1. Είσαι μία από τις πρώτες γυναίκες
που συμμετείχαν και συνεχίζουν ενεργά
στο σύλλογο. Τι είναι αυτό που σε ελκύει
τόσο στο βουνό;
Πάντα μου άρεσε το βουνό από όταν ήμουν
νέα. Αυτό που με ελκύει είναι η εναλλαγή
του τοπίου, η ησυχία που εκπέμπει το
βουνό, η απεραντοσύνη του και το
περπάτημα στη φύση.

2. Με καταγωγή από την Πολωνία
ποιες οι διαφορές στην ορειβατική
νοοτροπία στις δύο χώρες;
Η πεζοπορία και η ορειβασία είναι πολύ
δημοφιλής ενώ αντιθέτως στην Ελλάδα
αρχίζει να αναπτύσσεται τα τελευταία
χρόνια και μάλιστα με αργούς ρυθμούς.
Εκεί ενώ οι μεγάλες οροσειρές (Τάτρα και
Sudety) και τα ψηλά βουνά είναι λίγα ο
κόσμος που περπατάει είναι αρκετός.
Αντιθέτως στην Ελλάδα που είναι μια
κατεξοχήν ορεινή χώρα συμβαίνει στο
αντίθετο. Μόνο ο Όλυμπος προσελκύει
πληθώρα κόσμου οι οποίοι πολλές φορές
είναι άσχετοι με την ορειβασία και θέτουν
σε κίνδυνο τον εαυτό τους αγνοώντας
βασικές παραμέτρους. Στην Πολωνία το
καλοκαίρι είναι πολύ συχνό θέαμα να
βλέπεις παρέες νέων φορτωμένες με τον
απαραίτητο κατασκηνωτικό και ορειβατικό
εξοπλισμό να κάνουν διασχίσεις. Σε αυτό
βοηθάει και το γεγονός πως υπάρχουν
πολλά καταφύγια τα οποία λειτουργούν
και κάποιος μπορεί να βρει εύκολα στέγη
και φαγητό. Τέλος η σήμανση και η
χαρτογράφηση των μονοπατιών είναι
πολύ καλή και γίνεται συχνά η συντήρησή
τους. Στην Ελλάδα τώρα τελευταία αρχίζει
να αναπτύσσεται αυτός ο τομέας και
κυρίως με τη χρήση του gps.

3. Είναι αλήθεια πως από την Πολωνία
έχουν βγει πολύ σημαντικοί ορειβάτες
και αναρριχητές με παγκόσμιες
πρωτιές. Πιστεύεις πως είναι γνωστοί
στο ευρύ κοινό και είναι και αυτός ένας
από τους λόγους που είναι τόσο
δημοφιλής η ορειβασία;
Οι περισσότεροι γνωρίζουν τα ονόματα των
πιο γνωστών ορειβατών όπως ο Jerzy
Kukuczka (πρώτος που έκανε πρώτες
χειμερινές αναβάσεις στο Νταουλαγκίρι
(1985), στο Κανγκτσενγιούνγκαμε (1986)
και στο Αναπούρνα Α΄ (1987), μαζί με τον
Ταντέους Πιοτρόβσκι άνοιξε στο K2 νέα
διαδρομή (Πολωνική Γραμμή), την οποία
δεν έχει επαναλάβει κανείς), ο Wielicki
(πρώτες χειμερινές αναβάσεις στο Έβερεστ
και στο Λότσε) και η Wanda Rutkiewicz
(πρώτη γυναίκα στο K2 και μια από τις
πρώτες που ανέβηκαν στο Έβερεστ).
Σχεδόν κάθε χρόνο γίνονται πολωνικές
αποστολές στα Ιμαλάια λιγότερο ή
περισσότερο πετυχημένες οι οποίες όμως
είναι γνωστές μόνο στους ορειβατικούς
κύκλους.

4. Ποια θεωρείς από τις πιο όμορφες διαδρομές
στην Ελλάδα και ποια στην Πολωνία.

5. Tι είναι αυτό που σε εντυπωσίασε στα
ελληνικά βουνά.
Για μένα ήταν πρωτόγνωρη η εμπειρία του
συνδυασμού βουνού και θάλασσας. Στην
Πολωνία είναι πολύ απομακρυσμένα αυτά μεταξύ
τους οπότε είναι αδύνατον να υπάρχει οπτική
επαφή. Στην Ελλάδα όμως σχεδόν από κάθε
κορυφή και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της
διαδρομής έχει θέα στο απέραντο γαλάζιο. Ακόμα
τα χρώματα είναι τόσο έντονα και η αντίθεση του
γαλάζιου του ουρανού και του πράσινου της
χλωρίδας είναι μοναδική.

Μία από τις πιο όμορφες διαδρομές που έχω κάνει
στην Ελλάδα είναι στην οροσειρά της Τύμφης.
Ξεκινήσαμε από το Βραδέτο, περάσαμε από τον
επιβλητικό Μέγα Λάκκο, κάτω από τις Γκαμήλες και
δίπλα από τη Ρομπόζη για να φτάσουμε στο
καταφύγιο της Αστράκας. Φυσικά δεν παραλείψαμε
να κάνουμε και μια επίσκεψη στην πανέμορφη
Δρακόλιμνη της Τύμφης.
Στην Πολωνία η αγαπημένη μου διαδρομή είναι
στην χαμηλή οροσειρά Pieniny. Το μονοπάτι
αρχικά κινείται σε δάσος και στη συνέχεια όταν
βγούμε πλέον εκτός των δέντρων η θέα είναι
μοναδική. Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής μας
συντροφεύει η θέα ενός ποταμού κάνοντάς την
εμπειρία μοναδική.
6. Κάποια στιγμή από την ορειβασία που θα ήθελες
να μοιραστείς μαζί μας;
Πριν κάποια χρόνια είχαμε ανέβει με τον σύλλογο στο
Σμόλικα του Ιούνιο και η ζέστη ήταν τόσο μεγάλη που μια
βουτιά στη Δρακόλιμνη ήταν ότι πρέπει. Μετά από μερικά
χρόνια ξανακάμε την ίδια διαδρομή πάλι τον Ιούνιο και το
βουνό ήταν σκεπασμένο με χιόνι και η Δρακόλιμνη
μισοπαγωμένη. Δεν μπορούσα να το πιστέψω πως την
ίδια εποχή θα υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά σε καιρικές
συνθήκες.

