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Μύθος και πραγµατικότητα
Αύγουστος 2006
Σαν σήµερα θυµάµαι εκείνη τη µέρα...
καθόµουν µαζί του στο Ξυλόσκαλο ύστερα απο
µια υπέροχη αναρρίχηση στους πύργους,
πίναµε ρακές και συζητούσαµε για αυτή τη
"µυθική" ορθοπλαγιά που υψωνόταν απέναντι
µας. Πολλά είχα ακούσει για αυτήν από τη
γνωστή άγνωστη συµµορία των κριτικών. Τι να
πρωτοθυµηθώ, για τις θρυλικές αναβάσεις του
Σίφη και τα επικά του σόλο, τους γυπαετούς
που φώλιαζαν εκεί πάνω, τα αγρίµια που
έκοβαν βόλτες στα πιο απόκρηµνα µονοπάτια,
το φαράγγι της Σαµαριάς, το ∆ία που σύχναζε
εκεί µε την παράνοµη ερωµένη του.. Ήταν
όντως έτσι ακριβώς όπως µου την είχαν
περιγράψει, επιβλητική. Σε καλούσε να
χαράξεις το δικό σου δρόµο πάνω της, να τη
νιώσεις.
Η ώρα περνούσε, τα ποτήρια άδειαζαν, οι
γυπαετοί πετούσαν αθόρυβα από πάνω µας και
η ορθοπλαγιά σιγά σιγά φορούσε τα βραδινά
της φορέµατα. Τι γαµάτη µέρα. Πολύ γούσταρα
που αυτός ήταν ο άνθρωπος µε τον οποίο
δέθηκα για πρώτη φορά εκεί πάνω.
Ιούλιος 2007
Ποιός να το φανταζόταν ότι σχεδόν ένα χρόνο
µετά θα γύριζα σελίδα στη ζωή µου και θα
ζούσα και εγώ σε αυτό το µέρος που είχα έρθει
τότε για πρώτη φορά σα τουρίστας.
Ποιος να το φανταζόταν ότι εκείνος, που µε
πήγε πρώτη φορά σε τούτο το µυθικό µέρος θα
γύριζε κι αυτός σελίδα στη ζωή του, θα
χανόταν για πάντα, στα µακριά από δω βουνά
του Πακιστάν... Σκατά.
Ιούλιος 2010
∆ένοµαι και ξεκινάω την πρώτη σχοινιά. Με το
καληµέρα τα πρώτα σαθρά κάνουν την
εµφάνιση τους και στη συνέχεια κάποια
αρνητικά κοµµάτια µας δείχνουν ότι η
ορθοπλαγιά δεν αστειεύεται. Το σκαρφάλωµα
απαιτητικό, σοβαρό και σε σηµεία αρκετά
επικίνδυνο. Προς το τέλος της ηµέρας ήρθε και
το crux της διαδροµής, ένα φανταστικό δίεδρο
ακριβώς στο κέντρο του µεγάλου τοίχου. Η
πρώτη σκέψη που έκανα µόλις το αντίκρισα ήταν πως έγινε και του ξέφυγε του Σίφη. Σχεδόν δύο ώρες
µετά, µόλις αυτή η σχοινιά µαρτύριο τελείωνε ο ήλιος µας χαιρετούσε και µες το σκοτάδι 20 µέτρα
ψηλότερα βρήκαµε ένα πατάρι που µας φιλοξένησε για τη βραδιά. Είχαν περάσει 22 ώρες από τότε που
ξεκινήσαµε και να µαστε την εποµένη το πρωί πάνω στη κορφή έχοντας µόλις ολοκληρώσει µια νέα

διαδροµή, ανοιγµένη όπως ακριβώς αρµόζει σε αυτή τη µυθική ορθοπλαγιά. Το όνοµα αυτής "Billy's
smile".. Το όνοµα αυτού του φίλου που δεν είναι πια εδώ Βασίλης Ναξάκης.
Είµαι σίγουρος πως την ώρα που βγαίναµε κορυφή θα µας χάζευε από κάπου, θα χαµογελούσε και θα έλεγε
µε εκείνο το χαρακτηριστικό στυλάκι του "µπράααβο µπράβο, κουφάλες.."
Τρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που έφυγε. ∆εν πέρασε µέρα δίχως να τον φέρω στο µυαλό µου,
δίχως να τον σκεφτώ. Θα τον ευγνωµονώ για πάντα για όλα αυτά τα οποία έκανε για µένα δίχως να το
γνωρίζει. Το ελάχιστο που µπορούσα να κάνω για να τον τιµήσω ήταν να βάλω τα δυνατά µου και να
ανοίξω µια διαδροµή αντάξια του ονόµατος του στην ορθοπλαγιά που αυτός µου έδειξε για πρώτη φορά. Το
χαµόγελο του είναι χαραγµένο τώρα πια πάνω στην ορθοπλαγιά, το ίδιο και αυτός στις καρδιές µας.
Όπως και τότε στο Ξυλόσκαλο έτσι και τώρα, το ποτήρι άδειασε, το κρασί έφτασε στο τέλος του, το ίδιο και
αυτό το γράµµα. Αισθάνοµαι εγκλωβισµένος εδώ, σε αντίθεση µε αυτόν που ταξιδεύει στις κορυφές των
ονείρων του...

Χρήστος Τσούτσιας

Στα αρνητικά της 2ης σχοινιάς (VII A1)

Στην 4η σχοινιά (VII-)

Στο δίεδρο της 6ης σχοινιάς (VII+ A1)

Bivouac πάνω στην κόψη

Στην κόψη του µεγάλου λουκιού

Μέσα στην τρύπα-σεµινέ

Στα σεµινέ της 8ης σχοινιάς (VII-)

Η τελευταία σχοινιά

Στην τελευταία σχοινιά (VI)

Υπό το πέταγµα των αετών

Happy on the summit

