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Τρίμηνο περίοδίκο Του 
Συλλογου ελληνων ορείβαΤων 

ΘεΣΣαλονίκηΣ (Σ.ε.ο.)

Σωματείο αναγνωρισμένο από τον 
Ε.Ο.Τ. και τη Γ.Γ. Αθλητισμού, μέλος της 
Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβα-
τικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλά-
δος (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης 
(Ε.Ο.Ο.Α.).

Γραφεία - εντευκτήρία
Πλατεία Αριστοτέλους 5 - ΤΚ 54624

Τηλ. 2310 224.710, Fax 2310 239.859

καταφυΓία
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

ίδίοκτήτήΣ
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών
Πλ. Αριστοτέλους 5 - 546 24,  

Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224.710, fax 2310 239.859

Κωδικός: 1007

επίμελεία εκδοΣήΣ
Άννα Καλαϊτζή & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τηλ. 2310 331315
www.elliniko-panorama.gr

εκδοτήΣ - υπευθυνοΣ
αν. γιαννικόπουλος

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

Συντακτίκή επίτροπή
γιαννικόπουλος ανέστης

μπαλτατζής Θανάσης
Kοντός νίκος

βαχαρίδου ελένη
Τσιλιμιγκάκης παναγιώτης

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

Συλλόγου.

GreeK MountaineerinG  
Club (S.e .o.)

Aristotelous 5 Square, 546 24, 
Thessaloniki

Tel. (+30) 2310 224.710  
Fax (+30) 2310 239.859

εγγραφη ΣυνδρομηΤων -  
εμβαΣμαΤα - επίΤαγεΣ :  

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αρι-
στοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη

Σ υλ λ ο Γ ο Σ  ε λ λ ή ν ω ν  ο ρ ε ί β ατ ω ν  θ ε Σ Σ α λ ο ν ί κ ή Σ
τευχοσ 188 • οκτωβριοσ - νοεμβριοσ - δεκεμβριοσ  2018

Εξώφυλλο τεύχους 188

Οπισθόφυλλο

Καύκασος. Κορυφή Ushba
(φωτ. Αν. Γιαννικόπουλος)

Κουμαριά Βέροιας



ΤΕΥΧΟΣ 188, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στα ίχνη των Αργοναυτών

Αναρρίχηση, σύμμαχος της 
ψυχικής υγείας

Colca Canyon

Σκόρπιες σκέψεις

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 8

ΣΕλ. 28

ΣΕλ. 36

ΣΕλ. 50

ΣτήλΕΣ

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ

cOLcA cANYON
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | αναβαΣείΣ Σε κορυφεΣ Του εΣωΤερίκου

A/A Ημερ/νία Βουνό Κορυφή Υψόμετρο Υ.Δ. Άτομα
1 23/06/2018 ΛΑΚΜΟΣ ΜΟΡΑΒΑ 1.845 545 34

2 24/06/2018 ΛΑΚΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2.295 1.117 34

3 05/08/2018 ΟΛΥΜΠΟΣ ΡΕΜΑ ΟΡΛΙΑ – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 1.000 905 13

4 28/8/2018 ΚΕΡΚΗΣ ΒΙΓΛΑ 1.400 1.160 23

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | αναβαΣείΣ Σε κορυφεΣ Του εΞωΤερίκου

A/A Ημερ/νία Χώρα Βουνό Κορυφή Υψόμετρο Υ.Δ. Άτομα
1 15/07/2018 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΥΚΑΣΟΣ CHAUKHI PASS 3.431 1.320 18

2 18/07/2018 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΥΚΑΣΟΣ GORASHI PASS 2.917 910 15

3 24/06/2018 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΥΚΑΣΟΣ GULI PASS 3.431 1.320 16

4 24/06/2018 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΣ KVABISKHERI 1.797 800 27

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΣωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρες Άτομα

1 17/06/2018 ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑ «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»: ΚΑΒΑΛΑ (3μ.) - ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑ (355μ.) - ΔΙΑΣΤΑΥ-
ΡΩΣΗ ΖΥΓΟΥ (485μ.) 7 29

2 01/07/2018 ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ «ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ»: ΣΤΑΓΕΙΡΑ (751Μ.) – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (0Μ.) 7 32

3 26/08/2018 ΣΑΜΟΣ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ (20Μ.) - ΣΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ (335Μ.) - ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ (240Μ.) 
-  ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ (20Μ.) 7

4 27/08/2018 ΣΑΜΟΣ ΔΡΑΚΑΙΟΙ (240Μ.) - ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΪΤΑΝΙ (0Μ.) - ΜΙΚΡΟ ΣΕΪΤΑΝΙ (0Μ.) - ΠΟΤΑΜΙ (0Μ.) 6

5 28/08/2018 ΣΑΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ (290Μ.) - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΗ (860Μ.) - ΨΗΛΟ ΚΟΤΡΩΝΙ (1.196Μ.) 
- ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΓΛΑ (ΚΕΡΚΗ 1.433Μ.) - ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (700Μ.) - 
ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ (0Μ.)

9

6 30/08/2018 ΣΑΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙ (20Μ.) - ΜΙΚΡΟ ΣΕΪΤΑΝΙ (0Μ.) - ΚΟΣΜΑΔΑΙΟΙ (600Μ.) - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕ-
ΗΜΟΝΑΣ (100Μ.)- 9 36

7 31/08/2018 ΣΑΜΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙ (10μ.) - ΜΟΝΗ ΒΡΟΝΤΑ (470μ.) - ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ (330μ.) - ΜΑΝΟΛΑΤΕΣ 
(350μ.)  8

8 01/09/2018 ΣΑΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (170μ.)-ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ (0μ.)-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ (0μ.) 4

9 09/09/2018 ΠΑΪΚΟ ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ (1.130μ.) - ΓΚΟΛΑ ΤΣΟΥΚΑ (1.647μ.) – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ (442μ.) 8 22

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΞωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρες Άτομα

1 13/07/2018 ΚΑΥΚΑΣΟΣ KOJORI – BETANIA - KOJORI 5 29

2 15/07/2018 ΚΑΥΚΑΣΟΣ «Γ. ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ» JUTA (2.150 m) – CHAUKHI PASS (3.431 m) – JUTA (2.150 m) 9 5

3 18/07/2018 ΚΑΥΚΑΣΟΣ USHGULI (2.087 m) – GORVASHI PASS (2.917 m) – USHGULI (2.087 m) 6 12

4 19/07/2018 ΚΑΥΚΑΣΟΣ MAZERI (1.590 m) – GULI PASS (2.981 m) – MESTIA (1.420 m) 10 16

5 23/07/2018 Μ. ΚΑΥΚΑΣΟΣ BORJOMI: LIKANI - KVABISKHERI 6 27
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 ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α Ημ/νία Βούνο Πεδίο Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

1 02/06/18 Βέρμιο Φαράγγι 
Κράστας

Κόψη Μπουντόλα 160 V+ Κοντός Ν., Κοντός Β., 
Πάτσιου Αν., Γκρίμπα Β.

2 09/06/18 Άθως Δυτική 
ορθοπλαγιά

Κεντρικό σπιρούνι 1400 V+ Σπανούδης Σ., Κοντός Ν., 
Μπραϊλας Στ.

3 16/06/18 Βέρμιο Φαράγγι 
Κράστας

Κοτσυφάκι 90 VII Κοντός Ν., Μαρίνος Χρ.

4 23/06/18 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη-Γουναρίδη+Ήλιος του 
Φεβρουαρίου

160 V+ Κοντός Ν., Γκρίμπα Β., 
Ιωαννίδου Μ.

5 24/06/18 Όλυμπος Ζηλνιά Ταραντούλα 205 VII- Κοντός Ν., Μαρίνος Χρ., 
Ρέππου Στ.

6 06/07/18 Όλυμπος Στεφάνι Comici-Esher 200 IV- Κοντός Ν., Γκρίμπα Β., 
Πάτσιου Αν.

7 07/07/18 Όλυμπος Στεφάνι Αχλάδι 170 V- Κοντός Ν., Γκρίμπα Β., 
Πάτσιου Αν., Αμουτζιάς Θ.

8 23/07/18 Όλυμπος Στεφάνι Μάτι 135m V+ Κοντός Ν., Γκρίμπα Β., 
Αμουτζιάς Θ.

9 02/09/18 Όλυμπος Στεφάνι Ταραντούλα 205 VII- Κοντός Ν., Γκρίμπα Β., 
Ιωαννίδου Μ.

10 23/6/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Καλοκαιρινό βύσμα 60 VII- Καλέση Κ., Πίτρης Ι., Χατζη-
πούλιος Θ.

11 1/7/2018 Μετέωρα Φύλακας 
Αγ.Πνεύματος

Sudwestkante 180 VI- Καλέση Κ., Χατζηπούλιος Θ.

12 17/6/2018 Βέροια Ν.Πιτούλιας Θοδώρα  5c Ιωαννίδου Μ.

13 23/6/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Μποτίνη-Γουναρίδη/Ήλιος 
του Φεβρουαρίου/ Έξοδος 
κλασσική

160 V+ Κοντός Ν., Ιωαννίδου Μ.

14 1/4/2018 Μετέωρα Υψηλοτέρα Δυτική κόψη Υψηλοτέρας 120 VI- Μαρίνος Χρ., Γλυμίτσας Γ., 
Μποντρουά Μ.

15 2/4/2018 Μετέωρα Αμπελοφύ-
λακας

Αμπελοφύλακας 130 V+ Μαρίνος Χρ., Γλυμίτσας Γ.

16 3/4/2018 Μετέωρα Σουρλωτή Γραμμή της πίπτουσας 
σταγόνας

170 VI Μαρίνος Χρ., Γλυμίτσας Γ.

17 23/6/2018 Όλυμπος Ζηλνιά Αντίο φίλε 120 VII- Μαρίνος Χρ., Καϊσάς Αντ.

18 7/7/2018 Όλυμπος Στεφάνι Αχλάδι 170 IV+ Μαρίνος Χρ., Νταούφας Μ., 
Μανάρη Θ.

19 14/7/2018 Όλυμπος Στεφάνι Μποτέλη-Ζάρρα 120 VII- Μαρίνος Χρ., Καϊσάς Αντ.

20 11/8/2018 Όλυμπος Στεφάνι Αχλάδι (παραλλαγή σχισμή) 170 VI- Μαρίνος Χρ., Καϊσάς Αντ.

21 12/8/2018 Όλυμπος Στεφάνι Νεφέλη 170 VII Μαρίνος Χρ., Καϊσάς Αντ.

22 13/8/2018 Όλυμπος Στεφάνι Κομίτσι-Έσερ 170 IV+ Μαρίνος Χρ., Καϊσάς Αντ.

23 1/9/2018 Τσούργιακας  Τζίλντα 120 VIII- Μαρίνος Χρ., Γλυμίτσας Γ.

24 2/9/2018 Τσούργιακας  Steg 50 VI- Μαρίνος Χρ., Γλυμίτσας Γ.

25 9-10/9/2018 Άθως Δυτική Κόψη 1100 V Πιπερτζής Χρ., Τσαμπάζης Κ.

το τρίμηνο του σ.ε.ο.
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Πολιτιστικά

ΤεΤαρΤη 10/10/2018, 8 μ.μ.
“περού”
ανέστης γιαννικόπουλος 
Ο πρόεδρος του ΣΕΟ θα μας κάνει ξανά να 
ζηλέψουμε καθώς θα μας μιλήσει για τις 
εμπειρίες του, ορειβατικές αλλά και τουρι-
στικές, 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 μαθημα-
τικά αλλά ασχολείται με την εκπαίδευση 
διασωστών. Είναι ιδρυτής της εταιρείας 
Training Rescue Team και ενεργός εθελο-
ντής σε πολλές ομάδες διάσωσης.

ΤεΤαρΤη 14/11/2018, 8 μ.μ.
“η αυγή της επιστημονικής 
κοσμολογίας. από τη γέννηση της 
σύγχρονης αστρονομίας έως τον 
αϊνστάιν και την κοσμική ακτινοβολία 
μικροκυμάτων”
Χρήστος ελευθεριάδης 
Ο Χρήστος Ελευθεριάδης είναι καθηγη-
τής του τομέα Πυρηνικής Φυσικής και 
Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του 
ΑΠΘ με μεγάλο ερευνητικό έργο και πάρα 
πολλές δημοσιεύσεις στο βιογραφικό του.

ΤεΤαρΤη 28/11/2018, 8 μ.μ.
“γεωργία”
Θανάσης μπαλτατζής
Τις εντυπώσεις του από την φετινή εξόρ-
μηση του ΣΕΟ στην Γεωργία, θα μας διη-
γηθεί ο Θανάσης με πλούσιο φωτογραφι-
κό υλικό.

ΤεΤαρΤη 12/12/2018, 8 μ.μ.
“Στα χιόνια του κιλιμάντζαρο”
παντελής κεβρεκίδης.
Ο Παντελής Κεβρεκίδης  είναι Ψυχολόγος 
και συγχρόνως ένας ορειβάτης που κυνη-
γάει τις ψηλές κορφές. Αυτή την φορά θα 
μας μεταφέρει στο Κιλιμάντζαρο.

ΤεΤαρΤη 16/1/2019, 8 μ.μ.
“Σάμος”
παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης
Ακολουθώντας την παράδοση, ο ΣΕΟ αυτή 
τη φορά επισκέφθηκε το νησί της Σάμου. 
Αναβάσεις, πεζοπορίες αλλά και μπιρο-
ποσίες θα μας φανερώσει ο Παναγιώτης 
Τσιλιμιγκάκης.

ΤεΤαρΤη 30/1/2019, 8 μ.μ.
“Τα φίδια του τόπου μας”
 ηλίας Στραχίνης
Ο Ηλίας Στραχίνης είναι απόφοιτος του 
τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., μέλος 
της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας 
και δημιουργός της ιστοσελίδας www.
herpetofauna.gr. Οι γνώσεις του και η 
αγάπη του για τη φύση διακρίνονται στην 
εκπομπή "Αγρια Ελλάδα" που παρουσιάζει 
στην ΕΡΤ3. 
Σ άυτή του την παρουσίαση θα μας μιλή-
σει για τα φίδια του τόπου μας, πώς να τα 
αναγνωρίζουμε και πώς πρέπει να συμπε-
ριφερθούμε σε μια συνάντηση μαζί τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενΑ
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου γεια σας! Ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε και αυτή την πε-
ρίοδο 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!
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ευχαριστήρια επιστολή

νέα μέλη 
1. Μπίκου Ευαγγελία
2. Πάτσιου Αναστασία
3. Σαββαΐδου Παναγιώτα
4. Κουργιαλιδάκης Φώτης
5. Θεοδοσίου Στυλιανή
6. Πολύζος Αναστάσιος

7. Πίτρης Θεόδωρος
8. Γκρίμπα Βασιλική
9. Καφτεράνης Νικόλαος
10. Κεβρεκίδης Παντελεήμων
11. Λαζαρίδης Αρμάνδος-Σπυρίδων
12. Τσίντζηρα Αγγελική-Αγαθή
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συγχαρητήρια

Ο Σύλλογος συγχαίρει την ομάδα των αθλητών του για την συμμετοχή τους στο 
“βαλκανικό πρωτάθλημα νέων boulder” και τον “19ο πανελλήνιο αγώνα 
bouldering” που διεξήχθησαν στην προσοτσάνη στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 
2018.

Οι αθλήτριες του ΣΕΟ αναστασία ευαγγελοπούλου και αλεξάνδρα κατέρη 
κατέλαβαν την 2η και 3η θέση αντίστοιχα στην κατηγορία των γυναικών.
Ο αθλητής του ΣΕΟ  γιώργος πάλλας κατέλαβε την 2η θέση στην κατηγορία των 
ανδρών.

Ευχόμαστε στους αθλητές μας να φέρουν στο Σύλλογο ακόμη μεγαλύτερες 
διακρίσεις στο συναρπαστικό αυτό άθλημα.



Δρακολίμνη Σμόλικα.
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Κείμενο: Νηφάλιος Οινόφλυξ 
Φωτογραφίες: Αν. Γιαννικόπουλος – Θαν. Μπαλτατζής – Χάρης Ψωμάς

στΑ ιχνΗ 
των ΑρΓονΑυτων
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Στα δυτικά βρέχεται από τη Μαύρη 
Θάλασσα, βόρεια συνορεύει με τη 
Ρωσία, νότια με την Τουρκία και 
την Αρμενία και νοτιοανατολικά με 

το Αζερμπαϊτζάν.
Το γεγονός ότι βρισκόταν πάνω στο τμή-
μα του «Δρόμου του Μεταξιού» που 
συνέδεε την Κασπία με την Μαύρη Θά-
λασσα, της απέφερε μεγάλα πλούτη και 
δύναμη, και φυσικώ τω λόγω την ήθελαν 
όλοι: Πέρσες, Άραβες, Μογγόλοι, Βυζαντι-
νοί, Οθωμανοί, Ρώσοι. 
Αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης έγινε ανεξάρτητο κράτος, με δι-
αλυμένες όμως όλες τις υποδομές. Επι-
πλέον, η απόπειρα να καταργήσει την 
αυτονομία της Νότιας Οσσετίας και της 
Αμπχαζίας είχε σαν αποτέλεσμα να ενι-
σχύσει τις αποσχιστικές τάσεις των δυο 
αυτών μεγάλων περιοχών, με αποτέλεσμα 
σήμερα η πρώτη να είναι ένα de facto 
κράτος και η δεύτερη de jure. Για να κα-
τανοήσουμε τους λατινικούς όρους, ένας 
παντρεμένος που τον άφησε η γυναίκα του εί-
ναι de facto χωρισμένος. Για να γίνει de jure 
πρέπει να επισημοποιήσει το χωρισμό του με 
διαζύγιο. Ευτυχώς δεν συνέβη το ίδιο και 
με την Αζαρία (Μπατούμι).
Όλα αυτά τα προβλήματα κατέστησαν τη 
χώρα ανάπηρη και οδήγησαν χιλιάδες Γε-
ωργιανούς σε οικονομική εξαθλίωση και 
αναγκαστική μετανάστευση προς την Ελ-
λάδα και άλλες χώρες. 
Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να σταθεί στα πόδια της προσελκύ-
οντας επενδύσεις με ευνοϊκούς όρους. Ο 
διακαής βέβαια πόθος της να μπει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ φαντά-
ζει ολίγον ουτοπικός, έχοντας την ρωσική 
αρκούδα στα βόρεια σύνορά της.
Το όνομα (Georgia) με το οποίο είναι 

γνωστή στη Δύση, το οφείλει στους Πέρ-
σες, που την αποκαλούσαν Gurğān/
Γκουρτζιάν (χώρα των λύκων), αλλά πα-
ρερμηνεύτηκε από τους σταυροφόρους 
ως προερχόμενο από τον προστάτη της 
χώρας, άγιο Γεώργιο. Δεν ρώτησαν όμως 
τους κατοίκους αυτής της χώρας του Καυ-
κάσου, που την αποκαλούν Sakartvelo 
και σημαίνει την περιοχή Kartli (ανα-
τολική Γεωργία ή Ιβηρία) όπου ζούσαν 
οι Kartveli. Τον 9ο αι. ο προσδιορισμός 
Kartli επεκτάθηκε στη δυτική Γεωργία 
(Κολχίδα ή Λαζική) και σε άλλες περιοχές 
με την ίδια θρησκεία, γλώσσα και κουλ-
τούρα.
Κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή 
και οι σχέσεις της με την Ελλάδα υπήρ-
ξαν διαχρονικές. Οι Έλληνες, όπως μας 
πληροφορεί ο Πόντιος γεωγράφος Στρά-
βων, είχαν ανακαλύψει ότι στη χώρα της 
Μήδειας τοποθετούσαν δορές προβάτων 
στις κοίτες των ποταμών που πήγαζαν 
από τον Καύκασο, αφήνοντας το υπό-
λοιπο έργο στη λανολίνη που μαγνήτιζε 
και εγκλώβιζε τους κόκκους του πολύτι-
μου μετάλλου. Ακολούθως τις άφηναν να 
στεγνώσουν, τις έκαιγαν, και πλένοντας 
τις στάχτες έμενε ατόφιο το χρυσάφι.       
Αυτή είναι η αλήθεια του μύθου της Αρ-
γοναυτικής Εκστρατείας. Εν’ ολίγοις, είχε 
τις πληροφορίες του ο Ιάσονας πριν ξεκι-
νήσει το ταξίδι του από την Ιωλκό στην 
Κολχίδα. Δεν είναι επίσης τυχαίο το ότι 
βρέθηκαν στο Διμήνι, έξω από τον Βόλο, 
χρυσά κοσμήματα από προσχωσιγενή 
χρυσό (προερχόμενο από υλικά που μετα-
φέρονται και αποτίθενται από ένα ποτα-
μό) που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. 
Αλιεύοντας πληροφορίες για την μυθι-
κή αυτή χώρα ανακάλυψα και κάτι ακό-
μη που μας φέρνει πιο κοντά. Μετά την 

Γεωργία 
Μια καταπράσινη εύφορη κοιλάδα σφηνωμένη ανάμεσα στον 

Μεγάλο και τον Μικρό Καύκασο, μετέωρη μεταξύ κεντρικής Ασίας 
και Ευρώπης, σύνορο ανάμεσα στο Ισλάμ και τον Χριστιανισμό. 
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κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από 
τους Σταυροφόρους το 1204, η βασίλισ-
σα της Γεωργίας Ταμάρα βοήθησε τους 
ανιψιούς της Μεγαλοκομνηνούς να 
ιδρύσουν, με έδρα την Τραπεζούντα, την 
αυτοκρατορία του Πόντου που άντεξε για 
257 χρόνια.
Παρόλα αυτά παραμένει ακόμη terra in-
cognita για τους νεοέλληνες.
Όταν έπεσε η ιδέα της Γεωργίας στον 
ΣΕΟ, κάποιοι στραβομουτσούνιασαν ενώ 
κάποιοι άλλοι, ανάμεσά τους και εγώ, εν-
θουσιάστηκαν. Ίσως η μυθολογία (Ιάσων, 
Προμηθέας, Καύκασος), ίσως συναισθη-
ματικοί λόγοι (χιλιάδες Πόντιοι ζούσαν 
εκεί –αρκετοί ζουν ακόμη– από τον 7ο αι. 
π.Χ.). Ήθελα να γνωρίσω εκ του σύνεγγυς 
αυτή την εξωτική για τα ευρωπαϊκά δεδο-
μένα χώρα.
Χαράματα της Τρίτης 10/7/2018 πετού-
σαμε για την πρωτεύουσα Τιφλίδα, μια 
πόλη που ιδρύθηκε τον 5ο αι. από τον βα-
σιλιά Vakhtang Gorgasali, απλωμένη στις 
όχθες του ποταμού Mtkvari ή Kura. Μια 

πόλη που σε συναρπάζει με την πρώτη 
ματιά. Ένα απρόσμενο και συνάμα εντυ-
πωσιακό συνονθύλευμα από κτίρια ογκώ-
δη σταλινικά, μεσαιωνικά, νεοκλασικά, αρ 
νουβό, υπερμοντέρνες με γυαλί κι ατσά-
λι κατασκευές και γερασμένες, άσχημα 
μακιγιαρισμένες, σοβιετικής περιόδου 
εργατικές πολυκατοικίες. Δεκάδες μικρά 
και λιτά μαγαζάκια πωλούν τα πάντα, 
και γριούλες σε πρασιές ή σκάλες πολυ-
κατοικιών προσφέρουν τα αγνά αλλά όχι 
εμφανίσιμα προϊόντα των κήπων τους. 
Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκαναν τα λιλι-
πούτεια αρτοποιεία που παρασκευάζουν 
το shotis puri, κάτι σαν λαγάνα, ένα από 
τα νοστιμότερα ίσως ψωμιά στον κόσμο. 
Το ζυμάρι του πλάθεται σε σχήμα κανό 
και για να ψηθεί επικολλάται στο εσωτε-
ρικό, πυρωμένο τοίχωμα του tone, ενός 
κτιστού φούρνου που έχει τη μορφή κα-
τακόρυφου, ανοικτού προς τα πάνω κό-
λουρου κώνου ύψους περίπου 80 εκ.
Η Τιφλιδα είναι μια ζωντανή πόλη με 
1,5 εκατομμύρια κατοίκους, περίπου 

Η τιφλίδα το βράδυ.
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Παρασκευή shotis puri.

το 1/3 του πληθυσμού της χώρας. Στην 
κορυφή του λόφου Metekhi, πάνω από 
το ποτάμι, στέκει η σταυροειδής μετά 
υψηλού τρούλου εκκλησία, αφιερωμένη 
στην παρθένο Μαρία. Πιο ‘κει ο καθεδρι-
κός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου 
ή Sioni (από το όρος Σιών) του 13ου αι. 
είναι πολύ σημαντικός για τους Γεωργι-
ανούς, γιατί εδώ φυλάσσεται το σύμβολο 
της ορθόδοξης εκκλησίας της Γεωργίας, 
ο σταυρός που έφτιαξε η αγία Νίνο από 
κληματσίδες δεμένες μεταξύ τους με τα 
ίδια της τα μαλλιά. Ο νεότευκτος ναός της 
Αγίας Τριάδας (Tsminda Sameba), το 
σύμβολο της νέας Γεωργίας, έχει ύψος 84 
μέτρα και είναι ορατός από κάθε σημείο 
της Τιφλίδας. Οι Γεωργιανοί είναι από 
τους πρώτους που δέχτηκαν τον χριστια-
νισμό. Παρά το μεγάλο διάστημα επιβε-
βλημένης αθεΐας επί ΕΣΣΔ, παραμένουν 
ιδιαίτερα θρησκευόμενοι και έτσι δεν θα 
μπορούσαμε εύκολα να αγνοήσουμε τα 
θρησκευτικά τους μνημεία. Άσχετα αν οι 
χριστιανοί εξαφάνισαν από προσώπου 
γης κάθε ίχνος αρχαίας λατρείας και μαζί 
μ’ αυτήν, την ιστορία της Γεωργίας. 
Στο πάρτι καλωσορίσματος, προσφορά 
του πρακτορείου, εκτός από τους εκλε-
κτούς γεωργιανούς μεζέδες και το κρασί, 
απολαύσαμε ζωντανά ένα αντρικό πο-
λυφωνικό τρίο συνοδεία παραδοσιακής 
μουσικής. Δεν έχει καμιά σχέση με τις 
μονωδίες των γειτόνων τους. «Είναι μια 
μουσική από τις πιο εκλεπτυσμένες και 
δύσκολες που έχω ακούσει ποτέ», είχε 
πει ο συνθέτης Ιγκόρ Στραβίνσκι. Το γε-
ωργιανό πολυφωνικό τραγούδι έχει ανα-
κηρυχθεί από την UNESCO ως ένα από 
τα Αριστουργήματα της Προφορικής και 
Άυλης Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. 
Στην Παλιά Πόλη, κάτω από το κάστρο 
Narikala, κυριαρχούν τα περίτεχνα λου-
τρά Abanotubani. Οι θερμές θειούχες 
πηγές που τα τροφοδοτούν είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με το όνομα της Τιφλίδας, 
Tbilisi (tpil=θερμός). Ακριβώς δίπλα 
τους συνυπάρχουν αρμονικά εκκλησίες 
όλων των δογμάτων (μικρή Ιερουσαλήμ). 
Το τελεφερίκ μας μεταφέρει ψηλά, έξω 
από το κάστρο, για να θαυμάσουμε το 

τεράστιο αλουμινένιο άγαλμα της Μητέ-
ρας της Γεωργίας, ντυμένης με την πα-
ραδοσιακή φορεσιά, που κρατά στο ένα 
της χέρι μια κούπα κρασί για τους φίλους 
και στο άλλο ένα σπαθί για τους εχθρούς. 
Η κίνηση των οχημάτων στους δρόμους 
είναι υπερβολική και άναρχη. Είναι γενι-
κά απαίσιοι και αγενείς οδηγοί. Ενώ στη 
χώρα η κυκλοφορία γίνεται στη δεξιά λω-
ρίδα του δρόμου με αριστεροτίμονα αυτο-
κίνητα (λογικό) εδώ έχουμε το παράδοξο 
να κυκλοφορούν πολλά δεξιοτίμονα. Αυτό 
έγινε πριν λίγα χρόνια με την ελεύθερη ει-
σαγωγή γιαπωνέζικων μοντέλων επειδή 
ήταν φθηνότερα. Σήμερα το πράγμα άλ-
λαξε διά νόμου αλλά ισχύει μόνο για τα 
νεοεισαγόμενα. Αλαλούμ! 
110 χλμ. ανατολικά της Τιφλίδας, στην 
περιοχή Kakheti, βρίσκεται η γραφική 
πόλη Sighnaghi. Στα τουρκικά σημαίνει 
καταφύγιο, όνομα και πράγμα καθόσον 
την περιβάλλει ένα τείχος που θυμίζει σε 
μικρογραφία το Σινικό. Σε έναν από τους 
23 πύργους του υπάρχει πακτωμένη τα-
φόπλακα με εγχάρακτο το όνομα ενός μο-
ναχού από τη μονή Ιβήρων που πέθανε 
εδώ. Α προπό, η συγκεκριμένη μονή του 
αγίου Όρους  ιδρύθηκε το 980 από τον 
Ιωάννη Τορνίκιο, αυλικό του ηγεμόνα της 
Ιβηρίας (Γεωργίας) Δαβίδ. Σε ένα κομμάτι 
του τείχους εντός της πόλεως είναι γραμ-
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μένα τα ονόματα αμέτρητων Γεωργιανών 
που εξοντώθηκαν από τους ναζί. Η πόλη, 
προκειμένου να ελκύσει τουρίστες, διατη-
ρεί και γραφείο γάμων ανοικτό 24 ώρες το 
24ωρο, εξ’ ου και πόλη των ερωτευμένων. 
Λίγο έξω από το Sighnaghi βρίσκεται και 
η μονή Bodbe του 575 μ.Χ. όπου φυλάσ-
σονται τα λείψανα της αγίας Νίνο, της 
σημαντικότερης αγίας των Γεωργιανών, 
ξαδέλφης του αγίου Γεωργίου, η οποία 
έφτασε εδώ από την Καππαδοκία για να 
προσηλυτίσει τους παγανιστές Γεωργια-
νούς στον χριστιανισμό το 337 μ.Χ. Κατά 
την  σοβιετική εποχή η μονή  λειτούργη-
σε ως μαιευτήριο. Οκτακόσια τόσα σκα-
λιά μας οδηγούν στη θαυματουργή πηγή 
της αγίας. Κάποιοι από τους προσκυνητές 
του ΣΕΟ αρκέστηκαν σε λίγο αγίασμα από 
την πηγή, ενώ κάποιοι άλλοι φορώντας 
λευκό χιτώνα βυθίστηκαν τρεις φορές σε 

παρακείμενη κλειστή πισίνα με αγιασμέ-
νο νερό, πιστεύοντας ότι θα θεραπευτούν 
από πάσαν νόσον. 
Η ζωή στη σημερινή Γεωργία και ιδιαίτε-
ρα στις μεγάλες πόλεις δεν είναι εύκολη. 
Αν και οι τιμές των ειδών πρώτης ανά-
γκης είναι χαμηλές, δύσκολα επιβιώνει 
κανείς με μισθό που κυμαίνεται από τα 
70 μέχρι τα 400 ευρώ περίπου. Οι αγρότες 
είναι πιο τυχεροί. Εφαρμόζοντας τους κα-
νόνες της οικιακής οικονομίας διαθέτουν 
ό,τι απαιτείται για να επιβιώσουν, αλλά 
μέχρι εκεί. Έχουν γάλα, τυρί, κρέας, λαχα-
νικά, φρούτα, όλα στην αυλή τους. Μόνο 
για το ρεύμα και το αέριο χρειάζονται 
χρήματα. Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε 
από κοντά τους χώρους και την καθημε-
ρινότητα σε ένα γεωργιανό αγροτόσπιτο, 
συμμετέχοντας σε γιορτινό τραπέζι su-
pra (από τον σοφρά). Ανάμεσα στις άπει-



ρες λιχουδιές δοκιμάσαμε το khatsapuri 
(γεωργιανή τυρόπιτα) με sulguni (είδος 
μοτσαρέλας) και lobiani, όπου τη θέση 
του τυριού αντικαθιστούν λιωμένα φασό-
λια. Ακολούθησαν σουβλάκια με χοιρινό, 
μοσχαρίσιο ή αρνίσιο κρέας, συνοδευ-
όμενα από adjika (πικάντικη κόκκινη 
σάλτσα με σκόρδο, τριγωνέλλα και κόλια-
ντρο), και tkemali (πράσινη σάλτσα που 
εκτός των άλλων περιείχε άγουρα δαμά-
σκηνα και μέντα). Συνεχίσαμε με τηγανη-
τές μελιτζάνες πασπαλισμένες με τριμμέ-
νο καρύδι, khinkali (ραβιόλια σε σχήμα 
πουγγιού με γέμιση κιμά), pkhali (πατέ 
λαχανικών με κοτόπουλο), ματσάκια με 
εστραγκόν, κόκκινο βασιλικό και πικάντι-
κα λεπτά φρέσκα κρεμμυδάκια, άφθονο 
κρασί, το γνωστό shotis puri και φυσικά 
cha cha, την περίφημη γράπα τους. 
Το βράδυ, στον ημιτελικό μεταξύ Κροατί-

Kazbegi. αγία τριάδα.

ας και Αγγλίας υποστηρίξαμε την πρώτη· 
το μη χείρον βέλτιστον…  
Ταξιδεύοντας νοτιοδυτικά του Signaghi 
σε μια περιοχή που θυμίζει στέπα, πάνω 
στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, επισκε-
φτήκαμε ένα σημαντικό για την Γεωργία 
μοναστηριακό συγκρότημα, με πολλά από 
τα κελιά του λαξεμένα στους βράχους του 
όρους Gareja. Το ίδρυσε ο μοναχός Da-
vit όταν είχε φτάσει εδώ μαζί με άλλους 
12 Ασσύριους μοναχούς τον 6ο αι., για να 
εισαγάγει τον ασκητισμό. 
Η πρώτη μας πορεία στη Γεωργία, μήκους 
15 χλμ. και με υψομετρική διαφορά γύρω 
στα 650 μ., ήταν εύκολη και κατά κύριο 
λόγο σε δύσβατο χωματόδρομο. Το μόνο 
πρόβλημα, αν εξαιρέσουμε το υποτρο-
πικόν του κλίματος στην περιοχή, ήταν 
ότι αρχίσαμε να νιώθουμε πραγματικοί 
προσκυνητές διότι το τέρμα της διαδρο-
μής ήταν πάλι ένα μοναστήρι, αυτό της 
Betania (Γεννήσεως της Θεοτόκου) του 
12ου αι., στην κοιλάδα του ποταμού Vere, 
16 χλμ. ανατολικά της Τιφλίδας. Το όνο-
μά του (στα αραμαϊκά Μπεθ–Ανία = οίκος 
της ένδειας) προέρχεται από ένα χωριό 
κοντά στην Ιερουσαλήμ, εκεί που έλαβε 
χώρα η ανάσταση του Λαζάρου. Βέβαια 
αν αναλογιστούμε τη ρήση του Αλμπέρ-
του του ξεναγού μας ότι δυο είναι τα χα-
ρακτηριστικά γνωρίσματα της Γεωργίας, 
τα νερά και η θρησκεία, τότε το pilgrim-
age θεωρείται αναπόφευκτο.
Ο μόνος δρόμος που συνδέει πλέον την 
Γεωργία με τη Ρωσία δεν είναι άλλος από 
τον περίφημο στρατιωτικό δρόμο, με 
απίστευτη κίνηση οχημάτων (αμέτρητες 
νταλίκες και ΙΧ Ρώσων και Ουκρανών 
κυρίως τουριστών). Αυτόν τον δρόμο, μή-
κους 160 περίπου χιλιομέτρων, πρέπει να 
διανύσουμε για να φτάσουμε από την Τι-
φλίδα στο Kazbegi (νυν Stepantsminda 
–προς τιμήν του μοναχού Στεφάνου που 
ασκήτεψε στην περιοχή), μια κωμόπο-
λη 2500 κατοίκων στους πρόποδες του 
όρους Kazbeg, με τις απαραίτητες φυσικά 
στάσεις. Πρώτη και επιβεβλημένη στάση 
στη Mtsketa, 20 χλμ. βόρεια της Τιφλί-
δας, στη σμίξη των ποταμών Mtkvari και 
Aragvi. Εκτός από πνευματικό κέντρο 
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της χριστιανοσύνης υπήρξε και πρωτεύ-
ουσα της χώρας από τον 3ο μέχρι τον 5ο 
αι. Στο κέντρο βρίσκεται ο μεγαλόπρεπος 
καθεδρικός ναός της Ζωοδόχου Στήλης 
(Svetitskhoveli) του 11ου αι., και στην 
κορυφή του λόφου πάνω από την πόλη 
δεσπόζει ο ναός του Σταυρού (Jvari). 
Επόμενη στάση στο 74ο χιλιόμετρο, στο 
εντυπωσιακό κάστρο Ananuri του 16ου 
αι., στις όχθες της τεχνητής λίμνης Zh-
invali που δημιουργήθηκε από τα νερά 
του ποταμού Aragvi. Είχε μεσημεριάσει, 
και η ανάγκη για brunch ήταν επιτακτι-
κή. Σταματήσαμε λοιπόν έξω από ένα 
σουπερμάρκετ, και σε χρόνο dt στήθηκε 
πάνω σε παλέτες, με εμφιαλωμένα νερά 
και αναψυκτικά, ένα πλούσιο αυτοσχέδιο 
τραπέζι που περιελάμβανε ζεστό lavashi, 
ντόπιο τυρί, ντομάτες και φυσικά μπίρες. 
Χορτάτοι πλέον αρχίσαμε να κερδίζουμε 
υψόμετρο, μπήκαμε μέσα στα σύννεφα 
και φτάσαμε υπό βροχήν στο χιονοδρο-
μικό κέντρο Gudauri στα 2200 μ. Ακο-
λούθησε το πιο δύσκολο κομμάτι της δι-

αδρομής σε ένα δρόμο υπό κατασκευήν. 
Χωμάτινα κομμάτια εναλλάσσονταν με 
ασφάλτινα ή τσιμεντένια με τεράστιες 
λακκούβες (κρατήρες). Συνεχίσαμε την 
ανάβαση, αφήσαμε πίσω μας το πέρασμα 
Jvari στα 2379 μ., και για να μην πολυ-
λογώ χρειάστηκαν δυο ώρες προκειμένου 
να διανύσουμε τα 35 χλμ. που υπολείπο-
νταν μέχρι τον προορισμό μας. 
Όποιος έρθει στο Kazbegi είναι αδύνατον 
να αγνοήσει την εκκλησία της αγίας Τρι-
άδας (Tsminda Sameba) που κτίστηκε 
πριν 600 χρόνια, στα 2200 μ., πάνω από 
το χωριό Gergeti. 
Για να την επισκεφθούμε ακολουθούμε 
ένα μονοπάτι μήκους 8 χλμ. πηγαινέλα 
και με 500 μ. υψομετρική διαφορά. Δε-
κάδες είναι οι τουρίστες περιπατητές που 
συναντάμε κατά την πορεία. Η θέα από 
την εκκλησία προς όλες τις κατευθύνσεις 
είναι μεγαλειώδης. Το μονοπάτι συνεχίζει 
για την μεγάλη κορυφή Kazbeg, το ανε-
νεργό πλέον ηφαίστειο του Καυκάσου. 
Μια ενδιαφέρουσα από πάσης απόψεως 

αυθόρμητο brunch έξω από ένα παντοπωλείο.
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Η κορυφή Kazbeg όπως φαίνεται από το χωριό Kazbegi.

διαδρομή είναι από το χωριό Juta στο 
Roshka μέσω του περάσματος Caukhi 
στα 3431 μ. Η μέρα όμως που επιλέξα-
με να γνωρίσουμε τους αποκαλούμενους 
γεωργιανούς Δολομίτες ήταν βροχερή 
και καθυστέρησε την αναχώρησή μας. 
Με το που άνοιξε ο καιρός, ο οποίος είναι 
ευμετάβλητος σ’ αυτά τα υψόμετρα, φορ-
τωθήκαμε ανά επτά σε τέσσερα πειραγμέ-
να τετρακίνητα δεξιοτίμονα Mitsubishi 
Delica. Ήταν ο μόνος τρόπος για να κα-
λύψουμε μια διαδρομή 20 μόλις χιλιομέ-
τρων. Περάσαμε το Sno, την πατρίδα του 
αγαπημένου πατριάρχη των Γεωργιανών, 
και κάπου στη μέση της διαδρομής οι 
οδηγοί σήκωσαν χειρόφρενο και μας ανα-
κοίνωσαν ότι γυρίζουμε πίσω, διότι μια 
κατολίσθηση μας εμποδίζει να φτάσουμε 
στη Juta. Μετά από έντονες διαμαρτυρί-
ες και τηλεφωνικές επικοινωνίες μάθαμε 
ότι το γκρέϊντερ άνοιξε ήδη τον δρόμο 
και συνεχίσαμε. Με το που φτάσαμε στην 

όμορφη Juta στα 2200 μ. άρχισαν οι δι-
απραγματεύσεις με τους ταξιτζήδες για 
την ώρα επιστροφής στο Kazbegi. Μετά 
από παζάρια, καταλήξαμε να γυρίσουμε 
πίσω στις 16.30 και ξεκινήσαμε την πο-
ρεία με έναν απίστευτα καθαρό καιρό. 
Χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να περά-
σουμε, πηδώντας σε ολισθηρούς βράχους 
(χωρίς θύματα), έναν χείμαρρο που λόγω 
της πρωινής έντονης βροχόπτωσης είχε 
φουσκώσει. Από κει και πέρα απολαύσα-
με μια πανέμορφη διαδρομή σε αλπικά 
λιβάδια, έχοντας συνεχώς μπροστά μας 
την εικόνα με τους εντυπωσιακούς Δο-
λομίτες του όρους Chauchi. Εκατοντάδες 
ελεύθερες, μικρόσωμες αγελάδες-αναρ-
ριχήτριες έβοσκαν ανέμελα στα επικλινή 
καταπράσινα πρανή, και εξοικειωμένες 
με τους ανθρώπους φοράδες μας πλησί-
αζαν με τα πουλάρια τους. Έχοντας καλύ-
ψει 9 χλμ. και υψομετρική διαφορά 1000 
μ., ανακρούσαμε πρύμναν στα 3200 μ. 
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Aricia agestes πάνω σε Telekia speciosa.
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διότι οφείλαμε να είμαστε συνεπείς στο 
ραντεβού μας. Ικανοποιημένοι από την 
έκ βαση του πράγματος κατηφορίζουμε 
χαλαροί, θαυμάζοντας και φωτογραφίζο-
ντας τα μυριάδες αγριολούλουδα και τις 
πεταλούδες. Στο δύσκολο πέρασμα είχα-
με ένα ατύχημα αυτή τη φορά, που βγήκε 
όμως σε καλό. Ο Μιχάλης γλίστρησε και 
βούτηξε στα ορμητικά νερά του χειμάρ-
ρου αλλά βοήθησε όλους τους άλλους να 
περάσουν αβρόχοις ποσίν! 
Το επόμενο πρωί και ενώ ετοιμάζαμε τις 
βαλίτσες για αναχώρηση, ο καιρός μας 
έκανε τη χάρη και μας αποκάλυψε την 
ανεπανάληπτη εικόνα της λουσμένης 
από τον ήλιο κορυφής  Kazbeg (5033 μ.), 
εκεί που είχε αλυσοδέσει ο Δίας τον Προ-
μηθέα. 
Ο δρόμος για τη Mestia είναι μακρύς, 
δύσκολος και κουραστικός. Πρέπει να πα-
ρακάμψουμε ολόκληρη τη Νότια Οσσετία, 
να περάσουμε έξω από την Τιφλίδα και 
να ξανανέβουμε στον Μεγάλο Καύκασο 
στα σύνορα με τη Ρωσία. Καθ’ όλη τη 
διαδρομή, έξω από τις αστικές περιοχές 
συναντάμε εκατοντάδες πλανόδιους που 
πουλούν τα πάντα, από αιώρες, πήλινα 
πιθάρια για κρασί, churchkeli (καρύδια 
περασμένα σε σπάγκο και βουτηγμένα 
σε συμπυκνωμένο μούστο), καλαμπόκια 
βραστά και στα κάρβουνα, έως ό,τι άλλο 
βάλλει ο νους.
Οι αγελάδες στη Γεωργία είναι αυτόχθο-
νες, μικρόσωμες, πολιτισμένες και αυτό-
νομες. Κυκλοφορούν παντού ελεύθερες, 
σεβόμενες τον ΚΟΚ. Οι μόνες απ’ αυτές 
που δημιουργούν προβλήματα, κινούμε-
νες στη μέση των δρόμων, είναι συνήθως 
οι ανεκπαίδευτες νεαρές, αλλά οι οδηγοί 
τις αντιμετωπίζουν στωικά και δεν αγα-
νακτούν. Θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο 
ιερές, μόνο που εδώ εκτός από το γάλα 
τρώνε και το κρέας τους. Προσφέρουν 
φοβερό έργο κουρεύοντας καλύτερα από 
χορτοκοπτικά τα αγριόχορτα στις άκρες 
των δρόμων αλλά ακόμη και τα πιο δύ-
σκολα σημεία έξω από τις μάντρες των 
σπιτιών. Φεύγουν ξημερώματα από τα 
σπίτια τους μόνες και επιστρέφουν με τη 
δύση του ήλιου. Αν βρουν την πόρτα κλει-

στή ένα μουγκανητό ειδοποιεί τη νοικο-
κυρά, η οποία στο μεταξύ έχει έτοιμη την 
καρδάρα και το σκαμνάκι για το άρμεγμα. 
Συνήθως αντιδρούν συγκαταβατικά, αλλά 
αν υπάρξει θέμα με καμιά ζόρικη, τοπο-
θετείται ένας κουβάς με μήλα μπροστά 
της και το πρόβλημα πάει. Γενικά όλα τα 
ζώα είναι ελεύθερα και ήρεμα. Έχουμε 
συναντήσει ακόμη και γουρουνάκια με 
τη μαμά τους να θηλάζουν χαλαρά σε ένα 
πεζοδρόμιο. Τα αδέσποτα σκυλιά τουλά-
χιστον στην Τιφλίδα έχουν στειρωθεί και 
διαθέτουν τσιπ και αναγνωριστικό κλιπ 
στο ένα τους αυτί.  Το ρητό «η καθαριότη-
τα είναι μισή αρχοντιά» το τηρούν απα-
ρέγκλιτα οι Γεωργιανοί. Εκατοντάδες οδο-
καθαριστές με τις ιδιόμορφες σκούπες 
τους διατηρούν τους χώρους καθαρούς 
και σε υποχρεώνουν κατά κάποιο τρόπο 
να μη λερώσεις. Δεν συναντήσαμε που-
θενά μπάζα και παράνομες χωματερές, 
ίσως να τα κρύβουν καλά… Στην Γεωργία, 
σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν οι 
Έλληνες, κυκλοφορείς παντού χωρίς τον 
παραμικρό φόβο. Οι αστυνομικοί είναι 
πολλοί, υπάρχουν διακριτικά παντού και 
διαθέτουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Τα 
κτίριά τους αντί για τοίχους έχουν υαλο-
πίνακες, ώστε να τους βλέπει ο λαός και 
να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό έγινε πριν 
λίγα χρόνια, όταν αντικαταστάθηκαν 
από την κυβέρνηση όλοι οι διεφθαρμέ-
νοι αστυνομικοί. Το φθηνό αέριο από το 
Αζερμπαϊτζάν φτάνει και στο πιο απομα-
κρυσμένο χωριό, αλλά οι σωληνώσεις του 
έξω από τα αστικά κέντρα είναι υπέργειες. 
Ίσως έτσι αντιμετωπίζονται ευκολότερα 
τυχόν διαρροές και βλάβες. Οι Γεωργι-
ανοί είναι γενικά εύσωμοι και υπήρξαν 
στο παρελθόν σκληροί πολεμιστές. Ένας 
σάχης μάλιστα είχε πει ότι δυο πράγματα 
δεν κατάφερα να νικήσω, τον θάνατο και 
τους Γεωργιανούς. 
Είναι ένας λαός που απ’ ότι φάνηκε μας 
συμπαθεί ιδιαίτερα, και δεν είναι μόνο 
εξαιτίας του ομόδοξου. Ίσως να οφείλεται 
και στο γεγονός της μακρόχρονης συμβί-
ωσής του με χιλιάδες Έλληνες Ποντίους. 
Ύστερα πολλοί απ’ αυτούς έχουν δουλέψει 
στη χώρα μας, άλλοι συνεχίζουν και άλλοι 
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πηγαινοέρχονται. Πάντως  εκπλήσσονται 
ευχάριστα όταν συναντούν Έλληνες του-
ρίστες (γενικά σπάνιο φαινόμενο). Μας 
αποκαλούν Berdzeni, δηλαδή σοφούς 
(λόγω αρχαίας Ελλάδας υποθέτω), και την 
Ελλάδα Saberdzneti (γη των Berdzeni). 
Πολλά πρόσωπα της μυθολογίας τους 
μοιάζουν με τα δικά μας, όπως φερ’ ει-
πείν ο Αμιράνι που είναι αντίστοιχος του 
Προμηθέα. 
Στο πυργοχώρι Mestia φτάσαμε πε-
ρασμένα μεσάνυχτα. Μόλις στις δυο το 
πρωί καταφέραμε να οριζοντιωθούμε σε 
λιτά δωμάτια σπιτιών. Οι κάτοικοι είναι 
γενικά φιλόξενοι και επιθυμούν διακαώς 
τον τουρισμό αλλά τους διακρίνει ένας 
πρωτογονισμός (σαν τους Χαλκιδικιώτες 
την δεκαετία του ’80) και θέλει ακόμη 
δουλειά. Παρ’ όλα αυτά το πρωινό ήταν 
πλούσιο. 
Στην πρώτη μας γνωριμία με την περιοχή 
και προκειμένου να φτάσουμε στην αφε-
τηρία της τρίτης μας πορείας, χρησιμο-
ποιήσαμε τα γνωστά δεξιοτίμονα Delica. 

Ο οδηγός του ενός απ’ αυτά, στο οποίο 
επέβαινα κι εγώ, έτρεχε με 1000 στον κα-
κοτράχαλο και επικίνδυνο δρόμο, κάνο-
ντας συνεχώς τυφλές, στην κυριολεξία, 
προσπεράσεις. Το διασκέδασα… Ευτυχώς 
κάναμε δύο στάσεις για να θαυμάσουμε 
τις ανυπέρβλητες, χιονοσκεπείς, ψηλές 
κορυφές της οροσειράς του Καυκάσου, 
όπως τη δίδυμη κορυφή Ushba στα 4710 
μ. (το Matterhorn του Καυκάσου) και την 
ψηλότερη σε γεωργιανό έδαφος Shkhara 
στα 5193 μ. Πίσω τους ακριβώς, σε ρωσι-
κό έδαφος, κρυβόταν η κορυφή  Elbrus 
στα 5642 μ. Μετά από 2,5 ώρες αγώνα 
Camel Trophy και 47 χλμ., φτάσαμε υγι-
είς σε ένα άλλο πυργοχώρι, το Ushguli 
(γενναία καρδιά), το ψηλότερο λένε στην 
Ευρώπη, στα 2100 μ. Από εδώ ξεκίνησε 
μια όμορφη μικρή πορεία σε ολάνθιστα 
αλπικά λιβάδια μήκους 4,5 χλμ. και 575 
μ. υψομετρικά. Μαγεία! Στην επιστροφή 
άλλαξα Delica και γύρισα ανθρώπινα στη 
Mestia.
Ήγγικεν η ημέρα της μεγάλης διάσχισης. 

Η δίδυμη κορυφή Ushba.
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το Πυργοχώρι Ushguli.
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από το Mazeri προς την Mestia.

To πέρασμα Guli ανάμεσα στο Mazeri και τη Mestia.
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Διανύοντας με το πούλμαν 20 περίπου 
χλμ. και με δυτική κατεύθυνση φτάσαμε 
στο Mazeri, αφετηρία της διάσχισης. Θα 
ανεβαίναμε μέχρι το πέρασμα Guli στα 
2947 μ. και στη συνέχεια θα κατηφορίζα-
με στη Mestia. Μια πορεία διάρκειας 10 
ωρών, μήκους 19 χλμ. και με υψομετρική 
διαφορά 1600 μ. Ένας Όλυμπος ας πούμε, 
ανέβα-κατέβα, χωρίς διανυκτέρευση. Δεν 
είχα ιδιαίτερα κέφια σήμερα. Σχηματίστη-
κε μια ομάδα από εννέα άτομα αποφασι-
σμένα και οι υπόλοιποι ακολουθήσαμε 
από πίσω. Μετά από πορεία δυο περίπου 
ωρών και με την παρότρυνση του Ανέστη 
επείσθην και άρχισα να αισθάνομαι κα-
λύτερα. Στο μεταξύ προσετέθησαν η Ευ-
δοκία και η Ελένη, κι έτσι τέσσερα άτομα 
ακόμη ξεκινήσαμε για τη διάσχιση. Μια 
παρερμηνεία ταλαιπώρησε και ανησύχη-
σε τους υπόλοιπους συνορειβάτες, διότι 
έμειναν με την εντύπωση ότι θα περπα-
τούσαμε λίγο ακόμη και θα επιστρέφαμε 
στο Mazeri. Η ηρεμία επήλθε όταν πλέον 
μας βρήκαν να πίνουμε μπίρες, με την 

ορειβατική ακόμη περιβολή, στο γνωστό 
ταβερνάκι στη Mestia. Το πρώτο κομ-
μάτι της πορείας ήταν μια φυσιολογική 
συνεχής ανάβαση 1400 περίπου μέτρων, 
μέχρι το πέρασμα Guli. Ο καιρός εξαιρε-
τικός και η θέα προς την Ushba και όλη 
την οροσειρά μεγαλειώδης. Αίφνης τα 
πράγματα άλλαξαν και άρχισε να μπου-
μπουνίζει, να βρέχει και στο τέλος μας 
έριξε και ένα χαλάζι σε μέγεθος φακής. 
Όμως δεν ήταν η βροχή αυτή καθαυτή 
που μας δημιούργησε πρόβλημα αλλά 
το λασπωμένο και επικίνδυνα ολισθηρό 
κατηφορικό μονοπάτι. Επιπλέον οι συνε-
χείς χαραδρώσεις με μικρούς χειμάρρους 
και τεράστιες χιονούρες που έπρεπε να 
διαβούμε, μας έκαναν τη ζωή δύσκολη. 
Γλιστρήσαμε αρκετές φορές, χωρίς όμως 
δυσάρεστες πτώσεις και κρίσεις πανικού. 
Το νερό μας είχε από ώρα τελειώσει αλλά 
πίναμε άφοβα από επιφανειακά ρυάκια 
γνωρίζοντας ότι τα ζώα δεν ανεβαίνουν 
εκεί ψηλά. Αφού ξεπεράσαμε όλα αυτά 
τα εμπόδια καλύψαμε αρκετά χιλιόμετρα 

από την διάσχιση Mazeri - Mestia.
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χωρίς να χάνουμε υψόμετρο, πράγμα που 
σήμαινε ότι το τελευταίο κομμάτι πάνω 
από τη Mestia θα ήταν έντονα κατηφορι-
κό. Και όντως τα τελευταία 800 μ. (υψομε-
τρικά) μέσα από ένα υποτροπικό (το νιώ-
σαμε στο πετσί μας) και ολισθηρό δάσος, 
μας τσάκισαν τα γόνατα. Θαυμάσαμε τους 
αμυντικούς πύργους της Mestia υψηλό-
θεν και αφού μάθαμε ότι όλα πήγαν καλά 
και με τους άλλους εννέα ορειβάτες, ήπια-
με άλλη μια μπίρα και αποσυρθήκαμε για 
οριζοντίωση.
Η Γεωργία θεωρείται το λίκνο του κρα-
σιού. Το αποκαλούν ghvino, και ίσως 
από αυτή τη λέξη να προέρχονται και οι 
αντίστοιχες όπως οίνος, vino, wine κλπ. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχαιο-
λόγων η τέχνη της οινοποίησης ανακα-
λύφθηκε εδώ 8000 χρόνια πριν. Εάν δεν 
πείθεστε από τους αρχαιολόγους μπορεί-
τε να ανατρέξετε στον Απολλώνιο τον Ρό-
διο, 3ος αι. π.Χ., που αναφέρει ότι όταν 
βρέθηκαν οι Αργοναύτες στο παλάτι του 
Αιήτη (Κολχίδα) είδανε σιντριβάνια με 
κρασί και κλήματα. Αλλά εάν δεν σας 
πείθει ούτε αυτό διαβάστε Όμηρο, στην 
Οδύσσεια του οποίου αναφέρονται κρα-
σιά αρωματικά και εξαιρετικής ποιότη-
τας από την Κολχίδα.
Από το 6000 π.Χ. χρησιμοποιούσαν για 
τη ζύμωση και την αποθήκευση του κρα-
σιού τεράστιους αμφορείς από τερακότα 
(kvevri), τους οποίους έθαβαν μέχρι το 
λαιμό στα marani (κελάρια). Ακολούθως 
τους σφράγιζαν με πηλό και άμμο για τον 
έλεγχο της υγρασίας και μετά τους σκέ-
παζαν με επίπεδες πέτρες.  
Ο οίνος και ο άρτος αποτελούν τα θεμέ-
λια της γεωργιανής κουλτούρας και χρη-
σιμοποιήθηκαν για τον εκχριστιανισμό 
των παγανιστών Γεωργιανών. Ίσως να 
έχουν και κάποια σχέση με την ορθόδο-
ξη εκδοχή του μυστηρίου της θείας Με-
τάληψης. 
Ακόμη και η αγία Νίνο προκειμένου να 
προσηλυτίσει τον βασιλιά της Ιβηρίας, 
χρησιμοποίησε ένα σταυρό από κλημα-
τόβεργες, ο οποίος και έγινε σύμβολο της 
γεωργιανής εκκλησίας. Σε όλους σχεδόν 
τους ναούς συναντoύμε αμπέλια ή λιθα-

νάγλυφα με κλήματα. Ακόμη και η ιδιαί-
τερη και μοναδική γραφή τους θα μπο-
ρούσε να παρομοιαστεί με τις διακλαδώ-
σεις ενός κλήματος.   
Η σχέση της γεωργιανής εκκλησίας με το 
κρασί θα έλεγε κανείς ότι είναι ανάλογη 
με εκείνη των καθολικών και προτεστα-
ντών με τη μπίρα. 
Από το Kutaisi, τη δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη (200.000 κάτοικοι) και νομοθετική 
πρωτεύουσα της Γεωργίας, δεν είδαμε 
πολλά γιατί περάσαμε σχεδόν transit. 
Φτάσαμε νύχτα στο ξενοδοχείο, και με το 
που τακτοποιηθήκαμε κόπηκε το ρεύμα. 
Με φακούς κεφαλής εξερευνήσαμε, τρό-
πος του λέγειν, την πόλη και καταλήξαμε 
κάπου τυχαία στο κέντρο για φαγητό. 
Το Batumi (Βαθύς Λιμένας – η μυθική 
Κολχίδα) είναι η πρωτεύουσα της αυτό-
νομης επαρχίας της Αζαρίας και βρίσκε-
ται στα νοτιοδυτικά της χώρας, 15 χλμ. 
από τα τουρκικά σύνορα. Ένα θερινό 
θέρετρο, ιδιαίτερα αγαπητό στους γείτο-
νες Τούρκους, τους Ουκρανούς και τους 
Ρώσους. Οι πρώτοι το προτιμούν γιατί 
διαθέτει καζίνο (απαγορεύονται στην 
Τουρκία) και φθηνά ποτά ενώ οι δεύτεροι 
γιατί κάνουν τζάμπα διακοπές. Αναφέ-
ρεται και ως Λας Βέγκας της Ανατολής. 
Αριθμεί περί τους 120.000 κατοίκους 
και είναι ένα μεγάλο λιμάνι στη Μαύρη 
Θάλασσα. Μια αλλοπρόσαλλη πόλη με 
ουρανοξύστες από γυαλί κι ατσάλι, κιτς 
αλλά και αξιόλογα κτίρια, πασπαλισμένα 
με εργατικές, σοβιετικού ρυθμού πολυκα-
τοικίες και σιντριβάνια.  
Στον λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή 
μας επιλέξαμε να περπατήσουμε στο πα-
ραλιακό μέτωπο που εκτείνεται για αρκε-
τά χιλιόμετρα και αποτελεί ουσιαστικά τη 
βιτρίνα της. Είναι πράγματι εντυπωσιακό 
με τεράστια πάρκα, δάση από μπαμπού, 
ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, παι-
δικές χαρές και βοτσαλωτή παραλία με 
ξαπλώστρες και ομπρέλες. Αδίκως περι-
μέναμε στον πύργο-ρολόι της Τσατσάς 
όπου λέγεται ότι για κάποια λεπτά της 
ώρας, κάποιες μέρες, από τους κρουνούς 
που βρίσκονται στη βάση του ρέει η «cha 
cha», δηλαδή η ανεπανάληπτη γεωργια-



ΤΕΥΧΟΣ 188, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 25

Η σπηλαιοπολιτεία της Vardzia.

νή γράπα. Ολοκληρώνοντας την επίσκε-
ψή μας ρίξαμε και μια ματιά στην όμορ-
φη πλατεία Ευρώπης, όπου δεσπόζει το 
άγαλμα της Μήδειας με το χρυσόμαλλο 
δέρας, όπως επίσης και στην ιταλική 
πλατεία (Piazza). Το σημαντικότερο όμως 
γεγονός λίγο πριν εγκαταλείψουμε το Ba-
tumi, ήταν η εύρεση παχέος χρηματοφυ-
λακίου τσέπης σε τουαλέτα εστιατορίου, 
από την Ευδοκία, το οποίο μετά από μια 
σύντομη παραμονή στο τοπικό αστυνομι-
κό τμήμα παρεδόθη εις την Ιορδανή κά-
τοχό του, και το πιο σπουδαίο, η ευρούσα 
ηρνήθη ακόμη και τα εύρετρα. 
Με κατεύθυνση βορειοανατολική βρεθή-
καμε στο Borjomi, μια μικρή πόλη στις 
όχθες του ποταμού Mtkvari, γνωστή για 
το περίφημο, ηφαιστειακής προελεύσεως 
μεταλλικό ανθρακούχο νερό της και το 
παλάτι των Ρομανόφ. Στην είσοδο της 
πόλης, σε μια μικρή λαϊκή αγορά, είχαμε 
την τύχη να συναντήσουμε Έλληνες Πό-
ντιους από παρακείμενα χωριά όπως το 
Tsikhisjvari.  Ιδιαίτερη συγκίνηση νιώ-

σαμε με μια γιαγιά που μας συστήθηκε 
ως χήρα του Έλληνα γιατρού Τριανταφυλ-
λίδη. 
Νοτίως του Borjomi βρίσκεται η Vard-
zia, μια τεράστια πόλη με 6000 χώρους-
δωμάτια λαξεμένα σε 13 ορόφους, στο 
βουνό Erusheli. Έργο της βασίλισσας 
Ταμάρας το 1185 μ.Χ. προκειμένου να 
προστατέψει τους υπηκόους της από τις 
διαρκείς επιθέσεις των Μογγόλων. Ξεκί-
νησε σαν μοναστήρι-καταφύγιο και κα-
τέληξε να φιλοξενεί μέχρι 50.000 ανθρώ-
πους. Σήμερα είναι επισκέψιμο το 1/3 της 
όλης κατασκευής, διότι τα υπόλοιπα 2/3 
έχουν καταρρεύσει εξαιτίας ενός μεγάλου 
σεισμού το 1283. Το όλο συγκρότημα δι-
έθετε εξαιρετικό σύστημα άρδευσης για 
τους κήπους που υπήρχαν στις ηλιόλου-
στες βεράντες και ταράτσες. Η μοναδική 
είσοδος για την σπηλαιοπολιτεία γινόταν 
και γίνεται μέσω ενός καλά κρυμμένου 
τούνελ που ξεκινούσε από τις όχθες του 
ποταμού Mtkvari. Επιστρέφοντας στο 
Borjomi δεν παραλείψαμε να επισκε-
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φθούμε το πλήρως ανακατασκευασμένο 
κάστρο Rabati (οχυρωμένο μοναστήρι) 
του 9ου αι. κοντά στην πόλη Akhaltsikhe. 
Οι απόψεις για το αισθητικό αποτέλεσμα 
διίστανται…  
Ξυπνήσαμε με βροχή αλλά ως δια μαγεί-
ας στις 9.30 ο καιρός είχε αλλάξει άρδην.
Με μια marshrutka (minibus) και ένα 
ταξί βρεθήκαμε μετά από 5 χλμ. στο 
Likani, στην είσοδο ενός από τα τέσ-
σερα εθνικά της πάρκα της Γεωργίας, το 
Borjomi-Kharaguli, αφετηρία της τε-
λευταίας πορείας μας. Μια υπέροχη δι-
άσχιση, αν εξαιρέσει κανείς την ολισθη-
ρή απότομη κατάβαση. Αν είχε βρέξει θα 
βρισκόμασταν ακόμα εκεί… Νερά, θαλερά 
δάση, ξέφωτα με πανοραμική θέα, αμέ-
τρητα λουλούδια και χιλιάδες πεταλούδες 
σε έναν χωρίς όρια οργασμό. Καταλήξαμε 
στο χωριό Kvabiskhevi μετά από 16,5 
χλμ. και υψομετρική διαφορά 950 μ. Η 
πρώτη μας έγνοια μετά την πορεία ήταν 
να αναπληρώσουμε τους χαμένους ηλε-
κτρολύτες. Το μοναδικό μαγαζάκι που 
βρήκα στο χωριό το διαχειριζόταν μια 
γριούλα. Η μπίρα, σε πλαστική φιάλη, 
που αγόρασα κόστιζε 1,70 λάρι. Της έδω-
σα 5,20 για να την διευκολύνω και τότε 
έμεινα με το στόμα ανοιχτό, όταν την 
είδα να κάνει την αφαίρεση στον άβακα 
(αριθμητήρι) και να μου επιστρέφει ακρι-
βώς 3,50 λάρι! (1ευρώ = 3 λάρι). 
Εγκαταλείπουμε το όμορφο Borjomi και 
κινούμαστε ανατολικά προς  την Τιφλί-
δα, παράλληλα σχεδόν με τα σύνορα της 
Νότιας Οσσετίας. Στόχος μας η αρχαία 
πόλη Uplistsikhe (Φρούριο του Κυρί-
ου) λαξευμένη σε ψαμμιτικό βράχο. Από 
τον  6ο μέχρι και τον 1ο αιώνα π.Χ. υπήρξε 
μεγάλο πολιτικό και παγανιστικό κέντρο. 
Μετά την κατάληψη της Τιφλίδας από  
τους Άραβες, το 645 μ.Χ., μετακόμισαν 
εδώ οι Χριστιανοί βασιλιάδες της Ιβηρί-
ας, οι παγανιστικοί ναοί αντικαταστάθη-
καν στο σύνολό τους από εκκλησίες και 
η πόλη έγινε σημαντικό εμπορικό κέντρο 
στο δρόμο των καραβανιών από την Ασία 
στην Ευρώπη. Στη μέγιστη ακμή της φι-
λοξενούσε 20.000 κατοίκους. Έχασε την 
σπουδαιότητά της όταν ο βασιλιάς Δαβίδ 

ο Κτίστης κατάφερε να ξανακάνει την 
Τιφλίδα πρωτεύουσα το 1122. Το τελικό 
χτύπημα δόθηκε από τους Μογγόλους το 
1240. 
Τελευταίος σταθμός του 15νθήμερου τα-
ξιδιού μας στη Γεωργία  ήταν το Gori. 
Δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την 
επίσκεψη στην ιδιαίτερη πατρίδα του 
Στάλιν (κατά κόσμον Ιωσήφ Βησσαριό-
νοβιτς Τζουγκασβίλι), της αμφιλεγόμενης 
αυτής προσωπικότητας του 20ου αι. Αν 
και το σοβιετικών διαστάσεων άγαλμά 
του μπροστά από το δημαρχείο απομα-
κρύνθηκε πριν λίγα χρόνια, η πόλη συ-
νεχίζει να έχει μια περίπλοκη σχέση μαζί 
του. Σε κεντρικό σημείο της αδιάφορης 
γενικά πόλης λειτουργεί μουσείο αφιε-
ρωμένο στον ίδιο. Στον προαύλιο χώρο 
υπάρχει ένα μικρότερο άγαλμά του, το 
προσωπικό του βαγόνι τρένου, καθώς 
επίσης και το σπίτι που γεννήθηκε. Μια 
τουριστική ατραξιόν και συγχρόνως πηγή 
εσόδων για την πόλη.
Το κερασάκι στην τούρτα της 15νθήμε-
ρης εξόρμησης στην Γεωργία ήταν ένα 
τρικούβερτο αποχαιρετιστήριο γλέντι σε 
εστιατόριο της Τιφλίδας, παραμονή της 
αναχώρησής μας. Αφού απολαύσαμε φα-
νταστικούς παραδοσιακούς χορούς και 
εξαιρετικό φαγητό, κλείσαμε με ξέφρενο 
χορό στην πίστα, λικνιζόμενοι σε πολυε-
θνικούς ρυθμούς μαζί με τους Πολωνούς, 
Ρώσους και Ιρανούς των παρακείμενων 
τραπεζιών.
Χαράματα της Τρίτης 24/7/2018 πετού-
σαμε για τη Θεσσαλονίκη.
Μια παλιά ιστορία της Γεωργίας λέει ότι 
όταν ο θεός μοίραζε στους ανθρώπους 
τον κόσμο, οι Γεωργιανοί ήταν απασχο-
λημένοι πίνοντας και υμνώντας Τον και 
δεν είχε μείνει τίποτε γι’ αυτούς. Έτσι ο 
θεός τους έδωσε τον Παράδεισο.
Η άγνωστη και παρεξηγημένη Γεωργία 
προσπαθεί και είμαι βέβαιος ότι σε λίγα 
χρόνια θα μετατραπεί σε φυσιολατρικό 
και γαστρονομικό προορισμό. 
Μαντλόμπα (ευχαριστώ) Sakartvelo 
για την φιλοξενία και γκαμαρτζιόμπα 
(με τη νίκη)!
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Καταρράκτες Gleveti.
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Σύμφωνα με την Barbara Rubin Wainrib: 
«η αρμονία που παρέχει ο συνδυασμός του 

σώματος με την σκέψη έχει αποδεδειγμένα θε-
ραπευτική δράση και προσφέρει εσωτερική γα-
λήνη», όπως αναφέρει στο περιοδικό Ηealing 
Crisis and Spirit. Όταν καταφέρνουμε μια κίνη-
ση ή μια αναρριχητική διαδρομή, διεγείρεται η 
έκκριση νευροδιαβιβαστών όπως η ντοπαμίνη, 
η νορεπινεφρίνη και η σερετονίνη και σταδιακά 

δημιουργούνται ή αυξάνονται οι νευρικές οδοί 
στο σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου μας, 
με αποτέλεσμα να γεννιέται μια αίσθηση ευφο-
ρίας, αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης 
στο άτομο.
Πρόσφατες έρευνες, τονίζουν την χρησιμότητα 
της προπόνησης με αναρρίχηση ως θεραπεία 
σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κατάθλι-
ψη. Η ψυχολόγος Eva-Maria Stelzer, από το 

Κείμενο: Κολοκούρη Αλεξάνδρα

Αναρρίχηση
ο σύμμαχος της ψυχικής υγείας
Η αναρρίχηση, πρόσφατα, άρχισε να κατακτά σημαντικό χώρο ανάμεσα στα αθλήματα με 
θεραπευτική δράση. Σκαρφαλώνεις καλά όταν ζεις απόλυτα τη στιγμή και εκφράζεις στο 
μέγιστο τον εαυτό σου μέσα από μια ροή, έναν συντονισμό κινήσεων, μια βαθιά αίσθηση 
ισορροπίας και αρμονίας όπως ένας χορευτής στη σκηνή, χορεύει και εκφράζει απόλυτα τον 
εαυτό του. Η αναρρίχηση σε πιέζει να συγκεντρωθείς απόλυτα σε κάθε κίνηση, σχεδόν ζωτικής 
σημασίας την μοναδική εκείνη στιγμή, που είναι αναγκαία για να σε διατηρήσει στο σημείο που 
βρίσκεσαι. Αυτές τις στιγμές τίποτε άλλο δεν μπορεί να υπάρξει στη σκέψη. Όταν βρισκόμαστε 
λοιπόν σε μια τέτοια οριακή κατάσταση, δουλεύουμε πάνω σε μια εγκεφαλική ενδυνάμωση. 

Ντούπιανη - Μετέωρα. Γιάννης Πριμπέλης, Εβελίνα Κ., αλεξάνδρα Κολοκούρη.
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πανεπιστήμιο της Αριζόνα των ΗΠΑ, θεωρεί 
την αναρρίχηση μοναδική εξαιτίας της μέγι-
στης συγκέντρωσης της σκέψης στο τώρα, το 
οποίο διακόπτει τον κύκλο τροφοδότησης των 
συστηματικά αρνητικών σκέψεων που ενισχύ-
ουν την κατάθλιψη και μαζί με την Katharina 
Luttenberger από το Erlangen-Nuremberg της 
Γερμανίας, πραγματοποίησαν μία έρευνα σε 100 
ασθενείς και δημοσίευσαν τα αποτελέσματα στο 
περιοδικό BMC Psychiatry. Βρήκαν ότι ύστερα 
από 8 εβδομάδες προπόνησης, όλοι οι ασθενείς 
εμφάνισαν μεγάλη μεταβολή στην κατάσταση 
της κατάθλιψης, από μέτρια σε ήπια. «Πρόκει-
ται για στιγμές που βρίσκεσαι στο εκατό τα εκα-
τό της συγκέντρωσής σου, συνεχόμενα για 20, 
30, 40 λεπτά τη φορά. Είναι μια κατάσταση που 
δύσκολα την φτάνεις στη διάρκεια της καθημε-
ρινότητας», αναφέρει ο 31χρονος επαγγελματίας 
αναρριχητής Ethan Pringle, από την Καλιφόρ-
νια των Ηνωμένων Πολιτειών, παρομοιάζοντας 
τις στιγμές αυτές ως έναν «παραδείσιο χρόνο». 
Η Younghee Lowry, μια ψυχολόγος στην Tahoe 
της Καλιφόρνιας, χρησιμοποιεί την αναρρίχηση 
ως θεραπεία τύπου «mindfulness», όπως έχει 
ονομαστεί από την Αμερικάνικη Ένωση Ψυχο-
λόγων, δηλαδή τη θεραπεία που βασίζεται σε μια 
κατάσταση κατά την οποία η προσοχή του ατόμου 
είναι επικεντρωμένη στο παρόν, με σκέψεις και 
αισθήματα που δεν περιέχουν επίκριση, κατηγο-
ρία και αυτοαπόρριψη από το ίδιο το άτομο. 
Όπως για παράδειγμα η περίπτωση ενός 17χρο-
νου που έπασχε από σχιζοφρένεια, με χρόνια 
νοσηλεία σε κλινικές, που ανέφερε ότι  η μονα-
δική μέρα της  ζωής  του που δεν 
άκουγε «φωνές» και δεν ένιωθε άλλα συμπτώ-
ματα ήταν κατά τη διάρκεια μιας αναρριχητικής 
διαδρομής τριών σχοινιών στο Lover’s Leap της 
Καλιφόρνιας.
Μια ακόμη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο πε-
ριοδικό International Journal of Emergency 
Mental Health and Human Resilience, πάνω 
σε ασθενείς με διαταραχές μετατραυματικού 
στρες, παρατήρησε μείωση των συμπτωμά-
των ύστερα από 12 συνεδρίες με αερόβια προ-
γράμματα άσκησης, συμπεριλαμβανομένης της 
αναρρίχησης.
Ακόμα, πολλές είναι οι μη κερδοσκοπικές οργα-
νώσεις που έχουν δημιουργηθεί και χρησιμο-
ποιούν τα θεραπευτικά οφέλη της αναρρίχησης, 
όπως στο Κολοράντο των ΗΠΑ, για τη στήριξη 
των καρκινοπαθών, είτε αυτών που πρόσφατα 

καταπολέμησαν την επάρατη νόσο. Ένας 31χρο-
νος, της ομάδας θεραπείας, αναφέρει: «Ύστερα 
από τόσες εξετάσεις, κάθε φορά ένιωθα ότι θα 
χρειαστεί να ξαναπάω στο γιατρό και έπαψα να 
πιστεύω ότι το σώμα μου δε θα με απογοητεύ-
σει. Όλα αυτά ανατράπηκαν με την αναρρίχηση 
και εκεί που πίστευα ότι θα πέσω, διαπίστωσα 
τελικά ότι έχω τη δύναμη να κρατηθώ, και συ-
μπληρώνει, είναι ωραίο να φοβάσαι στο βράχο, 
νιώθεις απόλυτα ζωντανός». Μια ακόμη ασθε-
νής της ομάδας αναφέρει: «Σκεφτόμουν την 
ασθένεια μου κάθε λεπτό της ημέρας για πολλά 
χρόνια. Με την αναρρίχηση κατάφερα να ελευ-
θερώσω τη σκέψη μου, να την επικεντρώσω 
κάπου αλλού, ανοίγοντας δρόμο προς την ευ-
χαρίστηση και σε θετικές σκέψεις για το μέλλον, 
ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ξανά ζωντανή». 
Ακόμα, η Sacred Rok, στο Yosemite των ΗΠΑ, 
πραγματοποιεί εκδρομές με ορισμένες ευπα-
θείς ομάδες ατόμων. Επίσης στην Ελβετία, η 
ClimbAID στηρίζει μετανάστες μέσω προγραμ-
μάτων αναρρίχησης σε εσωτερικό χώρο, με 
στόχο την ένταξή τους στην κοινωνία.
Ως αναρριχητές, έχουμε την ευκαιρία να ταξι-
δεύουμε και να εξασκούμε τις δεξιότητες μας 
στα πιο μαγευτικά και απροσπέλαστα μέρη του 
κόσμου, σε βράχια, χαράδρες, βουνά, στο παρ-
θένο ανάγλυφο της γης.  Ίσως να είναι το μονα-
δικό άθλημα που μας φέρνει σε τόσο κοντινή 
επαφή με τη φύση, το σώμα μας είναι κολλημέ-
νο, αγκαλιάζει τον βράχο. Μας εμπλουτίζει τις 
ζωές και μας δίνει μια ακόμα αίσθηση νοήμα-
τος και στόχου. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό 
μέσο στο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, να 
αφήνει τις όποιες διαφορές στην άκρη, να σπά-
ει τα σύνορα και να μας βάζει όλους μαζί, κάτω 
από τα βράχια, να χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο, 
να αγαπάμε και να παθιαζόμαστε για τον ίδιο 
σκοπό, ΜΑΖΙ σαν κοινότητα.

Πηγές: 
Climbing for Mental Health - Hailey Moore, 
Climbing Magazine 
Training: Building Mental Climbing Strength - 
Madaleine Sorkin, Climbing Magazine
Out of a Ledge: τhe Mental Health Benefits of 
Climbing - Katie Lambert, Climbing Magazine
Can Climbing Be Used to Treat Depression? - 
Ula Chrobak, Climbing Magazine
Cancer Survivors Reclaim Their Lives Through 
Rock Climbing - Julie Ellison, Climbing Magazine
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ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ή συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.ε.ο. 
θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσε-
ων 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 αποδεχό-
μενος/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.

οί προκαταβολεΣ Σε περίπτωΣή ματαίωΣήΣ τήΣ ΣυμμετοΧήΣ ουτε επίΣτρεφο-
νταί, ουτε ΣυμΨήφίΖονταί με αλλή υποΧρεωΣή του καταβαλλοντοΣ
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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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κιάκος
Βαγγέλης
✪ Τσιλιμιγκάκης 
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
14-10-18

ΒΟΡΑΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από λουτρά Πόζαρ (400μ.) 
στην κορυφή Σοκόλ (1.827μ.) 
Απόστ.μετ’ επιστρ.:23,0 χλμ.,Υ.Δ.: +-1.766 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

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσαλαβούτας
Γιάννης
✪ Ψευτάκης
Λάμπρος

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-10-18

ΦΑΛΑΚΡΟ
Από Γρανίτη (810μ.) –κορυφή Αγ. Παύλος 
(1.769μ.) 
Απόστ.μετ’ επιστρ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-981μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μουσλόπουλος 
Σωτήρης
✪ Ζήκου 
Κώστας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26-10-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
28-10-18

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΙΣ ΚΟΡΦΕΣ ΤΟΥ 
ΠΙΡΙΝ
Ανάβαση στο Βίχρεν (Ανεμοκορφή) 2.914 μ.
και στο Πολεζάν (2.852μ.)

(Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.



ΠροΓρΑμμΑ ΑνΑβΑσεων κΑι εΞορμΗσεων /νοεμβριοσ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ
04-11-18

ΑΣΚΙΟΝ ΟΡΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Βλάστη (1.330 μ.),  Σινιάτσικο (2.107 μ. ) 
Απόστ.μετ’ επιστρ.:19,5 χλμ., Υ.Δ.:+-1.510 μ.  
ώρες πορείας: 8-9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Βλάστη (1.210 μ.),  Μουρίκι (1.699 μ.)  
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η   Δ Ι Δ Ρ Ο Μ Η  
Απόστ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +-594 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αθανασιάδης 
Αντώνης
✪ Σίσσυ
Τσάλη
✪ Δαυιδόπουλος 
Γιώργος

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-11-18

ΒΟΪΟ «ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ»
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πεντάλοφο (1.382 μ.)  κορυφή προφ. 
Ηλίας (1.776 μ.), «Σκοτωμένο Νερό», 
Βυθό (1.007 μ.), Πεντάλοφος (1.051 μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η   Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η  
Απόστ.:11,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.131 μ., -775 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Πεντάλοφο (1.382 μ.)  κορυφή προφ. 
Ηλίας (1.776 μ.), 
Απόστ. μετ’ επιστρ.:6,0 χλμ., Υ.Δ.: +-630 μ.  
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης 
Μπαλτατζής
✪ Ανέστης 
Γιαννικόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
18-11-18

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Ανατολή (940 μ.) –κορυφή προφ. Ηλίας 
(1977 μ.)  καταφύγιο Κισσάβου (1.534 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόστ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.317 μ.-723 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Σπηλιά (800 μ.) –κορυφή προφ. Ηλίας 
(1.977 μ.)  καταφύγιο Κισσάβου (1.534 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόστ.: 6,0 χλμ., Υ.Δ.: +884, -148 μ.  
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος 
Παπαδόπουλος
✪ Παναγιώτης 
Ξανθόπουλος
✪ Νίκη 
Κακουλίδου

ΚΥΡΙΑΚΗ
25-11-18

ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Τριάδα (420 μ.), καταφύγιο Κρεβάτια 
(990 μ.), κορυφή Μπαρμπαλάς (1.865 μ.)
Απόστ. μετ’επιστρ.:  15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.708 μ.  
ώρες πορείας: 6-7,  Β.Δ.: 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Τριάδα (420 μ.), καταφύγιο 
Κρεβάτια (990 μ.) , 
Απόστ.μετ’επιστρ.:7,0 χλμ., Υ.Δ.: +-684 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης 
Τσιλιμιγκάκης
✪ Μιχάλης 
Καϊμάκης



ΠροΓρΑμμΑ ΑνΑβΑσεων κΑι εΞορμΗσεων /δεκεμβριοσ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ
01-12-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
02-12-18

ΒΑΡΝΟΥΝΤΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
Από Φλώρινα (700 μ.), 
στην κορυφή Τάϊμα (1.656 μ.) 
ΚΥΡΙΑΚΗ
Από Βίγλα Πισοδερίου (1.542 μ.) στις κορυφές 
Λούτζερ Ι (1.917 μ.) και Λούτζερ ΙΙ (1.929 μ.)

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα) 

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
09-12-18

ΠΙΕΡΙΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από χιονοδρομικό Ελατοχωρίου (1.450 
μ.) στην κορυφή Αρβανίτης (2.022 μ.) 
και την κορυφή Λαπούσι (2.022 μ.)
Απόστ. μετ’επιστρ.:15,0 χλμ., 
Υ.Δ.: +-1.029 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από χιονοδρομικό Ελατοχωρίου (1.450 μ.) 
στην κορυφή Αρβανίτη (2.022 μ.) 
Απόστ. μετ’επιστρ.:8,5 χλμ., Υ.Δ.: +-670 μ.  
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης 
Κουλιούφας
✪ Γρηγόρης
Γρηγοριάδης

ΚΥΡΙΑΚΗ
16-12-18

ΛΑΪΛΙΑΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Άνω Ορεινή (830 μ.) –κορυφή Λαϊλιά 
(1.849 μ.)  χιονοδρομικό Λαϊλιά (1.600 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόστ.: 9,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.197 μ., -419 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Από χιονοδρομικό Λαϊλιά (1.600 μ.) –
κορυφή Παλιόκορφο (1.642 μ.)  
Απόστ.: 5,0 χλμ., Υ.Δ.: +-312 μ.  
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Βαγγέλης
Κιάκος
✪ Σωτήρης 
Μουσλόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
23-12-18

Ο "ΣΕΟ" εύχεται στα μέλη του
Κ Α Λ Α    Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α

ΚΑΙ 
Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο   Τ Ο    2 0 1 9

Καλές κορφές! 
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ΠροΓρΑμμΑ ΑνΑβΑσεων κΑι εΞορμΗσεων /ιΑνουΑριοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
06-01-19

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
(ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Πλατανάκια (300 μ.),  Καταφύγιο Σ.Ε.Ο. 
(1.000 μ.) 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +-962 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χορτιάτη (570 μ.),
 Καταφύγιο Σ.Ε.Ο. (1.000 μ.)
(στο μονοπάτι «Ζούγκλα») 
Απόστ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +-630 μ.  
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13-01-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γκορτσιά (1.100 μ.), Σέλωμα (1.100 
μ.), καταφύγιο Κορομηλιάς (1.000 μ.), 
Αγ. Κων/νος (260 μ.) 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.:11,2 χλμ., Υ.Δ.: +315 μ., -1.072 μ.  
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πάρις 
Σκουτέλης
✪ Γιώργος
Κούγκας

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-01-19

ΒΟΡΑΣ
(ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ)
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Γαρέφι (200 μ.), κορυφή Γκόλο 
Μπίλο ή Γυμνό (1.400 μ.)  
Απόστ. μετ’επιστρ.: 17,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.408 μ.  
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Γαρέφι (200 μ.), κορυφή Αυτί 
(1.107 μ.)  
Απόστ. μετ’επιστρ.: 11,5 χλμ., Υ.Δ.: +-1.134 μ.  
ώρες πορείας: 4-5, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
27-01-19

ΒΕΡΝΟΝ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 
Από Παλιά Δροσοπηγή (900 μ.) στο Νυμφαίο 
(1.400 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόστ.: 8,0 χλμ., Υ.Δ.: +743, -288 μ.  
ώρες πορείας: 4,  Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Χρήστος 
Ελευθεριάδης
✪ Νίκος 
Μπατζάκης
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ενΙΑΙΟ ΣυΣΤημΑ ΚΑθΟρΙΣμΟυ βΑθμΟυ δυΣΚΟΛΙΑΣ δΙΑδρΟμων



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ36



ΤΕΥΧΟΣ 188, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 37

Colca Canyon

ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Aνέστης Γιαννικόπουλος

στΗν κοιΛΑδΑ του κονδορΑ
Σε ένα από τα βαθύτερα φαράγγια 

του κόσμου
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Ξυπνήσαμε στις τρεις το πρωί και προσπαθήσαμε να συνέλθουμε με λίγο καφέ, από ένα μεγάλο 
πλαστικό θερμός, που μας περίμενε σε μια γωνιά της ρεσεψιόν, προσφορά του ξενοδοχείου. 
Η ταλαιπωρία και η κούραση από το πολύ σφικτό πρόγραμμα των προηγούμενων ημερών 
(αλήθεια πότε πέρασαν κιόλας 10 μέρες στο Περού;) καθώς και η έλλειψη ύπνου, ήσαν εμφανείς 
στα πρόσωπά μας. 

Βρισκόμασταν στην Arequipa, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Περού με πλη-
θυσμό 870.000 κατοίκους και σε υψόμετρο 2.353 μέτρα. Υπάρχουν δυο εκδοχές 
για την ετυμολογία της λέξης «Arequipa»: Κατά την πρώτη, ο 4ος  Ίνκα (αυτο-

κράτορας) Mayta Capac και μυθικός ιδρυτής της πόλης, περνώντας από την περιοχή 
είχε πει στους ακολούθους του «Ari qhipay» που στα κέτσουα σημαίνει «ναι, μείνε-
τε». Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, η λέξη προέρχεται από το «Ari qhipaya» που 
στη γλώσσα των αυτοχθόνων της φυλής Aymara σημαίνει «πίσω από την κορυφή» 
υπονοώντας το γιγάντιο ηφαίστειο που κρύβει την πόλη από την βόρεια πλευρά.
Η όμορφη μεγαλούπολη είναι κτισμένη στην αγκαλιά του ηφαιστείου El Misti που 
φθάνει τα 5.825 μέτρα ενώ την κόβει στα δυο ο ποταμός Rio Chilli (ζεστό ποτάμι). 
Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται δυο ακόμη ουρανομήκη ηφαίστεια, το Pishu Pi-
chu με ύψος 5.664 μέτρα και το Chachani με 6.057 μέτρα. Χαρακτηριστικό της πόλης 
είναι τα πέτρινα, αποικιακού ρυθμού, κτίρια που δομήθηκαν με τη λευκή ηφαιστεια-
κή πέτρα silar, που αφθονεί στην περιοχή, και της χάρισαν το προσωνύμιο «Λευκή 
Πόλη». Στην Arequipa αναπτύσσεται έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και δεν εί-
ναι τυχαίο ότι εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε ο μεγάλος συγγραφέας Mario Vargas 
Llosa (βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας 2010). Ανάμεσα στις άλλες επιδόσεις της, η πόλη 
θεωρείται και γαστρονομική πρωτεύουσα του Περού. Δυστυχώς όμως είναι κτισμένη 
ανάμεσα σε ενεργά ηφαίστεια και όταν αυτά ξυπνούν, προκαλούν ισχυρούς σεισμούς 
που δοκιμάζουν τις αντοχές των κτιρίων και ενίοτε προκαλούν ακόμη και βιβλικές 
καταστροφές. 
Το δωδεκαθέσιο λεωφορειάκι ήρθε στην ώρα του και η ομάδα του Σ.Ε.Ο Θεσσαλονί-
κης, αποτελούμενη από τους Αλέξανδρο Ουσταμπασίδη, Δημήτρη Κουλιούφα, 
Μιχάλη Καϊμάκη, Χρήστο Δελίδη και τον υπογράφοντα, φόρτωσε τα σακίδια με 
τα απαραίτητα για πορεία δυο ημερών και συνέχισε να λαγοκοιμάται στα άβολα κα-
θίσματά του. 
Προορισμός μας ήταν το Colca Canyon, το δεύτερο βαθύτερο φαράγγι του κόσμου, 
δυο φορές πιο βαθύ από το γνωστό μας Grand Canyon της Βόρειας Αμερικής. Ανη-
φορίζαμε αργά στη μαιανδρική άσφαλτο για το Εθνικό πάρκο “Reserva National 
Salinas y Aguada Blanca”, μια κοιλάδα 120 χλμ. βόρεια της Arequipa και σε υψόμε-
τρο 3.700 περίπου μέτρων. Η κοιλάδα αυτή περικλείεται από αμέτρητα, σκεπασμένα 
με αιώνια χιόνια, ηφαίστεια τα κυριότερα από τα οποία είναι το Ubinas (5.675 μ.), 
το El Misti (5.822 μ.), το Chachani (6.075 μ.), το Ampato (6.310 μ.), το Sabancaya 
(5.976 μ.), το Huaka-Huaka (6.025 μ.) και πάει λέγοντας. Μας έζωνε ένα φιλντισένιο 
κομπολόι πανύψηλων χιονοσκέπαστων ηφαιστειακών κώνων, όπου και να κοιτάζαμε. 
Οι Τιτάνες κοιμόντουσαν και όλα στο οροπέδιο φάνταζαν ήρεμα και ειδυλλιακά στο 
φώς του καθαρού πρωινού ουρανού. Δεν θα ήθελα όμως με τίποτα να βρεθώ ανάμεσά 
τους την ώρα που θα ξυπνούσαν και θα μετέτρεπαν αυτόν τον παράδεισο σε επίγεια 
κόλαση φωτιάς και τέφρας.
Ακολουθούσαμε ένα κομβόι τεράστιων φορτηγών, φορτωμένων με μετάλλευμα, που 
σέρνονταν στον στενό, φιδωτό και ανηφορικό δρόμο από και προς τα πολλά ορυχεία 
της εύφορης κοιλάδας, της επονομαζόμενης “Valle des Volcanos”. Τα γύρω βουνά, 
που πριν πολλούς αιώνες ξερνούσαν πολύτιμα ορυκτά από τα σωθικά της γης, είναι 
πλούσια σε μεταλλεύματα και το Περού κατέχει παγκοσμίως την 6η θέση στην εξόρυ-
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Νοχτάρια

οι κόνδορες περιμένουν  τα ζεστά ανοδικά ρεύματα από το φαράγγι.

ξη χρυσού, την 2η στην εξόρυξη ασημιού και την 6η στην παραγωγή χαλκού. Παρ’ όλα 
αυτά εξακολουθεί να είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα με το 20% του πληθυσμού να ζει 
ακόμη κάτω από το όριο της φτώχειας. 
Είχε πια ξημερώσει όταν προσπεράσαμε το Chivay, την πρωτεύουσα του οροπεδίου 
των 5.000 κατοίκων της φυλής Collaguas που είναι κτισμένη ανάντη του φαραγ-
γιού και σε υψόμετρο 3.635 μέτρων. Συνεχίσαμε δυτικά απολαμβάνοντας το τοπίο για 
ακόμη 50 χλμ. Πρώτος προορισμός μας ήταν το “Mirador Cruz del Condor” από 
όπου με λίγη τύχη μπορεί κανείς να παρακολουθήσει του κόνδορες εν πτήσει. Ήταν 
λίγο πριν τις 8 το πρωί και ήδη στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης, δίπλα 
στη δημοσιά, είχαν πάρει θέση παρατήρησης ένα πλήθος ετερόκλητων τουριστών. Ο 
ανέφελος, καθαρός ουρανός είναι η πρώτη ικανή συνθήκη για να παρατηρήσουμε την 
πτήση ενός κόνδορα. Η δεύτερη προϋπόθεση βρισκόταν ήδη μπροστά μας. Στο χείλος 
ενός απόκρημνου βράχου, μόλις λίγες δεκάδες μέτρα μακριά, μια ομάδα τεσσάρων 
μεγαλόσωμων όρνεων λιάζονταν περιμένοντας τον ζεστό αέρα να ανέβει από τα βάθη 
του φαραγγιού.  

Ο κόνδορας (στα κέτσουα=kuntur), που απαντάται μόνο στις Άνδεις, είναι το εθνι-
κό σύμβολο του Περού και στη θρησκεία των Ίνκας σχετιζόταν με τη θεότητα του 
Ήλιου (Ίντι). Με ύψος που φθάνει τα 130 εκατ. και άνοιγμα φτερών ως 3 μέτρα θεωρείται 
ότι είναι το μεγαλύτερο αρπακτικό πτηνό στον κόσμο. Είναι πτωματοφάγο που ζει 
50 με 70 χρόνια και παραμένει αυστηρά μονογαμικό. Το βάρος του κυμαίνεται από 
11 ως 15 κιλά και είναι ο λόγος που το βοηθά να υπερίπταται με κοχλιωτή κίνηση, 
εκμεταλλευόμενο τα ανοδικά ρεύματα που δημιουργούνται από τον ζεστό αέρα των 
φαραγγιών των Άνδεων. 
Στη θρησκεία των Ίνκας υπήρχαν τρεις κόσμοι. Ο Κάτω Κόσμος (Ukhu Pacha) ήταν 
ο κόσμος των εσωτερικών πεδίων και συμβολιζόταν με το φίδι, ο Παρών Κόσμος (Kay 
Pacha) ήταν ο γήινος, ο κόσμος της Pacha Mama (της θεάς Γης) και συμβολιζόταν 
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το φαράγγι Colca Canyon και στο βάθος το ηφαίστειο Corapuna (6,613 μ.]

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). Βέβαια ο τρίτος κόσμος, αυτός του 
Κόνδορα, ήταν ο μετά θάνατον κόσμος που όμως ήταν παράλληλος με αυτόν των 
ζωντανών. Έτσι οι μουμιοποιημένοι νεκροί πολλές φορές παρέμεναν στα σπίτια 
μαζί με τους ζωντανούς οι οποίοι και τους φρόντιζαν. Τους περιέφεραν δε μαζί 
τους στις θρησκευτικές γιορτές και στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι νεκροί ζούσαν 
δηλαδή μαζί με τους ζωντανούς σε μια παράλληλη διάσταση.

Μπροστά μας απλωνόταν το βάραθρο του Colca Canyon με τον ποταμό Rio Colca 
να το διασχίζει θολός, 2.000 μέτρα κάτω από τα πόδια μας, και απέναντί μας 3.000 
μέτρα πιο ψηλά, άστραφταν οι χιονισμένες κορυφές του Nevado Mismi (5.597 μ.). 
Οι  κόνδορες άπλωσαν νωχελικά τα τεράστια φτερά τους στον ήλιο, ανιχνεύοντας 
παράλληλα τα ανοδικά ρεύματα ζεστού αέρα που άρχισαν να ανεβαίνουν από το βαθύ 
φαράγγι. Δεν χρειάστηκε να περιμένουμε πολύ και ένας από τους γίγαντες των αιθέ-
ρων ξεκίνησε την διερευνητική πτήση πάνω από το φαράγγι. Σε λίγο τον ακολούθησε 
και δεύτερος, ακόμη πιο μεγάλος και το συντονισμένο κυκλικό πέρασμά τους, πάνω 
από τα κεφάλια μας, μου θύμισε αργόσυρτο, τελετουργικό, σιωπηλό και βαρύ ζεϊμπέ-
κικο σε εννέα όγδοα.  
Αποχαιρετήσαμε τους ιπτάμενους κολοσσούς και συνεχίσαμε για  την Cabanaconde. 
Στη θέση San Miguel, με την πανοραμική θέα στο φαράγγι, συναντήσαμε την αφε-
τηρία του μονοπατιού. Μας ενέταξαν σε μια πολυεθνική ομάδα δώδεκα ατόμων και 
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εκεί γνωρίσαμε τον οδηγό που θα μας συντρόφευε στη διήμερη πορεία μας. Ο Edgar 
Almiron Alferez, όχι πάνω από 25 ετών και με ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα, ήταν 
ένας βραχύσωμος, μυώδης και συμπαθής ερυθρόδερμος κέτσουα (γνήσιος απόγονος 
των Ίνκας), περήφανος για τις ρίζες του και μύστης της πανάρχαιας φιλοσοφίας της 
φυλής του. Κατηφορίσαμε μέσα στη λιακάδα το αρχαίο μονοπάτι με τους ανθισμένους 
θάμνους, τους ψηλούς κάκτους και τις φορτωμένες με κατακόκκινα σύκα φραγκοσυ-
κιές και γρήγορα βυθιστήκαμε στο στενό φαράγγι. Το μονοπάτι, φαρδύ και ήπιο δεν 
μας δυσκόλεψε καθόλου, εκτός από μερικά γλιστρήματα στις χαλαρές πέτρες που κυ-
λούσαν κάτω από τα πόδια μας. 
Ο Rio Colca έτρεχε ορμητικός από τους αρχέγονους παγετώνες της Imata, της ψη-
λότερης πόλης του Περού κτισμένης σε υψόμετρο 4.400 μέτρων, για να χυθεί στον 
Ειρηνικό σαν Rio Camana, χαράζοντας στο διάβα του το μήκους 150 χλμ. φαράγγι. 
Μετά από 3 ώρες συνεχούς κατάβασης, φθάσαμε στον πάτο του φαραγγιού και ακο-
λούθησε η προβλεπόμενη στάση στην πεζογέφυρα (Qullqa στα κέτσουα) που ζεύει το 
άγριο ποτάμι. Το όνομά της το οφείλει στις πολλές αποθήκες τροφίμων (qullqas) που 
υπήρχαν διάσπαρτες στην κοιλάδα.  

Οι κέτσουα ονόμαζαν Qullqa κυρίως τον αστερισμό των Πλειάδων και η θεά Qullqa 
Inca ήταν η ουράνια Μητέρα, προστάτιδα των γήινων πραγμάτων. Επίσης qullqas 
λέγανε τις πέτρινες αποθήκες τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης που κα-
τασκεύαζαν κατά μήκους του εκτεταμένου πεζοπορικού δικτύου που διέτρεχε την 
απέραντη αυτοκρατορία τους (η έκταση της αυτοκρατορίας των Ίνκας όταν ήλθαν 
οι ισπανοί στην Αμερική ήταν ίση με όλη την Ευρώπη). Είναι αξιοσημείωτο ότι το 

Κατεβαίνοντας το φαράγγι.
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οδικό δίκτυο της αυτοκρατορίας έφθανε τα 40.000 χιλιόμετρα, όση και η περίμετρος 
της γης. Τα qullqas κατασκευάζονταν σε απόσταση 25 περίπου χλμ. το ένα από το 
άλλο, που αντιστοιχούσε σε πορεία μιας μέρας. Σε αυτά αποθήκευαν τρόφιμα, ρουχισμό 
και όπλα  για τις ανάγκες του στρατού, των αξιωματούχων αλλά και του πληθυσμού 
σε περιόδους σιτοδείας. Η οικονομία της αυτοκρατορίας των Ίνκας ήταν σε μεγάλο 
βαθμό αναδιανεμητική. Δεν διέθεταν νόμισμα και το οικονομικό τους σύστημα 
βασιζόταν περισσότερο στην παραγωγή, την αποθήκευση και διανομή των τρο-
φών και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, και λιγότερο στην ανταλλαγή προϊόντων 
μέσω των αγορών. Σύμφωνα με το σύστημά τους που λεγόταν «mit’a», οι πολίτες 
υποχρεώνονταν να συνεισφέρουν με κάθε είδους εργασία στην αυτοκρατορία ενώ 
τα προϊόντα της  παραγωγής τους, γεωργικά, κλωστοϋφαντικά, βιοτεχνικά ή άλλα 
αγαθά, αποθηκεύονταν από το κράτος στα qullqas και διανέμονταν ανάλογα με τις 
ανάγκες. 

Η θερμοκρασία είχε ανεβεί τουλάχιστον κατά 100 C από ότι ήταν στην κορυφή του 
φαραγγιού και η υγρή, από το ποτάμι που άφριζε, ατμόσφαιρα είχε γίνει βαριά και 
αποπνικτική. Τα ρούχα κολλούσαν επάνω μας και το νερό στα παγούρια άρχισε να 
στερεύει. Στην απέναντι πλευρά του ποταμιού, το μονοπάτι ανηφόριζε απότομα στην 
πλαγιά του Nevado Mismi. Κολλημένα πάνω του σαν πεταλίδες βρίσκονταν τα χω-
ριά του φαραγγιού. Εδώ ζούσε η φυλή των Cabanas ενώ οι Κέτσουα εμφανίστηκαν 
μόλις τον 14ο αι. Οι  Cabanas ενσωματώθηκαν στην αυτοκρατορία των Ίνκας μέσω 
γάμων και αποδοχής της θεϊκής υπόστασης του αυτοκράτορα Inca που θεωρείτο 
απευθείας απόγονος του Ίντι, δηλ. του θεού Ήλιου. Μιλούσαν τα κέτσουα και ζούσαν 
μέσα στο φαράγγι καλλιεργώντας ως επί το πλείστον καλαμπόκι. Στο τέρμα της από-

ο ορμητικός Rio Colca στο βάθος του φαραγγιού.



τομης ανηφόρας μάς περίμενε, σε ένα πρόχειρο χορταρένιο κιόσκι, μια γριά ντυμένη 
με την παραδοσιακή φορεσιά και το χαρακτηριστικό καπέλο των  Cabanas. Ο πάγκος 
της ήταν φορτωμένος με λογιών-λογιών εξωτικά φρούτα, τα περισσότερα άγνωστα σε 
μας, που μας υπόσχονταν δροσιά και δύναμη. Ότι πάρουμε 1 σόλ (μισό ευρώ). Σε μια 
ώρα περίπου βρεθήκαμε να περπατάμε ανάμεσα σε μπαχτσέδες και οσμιστήκαμε το 
χωριό San Juan de Chuccho, όπου μας περίμενε το μεσημεριανό μας. Πεινούσαμε 
σαν πούμα και τιμήσαμε δεόντως το τοπικό λιτό πιάτο με το λιγοστό κρέας και τα 
πολλά λαχανικά. Εδώ καταλύουν όσοι πραγματοποιούν το trekking σε τρεις μέρες, το 
λεγόμενο “el classico”. Εμείς λόγω έλλειψης χρόνου επιλέξαμε τη διήμερη εναλλα-
κτική πορεία και συνεχίσαμε ανηφορικά με τελικό προορισμό της ημέρας την όαση 
Sangalle. Ξαφνικά ο Έντι σταμάτησε μπροστά σε έναν μαδημένο θάμνο. Σπάζοντας 
ένα κλαδί του, έτρεξε από μέσα πηχτό γάλα που μας εξήγησε ότι είναι μια από τις πιο 
τοξικές ουσίες του Περού. «Το φυτό λέγεται Jatupa και μόνο η απλή επαφή με το γάλα 
του, σημαδεύει το δέρμα για μια ζωή» μας είπε και μας έδειξε κάποια σημάδια, σαν 
παλιό έγκαυμα, στο δεξί του μπράτσο που είχε αποκτήσει όταν ήταν παιδί. Κατηφο-
ρίζοντας για να περάσουμε το ποτάμι απέναντι για δεύτερη φορά, ο Έντι μας έδειξε 
κάποιες λευκές κηλίδες πάνω στα σαρκώδη φύλλα μιας φραγκοσυκιάς. Επρόκειτο για 
τα Dactylopius coccus, τα μικρά ζωύφια που αν τα συνθλίψεις στην παλάμη σου 
βγάζουν ένα έντονο κόκκινο χρώμα (κοχενίλη) που χρησιμοποιείται στη βαφή νη-
μάτων, στη κοσμητική, στη ζαχαροπλαστική, ακόμη και στο βάψιμο των γυναικείων 
χειλιών. Διασχίσαμε και πάλι τον Rio Colca πάνω από την ξύλινη πεζογέφυρα Cin-
kumayu και ανηφορίσαμε για τα χωριά Coshnirwa και Malata. Τα σπίτια ήσαν 
σχεδόν όλα πλινθόκτιστα, με υποτυπώδη κουφώματα (πολλά είχαν τα τζάμια σταθερά, 

Όλα τα εξωτικά φρούτα των Άνδεων. Ότι πάρεις ένα σολ.
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Γνωριμία με τα αλάνια του χωριού Malata.

στηριγμένα με τσιμέντο, στους εξωτερικούς χωμάτινους τοίχους μόνο για φωτισμό) 
και κυματιστές λαμαρίνες στη στέγη. Στην πλατεία της Malata ο Έντι μας έδειξε με 
καμάρι το μικρό ισόγειο κτίσμα που χρησίμευε σαν δημοτικό σχολείο. «Εδώ και δυο 
χρόνια τα παιδιά στα σχολεία διδάσκονται παράλληλα με τα ισπανικά και τα κέτσουα 
πράγμα που σφυρηλατεί την εθνική τους συνείδηση και τη σχέση τους με τους ένδο-
ξους προγόνους μας», μας εξήγησε. Λίγα μέτρα παραπέρα είχαν σφάξει κάτω από ένα 
δένδρο μια δαμάλα και την έγδερναν πάνω στο ματωμένο, χορταριασμένο χώμα. Έως 
πριν από λίγα χρόνια τα χωριά αυτά ζούσαν τελείως απομονωμένα και ξεχασμένα, 
όμως εδώ και δυο χρόνια μαζί με το σχολείο ήρθε και ο δρόμος, έστω και χωμάτινος 
και μαζί του ήρθε και το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Κατηφορίσαμε για πολλοστή φορά προς το ποτάμι και η θέα στο φαράγγι ήταν εκπλη-
κτική. Ο ήλιος είχε κρυφτεί πίσω από τα βουνά όταν μέσα στο λυκόφως αντικρίσαμε, 
στην απέναντι κάθετη κόψη, έναν πανέμορφο καταρράκτη. Το νερό ανάβλυζε άφθονο 
από τον ηφαιστειογενή βράχο και έσκαγε μέσα στο ποτάμι. Γύρω του η καταπράσινη 
φύση οργίαζε, με φοίνικες, ανθισμένους θάμνους και καταρριχόμενα κισσοειδή που 
ανταγωνίζονταν σε μήκος το ίδιο τον καταρράκτη. Περάσαμε απέναντι και ανηφο-
ρίσαμε για την όαση Sangalle, που ξεχώριζε στο ξερό τοπίο. Είχε πια σκοτεινιάσει 
για τα καλά όταν μπήκαμε στο στενό μονοπάτι, ανάμεσα στους μπαχτσέδες και τους 
ξενώνες που περίμεναν τους τουρίστες της περιπέτειας. Ο δικός μας ξενώνας είχε 
πισίνα, ενταγμένη σε βράχια, και το απλό δωμάτιο με το χωμάτινο πάτωμα και τη 
λαμαρινοσκεπή διέθετε μπάνιο που οι δυο πλευρές του ήταν βράχος. Μετά την απα-
ραίτητη βουτιά στην πισίνα παίξαμε λίγη μπάλα στο λυκόφως μέχρι να μας φωνάξουν 
για φαγητό. Θες το φαγητό, θες η μπύρα, θες το ξενύχτι της προηγούμενης σε συνδυα-
σμό με τη μακριά πορεία της σημερινής μέρας, γρήγορα παραδοθήκαμε στην αγκαλιά 
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του Μορφέα. Πόσο μάλλον που την επομένη θα έπρεπε να ξυπνήσουμε στις τρεις. 
Ξύπνησα με πόνους στα κόκκαλα από την υγρασία της νύχτας και την ταλαιπωρία 
των προηγούμενων ημερών. Ελλείψει ηλεκτρικού άναψα τον φακό κεφαλής και έριξα 
γρήγορα τα πράγματα κουβάρι στο σακίδιο. Έπρεπε να ξεκινήσουμε στις 3.30 για την 
απότομη ανάβαση, καθώς αν να μας έπιανε ο ήλιος μέσα στο φαράγγι θα ζούσαμε την 
κόλαση. Το μονοπάτι φωτιζόταν από δεκάδες φακούς κεφαλής που κινούνταν αργά 
σαν φωσφορίζουσες κάμπιες στο φιδωτό μονοπάτι. Στο πρώτο κιόλας τέταρτο της 
ώρας είχα ζεσταθεί και οι πόνοι εξαφανίστηκαν. Το μονοπάτι όμως ήταν ένα ατέλειω-
το ντερέκι με μεγάλη κλίση που το δυσκόλευε ακόμη περισσότερο η νυχτερινή πορεία. 
Ο Έντι έκανε συχνές στάσεις για να δώσει ανάσες στην πολυεθνική μας ομάδα, αλλά 
βλέποντας την αδημονία της δικής μας, μάς απελευθέρωσε από το υπόλοιπο γκρουπ 
και φύγαμε μπροστά. Τώρα κινούμασταν πιο άνετα στο δικό μας ρυθμό απολαμβάνο-
ντας την ησυχία της νύχτας. Σύντομα γλυκοχάραξε και οι ίσκιοι άρχισαν να ξεφτίζουν 
και να πέφτουν στο βάθος του φαραγγιού. Το θέαμα ήταν φανταστικό. Η όαση, κάτω 
μας, απομακρυνόταν αργά και πλέον μας περικύκλωναν τεράστιοι κάκτοι και θάμνοι 
με άπειρα λουλούδια σε όλα τα χρώματα της ίριδας. Μας προσπέρασαν μερικά μου-
λάρια με αναβάτες νεαρούς τουρίστες που προτίμησαν την ευκολία του υποζυγίου 
από την καταπόνηση της ατέλειωτης ανηφόρας. «Πρόβλημά τους» σκέφτηκα και τους 
καλημέρισα ευχαριστημένος που δεν βρισκόμουν στη θέση τους. Το χείλος του φα-
ραγγιού φάνηκε στεφανωμένο από μια συστάδα πανύψηλων ευκαλύπτων. Από τότε 
που εισήχθησαν οι ευκάλυπτοι από την Αυστραλία, ήρθαν και προσαρμόστηκαν τόσο 
καλά στα υψίπεδα των Άνδεων που κυριάρχησαν με το μέγεθός τους στο γενικά θα-
μνώδες τοπίο.  
Βγήκαμε από το φαράγγι σε δυόμισι ώρες, καλύπτοντας 1.200 μέτρα υψομετρικής 

το χωριό Όαση όπου θα διανυκτερεύσουμε.
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διαφοράς, και απολαύσαμε από την περίοπτη θέση «Mirador Achachiua» για τε-
λευταία φορά το Colca canyon. Τώρα πια περπατούσαμε σε ομαλό μονοπάτι και μας 
έμενε μισή ώρα δρόμος ως το χωριό Cabanaconde. Το χωριό των 3.000 κατοίκων 
βρίσκεται σε υψόμετρο 3.278 μέτρων και είναι γνωστό για τη μοναδική και νοστιμό-
τατη ποικιλία καλαμποκιού «Cabanita». Εδώ αξίζει να ενημερωθούμε για την παρά-
ξενη λαογραφική ιστορία αυτού του τόπου. 

Στο οροπέδιο γύρω από το Colca canyon ζούσαν από αρχαιοτάτων χρόνων δυο 
ανταγωνιστικές φυλές. Ήσαν τέτοια η έχθρα μεταξύ τους που δεν κατάφεραν ποτέ 
να συμβιώσουν αρμονικά. Στα χαμηλά της κοιλάδας, δηλ. μέσα στο φαράγγι, ζούσαν 
οι Cabanas που ασχολούνταν περισσότερο με τη γεωργία και κυρίως την καλ-
λιέργεια  του καλαμποκιού. Ψηλά στο οροπέδιο, πάνω από το φαράγγι, ζούσαν οι 
Collaguas που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και εξέτρεφαν αλπακά. Οι μεν 
Cabanas μιλούσαν τα κέτσουα, οι δε Collaguas μιλούσαν τα Aymara. Και οι δυο 
αυτές διαφορετικές εθνοτικές ομάδες σημάδευαν η καθεμιά τα μέλη της φυλής της 
παραμορφώνοντας τα κεφάλια των νηπίων, επιδένοντάς τα με υφασμάτινες ται-
νίες και ξύλινους νάρθηκες, μέχρις ότου αυτή η παραμόρφωση καταστεί μόνιμη. 
Ανθρωπολόγοι ερευνώντας κρανία των δυο γειτονικών φυλών που βρέθηκαν σε 
ανασκαφές, διαπίστωσαν ότι οι μεν Cabanas έδιναν στα κρανία σχήμα με επιμή-
κυνση προς τα πίσω, οι δε Collaguas σχήμα κώνου με επιμήκυνση προς τα επάνω 
(δολιχοκέφαλοι). 
Το έθιμο αυτό το εξάλειψαν οι Ισπανοί μέσα από τον προσηλυτισμό των ιθαγενών 
στη νέα  θρησκεία, τον καθολικισμό, και έκτοτε οι δυο φυλές φροντίζουν να ξεχωρί-

Νυχτερινή ανάβαση του φαραγγιού.
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το μονοπάτι κατάσπαρτο από άγνωστα άνθη.
Με το χάραμα στα μέσα της ανάβασης.
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τα άγρια Vicunias βόσκουν πάντα σε ετοιμότητα.
τα ήμερα αλπάκα έτοιμα για κούρεμα.
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ζουν μεταξύ τους από τα διαφορετικά γραφικά πολύχρωμα καπέλα και την ιδιαίτε-
ρη φορεσιά των γυναικών τους που εξακολουθούν να φορούν καθημερινά. Σήμερα 
πλέον τα ταμπού έχουν πέσει και πραγματοποιούνται ακόμη και γάμοι ανάμεσα 
στις φυλές, πράγμα που παλαιότερα ήταν αδιανόητο. Τα παιδιά όμως ανήκουν πάντα στη 
φυλή που ανήκουν οι μητέρες τους. 

Στις εισόδους των πανδοχείων του Cabanaconde κυμάτιζαν πολύχρωμες σημαίες 
με οριζόντιες ρίγες στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Ο νους μου πήγε αμέσως στη 
σημαία του κινήματος ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι και Τρανς). Ο 
Έντι είδε την έκπληξή μου και γέλασε. Η σημαία αυτή μου εξήγησε είναι η απλοποι-
ημένη εκδοχή της Wiphala, του εμβλήματος του οίκου των Ίνκα, που σήμερα χρησι-
μοποιείται από τους Κέτσουα στο Κούσκο και τους Αϋμάρα. Η διαφορά ανάμεσα στις 
δυο σημαίες είναι ότι αυτή των ΛΟΑΤ που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1978 έχει 
έξι χρώματα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο μπλε και μωβ), ενώ η Wiphala 
είναι προκολομβιανή (15ος αι.) και έχει επτά χρώματα (φέρει τα ίδια με την ΛΟΑΤ συν 
ένα ανοιχτό μωβ). Θα πρέπει κανείς να μετρά τις ρίγες για να τις ξεχωρίζει.   
Η ενός αβγού ομελέτα στο Cabanaconde ήταν το πρώτο πιάτο της ημέρας και όπως 
ήταν φυσικό μετά από τόσες ώρες πορείας μου φάνηκε πεντανόστιμη.  Ηφαίστεια 
δίχως ιαματικές πηγές δεν γίνεται. Έτσι και εμείς κουράραμε τα ταλαιπωρημένα 
κορμιά μας  σε μια από αυτές. Το θειούχο νερό τους, με τη χαρακτηριστική κιτρινωπή 
απόχρωση, κύλαγε καυτό από το βουνό και δίπλα μας βούιζε το παγωμένο ποτάμι. 
Χαλαρώσαμε στριμωγμένοι στις χαβούζες κάτω από πάνινες τέντες που μας σκίαζαν 
τον ήλιο που τώρα, περασμένες 10, έκαιγε στο οροπέδιο των 4.000 μέτρων. 
Στον ερχομό μας, την προηγούμενη μέρα, περάσαμε το οροπέδιο νύχτα και μισο-
κοιμισμένοι. Στην επιστροφή, με το φως της μέρας, όλα φαίνονταν διαφορετικά και 
πολύ πιο ενδιαφέροντα. Ταξιδεύαμε στην κοιλάδα περιτριγυρισμένοι από θεόρατα 
ηφαίστεια με τις χιονισμένες κορυφές τους να εξοστρακίζουν τις ακτίνες του λαμπρού 
ήλιου και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ραγδαία. Για να βγούμε από το οροπέδιο, 
έπρεπε να ανέβουμε στο πέρασμα “Paso de Patopampa” στα 4.910 μέτρα με κατα-
πληκτική θέα στα γύρω βουνά. Όμως ο καιρός άλλαξε απότομα και φτάνοντας στο 
πέρασμα ήρθαμε αντιμέτωποι με πυκνή ομίχλη και τσουχτερό κρύο. Ακόμη και οι 
ελάχιστες γυναίκες Collaguas που πουλούσαν χειροτεχνήματα στους τουρίστες, τυ-
λιγμένες στις παραδοσιακές φορεσιές τους, παρέμεναν κουβαριασμένες στο απάγκιο 
των βράχων και μουδιασμένες από το κρύο αδιαφορούσαν για την παρουσία μας.
Από την άλλη πλευρά του Paso de Patopampa ο καιρός άνοιξε και πάλι και εμπρός 
μας απλώθηκε μια μουλιασμένη pampa (πεδιάδα) με χαμηλή βλάστηση. Σταματή-
σαμε για να παρατηρήσουμε τα δασύτριχα αλπακά που αμέριμνα έβοσκαν δίπλα μας 
σε μικρά κοπάδια. Λίγο πιο πέρα γοργοπόδαρα άγρια “vicunias” πιο ανήσυχα και 
νευρικά κρατούσαν απόσταση ασφαλείας από εμάς. Τα μακρόλαιμα βικούνιας ζουν 
αποκλειστικά στις Άνδεις και σε υψόμετρο ανάμεσα στα 3.500 και 5.500 μέτρα. Φθά-
νουν σε βάρος τα 50 κιλά και μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα ως 85 χλμ. την ώρα. 
Στο φτωχό σε βλάστηση έδαφος είχα την ευκαιρία να παρατηρήσω ένα από τα πιο 
παράξενα φυτά των Άνδεων, τη Jaretta. Πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό αειθαλές 
φυτό, που αναπτύσσεται σε μεγάλες αποικίες και μοιάζει σαν ένα παχύ πράσινο χαλί. 
Ζει ως και 3.000 χρόνια και απαντάται μόνο στις Άνδεις. Έχει βραχεία ανάπτυξη που 
δεν ξεπερνά τα 15 χιλιοστά τον χρόνο.
Στο βάθος του ορίζοντα ορθώνεται το επιβλητικό Nevado Ampato στα 6.288 μέτρα. 
Εκεί βρέθηκε η περίφημη «Παρθένα των πάγων», η μούμια η οποία εκτίθεται σήμερα 
σε ιδιαίτερο για αυτή μουσείο στην Αρεκίπα, στο Museo Santuarios Andinos. 
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Το 1992 ο αναρριχητής Miguel Zarate, κοντά στην παγωμένη κορυφή του Αμπά-
το, ανακάλυψε τα παράξενα υπολείμματα ξύλινου φέρετρου. Τρία χρόνια μετά, τον 
Σεπτέμβριο του 1995, οδήγησε τον Γερμανό αρχαιολόγο Γιόχαν Ράινχαρντ στον 
χώρο των υπολειμμάτων και σκάβοντας στον πάγο ανακάλυψαν το σώμα ενός κο-
ριτσιού τυλιγμένο και δεμένο σε υφάσματα μαζί με κάποια κτερίσματα και προσφο-
ρές. Οι πάγοι συντήρησαν το 12χρονο κορίτσι για 500 χρόνια σε πολύ καλή κατάστα-
ση. Η βαθιά πληγή στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού της προήλθε από κτύπημα με 
αμβλύ όργανο (ξύλινο ρόπαλο) που προκάλεσε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία 
και μετατόπιση εγκεφάλου. Τα κτερίσματα και οι προσφορές ενισχύουν την άποψη 
ότι το κοριτσάκι οδηγήθηκε στην απρόσιτη κορυφή και θυσιάστηκε για να εξευμε-
νισθούν οι χθόνιοι θεοί των Ίνκας που έσειαν τη γη και ξερνούσαν καπνό και λάβα 
από τα έγκατά της. Οι επιστήμονες προσδιορίζουν το γεγονός της θυσίας ανάμεσα 
στο 1440 και το 1450 μ. Χ. Η μούμια μεταφέρθηκε στην Arequipa και έγινε γνω-
στή σαν «Χουανίτα, η παρθένα των πάγων». Έκτοτε ήρθαν στην επιφάνεια πάνω 
από 25 παρόμοιες περιπτώσεις θυσιών μικρών παιδιών σε κορυφές των Άνδεων. 
Η προσφορά μικρών παρθένων  ήταν η υπέρτατη θυσία των Ίνκας για να εξευμε-
νίσουν τους θεούς τους. 
Έτσι καταρρίφθηκε ο μύθος σχετικά με τα ήθη και έθιμα των Ίνκας, που αφορούσαν 
τις ανθρωποθυσίες. Για πολλά χρόνια οι ντόπιοι ξεναγοί, λόγω μιας ανόητης 
και αδικαιολόγητης ντροπής, διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους πως οι μακρινοί τους 
πρόγονοι σε αντίθεση με τους άλλους προκολομβιανούς λαούς (Αζτέκους, Μάγια 
κ.ά.), δεν θυσίαζαν ανθρώπους στους θεούς τους, παρά μόνο ζώα.

Επιστρέψαμε, απόγευμα πια, στην Arequipa και μετά από ένα γρήγορο μπάνιο στο 
ξενοδοχείο, φθάσαμε ασθμαίνοντας στον σταθμό των υπερπολυτελών λεωφορείων 
της “Cruz del Sur” (Σταυρός του Νότου). Το διώροφο λεωφορείο με τις άνετες θέ-
σεις-ξαπλώστρες θα μας ταξιδέψει όλη τη νύχτα και αργά το πρωί θα είμαστε στον 
Ειρηνικό ωκεανό, στα ίχνη της φυλής των Νάζκα.

Στο Paso de Patopampa στα 4.910 μέτρα.
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Σκόρπιες σκέψεις που 
ενωθήκαν και γίναν άρθρο 

Τι είναι η αναρρίχηση; 
Φαινομενικά είναι ένα ερώτημα που μπορεί 
να απαντηθεί εύκολα. 
Μπορούμε να πούμε πως αναρρίχηση είναι 
η προώθηση στο βράχο χρησιμοποιώντας τα 
χέρια και τα πόδια μας, εκμεταλλευόμενοι το 
φυσικό ανάγλυφο του βράχου και χρησιμο-
ποιώντας εξοπλισμό μόνο για την ασφάλεια 
μας. Με αυτόν τον ορισμό θα μπορούσαμε 
απλά και περιληπτικά, να δώσουμε σε κά-
ποιον που δεν ασχολείται με το αντικείμε-
νο να καταλάβει τι είναι. Οπότε το άρθρο θα 
μπορούσε να τελειώσει εδώ κι εγώ να σταμα-
τήσω να γράφω.

Είναι όμως έτσι; 
Ο ορισμός που δόθηκε πριν είναι καθαρά 
τεχνικός. Κάποιος θα μπορούσε να συμπλη-
ρώσει πως είναι ένα άθλημα η ένα χόμπι 
που γυμνάζει μυαλό και σώμα. Ναι ...είναι 
κι αυτό. Μήπως για να καταλάβει κάποιος 
πραγματικά τι είναι η αναρρίχηση θα έπρεπε 
να τη δοκιμάσει; Ίσως και πάλι όμως δεν θα 
υπήρχε ξεκάθαρος ορισμός, γιατί για τον κα-
θένα ξεχωριστά μπορεί να σημαίνει πολλά και 
διαφορετικά πράγματα.
Όταν προσπαθώ κι εγώ ο  ίδιος να ορίσω τι 
ακριβώς είναι, μέσα στο κεφάλι μου περνούν 
εικόνες, ήχοι, τοπία, πρόσωπα, διαδρομές, 

ΚΕΙΜΕΝΟ : Νίκος Κοντός

Η Στιβακταράκη χριστίνα σε ραπέλ πάνω από τον αλιάκμονα στο αναρριχητικό πεδίο 
Ν. Πιττούλιας. Φωτο Βασίλης Ζαρζαβατσάκης.
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στιγμές. Προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά 
και να τα ταξινομήσω. Δεν γίνεται όμως, όλα 
είναι αλληλένδετα.
Θα μπορούσα να πω, πως για μένα η αναρ-
ρίχηση είναι ελευθερία. Εκείνο το απόλυτο 
αίσθημα ελευθερίας που σε κατακλύζει όταν 
βγαίνεις στην κορυφή μετά από ώρες. Εκεί-
νο που σε κάνει να νιώθεις δυνατός και πως 
μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.
Είναι τα βράδια γύρω απ τη φωτιά. Βράδια 
με  πειράγματα κι αστεία, με γέλια, μουσική 
κι αλκοόλ. Σιωπή όταν ο ‘’παλιός’’ αφηγείται  
ιστορίες, με άτομα και διαδρομές που γρά-
ψαν ιστορία στα βράχια.
Eίναι η τελευταία γουλιά νερό που σου δί-
νουν οι σχοινοσύντροφοι όταν ετοιμάζεσαι 
να μπεις στη δύσκολη σχοινιά και το φαγητό 
το βράδυ, που τρώνε όλοι απ’ το ίδιο κατσα-
ρολάκι. 
Είναι εκείνες οι στιγμές που το βουνό νομί-
ζεις πως σου μιλά..... κι οφείλεις να το ακού-
σεις. Η στιγμή που φτάνεις στα όριά σου. Τα 
δυο δευτερόλεπτα πριν την πτώση. Όπως 
είπε κι ο Γκαίτε “τα βουνά είναι σιωπηλοί 
δάσκαλοι για σιωπηλούς μαθητές”.
Είναι η προετοιμασία των υλικών πριν από 
μια μεγάλη διαδρομή και οι ατελείωτες συ-
νεννοήσεις. Ο ανήσυχος ύπνος το προηγού-
μενο βράδυ. Οι εικόνες που σου σκαν στο 
μυαλό μετά τον γυρισμό, όταν χαλαρώνεις, 
λίγο πριν κοιμηθείς.
Είναι η σχοινοσυντροφιά μες στη βροχή που 
κρυώνει, ανησυχεί και αστειεύεται ταυτόχρονα.
Είναι οι διαδρομές που κατάφερες να σκαρ-
φαλώσεις αλλά κι αυτές που γύρισες πίσω. Οι 
διαδρομές όπου όλα πήγαν καλά κι απροβλη-
μάτιστα ....αλλά κι αυτές που εξελίχθηκαν σε 
μια μικρή η μεγάλη περιπέτεια. Οι διαδρομές 

εκείνες που για σένα αγγίζουν τα όρια του 
μύθου και ονειρεύεσαι κάποια στιγμή να τις 
σκαρφαλώσεις.
Είναι  η  ανακούφιση όταν ακούς τον σχοι-
νοσύντροφο να φωνάζει ‘’ρελέ’’ κι ο τρόμος  
όταν φωνάζει ‘’πέτραααα’’. Ο ήχος του ανέ-
μου. Ο θόρυβος, σε κάθε κίνηση, των υλικών 
που κουβαλάς. Το ‘’κελάηδημα’’ του καρφιού 
στο βράχο, τα πιολέ και τα κραμπόν στον 
πάγο.
Αναρρίχηση είναι αυτό το απίστευτο δέσιμο, 
που πολλές φορές παραμένει για πάντα, σε 
άτομα που σκαρφαλώσαν μαζί κι ας περάσαν  
χρόνια. Μερικές φορές ίσως να υπάρχει ένα 
αόρατο σχοινί που δεν λύνεται ποτέ.... 
Μπορεί να πει κανείς πως αναρρίχηση είν’ 
η παρέα. Είν’ οι άνθρωποι. Αυτοί που σκαρ-
φαλώνεις και σκαρφάλωνες. Είναι  οι σχοι-
νοσύντροφοι κι οι σχοινοσυντρόφισσες που 
‘’φύγαν’’....
Αναρρίχηση είναι όλα αυτά που ανέφερα 
μαζί σαν σύνολο αλλά και το καθένα μόνο 
του με την δική του ξεχωριστή σημασία, μι-
κρή η μεγάλη.
Αν συνεχίσω να γράφω μπορώ να αναφέρω 
κι άλλα. Επιλέγω να σταματήσω εδώ. Με 
αυτό το κείμενο ίσως κάποιοι μπουν στο 
πνεύμα της αναρρίχησης. Κάποιοι άλλοι, πα-
λιοί και νέοι αναρριχητές, θα βρουν κάποια 
από αυτά που ανέφερα οικεία και θα χαμο-
γελούν διαβάζοντας αυτές τις γραμμές. Αυτό 
όμως που μ’ αρέσει είναι πως θα ’χουν πολλά 
δικά τους να συμπληρώσουν.

Αφιερωμένο σε όσους και όσες 
σκαρφαλώσαμε  μαζί.

Ραντεβού στα ψηλά, στα όμορφα και 
στα δύσκολα. 

Βαρδούσια.
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“Κόψη αετών“ (Ζηλνιά ολύμπου).
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1. 15-07-2018 Juta. Στους Γεωργιανούς Δολομίτες.
2. 18-07-2018 Γεωργία. Svaneti, με θέα την Ushba.
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3. 23-07-2018 Borjomi. Στη διάσχιση Likani - Khabiskhevi.
4. 26-08-2018 Σάμoς. Στη σπηλιά του Πυθαγόρα.
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5. 28-08-2018 Σάμος. Στην Παναγία την Μακρινή, στους πρόποδες του Κέρκη.
6. 28-08-2018 Σάμος. Από την Παναγία Μακρινή για την κορυφή Βίγλα.
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7. 28-08-2018 Σάμος. Στα βράχια του Κέρκη.
8. 28-08-2018 Σάμος. Στη ραχοκοκκαλιά του Κέρκη.
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9.    28-08-2018 Σάμος. Στην κορυφή Βίγλα του Κέρκη.
10.  28-08-2018 Σάμος. Κατεβαίνοντας από τον Κέρκη για τα Βοτσαλάκια.

9

10



ΤΕΥΧΟΣ 188, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 59

11. 28-08-2018 Σάμος. Στον προφήτη Ηλία του Κέρκη.
12. 09-09-2018 Πάικο. Στην κορυφή Γκόλα Τσούκα.
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1.  Όλυμπος. Στο πέρασμα του Γιώσου.
2.  Μετέωρα.
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3.  Μετέωρα. Μικρά τείχη.
4.  Άθως, Δυτική ορθοπλαγιά. Διαδρομή Κεντρικό Σπιρούνι 1400m V+. (Φωτ. Ν. Κοντός).
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5.  Βαρδούσια.
6.  Καταρράκτες Σιδηροκάστρου. Διαδρομή Δώρο της Ανατολής.
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7.  Όλυμπος. Ζηλνιά κλασσική.
8.  Ο Α. Σαχπαζίδης στη διαδρομή “Ηλιος Φεβρουαρίου V+160m” (Ζηλνιά Ολύμπου). 
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9.    Καϊσάς Αντώνης στη διαδρομή _Νεφέλη_ (Στεφάνι Ολύμπου).
10.  Στο φαράγγι της Κράστας. Διαδρομή Τσακ.
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