκεκριμένου φυτού.
Όλοι βεβαίως θα έχετε ακουστά για την
πεντανόστιμη, φουρνιστή, σιφνέικη ρεβιθάδα. Cicer arietinum (Ερέβινθος ο κριόμορφος – ο καρπός του θυμίζει κεφαλή
κριού) είναι το επιστημονικό όνομα της
πρώτης ύλης της. Το πρώτο συνθετικό
του ονόματος έχει να κάνει με τον μεγάλο ρήτορα, και όχι μόνο, Κικέρωνα. Ο
Μάρκος Τούλιος Κικέρων (Cicero) είχε
αυτό το επώνυμο επειδή, λέει ο Πλούταρχος, κάποιος πρόγονός του είχε στην
άκρη της μύτης του μια χαρακιά σαν του
ρεβιθιού. Τα ρεβίθια αργοψήνονται σε
ξυλόφουρνο μέσα σε πήλινη γάστρα, την

Ελίχρυσο
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Φραγκόσυκα

σκεπασταριά. Μάλιστα λέγεται ότι το νερό
που χρησιμοποιούν είναι βρόχινο, για να
βράσουν πιο εύκολα και να χυλώσουν. Θα
μπορούσαμε να την συνοδεύσουμε με το
εξαιρετικό κρασοτύρι μανούρα, ένα τυρί
που ωριμάζει μέσα σε οινολάσπη (γύλη).
Αν θεωρήσουμε τη ρεβιθάδα πρώτο πιάτο μπορούμε να συνεχίσουμε με μαστέλο, δηλαδή αρνάκι στη γ(λ)άστρα, με την
καλή έννοια, καθ’ ότι το πήλινο τσικάλι
που χρησιμοποιείται έχει το σχήμα γλάστρας. Καμία σχέση με το μαστέλο Χίου,
που δεν είναι παρά η εμπορική ονομασία
ενός μαλακού τυριού από αγελαδινό γάλα,
που παράγει ο Κ. Τουμάζος από το 1994.
Τα ρεβίθια ήταν πολύ αγαπητά και στους
αρχαίους Έλληνες. Εκτός από μαγειρευτά
τα εκτιμούσαν και ως τρωγάλια (φρυκτοί
ερέβινθοι), τα σημερινά μας στραγάλια.
Άλλο ένα τυρί που κατάφερε να διεγείρει
θετικά τους γευστικούς μου κάλυκες ήταν
ένα πικάντικό και αλμυρό τυρί, η καθούρα, από γάλα ελεύθερων ρασκών (κατσι58

κιών) της Ικαρίας, συνδυασμένο φυσικά
με σουφικό (κάτι ανάλογο με το μπριάμ
και το ρατατούιγ), σκάρους στη σχάρα και
τοπική μπίρα Ικαριώτισσα.
Στην όμορφη Τζια την Αραχνόεσσα γευτήκαμε μια περίεργη σαλάτα, την αλμύρα,
με βάση τη Salsola soda, ένα κοινό αλόφυτο των ακτών της Μεσογείου. Αντίστοιχη σαλάτα με την ονομασία αρμυρήθρα
γευτήκαμε στη Λευκάδα, με πρώτη όμως
ύλη το συγγενές φυτό Salicornia europaea.
Συνδυασμένες με ναξιώτικο σαλατούρι
(ξεκοκαλισμένο σαλάχι με μαϊντανό, λαδολέμονο και μπόλικο κρεμύδι) απλώς σε
απογειώνουν.
Τα παλιά χρόνια, από τις στάχτες της
Salsola soda εξήγαν το ανθρακικό νάτριο,
απαραίτητο συστατικό στην υαλουργία.
Για τους περισσότερους φίλους ορειβάτες τα εύγευστα χυμώδη φραγκόσυκα
ήταν, θα έλεγε κανείς, απαγορευμένος
καρπός. Αιτία τα άπειρα και διαφόρων
μεγεθών αγκάθια των φρούτων και των
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φυλλοκλαδίων της Opuntia ficus-indica
(ινδική συκή). Πατρίδα τους το Μεξικό,
όπου απεικονίζονται μάλιστα και στη σημαία του. Σ’ εμάς το περιφρονημένο αυτό
φρούτο έφτασε με τον Κολόμβο και τους
Ισπανούς από τις δυτικές Ινδίες (νησιά
Καραϊβικής), όπως λέει και το επιστημονικό του όνομα.
Περιδιαβαίνοντας τα αμέτρητα δίκτυα
μονοπατιών των νησιών, δεν διέλαθε την
προσοχή μας το έντονο γαλάζιο χρώμα
των ανθών των λούπινων, των θέρμων
των αρχαίων. Το πρώτο συνθετικό του
επιστημονικού τους ονόματος, Lupinus
pilosus, προέρχεται από το ελληνιστικό
λόπιμον, που σημαίνει είδος οσπρίου
ευκόλως αποφλοιούμενον. Οι Λατίνοι το
είπαν lupinum, και ξαναγύρισε σε μας
ως λούπινο. Το ψυχανθή αυτά φυτά, που
ευδοκιμούν σε άγονα εδάφη, λόγω του
υψηλού ποσοστού πρωτεϊνών που διαθέτουν έσωσαν το πάλαι από την ασιτία χιλιάδες συμπατριώτες μας. Γι’ αυτό ορθώς
αποκαλούνται και κρέας των φτωχών. Τα

γεύτηκα υπό μορφήν αλατισμένων τρωγαλίων στην λουπινοφάγο Μάνη, και συγκεκριμένα στον Πύργο Λεύκτρου. Μετά την
συγκομιδή τους τα έβραζαν, τα τοποθετούσαν σε σακιά από λινάτσα και τα βουτούσαν στη θάλασσα όπου τα άφηναν για μια
περίπου εβδομάδα μέχρι να ξεπικρίσουν
και στη συνέχεια τα άπλωναν στον ήλιο
να στεγνώσουν.
Κείνο που θυμάμαι ακόμη απ’ τα νησιά
μας, παραφράζοντας τους εξαιρετικούς
στίχους της Στέλλας Χρυσουλάκη, είναι
της Άνδρου τη φουρτάλια (ομελέτα με
αυγά πατάτες και λουκάνικα), τη χοιρινή
λούζα και την καπαροσαλάτα της Τήνου, τη στριφτή τυρόπιτα της Σκοπέλου,
τις εγκαταλελειμμένες αναβαθμίδες στα
Κυκλαδονήσια, γεμάτες από ανθισμένες
μαργαρίτες (Glebionis coronaria) σε λευκό
και κίτρινο χρώμα, τη στάκα με αυγά της
Κρήτης, τις σαρδέλες Καλλονής στη Λέσβο, την αστακομακαρονάδα της Σκύρου… και βάζω τελεία στην ακατάσχετη
φλυαρία μου.

Λούπινο
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1

2
1. 11-3-18 Βράσταμα, Αγ. Ευθύμιος.
2. 18-3-18 Από τη Μεσορόπη στο Αβγό.
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3

4
3. 01-04-18 Όλυμπος, στη Μπάρμπα.
4. 15-04-18 Βόρας, στην κορυφή Πέτερνικ.
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5

6
5. 29-04-18 Βόρας, κορυφή Βίσογκραντ.
6. 20-05-18 Πιέρια, κορυφή Πέντε Πύργοι.
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8
7. 26-05-18 Στην Τραπεζίτσα.
8. 27-05-18 Γράμος, στην κορυφή Κάμενικ.
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9. 28-05-18 Σμόλικας, κορυφή Κλέφτης.
10. 03-06-18 Μπέλες, Ιστίμπεη.
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