■ πρωτοβουλια

Οι ορθοπεταλιές
του νόστου
Δύο ομογενείς της Γερμανίας, ο Νίκος Ράδης και ο Βασίλης Κιρτζάκης, ετοιμάζονται για
ένα συμβολικό ταξίδι με αφετηρία τη Στουτγκάρδη και τερματισμό την Ακρόπολη. Το «Cycle
2 Greece» είναι η δική τους προσπάθεια να περάσουν μηνύμα αισιοδοξίας και σύμπνοιας.
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Η επικοινωνία και το μήνυμα.

■ Χορηγοί. Η περιπέτεια του «Cycle 2 Greece» ευτύχησε να
βρει χορηγούς, κυρίως ελληνικές εταιρείες. (Κάτω) Μπροστά
στο ανάκτορο της Στουτγκάρδης, οι Νικολάος Ράδης (αριστερά) και Βασίλης Κιρτζάκης, καθ’ όλα έτοιμοι για αναχώρηση.

Συνολικά, η διαδρομή του «Cycle 2
Greece» περιλαμβάνει περίπου 1.500
χιλιόμετρα, μολονότι οι δύο ποδηλάτες σκοπεύουν να την αναπροσαρμόζουν καθ' οδόν, ενδεχομένως ακόμη και για λόγους ψυχαγωγίας.
«Τα εφόδιά μας δεν θα είναι κάτι
περισσότερο από ένα σακίδιο για τον
καθένα μας, με τα απολύτως απαραίτητα», λέει ο Νικόλαος Ράδης, «ωστόσο θα έχουμε μαζί μας φωτογραφικές
μηχανές, κάμερες GoPro και έναν
μικρό φορητό υπολογιστή. Στο τέλος
κάθε ημέρας σκοπεύουμε να ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα μας www.
cycle2greece.de φωτογραφίες και
βίντεο από το "σκέλος" της διαδρομής
που μόλις διανύσαμε. Ιδιαίτερα εκτός
δρόμου, οι εικόνες από τα φυσικά
τοπία είναι συγκλονιστικές και θέλουμε να τις μοιραστούμε με όσους
πρόκειται να παρακολουθούν την
πορεία μας. Γιατί η δική μας περιπέτεια είναι κυρίως ένας τρόπος επικοινωνίας. Θέλουμε να δείξουμε στον
ελληνισμό ότι, όπως ο Βασίλης κι
εγώ, ενωμένοι διασχίζουμε τα βουνά,
έτσι και κάθε Ελληνας πρέπει να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες. Η λύση
βρίσκεται μόνο στη συνεργασία, ειδάλλως το ταξίδι δεν μπορεί να είναι
ούτε επιτυχημένο, αλλα προφανώς
ούτε και ευχάριστο». ■
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πό τον διάσημο
τηλεοπτικό πύργο της
Στουτγκάρδης στην
Ακρόπολη της Αθήνας σε ένα διάστημα
δεκαεννέα ημερών,
ή από τη Γερμανία
στην Ελλάδα με δύο ποδήλατα βουνού. Aυτό είναι το εγχείρημα που,
εδώ και μερικούς μήνες, ονειρεύονται
και προετοιμάζουν οι Νικόλαος Ράδης
και Βασίλης Κιρτζάκης.
Δεν είναι επαγγελματίες ποδηλάτες, δεν είναι καν αθλητές, είναι απλώς
δύο ανήσυχοι τριαντάρηδες, οι οποίοι θέλγονται από την περιπέτεια μιας
διαδρομής επί και εκτός ασφαλτοστρωμένων δρόμων. Ωστόσο, το βασικό τους κίνητρο είναι το συμβολικό
νόημα του ταξιδιού: «Αυτό που θέλουμε να δείξουμε, τόσο στους Ελληνες όσο και στους Γερμανούς»,
λένε οι δύο ομογενείς, «είναι ότι η
αλήθεια δεν διαφέρει από αυτά που
προβάλλουν τα ΜΜΕ. Υπερβάλλουν
οι Γερμανοί, υπερβάλλουν και οι Ελληνες. Το δικό μας μήνυμα είναι ότι
εάν ο Ελληνας θέλει, ακόμη και σε

αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, μπορεί να τα καταφέρει παντού.
Ακριβώς όπως αυτό που θα αποτολμήσουμε εμείς: Δεν έχουμε κάνει
ποτέ αυτό το ταξίδι, χρησιμοποιούμε
όμως το πιο απλό μεταφορικό μέσον,
το ποδήλατο και διασχίζουμε τις Αλπεις με σκοπό να φτάσουμε στην
αγαπημένη πατρίδα».
Το ρομαντικό σχέδιο «Cycle 2
Greece» είναι προγραμματισμένο να
ξεκινήσει από τη Στουτγκάρδη στις
7 Ιουλίου και να τερματίσει στο βράχο της Ακρόπολης το αργότερο έως
τις 26 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από
την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων του Λονδίνου. Στο μεταξύ
όμως, οι Ράδης και Κιρτζάκης θα πρέπει να έχουν υπερβεί το μεγαλύτερο
εμπόδιο της διαδρομής: Τις Αλπεις.
Το πιο δύσκολο τμήμα της διαδρομής Στουτγκάρδη-Αθήνα είναι, οπωσδήποτε, η διάσχιση των Αλπεων, καθώς για αρκετές ημέρες η ορθοπεταλιά θα είναι συνεχής στους ορεινούς
δρόμους. Το υψόμετρο υπερβαίνει τα
2.000 μέτρα, αλλά η πρόκληση είναι
πολύ μεγάλη για να την αγνοήσουν
οι δύο τολμηροί Ελληνες, οι οποίοι
δηλώνουν αποφασισμένοι για όλα.
Το πρόγραμμα του «Cycle 2 Greece»
διαμορφώθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, με άξονα αναφοράς το πέρασμα
των Αλπεων στα σύνορα Αυστρίας-

Ιταλίας, καθώς τον Ιούλιο οι θερμοκρασίες είναι αρκετά πιο υψηλές και
το χιόνι έχει υποχωρήσει. Βέβαια, οι
Ράδης και Κιρτζάκης επισημαίνουν
ότι «περισσότερο μας ανησυχεί το
ελληνικό κομμάτι της διαδρομής,
αφού δηλαδή περάσουμε με το φέρι
από την Ιταλία στην Ηγουμενίτσα,
εξαιτίας της ζέστης αλλά και των αδέσποτων σκυλιών, καθώς σκοπεύουμε
να κινηθούμε αρκετά εκτός δρόμου.
Στις Αλπεις κυκλοφορούν πολλοί
ποδηλάτες, οπότε τα πράγματα είναι
οργανωμένα, θα βρεις βοήθεια σε
κάτι απρόοπτο που μπορεί να προκύψει, δεν θα νιώθουμε εντελώς μόνοι στο άγνωστο».
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»

Θέλουμε να δείξουμε στον
Ελληνισμό ότι, όπως εμείς,
ενωμένοι διασχίζουμε τα
βουνά, έτσι και κάθε Ελληνας
πρέπει να ξεπεράσει τις
όποιες δυσκολίες. Η λύση
βρίσκεται στη συνεργασία».
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