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τευχοσ 191 • ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Τρίμηνο περιοδικό του
Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών
Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ο.)

Εξώφυλλο τεύχους 191

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.).

Στην κόψη των Αετών, Ζηλνιά.
Φώτο, Θάνος Αμουτζιάς.

To Θεογέφυρο Zίτσας πριν
καταρρεύσει.

Οπισθόφυλλο

Γραφεία - Εντευκτήρια

Εκδότης - Υπεύθυνος

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

Αν. 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
Kοντός Νίκος
Βαχαρίδου Ελένη
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. 06 Απόκριες στη Θεσπρωτία
σελ. 18 Πάσχα στη Σύρο
σελ. 28 Σαξονική Πέρλα
σελ. 38 Μαρόκο
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

σελ. 56 Αναρριχητικές εξορμήσεις

ΣΤΗΛΕΣ Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

ΜΑΡΟΚΟ
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1

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

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

17/3/2019
24/3/2019
7/4/2019
14/4/2019
14/4/2019
21/4/2019
5/5/2019
12/5/2019
19/5/2019
9/6/2019
16/7/2019

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΟΙΤΗ
ΒΟΡΑΣ
ΟΡΒΗΛΟΣ
ΟΡΒΗΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΠΑΪΚΟ
ΚΕΡΚΙΝΗ
ΦΑΛΑΚΡΟ
ΠΙΕΡΙΑ
ΤΥΜΦΗ

ΚΛΕΦΤΟΒΡΥΣΗ
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΕΡΝΙΚ
ΤΣΟΛΙΑΣ
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ
ΚΙΤΡΟΣ
ΓΚΟΛΑ ΤΣΟΥΚΑ
ΠΑΛΙΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ
ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑ
ΓΚΑΜΗΛΑ

1510
2151
1749
2213
1890

1314
1358
1353
1537
1141

1647
1476
1631
1700
2497

723
1330
1370
1525
1246

22
12
17
14
14
19
12
29
12
16
34

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Διάσχιση

1
2

23/3/2019
25/3/2019

ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ
ΟΙΤΗ

ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ - ΙΣΩΜΑΤΑ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ (ΑΝΟΠΑΙΑ ΑΤΡΑΠΟΣ)
ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΥΠΑΤΗ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΗ - ΣΚΛΗΡΗ ΠΕΤΡΑ ΤΟΥΡΚΟΛΙΒΑΔΟ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΒΙΓΛΟΣΤΑΣΙ - ΠΩΣΕΙΔΩΝΙΑ
ΣΑ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΑΣΤΡΙ-ΠΛΑΤΥ ΒΟΥΝΙ-ΡΗΧΩΠΟ-ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΣ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ).
ΣΑ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΑΜΠΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ-ΑΚΡΩΤ. ΠΕΤΡΙΤΗΣ-ΑΚΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΓΡΙΑ ΣΠΗΛΙΑ-ΑΚΤΗ ΜΑΡΜΑΡΙ-ΣΥΡΙΓΓΑ-ΣΑ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΑ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΠΑΠΟΥΡΙ-ΠΛΑΤΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΒΩΛΑΚΑΣ-ΠΑΓΟΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ
ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ - ΓΚΟΛΑ ΤΣΟΥΚΑ - ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΙ - ΠΑΛΙΟ ΤΡΙΕΘΝΕΣ - ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ
ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ - ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ - ΒΩΛΑΚΑΣ
3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ - ΣΙΔΕΡΑΚΙ - ΣΙΑΜΠΑΝΙΤΣΑ
ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ - ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
ΚΑΠΕΣΟΒΟ - ΣΚΑΛΑ ΒΡΑΔΕΤΟΥ - ΜΠΕΛΟΗ
ΒΡΑΔΕΤΟ - ΛΟΥΤΣΑ ΡΟΜΠΟΖΗ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΡΑΚΑΣ - ΜΙΚΡΟ ΠΑΠΙΓΚΟ
ΚΑΠΕΣΟΒΟ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΚΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΒΙΤΣΑΣ - ΒΙΤΣΑ

3

31/3/2019

ΒΟΡΑΣ

4

27/4/2019

ΣΥΡΟΣ

5

28/4/2019

ΣΥΡΟΣ

6

29/4/2019

ΣΥΡΟΣ

7
8
9
10
11
12
13
14
15

29/4/2019
5/5/2019
12/5/2019
19/5/2019
26/5/2019
2/6/2019
15/6/2019
16/6/2019
17/6/2019

ΣΥΡΟΣ
ΠΑΪΚΟ
ΚΕΡΚΙΝΗ
ΦΑΛΑΚΡΟ
ΒΕΡΜΙΟ
ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ
ΤΥΜΦΗ
ΤΥΜΦΗ
ΤΥΜΦΗ

Ώρες

Άτομα

5
6

34
30

6

32

3

48

6

42

6

18

7
6
6
7
6
7
5
9
5

12
18
8
18
20
17
45
12
48

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

A/A

Ημερ/νία

Ήπειρος

Χώρα

1
2

16/3/2019
15/4/2019

ΑΦΡΙΚΗ
ΑΦΡΙΚΗ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΜΑΡΟΚΟ

Βουνό

Κορυφή

Υψομ

Υ.Δ.

Άτομα

ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ
ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΤΛΑΣ

URURU PEAK
JEBEL TUBKAL

5895
4167

3226
2367

1
8

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

2

A/A

Ημερ/νία

Ήπειρος

Χώρα

Βουνό

Κορυφή

Υψομ

1

23/3/2019

ΑΦΡΙΚΗ

ΜΑΡΟΚΟ

SARHRO

7

8

1

2

25/3/2019

ΑΦΡΙΚΗ

ΜΑΡΟΚΟ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΤΛΑΣ

AΪT ATA - TIOUIT - TAGDILT
EL KELAA M'GOUNA - TOURBIST
(ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ)

5

8

8

Ώρες

Άτομα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α Ημ/νία

Βούνο

Πεδίο

Διαδρομή

Υ.Δ.

1

9/3/2019

Μετέωρα

Δισκοπότηρο

Elertanz

130m

2

3/3/2019

Παγγαίο

Τρίκορφο

Εγκεφαλικό

240m

3

9/3/2019

Μετέωρα

Nordostweg

145m

V+

Χουρσουλίδης Α.- Καλέση Κ.

4

9/3/2019

Φύλακας του
Α.Πνεύματος
Prilep

Mah

6c

Ευαγγελοπούλου Νατάσα

5

17/3/2019

Όλυμπος

Ζηλνιά

Ταραντούλα-Κόψη Αετών

220m

VII-

Χατζηπούλιος Θ.-Πίτρης Ι.

6

17/3/2019

Όλυμπος

Ζηλνιά

Φουκώ

220m

7-

Μαρίνος Χ.-ΚαϊσάςΑ.

7

17/3/2019

Όλυμπος

Ζηλνιά

Φουκώ

220m

7-

Θεοδώτου Χ.-Παπαγεωργίου Δ.

8

17/3/2019

Όλυμπος

Ζηλνιά

Φουκώ

220 m

VII-

Καϊσάς Αντώνης-Μαρίνος Χρήστος

9

23/3/2019

Βίρος

Μικρός Βίρος

SUPERMAN

10m

7a

Βολυράκης Μιχάλης

10

24/3/2019

Βαρδούσια

Σκόρδα Πιτιμάλικου

Κεντρικό Λούκι

280m

II PD+

11

25/3/2019

Pinovo

Pinovo

ABSENT

3m

6B+

Βολυράκης Μιχάλης

12

31/3/2019

Βίρος

PRIVE

ΤΣΙΩΤΣΙΩΝΑΤΗ

15m

6a

Βολυράκης Μιχάλης

13

31/3/2019

Βίρος

PRIVE

ΚΑΜΠΙΩΝΑΤΗ

15m

6b

Βολυράκης Μιχάλης

14

31/3/2019

Βίρος

PRIVE

lick my bolts

15m

6b

Βολυράκης Μιχάλης

15

31/3/2019

Βίρος

PRIVE

Flying Fox

10m

6b

Βολυράκης Μιχάλης

16

31/3/2019

Βίρος

PRIVE

ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

15m

7a

Βολυράκης Μιχάλης

17

31/3/2019

Βίρος

PRIVE

ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΑΚΙΑΣ

15m

6b+/6c

Βολυράκης Μιχάλης

18

3/4/2019

Παγγαίο

Τρίκορφο

Παπατρέχας

180m

II+2

Κοντός Ν.,Κοντός Β., Πίτρης Γ.

19

13/4/2019

Βέροια

Νίκος Πιτούλιας

Mogolian Street 3R

60m

VI-

Κοντός Νίκος, Πίτρης Ιωάννης

20

20/4/2019

Βέροια

Νίκος Πιτούλιας

Καραγκιόζης

15m

VIII

Πίτρης Ιωάννης

21

21/4/2019

Βέρμιο

Φαράγγι Κράστας

90m

VI+

22

21/4/2019

Κράστα

90m

VI+

23

26/4/2019

Μετέωρα

ΧριστοπούλουΜπουντόλα
Πύργος Καστρακίου

Κοτσυφάκι+Τεό
Χριστόπουλος
Κοτσυφάκι+Τεό
Χριστόπουλος
Κόψη της Πίνδου

24

26/4/2019

Prilep

Kajmak

25

26/4/2019

Prilep

Cocoon

26

26/4/2019

Μετέωρα

Σουρλωτή

Μαύρο στο άσπρο

215m

27

28/4/2019

Μετέωρα

Άλυσσος

Σαξονική Πέρλα

160m

V+

Κοντός Νίκος, Ζαρζαβατσάκης Βασίλης

28

28/4/2019

Μετέωρα

Σουρλωτή

Σοφοκλή

180 m

VII

Καϊσας Αντώνης-Μαρίνος Χρήστος

29

18/5/2019

Βέρμιο

Φαράγγι Κράστας

Κόψη Μπουντόλα

160m

V+

Κοντός Νίκος, Μιμή Μανάρη

30

18/5/2019

Κράστα

Κράστα

Κοτσυφάκι

90m

VII

Πίτρης Ιωάννης-Ποτουρίδης Θανάσης

31

26/5/2019

Λεωνίδιο

Mars

Spiders from Mars

35m

VII

Πίτρης Ιωάννης

32

27/5/2019

Λεωνίδιο

Sabaton

Savra

15m

VII

Πίτρης Ιωάννης

33

28/5/2019

Λεωνίδιο

Sabaton

Angel Low

18m

VII

Πίτρης Ιωάννης

34

29/5/2019

Λεωνίδιο

Red Rock

Mignonette

180m

VI

Πίτρης Ι., Χλωρόπουλος Φ.

VIII

Πίτρης Ιωάννης

160m

35 ΤΕΥΧΟΣ
30/5/2019191,Λεωνίδιο
of Thrones - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Expect the Unexpert
ΙΟΥΛΙΟΣ -King
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2019 30m

Β.Δ.
VI-,A1

Σχοινοσυντροφιά
Χατζηπούλιος Θ.-Γκάλιος Γ.
Κοντός Νίκος, Γιάννης Πίτρης

Κοντός Ν., Μανάρη Ν., Κούγκας Γ.

V

Κοντός Νίκος, Γιάννης Πίτρης, Ζαρζαβατσάκης Βασίλης
Κοντός Νίκος,Πίτρης Ιωάννης,Ζαρζαβατσάκης Βασίλης
Κοντός Νίκος, Σκουτέλης Πάρης

6c

Ευαγγελοπούλου Νατάσα

7a

Ευαγγελοπούλου Νατάσα

VII-

Καϊσας Αντώνης-Μαρίνος Χρήστος

3

θερμά συλλυπητήρια
Βίκυ Κακαλιάντη
Χάσαμε τη Βίκυ, την αγαπημένη μας
Βίκυ, σα ψέματα μου φαίνεται, αλλά δυστυχώς είναι η οδυνηρή αλήθεια. Χρόνια ανεβοκατεβαίναμε μαζί στα βουνά,
πλουτίζαμε την ψυχή μας και τις αισθήσεις μας. Και τι δεν είδαμε και τι
δεν βιώσαμε και πάντα είχαμε να λέμε
και να λέμε μετά από κάθε καινούργια
ορειβατική εμπειρία.
Επειδή η ορειβασία είναι πολύ δύσκολο
άθλημα, εκεί φαίνεται πολύ καλά ποιος
είναι ο άλλος.
Πρόσχαρη, ομιλητική, γενναιόδωρη προς
τους άλλους. Πάντα γελαστή, ένας στενός φίλος, συν-ορειβάτης αποκαλούσε τη φωνή της βρυσούλα. Αλλά και
πολύ καλή φιλόλογος, με πάθος για
τη δουλειά της, με πολλή αγάπη για
την τέχνη, εξάλλου ήταν και έμπειρη
ζωγράφος.
Αγαπούσε τα ταξίδια και έκανε μερικά
πολύ σπουδαία ανά τον κόσμο.
Δυστυχώς η φθονερή Μοίρα, η επάρατος νόσος, δεν ήθελε να την αφήσει να
χαρεί και άλλο τη ζωή. Έτσι την πήρε
από κοντά μας ενώ ήταν τόσο νέα.
Και ενώ είχε να κάνει τόσα πολλά
πράγματα, πάλεψε γενναία με την αρρώστια. Μέχρι τέλους. Αλλά δεν ήταν
γραφτό να νικήσει.
Καλό κατευόδιο, αγαπημένη μας ΒΙΚΥ.
Θα σε αγαπούμε και θα σε θυμόμαστε,
σα να μην έλειψες ούτε μια στιγμή
από κοντά μας.
Η φίλη σου Σοφία,
αλλά και όλοι οι άλλοι, όσοι σε γνώρισαν και σε αγάπησαν.

ΔΥΟ ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΗΔΕΙΑ
Κακαλιάντη Βίκυ….. Ένα ονοματεπώνυμο
που είμαι σίγουρος ότι σε πολλούς «δεν
λέει τίποτα» διότι επρόκειτο για ένα άτομο που όσο υγίαινε, προσήρχετο στις εκδρομές χωρίς πολλά ταρατατζούμ. Κάναμε κάποια παρέα, διότι ήταν φιλόλογος,
όπως και οι γονείς μου. Τα τελευταία χρόνια είχα χάσει τα ίχνη της. Προ διετίας
την είχα δει στην πόλη και τρόμαξα να την
αναγνωρίσω. Εκείνη δεν μου απεκάλυψε
τίποτα. Εγώ σε μεταγενέστερο χρόνο, και
από άλλους, πληροφορήθηκα ότι είχε προσβληθεί από όγκο στον εγκέφαλο, είχε εγχειρισθεί στο εξωτερικό και ακολουθούσε
τώρα πρόγραμμα χημειοθεραπειών. Αντιμετώπισε με παρρησία και ηρωισμό την
κατάστασή της, διότι οι ήρωες δεν αναδεικνύονται μόνο στα πεδία των πολέμων.
«Έφυγε» στα 52 της. Αγαπούσε την ορειβασία και την ποδηλασία. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα που την σκεπάζει. Χλομιάζω, όταν
σκέφτομαι τη ΜΑΝΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ χαροκαμένη μητέρα της…..
Η ζωή όμως, και ευτυχώς, είναι μια συνεχής εναλλαγή ευχάριστων και δυσάρεστων στιγμών. Έτσι την βαριά ατμόσφαιρα από την απώλεια της Βίκυς ήλθαν να
απαλύνουν οι δύο απανωτοί γάμοι των
δύο παιδιών της οικογένειας Ψευτάκη.
Εύχομαι στα εγγόνια τού Βασίλη, δεν
χρειάζεται να γράψω το επώνυμο, βίον
ανθόσπαρτον.
Τάσος Καρεκλάς

Θερμά συλλυπητήρια επίσης και στην οικογένεια
του Δασκαλίδη Αλέξανδρου
Στις αρχές Απριλίου 2019 απεβίωσε ο Δασκαλίδης Αλέξανδρος, ένα από τα ιδρυτικά
μέλη του ΣΕΟ, με Αριθμό Μητρώου 2 και ημερομήνια εγγραφής 1/1/1957.
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Πολιτιστικά

ΒΡΑΔΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕΟ.
Από την εκδήλωση προς
τιμήν των αθλητών μας
στο εντευκτήριο του ΣΕΟ.

Από την ανάβαση των
μελών του ΣΕΟ Αλέξανδρου
Ουσταμπασίδη, Χρήστου
Δελίδη και Ζβετλάνας Γκαράν
στην κορυφή του Καυκάσου
Ελμπρούζ, στις 20-6-2019.

Νέα Μέλη
1.ΚΟΥΠΑΡΕΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2.ΓΑΚΟΥΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ
3.ΚΑΜΠΟΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
4.ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ
5.ΘΕΟΦΙΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
6.ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

7.ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ
8.ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΝΟΠΗ
9.ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ
10.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11. ΜΕΛΑΔΙΝΗ-ΚΑΒΑΖΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ
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Τα ερείπια
6 του Σαραγιού Ντίνο.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Απόκριες έχουν πάντα κάτι τις το ιδιαίτερο.
Από τη μια οι μέρες επιτρέπουν και ευνοούν τη
σκωπτική διάθεση και το ξεφάντωμα, πριν αρχίσουν οι γκρίζες μέρες της νηστείας του σώματος
και της ψυχής. Από την άλλη η Καθαρά Δευτέρα
απαιτεί κούλουμα, δηλ. λαγάνα (άζυμο άρτο), θαλασσινά, νηστίσιμα και ουζάκι, πράγματα που βρίσκει κανείς πιο εύκολα σε παραλίες.

Απόκριες στη Θεσπρωτία
Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος

Διόλου τυχαία λοιπόν που ο ΣΕΟ επέλεξε την
«προσφυγομάνα» Ηγουμενίτσα, για το τριήμερο
των Αποκριών, στις ακτές του Ιονίου. Ήταν ένα
χωριουδάκι στις αρχές του αιώνα που είχε όμως
την τύχη να εμπλουτιστεί με πολλούς Έλληνες
πρόσφυγες μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα έχει αναδειχθεί σ' ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας.

Τ

ο πρωί του Σαββάτου αφήσαμε στα
Γιάννενα την Εγνατία και πήραμε
τον παλιό δρόμο για την Ηγουμενίτσα. Στο ύψος του Σουλόπουλου
στρίψαμε δεξιά, σε ασυντήρητο ασφαλτόδρομο που λίγο πριν την Αετόπετρα ένα
μεγάλο κομμάτι του είχε πέσει στην πλαγιά λόγω κατολίσθησης που προκάλεσαν
οι πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις. Ο παρακαμπτήριος, πρόχειρος χωματόδρομος, ήταν ένα δυνατό crash test
για το πενηντάρι λεωφορείο μας.
Μετά την Αετόπετρα συναντάμε επιτέλους τον ανηφορικό χωματόδρομο που

οδηγεί στο σημερινό και πρώτο στόχο
της εξόρμησής μας τον Κασιδιάρη.
Ο Κασιδιάρης που στα σλαβικά λεγόταν
Σιούτιστα, δηλ. «κατσίκα δίχως κέρατα»
είναι ένα σχετικά μέτριο, επίμηκες βουνό με χαμηλή βλάστηση, που εκτείνεται
από το Κεράσοβο στα βορειοδυτικά ως
το Σουλόπουλο στα νοτιοανατολικά, με
μήκος 23 χλμ. και πλάτος μόλις 2 χλμ.
Ανάμεσα στις κοιλάδες του Καλαμά και
του Γυφτοπόταμου, θυμίζει ράχη προϊστορικού τέρατος με αλυσιδωτές κορυφές από τα 1.100 ως την υψηλότερη στα
1.329 μέτρα.
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Ξεκινήσαμε να βαδίζουμε στον ανηφορικό χωματόδρομο, ανακουφισμένοι
που επιτέλους θα ξεμουδιάζαμε από την
τετράωρη ακινησία στα καθίσματα του
λεωφορείου, και στο ενάμισι χιλιόμετρο
μπήκαμε δεξιά στο γνωστό για τους παλιούς μονοπάτι που προσωρινά κατηφόριζε ελαφρά. Γρήγορα όμως μας περίμενε
μια δυσάρεστη έκπληξη. Ένας φαρδύς
χωματόδρομος εμφανίστηκε στη ράχη
του Κασιδιάρη εκεί που παλιά ανεβοκατέβαινε το μονοπάτι. Μάταια το αναζητούσαμε, ο δρόμος το είχε κυριολεκτικά
κουρελιάσει. Το χειρότερο ήταν ότι οι
κορφές της ράχης είχαν ισοπεδωθεί για
να κατασκευασθούν τεράστιοι κύλινδροι
από ατσάλι και μπετόν, οι θεμελιώσεις
δηλαδή για να στηθούν επάνω τους οι
προκατασκευασμένες κολώνες με τις έλικες των ανεμογεννητριών. Ένα αιολικό
πάρκο γεννιόταν μπροστά μας και ένα
όμορφο βουνό σακατευόταν.
Παρ’ όλα αυτά, φτάσαμε στην κορυφή
του Κασιδιάρη, στα 1.329 μέτρα, ξαπλώσαμε ανάμεσα στα διάσπαρτα βράχια και

αγναντέψαμε το ειδυλλιακό τοπίο με τον
Καλαμά, τον αρχαίο Θύαμη στα ανατολικά και τον Γυφτοπόταμο στα δυτικά μας.
Ο Θύαμις ή Θύαμης είναι ο μεγαλύτερος
ποταμός της Ηπείρου και η παραφθορά
του ονόματός του (Τσιάμης) προσδιόρισε
την περιοχή της Θεσπρωτίας (Τσαμουριά
ή Τζαμουριά) και μας χάρισε έναν από
τους ομορφότερους ελληνικούς χορούς,
τον τσάμικο.
Αντίθετα, βόρεια πίσω μας, η ράχη του
Κασιδιάρη πληγωμένη από τα κάθε είδους σκαπτικά μηχανήματα είχε μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο. Είναι
γκροτέσκο να διαπιστώνει κανείς ότι το
όνομα του βουνού ανταποκρίνεται εκ
των υστέρων, τόσο εύστοχα, στη σημερινή του όψη. Σαν να το χτύπησε η κασίδα, λες και του έφυγαν τούφες-τούφες
τα μαλλιά του. Το βουνό έμοιαζε πλέον με
«κομπολόι δίχως χάντρες» όπως λέει και
το τραγούδι. Κρίμα!
Εδώ αναθεώρησα ενδόμυχα τη θετική ως
τώρα στάση μου απέναντι στα αιολικά
πάρκα. Τελικά δεν είναι και τόσο οικο-

Βάση ανεμογεννήτριας στην κορυφογραμμή του Κασιδιάρη.
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Οι λαβωμένες ράχες του Κασιδιάρη.
Η πορεία στον Κασιδιάρη.
Απόσταση μετ’ επιστροφής: 11,0 Km, Υ.Δ.: +-796 m, Β.Δ.: 1
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Στην κορυφή του Κασιδιάρη.
λογικά όσο νόμιζα. Η γοητεία του Κασιδιάρη θυσιάστηκε στον βωμό της ήπιας
μορφής ενεργειακής ανάπτυξης, που δυστυχώς έχει και αυτή τις παρενέργειές
της. Επιστρέψαμε στο λεωφορείο απογοητευμένοι. Στην Αετόπετρα συναντήσαμε
εντελώς τυχαία και την Δημήτρη, ένα
παλιό μέλος του συλλόγου μας. Τελικά
όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα βρεις από
κάτω κάποιον του ΣΕΟ!
Με δεδομένο ότι εφέτος ο χειμώνας ήταν
αρκετά όψιμος και τα χιόνια στα βουνά
επιμένουν να καλύπτουν τα χαμηλά υψόμετρα, αφήσαμε για την Κυριακή των Απόκρεω την πιο δύσκολη πορεία, αυτή προς
την ψηλότερη κορυφή των ορέων Τσαμαντά, τη Μουργκάνα (1.806 μέτρα) στα
σύνορα με την Αλβανία.
Ξεκινήσαμε από την Ηγουμενίτσα για το
Λιά με καθαρό ουρανό και ένα δυνατό
ήλιο. Το μικρό χωριό Λιάς έγινε γνωστό
από το μυθιστόρημα «Ελένη» του ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου Nicholas
10

Gage (Νίκου Γκατζογιάννη), που διαδραματίζεται στα τραυματικά χρόνια του εμφυλίου πολέμου.
Από τα πρώτα βήματα διασπαστήκαμε σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα
ακολουθούσε το μονοπάτι που πρότεινε ο χάρτης της «Ανάβασης», η δεύτερη θα ακολουθούσε τον χωματόδρομο
που έφθανε κάτω από την κορυφή της
Μουργκάνας και η τρίτη ομάδα (δυο
όλοι κι όλοι, εγώ και η Σίσσυ) μείναμε
πίσω, χάσαμε την επαφή με τις άλλες δυο
ομάδες και στην έξοδο του χωριού, λίγο
πριν το ερειπωμένο στρατιωτικό κτίριο
της κοινότητας «Λειά» όπως μαρτυρεί
η μαρμάρινη ταμπέλα στην είσοδό του,
βρήκαμε ένα καλά σημαδεμένο μονοπάτι
που ανηφόριζε απότομα την πλαγιά. Το
μονοπάτι αυτό που δεν εμφανιζόταν στο
GPS ήταν φρεσκοκαθαρισμένο και πολύ
πυκνά μαρκαρισμένο με κόκκινη μπογιά.
Δεν το έχανες με τίποτα. Αποφασίσαμε να το ακολουθήσουμε και όπου μας
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

βγάλει. Βαδίζαμε στη ράχη ανάμεσα σε
δυο ρέματα, κερδίζοντας γρήγορα ύψος,
στην περιοχή που λέγεται «Κάστρο της
Πόλης». Σε καμιά ώρα συναντήσαμε ένα
απότομο ντερέκι διαρκείας με σάρα και
με δυσκολία βγήκαμε σε πλάτωμα. Εκεί
συναντήσαμε το μονοπάτι της «Ανάβασης» που θα ακολουθούσε η πρώτη ομάδα. Εμείς συνεχίσαμε να ακολουθούμε τα
σημάδια που απέκλιναν αριστερά του μονοπατιού θέλοντας να καταγράψουμε τη
νέα διαδρομή στο GPS. Η βλάστηση είχε
πια αραιώσει και στα 1.400 μέτρα συναντήσαμε το πρώτο χιόνι. Η κορυφή της
Μουργκάνας στα σύνορα με τη Βόρειο
Ήπειρο χανόταν στα σύννεφα. Απέναντι
στον δρόμο διακρίναμε κάποιες φιγούρες
ορειβατών και μάθαμε στο τηλέφωνο ότι
ήταν η πρώτη ομάδα που μη βρίσκοντας
τη συνέχεια του μονοπατιού της «Ανάβασης» ακολούθησαν τον χωματόδρομο για
την κορυφή και τώρα ανέβαιναν παράλληλα με εμάς περίπου χίλια μέτρα δεξιά

μας. Στα 1.650 μέτρα, μόλις 150 μέτρα
από την κορυφή, το σωρευμένο παγωμένο χιόνι στις κόψεις της πλαγιάς μας
φρενάρισε. Η ράχη είχε γίνει πλέον επικίνδυνη, γλιστρούσαμε και η κορυφή σε
κάθε βήμα μας αντί να πλησιάζει γινόταν
όλο και πιο απρόσιτη. Αποφασίσαμε να
γυρίσουμε πίσω μιας και οι συνθήκες και
ο χρόνος δεν μας επέτρεπαν πια να συνεχίσουμε.
Κατά την επιστροφή αποφασίσαμε να
ακολουθήσουμε το μονοπάτι της «Ανάβασης» που είχαμε συναντήσει στο πλάτωμα ανεβαίνοντας, τόσο για να αποφύγουμε την κατάβαση της παρατεταμένης σάρας, όσο και για να το καταγράψουμε στο
GPS. Παραξενευτήκαμε που δεν υπήρχαν σημάδια και βαδίζαμε πάνω στην
προτεινόμενη πορεία της «Ανάβασης».
Όλα κυλούσαν σχετικά ομαλά ως τα ερείπια μιας εγκαταλειμμένης θερινής εγκατάστασης βοσκών. Μετά το μονοπάτι άρχισε να χάνεται και σύντομα σταματήσα-

Στα χιόνια της Μουργκάνας.
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με μπροστά σε ένα απότομο βαθύ ρέμα.
Μπλέξαμε στα πυκνά πουρνάρια και στις
χαράδρες και μετά από πολύ κόπο καταφέραμε να περάσουμε απέναντι. Και εκεί
που είπαμε ότι όλα τελείωσαν και είμαστε πια κοντά, συναντήσαμε ένα αδιαπέραστο τείχος πουρναριών και χρειάστηκε
να γδαρθούμε άσχημα ώσπου να βγούμε
στο χωματόδρομο.
Φτάσαμε στην πλατεία του Λιά, όπου
μας περίμεναν οι υπόλοιποι ορειβάτες,
με μια ώρα καθυστέρηση και αμφίθυμη διάθεση. Από τη μια, δεν πατήσαμε
στην κορυφή της Μουργκάνας, αλλά
από την άλλη καταγράψαμε στο GPS ένα
νέο, άγνωστο σε μας μονοπάτι που θα
εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη πορειών του
ΣΕΟ και θα βοηθήσει μελλοντικά και
άλλους ορειβάτες. Δυστυχώς και η άλλη
ομάδα σταμάτησε εξαιτίας του πυκνού
χιονιού λίγο κάτω από την κάτασπρη
παγωμένη Μουργκάνα.
Η Ηγουμενίτσα, υποτονική και αδιάφορη, δεν άλλαξε συνήθειες ούτε για τη μέρα
των Αποκριών. Το βράδυ τα περισσότερα

φαγάδικα ήταν κλειστά όπως κάθε άλλη
Κυριακή και εμείς πεινασμένοι, μάταια
ψάχναμε στα λίγα ανοιχτά ταχυφαγεία
του κεντρικού πεζόδρομου της πόλης για
κοκορέτσι και κοντοσούβλι.
Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας έπνεε ένα
αεράκι που ήταν όσο έπρεπε για το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού και για
να μας δροσίζει στην πορεία. Σύμφωνα
με το πρόγραμμα θα διασχίζαμε μέρος
του «δρόμου του αλατιού» που κινείται
στις πλαγιές των ορέων των Φιλιατών.
Το μονοπάτι αυτό που ξεκινούσε από τη
Σκάλα Σαγιάδας και έφθανε στα Γιάννενα, ήταν ο κύριος εμπορικός δρόμος
μέσω του οποίου μετέφεραν με υποζύγια
το πολύτιμο αλάτι από τις αλυκές της Σαγιάδας στην πρωτεύουσα του πασαλικιού
του Αλή και από εκεί σε όλη τη δυτική
Ελλάδα.
Η πορεία ξεκίνησε μετά τον Σμέρτο,
στον χωματόδρομο που ανεβαίνει στο
Ξεροβούνι. Σύντομα μπήκαμε σε μονοπάτι που κόβει δρόμο και μας έβγαλε λίγο
πριν τα ερείπια του σαραγιού Ντίνο ενός,

Η πορεία στην Μουργάνα.
Απόσταση μετ’ επιστροφής: 13,0 Km, Υ.Δ.: +-1.171 m, Β.Δ.: 2
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Ανηφορίζοντας από τον Σμέρτο.
φρουριακού χαρακτήρα, συγκροτήματος
που δεσπόζει σε ένα μικρό οροπέδιο με
εκπληκτική θέα προς τον όρμο της Σαγιάδας και την Κέρκυρα. Περιδιαβήκαμε στα
πέτρινα ερείπια και ανεβήκαμε σκάλες
και πέτρινες καμάρες που περιζώνονταν
από ψηλούς τοίχους με πολεμίστρες και
καταχύστρες πάνω από τις εξωτερικές εισόδους. Από τη δυτική πλευρά προς τη
θάλασσα όλη η πλαγιά του βουνού, που
κοιτά στην Κέρκυρα, είναι διάσπαρτη
από τα ερείπια των σπιτιών του χωριού
Λιόψη (Λιόπεσι σημαίνει «Αγελαδότοπος»). Ακόμη και σήμερα ένα μεγάλο
κοπάδι αγελάδων βόσκει στο πλάτωμα.
Το χωριό που κάποτε κατοικούσαν Αλβανοί μωαμεθανοί εγκαταλείφθηκε μετά
την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους
Γερμανούς. Οι Αλβανοί Τσάμηδες έφυγαν φοβούμενοι την οργή των Ελλήνων
όχι μόνο για τη συνεργασία τους με τους
Ιταλούς κατακτητές, αλλά και για τις λεηλασίες των περιουσιών, τους βιασμούς

και τις δολοφονίες που οργανωμένα και
σε μεγάλη έκταση προέβησαν κατά των
Ελλήνων χριστιανών στην προσπάθειά
τους να καταστήσουν τη Θεσπρωτία αμιγώς τσάμικη επαρχία και να την ενσωματώσουν στην Αλβανία. Σε αυτές τις ακρότητες πρωτοστάτησε και ο προύχοντας
της περιοχής, ο τελευταίος των Ντίνο. Οι
Ντίνο ήσαν Αλβανοί που διαφέντευαν
από παλιά την περιοχή και ο πατριάρχης
της οικογένειας Αμπεντίν πασά Ντίνο
(1843-1906) ήταν ένας από τους νομοθέτες του πρώτου συντάγματος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, διπλωμάτης,
πολιτικός και ποιητής. Ήταν πολύ μορφωμένος και απόφοιτος της Ζωσιμαίας
Σχολής και του πανεπιστημίου του Παρισιού. Μάλιστα όλα του τα ποιήματα τα
έγραψε στα Ελληνικά. Διετέλεσε Νομάρχης Άγκυρας, κατόπιν Νομάρχης Δωδεκανήσων και για λίγο (τέσσερις μήνες)
υπουργός Εξωτερικών του σουλτάνου
Αβδούλ Χαμίτ Β’, πράγμα που του προ-
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Στο σαράϊ του Ντίνο.
σέδωσε και τον τίτλο του πασά. Γνωστή
είναι η ιστορία του περίφημου «καφέ του
σουλτάνου». Πρόκειται για το γεγονός
που συνέβη το 1906 στο παλάτι «Γιλντίζ»
στο Βόσπορο. Τη χρονιά αυτή οι αλβανικής καταγωγής Οθωμανοί αξιωματούχοι
απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους
μετά τις υπόνοιες ότι ετοίμαζαν κίνημα
ανεξαρτητοποίησης της Αλβανίας. Κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά του Ντίνο.
Ο αιμοσταγής Αβδούλ Χαμίτ, ο επονομαζόμενος και «Κόκκινος Σουλτάνος» λόγω
της σφαγής των Αρμενίων, αποφάσισε να
απαλλαγεί και από τον εν δυνάμει αρχηγό των Αλβανών αυτονομιστών. Έτσι κάλεσε τον Ντίνο στην Κωνσταντινούπολη,
αφήνοντας να κυκλοφορήσει η φήμη ότι
τον προόριζε για Μεγάλο Βεζίρη (πρωθυπουργό). Τον δέχθηκε με προσποιητή
ευγένεια και του πρόσφερε καφέ, με τον
οποίο και τον δηλητηρίασε. Από τότε
όλοι έτρεμαν στο κάλεσμα του σουλτάνου
«για ένα καφεδάκι».
14

Ο εγγονός του Αμπεντίν, Αλή Ντίνο
(1891-1938) απόφοιτος της Σορβόννης
εκλέχθηκε δυο φορές βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο με το προοδευτικό
κόμμα και εργάστηκε σαν σκιτσογράφος
σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής.
Συνεχίσαμε στο μονοπάτι που περνά το
ρηχό ρέμα και ανηφορίζοντας απότομα
συναντά απέναντι τον χωματόδρομο που
συνδέει τη Σαγιάδα με το χωριό Πλαίσιο,
γενέτειρα της όμορφης κυράς Βασιλικής,
γυναίκας του Αλή πασά των Ιωαννίνων.
Από δω και πέρα ακολουθήσαμε τον χωματόδρομο ως την παλιά Σαγιάδα.
Το εγκαταλειμμένο κεφαλοχώρι μας εντυπωσίασε με τα πέτρινα κουφάρια των
τριώροφων αρχοντικών, τα φαρδιά καλντερίμια και την μεγάλη εκκλησία με το
εντυπωσιακό καμπαναριό. Μια μαρμάρινη πλάκα στον περίβολο της εκκλησίας
μαρτυρά την ιστορία της παλιάς Σαγιάδας. Όπως και τόσες άλλες πόλεις και χωριά της Ελλάδας, η μοίρα σφράγισε την
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Νεαρό φίδι προσπαθεί να κρυφτεί.
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όμορφη και πλούσια Σαγιάδα, όταν τα
μηχανοκίνητα στίφη των Ναζί κατακτητών στις 23 Αυγούστου του 1943 ανηφόρισαν από τον κάμπο αποφασισμένα να
τελειώνουν μια και καλή με το ελληνικό
χωριό.
Η τύχη της Σαγιάδας είχε σφραγιστεί και
το χωριό έγινε παρανάλωμα της φωτιάς
που ξερνούσαν τα φλογοβόλα του αποσπάσματος της περιβόητης μεραρχίας
του τρίτου Ράιχ «Έντελβαϊζ». Από πίσω
ακολουθούσαν, λυσσασμένα σκυλιά, οι
τουρκαλβανοί της Λιόψης για να αποτελειώσουν τους εύπορους ρωμιούς και
να πλιατσικολογήσουν τις περιουσίες
τους. Έκτοτε δεν κατοικήθηκε ξανά η
παλιά Σαγιάδα και όσοι κάτοικοι γλύτωσαν, μιας και είχαν ειδοποιηθεί από τον
ΕΛΑΣ για την επικείμενη σφαγή, κατέβηκαν στην παραλία κοντά στα αμπέλια και
τις Αλυκές.
Το νέο χωριό που δημιουργήθηκε ονομάστηκε Νέα Σαγιάδα (η λέξη προέρχεται από τη βενετσιάνικη saleada = αλυκή). Μετά την υποχώρηση των Ιταλών οι
Σαγιαδινοί εκδικήθηκαν τους Λιοψήτες
«Κουίσλινγκς» και με τη βοήθεια των «Γαλάνηδων» του καπετάν Ζέρβα, έκαψαν τη
Λιόψη και μαζί της και το σαράϊ των Ντίνο. Γνωστό είναι το τραγούδι του Σαγια-

δινού Πούλιου (Σπύρου) Ρεντζέλου:
Τα αγριολούλουδα που κυριαρχούσαν
στις αυλές των σπιτιών και στον περίβολο της Εκκλησίας ήταν λευκοί ασφόδελοι,
τα λευκά νεκρολούλουδα των προγόνων
μας. Στον «ασφοδελό λειμώνα» του Άδη,
ξεκουράζονταν οι ψυχές μετά το μακρύ
ταξίδι τους στον κάτω κόσμο. Εκεί συναντήθηκαν και οι θανόντες ήρωες του
Τρωικού πολέμου όπως περιγράφει και
ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Τι πιο ταιριαστό
λουλούδι για το μαρτυρικό κεφαλοχώρι. Ακόμη και η Φύση θρηνεί τον άδικο
χαμό του.
Επιλέξαμε την Καθαρά Δευτέρα για αυτή
την πορεία σκεπτόμενοι ότι θα ήταν ειδυλλιακό να καθίσουμε στα ταβερνάκια,
στη Σκάλα Σαγιάδας, και να φάμε πλάι
στο κύμα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά
θαλασσινά που απαιτούσε η μέρα. Αλλοίμονο όμως! Την ίδια σκέψη πρέπει να
έκαναν όλοι στη Θεσπρωτία, καθώς εκεί
υπήρχε το αδιαχώρητο. Απογοητευμένοι
φύγαμε για την Ηγουμενίτσα, όπου φάγαμε στα γρήγορα και ξεκινήσαμε για τη
Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη σημερινή πορεία.

Σαγιάδα κι αν εκάηκες κι αν γίνηκες βεργιάνι (1),
Εμείς σε ξαναφτιάξαμαν, καινούρια στο λιμάνι.
Έβγα κι εσύ Τιαπούν’ αγά (2), πάνω στου Λυκογιάννη (3),
Έβγα να δεις το σπίτι σου, να δεις καπνό που βγάνει.
Το κάψαν οι Σαγιαδινοί, βγάλαν το δανεικό τους,
Όπως κι εσύ πρωτύτερα έκαψες το δικό τους.
(1) Βεργιάνι (ή βιρανές, βιράνι) είναι το ερείπιο. Η φράση «έγινε βιργιάνι» σήμαινε την ολοσχερή καταστροφή από σεισμό, πυρκαγιά ή πόλεμο.
(2) Ο Αχμέτ Τσιαπούνης ήταν αρχηγός των αλβανών της Λιόψης που πρωτοστάτησε σε πολλές σφαγές, βιασμούς και κλοπής περιουσιών των Ελλήνων.
Μετά τον πόλεμο διέφυγε στην Αλβανία και καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο για τα εγκλήματά του.
(3) Η κορυφή Λυκογιάννη έχει υψόμετρο 854 μέτρα και βρίσκεται πάνω από
την παλιά Σαγιάδα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.
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Από τον Σμέρτο στη Σκάλα Σαγιάδας (διάσχιση). Απόσταση: 12,0 Km,
Υ.Δ.: +539, -651 m, Β.Δ.: 1
Η Σκάλα Σαγιάδας.
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Πάσχα
στη Σύρο
ENA ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Κείμενο : Αρβανίτης Ηλίας

18

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 191, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

19

Τ

ο σούρουπο της 26ης Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή, όρθιος πάνω στο κατάστρωμα του
«Χίος» αντίκριζα την Ερμούπολη και προβληματιζόμουν άλλη
μια φορά σχετικά με την πόλη. Γιατί τόσο
μεγάλη για το μικρό μέγεθος της Σύρου;
Γιατί τόσο ευρωπαϊκή ώστε να ξεχωρίζει
από τις άλλες πόλεις μας; Ποιοι παράγοντες επέδρασαν στη διαμόρφωση αυτής
της πόλης; Βέβαια είχα διαβάσει σε τουριστικούς οδηγούς στοιχεία για την ιστορία
και τα αξιοθέατα της πόλης, όμως θεωρούσα ότι οι απαντήσεις που έδιναν ήταν
αποσπασματικές και πολύ περιληπτικές.
Άφησα τα ερωτήματα στην άκρη γιατί
έπρεπε γρήγορα να τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο και να παρακολουθήσουμε τη
συνάντηση των επιταφίων στη μεγάλη
και υπέροχη πλατεία της πόλης, όπου δεσπόζει το ωραιότερο ίσως Δημαρχείο της
χώρας.
Την επόμενη μέρα, περπατήσαμε στο μονοπάτι προς το Βιγλοστάσι, το νοτιότερο

σημείο του νησιού, με θαυμάσιο καιρό, απολαμβάνοντας την ποικιλία αρωμάτων και
χρωμάτων που χαρίζει η άνοιξη στο νησί.
Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου με
βρήκε να ανηφορίζω, με μικρή παρέα,
στις σκάλες για την Άνω Σύρο, με πρόθεση να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα,
αλλά και να κάνουμε μια επίσκεψη στη
συνοικία και ιδιαίτερα στον Άγιο Γεώργιο των καθολικών. Αφού περάσαμε από
την ταβέρνα του Λιλή και εξασφαλίσαμε
τη μαγειρίτσα μας, πήγαμε στην εκκλησία
κατά τις 9, όπου είχαν ήδη προσέλθει οι
πρώτοι πιστοί. Ρωτήσαμε για την Ανάσταση και μας είπαν ότι θα γίνει μέχρι τις
10 περίπου, γιατί οι παπάδες τους έπρεπε
να φύγουν για να κάνουν την Ανάσταση
και στα χωριά του νησιού. Καθίσαμε λοιπόν στους πάγκους μαζί με τους καθολικούς πιστούς, που δεν ήταν πολλοί, και
περιμέναμε. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά,
συντηρητικά κι απλά ντυμένοι, ήταν πολύ
προσηλωμένοι στα δρώμενα της τελετής.
Όλη η λειτουργία γινόταν στη σύγχρονη

Οι τρεις επιτάφιοι μπροστά στο Δημαρχείο.
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Στο ακρωτήρι Βιγλοστάσι.
γλώσσα μας, με συμμετοχή του κόσμου,
παιδικής χορωδίας και εκκλησιαστικού
οργάνου. Το «Χριστός Ανέστη» το ψάλλουν όπως ακριβώς και οι ορθόδοξοι. Πέσανε ελάχιστα βαρελότα και όχι ιδιαίτερα
θορυβώδη.
Φύγαμε για την ταβέρνα του Λιλή, όπου
μας περίμενε μια εξαιρετική μαγειρίτσα, με υπέροχη θέα προς την κατάφωτη πόλη και το λιμάνι. Μια σερβιτόρα
προσφέρθηκε να μας ξεναγήσει ακριβώς
αποκάτω, στο κατώι, που κάποτε έπαιζε
ο Μάρκος Βαμβακάρης με τη ρεμπέτικη
κομπανία του. Λιτά τετράγωνα τραπέζια
πλαισιωμένα από κρασοβάρελα, παλιές
φωτογραφίες, μουσικά όργανα, πιατοθήκες τοίχου και άλλα παλιά αντικείμενα, σε
μετέφεραν στην ατμόσφαιρα του 1950. Τα
τραπέζια ήταν στρωμένα και οι καρέκλες
στη θέση τους, έτοιμες να υποδεχθούν
πελάτες, πράγμα που συμβαίνει και στον
καιρό μας κατ’ εξαίρεση.
Πληρώσαμε και φύγαμε βιαστικά γιατί είχαμε στο νου να προλάβουμε και μια ορ-

θόδοξη Ανάσταση. Πήραμε λοιπόν ξανά
τα σκαλιά και σχετικά σύντομα, έχοντας
σύμμαχο την κατηφόρα, φτάσαμε στο
μητροπολιτικό ναό της Μεταμόρφωσης.
Εδώ η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά διαφορετική. Πλήθος μεγάλο, πολύβουο και καλοντυμένο, (αρκετές γυναίκες μάλιστα με
αποκαλυπτική εμφάνιση), σου έδινε την
εντύπωση, ότι προσερχόταν σε παραδοσιακή κοσμική γιορτή περισσότερο, παρά
σε θρησκευτική. Ισχυρή και η αντίθεση
ανάμεσα στο πολύ λιτό και αρκετά μονότονο καθολικό μέλος σε σχέση με το, μουσικά μεστό, βυζαντινό του οποίου η απήχηση όμως περιοριζόταν από τη γλώσσα
και ίσως την απουσία μουσικού οργάνου.
Τα πολλά εκκωφαντικά βαρελότα, υψηλού βαθμού επικινδυνότητας, όπως και η
κούραση της μέρας, μας έτρεψαν σε φυγή.
Στο μυαλό μου ωστόσο πάσχιζα να βρω
απαντήσεις για τη διαφορετική συμπεριφορά των κοινοτήτων του νησιού. Υποψιαζόμουνα, αλλά χωρίς αποδεικτικά
στοιχεία, τη διαφορετική παιδεία των
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κοινοτήτων (ελληνικών και των δύο),
αλλά και τη διαφορετική κοινωνική και
πολιτική θέση τους μετά το 1821. Επίσης
ότι η εικόνα της αρμονικής συμβίωσης
των κοινοτήτων, για την οποία είχα διαβάσει, αλλά και ακούσει από ανθρώπους
του νησιού, ήταν ωραιοποιημένη και δεν
απηχούσε την ιστορική πραγματικότητα,
τουλάχιστον για τον 19ο αιώνα.
Οι επόμενες μέρες στο νησί πέρασαν ευχάριστα με διαδρομές εύκολες ή δύσκολες
σε μια φύση, που «βρήκε την καλή και τη
γλυκιά της ώρα». Από αυτή την περίοδο
έχω την ωραία ανάμνηση της διαδρομής
από Σα Μιχάλη μέχρι Ερμούπολη, την
Κυριακή του Πάσχα, αλλά και την απόπειρα διάσχισης του νησιού από Βορρά προς
Νότο χωρίς μονοπάτια, κάτι που έμοιαζε
με διαρκές άλμα επί κοντώ, πάνω από τις
αμέτρητες ξερολιθιές. Η απόπειρά μου να
πείσω τους συντρόφους μου, όταν φτάσαμε κουρασμένοι στο ύψος της Ερμούπολης που ήταν κοντά, να πάμε στην Άνω
Σύρο για μια απολαυστική μπύρα με θέα

την πόλη και τη θάλασσα, έπεσε εκκωφαντικά στο κενό. Υπήρξα μια τραγική και
αξιοκατάκριτη μειοψηφία! Όλοι οι άλλοι
ήταν οπαδοί του καθήκοντος, συμμεριζόμενοι απόλυτα την προγονική στάση
«τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι». Δεν
πειράζει, να ξέρουν ότι τώρα στη σκέψη
μου έγιναν γλυκύτεροι από πριν.
Κάπως έτσι έφτασε η μέρα της αναχώρησης, από την οποία η πιο σημαντική ανάμνηση είναι η εικόνα του Γκρέκο στην εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των
«Ψαριανών». Ήθελα να δω την εικόνα
αυτή, μήπως διαπιστώσω διαφορές από
το επόμενο έργο του, της ισπανικής περιόδου. Στην εικόνα παρουσιάζονται βυζαντινές μορφές με δυτική επιρροή, όπως
γινόταν τότε στη ζωγραφική της Κρήτης.
Γίνεται επίσης προσπάθεια για αποτύπωση του βάθους. Η χαρακτηριστική στα
έργα του Γκρέκο αντίθεση των χρωμάτων
είναι παρούσα. Απουσιάζουν βέβαια οι
λεπτές και μακριές φιγούρες, που χαρακτηρίζουν το έργο του στο Τολέδο.

Άποψη της Ερμούπολης. (Κάτω)
Κατεβαίνοντας από το Κάστρο. (δεξιά)
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Μετά την επιστροφή μου στο σπίτι, διάβασα αρκετό υλικό στο διαδίκτυο, σε μια
προσπάθεια να δώσω απάντηση στα ερωτήματά μου. Εδώ θα εκθέσω περιληπτικά
τις κατά τη γνώμη μου σημαντικότερες
πληροφορίες κυρίως δύο εργασιών, που
θα παραθέσω στο τέλος του άρθρου, για
όποιον θέλει να εντρυφήσει περισσότερο.
Οι προστριβές των θρησκευτικών κοινοτήτων αρχίζουν κυρίως από την εποχή
της λατινικής κατάκτησης (1204) και δεν
έχουν μόνο θρησκευτικό, αλλά πολιτικό
και οικονομικό υπόβαθρο. Το κλίμα της
διαμάχης, άλλοτε οξύ και άλλοτε ανεκτικό,
τροφοδοτούνταν και από τις δύο πλευρές
ανάλογα με την ιστορική συγκυρία: Πρώτα από τους καθολικούς, μέχρι της αρχές
του 19ου αιώνα, καθώς ασκούσαν προσηλυτισμό, όταν αποτελούσαν τη συντριπτική πλειοψηφία στο νησί. Τις παραμονές
της επανάστασης στο νησί ζούσαν 4000
καθολικοί και 200 ορθόδοξοι.
Η Επανάσταση του 1821 αλλάζει ριζικά
τα δεδομένα στο νησί. Χιλιάδες ορθόδοξοι πρόσφυγες βρίσκουν καταφύγιο στο
νησί, προερχόμενοι από τα νησιά του
Αιγαίου και τις ακτές της Μικράς Ασίας.
Οι πρόσφυγες –πάροικοι για τους καθολικούς- επιλέγουν για συγκεκριμένους λόγους τη Σύρο που:
1. Διαθέτει το μοναδικό φυσικό λιμάνι
της περιοχής των Κυκλάδων.

2. Πολιτική ουδετερότητα απέναντι στο
Σουλτάνο και την Επανάσταση. Το νησί
είναι φόρου υποτελές στο Σουλτάνο, χωρίς όμως καμιά τουρκική παρουσία. Μάλιστα ο Γάλλος πρόξενος της Κωνσταντινούπολης φροντίζει για την προστασία
και την οικονομική επιδότηση της καθολικής κοινότητας.
Οι ορθόδοξοι πιέζουν τους καθολικούς να
πάρουν μέρος στην επανάσταση, οι οποίοι, εκτός εξαιρέσεων, για μια σειρά λόγους
το αρνούνται: Δεν γνωρίζουν την έκβασή
της, αλλά ούτε συμπαθούν το ιδεολογικό
της υπόβαθρο, τη θεωρούν Ιακωβινική.
Έτσι προσπαθούν να κρατήσουν ίσες
αποστάσεις, με τη συμπαράσταση του καθολικού κλήρου και των γάλλων προξένων. Όταν το 1823 φορολογούνται βιαίως
από την ελληνική κυβέρνηση, εξακολουθούν, προφανώς φοβούμενοι το μέλλον,
να στέλνουν φόρο και στο Σουλτάνο.
Στο μεταξύ οι προστριβές οξύνονται και
από την αυθαίρετη κατάληψη των χωραφιών της περιοχής, όπου σήμερα είναι
κτισμένη η Ερμούπολη. Το 1830 ο Καποδίστριας δίνει μια λύση στο θέμα, υποχρεώνοντας τους καταπατητές-πρόσφυγες
να εξαγοράσουν τα οικόπεδα ή να καταβάλουν ετήσιο νοίκι.
Καθώς οι καθολικοί ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και δευτερευόντως με
το εμπόριο και τη ναυτιλία, οι «πάροικοι»

Από την Παναγία την Πανάχραντο στην Ερμούπολη.
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Στο Ακρωτήρι και στον Φάρο του Πετρίτη.
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δεν άργησαν να πάρουν τον κυρίαρχο
ρόλο στο νησί, γιατί ήδη είχαν μεγάλη
εμπειρία στις δραστηριότητες αυτές. Ιδίως οι Χιώτες έμποροι, που κατάφεραν να
διατηρήσουν περισσότερα κεφάλαια και
εμπορικά δίκτυα. Έτσι το 1823 και ενώ οι
πρόσφυγες ζουν σε παράγκες στο χώρο
του σημερινού λιμανιού, αρχίζει ένα απαράμιλλο οικονομικό θαύμα με την εμφάνιση των πρώτων εμπορικών εταιρειών.
Ακολουθούν:
1824: Ανέγερση της εκκλησίας της Μεταμόρφωσης.
1826: Ονοματοδοσία του νέου οικισμού,
καθόλου τυχαία: Ερμούπολη, προς τιμήν
του κερδώου Ερμή και ενώ ακόμα διαρκεί η επανάσταση, ιδρύεται νοσοκομείο,
εμποροδικείο και κάνουν την εμφάνισή
τους οι πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες.
Στις επόμενες δεκαετίες μέχρι το 1870
περίπου η πόλη αναπτύσσεται ραγδαία
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της
αρχιτεκτονικής, πράγμα που δείχνει πολλά για τις ιδέες των ανθρώπων της. Δεν
έλειψαν οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο
του εμπορίου και της διοίκησης του Δήμου. Συγκεκριμένα οι Χιώτες με τη λέσχη
«Ερμής» ήταν η ισχυρότερη δύναμη του
νησιού με αντιπάλους όλους τους άλλους,
που ήταν συνασπισμένοι στη «Λέσχη
των Ερμουπολιτών».
Στο χρονικό αυτό διάστημα η καθολική
κοινότητα κλείνεται στον εαυτό της για
λόγους αυτοσυντήρησης. Βλέπει περιφρονητικά τόσο την ορθόδοξη εκκλησία, όσο
και το ελληνικό κράτος. Μια προσπάθεια
ερμηνείας του πράγματος γίνεται παρακάτω. Ωστόσο κάποιοι καθολικοί κατάλαβαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν
οι «πάροικοι», συνεργάστηκαν μαζί τους
επιχειρηματικά και πρόκοψαν.
Η οικονομική ανάπτυξη της πόλης επεκτάθηκε και στη βιομηχανία: Βυρσοδεψεία, αλευρόμυλοι και ναυπηγείο. Η παρακμή ήρθε μετά το 1870 για μια σειρά
από λόγους, όπως η ανάδειξη νέων και
ανταγωνιστικότερων εμπορικών και βιομηχανικών κέντρων στον Πειραιά και την
Πάτρα, η κυριαρχία του γρηγορότερου
ατμόπλοιου, που δεν χρειάζονταν τη στά26

ση ανεφοδιασμού στο λιμάνι του νησιού
και άλλες δευτερεύουσες αιτίες.
Γιατί όμως η Ερμούπολη, το οικονομικό
κέντρο του νεότερου ελληνισμού, θυμίζει
έντονα ευρωπαϊκή πόλη; Έχει αυτό να κάνει με την παιδεία των ορθόδοξων που την
έκτισαν; Η απάντηση είναι καταφατική.
Οι πρόσφυγες έλληνες αστοί, διέθεταν
την παιδεία που πήραν στα σχολεία των
ιδιαιτέρων πατρίδων τους. Τις περισσότερες φορές επρόκειτο για στοιχειώδη
παιδεία, γιατί τα καλά ελληνικά σχολεία,
προεπαναστατικά, ήταν λίγα. Αντίθετα τα
καθολικά σχολεία ήταν καλά οργανωμένα
και παρείχαν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, ήδη από τον 18ο αιώνα. Αυτή ήταν
και η κυριότερη αιτία, λόγω της οποίας
οι καθολικοί έβλεπαν τους ορθόδοξους
αφ’ υψηλού. Τους αντιμετώπιζαν σαν
σχισματικούς αλλά και άτομα με χαμηλή
πνευματική και ηθική συγκρότηση.
Το εκπαιδευτικό κενό των προσφύγων
καλύφτηκε απροσδόκητα από τους προτεστάντες, μέχρι να οργανώσουν μόνοι τους
καλά σχολεία, ως εξής: Το 1830 ιδρύεται
στην πόλη από ευρωπαίους και αμερικανούς ιεραπόστολους το «Φιλελληνικόν
Παιδαγωγείον», που περιελάμβανε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, ακόμα και
σχολή κατάρτισης διδασκάλων και διδασκαλισσών. Μέχρι το 1877 που λειτούργησε, εκπαίδευσε συνολικά 7000 ελληνόπουλα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκή παιδεία. Εδώ πρέπει να πούμε
ότι το ίδρυμα αποσκοπούσε στον προσηλυτισμό των παιδιών στο προτεσταντικό
δόγμα, αλλά δεν πέτυχε το σκοπό του.
Συνέβαλε όμως πολύ στην πνευματική
ανύψωση του ορθόδοξου στοιχείου. Εδώ
έχουμε ένα καλό παράδειγμα εφαρμογής
του νόμου των αθέλητων συνεπειών. Οι
ορθόδοξοι ενσωμάτωσαν πολλά από τα
χαρακτηριστικά των προτεσταντικών
σχολείων στα δικά τους καλά σχολεία,
που σταδιακά ίδρυσαν και τελικά παρέλαβαν τη σκυτάλη της εκπαίδευσης.
Το ορθόδοξο αστικό στοιχείο της πόλης
στηριζόταν ήδη από τα χρόνια του ελληνικού διαφωτισμού σε κοσμικές αξίες και
θεσμούς. Έτσι κράτησε αποστάσεις και
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Στη Γριά Σπηλιά. (Επάνω)
Στα Γράμματα. (Κάτω)
από το προτεσταντικό δόγμα, αλλά και
από το δικό του. Αρκούνταν στη συμμετοχή του σε τελετουργίες και μυστήρια
συχνά με θορυβώδη τρόπο, που φτάνει
μέχρι τις μέρες μας. Οικοδομούσε όμορφες και μεγάλες εκκλησίες, περισσότερο
για λόγους κοινωνικού γοήτρου. Ταυτόχρονα αγαπούσε το θέατρο, το χορό, τα
καρναβάλια και τα καφενεία. Στράφηκε
εναντίον μορφών «δεισιδαιμονίας», σύμφωνα με τους λόγιους του νησιού, όπως
οι μετάνοιες, η νηστεία, η λατρεία θαυματουργών εικόνων και η τέλεση θαυμάτων.
Τελικά οι αστοί της Ερμούπολης κατάφεραν να πάρουν τα καλά της προτεσταντικής παιδείας, διατηρώντας παράλληλα το
ορθόδοξο τυπικό και την ελληνικότητά
τους. Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι η
θρησκευτικότητα των αστών της Σύρου
στον 19ο αιώνα ήταν προπομπός για τη
θρησκευτικότητα όλης σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας κατά τον 20ο αιώνα.

Πηγές:
1. Αντώνιος Λ. Σμυρναίος - Χρήστος
Γκόβαρης: Θρησκευτικές ταυτότητες στη
Σύρο το 19ο αιώνα: η εμπορευματική τους
διύλιση.
2. Απόστολος Κουφοδήμος: Χιώτες
πρόσφυγες στη Σύρο. Η συμβολή τους
στη δημιουργία και την οικονομική ανάπτυξη της Ερμούπολης.
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‘’Πάει και χωρίς’’.... μια έκφραση
που έχω ακούσει αρκετές φορές,
όσο καιρό σκαρφαλώνω.
Π.χ. θέλει φρέντς και καρύδια*
αλλά πάει και χωρίς. Κάπως
έτσι γεννιούνται οι ιστορίες που
λέγονται τα βράδια γύρω απ τη
φωτιά. Ιστορίες των αναρριχητών
που συνοδεύονται από γέλια ενώ
αφηγούνται πόσο την ‘’άκουσαν’’ σε
εκείνη ή την άλλη σχοινιά.

Κείμενο - Φωτογραφίες:
Νίκος Κοντός
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Τ

ο Πάσχα με βρήκε στα Μετέωρα
παρέα με το γνωστό βροχοποιό Β.
Ζ. και είπαμε να κάνουμε μια από
τις κλασσικές διαδρομές των Μετεώρων, τη ‘’Σαξονική Πέρλα’’
στον Άλυσο. Παραδόξως ο καιρός ήταν εξαιρετικά καλός αλλά γενικά αν ξεκινάς διαδρομή με τον συγκεκριμένο φίλο, το αδιάβροχο
στο σακίδιο είναι πάντα απαραίτητο.
Ρίχνουμε μια ματιά στο σχεδιάγραμμα της
διαδρομής, αδειάζουμε το σάκο με τα υλικά
και παίρνουμε μαζί μας μόνο 5 καρυδάκια.
Έτσι για να βρίσκονται. Η διαδρομή έχει μήκος 160 μ. και δυσκολία V+ και ουσιαστικά

κρίκος αρκετά κοντά. Θα δω από εκεί πως πάει
το υπόλοιπο δίεδρο και θα σου πω αν συνεχίσω ή θα με κατεβάσεις, λέω στο Βασίλη.
Κάτι άλλο επίσης που σου μαθαίνει η αναρρίχηση είναι πως τίποτα δεν είναι όπως δείχνει από κάτω. Τελικά η σχοινιά βγαίνει με
συγκέντρωση, ανάσες και λίγο @@#$%*&
παραπάνω.
Ακολουθεί άλλη μια σχοινιά σε πλάκα, με
ωραίο σκαρφάλωμα, και φτάνουμε στο ξεκίνημα της 4ης. Έχουμε μπροστά μας μια καμινάδα που από κάτω φαινόταν ευκολότερη.
Θέλει κι αυτή φρέντς...αλλά πάει....ξανά!
Τελειώνοντας τη σχοινιά ήρθε στο νου μου

Σαξονική Πέρλα
πηγαίναμε για κάτι χαλαρό μη δίνοντας σημασία στο γεγονός ότι οι σχισμές στα Μετέωρα είναι ουσιαστικά 1 βαθμό πάνω, σε
δυσκολία, απ’ ότι οι πλάκες.
Φτάνουμε στη βάση της διαδρομής και ξεκινάει ο Βασίλης την πρώτη σχοινιά, κολλώντας ένσημα στον ΟΓΑ (ατάκα κλεμμένη από
φίλο) λόγω των πολλών βρύων που συναντά.
Τη στιγμή εκείνη περνάει ένας γνωστός μας
που είχε κάνει την διαδρομή. ‘’Θέλει φρεντς
μας λέει αλλά πάει και χωρίς’’....Ώπααα να το
πάλι το σύνθημα! Εκεί φάνηκε πως δεν θάναι τελικά τόσο χαλαρή η μέρα.
Λέμε να πάμε μέχρι το πρώτο ρελέ και βλέπουμε. Φτάνοντας εκεί, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα κάθετο σχισμο-δίεδρο που αποτελεί τη δεύτερη σχοινιά και κοιτιόμαστε. Τελικά θέλει φρέντς... αλλά φαίνεται πως πάει!
Κάτι που σου μαθαίνει ασυνείδητα η αναρρίχηση είναι ότι μια δυσκολία που συναντάς
μπροστά σου, όχι μόνο στο σκαρφάλωμα αλλά
και γενικά, την αναλύεις, τη χωρίζεις σε τμήματα και μετά την ξεπερνάς βήμα-βήμα, κι ας
σου φαίνεται....βουνό!
Λίγο ποιο πάνω φαίνεται πως παίρνει ένα
‘’καρυδάκι’’, μετά έχει ένα δεντράκι να βάλω
ιμάντα, και ποιο ψηλά βλέπω μια διαμπερή
τρύπα. Αν φτάσω μέχρι εκεί, υπάρχει και ένας

ΜΕΤΕΩΡΑ

ο Alex Honold και άλλοι τύποι σαν κι αυτόν
και αναρωτήθηκα τι ψυχραιμία και απόλυτη
συγκέντρωση έχουνε.
Απ’ την άλλη όμως άλλο ένα καλό της αναρρίχησης είναι το γεγονός πως δύο άτομα
βιώνουν τα ίδια συναισθήματα, ανεξάρτητα
από τη διαφορά επιπέδου, τις ικανότητες και
τη δυσκολία της διαδρομής. Ο καθένας κάνει
τον δικό του άθλο μέσα στα όρια του.
Κάνουμε ακόμα μια μικρή και εύκολη σχοινιά, βγαίνουμε πάνω, βρίσκουμε το βιβλίο
της κορυφής και γράφουμε τα ονόματα μας.
Ξεφυλλίζοντάς το βλέπουμε ότι είναι το ίδιο
απ το ‘80. Ιστορικό αρχείο θα το χαρακτήριζες. Γεμάτο ονόματα παλιών και νέων
αναρριχητών, γνωστών η όχι. Ημερομηνία,
ονόματα και διαδρομή. Μερικές φορές και
κάποια λόγια, σε διάφορες γλώσσες. Κάθε
διαδρομή και μια ιστορία που ίσως κάπου
γύρω από μια φωτιά να λέγεται ακόμα.
Κατευθυνόμαστε προς το ραπέλ. Περνάμε
μέσα από ένα πολύ στενό λούκι που δεν χωράς με σακίδιο στην πλάτη. Ωραίες εικόνες
κι εδώ. Τελικά αυτό είναι το σκαρφάλωμα
στα Μετέωρα, μια ακολουθία από εικόνες
σαν να ζεις σε ντοκιμαντέρ.
*Υλικά ασφάλισης που χρησιμοποιούνται στην
αναρρίχηση.
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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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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
07-07-19

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-07-19
ΩΣ
ΠΕΜΠΤΗ
25-07-19

ΚΥΡΙΑΚΗ
14-07-19

ΚΥΡΙΑΚΗ
21-07-19

ΚΥΡΙΑΚΗ
28-07-19

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Καρίτσα (290 μ.), Λιβάδι Σταυρού (1.531 μ.),
καταφ. Κισσάβου (1.531 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Απόστ.: 24,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.982 μ.
ώρες πορείας: 8-9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Καρίτσα (290 μ.), Λιβάδι Σταυρού (1.531 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.:11,0 χλμ., Υ.Δ.:+-1.642 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 2
(...και μπάνιο στην παραλία Στομίου).
ΙΡΑΝ
14 μέρες στα βουνά και τον πολιτισμό της
Περσίας
Τεχεράνη, KOLAK CHAL PEAK,
Αλαμούτ, ALAMUT VALLEY, TOCHAL
SUMMIT, Ισφαχάν, Υαζντ, SHIR KUH
PEAK, Πασαργέδες, Περσέπολη,
Σιράζ.
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Αγ. Βασίλειο (220 μ.), Διασέλα (1.100 μ.),
ρέμα Ορλιάς (570 μ.),
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόσταση:11,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.290 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2
(…και μπάνιο στους καταρράκτες του Ορλιά)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Βαγγέλης
Κιάκος
✪ Χρήστος
Ελευθεριάδης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Πετρούδης
✪ Γιώργος
Κούγκας

ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΟΡΗ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Στεφανινά (480 μ.), ρέμα Νερομάννας, Γιανίτσι (1.090 μ.),
Απόσταση:12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-882 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2
(…και μπάνιο στην Ασπροβάλτα)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Παπαδόπουλος
✪ Μαρία
Λάιου

ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Ραψάνη (470 μ.), Κρανιά (610 μ.),
Νέοι Πόροι (485 μ.),
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση:16,0 χλμ., Υ.Δ.: +-878 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2
(…και μπάνιο στον Πλαταμώνα)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Νίκος
Κοντός
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /αυγουστοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
04-08-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Γκορτσιά (1.100 μ.) - Μπάρμπα (1.440 μ.)
– ρέμα Ίταμος – Κορομηλιά - ρέμα Ορλιά
(290 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 13,0 χλμ., Υ.Δ.: +1336,-2155 μ.
ώρες πορείας: 7-8, Β.Δ.: 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γρηγοριάδης
Γρηγόρης
✪ Αρβανίτης
Νίκος

…και μπάνιο στους καταρράκτες του Ορλιά

ΚΥΡΙΑΚΗ
11-08-19

Από
ΣΑΒΒΑΤΟ
17-08-19
ως
ΚΥΡΙΑΚΗ
18-08-19

ΚΥΡΙΑΚΗ
25-08-19

Από
ΣΑΒΒΑΤΟ
24-08-19
ως
ΚΥΡΙΑΚΗ
01-09-19
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ΠΙΕΡΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Παλιά Βρύα (530 μ.) - Χτένι (1.786 μ.) –
καταφύγιο Άνω Μηλιάς (1.020 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.537,-1.021 μ.
ώρες πορείας: 7-8, Β.Δ.: 2
ΟΛΥΜΠΟΣ
ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
ΜΕ ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΤΩΝ
ΜΟΥΣΩΝ

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης
✪ Βαχαρίδου
Ελένη

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

Από Γκόρτσια (1.100 μ.), Πετρόστρουγκα
(1.900 μ.), Σκούρτα (2.476 μ.), καταφύγιο
«Γιώσος Αποστολίδης» (2.720 μ.)
ΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Καστανερή (820 μ.), Στραβοπόταμο
(Πραματάρι), Σάπια, χώρος αναψυχής
(Λυόμενο)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόσταση:13,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.160,-980 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πετρούδης
Νίκος
✪ Τσιακάλη
Κατερίνα

ΕΥΒΟΙΑ
9 μέρες στα Δρακόσπιτα της
Εύβοιας
Καταρράκτες Μελίσσι, Ξεροβούνι,
διάσχιση Τρούπη – Σκίνος, Δίρφυς,
Δρακόσπιτα Στύρων, Δρακόσπιτα Όχης,
Φαράγγι Δημοσάρη.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
01-09-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πριόνια (1.060 μ.), Καλόγερος (2.677 μ.),
Λιβαδάκι (2.382 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Απόστ.: 20,0 χλμ., Υ.Δ.: +-2.013 μ.
ώρες πορείας: 9, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πριόνια (1.060 μ.), καταφ. Αγαπητού
(2.035 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.:11,0 χλμ., Υ.Δ.:+-1.335 μ.
ώρες πορείας: 5, Β.Δ.: 1-2

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-09-19

βερμιο
Αγ. Νικόλαος (500 μ.) - Τρούλος (2.013 μ.) –
3-5 Πηγάδια (1.670 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.537,-821 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-09-19

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-09-19

ΣΑΒΒΑΤΟ
28-09-19
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
29-09-19

ΠΙΕΡΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Βελβεντό (590 μ.), Καταφύγι (1.400 μ.),
Απόστ. μετ’επιστρ.:15,0 χλμ., Υ.Δ.:+-1.282 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2
ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ
Από Παλιό Παντελεήμονα (430 μ.), Παλιοί
Πόροι (510 μ.), προφ. Ηλίας (700 μ.),
Ζωοδόχος Πηγή, Αγ. Απόστολοι (760 μ.), Αγ.
Παντελεήμονας (430 μ.),
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόστ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-695 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μάρδας
Δημήτρης
✪ Ελένη
Αποστολίδου

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουλτούκης
Σπύρος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παπαδόπουλος Νίκος
✪ Σιώπης
Γιάννης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπατζάκης
Νίκος
✪ Αρβανίτης
Ηλίας

ΑΩΟΣ
από τη Σαμαρίνα στη Βοβούσα
με διανυκτέρευση στο Δίστρατο
Διήμερη διάσχιση.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /οκτωβριοσ 2019

ΚΥΡΙΑΚΗ
06-10-19

ΒΕΡΜΙΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ξηρολίβαδο (1.220 μ.), Ασούρμπασι (1.871
μ.), Κουμαριά (770 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 18,0 χλμ., Υ.Δ.: +960-1462 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ξηρολίβαδο (1.220 μ.), Ξηροβούνι (1.801 μ.)
Απόστ. μετ’ επιστρ.:10,0 χλμ., Υ.Δ.:+-860 μ.
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
13-10-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αγ. Κόρη (400 μ.) - Ρεμπελάκια–
Κλεφτόβρυση (1.410 μ.) – Έλατος (1.510
μ.) – Μαστορούλι (970 μ.) – Αγ. Απόστολοι
(400 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόστ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.314 μ.
ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αγ. Κόρη (400 μ.) - Μαστορούλη (970 μ.) –
Αγ. Απόστολοι (400 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-720 μ.
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-10-19

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Φράγμα Θέρμης (100 μ.), Πλατανάκια
(300 μ.), ρωμαϊκό υδραγωγείο Χορτιάτη
(480 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-595 μ.
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

από
ΣΑΒΒΑΤΟ
26-10-19
ως
ΔΕΥΤΕΡΑ
28-10-19

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής
Θανάσης
✪ Κιάκος
Βαγγέλης

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πετρούδης
Νίκος
✪ Ελευθεριάδης
Χρήστος

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Γιαννικόπουλος
Ανέστης
✪Λάιου
Μαρία

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΡΙΛΑ
Με ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή των
ΑΡΧΗΓΟΣ:
Βαλκανίων Musala (2.925 μ.)
και trekking στο cirque των 7 λιμνών της ✪ Δ.Σ.
Ρίλας.
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)
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ΜΑΡΟΚΟ 2019 μ.Χ.
1440 ε.Ε.*
Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος
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Τ

ο πλήρες αραβικό όνομα της
χώρας είναι Al Mamlakah
Αl
Maghribiyyah (ةكلمملا
 )ةيبرغملاπου σημαίνει Βασίλειο της Δύσης. Η σημερινή
ονομασία του (Μαρόκο) οφείλει το όνομά
της στην πρώτη πρωτεύουσα της δυναστείας των Αλμοραβιδών, το Μαρακές
που κτίστηκε το 1106. Ετυμολογικά η
λέξη Μαρακές προέρχεται από το βερβέρικο Mar N’Akush που σημαίνει Χώρα
του Θεού. Το Μαρόκο με έκταση 446.000
Km2 είναι περίπου 3,5 φορές μεγαλύτερο
από την Ελλάδα και έχει πληθυσμό 36
εκατ. κατοίκους εκ των οποίων 67% είναι
Βέρβεροι και 33% Άραβες.
Είναι η τελευταία συνταγματική μοναρχία της βόρειας Αφρικής και εφαρμόζει
ένα σχετικά ήπιο Ισλάμ που παραχωρεί
δικαιώματα στη γυναίκα πέρα από τις
επιταγές του κορανίου. Ο μονάρχης (βασιλιάς) θεωρείται απόγονος του Μωάμεθ
και «Αρχηγός των πιστών».
Η πρώτη επαφή με το Μαρόκο ήταν ο
ανύπαρκτος τελωνειακός και ο αυστηρός
αστυνομικός έλεγχος στο αεροδρόμιο του
Μαρακές. Καταλύσαμε στο “Riad Africa”,
μια πανσιόν μέσα στα πολυδαίδαλα σοκάκια της Μεντίνας (παλιά πόλη που
περικλείεται από μεσαιωνικά τείχη). Η
λέξη riad στα αραβικά σημαίνει «κήπος»
και έτσι ονομάζονται τα παλιά σπίτια μαροκινού στιλ που έχουν στο κέντρο τους
ένα αίθριο με κήπο ή ακόμη και μικρή
πισίνα. Οι μαροκινοί φρόντιζαν επιμελώς
να διασφαλίζουν την απομόνωση της οικιακής ζωής από τα αδιάκριτα βλέμματα
των γειτόνων και των περαστικών και
έτσι υπήρχαν ελάχιστα παράθυρα προς
τον έξω κόσμο. Όλη η ζωή στο σπίτι κινούνταν γύρω από το αίθριο ή πάνω στην
ταράτσα. Πολλά από αυτά τα σπίτια έχουν
μετατραπεί σε ξενώνες και δίνουν στους
τουρίστες την ευκαιρία να πάρουν μια
γεύση από τον αυθεντικό τρόπο ζωής των
Μαροκινών.
Στην απογευματινή μας έξοδο γνωριμίας
με την ιστορική πόλη, είχαμε την πρόνοια
να καταγράψουμε τη διαδρομή στο GPS
γιατί αλλιώς θα ήταν αδύνατο να ξανα38

βρούμε τον δρόμο της επιστροφής μέσα
από τα δαιδαλώδη στενά σοκάκια της
Μεντίνας. Στην κεντρική πλατεία Ζεμάα
ελ-Φνα ένα ετερόκλητο πλήθος από τουρίστες και ντόπιους συνωστιζόταν γύρω
από γητευτές φιδιών, πανηγυρτζήδες με
εκπαιδευμένους πίθηκους μακάκους,
Βέρβερους μουσικούς με άγνωστα σε μας
παραδοσιακά όργανα της Σαχάρας και
άπειρους υπαίθριους πωλητές εξωτικών
φρούτων, φρεσκοστυμμένων χυμών και
άγνωστων γλυκισμάτων.
Στο δυτικό άκρο της πλατείας βρίσκεται
το περίφημο τζαμί Κουτουμπία (τζαμί
των βιβλιοπωλών) επειδή γειτνιάζει με
το σουκ (συντεχνία) των βιβλιοπωλών.
Κτίστηκε το 1147 από τον Αλμοάδη σουλτάνο Αμπντ αλ-Μουμίν. Θεωρείται ένα
από τα αριστουργήματα της ισλαμικής
αρχιτεκτονικής και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 20.000 πιστούς. Ο ορθογώνιος μιναρές του είναι κτισμένος από ροζ
πέτρα του Γκεζίλ και με ύψος που φτάνει
τα 70 μέτρα δεσπόζει στο χώρο. Λουσμένος στις ακτίνες του δύοντος ηλίου αναδύει έντονα μια ανατολίτικη ατμόσφαιρα.
Έχει πια σουρουπώσει όταν μπαίνουμε
στα σουκ τα οποία δεν είναι άλλο από στεγασμένες αγορές, όπου η κάθε συντεχνία
τεχνιτών και εμπόρων είναι συγκεντρωμένη στο δικό της χώρο. Λίγα έχουν αλλάξει εδώ από τον μεσαίωνα, ίσως μόνο το
ηλεκτρικό φως και το νερό της ύδρευσης.
Κατά τα άλλα επικρατεί ο ίδιος συνωστισμός, τα ίδια παζάρια στα ίδια παμπάλαια
στενόχωρα μαγαζάκια, στα λαβυρινθώδη
ασφυκτικά σοκάκια. Στην προσπάθειά
μας να απαθανατίσουμε στιγμές της καθημερινότητας, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι το αποφεύγουν επιμελώς, ορισμένοι δέχονται να φωτογραφηθούν επί
πληρωμή, άλλοι εξοργίζονται όταν οι κάμερες στρέφονται προς το μέρος τους και
κάποιοι μάλιστα μας επιτίθενται ευτυχώς
μόνο λεκτικά. Αυτό ισχύει γενικά σε όλο
το Μαρόκο, αλλά στη θέα του φακού περισσότερο κρύβονται οι γυναίκες, ακόμη
και τα μικρά κοριτσάκια.
Καταλήξαμε σε ταβέρνα του σουκ, όπου
γευθήκαμε για πρώτη φορά το περίφημο
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«ταζίν». Το ταζίν είναι το εθνικό πιάτο
του Μαρόκου και αποτελείται από κρέας
κοτόπουλου ή μοσχαριού σκεπασμένο
με ανάμεικτα ζαρζαβατικά όπως κολοκυθάκια, πατάτες, πιπεριές, μελιτζάνες κ.α.)
που σιγοβράζουν σε πήλινη γάστρα. Μάταια αναζητούσαμε ένα ποτήρι μπίρα. Στο
τέλος συμβιβαστήκαμε με ανθρακούχο μεταλλικό νερό. Αυτή η δίαιτα με ταζίν και
νερό θα μας ακολουθούσε καθημερινά,
μεσημέρι-βράδυ μέχρι τελικής πτώσης.
Επιστρέψαμε με τα πόδια στην πανσιόν
με τη βοήθεια του GPS. Εδώ τελείωσε η
σύντομη γνωριμία μας με το Μαρακές.
Αύριο το πρωί ξεκινάμε για τον Μεγάλο
Άτλαντα.
Ο ορεινός όγκος του Άτλαντα διατρέχει όλο το Μαρόκο από τη δύση ως την
ανατολή και αποτελείται από τρείς παράλληλες οροσειρές. Νοτιοδυτικά βρίσκεται
ο Αντιάτλαντας, στο μέσο ο Μεγάλος

Άτλαντας και βορειοανατολικά ο Μέσος
Άτλαντας. Η ψηλότερη κορυφή που λέγεται Jebel Toubkal με ύψος 4.167 μέτρων
βρίσκεται στον Μεγάλο Άτλαντα και αποτελεί τον πρώτο στόχο αυτής της εξόρμησης.
Η οκταμελής ομάδα του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί με το ευρύχωρο βαν από το Μαρακές για το Ασνί
και από εκεί ανηφορίσαμε για το χωριό
Ιμλίλ που βρίσκεται στη βορειοδυτική
πλαγιά του Μεγάλου Άτλαντα, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων. Στο Ιμλίλ με τα χωμάτινα σπίτια, τους καταρράκτες και τα μικρά
χωραφάκια, σε επανωτές πεζούλες, γυρίστηκε μέρος του κινηματογραφικού έργου
«Επτά χρόνια στο Θιβέτ». Ακολουθούσαμε
το κλασικό μονοπάτι για το Τουμπκάλ, τη
δεύτερη ψηλότερη κορυφή της Αφρικής
μετά το Κιλιμάντζαρο. Εδώ μας περίμενε
ο Χασάν, ένας έμπειρος οδηγός βουνού

Προσκυνητές οδεύουν προς την Κούμπα του βασιλιά των τζίνι Σίντι Σαμχαρούς.
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που θα μας συντρόφευε στην ανάβασή
μας. Στόχος της πρώτης μέρας ήταν το
καταφύγιο Νέλτνερ στα 3.200 μέτρα.
Ανηφορίζαμε παράλληλα με ποτάμι Tizi
Ouanouns, παρακάμπτοντας χωραφάκια
με ανθισμένες μηλιές και μπλε-μωβ ίριδες
και σύντομα εμφανίστηκαν στα αριστερά
μας τα διώροφα πέτρινα σπίτια του χωριού Aremd σε υψόμετρο 1.900 μέτρων.
Από εδώ ξεκινά η κοιλάδα Μιζάν και το
μονοπάτι διασχίζει το ποτάμι και συνεχίζει ανηφορικό στα αριστερά του. Ο ήλιος
έκαιγε στον καταγάλανο ουρανό του Άτλαντα και το μονοπάτι δίχως ίχνος σκιάς
παρέμενε εκτεθειμένο στις ύπουλες ανοιξιάτικες ακτίνες του. Τα αραιά δέντρα στις
πλαγιές του βουνού ήσαν κάποιοι μοναχικοί, ταλαιπωρημένοι ισπανικοί κέδροι
ή κέδροι του Άτλαντα (Cedrus atlantica),
ένα από τα τρία είδη που απαντώνται
στην περιοχή σε μια ζώνη μεταξύ 1.600
και 3.300 μέτρων. Κάποτε υπήρχαν ολόκληρα δάση στην κοιλάδα Μιζάν, όμως η
υπερυλοτόμηση (μοναδική πηγή ενέργειας για θέρμανση και μαγείρεμα) από τους

ορεσίβιους Βέρβερους οδήγησαν στον
αφανισμό τους και τα λίγα εναπομείναντα δείγματα χρωστούν τη σωτηρία τους
στην έστω και αργοπορημένη κρατική
προστασία.
Κατά μήκος του μονοπατιού, και σε τακτά
διαστήματα, υπήρχαν πρόχειρα καταλύματα που πρόσφεραν καφέ, αναψυκτικά
και φαγητό. Μετά από πορεία δυόμισι
ωρών, στα μισά περίπου της διαδρομής,
και ενώ είχαμε αφήσει πίσω μας την επιβλητική κορυφή Αξουάλ (3.842 μ.), συναντήσαμε στα αριστερά μας ένα βαθύ
φαράγγι και ο Χασάν μας ενημέρωσε ότι
στο τέλος του βρίσκεται η Κούμπα (μαυσωλείο-τάφος) του Σίντι Σαμχαρούς βασιλιά των τζίνι. Τα τζίνι είναι γνωστά και
σε μας από το παραμύθι «ο Αλαντίν και το
λυχνάρι» για τις μαγικές τους ικανότητες.
Πρόκειται για υπερφυσικά πνεύματα της
προ-ισλαμικής αραβικής μυθολογίας που
αναφέρονται και στο κοράνι, με άλλα από
αυτά να είναι δαιμονικά και άλλα καλοκάγαθα.
Συνεχίσαμε στην κοιλάδα Μιζάν έχο-

Το καταφύγιο Νέτλερ στα 3.200 μ.
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Στο παγωμένο λούκι για το Τουμπκάλ.
ντας στα αριστερά μας την κορυφή Τίσκι
(3.753 μ.) με έναν παγωμένο καταρράκτη
να αστράφτει μετέωρος στην πλαγιά του
και δεξιά μας το επιβλητικό Ταζαρχάρτ
με τα 3.843 μ. Μετά από πορεία πέντε
ωρών φάνηκε το καταφύγιο περιτριγυρισμένο με ρυάκια από το λιώσιμο του χιονιού. Το καταφύγιο Νέλτνερ οριοθετούσε
και τη ζώνη του χιονιού έχοντας στην
πλάτη του τις κορυφές Ουανουκρίμ στα
4.088 μ. και Τουμπκάλ στα 4.167 μ.
Το τεράστιο διώροφο πέτρινο καταφύγιο
δεσπόζει στην πλαγιά του Ουανουκρίμ
με απεριόριστη θέα στην κοιλάδα Μιζάν.
Κτίστηκε σε υψόμετρο 3.200 μέτρων το
1938 από τη Γαλλική Αλπική Λέσχη Καζαμπλάνκας (CAF) που το διαχειρίζεται μέχρι σήμερα και ονομάστηκε Νέλτνερ για
να τιμήσει τον Γάλλο γεωλόγο και ορειβάτη Louis Netler (1903-1985).
Ξυπνήσαμε στις 4:00 και αφού φορέσαμε
τα κραμπόν ξεκινήσαμε με τους φακούς
κεφαλής στο παγωμένο μονοπάτι με χειμερινό εξοπλισμό. Μπροστά μας ομά-

δες άλλων ορειβατών ανηφόριζαν στο
σκοτάδι σαν φωσφορίζουσες κάμπιες σε
σχηματισμό. Το ξημέρωμα μας βρήκε στα
μισά του απότομου λουκιού που οδηγούσε στη βάση του κώνου της κορυφής με
τις γύρω κορυφές του Άτλαντα να βάφονται κόκκινες από τις πρώτες ακτίνες του
ήλιου. Σε δυόμισι ώρες είχαμε ήδη βγει
στο διάσελο κάτω από την κορυφή. Οι
άνεμοι είχαν καθαρίσει την περιοχή από
το χιόνι και έτσι αφαιρέσαμε τα περιττά
πλέον κραμπόν και συνεχίσαμε με πιο
ανάλαφρα βήματα.
Στην κορυφή ήταν στημένο ένα μεγάλο
σιδερένιο ικρίωμα εν είδει πυραμίδας
πάνω στο βράχο που παλιότερα ο μυθικός
τιτάνας Άτλαντας βαστούσε ακάματος
τον ουρανό στις πλάτες του μην πέσει στα
κεφάλια των προγόνων μας.
Η ελληνική λέξη Άτλας προέρχεται από το
προσθετικό α- και το ρήμα τλάω (υπομένω), δηλ. Άτλας «ο τα πάντα υπομένων».
Κατά τον Ησίοδο ο Άτλας ήταν Τιτάνας,
γιός του Ιαπετού και αδερφός του Προμη-
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Πλησιάζοντας την κορυφή.
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θέα. Ηγήθηκε της τιτανομαχίας κατά των
θεών του Ολύμπου και μετά την ήττα των
Τιτάνων ο Δίας τον καταδίκασε να κρατά
στο διηνεκές τον ουράνιο θόλο στις πλάτες του, εκδικούμενος τη βδελυρή πράξη
των Τιτάνων να διαμελίσουν τον γιό του
Διόνυσο και να φάνε ωμές τις σάρκες
του, όπως αναφέρεται σε «ορφικό» ποίημα. Ένας άλλος γιος του Δία, ο Ηρακλής,
ζήτησε τη βοήθεια του Άτλαντα για να
κλέψει τρία χρυσά μήλα από τις Εσπερίδες εκπληρώνοντας έτσι τον 11ο άθλο
που του είχε αναθέσει ο βασιλιάς της Τίρυνθας Ευρυσθέας. Τα μήλα τα φύλαγε ο
Λάδωνας, ο φοβερός δράκος με τα εκατό
κεφάλια, γιος του Τυφώνα και της Έχιδνας. Ο Άτλαντας που ήταν πατέρας των
Εσπερίδων δέχθηκε με την προϋπόθεση
ότι ο Ηρακλής θα κρατούσε στη θέση του
τον ουρανό, όσο αυτός θα πήγαινε στον
κήπο για να φέρει τα σπάνια χρυσά μήλα,
πράγμα που έγινε. Όταν όμως ο Άτλαντας επέστρεψε με τα τρία χρυσά μήλα,
αρνήθηκε να ξανασηκώσει το βάρος του
ουρανού. Ο Ηρακλής καμώθηκε πως υποκύπτει στη μοίρα του, ζήτησε όμως από
τον αφελή Άτλαντα να βάλει λίγο πλάτη
για να βολευτεί καλύτερα και όταν αυτός
δέχθηκε του άφησε ξαφνικά όλο το βάρος
του ουρανού στις πλάτες του. Από τότε
και μέχρι σήμερα ο Άτλας υπομένει ακόμη με εγκαρτέρηση την τιμωρία του Δία.
Τη φαινομενική μοναξιά των ορειβατών,
στο αφιλόξενο για τη ζωή περιβάλλον στα
4.167 μέτρα, διέκοπτε η περιστασιακή
παρουσία μικρών πουλιών που τσιμπολογούσαν το μερίδιό τους από το κολατσιό
μας. Όμως η μεγάλη μας έκπληξή ήταν,
όταν ανακαλύψαμε ένα μικρό σκίουρο,
που στα απότομα βράχια, δυο μέτρα πιο
κάτω, απολάμβανε τους ξηρούς καρπούς
που του έριχναν κάποιοι ορειβάτες. Είναι
δυνατόν να επιβιώνει αυτό το ζωάκι στις
ακραίες συνθήκες που επικρατούν εδώ
τις νύχτες; Και όμως!!!
Η θέα από την κορυφή Τουμπκάλ στην
οροσειρά του Μεγάλου Άτλαντα ήταν μοναδική. Ο καθαρός ουρανός μας επέτρεπε
να απολαύσουμε τις πυκνές κορυφές που
σαν βελόνες έσκιζαν γύρω μας τον αιθέ-

ρα, δημιουργώντας ένα φράγμα μήκους
800 και πλάτους 100 χιλιομέτρων χωρίζοντας έτσι την υπόλοιπη Αφρική από τον
Ατλαντικό ωκεανό. Στο βάθος ο ορίζοντας
κύρτωνε αποκαλύπτοντας τη σφαιρικότητα του πλανήτη μας.
Κατά την επιστροφή στη βάση του κώνου
της κορυφής, ξαναβάλαμε τα κραμπόν
για να περάσουμε το μακρύ και απότομο
λούκι προς το καταφύγιο. Μετά από μια
μικρή στάση για φαγητό, συνεχίσαμε την
κάθοδό μας και μέσα από τη στενή κοιλάδα Μιζάν, βγήκαμε στο βερβέρικο χωριό
Αρέμντ. Συνεχίσαμε σε χωματόδρομο για
πέντε ακόμη χιλιόμετρα ως το Αϊτ-Τσουκά, όπου μετά από 13 ώρες πορεία, μας
περίμενε ένα ζεστό μπάνιο και βερβέρικες
καλομαγειρεμένες λιχουδιές.
Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στον
τουρισμό. Διασχίσαμε με το βανάκι μας
το οδικό πέρασμα του Άτλαντα Tizi-nTichka στα 2.200 μ. και κατευθυνθήκαμε
νοτιοανατολικά προς το Ait-Benhadou.
Το ksar, Ait-Benhadou ιδρύθηκε τον
120 αι. στη αριστερή όχθη του ποταμού
Ουάντι Μέλλα και περιλαμβάνει μια
εντυπωσιακή ομάδα από πλινθόκτιστες,
κοκκινο-κίτρινες κάσμπες. Το οχυρωμένο αυτό χωριό κτίστηκε πάνω στον δρόμο των καραβανιών που ξεκινούσαν από
την Κεντρική Αφρική, διέσχιζαν τη Σαχάρα και μέσω του Μαρακές κατέληγαν στη

Ένας σκίουρος του Άτλαντα που
καταφέρνει να επιβιώνει στα 4.167 μ.
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Στην κορυφή του Άτλαντα Τζεμπέλ Τουμπκάλ στα 4.167 μ.
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Μεσόγειο μεταφέροντας πλάκες ορυκτού
αλατιού και επέστρεφαν με μέταλλα. Όταν
η UNESCO ανακήρυξε το χωριό μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς, κάποιες από
τις κάσμπες του αποκαταστάθηκαν. Οι
πύργοι των κασμπών κοσμούνται με τυφλές αψίδες κα γεωμετρικά σχέδια δημιουργώντας ένα παιχνίδι με το φως και
τη σκιά. Πίσω τους βρίσκονται απλά χωμάτινα σπίτια και στενά σοκάκια. Δυστυχώς σήμερα στο Ait-Benhadou κατοικούν
μόνο δυο οικογένειες. Οι υπόλοιποι έχουν
μετακομίσει στην απέναντι όχθη του Ουάντι Μέλλα όπου κτίστηκε το νέο χωριό.
Τα «ksar» των οάσεων είναι οχυρωμένες
κοινότητες που προστάτευαν τους μόνιμους κατοίκους τους από τις επιθέσεις
των ληστών. Είναι κτισμένα εξ ολοκλήρου
με πλίνθους και χωμάτινα τούβλα και φέρουν τη σφραγίδα των οικοδόμων που τα
κατασκεύαζαν και τα κοσμούζαν με περίτεχνα γεωμετρικά σχέδια.
Επόμενος σταθμός μας ήταν η πόλη
Quarzazate που στα βερβέρικα σημαίνει
Πόλη χωρίς θόρυβο. Εδώ βρίσκονται
τα περίφημα κινηματογραφικά στούντιο
«Atlas», όπου γυρίστηκαν γνωστές ταινίες, όπως «Ο Λόρενς της Αραβίας», «Η
Μούμια», «Ο Μονομάχος», «Ο Αστερίξ και η
Κλεοπάτρα» και πλήθος άλλων κινηματογραφικών επιτυχιών. Οι σκηνοθέτες προτιμούν τα συγκεκριμένα στούντιο για την
καθαρότητα της φωτογραφίας λόγω της
ξηρής ατμόσφαιρας και του εκπληκτικού
φυσικού φωτισμού για τα εξωτερικά πλάνα. Βοηθά βέβαια και το τοπίο της Σαχάρας που περιβάλλει την πόλη καθώς και
το φθηνό κόστος παραγωγής.
Αφήσαμε την Quarzazate και μετά από
120 χλμ. δύσκολου δρόμου φθάσαμε απόγευμα πια στο aksa (χωριουδάκι) Nekob,
στις νότιες παρυφές του βουνού Jebel Sarhro ανάμεσα στον Αντιάτλαντα
και την έρημο της Σαχάρας. Εδώ κατοικούν οι Ait-Ata, μια ημινομαδική φυλή
Βέρβερων που δεν υπέκυψε ποτέ στους
σουλτάνους και η περιοχή δεν αποτελεί
τουριστικό προορισμό. Καταλύσαμε στην
κάσμπα, Baha Baha στην άκρη του
χωριού. Κάσμπα ονομάζεται η αρχοντι-

κή κατοικία μιας οικογένειας, ή μάλλον
μιας φάρας και είναι ένα επιβλητικό πολυώροφο κτίριο με ορθογώνιο σχέδιο και
ψηλούς αμυντικούς πύργους που εξέχουν
στις τέσσερις γωνίες του. Οι Κάσμπες είναι κτισμένες με άψητους πλίθους (από
χώμα της περιοχής και άχυρο), ξύλο και
καλάμια. Είναι δε σοβατισμένες με το ίδιο
χώμα που τους δίνει και το χαρακτηριστικό κεραμιδί του πηλού. Οι πολύ χοντροί
τοίχοι πέρα από τον αμυντικό τους ρόλο,
καθιστούν τους εσωτερικούς χώρους ζεστούς τους χειμώνες και δροσερούς τα
καλοκαίρια.
Με την ανατολή του ήλιου ετοιμαστήκαμε
για την δεύτερη πορεία μας στο Μαρόκο.
Με κατεύθυνση από το νότο προς τον
βορρά θα ανεβούμε στην ψηλότερη κορυφή του Sarhro το Kouaouch στα 2592
μέτρα και θα συνεχίσουμε ως το χωριό
Tagdilt. Επρόκειτο για μια διάσχιση σε
ένα άνυδρο, βραχώδες τοπίο. Ο απριλιάτικος ήλιος έκαιγε πάνω στα κεφάλια μας
και εμείς πασπαλισμένοι με αντηλιακό
ιδρώναμε από τα πρώτα κιόλας βήματα.
Όλα γύρω μας ήταν βαμμένα στο χρώμα
του ψημένου κεραμιδιού, ακόμη και οι
πέτρες. Τεράστιοι σχηματισμοί ηφαιστειογενών μονολιθικών βράχων υψώνονταν
εκατοντάδες μέτρα πάνω από τον ξερό
κάμπο και μας έδιναν την εντύπωση ότι
βρισκόμασταν στην έρημο της Νεβάδας
παρέα με τον καουμπόι του Μάρλμπορο.
Βαδίζαμε στο μονοπάτι που οδηγούσε στο
πέρασμα του Tizi-n’ Tazazert στα 2.283
μέτρα και από εκεί συνέχιζε για το Tagdilt. Μετά από πορεία μιας ώρας συναντήσαμε λίγα διάσπαρτα χωμάτινα μονόχωρα σπιτάκια σε μια μικρή όαση όχι μεγαλύτερη από λίγα στρέμματα. Λίγο στάρι,
μερικά κουκιά, χουρμαδιές και ξερικές
αμυγδαλιές μάχονταν το ερημικό τοπίο σε
έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης. Μόνο δυο
παιδάκια μας περίμεναν με προσμονή
στο μονοπάτι και πρόσφεραν αμίλητα για
πούλημα μικρά αυτοσχέδια χειροτεχνήματα. Τιμή δεν υπήρχε, έμεναν ευχαριστημένα με ότι τους έδινες. Οι γονείς τους
ήσαν άφαντοι και μάλλον θα έλειπαν με
τα κοπάδια στο βουνό. Σε λίγο βγήκαμε σε
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ένα πλάτωμα με διάσπαρτους ανθισμένους ασφόδελους και μόνο το έντονο φως
του ήλιου διαφοροποιούσε το τοπίο από
τον ζοφερό ασφοδελό λειμώνα των σκιών
του μυθικού Άδη. Στις δυο ώρες συναντήσαμε την τέντα ενός βοσκού αιγοπροβάτων. Ο φιλόξενος Βέρβερος μας κάλεσε
στη δροσιά της χοντρής από γίδινο μαλλί
τέντας για ένα ζεστό τσάι. Μας πρόσφε-

Βέρβερος με τοπική ενδυμασία.
ρε αμύγδαλα, χουρμάδες και ζεστό άζυμο
ψωμί που μόλις είχε ψήσει σε έναν αυτοσχέδιο χωμάτινο φούρνο. Ήταν ένα από
τα νοστιμότερα ψωμιά που έφαγα ποτέ!
Το δάπεδο ήταν στρωμένο με παχιά χαλιά και μαξιλάρες και στο κέντρο δέσποζε
ένας όρθιος αργαλειός. Όπως μας εξήγησε ο οδηγός βουνού της ομάδας μας, ο
Αμπντούλ, οι γυναίκες τους κρύβονται
στους γύρω βράχους στη θέα των ξένων.
Η φανταστική θέα στο πέρασμα Tizi-n’
Tazazert γίνεται αφορμή για στάση, με46

ρικές φωτογραφίες και μια γουλιά νερό.
Μετά από λίγο φθάσαμε σε διασταύρωση και στρίψαμε αριστερά στο μονοπάτι
που οδηγούσε στην κορυφή Kouaouch
του Sarhro. Στα τελευταία μέτρα βάλαμε
και χέρια για να ανεβούμε τον κάθετο
βράχο, αλλά η θέα από την κορυφή μας
αποζημίωσε. Στα πόδια μας απλώνονταν
ως τον ορίζοντα ένα άνυδρο οροπέδιο
με άφορο κοκκινόχωμα και διάσπαρτες
κορυφές γκριζοκόκκινων ηφαιστειακών
στιλπνών βράχων. Στα βόρεια ο Μεγάλος
και ο Μέσος Άτλαντας και στα δυτικά ο
Αντιάτλαντας, έφραζαν τον δρόμο προς
τον Ατλαντικό και πίσω μας εκτείνονταν
η απέραντη έρημος της Σαχάρας, που δυστυχώς συνεχίζει να επεκτείνεται.
Επιστρέψαμε ως τη διασταύρωση και
πήραμε το μονοπάτι που κατηφόριζε
απότομα για το Tagdilt. Γύρω στις επτά
το απόγευμα και μετά από πορεία εννιά
ωρών φθάσαμε στη μικρή όαση, ακλόνητο σημάδι ότι πλησιάζαμε πια στο χωριό.
Πεινούσαμε σαν λύκοι, αλλά ένα καζάνι
μακαρονάδα δεν παλεύονταν με τίποτα.
Κοιμηθήκαμε στρωματσάδα σε θαλάμους
δίχως να γυρίσουμε πλευρό.
Την επομένη κατευθυνθήκαμε με το βαν
στην πόλη El-Kelaa M’ Gouna που σημαίνει «φρούριο» και βρίσκεται σε υψόμετρο 1.450 μ. στην καρδιά της Κοιλάδας
των Ρόδων. Εδώ καλλιεργείται, φερμένη
τον 10ο αι. από τη Μέκκα, η ροδή η δαμασκηνή (Rosa damascena) γνωστή σε
μας και σαν μαγιάτικη τριανταφυλλιά
η πιο κλασική ποικιλία για την παραγωγή ροδέλαιου. Όλη η περιοχή ζει από την
παρασκευή πολλών ειδών κοσμητικής με
βάση τα εκχυλίσματα από τα ροδοπέταλα.
Ήταν ευκαιρία για μια πεζοπορία στην
κοιλάδα των ρόδων κατά μήκος του ποταμού Asif M’ Goun. Το μονοπάτι μας
έβγαλε στο χωμάτινο χωριό Tourbist,
όπου μας υποδέχθηκαν παιδάκια εκλιπαρώντας μας σε άψογα γαλλικά για ένα
στιλό. Ο Αμπντούλ μας εξήγησε ότι στα
απομακρυσμένα μέρη υπάρχει έλλειψη
γραφικής ύλης και για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας ένα στιλό είναι πολύτιμο
απόκτημα. Νοιώσαμε άσχημα που δεν
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Ανεβαίνοντας για την κορυφή
Kouaouch.
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είχαμε μια ντουζίνα μαζί μας για αυτά τα
παιδιά, όχι ότι θα λύναμε το πρόβλημα,
αλλά το γεμάτο προσδοκία βλέμμα τους
μας σόκαρε. Πράγματα που σε μας θεωρούνται αυτονόητα, εδώ αποτελούν ακόμη άλυτο πρόβλημα.
Η κοιλάδα αυτή ονομάζεται και «Κοιλάδα με τις 1.000 Κάσμπες» από τα πάμπολλα, διάσπαρτα, φρουριακού τύπου,
πολυώροφα πλινθόκτιστα οικήματα. Τα
περισσότερα είναι εγκαταλειμμένα και
αποσυντίθενται από τη βροχή και τους
ανέμους, ορισμένα όμως που κατοικούνται ακόμα, συντηρούνται και αποτελούν θαυμάσια δείγματα βερβερικής λαϊκής αρχιτεκτονικής.
Περιπλανηθήκαμε στα σκιερά, δαιδαλώδη και στενά μονοπάτια που οριοθετούσαν και τα μικρά χωραφάκια των ντόπιων κατά μήκος της στενής κοιλάδας,
ώσπου φθάσαμε στο ερειπωμένο ksar,
Bou Thrarar. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό σύμπλεγμα από πολλές κάσμπες
με αποθήκες τροφίμων, τζαμί και υποστατικά προστατευμένα με ψηλό τείχος.
Όλα φτιαγμένα με πλιθιά και επιχρισμένα

Κορίτσι του Tagdilt.
με κοκκινωπή λάσπη. Τα στενά χωμάτινα
σοκάκια κρύβουν πίσω από κάθε γωνιά
αριστουργήματα περίτεχνων αρχιτεκτονικών όψεων. Δυστυχώς το όμορφο αυτό
ksar έχει αφεθεί στην τύχη του να καταρρέει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.
Την επομένη ξεκινήσαμε από το Boumalne Dades για την Merzouga, στα σύνορα με την Αλγερία, από όπου ξεκινά η
έρημος της Σαχάρας. Στον δρόμο στα-

Στην κορυφή του Ζάγκρου Τζεμπέλ Kouaouch.
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Το ερειπωμένο ksar Bou Thrarar.
ματήσαμε στο Tinerhir για να επισκεφθούμε το φαράγγι της Todra. Πρόκειται
για ένα εντυπωσιακό στενό φαράγγι με
κάθετους βράχους ύψους 300 και πλέον
μέτρων, γνωστό στους ορειβάτες για τις
δυνατότητες αναρρίχησης που προσφέρει. Όμως θες ο φαρδύς ασφαλτόδρομος
που το διατρέχει, θες τα μιλιούνια των
επισκεπτών και το πανηγύρι με τους μικροπωλητές μπιχλιμπιδιών και τα πολλά
καφέ-εστιατόρια, μας χάλασαν τη διάθεση και αποχωρήσαμε πριν μας πατήσει
κανένα από τα πολυάριθμα φορτηγά που
πηγαινοέρχονταν φορτωμένα.
Στο Erfoud επισκεφθήκαμε το «Ιζίν ντε
Μαρμάρ», ένα εργαστήριο επεξεργασίας απολιθωμάτων. Από τα λατομεία της
περιοχής εξορύσσονται στρωματόλιθοι,
δηλαδή πετρώματα που σχηματίστηκαν από κυανοβακτήρια πριν από 3,7
δισεκατομμύρια χρόνια όταν η Σαχάρα
ήταν ακόμη θάλασσα. Μέσα τους εγκλωβίστηκαν και απολιθώθηκαν οι πρώτες
μορφές ζωής και αποτελούν σήμερα την

κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών για
τους παλαιοντολόγους. Απολιθωμένα
ορθόκερα, δηλ. μαλάκια κεφαλόποδων
ηλικίας 450 εκατομμυρίων ετών, αμμωνίτες που εμφανίστηκαν πριν από 360
εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκαν
μαζί με τους δεινόσαυρους πριν από 66
εκατομμύρια χρόνια, ναυτίλοι και καρκινοειδή βρίσκονται διαστρωματοποιημένα ανάλογα με την περίοδο που έζησαν. Ήταν μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος
«βουτιά» στα πρώτα σκιρτήματα της ζωής
στον πλανήτη μας.
Αγοράσαμε κάποια απολιθωμένα ορθόκερα και αμμωνίτες για σουβενίρ και συνεχίσαμε για την Μερζούγκα όπου μας
περίμεναν οι δρομάδες. Οι δρομάδες ή
αραβικές καμήλες είναι ζώα της ερήμου
με μια καμπούρα σε αντίθεση με τις βακτριανές που έχουν δυο. Η λέξη καμήλα
προέρχεται από την σημιτική “gamal”
και δάνεισε το όνομά της στο τρίτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, το γάμμα
«Γ», μάλλον λόγω της ομοιότητας του
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σχήματος του κεφαλαίου γράμματος με
την όρθια στάση του ζώου. Οι καμήλες
ξεκουράζονταν καθισμένες στην αρχή
της ερήμου στην Μερζούγκα. Τις καβαλάς εύκολα, αλλά όταν αυτές σηκώνονται
η καρδιά σου πάει στην Κούλουρη. Το
περίεργο βάδισμά τους μας έκανε να λικνιζόμαστε μπρος-πίσω σαν να ήμασταν
σε βάρκα. Αυτό το ιδιαίτερο βάδισμα των
δρομάδων οφείλεται στο γεγονός ότι βαδίζουν σε δυο χρόνους, δηλ. με τα δυο
πόδια της κάθε πλευράς να κινούνται
συγχρόνως. Αυτό προκαλεί τη χαρακτηριστική χορευτική ταλάντωση του σώματος και είναι ο λόγος που τις αποκάλεσαν

50
Στην έρημο της Σαχάρας.

«πλοία της ερήμου». Το ταξίδι στις αμμοθίνες της Σαχάρας ήταν από μόνο του
μια αξέχαστη εμπειρία.
Βαδίζαμε καβάλα στις καμήλες για πάνω
από μισή ώρα, περιτριγυρισμένοι πια
από αμέτρητους αμμόλοφους όσο φθάνει το μάτι. Η ώρα ήταν περασμένη και
ο ήλιος έπεφτε στη δύση του. Οι αμμόλοφοι απέκτησαν εκπληκτικές διαστάσεις
στο παιχνίδι σκιάς και φωτός, οριοθετώντας έντονα τις κόψεις που σμίλευαν οι
άνεμοι. Και ξαφνικά η καθαρότητα της
στεγνής ατμόσφαιρας της Σαχάρας διαταράχθηκε. Κάποια λευκά σύννεφα που
άρχισαν να γκριζάρουν εμφανίστηκαν
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πάνω από τους ψηλότερους αμμόλοφους.
Ανεβήκαμε με τα πόδια σε έναν από αυτούς για να αποχαιρετήσουμε τον ήλιο
και να απολαύσουμε το δροσερό αεράκι
που βγαίνει πάντα με τη δύση του. Συνεχίσαμε στο ημίφως καβάλα στις καμήλες
μας ως τις σκηνές, όπου θα κοιμόμασταν
το βράδυ. Οι πρώτες σταγόνες της βροχής
μας βρήκαν έξω από τις σκηνές και με
το πέσιμο του σκοταδιού η θερμοκρασία
κατρακύλησε αναγκάζοντάς μας να ψάχνουμε για μπουφάν. Η μέρα τελείωσε με
νόστιμα εδέσματα των Βέρβερων και το
απαραίτητο φυσικά τσάι δυόσμου. Κοιμηθήκαμε με τα τραγούδια των Βέρβερων να
μας νανουρίζουν, που μαζεμένοι έξω από
τις σκηνές και γύρω από μια φωτιά έπαιζαν γκεμπρί (λαούτο), καρκάμπ (κρόταλο)
και μπεντίρ (μεγάλο ντέφι).
Την επομένη επιστρέψαμε με τις καμήλες
μετά από πορείας μιας ώρας στη Μερζούγκα και από εκεί με το βαν ξεκινήσαμε το
ταξίδι προς το βορρά με προορισμό την
παλαιότερη από τις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τη Φεζ. Ανηφορίσαμε στην οροσειρά του Μέσου Άτλαντα και λίγο πριν τη πόλη Αζρού πήραμε τον δρόμο για το Τιζί-ν-Τρεττέν έναν
εθνικό δρυμό με αιωνόβιους πανύψηλους
κέδρους σε υψόμετρο 1.934 μέτρων. Ξεκινήσαμε για μια πεζοπορία μιας ώρας
στο κέδρινο δάσος αναζητώντας τις αποικίες των πιθήκων Macaques Barbaris
51

ή Macaques Sylvanus (Μακάκοι της
Μπαρμπαριάς ή Μακάκοι των δασών).
Συναντήσαμε δυο αποικίες με 50 περίπου μακάκους η καθεμιά που κατέβηκαν
αστραπιαία από τα κλαδιά των κέδρων
για να εισπράξουν τις λιχουδιές που
τους προσφέραμε. Έχουν ύψος περίπου
60 εκατοστά, ζυγίζουν 10 ως 15 κιλά και
ζουν σε μητριαρχικές κοινότητες. Τα αρσενικά μέλη έχουν μια άτυπη συμμετοχή
στο μεγάλωμα των παιδιών φροντίζοντας
ωστόσο για την προστασία όσο και για
την εκπαίδευσή τους. Οι συγκεκριμένοι
μακάκοι, συνηθισμένοι στην παρουσία
των ανθρώπων, μας αγνοούσαν αν και
φρόντιζαν να κρατούν τις σχετικές αποστάσεις και ασχολούνταν περισσότερο
με το να τρώνε τρυφερά χόρτα ή λάρβες
εντόμων, ενώ τα μικρά τους χαλούσαν
τον κόσμο παίζοντας στα γύρω δέντρα
και κυνηγώντας το ένα το άλλο. Δύο ενήλικες εκδήλωναν την τρυφερότητά τους
ξεψειρίζοντας τις πλάτες των συντρόφων
τους, και λίγο πιο εκεί δυο θηλυκιές προστάτευαν το νεογέννητο μωρό της μιας,
δημιουργώντας μια κοινή αγκαλιά. Ήταν
μια ευχάριστη και συνάμα διδακτική
εμπειρία η παρατήρηση της συμπεριφοράς μιας κοινωνίας πρωτευόντων στη
φύση, δίχως τα απωθητικά κάγκελα του
ζωολογικού κήπου. Εδώ τα ζώα απαλλαγμένα από το στρες του εγκλεισμού και της
σκλαβιάς, ζουν σε μια ελεύθερη κοινωνία
μέσα στην οποία κτίζουν υγιείς σχέσεις,
δεσμούς και συναισθήματα.
Το όμορφο «ριάντ» στη Μεντίνα (παλιά
πόλη) της Φεζ, όπου καταλύσαμε είχε ένα
πανέμορφο αίθριο, κλειστό στην οροφή
με τζαμαρία, με κρήνη και μοναδική διακόσμηση, λες και βγήκε από τις χίλιες και
μια νύχτες.
Η επόμενη μέρα ήταν αφιερωμένη στη
γνωριμία με τη Φεζ που ιδρύθηκε στα
τέλη του 8ου αι. και σύντομα εξελίχθηκε
σ’ ένα από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά
και πολιτιστικά κέντρα του Μαγκρέμπ
(ονομασία για την περιοχή που σήμερα
καταλαμβάνουν η Τυνησία, η Αλγερία και
το Μαρόκο). Η Μεντίνα Φεζ Ελ Μπαλί είναι η μεγαλύτερη και ομορφότερη
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του Μαρόκου. Με έκταση 2,5 τετρ. χλμ.
είναι η μεγαλύτερη αστική περιοχή χωρίς αυτοκίνητα σε ολόκληρο τον κόσμο
και διάσπαρτα σ’ αυτή λειτουργούν 410
τζαμιά σε ένα δίκτυο με πάνω από 9.000
σοκάκια. Στο μεσαιωνικό αυτό λαβύρινθο ζουν και εργάζονται περίπου 1,5 εκατ.
άνθρωποι.
Στην ιστορική συνοικία Chouwara, δηλ.
στη συνοικία «των βυρσοδεψείων» οι
αμέτρητοι πλατύφυλλοι βασιλικοί σε γλάστρες και παρτέρια μάταια προσπαθούν
να κρύψουν τη δυσωδία της επεξεργασίας των δερμάτων. Εργάτες βουτηγμένοι
ως τους μηρούς σε πολυάριθμες δεξαμενές κάτω από τον ανελέητο ήλιο, βουτούν
και στύβουν συνεχώς τα δέρματα σε υγρά
μείγματα από κουτσουλιές περιστεριών
και ούρα αγελάδων για να τα μαλακώσουν και στη συνέχεια να τα χρωματίσουν με φυτικές ή ορυκτές βαφές.
Τα «σουκ» της Φεζ ελ Μπαλί είναι ένας
απέραντος λαβύρινθος, συνήθως σκεπασμένων σοκακιών, με μαγαζάκια σε ομάδες, ανάλογα με τις συντεχνίες. Γανωματήδες, σιδεράδες, ξυλουργοί, υαλουργοί,
ραφτάδες, βυρσοδέψες, κατασκευαστές
μουσικών οργάνων και χαλκουργοί, με
απαρχαιωμένα μέσα και παλιές μεθόδους, κατεργάζονται τις πρώτες ύλες και
παράγουν μοναδικά προϊόντα με τη δική
τους προσωπική σφραγίδα. Σε απόσταση
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αναπνοής από τα «σουκ» βρίσκονται το
μεγαλοπρεπές τζαμί Ελ Καραουάν που
κτίστηκε το 862 μ.Χ. και χωράει 20.000
πιστούς καθώς και οι μεντρεσέδες (ιερατικές σχολές) Μπου Ινανία και Αλ Αταρίν του 14ου αι. που θεωρούνται από τα
αρχαιότερα πανεπιστήμια στον κόσμο.
Επόμενος σταθμός μας η πόλη Μεκνές
που βρίσκεται μόλις 60 χλμ. δυτικά της
Φεζ. Γνώρισε μεγάλη αίγλη όταν ο σουλτάνος Μουλάτ Ισμαήλ το 1672 την κατέστησε πρωτεύουσά του. Δεν εντυπωσιαστήκαμε από την πόλη αν και διανυκτερεύσαμε σε αυτή και συνεχίσαμε για την
σημερινή πρωτεύουσα του Μαρόκου, το
Ραμπάτ, 130 χλμ. δυτικά της Μεκνές. Στα
μισά περίπου της διαδρομής διασχίσαμε
το δάσος της Μαμόρα, ένα απέραντο δάσος όπου κυριαρχούν οι ευκάλυπτοι και
τα φελλόδεντρα που τα καλλιεργούν για
τον φλοιό τους. Ήταν μια καλή ευκαιρία
για έναν περίπατο στη δροσερή σκιά των
εντυπωσιακών αυτών δέντρων.
Το Ραμπάτ βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού και με πληθυσμό 600.000
κατοίκους είναι η πέμπτη μεγαλύτερη
πόλη του Μαρόκου μετά τις Καζαμπλάν-

κα, Ταγγέρη, Μαρακές και Φεζ. Ο Αμπντ
αλ Μουμίν ιδρυτής της δυναστείας των
Αλμοαδών το 1150 κατέστησε το άσημο
ως τότε Ριμπάτ (οχυρωμένο μοναστήρι)
πρωτεύουσα του σουλτανάτου του. Τον
17ο αι. το Ραμπάτ έγινε βάση ενός πειρατικού στολίσκου που κούρσευε τα πλοία
των Ευρωπαίων.
Επισκεφτήκαμε τον πύργο Χασάν που
κτίστηκε το 1196 από τον Γιακούμπ αλΜανσούρ και αποτελεί σήμερα το σήμα
κατατεθέν της πόλης. Μπροστά από τον
πύργο-μιναρέ βρίσκονται τα ερείπια ενός
από τα μεγαλύτερα τζαμιά του Ισλάμ που
κατέρρευσε στον σεισμό του 1755, ο οποίος δημιούργησε τέτοιο τσουνάμι που κατέστρεψε ολοσχερώς ακόμη και τη Λισαβόνα.
Δίπλα στα ερείπια του τζαμιού βρίσκεται
και το μεγαλοπρεπές μαυσωλείο του Μοχάμετ Ε’ παππού του σημερινού βασιλιά
του Μαρόκου Μοχάμετ ΣΤ’, το οποίο είναι κτισμένο από εκλεκτό λευκό μάρμαρο
Καράρας και αποτελεί εξαιρετικό δείγμα
νέο-μαυριτανικής αρχιτεκτονικής με πολλούς θρησκευτικούς συμβολισμούς.
Το παλάτι του βασιλιά το είδαμε από απόσταση καθόσον ήταν περιτοιχισμένο και

Στα ταμπάκικα της Φεζ.
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Καζαμπλάνκα.
φρουρούνταν από ενόπλους στρατιώτες
και αστυνομικούς. Πολλοί στο Μαρόκο
θεωρούν ότι η μοναρχία και η οικονομική ελίτ που τη στηρίζει είναι κατάλοιπα
της αποικιοκρατίας και ότι εκμεταλλεύονται τον λαό. Παρόλα τα ανοίγματα που
έκανε ο Μοχάμετ ΣΤ’ με τον σχηματισμό
κυβέρνησης συνασπισμού αριστερών
τάσεων και η οποία προχώρησε στον εκσυγχρονισμό της μαροκινής κοινωνίας,
ειδικά στο θέμα της ισότητας των γυναικών, αναγκάστηκε να υποχωρήσει μετά
την αντίδραση των συντηρητικότερων
ισλαμιστών. Παρατηρήσαμε ότι σε όλα
ανεξαιρέτως τα καταστήματα βρισκόταν
σε περίοπτη θέση, κορνιζωμένη, η ευμεγέθης φωτογραφία του σημερινού βασιλιά, πότε με μαύρα γυαλιά σαν πλέι-μπόι,
πότε φορώντας μια λευκή «ντζελαμπιά»
την παραδοσιακή μάλλινη κελεμπία με
τη μυτερή κουκούλα και πότε κρατώντας
στην αγκαλιά του τον μικρό διάδοχο του
θρόνου Μουλάι Χασάν. Μου θύμισε τις
εποχές που και σε μας ο χωροφύλακας
54

ήλεγχε τα καταστήματα για την υποχρεωτική ανάρτηση των φωτογραφιών του
βασιλικού ζεύγους σε εμφανή θέση.
Αφήσαμε το Ραμπάτ και συνεχίσαμε δυτικά, κατά μήκος του Ατλαντικού, για την
εμπορική και οικονομική πρωτεύουσα
του Μαρόκου την Καζαμπλάνκα. Ήταν
αργά το απόγευμα όταν φθάσαμε στην
πιο μοντέρνα πόλη του Μαρόκου με τα
φουτουριστικά κτίρια και τους γυάλινους
ουρανοξύστες. Όμως τα πιο ενδιαφέροντα
κτίρια, αυτά που προσδίδουν ακόμα ένα
άρωμα από την εποχή του μεσοπολέμου
είναι τα αξεπέραστα αρ νουβό δημόσια
κτίρια εμπνευσμένα από το μαυριτανικό
στυλ, μια συναρπαστική μείξη για εμάς
τους Ευρωπαίους. Είχε πια σουρουπώσει
όταν επισκεφθήκαμε το τζαμί του Χασάν
Β’. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τζαμί
στον κόσμο μετά από αυτό της Μέκκας
και αγναντεύει τον Ατλαντικό. Ο περίτεχνος τετράγωνος μιναρές του έχει ύψος
200 μέτρα και εκπέμπει δυο ακτίνες λέιζερ που δείχνουν την Μέκκα και είναι
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ορατές από απόσταση 30 χλμ.
Ξημέρωσε η τελευταία μέρα στο Μαρόκο.
Στόχος μας η Essaouira, 340 χλμ. νότια
της Καζαμπλάνκας. Κατά τον 1ο αι. μ.Χ.
ήταν κέντρο παραγωγής της περιζήτητης και ακριβής πορφύρας. Την δεκαετία του ‘70 υπήρξε Μέκκα των χίπιδων,
αλλά τελικά κατάφερε να γλυτώσει από
τον συγκεκριμένο τουρισμό. Προτιμήσαμε τον παραλιακό επαρχιακό δρόμο αντί
της εθνικής οδού και απολαύσαμε έστω
και από μακριά τα τεράστια κύματα του
Ατλαντικού που έσκαγαν στις ακτές. Κάποια στιγμή ο Αμπντούλ μας έδειξε ένα
παράξενο δέντρο με αγκάθια και πράσινους κολλώδεις καρπούς. Ήταν η ιθαγενής Αργανία (Argania sideroxylon) που
ευδοκιμεί μόνο στο νοτιοδυτικό Μαρόκο.
Από τα κουκούτσια του παράγεται το αργανέλαιο που είναι πλούσιο σε βιταμίνες
και χρησιμοποιείται στην καταπολέμηση
της γήρανσης, της αρτηριοσκλήρυνσης,
των ρευματικών, καθώς και πιο αραιωμένο στη μαγειρική.
Η Essaouira μέχρι και πριν από λίγα χρό-

νια ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια αλιείας σαρδέλας στο Μαρόκο. Ήταν
επίσης γνωστή και σαν «λιμάνι του Τιμπουκτού» γιατί εδώ κατέληγαν τα καραβάνια από την υποσαχάρια Αφρική. Η
αλιεία συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί
την κύρια ασχολία των κατοίκων. Στην
αποβάθρα τα καΐκια συνωστίζονταν δεμένα το ένα με το άλλο και οι ψαράδες πουλούσαν την πραμάτεια τους σε κασέλες
πάνω στο λασπωμένο χώμα. Τεράστιες
σαρδέλες ωκεανού, ασημένια σπαθόψαρα,
δίμετρα μουγκριά και πιτσιλωτές σμέρνες
περίμεναν τους αγοραστές. Η εικόνα από
την πόλη συμπληρώθηκε με μια βιαστική
βόλτα στην παλιά πόλη και γρήγορα ξεκινήσαμε για το Μαρακές. Ο κύκλος στο
Μαρόκο έκλεινε πια και το βαν μας πήγε
κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Ξημερώματα
θα επιστρέφαμε στην πατρίδα.
Υ.Γ. Τώρα που το σκέφτομαι οι ρυθμοί
ήταν τόσο φρενήρεις που στις 12 μέρες
που μείναμε στο Μαρόκο δεν κοιμηθήκαμε ούτε μια βραδιά στο ίδιο μέρος.

Το λιμάνι της Esaouira.
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Αναρριχητικές
εξορμήσεις 2018
Κείμενο - Φωτογραφίες: Στέργιος Μπραΐλας
Μια παρέα από αυτές που δραστηριοποιούνται στο ΣΕΟ, τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να κάνουμε
ορισμένες ορειβατικές εξορμήσεις με αλπικά πρότυπα. Με εμπνευστή το «δάσκαλο» Σάκη Σπανούδη και
τη διαχρονική ορειβατική κληρονομιά του ΣΕΟ προσπαθούμε. Ο χρόνος λίγος, η οργάνωση δύσκολη, τα
αποτελέσματα λίγα αλλά ελπίζουμε καλά.

Τ

ο 2018 ξεκίνησε δυστυχώς με βαριά τα πόδια. Το Δεκέμβρη του
17 είχαμε ένα ατύχημα με δύο
τραυματίες στη ράχη του Πάγου
και την αμέσως επόμενη μέρα το θάνατο,
στην ίδια ράχη, του Χρήστου Ανανιάδη.
Οι συνθήκες στο βουνό όλο το Δεκέμβρη
ήταν ιδανικές για κραμπονάζ. Πραγμα-
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τοποιήθηκαν κάποιες αναβάσεις από
Γκορτσιά και Γομαροστάλι προς Οροπέδιο και μια ανάβαση των Σπανούδη
- Σαραντάκου από το Καζάνι του Καλόγερου στον Πάγο μέσα από χαρακτηριστικό λούκι 400 μ. περίπου και κλίση 4050°. Η χρονιά όμως έκλεισε με πένθος
και σκέψεις που πάντα επανέρχονται
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μετά από τραγικά συμβάντα. Άραγε γιατί
να ……,γιατί;
Εξ’ αιτίας των πολλών χιονιών που έπεσαν Γενάρη και Φλεβάρη, περιμέναμε την
άνοιξη για πιο κατάλληλες συνθήκες. Στα
τέλη Μαρτίου ανεβήκαμε από τα Καζάνια με καλή ποιότητα χιονιού αλλά τρομερό αέρα. Δυο με τρεις βδομάδες μετά,
πραγματοποιήσαμε ανάβαση από Καζάνια - Στριβάδα - Πέρασμα Νάτση – Κακόσκαλα – Σκολιό - Ξερολάκι αυθημερόν.
Ήταν η πιο αξιόλογη διαδρομή με χειμερινές συνθήκες. Η ανάβαση της Στριβαδας, ντιρεκτ, από τον πάτο των Καζανιών,
έγινε χωρίς σχοινιά από τους Σπανούδη,
Πιπερτζή, Μπραΐλα, Τσαμπάζη και Παπαγεωργίου. Οι τρεις πρώτοι δέθηκαν
και συνέχισαν για την κορυφή από το
πέρασμα του Νάτση, ενώ οι Τσαμπάζης και Παπαγεωργίου καταρριχήθηκαν
ελεύθερα στο ανατολικό λούκι της Στριβάδας και επέστρεψαν από Καζάνια. Μια
γεμάτη μέρα με πολύ καλές συνθήκες και
πανέμορφες εικόνες.
Έγιναν και κάποιες αναβάσεις στο Γομαροστάλι και μια από αυτές μάλιστα με
κατάβαση από το λούκι του Γκαβού λίγο
μετά το, ευτυχώς ατύχημα, με τον Γάλλο
σκιέρ που συνέβη εκεί. Και άρχισε σιγά σιγά να πλησιάζει το καλοκαίρι.
Ξεκινήσαμε λοιπόν τον Ιούνιο με κεντρικό Σπιρούνι Άθω από πέντε άτομα (Σπανούδης, Πιπερτζής, Τσαμπάζης, Κοντός
και Μπραΐλας) σε μια προσπάθεια, χωρίς
μπιβουάκ, που ξεκίνησε Σάββατο πρωί με
κορυφή τα ξημερώματα της Κυριακής και
άμεση κάθοδο για να προλάβουμε το καράβι στην Αγία Άννα στις 13:00. Ο καιρός
ήταν σύμμαχός μας σε όλη την διάρκεια
της διαδρομής αλλά μας τσάκισε η δίψα.
Τον Ιούλιο έγινε επανάληψη της κόψης
πρ.Ηλία από Σπανούδη, Πιπερτζή και
Τσαμπάζη, αυθημερόν, με ξεκίνημα και
επιστροφή το Μαστορούλι.
Έγιναν επίσης κάποιες κλασικές επαναλήψεις στο Στεφάνι όπως Σπανούδη-Παντούλα, Comici και Μάτι και τον Αύγουστο στην Πλάκα του Zerf από Σπανούδη,
Μπραΐλα, Πιπερτζή, Τσαμπάζη με αυθημερόν ανάβαση από Σπηλιές και επιστρο-

φή από Ξερολάκι με ολίγη από βροχή στις
τελευταίες σχοινιές, ευτυχώς μετά το πέρασμα κλειδί της διαδρομής.
Το φθινόπωρο ήταν μάλλον βαρύ με κάποιες λίγες αναρριχήσεις σε Στεφάνι και
Ζηλνιά και αναμονή για τα πρώτα χιόνια,
τα οποία και ήρθαν μες στο Νοέμβρη
Αρχές Δεκέμβρη με πολύ καλές συνθήκες
και πολύ κρύο έγινε από τους Σπανούδη
και Μπραΐλα, το κεντρικό λούκι του Καλόγερου (διαδρομή: Κυνηγοί Συνθηκών
250 μ., 50°) αυθημερόν από Πριόνια χωρίς σχοινιά και ασφαλιστικά μέσα.
Στις 30 Δεκέμβρη με την εκπνοή του
έτους και μέτριες συνθήκες, ανοίχθηκε το λούκι αριστερά από την κόψη στο
Γομαροσταλι από Σπανούδη, Μπραΐλα,
Πιπερτζή και Τσαμπάζη. Πρόκειται για
ένα πολύ όμορφο σχετικά μικρό λούκι
(200 μ., 45-50°) που χωρίζει τις κορυφές
Καλάγια από τα βράχια της κόψης Γομαροσταλιού, περνώντας από καταπληκτικά
βράχινα αμφιθέατρα και με ενδιαφέρουσες παραλλαγές εξόδου για όποιον το επιθυμεί. Η ανάβαση έγινε αυθημερόν από
Πριόνια χωρίς τη χρήση σχοινιών και
ασφαλιστικών μέσων.
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ΑΛΜΠΟΥΜ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ
1

2
1. 9-3-2019 Κασιδιάρης.
2. 24-3-2019 Οίτη, κορυφή Αετός.
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3

4
3. 25-3-2019 Οίτη, Προφήτης Ηλίας.
4. 31-3-2019 Καϊμάκτσαλαν, Προφήτης Ηλίας.
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5

6
5. 31-3-2019 Καϊμάκτσαλαν, κορυφή Κουτσούμπεη.
6. 21-4-2019 Κίτρος.
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7

8
7. 19-5-19 Φαλακρό, κορυφή Αγ. Πνεύμα.
8. 13-5-19 Μπέλες, Παλιό Τριεθνές.
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ΑΛΜΠΟΥΜ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΩΝ

1

2
1. Πέρασμα Νάτση.
2. Κίσσαβος. Σχολή Ορειβασίας.

62

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

4
3. Buldering στο Priler Σκοπίων.
4. Buldering στο Αετοχώρι Αριδαίας.
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5

6
5. Από αγώνα αναρρίχησης.
6. Μετέωρα. Διαδρομή Σοφοκλής.

64

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7

8
7. Πεδίο Prive.
8. Πάδες, Διαδρομή Ίρις.
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