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ôçò Óýíôáîçò
Ößëες και φßëïιτων “ΚΟΡÖΩΝ”
Ας υπïδεχτïύμε τη νέα ïρειβατική περßïδï με την “εξïμïëόγηση ενός ïρειβάτη”,κεßμενï διαχρïνικό,γραμμένï από τïν ïρειβάτη τïυ Άργïυς κύριï ÄιïγένηÉ.Ìαëτέæï,ευχόμενïι,τï αισιόδïξï και εëπιδïφόρï μήνυμά της,να μαςεμπνέεισ’όëητηδιάρκειατηςïρειβατικήςχρïνιάς:
Η εξομολόγηση ενός ορειβάτη
Ößλοι ορειβάτες,
Ôþρá ðοõ ξεêινάμε ðάλι τις ορειβáσßες μáς, èÝλù νá ÷áιρετÞσù τá βοõνά ðοõ èá μáς äε÷τοýν:
“Âοõνά, σáς áγáðþ. Êοντά σáς Ýνιùσá την άäολη ÷áρά. Ðάνù áðό τις êορõöÝς σáς εßäá
την ομορöιά τοõ êόσμοõ êáι τρáγοýäησá το äοξáστιêό της æùÞς. Êάèε öορά ðοõ Ýöτáνá στις
êορõöÝς σáς, εõ÷όμοõν êáι μοõ εý÷οντáν: “ðάντá øηλά, ðάντá øηλότερá”. ¸ðáιρνá áðό τη λεβεντιά σáς λεβεντιά, áðό το ýøος σáς ýøος êáι áðό τη γáλÞνη σáς γáλÞνη. ¼τáν öορτùμÝνος τον ορειβáτιêό σάêο áνηöόριæá, εõλογοýσá το Èεό, γιáτß με áξßùσε νá äù το öùς της
æùÞς, τρáγοõäοýσá êáι ÷áιρόμοõν. ×áιρόμοõν, γιáτß άöηνá ðßσù μοõ τον êάμðο με τις ðßêρες
τοõ êáι τις áνèρþðινες μáτáιότητες êáι øηλά, êοντά σáς, êοινùνοýσá τá ά÷ρáντá μõστÞριá της
æùÞς
ÄÝντρá τοõ êάμðοõ, ελιά ðιêρÞ êáι μáýρο êõðáρßσσι,
ðόσο äειλά μοý õøþνεστε êáι ðáρáðονεμÝνá!
×ßλιá öáρμάêιá γýρù σáς τ’ áνèρþðινá τá μßση,
êáι τ’ áνáσáßνετε βáèιά- σáν την êáρäιά μοõ εμÝνá.
Ìá, ù äÝντρá τοõ βοõνοý øηλά êι áðό τá ðάèη ðÝρá,
ðεýêá áλáöρά, βáριÝς οξιÝς, ελάτιá ονειρεμÝνá,
με το βοριά, με το νοτιά, με τον êáêό áγÝρá
ðþς τρáγοõäάτε áνÝγνοιáστá- σáν την êáρäιά μοõ εμÝνá.
Íáι, τρáγοõäοýσá ξÝνοιáστος, μáêριά áðό τις μιêρότητες τοõ êόσμοõ êáι τις äιêÝς μοõ βáσáνιστιêÝς öροντßäες”.
Áγáðητοß ößλοι ορειβάτες, èõμηèεßτε τις ÷áρÝς ðοõ æÞσáμε ðάνù στá øηλά βοõνά. Åßäáμε
áνèισμÝνες ðλáγιÝς, ÷ιονισμÝνες êορõöÝς, τον Þλιο νá öÝρνει το öùς νùρßτερá γιá μáς, ενþ
οι êάμðοι êάτù Þσáν áêόμη τõλιγμÝνοι στο σêοτάäι. Êáι την ðιο μεγάλη ÷áρά μάς Ý÷ει äþσει
το äάσος. ÁλÞèειá! Êάèε öορά το äάσος Ýμοιáæε με áðÝρáντη εêêλησßá, ðοõ äεν την Ý÷ει ÷τßσει ÷Ýρι áνèρþðοõ. ÄÝντρá, äÝντρá ðολλά êáι τá êλáäιά τοõς Ýμοιáæáν με ÷Ýριá áνèρþðινá,
õøùμÝνá σε äÝηση. ¢êοõγες ðáράξενες öùνÝς, öùνÝς μõστιêÝς, σáν νá γινότáν Èεßá Ëειτοõργßá. Áντß γιá λιβάνι, το êάèε άνèος Ýστελνε το μýρο τοõ. Ïι áêτßνες τοõ Þλιοõ ðερνοýσáν μÝσá áðό τá öõλλþμáτá êáι νόμιæες ότι εß÷áν áνáöτεß êáντÞλιá êáι λáμðάäες. Ï Þλιος σêόρðιæε τη ÷áρά êáι την ελðßäá.
ÔÝτοιες στιγμÝς, ù βοõνά εõλογημÝνá, γονάτισε εõλáβιêά η øõ÷Þ μοõ êáι ðροσεõ÷Þèηêε.
ÔÝτοιες στιγμÝς, μÝσá στην ά÷ρáντη ομορöιά σáς, ξáνάβρισêá την ðßστη, ðοõ Ý÷áνá μÝσá στη
βοõÞ τοõ êόσμοõ.
Η êάèε êορõöÞ σáς Ý÷ει τη äιêÞ της ομορöιά. ×άρηêá σε όλες τις êορõöÝς. Áλλά εêεßνο
ðοõ äε èÝλù νá λησμονÞσù ðοτÝ εßνáι η ÷áρά ðοõ Ý÷ù νιþσει ðάνù σε äýο êορõöÝς. Áξιþèηêá νá êáèßσù στο èρόνο τοõ Äßá ðάνù στην êορõöÞ τοõ Ïλýμðοõ êáι άλλοτε νá áνάøù Ýνá
êεράêι στο Íáό της Ìετáμορöþσεùς στην êορõöÞ τοõ ¢èùνá. Åßνáι ðρονόμιο νá ðáτÞσεις τá
äýο áõτά βοõνά!
Åõγενεßς ορειβάτες, ετοιμáστεßτε νá áνεβοýμε ðάλι. ×ιλιάäες êορõöÝς μάς ðεριμÝνοõν.
ÁöÞστε τις ðόλεις êáι τοõς êάμðοõς êáι ελάτε νá êáτáêτÞσοõμε νÝες êορõöÝς. Åλάτε όσο εßνáι êáιρός, γιáτß ðολý γρÞγορá τá βοõνά èá øηλþσοõν êáι τότε èá ÷áèεß το όνειρο.
Ðάντá øηλά, ðάντá øηλότερá.
ÉóáÜê Ìïó÷ßäçò
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