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Η αντοχή και η διάρκεια. Η συνέπεια
των γραφείων να κρατούν ανοιχτή πόρτα
κι αναμμένο φως, κάθε Τρίτη και Πέμπτη,
επί 20 ολόκληρα χρόνια. Η σταθερή διοικητική λειτουργία και η γνώση του αντικειμένου. Η ανέλιξη των δραστηριοτήτων
και η διεύρυνση της προοπτικής. Το πέρασμα από τη σκιά στην αναγνωρισιμότητα και από την αφάνεια στην κοινωνική
καταξίωση.
Όλα τα παραπάνω οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Στην τύχη, τη σημασία
τής οποίας θα ήταν εγωιστικό να αγνοήσουμε, μιας και πολλά πράγματα θα
μπορούσαν να στραβώσουν, να βαρύνουν αρνητικά, να εκτρέψουν την πορεία,
ν’ αντιστρέψουν τη διάθεση, ν’ αποδυναμώσουν το μεράκι, να οδηγήσουν στην
αδράνεια που επιφέρει ο χρόνος και οι
παροδικές απογοητεύσεις. Οφείλονται
ακόμα και στην καλή υγεία όλων μας,

Εκτύπωση:
Γεώργιος Κ.Λουπέλης
Φιλελλήνων 30
Καβάλα
Τηλ. 2510 223144

άμποτε παντοτινή, που επέτρεψε την πλήρη διάθεση του προσφερόμενου δυναμικού.
Ούτε η τύχη, όμως, ούτε οι συμπτώσεις αρκούν αν δεν υπάρχουν οι στόχοι,

Φωτογραφία εξωφύλλου:
(Pirin Βουλγαρίας - Στο δρόμο για Demianitza)

τα οράματα και οι λίγοι ενδεχομένως,
αλλά κατάλληλοι άνθρωποι, που θα τα
υλοποιήσουν. Αυτοί που θα αναλάβουν,
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θα χειριστούν, θα φροντίσουν και θα δι-

στην ανηφόρα, δεν επεδίωξαν προσω-

εκπεραιώσουν, προσφέροντας από τα

πικό όφελος, δεν διεκδίκησαν τα αντί-

αποθέματα του χρόνου και του ψυχικού

δωρα των κόπων τους, δεν αξίωσαν την

τους περισσεύματος. Άνθρωποι δρα-

αντιπαροχή, αξιώθηκαν όμως πλου-

στήριοι και χαρισματικοί, με την ατομι-

σιοπάροχα στη συνείδηση όσων τους

κότητά τους διακριτικά τοποθετημένη

περιέβαλαν. Προσπάθειες είκοσι πλέον

μέσα στο σύνολο, και την προσωπική

χρόνων, που, βήμα- βήμα, οδήγησαν το

τους αξία γενναιόδωρα παρούσα στο

σύλλογο από τους πρόποδες του ιδρυτι-

συλλογικό.

κού του καταστατικού, σε κορυφή αρκε-

Την ανάδειξή του σε ζωντανό κύτταρο

τά ψηλή, έτσι ώστε να μπορεί ν’ ατενίζει

της τοπικής κοινωνίας, ο ΕΟΣ Καβάλας,

τον ορίζοντα που περικλείει το παρελθόν

την οφείλει στις προσπάθειες αυτών

κι επεκτείνει το μέλλον του.

των ανθρώπων, που δεν τα παράτησαν

Ανάβαση στο Τρίκορφο του Παγγαίου



πρόγραμμα για πολλούς και για λίγους
η ορειβατική δραστηριότητα
επτά ώρες οδήγημα και οκτώ ώρες περπάτημα, να στήνεις το αντίσκηνό σου
στις κορυφές της Τύμφης, αναζωογονημένος και ευτυχής, κάτω από την ασέληνη φωσφορούχα βραδιά.
Η ειλικρίνεια επιβάλει να ομολογήσουμε πως, λίγο πέρα από τις διακηρύξεις
μας περί γενικότερης προσφοράς, ό,τι
κάνουμε - όπως ακριβώς ό,τι ο καθένας
μας κάνει - πρωταρχικά στοχεύει στη δικιά μας ευχαρίστηση. Το θέμα είναι ότι
η ευχαρίστηση κάποιων ανθρώπων, σε
αντίθεση με κάποιων άλλων, μπορεί να
μεταδοθεί και να μοιραστεί μ’ όποιον
ειλικρινά το θέλει. Τα νέα μέλη του συλλόγου κατανοούν πολύ καλά το παραπάνω νόημα.
Οι πρωτόγνωρα πολυπληθείς συμμετοχές στις ορειβατικές δραστηριότητες
οφείλονται κυρίως στη νέα αντίληψη με
την οποία καταρτίστηκε το πρόγραμμα,
το οποίο προβλέπει μία ανά δεκαπέντε,
αντί για μία εβδομαδιαίως, ανάβαση,
επιτρέποντας έτσι την ενδιάμεση παύση
και την ευκολότερη επιλογή. Παίρνει κάτι
παραπάνω σε χρόνο για τις συνεννοήσεις, αλλά περιορίζει τη μοναξιά της ολιγομέλειας, χωρίς ωστόσο να εξαφανίζει
τα πλεονεκτήματά της, όταν αυτή προκύπτει. Ενδιαμέσως, ομαλότερες διαδρομές και ευκολότερες εξορμήσεις, για
τους ακόμα περισσότερους, αλλά μετριοπαθέστερους φίλους των φυσικών
δραστηριοτήτων. Συγκερασμός ενδιαφερόντων, με όλους ικανοποιημένους,
τι παραπάνω να ζητήσεις;
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Είναι όμορφο να μπορείς, ακόμα και
χωρίς να σου το έχει κανείς διδάξει, να
διακρίνεις το ουσιώδες μέσα στο ανούσιο. Να βρίσκεις τη θέση σου στην κορυφογραμμή που σβήνει στον ορίζοντα,
στο νερό της ορεινής λίμνης που τρεμουλιάζει από το απογευματινό αεράκι,
στ’ αστέρια που σε παρατηρούν όταν
τα ατενίζεις από τις νυχτερινές κορυφές,
στο χρώμα ή στο άρωμα του λουλουδιού που ανακόπτει
το φορτωμένο σου
βηματισμό. Δεν διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας η παρατήρηση πως αυτό που
κουράζει δεν έχει να
κάνει με τη δυσκολία
του εκάστοτε πράγματος, αλλά με την
ιδιάζουσα
σχέση
που διατηρείς μαζί
του. Μια απλή καθημερινή και ανούσια
συνήθεια
μπορεί
ν’ αποβεί εξαντλητικότερη από τη
φορτωμένη κάλυψη μιας σεβαστής
υψομετρικής
διαφοράς. Δεν μπορεί
αλλιώς να εξηγηθεί
πως, για παράδειγμα, αναχωρείς, ήδη
κουρασμένος, από
την Καβάλα, και καταλήγεις μετά από



η ζεστή καμινάδα
το καταφύγιο στο βουνό
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Μπορεί να εξυπηρετήσει περί τα είκοσι άτομα, λειτουργεί από τις αρχές
του 97, κι έχει αρχίσει ν’ αποδίδει. Όχι σε
χρήμα, ποτέ δεν τα πηγαίναμε καλά σ’
αυτόν τον τομέα, κι όσο να ‘ναι, δεδομένης της ανυπαρξίας επιχορηγήσεων,
(εξαντλημένων από την απλόχερη διανομή τους σε έργα μηδαμινής αξίας
και απόδοσης), το κόστος συντήρησης
και λειτουργίας ενός οικήματος δεν καλύπτεται εύκολα. Αποδίδει, όμως, σε
ψυχική απολαβή, όταν ξεκλειδώνεις την
πόρτα του λαχανιασμένος από τη νυχτερινή σου διαδρομή, όταν σκαλίζεις
τα ξύλα για να γίνουν κάρβουνα, όταν η
μυρωδιά των ψημένων σε προτρέπει να
παραβλέψεις, να δικαιολογήσεις, και να
αποδεχτείς την επικείμενη γαστριμαργική ατασθαλία. Ανάμεσα στην καλή σου
συντροφιά έχεις σχεδόν ξεχάσει πόσος
κόπος καταβλήθηκε για να μετατραπούν
αυτά τα εγκαταλειμμένα παραπήγματα
του στρατού, (και, ενδιαμέσως, χειμαδιά
ζώων), στο λειτουργικό αυτό χώρο, που
συγκυρίες τον έφεραν να είναι ο μοναδικός του Παγγαίου, που το χειμώνα ο
καπνός του ανεβαίνει συχνά από την



καμινάδα. Αυτούς τους κόπους υπενθυμίζουν οι φωτογραφίες, αραδιασμένες
σ’ ένα του τοίχο, που αποτυπώνουν τα
στάδια μετατροπής, ανέγερσης, διαμόρφωσης, επιπρόσθετων και άλλων,
ατέρμονων, συμπληρωματικών εργασιών. Σου θυμίζουν και τους ανθρώπους,
άλλους περισσότερο άλλους λιγότερο
ειδικευμένους, ο καθένας τους στο μέτρο
του δυνατού, με τα μανίκια ανασηκωμένα, τα οικοδομικά εργαλεία στο χέρι και
τον ιδρώτα στο πρόσωπο, ν’ αλλάζουν
τη μορφή και να μετατρέπουν το γκρέμισμα σε λειτουργικό κατάλυμα - άξιο
παραλήπτη συγχαρητηρίων από τους
εκπροσώπους του στρατού, που ευγενικά παραχώρησε τη χρήση των πάλαι
ποτέ εδώ φυλακίων του. Ευχάριστο που
οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι μπορούν σποραδικά ν’ απολαμβάνουν τους καρπούς
των κόπων τους, και, μόλο που πάντα
χρειάζεται να ξαναπιάνουν στα χέρια
το φτυάρι, τον κασμά, το αλυσοπρίονο,
μπορούν ωστόσο, κάποια βράδια του
χειμώνα, να σηκώνουν ένα ποτήρι κρασί δίπλα στις φλόγες του τζακιού του.
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Εικόνες από το παρελθόν
Στα είκοσι χρόνια δικαιούσαι να έχεις τέτοιο. Ένας μικρός τίτλος ανάμεσα σε άλλους, στα αριστερά της ιστοσελίδας, που παραπέμπει σε παλιές φωτογραφίες,
παλιές εποχές και παλιές καταστάσεις. Στιγμές από το ξεκίνημα, από τα πρώτα βή-
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ματα, από τους δειλούς πειραματισμούς. Κάποιοι εικονιζόμενοι μπορεί και να έχουν
ξεχάσει την ύπαρξη αυτών των φωτογραφιών, ίσως κι ο σύλλογος να έχει ξεχάσει
τους ίδιους, μιας και το σημερινό ανθρώπινο δυναμικό απαρτίζεται, κατά το πλείστον, από άτομα που έχουν μόνιμα ενταχθεί τα δέκα με δεκαπέντε μετέπειτα χρόνια.
Οι καινούργιες αφίξεις δεν τους γνωρίζουν, ούτε και μάλλον θα τους συναντήσουν
ποτέ. Οι λίγοι σύγχρονοί τους αποδίδουν την τιμή ή αποδέχονται το κλείσιμο του
κύκλου των πραγμάτων καταχωρώντας στη συνείδησή τους την απουσία, άλλοτε
ως απώλεια κι άλλοτε ως αποδεκτό γεγονός. Θέμα προσωπικών εμπειριών και αξιολογήσεων. Δεν μπορείς ν’ αγνοήσεις το παρελθόν, μπορείς μόνο ν’ αλλάξεις τον
τρόπο που το βλέπεις.

Άνοιξη 1989 - Αστράκα

Καλοκαίρι 1990 - Στ
α στενά του Νέ

στου

Δεκέμβριος 1990 - Στο Φαλακρό

Ιανουάριος 1991 - Κοπή πίτ

ας στο Παγγαίο



Άνοιξη 1992 - Στο Chulu Far

East (Ιμαλάια)

Ιανουάριος 1994 - Κοπή πίτας στο Σταυρό Καβάλας
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Σεπτέμβριος 1991 - Στον Μύτικα

Καλοκαίρι 1991 - Παιδική ορειβατι
κή κατασκήνωση στο Παγγαίο

Σεπτέμβριος 1991 -

υ

Στο Τρίκορφο Παγγαίο

Αύγουστος 1995 - Στο δάσ

ος του Φρακτού

Σεπτέμβριος 1995 -

Μετέωρα

Νοέμβριος 1995 - Στην κορυφή του Φαλακρού
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Εικόνες από το παρελθόν

Σεπτέμβριος 1996 - Η ομάδα του Ε.Ο.Σ.
Καβάλας στο μαραθώνιο Ολύμπου

ρδούσια

Ιούλιος 1996 - Βα

Φθινόπωρο 1996 - Στις Βραχογραφίες του

Μάιος 1997 - Διοργάνωση ποδηλατικού αγώνα

Σεπτέμβριος 1998 - Αναρρίχηση στον Άθω
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Παγγαίου

Ιανουάριος 1997 - Βράβευ
Φετά ως καλύτερης αθλήτρση της Φωτεινής
ιας της Καβάλας

Ιανουάριος 1998 - Κοπή πίτας στο καταφύγιο

Μάιος 1998 - Στ

ον Όλυμπο

της Αυλής
Ιανουάριος 1999 - Στο μονοπάτι

Μάιος 1999 - Αναρρίχηση στα στενά του

Ιούλιος 2002 - Άλπεις

Θάσου

Μάρτιος 1999 - Παγγαίο, Σχολή Διάσωσης

Μάιος 2000 - Στην κορυφή
Νέστου
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Ιούνιος 1998 - Διάσχιση της

Μάιος 1998 - Στου Κάκκαλου με την Ε.Ο.Δ.

του Κόζιακα

λήνια Ορειβατική

Ιούλιος 2002 - Φλέγγα Πανελ
Συνάντηση

11

στο τηλέφωνο που απαντά
η ομάδα ορεινής διάσωσης
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Ξεκίνησε σαν προβληματισμός για το
τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση ορειβατικού ατυχήματος. Συζητήθηκε
και αναλύθηκε η δυσκολία
ανεύρεσης και διάσωσης μελών, σε σημεία
που μόνο ορειβάτες
μπορούν να πάνε.
Αντιμετωπίστηκε ως
αυτοπροστασία, σε
εποχές που η αποτε λεσματικότητα
των κρατικών φορέων πόρρω απείχε των
σημερινών δεδομένων.
Συστάθηκε κατόπιν συλλογικής απόφασης. Απαρτίστηκε
από ανθρώπους που, έκτοτε, επανειλημμένα απέδειξαν πως δεν αρκούνται
στα λόγια. Έσπευσε γρήγορα και καθοριστικά σε περιπτώσεις ορειβατικών
κι όχι μόνο ατυχημάτων. Αποτιμήθηκε,
εκτιμήθηκε κι επισήμως τιμήθηκε, μόλο
που δύσκολα θα βρείτε κάποιον πρωταγωνιστή της πρόθυμο να σας διηγηθεί
τα κατορθώματά του. (Αν αυτό συμβεί
μάλλον θα πρόκειται για άτομο

12

που πέρασε ξυστά από δίπλα μας). Εξοπλίστηκε και συνεχίζει να εξοπλίζεται από
πολιτεία και φορείς. Εκπαιδεύτηκε
και συνεχίζει να εκπαιδεύεται.
Εκπρόσωποί της παραβρίσκονται στις πανελλήνιες συναντήσεις,
παρακολουθούν σεμινάρια κι ακολουθούν τις εξελίξεις σε
τεχνικές
μεθόδους
και σύγχρονο υλικό.
Τίποτα από όλα
αυτά δεν θα είχε πρακτική αξία εαν πρωτίστως δεν υπήρχε μια μόνιμη
ανοικτή γραμμή, έτοιμη ν’ ανταποκριθεί στο κάλεσμα. Περγαμηνές και
προδιαγραφές δεν θα την καθιστούσαν
πολύτιμη, εάν απουσίαζε η ικανότητα
γρήγορης αντίδρασης και παρουσίας
της, σε χρόνο που θα ζήλευαν και οι πιο
εκπαιδευμένες μονάδες.
Εύχεται να είναι αχρείαστη, αλλά βασίζεται στην αρχή ότι το τηλέφωνο της
επικοινωνίας μπορεί να χτυπήσει το επόμενο λεπτό.
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Η Ομάδα Ορεινής Διάσωσης, σε άριστη συνεργασία με την Πολιτική Προστασία της Νομαρχίας Καβάλας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχει συγκροτήσει ομάδες επιτήρησης, που
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιούν
περιπολίες στο περιαστικό δάσος της Καβάλας και στον ορεινό
όγκο του Παγγαίου. Σκοπός τους είναι η έγκαιρη ενημέρωση
της Πυροσβεστικής σε περίπτωση πυρκαγιάς και η συνδρομή
τους στην άμεση κατάσβεσή της.
Επιπλέον, τα μέλη του Συλλόγου, με τις κεκτημένες γνώσεις
και εμπειρίες τους, συνεισφέρουν στη διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων, στους τομείς της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης,
των πρώτων βοηθειών και της γραμματειακής υποστήριξης,
συνεργαζόμενοι αρμονικά με τα σωματεία της πόλης μας.

Αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις των μελών
της και με τη χρήση του σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που διαθέτει, η Ομάδα Ορεινής Διάσωσης, έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τηλεπικοινωνιακά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης
που πραγματοποιεί, καθώς και να συνεργάζεται με
όλους τους αρμόδιους φορείς.
Ακόμα, με τη χρήση των συσκευών εντοπισμού
θέσης (GPS) και των προηγμένων λογισμικών χαρτογράφησης, έχει καταγράψει μεγάλο όγκο γεωγραφικών δεδομένων, έτσι ώστε σε περίπτωση
ανάγκης να μπορεί να προσεγγίσει τα πιο δυσπρόσιτα μέρη και ν’ αποβεί αποτελεσματική μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα.
Η Ομάδα Ορεινής Διάσωσης του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καβάλας, με το έμψυχο δυναμικό που διαθέτει, σκοπό έχει να προσφέρει εξειδικευμένη βοήθεια σε περιπτώσεις ορειβατικών ατυχημάτων
και αναζήτησης αγνοουμένων σε ορεινά πεδία.
Τα μέλη της είναι εκπαιδευμένα στις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους,
και διευρύνουν συνεχώς τις ικανότητές τους, με ασκήσεις που διεξάγονται όλες τις εποχές του χρόνου, με την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων, και με τη συμμετοχή τους σε συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνονται από διάφορους φορείς.
Στόχοι της Ομάδας, στα πλαίσια πάντα του εθελοντισμού, είναι:
• Η εξέλιξη των ικανοτήτων των μελών της με συνεχή εκπαίδευση.
• Η τήρηση οργάνωσης και ετοιμότητας δράσης.
• Η ανανέωση και προσθήκη εξειδικευμένου υλικού στον εξοπλισμό της.
Σκοπός της είναι η μέγιστη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της
ορεινής έρευνας και διάσωσης, με την ταυτόχρονη ασφάλεια των
μελών που μετέχουν σ’ αυτήν.
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το μέλι δεν χαλάει, απλώς ζαχαρώνει
η εκδοτική ομάδα

20 χρόνια Ε.Ο.Σ. Καβάλας

Ο τίτλος υπονοεί τον αρκετό καιρό κατά τον οποίο η εκδοτική ομάδα, Το Μέλι
των Γκρεμών, ξέχασε τα υλικά της στο ντουλάπι. Ίσως επειδή λανθασμένα θεώρησε
πως ο κύκλος έκλεισε και πως το τελικό αποτέλεσμα έχει, έτσι κι αλλιώς, υπερβάλλει κατά πολύ τις δυνατότητες, όχι απλώς ενός επαρχιακού αθλητικού σωματείου,
αλλά και κάθε συλλόγου που κυκλοφορεί επάξια την πολιτιστική του σφραγίδα
στην πόλη. Ξαναπήρε μπρος, όταν η συγκυρία την έκανε ν’ αναλογισθεί πως κάποιες διαδρομές δεν έχουν τέλος, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ποτέ δεν βαριέσαι
ν’ ανεβαίνεις στ’ αγαπημένα σου βουνά. Η χαρά τού να μοιράζεσαι δεν εξαντλείται
σε ανηφόρες, που άλλωστε λίγοι μπορούν ν’ ανεβούν, και η περιπέτεια της αναζήτησης δεν περιορίζεται στα όρια της σωματικής δικαιοδοσίας.
Επανεμφανίστηκε με τη μορφή δυο πλούσιων και καλαίσθητων βιβλίων, αλλά
το μέλι της έσταξε και σε ταπεινότερης υπόστασης - όχι όμως και σπουδαιότητας
- υλικό. Το 04, το περιοδικό του συλλόγου, που αισίως έφτασε στο τέταρτο τεύχος
του, δεν επεδίωξε τον τίτλο, δανείστηκε όμως αρκετά από τα ιδιώματα τής πριν από
13 χρόνια αρχής. Δεν είναι η ετικέτα που κάνει τη διαφορά, είναι η γλύκα που διατηρείται στο μέλι, ακόμα κι αν ξεχαστεί για λίγο καιρό στο ντουλάπι.

Από την εκδοτική ομάδα του ΕΟΣ, Το Μέλι των Γκρεμών, κυκλοφορούν:
1) Κυνηγοί του φωτός-Ανάβαση στον Άθω. Κείμενα ορειβατικών και λογοτεχνικών
αναβάσεων. Ελένη Γαραντούδη, Γιώργος Κολώνης, Βασίλης Κυριλλίδης. Δημοτική
βιβλιοθήκη Καβάλας, 1997.
2) Χρυσοφόρον Γης Ανάστημα. Το Παγγαίο των μύθων και της ιστορίας. Ελένη
Γαραντούδη, Θεόδωρος Λυμπεράκης. Χορηγία οινοποιία Λαζαρίδη Ο.Β.Γ.Ε. Α.Ε.
1999.
3) Ημερολόγιο 2000. 10 χρόνια Ε.Ο.Σ. Καβάλας. Βασίλης Κυριλλίδης. Χορηγία
Γιώργος Καμπουρίδης ‘Το Παραδοσιακό’ 1999.
4) Χρυσοφόρον Γης Ανάστημα. 2η ανανεωμένη έκδοση. Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
Καβάλας, 2000
5) Παγγαίο, Πολύδωρον όρος. Συλλογικό. Ιστορία, αρχιτεκτονική, φύση του
Παγγαίου. Πολιτιστικός σύλλογος Ελευθερούπολης, 2000.
6) Χρυσοφόρον Γης Ανάστημα. 3η έκδοση. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, 2007.
7) Το Παγγαίο όρος σε λόγο πεζό. Ανθολογία ιστορικών και πεζογραφικών κειμένων
για το Παγγαίο. Βασίλης Κυριλλίδης. Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας 2008
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Άλλες εκδόσεις από τον ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καβάλας:
Αναρριχητικός οδηγός Ηρακλείτσας. Αναρριχητικές διαδρομές της Ηρακλείτσας. Αλέξανδρος Τσιλογεώργης. Νομαρχιακή επιτροπή τουριστικής προβολής Καβάλας, 1997

•

04. Περιοδική έκδοση του Ε.Ο.Σ., τέσσερα τεύχη.

•

Χάρτης περιαστικού δάσους Καβάλας. Καταγραφή και χαρτογράφηση των διαδρομών του περιαστικού δάσους. Θανάσης Δασκαλούδης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας, 2008

20 χρόνια Ε.Ο.Σ. Καβάλας

•
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www.eoskavalas.gr
η ιστοσελίδα του συλλόγου

20 χρόνια Ε.Ο.Σ. Καβάλας

Υπάρχουν λόγοι που δεν υπαγορεύονται ρητά, βρίσκουν όμως αυτόβουλη εφαρμογή και αποθαρρύνουν την
ανάδειξη του ενός μέσα στο συλλογικό
αποτέλεσμα. Ούτε εμάς τους ίδιους μας
ενδιαφέρει να θυμόμαστε πια πέτρα
κουβαλήσαμε και σε ποιο σημείο του
συνολικού οικοδομήματος την αποθέσαμε. Σπίθες φωτίζουν κατά καιρούς
περιστατικά μνήμης, σβήνουν όμως
ξανά, αφήνοντας μόνο μια γενικότερη
αίσθηση συντροφικής και ομαδικής
συνεργασίας. Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ίσως είναι καλό να τονίζεται η
συνεισφορά κάποιου, ο οποίος ανέλαβε προσωπικά κι έφερε εξ ολοκλήρου σε
πέρας, έναν σημαντικό τομέα. Από την
άλλη μεριά, παραμένει δύσκολο κάτι τέτοιο, εάν ο ίδιος δεν επιθυμεί το διαχωρισμό του από τη γενικότερη συνεισφορά.
Πόσο μάλλον όταν, σε κάθε σχεδόν τμήμα του συλλόγου, υπάρχουν άτομα τα
οποία σήκωσαν εμφανώς περισσότερο
βάρος, παραμένουν όμως παρόμοια
προσηλωμένα στην αρχή, σύμφωνα με
την οποία η ευρύχωρη διάθεση υπερτερεί της ακριβοδίκαιης κατανομής περγαμηνών.
Με λιγότερο ή περισσότερο τονισμένη την προσφορά του Θανάση Δασκαλούδη, η ιστοσελίδα του συλλόγου
λειτουργεί χάρη στις ατέλειωτες ώρες
της προσωπικής του προσπάθειας και
φέρνει τον Ε.Ο.Σ. στη γραμμή της νέας
εποχής. Κι όσοι την επισκέπτονται, ιδίως
οι γνώστες του αντικειμένου, αναγνωρίζουν σ’ αυτήν όχι μόνο μια συνηθισμένη
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ηλεκτρονική παρουσία, αλλά μια υποδειγματική, πλούσια και διαρκώς ενημερωμένη ψηφιακή εστία, το κόστος της
οποίας θα ξέφευγε κατά πολύ των δυνατοτήτων, ακόμα και περισσότερο κραταιών του Ε.Ο.Σ. Καβάλας ταμείων. Βρίσκεται στη διάθεση του κάθε επισκέπτη,
κι επιβάλει, ακόμα και στις πιο σθεναρές
αναστολές των οπαδών της χαρτικής
σχολής, την αποδοχή του καινούργιου.

για το τέλος
κάτι από το 8ο φεστιβάλ Κοσμόπολις, 2008
σπαθώντας να τον πείσω για μια πρώτη
του επαφή με την ορεινή ομορφιά μέσω
του συλλόγου μας, βρέθηκα αποδέκτης
λόγων, που δεν θυμάμαι επακριβώς,
μπορώ όμως πολύ καλά ν’ αποδώσω
το περιεχόμενό τους. “Το ξέρω πως είναι
όμορφα τα βουνά, αλλά έχω ακούσει
πως μαζί σας τα βουνά είναι καλύτερα.
Είστε η πιο καλή παρέα. Ένας για όλους,
κι όλοι για έναν”.
Έχοντας για χρόνια διαολιστεί εισπράττοντας το χαρακτηρισμό του
Ε.Ο.Σ. ως κλειστού κλαμπ μιας περιορισμένης κάστας, η κουβέντα του φίλου
ήχησε ως η καλύτερη δικαίωση, προς
μια φυσική κι αυτονόητη για μας συμπεριφορά 20 χρόνων.
Είναι άραγε κι αυτό απόρροια υποκειμενικής διάθεσης;

20 χρόνια Ε.Ο.Σ. Καβάλας

Για πρώτη φορά με τη συμμετοχή του
συλλόγου μας. Καλαίσθητο στήσιμο, με
υλικό πλούσιο, και την καλή συντροφιά
να ξεπερνά κατά πολύ το υποχρεωτικό
τής παρουσίας, αποδεικνύοντας αβάσιμο το φόβο - εν μέσω γαρ καλοκαιρινών διακοπών, αδειών κι απουσιών της επιφόρτισης του βάρους σε λίγους.
Πέντε μέρες που διασκεδάσαμε τη συναναστροφή μας με τον κόσμο, παρακολουθώντας τις χίλιες φωτογραφίες να
εναλλάσσονται στην οθόνη, νιώθοντας
οι ίδιοι μας ένα μικρό, αυτόνομο, αλλά
ταυτόχρονα ενσωματωμένο κι ενεργό
κομμάτι ενός πολύχρωμου παγκόσμιου
συνόλου.
Κι αν έπρεπε να συγκρατήσω μια και
μόνη στιγμή του πενθημέρου, θα επέλεγα την παρακάτω: παραδίδοντας το
διαφημιστικό υλικό στα χέρια ενός γνωστού που είχα καιρό να δω, και προ-
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Ιανουάριος

Πρόγραμμα αναβάσεων
10-11 Ιανουαρίου
Όλυμπος - Σκούρτα

Διανυκτέρευση σε καταφύγιο
Υπεύθυνος: Βασίλης Κυριλλίδης

24-25 Ιανουαρίου
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Υπεύθυνος: Δ.Σ.

1 Φεβρουαρίου
Φαλακρό-Χιονότρυπα
Φεβρουάριος

Υπεύθυνος: Σταύρος Χ’’Χαραλάμπους

14-15 Φεβρουαρίου
Παγγαίο-Τρίκορφο

Διανυκτέρευση στο Καταφύγιο του ΕΟΣ
Υπεύθυνος: Κώστας Μπακρατσάς

28 Φεβρουαρίου 1-2 Μαρτίου (Καθαρά Δευτέρα)
Βασιλίτσα από Αβδέλα

Μάρτιος

Διανυκτέρευση σε ξενώνες
Υπεύθυνος: Βάσω Μπανάσα

15 Μαρτίου
Αγ.Παύλος Φαλακρού από Γρανίτη
Υπεύθυνος: Γιώργος Παρσαλίδης

28-29 Μαρτίου
Πίνοβο από Αετοχώρι

Διανυκτέρευση σε ξενώνες
Υπεύθυνος: Γιώργος Παρσαλίδης

Απρίλιος

11-12 Απριλίου
Όρβηλος από Αχλαδοχώρι
Διανυκτέρευση σε ξενώνες
Υπεύθυνος: Κώστας Λίτσας

25-26 Απριλίου
Τσάλ από Ξάνθη

Διανυκτέρευση σε αντίσκηνα
Υπεύθυνος: Κώστας Κιουρκτσόγλου
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2009
1-2-3 Μαΐου
Βουτσικάκι (Βόρεια Άγραφα)

Διανυκτέρευση σε καταφύγιο
Υπεύθυνος: Ιορδάνης Χατζηλιάδης

Διανυκτέρευση σε καταφύγιο
Υπεύθυνος: Θανάσης Δασκαλούδης

Μάιος

16-17 Μαΐου
Βούρινος

31 Μαΐου
Διάσχιση στενών Νέστου

Υπεύθυνος: Νανά Κουταλιάγκα

6-7-8 Ιουνίου (Αγ.Πνεύματος)
Σμόλικας από Αγ.Παρασκευή

27-28-29 Ιουνίου
Τζουμέρκα από Καταρράκτη

Ιούνιος

Διανυκτέρευση σε αντίσκηνα
Υπεύθυνος: Φωτεινή Φετά

Διανυκτέρευση σε ξενώνες
Υπεύθυνος: Θανάσης Δασκαλούδης

Υπεύθυνος: Χρύσα Μανάλη

18-19 Ιουλίου
Βαρδούσια -Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση

Υπεύθυνος: Δ.Σ.

Αύγουστος
Πιρίν Βουλγαρίας

Υπεύθυνος: Βασίλης Κυριλλίδης

Ιούλιος -Αύγουστος

5 Ιουλίου
Παγγαίο από Ροδολίβος

Πληροφορίες για την ανάβαση θα ανακοινωθούν έγκαιρα
• Τα Σαββατοκύριακα που δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιούνται αναβάσεις
στα κοντινά βουνά, μετά από συνεννόηση.
• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τα γραφεία του συλλόγου προκειμένου να συμμετέχουν στις αναβάσεις του προγράμματος.
• Τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοικτά κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 9:15 μέχρι 10:00 μ.μ.
• Οι αναβάσεις τροποποιούνται ή αναβάλλονται αν καιρικές ή άλλες συνθήκες το επιβάλουν.
• Ο εκάστοτε αρχηγός μπορεί κατά την κρίση του να αποκλείει άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανάβασης (εξοπλισμό, καλή φυσική κατάσταση κλπ.). Οι αναβάσεις πραγματοποιούνται με προσωπική ευθύνη των συμμετεχόντων και ο σύλλογος δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση ατυχήματος.
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Πρόγραμμα Αναβάσεων

Σεπτέμβριος

5-6 Σεπτεμβρίου
Όλυμπος - Κόψη Σκολιού

Διανυκτέρευση σε καταφύγιο
Υπεύθυνος: Φωτεινή Φετά

13 Σεπτεμβρίου
Παλιά Καβάλα (Δρόμος του νερού)

Υπεύθυνος: Παρασκευή Φετά

26-27 Σεπτεμβρίου
Πήλιο (Ανάβαση από Μακρυνίτσα)
Διανυκτέρευση σε αντίσκηνα
Υπεύθυνος: Πέτρος Μάμης

Οκτώβριος

3-4 Οκτωβρίου
Ροδόπη (Λειβαδίτης-Γυφτόκαστρο-Κούλα)
Διανυκτέρευση σε αντίσκηνα
Υπεύθυνος: Θανάσης Δασκαλούδης

17-18 Οκτωβρίου
Φρακτό Ροδόπης - Συμμετοχή στο V.F.T.
Διανυκτέρευση σε αντίσκηνα
Υπεύθυνος: Βασίλης Κυριλλίδης

31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου
Βαρνούντας (Πισοδέρι -Αγ.Γερμανός)

Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Διανυκτέρευση σε ξενώνες
Υπεύθυνος: Πέτρος Μάμης

14-15 Νοεμβρίου
Πιέρια από Βελβεντό

Διανυκτέρευση σε καταφύγιο
Υπεύθυνος: Λάμπρος Κωνσταντίνου

28-29 Νοεμβρίου
Παπίκιο Ροδόπης

Διανυκτέρευση σε καταφύγιο
Υπεύθυνος: Γιώργος Θεοδοσιάδης

5-6 Δεκεμβρίου
Παγγαίο από Μεσορόπη

Διανυκτέρευση στο καταφύγιο του ΕΟΣ
Υπεύθυνος: Βασίλης Κυριλλίδης

20 Δεκεμβρίου
Μενοίκιο από Χιονοχώρι

Υπεύθυνος: Λάμπρος Κωνσταντίνου
20

2009
2009

Περιστέρι - Βερλίγκα - Τσουκαρέλλα
Η ομορφιά που όλοι ψάχνουμε
Κείμενο: Βάσω Μπανάσα
Φωτογραφίες: Θανάσης Δασκαλούδης
Κώστας Λίτσας

Όρος Λάκμος, βουνό Περιστέρι για τους ντόπιους.
Ξεχωρίζει για το απέραντο πράσινο των λιβαδιών
του και φιλοξενεί τις πηγές του Αχελώου. Εκεί βρίσκεται επίσης η θρυλική Βερλίγκα, που μαιανδρίζει κάτω από την ψηλότερη κορυφή του, την Τσουκαρέλλα (2.295μ.). Στη σκιά της είναι χτισμένο το
δυτικότερο χωριό του νομού Τρικάλων: το Χαλίκι
Ασπροποτάμου.
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Σκαρφαλωμένο στα 1.150μ., το Χαλίκι,
κρατά περήφανα τη βλάχικη παράδοσή
του. Διατηρεί την ομορφιά που όλοι ψάχνουμε, πριν ή μετά την ανάβασή μας.
Μια γραφική πλατεία, λιθόκτιστα σοκάκια, γεφύρια και νερά, φιλόξενους ανθρώπους και, για το βράδυ, μια αναμμένη ξυλόσομπα, με ντόπια αγνά ποτά
και εδέσματα. Κατά τη διαδρομή από
το Χαλίκι προς τις τοποθεσίες Ρόνα και
Βουρτόπα (προς Μέτσοβο) συναντούμε
τις κύριες πηγές του Αχελώου. Το πρώτο
τμήμα του Αχελώου ονομάζεται Ασπροπόταμος, διότι τα νερά του έχουν κρυστάλλινο χρώμα…όσα δυστυχώς μετά
από τόση ξηρασία έχουν απομείνει.
Φτάσαμε στο Χαλίκι, παραμονή του
Αγίου Πνεύματος, για να ανέβουμε στην
κορυφή Τσουκαρέλλα και να δούμε την
όμορφη Βερλίγκα, μια άλλη πηγή που
το νερό αναβλύζει κατακόρυφα από τη
γη, σχηματίζει ένα ρυάκι και μετά χάνεται
ξανά μέσα σε μια καταβόθρα. Το χειμώνα, όπου η διέξοδος φράζει από τους
πάγους, σχηματίζεται η λίμνη Βερλίγκα,
την οποία η παράδοση θέλει να είναι καταφύγιο στοιχειών (δρακόλιμνη). Είναι η
τρίτη και η μικρότερη δρακόλιμνη (μετά
από αυτές της Τύμφης και του Σμόλικα)
επί της Πίνδου. Η Βερλίγκα δεν διατηρεί νερό από το καλοκαίρι έως τα τέλη
Φθινοπώρου, μιας και έχει το χαρακτηριστικό ότι χωνεύει τα νερά της σχηματίζοντας χοάνη. Γι’ αυτόν το λόγο οι Βλά-
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χοι της περιοχής, την ονόμασαν Βρίγγα
(Κύκλος). Εμείς την αντικρίσαμε χορταριασμένη, να μας δείχνει το φιδίσιο
πυθμένα της. Γύρω της, κορυφογραμμές με χιονούρες. Τα σύννεφα, λευκά
στον ουρανό, αλλάζανε με τη σκιά τους
κάθε λίγο τη φωτεινότητα του τοπίου. Ο
καιρός ήταν ορειβατικός - όπως μου
αρέσει να λέω πάντα, όταν ο ήλιος κρύβεται ανάμεσα στα σύννεφα. Ο αέρας

μόνο στην κορυφογραμμή σε περιμένει
δυνατός, και η βροχή μόνο στην επιστροφή σε βρίσκει. Η ανάβαση για την
κορυφή του Λάκμου ήταν τονωτική. Κωνική η Τσουκαρέλλα, πανέμορφη. Μόνη
ασχήμια οι αναρίθμητοι χωματόδρομοι,
προκλητικοί σε αριθμό για τις ανάγκες
που εξυπηρετούν. Λες και είναι κόμβος
ο Λάκμος που πρέπει να οδηγεί προς
κάθε κατεύθυνση.
Στην επιστροφή περάσαμε τα ελατοδάση, κοντά στο χωριό, πολύ βιαστικά.
Η βροχή αποδείχτηκε απαλή και οι περίφημοι ποιμενικοί σκύλοι της Πίνδου ανεκτικοί μαζί μας, καθώς διασχίζαμε το μονοπάτι που αναπόφευκτα συναντά τις

στάνες. Στο τέλος καταλήξαμε όλοι στο
μαγαζί του Χρήστου. Καθίσαμε παρέα
σε μια άλλη μοναδική «πηγή», την «La
verliga». Δοκιμάσαμε τις εναλλακτικές
λιχουδιές και ακούσαμε μουσική, ωραία
μουσική. Έχει άποψη ο Χρήστος και πείσμα. Δίπλα στις φωτογραφίες στο τοίχο
διαβάσαμε το πιο σπουδαίο:
«Τα όμορφα χωριά, όμορφα…. ξαναγεννιούνται!». Τα όμορφα βουνά, ποτέ
δεν λησμονιούνται, θα συμπληρώσω.
Ξαναδιαβαίνονται και θα τα ξαναδιαβούμε.
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Το ροζ βατραχοπέδιλο στο Πάπιγκο
Κείμενο: Κατερίνα Μάλλιου
Φωτογραφίες: Θανάσης Δασκαλούδης
Μαρία Καλογιώργη

Όση σχέση είχε το βατραχοπέδιλο με το
δρόμο προς το Πάπιγκο – όπου και εντοπίστηκε από ανυποψίαστους οδηγούς, εκείνο
το σούρουπο του Ιουνίου – τόση σχέση είχα
κι εγώ με τη Δρακόλιμνη. Απλώς βουτήξαμε.
Εκείνο από το ανοιχτό πορτμπαγκάζ στην
άσφαλτο, εγώ από την καταπράσινη όχθη
στο θολό από την άμμο νερό της λίμνης.
Ούτε εκείνο το πάτησε διερχόμενο αυτοκίνητο, ούτε εμένα με δάγκωσε διερχόμενο νερόφιδο. Κι έτσι επιστρέψαμε σώοι και αβλαβείς
στο φυσικό μας περιβάλλον, την παραλία
των Αμμολόφων.
Περιγραφή διαδρομής (περίπου…): Τέσσερεις ώρες ανάβασης από το μονοπάτι
που ξεκινάει από το Μικρό Πάπιγκο και οδηγεί στο καταφύγιο. Οι κανονικοί ορειβάτες
έφυγαν για ν’ ανέβουν στην Αστράκα. Οι
υπόλοιποι επιδοθήκαμε στην προσφιλή μας
δραστηριότητα: Φαγητό, τσίπουρο και ανάπτυξη φλεγόντων ζητημάτων, μη «ορειβατικού» ενδιαφέροντος. Νωρίς το απόγευμα,
βόλτα στη Δρακόλιμνη.
Όπου και να κοιτούσα, πράσινο και ησυχία, που τη διέκοπτε μόνο η ηχώ των φωνών
μας. Και ξαφνικά προβάλλει η Λίμνη. Δεν
έχω πάει στη Σκωτία (το ‘χω στο πρόγραμμα
όμως), αλλά σκέφτηκα μεγαλόφωνα «πόσο
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διαφορετικά μπορεί να είναι;» Δεν διαφώνησε κανείς.
Έχει περάσει καιρός από την εκδρομή εκείνη - είναι πλέον Νοέμβριος - και προσπαθώ
να θυμηθώ λεπτομέρειες για να σας περιγράψω, έτσι ώστε να είναι πλήρες το άρθρο
μου. Μάταια.
Κάθε φορά που σκέφτομαι:
• «Αστράκα», μου έρχεται στο νου η φωτογραφία της Μαρίας της Καλογιώργη, της
συγκατοίκου μου στο αντίσκηνο, λίγο πριν
κοιμηθούμε. Η σκιά του βουνού επιβλητική
– τέλειο φόντο για τα χιλιάδες αστέρια που
φώτιζαν τον ουρανό.
• «Δρακόλιμνη», τις φιλοσοφικές αναζητήσεις στο δρόμο για τη Λίμνη, με αφορμή
τις μέχρι τώρα ζωές μας.
• «Μικρό Πάπιγκο»: Απαγορευμένη περιοχή για τα αυτοκίνητα, έρημα δρομάκια,
ησυχία και χαλάσματα σπιτιών κάπου – κάπου, και η … βουτιά της Παρασκευής στους
θάμνους, την ώρα που ατενίζαμε απορροφημένες τ’ αστέρια!
• «4η Βρύση πριν το καταφύγιο»: Θέα που
ξεκουράζει τα μάτια της ψυχής και ευκαιρία
να τα πω με τη φίλη μου την Τάνια, που μας
άφησε για τη Γερμανία.
• «i-pod και Amy Winehouse»: Η ανακά-

λυψη και των δύο υπό τη σκιά της Αστράκας -με εφηβικό ενθουσιασμό- από γνωστό
συγγραφέα.
• Wonderwall των Oasis: Στάση για ξεμούδιασμα και χορό στη μέση της διαδρομής.
• No surprises: Η φωνή του Τομ Γιορκ να
αντηχεί στο σούρουπο καθώς πλησιάζαμε
το Μεγάλο Πάπιγκο.
• Και φυσικά έχω να πω τα καλύτερα για
το ε-ξαι-ρε-τι-κό καζαντιπί με πορτοκάλι, στο
ζαχαροπλαστείο της Βέροιας, και για την
αριστοτεχνική διευθέτηση από την αρχηγό
της εκδρομής του ποιος θα κοιμηθεί με ποιον στα αντίσκηνα! (Τόσο αριστοτεχνική που
δεν προέκυψε ούτε ένα ειδύλλιο, παρά την
τόσο ρομαντική τοποθεσία.)
*Αφιερωμένο στο Λάμπρο, κίνητρο για να συναντηθούμε σύντομα στην επόμενη πορεία.
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Ένας “ορειβάτης” περιηγητής του 1889
στην Σαμοθράκη
Φωτογραφίες: Ιορδάνης Χατζηλιάδης
Βάσω Μπανάσα

Ο HENRY FRANSHAWE TOZER ήταν ένας Αγγλος κληρικός που ταξίδεψε επανειλημμένα στα
ελληνικά νησιά το 1874, 1876 και 1889. Οι εντυπώσεις από τα ταξίδια του δημοσιεύτηκαν στο
περιοδικό Academy κι έπειτα σε βιβλίο. Η επίσκεψη του στη Σαμοθράκη το 1889 περιγράφεται στα κεφάλαια 16 και 17 του βιβλίου του, όπου ο ξένος αυτός περιηγητής αναφέρεται στις
δυσκολίες του να φτάσει στο νησί.

Στο απόσπασμα που παραθέτουμε,
μια «ορειβατική» συντροφιά, στις 11
Απριλίου του 1889, χωρίς να διαθέτει το
σημερινό εξοπλισμό και με μοναδικό κίνητρο την επιθυμία του Αγγλου περιηγητή να ανέβει στην ψηλότερη κορυφή της
Σαμοθράκης, πραγματοποιεί αυτήν την
ολοήμερη εξερεύνηση του βουνού:
«Επί δύο ημέρες μετά την άφιξή μου
στο Δεδεαγάτς1 δεν έβλεπα να υπάρχει
ελπίδα ότι θα πήγαινα στη Σαμοθράκη.

Ο ουρανός ήταν καθαρός, αλλά ο άνεμος φυσούσε δυνατά από τα νοτιοδυτικά... Υπήρχαν πολυάριθμα καΐκια εκεί,
κατάλληλα για το ταξίδι αυτό, αλλά εξαιτίας του ανέμου ήταν δεμένα κολλητά,
στο μικρό λιμάνι. Επί τέλους, ο υπηρέτης μου ήρθε και με πληροφόρησε ότι
είχε φτάσει ένα Αγγλικό ατμόπλοιο της
Joly -Victoria Company, η Σεμίραμις, και
καθώς ήξερα ότι τέτοια καράβια συχνά
βγαίνουν από την κανονική τους πορεία

(Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το Μέλι των Γκρεμών, τεύχ. 5ο Ιούνιος 1996, με αφορμή την
ανάβαση του Ε.Ο.Σ. Καβάλας στο Φεγγάρι της Σαμοθράκης, στις 9/8/2008, απ’ όπου προέρχονται και οι φωτογραφίες.)
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αν υπάρχει σοβαρή αμοιβή, προσπάθησα να μάθω από τον πράκτορά τους
αν μπορούσαν να με βολέψουν και με
ποια τιμή. Η πρώτη ήταν δεκαοκτώ λίρες,
αλλά με τα παζάρια κατέβηκε στις πέντε
-ποσό όχι παράλογο αν σκεφτεί κανείς
ότι το ατμόπλοιο που είχε κατεύθυνση
προς την Σμύρνη θα αναγκαζόταν να
κάνει μια σημαντική παρέκκλιση. Μ’ αυτούς τους όρους κλείστηκε η συμφωνία
κι επιβιβάστηκα χωρίς καθυστέρηση. Με
μεγάλη έκπληξη ανακάλυψα ότι η παρά
τη θέλησή μου παραμονή στο Δεδεαγάτς μου είχε χαρίσει μια τιμητική φήμη.
Διαδόθηκε εκεί ότι πήγαινα στη Σαμοθράκη για να ανακαλύψω ένα ορυχείο
χρυσού, ή τουλάχιστον ένα ανθρακορυχείο· κι ένας μάλιστα ντόπιος μου ζήτησε την άδεια να με συνοδέψει, για να έχει
ίσως κάποιο μερίδιο στα κέρδη.
Μόλις ξεκινήσαμε συζητήσαμε με τον
καπετάνιο, έναν καλοκάγαθο Έλληνα,
σε ποιο σημείο του νησιού θα αποβιβαζόμουν. Ο ίδιος δεν είχε επισκεφθεί τη Σαμοθράκη ποτέ, κι έτσι δεν ήξερε τις ακτές
της - και είναι αλήθεια ότι τα ατμόπλοια
ποτέ δεν έπιαναν λιμάνι εκεί, το χειμώνα μάλιστα ελάχιστα καΐκια πήγαιναν.
Ο καπετάνιος έβγαλε τους χάρτες του
Αγγλικού Ναυαρχείου και αρχίσαμε να
συζητάμε τις δυνατότητες. Πρότεινε να
με ξεμπαρκάρει σ’ ένα σημείο της βορεινής ακτής, σημειωμένο στο χάρτη με
το όνομα Παλαιόπολη, όπου είχε ακούσει ότι υπήρχαν και κτίσματα. Ευτυχώς
όμως που δεν συμφώνησα, γιατί αργότερα που επισκέφτηκα το μέρος δεν
βρήκα άλλο κατάλυμα, παρά τον κούφιο κορμό ενός δέντρου. Εγώ, αντίθετα,
πρότεινα την Καμαριώτισα, κοντά στο
δυτικό ακρωτήρι, όπου είχα μάθει, όταν
βρισκόμουν στο Δεδεαγάτς, ότι έπιαναν

τα πλοία...
Είχε νυχτώσει όταν πλησιάσαμε την
ακτή και χρειαζόταν πολύ μεγάλη προσοχή για να μην πέσουμε πάνω στα
βράχια. Το πλοίο σφύριξε, αλλά απάντηση δεν πήραμε- ήταν ολοφάνερο ότι
δεν είχαμε υπολογίσει καλά τη θέση. Το
καράβι ξεκίνησε ξανά και κατευθύνθηκε προς ένα σημείο λίγο πιο πέρα, εκεί
όπου υπήρχε μια μικρή αμμουδιά, στην
άκρη του νησιού, όπου σχηματιζόταν
ένα καταφύγιο από τα κύματα.Αυτήν τη
φορά το σινιάλο μας ήταν πιο πετυχημένο, γιατί λίγο αργότερα μπορέσαμε να
διακρίνουμε, στο μουντό φως του φεγγαριού, να μας πλησιάζει μια μικρή βάρκα με δυο νέους για κωπηλάτες. Με μεγάλη δυσκολία καταφέραμε να μπούμε
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εγώ, κι ο υπηρέτης μου με τις αποσκευές μας, και να κατευθυνθούμε προς την
ξηρά, ενώ το ατμόπλοιο εξαφανίστηκε
μέσα στο σκοτάδι.
Αποβιβάστηκα στην παραλία και, επιτέλους, μπορούσα πια να συγχαρώ τον
εαυτό μου: πατούσα το πόδι μου στη Σαμοθράκη.
Το μεγαλύτερο αίνιγμα στην τοπογραφία της Σαμοθράκης είναι η τοποθεσία
μιας πόλης που ονομάζεται Ζέρυνθος,
μ’ ένα περίφημο σπήλαιο αφιερωμένο
στην Εκάτη. Υποτίθεται ότι βρισκόταν κάπου στη βορεινή ακτή, αλλά ακόμη δεν
βρέθηκε τοποθεσία που να ταυτίζεται
μαζί του. Λένε ότι η πιο πιθανή βρίσκεται κοντά στα λουτρά και πολλά συνηγορούν σ’ αυτήν την υπόθεση. Καθώς
οι Έλληνες πίστευαν ότι οι θερμές πηγές
συνδέονταν με τον κάτω κόσμο, καμιά
άλλη τοποθεσία δεν ήταν πιο ταιριαστή
για τη λατρεία της Εκάτης. Αυτό, όμως,
παραμένει υπόθεση, γιατί δεν έχει βρεθεί
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κανένα ίχνος αρχαίας εγκατάστασης και
ούτε κανείς ήξερε να μου πει αν υπήρχε εκεί ή κάπου αλλού κάποια σπηλιά.
Μπορεί, βέβαια, να υπήρξε μια τέτοια
κοντά στις πηγές, που ίσως να τη γκρέμισαν για να κτιστεί το λουτρό ή, απλώς,
να καταστράφηκε.
Είχα μια μεγάλη επιθυμία, από παλιά, ν’ ανεβώ στην ψηλότερη κορυφή
της Σαμοθράκης, γιατί πίστευα ότι από
κει μπορεί κανείς να έχει την πιο ωραία
θέα του Αιγαίου. Για μια τέτοια, όμως,
εξερεύνηση πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Επιτέλους, την τέταρτη μέρα της διαμονής μου εκεί, στις
11 Απριλίου, παρουσιάστηκε η ευκαιρία,
γιατί ο άνεμος είχε πέσει κι ο ουρανός
ήταν χωρίς σύννεφα. Είχα για οδηγούς
δύο άνδρες, περίπου τριάντα ετών, που
αποδείχτηκαν σπουδαίοι σύντροφοι και
εξαίρετοι ορειβάτες. Ήταν ντυμένοι με
γαλάζια επανωφόρια, φαρδιά πανταλόνια που έφθαναν ως το γόνατο, καφέ

κάλτσες και μαλακά δερμάτινα παπούτσια που συγκρατούνταν με αναρίθμητα κορδόνια. Το πλεονέκτημα αυτών των
παπουτσιών, έναντι των ορειβατικών
μου υποδημάτων, αποδείχτηκε πολλές
φορές πάνω στα γλιστερά βράχια.
Ξεκινήσαμε στις 6.30 το πρωΐ κι αφού
περάσαμε το λόφο που βρίσκεται πίσω
ακριβώς από το ψηλότερο σπίτι του χωριού, αρχίσαμε την ανάβαση με κατεύθυνση το νότο, πάνω από το εύφορο
έδαφος του Ακρωτηρίου... Ύστερα από
μία ώρα φτάσαμε στην τελευταία πηγή
που συναντάει κανείς σ’ αυτή την πλευρά και σταματήσαμε για να ξεκουραστούμε.
Στις 12.30’ αρχίσαμε να κατεβαίνουμε ακολουθώντας άλλη διαδρομή, που
έφερνε νότια, προς τον Προφήτη Ηλία.
Ο δρόμος ήταν πολύ δύσκολος, πολύ
δυσκολότερος από όσο ήταν ως τώρα.
1.

Στις τρεις το απόγευμα φτάσαμε στο Σφιδάμι, η πηγή του οποίου φημίζεται για
τις ζωογόνες της ιδιότητες. Το νερό ήταν
εύγευστο και δροσερό, χωρίς μεταλλική
γεύση. Υπάρχει η φήμη πως, όσο προχωρά η μέρα, αυτό κρυώνει, και πως το
μεσημέρι είναι παγωμένο.
Έπειτα ξαναμπήκαμε στο δάσος με τις
βελανιδιές και χαρήκαμε που ξαναβρήκαμε τα μονοπάτια των ξυλοκόπων, μιας
και είναι πιο ομαλά για περπάτημα. Συνεχίζοντας την κατάβαση φτάσαμε σ’ ένα
μέρος που λέγεται Πέρασμα - κι αυτό το
επισημαίνω ύστερα από παρότρυνση
του ενός συντρόφου μου, ο οποίος, καθώς με είδε να κρατώ σημειώσεις, επέμενε, «γράψε το, γράψε το, Γιάβαθρο (=
δηλ. Διάβαθρον).
Γύρω στις 6 το απόγευμα φτάσαμε
στη Χώρα.

Σημερινή Αλεξανδρούπολη

29

Χάρτης του Περιαστικού Δάσους
της Καβάλας από τον Ε.Ο.Σ. Καβάλας
Η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της περσινής
χρονιάς, καθώς
μέλη του Ελληνικού Ορειβατικού
Συλλόγου Καβάλας συμμετείχαν
ενεργά στη διαδικασία
δασοπροστασίας του
περιαστικού δάσους. Ο Ε.Ο.Σ.
είχε αναλάβει την
πρωτοβουλία για
τη συγκρότηση
μιας ομάδας ορεινής ποδηλασίας, η
οποία θα διέσχιζε δρόμους και μονοπάτια, επιτηρώντας τις δασικές εκτάσεις της
πόλης. Ταυτόχρονα, εφοδιασμένη με συσκευές GPS, θα μπορούσε να καταγράψει ηλεκτρονικά την περιοχή, κάτι που
δεν είχε γίνει ποτέ. Αυτό που κυρίως έλειπε ήταν ένας χάρτης ο οποίος θα προσέφερε μια σημερινή εικόνα του περιαστικού δάσους, καθώς οι υπάρχοντες
στρατιωτικοί είχαν τυπωθεί πολύ πριν
την καταστροφική πυρκαγιά του
1985 και δεν ανταποκρίνονταν
στη σύγχρονη πραγματικότητα.
Το τοπίο είχε αλλάξει, διπλάσιοι
σε μήκος χωματόδρομοι είχαν
χαραχτεί, και, κυρίως, είχε διανοιχτεί η Εγνατία Οδός, η οποία μετέτρεψε ριζικά τη μορφολογία της
περιοχής.
Η έρευνα διήρκησε αρκετά μετά κι
από τη λήξη της περιόδου δασοπυροπροστασίας και ο σύλλογος συνέχιζε να χαρτογραφεί την
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περιοχή, καταγράφοντας 15 περίπου χιλιόμετρα ξεχασμένων μονοπατιών. Ανάμεσά τους, το μήκους πέντε χιλιομέτρων
μονοπάτι που οδηγεί στη Μάνα του Νερού, όπως και άλλα που βρίσκονταν
μέσα στην περιοχή του περιαστικού δάσους. Επιπλέον διαπιστώθηκαν χωματόδρομοι μήκους 46 χιλιομέτρων, καθώς
και ασφαλτοστρωμένα τμήματα. Ο χάρτης θα ήταν πολύτιμος στις ομάδες δασοπροστασίας που θα κινούνταν στην
περιοχή, καθώς θα τους προσέφερε μια
καθαρή αντίληψη των μονοπατιών, των
χωματόδρομων, των διασταυρώσεων
και των αποστάσεων. Επιπρόσθετα, η
ύπαρξή του θα παρότρυνε τους καβαλιώτες να επισκεφθούν το περιαστικό
δάσος και να γνωρίσουν τη φύση της
περιοχής τους.
Ο χάρτης του Περιαστικού Δάσους,
1:10.000, κυκλοφόρησε με τη βοήθεια
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τον
προμηθεύονται από τα γραφεία του συλλόγου, και από το περίπτερο του Ε.Ο.Τ.
στην Καβάλα.
Απόσπασμα από τον χάρτη

