


Η ζωπ στο 2.648 μέτρο
 
Ο Μιχάλης Στύλλας πταν 9 ετών όταν πρωτοανέβnκε στον Ολυμπο.
 

Σπούδασε Γεωλογία και Ωκεανογραφία στις ΗΠΑ
 
και, στα 29 του χρόνια, onopvnenKE τnν επιστnμονικn καριέρα για να αναλάβει
 

το καταφύγιο '<Χ. Κάκκαλος,). Δεν το μετάνιωσε στιγμn.
 
ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΣΑΣ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΗΛΟΣ 







,η είναι η Ακρόπολη γtα τον ελ

ληνικό πολιτισμό είναι ο Ολυ

μπας YIO την ελληνι κή φύση», λέ

νε οι πεζοπόροι, και δεν έχουν 

άδικο. Εξι ώρεςετήπονης ανάβα

σης απαΙΤOιJvrαι μόνο για να κλεί

σεις μέσα στην ψυχή σου το με

yαλείOτης:τoτruκνόελατoδάσα;, ηςYΙ'μνiςηλα

Υιές, την απεΡαντοσύνητης θάλασσας στον ορί

ζοντα, ης υποβληπκές aπόKpημνες κορυφές του, 

κι ανάμεσά τους μlO «πέτρινη βελόνα», το ψη

λότερο σημείο της Ελλάδας, τον Μύl1κα. 

Τίποτα βέβαια δεν θα ήταν ίδιο εάν έλειπαν 

οι άνθρωποι πουφροντίζουννα είγοl το βουνό 

προσιτό σε όλους. Οι «φύλακες» του Ολύμηου, 

οι ι<καταφυΥιάδες» όπως ονομάζοvraι στην 

ορειβατι κή διάλεκτο, είγαι εκείνοι πο\,) φροντί

ζο\,)ν γtα τη διαμογή, το φαγητό και την ασφά

λεια των πεζοπόρων, Ενας από αυτούς είναι ο 

Μιχάλης ΣΤύλλας. Δεινός αρειβάτ/ς από τα γεν

νοφάσκια του, αποφάσισε πριν από επτά χρό

νια, σε ηλικία 29 ετών,να αφήσειτα μεγαλεπή

2.Κ 

βολα σχέδια μιας ακαδημαϊκήςκαριέραςστη 

Γεωλογία,να ξεγοικιάσειτο σπίη του στη Θεσ

σαλονίκη και να δηλώσειως διεύθυνσημόνιμης 

κατοικίας: Ορος Ολυμπος, Καταφύγω «Χ. 

Κάκκαλος»,υΨόμετρο 2.648. 

Πεζοπόροιαπό 8 έως 80 ετών 

Σούρουπο,φτά'\ο'ουμεεξαντλημένοιστο μι

κρότερο αηό τα δύο καταφύγιαπο\,) βρίσκο\<ται 

στο Οροπέδιοτων .Μ.ουσών. Εχει το όνομα το\,) 

Χρήστου Κάκκαλου, προς τιμήν του πρώτου 

οδηγού βουνού που ανέβηκε στον MιSΤΙKα το 

1913. Ο Μιχάλης συζητάει με μια αμάδα νεαρών 

πουαπολαμβάνουντο βpaδινότοιχ; γεύμα στους 

πάγκους έξω από το καταφύγιο, «Πραγματικά 

σε θαυμάζω που έι:εις αγέβει στο Εβερεστ», του 

λέει κάποιος ....Πίστεψέμε, τονατελειώσωτοδι

δακτορικό μου ήτανπιο δύσκολο», χαμογελάει 

εκείνος καθώς σερβίρει. Καθόμαστε κι εμείς να 

φάμε. ΚόσμΟζπολύςπηγαινοέρχεται. Ποιοςεί

πε ότι εδώ έρχεσαι γlO να μη βλέπεις άνθρωπο; 

Μόλις 22 κρεβάηα βρίσκονταιστο πατάρι πά

νω από τη μικρή τραπεζαρία,και όμως, αυτό το 

Σαββατοκύριακοτου Ιουλίο\,), 65 άτομα βρί

σκονται εδώ, φιλοξενούμενοσε σκηνές. 

«Οι πεζοπόροι που φτάνουν εδώ είναι από 

8 έως 80 ετών!» λέειοΜιχάλης.«Ο Ολυμποςεί

ναι ένα βουνόπροσβάσιμοσε όλους. Περισσό

τερα από 400.000 άτομα το ΕΠισκέητονταισε 

μία μόλιςσεζόγ.Τοδικόμας καταφύγιο,το 2003 
πουτο ανέλαβα, είχε 900 διανυκτερεύσειςκαι 

πέροοι έφτασεΤΙζ2.350». Πώς δικαιολογείαυ

τήτην εντuπωσιακή,πράγματι,αύξηση; ... Η ζωή 

στις μεγάλες πόλεις έχει γίνει τόσο ασφυΚτική, 

που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αισθά

νονται την ανάγκη να αποδράσουν, με κάποιον 

τρόπο. Δεν τους φτάνει να βγουν ένα Σάββατο 

βράδυ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γ ιάν

νενα ή στη Λάρισα ..Μεπαίρνο\,)ντηλέφωνο παι

διά που δεν έχουν καμία σχέση με το βουνό, για 

να με ρωτήσουν πώς θα ανέβουν και αν θα είναι 

δύσκολο. Βέβαια, μη φανταστείτε ότι έχουμε φτά

σει στο επίπεδο άλλωνευρωπαϊκώνχωρών. Από 

τη μία παραμένουμε λαόςτης θάλασσας και από 
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< 
Οι παραγγελίες 

τροφίμων tPXOvtat 

από τις δύο εισόδους 

στο βουνό,τα Πριόνια 

και την Γκορτσιά, με... 

τετράποδα μέσα. 

> 
Με φόνroτo ΣτεφΆVι 

Αν κάποιος δεν θέλει 

να μείνει στο 

καταφύγιο, η σκηνή 

προσφέρει 

μεγαλύτερη 

«Iδιωτιι<ό'ΠJΠ1>'. 

> 
Ντους έξω από το 

καταφύγιο, όποτε ο 

καιρός το εππρέπει 

ΤΟ νερό είvoι 

δυσεύρετο. 

Προέρχεται εiτε από 

την βροχή εiτε από το 

λιώσψο του χιονιού. 

τφ" άλλη, όταν το 60% του πληθυσμού βρίσκε

ται στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέvrρα, η δια

φυγή δεν είναι πάΥτα εύκολη.. ,» 

Την επομένη, έχει μεσημεριάσει πια όταν 

κατορθώνει να ςεκι.έψει λίγο χρόνο για να μας 

μιλήσει στο υπνοδωμάπο που μοιράζεται με 

τους συνεργάτες του. Από το παράθυρο, η θέα 

σrηχαρακτηριστΙKότερη ορθοπλαγιά του Ολύ

μπου, το Στεφάνι, εκεί όπου σύμφωνα μετη μu

θoλoγiα βρισκόταν ο θρόνος του Δία, είναι εντυ· 

πωσιακή. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι θα βρι

σκόταν κάποτε εδώ ... Μόλις είχα ολοκληρώσει 

το μεταπτυχιακό μου και επέστρεφα από την 

Αμερική. Ο Κώστας Ζολώτας,που διαχειριζό

ταν τα καταφuγια τσυ Ολuμπου, μου πρότεινε 

να αναλάβω αυτό. "Δεν έχω ιδέα από καταφu

)'1α", του είπα. "Σιγά το πράγμα", απάντησε 

εκείνος. Μου έδωσε το κλειδί και ένα πρωινό 

του lουγίου του 2003 βρέθηκα εδώ πάνω. Την 

επόμενηχρονιά υπέγραψατο μισθωτήριοσυμ

βόλαιο με την Ομοσπονδία Ορειβασίας και 

ΑναρρΙχησης». 

Η αγάπη του για το βΟ\')\τό είναι σχεδόν 

γραμμένηστα γονίδιάτου. «Οι γονείς μου ήταν 

πρωταθλητέςκωπηλασίαςκαι είχανπάθοςγια 

τ/ν ορειβασία. Βρέθηκα μαζί τους σης Άλπεις 

σε ηλικία τεσσάρωνετών. Στον Ολυμποανέ

βηκα στα εννιά μου. Στα 20 μου, η μητέρα μου 

έλεγε: "Πήγαινε,αγόρι μου, στην Αλάσκα και 

για ό,τι χρειαστείςεγώ είμαιεδώ". Ετσι, ίσωςτο 

καταφuγιο ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των 

πραγμάτων». 

Βέβαια,δεν αρκούνόλα αυτά για να επιλέ

ξει κανείς μια τέτοιαδουλειά.Ιδιαίτεραγια κά

ποιονόπωςο ΝΙιχάλης,που έχει σπουδάσειΓε

ωλογία, έ,(ει ολοκληρώσειτο μεταmυχιακότου 

στην Ωκεανογραφίακαι στην κλιματικήαλλα

γή στο Ορεγκοντων ΗΠΑ και μπροστά του 

ανοιγότανο δρόμος μιας ακαδημαϊκήςκαριέ

ρας στο ΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης. «Και 

όμως»,λέει ο ίδιος, «αυτή είναι η πιο ενδιαφέ

ρουσα δουλειάπου έχω κάνει ποτέ. Πρέπει να 

ξέρεις από σωληνώσειςκαι γεννήτριες, μέ,(ρι 

γαϊδούριακαι μαγειρέματα!Κουράζεσαι,φυ

σlκά, γιατί ξυπνάς από τις πεντέμισιτο πρωί 

και μπορεί να κοιμηθείςσης δύο τα ξημερώ

ματα, αλλά είσαι σε ένα πανέμορφοπεριβάλ

λον κατ γνωρίζειςπολλούς,διαφορετικούςαν

θρώπους.Δεν υπάρχειρουτίνα.Οι τέσσεριςμή

νες που λειτουργείτο καταφύγιοείναι mεστι

κοί, αλλά μετά θα παςτις βόλτες σου, θα κάνεις 

τα ... δικά σου". 

Ποιος είπε, άλλωσrε, ότι η επισrημoνΙKή 

έρευνα δεν συνδυάζεται μετο καταφuγιο; Πάνω 

στο κρεβάτι του .Μιχάλl1 βρίσκεται μια ογκωδέ

στατ/ μελέτη. Σε συνεργασία με καθηγητές του 

Παvεmστημίoυ του Κέμπριτζ προετοιμάζει μια 

έρευνα για ης μεταβολές του κλίματος στη βό

ρεια Ελλάδα τα τελευταία 10.000χpόνιa. 

..Ο1\α μου "10 υπάρχοντα είναι εδώ» 

Είναι, άραγε, πραγματική '1 ζωή στα 2.500 
μέτρα;Του εκφράζωτ/ν απορίαμου...Δεν ζω 

σε καμία ουτοπία», διαμαρτύρεταιεκείνος. 

,<ΑΛλά και ποια είναι η πραγματική ζωή; Δεν 

μου έ,(ει πει κανείς... Είναι αυτή που ορίζουν ... 
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οι κοινωνικές ανάγχες ή υπάρχει κάποιος κα

νόνας που επιβάλλει ότι όλα πρέπει να γίνο

νται με συγκεκριμένες νόρμες; Ο,(ι! Εγώ νομί

ζω ότι η πραγματική ζωή είναι εδώ. Οτον κά

θε πρωί βλέπεις τα αγριοκάτσικο και όχι το 

μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό της 

Θεσσαλονίκης -που μέχρι νο φτάσεις στο γρα

φείο σου, βρίζεις τους πάvrες και τα πάντα. Το 

ίδιο ένιωσα και στις Πάδες, ένα χωριουδάκι 

κάτω από τον Σμόλικα, που έ'..<ει μόνο οκτώ κα

τοίκους. Εκεί ξεχειμώνιασα για να γράψω το 

διδακτορικό μου. Γι' αυτό, όταν μου προτά

θηκε να γίνω λέκτορας, είπα όχι. Μπορεί να 

"οργώνω" τα βουνά του Πακιστάν γ1Ο πέντε 

μιινες, αλλά, μόλις μπω στOπανεπισnlμιo, οι ... 
μπαταρίες μου αδειάζουν μόλις σε μία ημέρα». 

Το σίγουρο είναι ότι η διαχείριση ενός κα

ταφυγίου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 

μια ρομαντική διέξοδο. Οι δυσκολίες που 

υπάρχουν λόγω των συχνά ακραίων καιρικών 

συνθηκών και της δύσκολης μεταφοράς υλι

κών απαιτούν μεγάλη προσπάθεια. t;Κάθε μέ

ρα δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ακόμη και ένα 

εξάρτημα για τη γεννήτρια να χρειαστούμε, 

πρέπει να κατέβω με τα πόδια στο Λιτόχωρο. 

Αλλά αυτό είναι και η προπόνησή μου». 000 

για την προσωπικήτου ζωή; «:Εwοείταιπως 

υπάρχουνπροσωπικέςσχέσεις. Βέβαια, εάν 

είχα οικογένεια,ίσως τα πράγματανα ήταν 

διαφορετικά". 

Η κουβένταφτάνεt και σrα ζφήματατου βlΟ

πορισμού.Και εδώ ο Μιχάληςθεωρείότιπρέπει 

κανείςνα κάνειηςεmλoγέςτου. ((Μέ',φι και πέ

ρυσι δούλευα οε μια εταιρεία γεωλογικώνμελε

τώνσταΤέμmι, με πολύκαλέςαπολαβές.Υπήρ

χαν ημέρες που ξεκινούσααπό εδώ στις έξι το 

πρωί, κατέβαιναστο Λιτόχωρο,'ΤΤήγαιναστη δou

λειά και την επόμενηημέρα ανέβαιναξανάστο 

βουνό. Επειδήόμως η λαϊκή θυμaaaφίαεmμένει 

να μη βάζειςπολ/άκαρπούζιακάτω από την ίδια 

μασχω,η,απαράσισανα μείνω μόνο με το κατα

φύγιο. Ολα μουτα υπάρχοντα,εκτόςαπότοπο

δήλατο και το αυrOKίνητόμου, είναι σroν Ολυ

μπο. Δενf:ι"ωmατόση ανάΥ1'--ηαπό υλικάαγαθά)}. 
Πάντως, η ύφεση φαίνεται να έχει ωφελήσει 

αυτήντη μικρή εmχείρηση. ((Φέτος είδα για πρώ

τη φορά αρκετούςνα επιλέγουν να μείνουν 7 - 8 
ημέρες εδώ, αντί να πάνε σε ένα νησί. Είναι λο

γικό, όταν με 35 ευρώ την ημέρα εξασφαλίζουν 

διαμονή και φαγητό. Μια και ήρθε η κουβέντα 

Οτ/ν οικονομικήκρίση, μέχρι και από έναν φίλο 

απότο επάλέλαβαένae-Π1aίl.Ελεγεπόσολυ

πάται για τη χώρα μας, λες και έχει εξαφaνισrεί 

η DJ,άδα! Φαντάσου,τα νέα έφτασανσro Κα

τμα"ίού..... 
Η πόρτα ανοιγοκλείνει συνεχώς, κόσμοςπη

γαινoέρχεrαι, το τηλέφωνο του Μιχάλη χτυπάει 

ασrαμάτητα για κραΊήσεις. Μετόση δουλειά στο 

βουνό, είναι δύσκοΛο να απομονωθεί, έστω και 

για λίγη ώρα; «Κάθε άλλο. Α ν θες να μείνεις μό

νος σου, ανεβαίγεις μια βόλτα στον Μύτικα. Γι' 

αυτό δεν είμαστε εδώ, άλλωσrε;» • 

ίπfο Πληραφορίες για το καταφύγιο θα βρείτε 

στο www.alympus-climbing.gr 

Τοφαγητό δεν είναιμονότονο.Παράτις δυσκολίες,υπάρχειποικιλίααπό4-5mάτακάθε μέρα. 

Προπόνηση στην ςςπροσωπική πίστοι, του Μιχάλη, κάτω από το καταφύγιο. 

Ενας ορειβάτης με διεθνείς περγαμηνές 

Ο Μιχάλης Στύλ/ας είναι ένας από ταυς διααημότερουςΕλληνες ορειβάτες, αφαύ κατάφερε 

το 2004 να είναι ένας από τους EWta συμμετέχοντες στην αποστολή που κατέΚτ/σε την ψηλό

τερη κορυφή ταυ Kόaμoυ, τα Εβερεστ. Ακόμη, όμως, μεγαλύτερη αημααία έχει το ότι θεωρείται 

ένας από τους καλύτερους Ελ/ηνες ορειβάτες από τον ίδιο τον κύκλο του. τους συvoρειβότες 

του, τους ορεινούς δρομείς και υπερμαραθωνοδρόμους. Σε ηλικία μόλις έvrεκα ετών ανέβηκε 

για πρώτη φορά στην Ψηλότερη ελληνική κορυφή, ταν Μύτικα, και από τότε σκαρφαλώνει όλο 

και ψηλότερα. Τα ελληνικά βουνά διαδέχονται κορυφές στις Ευρωπαίκές Αλπεις, στη Ρωσία, τη 

Σκωτία, τη Νορβηγία, στα Ορεγκον των ΗΠΑ και στη συνέχεια αποσταλές στην Αλάσκα. στις Πε

ρουβιανές αλπεις και στα lμαλάια. Παράλληλα, συμμέτεχει σε υπερμαραθώνιους και ορεινούς 

αγώνες δρόμου σε όλο τον κόσμο: μεταξύ όΛλων, στο Σιάτλ και στο Πόρτλαντ (42 χλμ.), στο 

Σπόρταθλαν (250 χλμ), στα Badwater της Καλιφόρνια (220 χλμ). στο Iditasport της Αλόσκα (240 
χλμ.) και στα Annapurna Mandaia Trail στο Νεπάλ (350 χλμ). αλλό και στη δυσκολότερη ελληνι

κή διαδρομή "ROUT" στη Ροδόπη (123 χλμ.). Το καλύτερο; Εχει επίαης εργαστεί αρκετό χρόνια 

ως πιστοποιημένος δάσκαλος καταδύσεων. 
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