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ΣύλλογοΣ Ελλήνων ορΕιβατων ΘΕΣΣαλονικήΣ
τευχοσ  174 • ΑΠΡΙΛΙοσ - ΜΑΪοσ - ΙουΝΙοσ  2015



Τρίμηνο περίοδίκο Του 
Συλλογου ελληνων ορείβαΤων 

ΘεΣΣαλονίκηΣ (Σ.ε.ο.)

Σωματείο αναγνωρισμένο από τον 
Ε.Ο.Τ. και τη Γ.Γ. Αθλητισμού, μέλος της 
Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβα-
τικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλά-
δος (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και της Ελληνικής 

Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης 
(Ε.Ο.Ο.Α.).

Γραφεία - εντευκτήρία
Πλατεία Αριστοτέλους 5 - ΤΚ 54624

Τηλ. 2310 224.710, Fax 2310 239.859

καταφυΓία
Ολύμπου - «γιώσος αποστολίδης»,  

υψόμετρο 2.700μ.
Τηλ. 23510 82.840

Υπεύθυνος: δημήτρης Ζορμπάς

Χορτιάτη - «νίκος παπαδόπουλος»,  
υψόμετρο 1.000 μ.

Στο internet
www.seoreivaton.gr
info@seoreivaton.gr

ίδίοκτήτήΣ
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών
Πλ. Αριστοτέλους 5 - 546 24,  

Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224.710, fax 2310 239.859

Κωδικός: 1007

επίμελεία εκδοΣήΣ
Άννα Καλαϊτζή & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τηλ. 2310 331315
www.elliniko-panorama.gr

εκδοτήΣ - υπευθυνοΣ
α. γιαννικόπουλος

Ιπποκράτους 1, 546 43 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 821.900 Fax 2310 865.636

Συντακτίκή επίτροπή
γιαννικόπουλος ανέστης

μπαλτατζής Θανάσης
δέγκα ευδοκία

αμοιρίδης νίκος
Τσιρανίδου κυριακή

επίΣτροφεΣ
Κάθε χειρόγραφο δημοσιευμένο ή μη δεν 
επιστρέφεται. Τα ενυπόγραφα κείμενα 
δεν εκφράζουν πάντοτε τις απόψεις του 

Συλλόγου.

Greek MountaineerinG  
Club (S.e .o.)

Aristotelous 5 Square, 546 24, 
Thessaloniki

Tel. (+30) 2310 224.710  
Fax (+30) 2310 239.859

εγγραφη ΣυνδρομηΤων -  
εμβαΣμαΤα - επίΤαγεΣ :  

Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αρι-
στοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη
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Εξώφυλλο τεύχους 174

Οπισθόφυλλο

Η Δρακόλιμνη της Τύμφης

Φωτ.: Παναγιώτης Καλογριδάκης

Μετέωρα
Φωτ. Λάζαρος Μποτέλης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θρακικά μετέωρα - 
παπίκιο

γράμος Σεπτέμβρης 2014

Το γεφύρι της πλάκας

Το παραμύθι της κρήτης

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Πρόγραμμα Αναρριχητών
Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 14

ΣΕλ. 22

ΣΕλ. 38 

ΣΕλ. 50

ΣτήλΕΣ

ΘΡΑΚΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

ΚΡΗΤΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

το τρίμηνο του σ.ε.ο.
A/A Ημερ/νία Βουνό Κορυφή Υψόμετρο Υ.Δ. Άτομα

1 14-12-2014 ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ 1.800 +800 5

2 21-12-2014 ΟΛΥΜΠΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ 1.838 +738 35

3 21-12-2014 ΑΣΚΙΟ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ 2.107 +892 5

4 28-12-2014 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1.838 +738 34

5 04-01-2015 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 1.200 +900 50

6 06-01-2015 ΒΟΡΑΣ ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ 1.992 +792 36

7 11-01-2015 ΑΣΚΙΟ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ 2.107 +892 42

8 11-01-2015 ΑΣΚΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙ 1.699 +484 28

9 11-01-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ 1.800 +800 5

10 15-02-2015 ΒΟΡΑΣ ΤΖΕΝΑ 2.175 +1.595 5

11 18-01-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΚΑΛΑ 2.909 +1.809 5

12 18-01-2015 ΠΙΕΡΙΑ 5 ΠΥΡΓΟΙ 1.705 +725 47

13 24-01-2015 ΒΑΡΝΟΥΝΤΑΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ 2.330 +1.330 5

14 25-01-2015 ΛΑΪΛΙΑΣ ΛΑΪΛΙΑΣ 1.849 +1.019 36

15 01-02-2015 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 1.977 +1.177 25

16 08-02-2015 ΤΣΙΓΚΕΛΙ ΤΣΙΓΚΕΛΙ 1.345 +1.055 29

17 08-02-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑ 2.476 +1.476 5

18 15-02-2015 ΠΙΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 2.037 +587 25

19 21-02-2015 ΛΑΪΛΙΑΣ ΛΑΪΛΙΑΣ 1.849 +1.019 5

21-02-2015 ΡΟΔΟΠΗ ΘΡΑΚΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ (ΔΙΑΣΧΙΣΗ)  6 ώρες 45

20 21-02-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΟΥΣΩΝ 2.600 +1.500 5

21 22-02-2015 ΡΟΔΟΠΗ ΠΑΠΙΚΙΟ 1.483 +1.028 45

22 01-03-2015 ΒΟΡΑΣ ΓΚΟΛΟ ΜΠΙΛΟ 1.409 +1.200 21

23 08-03-2015 ΒΕΡΜΙΟ ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ 2.024 1.230 23

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΡΕΙΒΑΤΙΚO ΣΚΙ  

A/A Ημερ/νία Βουνό Διαδρομή Υψόμετρο Υ.Δ.

1 23-12-2014 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΚΟΡΤΣΙΑ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ 2.700 +1.700

2 02-01-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΚΟΡΤΣΙΑ - ΤΟΥΜΠΑ 2.700 +1.700

3 05-01-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΚΟΡΤΣΙΑ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ 2.700 +1.700

4 08-01-2015 ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΧΚ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ – ΚΟΡΥΦ. ΒΑΣΙ +650

5 14-02-2015 ΓΡΑΜΟΣ ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ - ΓΚΕΣΟΣ +1.100

6 21-02-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΚΟΡΤΣΙΑ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ 2.700 +1.700

7 24-02-2015 ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΚΟΡΤΣΙΑ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ 2.700 +1.700

8 28-02-2015 ΑΣΤΡΑΚΑ ΠΑΠΙΓΚΟ - ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ +1.100

9 04-03-2015 ΤΡΙΓΓΙΑ ΚΟΡΥΦΗ ΤΡΙΓΓΙΑΣ 2.204 +1.224

10 08-03-2015 ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Pierra Creta +1.450
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ΣΤην αΘληΤίκη ομαδα ορείβαΤίκου Σκί  Του Συλλογου μαΣ

Pierra Creta 2015

Ο Pierra Creta είναι ένας αγώνας ορειβατικού σκι στον Ψηλορείτη της Κρήτης. 
Οργανώθηκε πέρυσι για πρώτη φορά με ιδιαίτερη επιτυχία από τον ΕΟΣ Ηρα-
κλείου και την Τοπική Αυτοδιοίκηση  (Δήμους Ανωγείων, Μυλοποτάμου και την 
Περιφέρεια Κρήτης) και φυσικά υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ο.Α. Κέρδισε όλους όσους 
συμμετείχαν, είτε ως αθλητές, είτε ως συνοδοί, εθελοντές ή επισκέπτες αφού η 
φιλοξενία των Κρητικών είναι όπως πάντα άψογη. 
Φέτος είχε την ιδιαιτερότητα να είναι αγώνας ομάδων 2 έως 5 ατόμων και φιλοξέ-
νησε επίσης και τον αγώνα πρωταθλήματος της Ομοσπονδίας.
Στο μεγάλο αγώνα  κάθετης υψομετρικής διαφοράς 1.450 μέτρων, στην open 
κατηγορία, νικήτρια ομάδα  ήταν η ομάδα  Σ.ε.ο.  Θεσσαλονίκης – oStraCon,  
που αποτελούνταν από τους μαλίζο νικόλα, μποτέλη λάζαρο και νικολόπου-
λο αλέξανδρο.
Πήραν μέρος συνολικά 85 αθλητές από την Ελλάδα καθώς και από τη Γερμανία 
και τη Νορβηγία. 

συγχαρητήρια
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Πολιτιστικά

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

•	 ΤεΤαρΤη 1 απριλίου 2015, 
ώρα 20.00

«εξερευνηΣη ΣΤην ανΤαρκΤίκη: 
οι εμπειρίες μετά από ένα χρόνο 
στην άκρη της γης»: 

ο γιατρός καϊμακάμης ευάγγελος 
εργάστηκε για έντεκα μήνες ως απε-
σταλμένος της ευρωπαϊκής διαστη-
μικής υπηρεσίας στην ερευνητική 
βάση Concordia της ανταρκτικής και 
θα μας μιλήσει για την εμπειρία του 
αυτή.

•	 ΤεΤαρΤη 22 απριλίου 2015, 
ώρα 20.00

«Τί πρεπεί να γνωρίΖουμε γία 
Τον προΣΤαΤη». 

ο γιατρός γραμμένος δημήτριος, 
χειρουργός –ουρολόγος, θα μας μι-
λήσει για τις ασθένειες του προστάτη 
και την προφύλαξή μας απο αυτές.

•	 ΤεΤαρΤη 29 απριλίου 2015,
ώρα 20.00

«ΤηλεπίκοίνωνίεΣ ΣΤο ορείνο 
πεδίο»

o κύριος αλέξης λιάμος, μέλος της 
ομάδας διάσωσης, θα μας ενημε-
ρώσει για τις δυνατότητες και την 
χρήση των νεοαποκτηθέντων από 
τον Σύλλογο aσυρμάτων VHF.

ΜΑΪΟΣ

•	 ΤεΤαρΤη 6 μαΐου 2015,
ώρα 20.00

«ανωνυμοί ναρκομανείΣ».

 Ένα τμήμα της ομάδας «ανώνυμοι 
ναρκομανείς» θα έρθει στα γραφεία 
του Σεο για να μας μιλήσει για τις 
δράσεις, τη μεθοδολογία και τα ορά-
ματα της ομάδας.

δωρήτΕΣ

Μπαλντούμης Δημήτριος 20€
Παντελίδου  Ειρήνη 20€
Χατζηθωμάς Δημήτριος 100€

νΕα ΜΕλή

Γκορόπουλος Αλέξανδρος
Λιουλιάκης Κυριάκος
Παναλή Ιουλιέτα
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σαχπαζίδης Ευριπίδης
Σταθαράς Ιωάννης
Χαριτίδου Ελένη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενΑ
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γίαννηΣ μπουμπαΣ

Τον τελευταίο καιρό ο σύλλογος έγινε φτωχότερος κατά ένα μέλος, με την απώ-
λεια του αξιαγάπητου γιάννη μπούμπα. 
Θα τον θυμόμαστε ως πράο άνθρωπο, ήρεμο, διαλλακτικό και με ουσιαστικό 
υπόβαθρο. Χαμηλών τόνων, φρόντιζε πάντα να μένει στην αφάνεια. με την συ-
μπεριφορά του και τη στάση του δεν προκαλούσε ποτέ και επενέβαινε μόνο για 
να εξομαλύνει καταστάσεις, να λύσει διαφορές και γενικά να φέρει κοντά τους 
διαφωνούντες.
γνωρίζαμε ότι ήταν άρρωστος αλλά δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι θα είχε 
μια τέτοια κατάληξη η αρρώστια του. ακολουθούσε έναν ήρεμο τρόπο ζωής, 
αυτός ήταν άλλωστε και ο χαρακτήρας του, με ιδιαίτερη προσοχή στην υγιεινή 
διατροφή και μια σχετική άσκηση. Όλα αυτά μας έκαναν να θέλουμε να ελπί-
ζουμε ότι θα ξεπερνούσε το πρόβλημά του.
Συμμετείχε συχνά, όταν του το επέτρεπαν και οι υποχρεώσεις του, στις εξορμή-
σεις του Σ.ε.ο και πάντα ακολουθούσε το πρόγραμμα, αποφεύγοντας εκτροπές 
που μπορεί να προκαλούσαν αναπάντεχες εξελίξεις και προβλήματα. αγαπούσε 
το σύλλογο πολύ γιατί αγαπούσε την ορειβασία με τα υψηλά ιδεώδη της και το 
αποδείκνυε έμπρακτα κάθε φορά που κάποιο μέλος πάνω στο βουνό έδειχνε 
σημεία αδυναμίας. προσφερόταν να τον βοηθήσει πάντα διακριτικά, αυτό ήταν 
και το βασικό χαρακτηριστικό του. 
Στόχος του δεν ήταν μόνον η κορυφή αλλά και η απόλαυση της όλης διαδρομής 
με τις μικροεκπλήξεις και τα αναπάντεχά της.

Έφυγε από κοντά μας ίσως για άλλες ψηλότερες κορυφές.
Θα τον θυμόμαστε με αγάπη.

εις Μνήμην
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το Νεο Δ.σ. & τα όργανα

Πρόεδρος  Σκουτέλης Πάρις

Αντιπρόεδρος          Γιαννικόπουλος Ανέστης

Γεν. Γραμματέας   Τσιακάλη Κατερίνα

Ταμίας                                                       Ταρμπασιάν Αράμ

Αναπληρωτής ταμίας                      Αρβανίτης Νικόλαος

Έφορος αναβάσεων    Μπαλντούμης Δημήτρης

Έφορος καταφυγίων       Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης

Έφορος αναρρίχησης    Αμοιρίδης Νίκος

Υπεύθυνος πολιτιστικών  Ασαρίδου  Ανατολή

Αναπληρωματικό μέλος    Γρηγοριάδης Γρηγόρης

Πρόεδρος  Δαυιδόπουλος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος          Μπατζάκης Νίκος

Γραμματέας   Κελαντωνίδου Έφη

Πρόεδρος  Μπαλτατζής Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος          Γιαβάνογλου Τριαντάφυλλος

Γραμματέας   Γαρυφάλλου Βασίλειος

ΤΟ νεΟ δΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥμΒΟΥΛΙΟ

Η νεΑ εΞεΛεΓΚΤΙΚΗ εΠΙΤρΟΠΗ

ΤΟ νεΟ ΠεΙΘΑρΧΙΚΟ ΣΥμΒΟΥΛΙΟ

Συγχαίρουμε τον πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου για την εκλογή τους και 
ευχόμαστε σε όλους να ολοκληρώσουν το έργο τους 
με επιτυχία.
Αρωγός στην προσπάθειά τους θα είναι όλος ο 
Σύλλογος.
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Την παρασκευή 6 φεβρουαρίου 2015 στην μουσική Ταβέρνα «οΘωναΣ» 
πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός μας. περάσαμε καλά !

ετήσιος χορός σεο
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Ο Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών Θεσσαλονίκης τίμησε, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 
2015, στα γραφεία του, τα μέλη του Σ.Ε.Ο. για την επιτυχή ανάβαση τους στον Καύκα-
σο. Τα μέλη του Σ.Ε.Ο.: γαριπίδου Άννα, γκόλη βαγγέλη, διαμαντή παναγιώτη, 
Ζησόπουλο γιώργο, κουκουτσίλη φίλιππο, κουλτούκη Σπύρο, παπουνίδου 
ναταλία, πασχαλίδη ίορδάνη, Στεφούλη αριστοτέλη, Τσακιρίδη Σάββα και από 
την Ο.Α.Λ.Θ τον κυπριανίδη Σπύρο. 

Βραβεύσεις
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Λίγα λόγια για την εξόρμηση του 
κ. Σαμαρά, στα 89 του χρόνια στον 
Μύτικα. 

Μερικοί φίλοι μόλις έμαθαν ότι θα πάμε μαζί, προσπάθησαν 
να με αποτρέψουν. Πήγαμε, ανεβήκαμε, όλα πήγαν καλά, 
γυρίσαμε αλλά και πάλι δεν την γλίτωσα. Μου τα έψαλαν 
κανονικά. Θα μπορούσα να κινδυνέψω όπως έλεγαν, ή 

να βρω τον μπελά μου αν πάθαινε κάτι κι αυτό που έκανα ήταν μεγάλη 
βλακεία.
Εγώ όμως λειτουργώ κάπως αλλιώς. Και στον Αράμ είπα, αν θέλει θα είμαι 
δίπλα του. Και στον Κώστα Κιορπέ χαλάλισα μια μέρα πριν 3 χρόνια, κι 
όταν έμαθα ότι μας άφησε, είπα 2 φορές χαλάλι. Μ’ αρέσει αυτό που κάνω. 
Κατ’ αρχήν πιστεύω στο πεπρωμένο, στην καθαρή και θετική σκέψη, στην 
θετική ενέργεια, στην πίστη που έχουμε ο καθένας μέσα μας. Όταν ξεκινάς 
να κάνεις πράγματα με ταπεινότητα και σύνεση, πιστεύω ότι αυξάνεις τις 
πιθανότητες να πάνε καλά. Έτσι ξεκινάω.
Με τη Μαρία Αδριανίδου, ανεβαίνοντας οι 3 μας στον Όλυμπο, βλέπαμε 
ότι δίνουμε ζωή και χαρά σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, και ήμασταν και 
εμείς ευχαριστημένοι με τη χαρά του. Από την ώρα που ξεκινήσαμε, μέχρι 
που φθάσαμε πίσω, δεν βαρυγκώμησα και δεν μετάνιωσα ούτε ένα λεπτό. 
Και μη νομίζετε ότι ήταν παιχνίδι. Υπήρξαν ζόρικες στιγμές. Δυο μέρες 
είχα δίπλα μου, ένα μεγάλο ορειβάτη του ΣΕΟ. Και όχι έναν Συνταξιούχο 
χωροφύλακα απ’ τα Τρίκαλα. Προσέξτε το αυτό. Είναι δύο διαφορετικά 
πράγματα. Και δεν τα μπέρδεψα.
Για μένα ήταν μια καλή εμπειρία, γιατί μου δόθηκε η δυνατότητα να δω από 
κοντά, τη δύναμη της πίστης και της θέλησης, και τη μάχη που έδωσε αυτός 
ο άνθρωπος να ανέβει στον Μύτικα. Να φανταστείτε ήταν άρρωστος με 
πνευμονία κι έλεγε θ’ ανέβω στον Μύτικα. Κατάφερε ανάρρωσε μ’ αυτήν 
την σκέψη και ανέβηκε. Για μένα αυτό είναι δίδαγμα. Τι μπορεί να κάνει 
ένας άνθρωπος αν κάτι το θέλει με την ψυχή του.
Έχω βέβαια και τις ενστάσεις μου είχα και το ξέρει. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΚΑΜΕΡΑ 
και προβολή. Εγώ δεν παίρνω φωτογραφική μηχανή μαζί μου στο βουνό. 
Κι ο ίδιος έδινε 50 ευρώ στον Στύλλα, να μας πάρει με την κάμερα. Για 
κάποιο λόγο ο Στύλλας είπε όχι, και βρέθηκα στα ξαφνικά να μαθαίνω πως 
λειτουργεί η κάμερα και να καταφέρω 18 λεπτά λήψη. Η ένστασή μου είναι 
η εμμονή που έχει για προβολή. Και πάλι όμως τον δικαιολογώ όταν μου 
λέει: “Σ’ αυτήν την ηλικία αφού τα καταφέρνω ρε Αποστόλη, γιατί να μην το 
δείχνω? Κακό είναι?” Όχι κυρ Νίκο, δεν είναι τόσο κακό.
Μακάρι στην ηλικία σου να μπορούμε ν’ ανέβουμε Μύτικα. Και να 
καταφέρουμε εμείς να είμαστε ποιο ταπεινοί. Μακάρι. Στον Όλυμπο 
άκουσες πολλά μπράβο. Ένα ακόμα σήμερα.
Να’ σαι γερός κυρ Νίκο. Μπράβο.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΡΙΚΑΣ

22
09

2014 
ΜΥΤΙΚΑΣ



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ10

Η Αρχοντούλα (Σουμελίδου) Παπά-
ζογλου γεννήθηκε στην Κοζάνη το 
1928 μέσα σε ένα μεγαλοαστικό 

περιβάλλον, που της πρόσφερε άνετα και ξέ-
γνοιστα παιδικά χρόνια.
Μαθήτρια ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και 
ειδικότερα με το μπάσκετ ενώ παράλληλα 
έδειξε μιά ιδιαίτερη κλίση στη ζωγραφική. 
Όταν τελείωσε το σχολείο ήρθε στη Θεσ-
σαλονίκη όπου σπούδασε στη Σχολή Καλών 
Τεχνών ΑΒC . Ακολούθησε μετεκπαίδευση 
στο Λονδίνο. 
Έκανε πάμπολλες ατομικές και ομαδικές εκ-
θέσεις σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Βόρειας 
Ελλάδας, στην Αθήνα και το εξωτερικό. Στα 
αγαπημένα της θέματα συγκαταλέγονται τα 
καράβια και οι θαλασσογραφίες, προσωπο-
γραφίες και  γραφικές γωνιές της Άνω Πό-
λης. Κυρίως όμως αγριολούλουδα και τοπία 
που συναντάει στις εκδρομές της ανά την 
ελληνική ύπαιθρο.
Η ζωγραφική της είναι παραστατική και 
εμπνέεται απο τη φύση. Στέλνει μηνύματα 
αισιοδοξίας και χαράς. Χρησιμοποιεί έντονα 
χρώματα. Μια αίσθηση δροσιάς αναδύεται 
απο τις γεμάτες ευαισθησία συνθέσεις των 
λουλουδιών της. 
Αυτές είναι κάποιες απο τις πολλές κολακευ-
τικές κριτικές που γράφηκαν για τις πολυά-
ριθμες εκθέσεις της. 
Λέει σε μιά συνέντευξή της :«Δεν μου αρέσει 
η φουρτουνιασμένη θάλασσα. Όλα μου τα 
έργα είναι γεννήματα ηρεμίας. Αλλωστε σαν 
άνθρωπος είμαι υπεραισιόδοξη. Ό,τι και να 
μου τύχει, λέω,υπάρχει και το αύριο».
Αυτή τη στάση ζωής την έκανε πράξη στη δι-

κιά της ζωή αντιμετωπίζοντας και ξεπερνώ-
ντας τις δυσκολίες που της έτυχαν.
Οσοι την γνωρίζουν καλά αυτό που τονίζουν 
περισσότερο είναι πως η Αρχοντούλα είναι 
ένας αισιόδοξος, χαρούμενος άνθρωπος γε-
μάτος ζωντάνια. Πρώτη στους χορούς και 
τα τραγούδια, το κέντρο της διασκέδασης 
σε κάθε εκδρομή. Έτοιμη  να κάνει τους άλ-
λους να γελάσουν και να διασκεδάσουν με 
τα αστεία της, τις φάρσες και τα ανέκδοτα.  
Όλοι όσοι έχουμε κάνει εκδρομές παλιά με 
το ΣΕΟ θυμόμαστε την επιτυχία των εκπο-
μπών του «ράδιο Άρτζι». 
Στο τέλος κάθε πολυήμερης εκδρομής, πάνω 
στο λεωφορείο, η Αρχοντούλα σατίριζε γε-
γονότα που της προκαλούσαν την προσοχή 
και διακωμωδούσε διάφορες καταστάσεις. 
Κανείς και τίποτε δεν ξέφευγε απο την σκω-
πτική της πένα. Σκάρωνε στιχάκια με ρίμες 
που μας διασκέδαζαν όλους και τελείωνε 
πάντα  την «εκπομπή» της λέγοντάς μας 2-3 
ανέκδοτα στα ποντιακά, που παρόλο που 
όλοι μας τα είχαμε ακούσει χίλιες φορές, πά-
ντοτε μας έκαναν να γελάμε. 
Όλη της η ενήλικη ζωή κινήθηκε ανάμεσα 
στις δύο μεγάλες της αγάπες, τη ζωγραφική 
και την ορειβασία.
Γύρω στο 1952 ξεκινά ορειβασία αρχικά με 
τον Βυζαντινό Αθλητικό Ομιλο (ΒΑΟ) και 
αργότερα το 1982 γίνεται μέλος του ΣΕΟ. 
Η εποχή της δεκαετίας του ΄50 που ξεκινά 
ορειβασία δεν είναι εύκολη. Δεν υπάρχουν 
συγκοινωνίες ούτε και αρκετά καταλύματα. 
Δίνεται με όλη την ψυχή της χωρίς να την 
κάμψουν καθόλου οι δυσκολίες.
Το 1954 ανεβαίνει πρώτη φορά στον Μύτικα 

AΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
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με τον Γιώσο Αποστολίδη τον οποίο θυμά-
ται, όχι μόνο σαν ένα μεγάλο ορειβάτη, αλλά 
και έναν υπέροχο άνθρωπο. Απο τότε σχε-
δόν κάθε χρόνο μία τουλάχιστον φορά θα 
ανεβαίνει στον Όλυμπο. Σε μιά μάλιστα ανά-
βασή της γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της!
Η εμπειρία της στο βουνό πολύτιμη και οι 
αναμνήσεις πολλές. Στις σημειώσεις της 
αναφέρει, πως κάποια φορά που χάθηκε στον 
Όλυμπο με το σύζυγό της και τον κουμπάρο 
τους, περιπλανήθηκαν για 6 περίπου ώρες 
χωρίς νερό, χωρίς φαγητό νιώθοντας αγωνία 
για το σκοτάδι που έπεφτε. Όμως την επόμε-
νη Κυριακή ήταν έτοιμη για νέες αναβάσεις, 
νέες περιπέτειες και νέες περιπλανήσεις.
Η Αρχοντούλα θυμάται, με μεγάλη λύπη, μιά 
φορά  που μέσα στα χιόνια στην Άνω Μη-
λιά, έχασε ένα χρυσό ρολόι, ενθύμιο από 
τον πατέρα της. Κάποια άλλη φορά έχασε 
το σακίδιό της φορτωμένο με προμήθειες 
μιας βδομάδας καθώς ανέβαινε για υπηρεσία 
στον Όλυμπο. Ατυχία, που δεν την εμπόδισε 
να συνεχίσει την πορεία της και να κάνει την 
προγραμματισμένη της υπηρεσία.

Δεν ξεχνά μια άλλη φορά, που ανεβαίνοντας 
στον Όλυμπο με μια φίλη της, που η καλή 
τους διάθεση μετατράπηκε σε θρήνο όταν δι-
ασταυρώθηκαν με τους ορειβάτες που κατέ-
βαζαν τη σορό του Γιώργου Μιχαηλίδη που 
μόλις είχε σκοτωθεί.
Σαν μέλος του διοικητικού συμβουλίου υπη-
ρέτησε τον Σύλλογο για 25 χρόνια σχεδόν 
χωρίς διακοπή, από το 1987 μέχρι το 2012. 
Τα πρώτα χρόνια πέρασε απο διάφορες 
θέσεις του Δ.Σ. μέχρι να βρει την δική της 
ξεχωριστή θέση, που διατήρησε για πολλά 
χρόνια, αυτή της Εφόρου των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.
Γι΄αυτήν τη συνεχή υπηρεσία της και την 
προσφορά της ο σύλλογος την τίμησε απο-
νέμοντάς της μία αναμνηστική πλακέτα 
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στα γραφεία του 
Συλλόγου. 

Αρχοντούλα σε ευχαριστούμε για όλα.

THΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΣΑΡΙΔΟΥ
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Αν
Αν μπορείς στην πλάση τούτη να περιφρονείς τα πλούτη 
κι αν οι έπαινοι των γύρω δεν σου παίρνουν το μυαλό, 
αν μπορείς στην τρικυμία να κρατήσεις ψυχραιμία, 
κι αν μπορείς και στους εχθρούς σου να σκορπίσεις το καλό, 
αν μπορείς με μιας να παίξεις κάθε τι που ’χεις κερδίσει, 
στην καταστροφή ν’ αντέξεις και να δώσεις κάποια λύση, 
αν μπορείς να υποτάξεις πνεύμα, σώμα και καρδιά 
αν μπορείς όταν σε βρίζουν να μην βγάζεις τσιμουδιά, 
αν μπορείς στην καταιγίδα να μη χάνεις την ελπίδα, 
κι αν μπορείς να συγχωρήσεις όταν σ’ έχουν αδικήσει, 
αν μπορέσεις τ’ όνειρό σου να μη γίνει ο όλεθρός σου, 
κι αν μπορέσεις ν’ αγαπήσεις όσους σ’ έχουνε μισήσει, 
αν μπορείς να είσαι ο ίδιος στην χαρά και στην οδύνη, 
αν η πίστη στην ψυχή σου μπρος σε τίποτα δεν σβήνει, 
αν μιλώντας με τα πλήθη τη συνείδηση δεν χάνεις, 
αν μπορέσεις να χωνέψεις πως μια μέρα θα πεθάνεις, 
αν ποτέ δεν σε μεθύσει του θριάμβου το κρασί, 
αν στα ψέματα των άλλων δεν λες ψέματα κι εσύ, 
αν μπορείς να μη θυμώνεις, αλλά μήτε και να κλαις 
όταν άδικα σου λένε πως εσύ μονάχα φταις. 
Αν μπορείς με ηρεμία δίχως νεύρα ή δυσφορία 
και τα ίδια σου τα λόγια να τ’ ακούς παραλλαγμένα, 
αν μπορείς κάθε λεπτό σου να ’ναι μια δημιουργία 
και ποτέ σου να μην μένεις με τα χέρια σταυρωμένα. 
Αν οι φίλοι σου κι οι εχθροί σου δεν μπορούν να σε πληγώσουν 
αν οι σχέσεις με μεγάλους τα μυαλά δεν σου σηκώνουν 
αν τους πάντες λογαριάζεις μα… κανένα χωριστά, 
αν μπορέσεις να φυλάξεις και τα ξένα μυστικά… 
Έ! Παιδί μου τότε… 
Θα μπορέσεις ν’ απολαύσεις όπως πρέπει τη ζωή σου… 
Θα ’σαι άνθρωπος σπουδαίος κι όλη η γη θα ’ναι δική σου!

Ρ.Κίπλινγκ
 Άγγλος ποιητής & πεζογράφος 1865-1936, 
Βραβείο Νομπέλ 1907.
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Θρακικά Μετέωρα
& Παπίκιο Όρος

του θα να σ η μ π α λτατ ζη
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Κ
άπου στο βόρειο άκρο της Βι-
στονίδας λίμνης, στις εκβολές 
του ποταμού, της Ξάνθης, Κό-
συνθου, υπήρχαν τα ανάκτο-
ρα και οι γνωστοί στάβλοι του 

βασιλέα των Βιστόνων,  Διομήδη. Όταν 
αργότερα οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν την 
περίφημη Εγνατία Οδό, έστησαν εδώ 
σταθμό ανεφοδιασμού και εξυπηρέτη-
σης ταξιδιωτών και στρατιωτών με την 
ονομασία Stabulo Diomedis (Στάβλοι του 
Διομήδη). Τον 6ο αιώνα μ.Χ. και στην ίδια 
θέση ο αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Ανα-
στάσιος έκτισε μια καστροπολιτεία, την 
Αναστασιούπολη. Η πόλη μετά από τις 
επιδρομές των Βουλγάρων και άλλων κα-
τακτητών  πέρασε στην κατοχή των Οθω-
μανών με την ονομασία Μπουρού Καλέ 
(Φρούριο της Βιστονίδας). Γύρω στο 1360 
εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους της, 
μέρος των οποίων μετακόμισε βορειο-
ανατολικότερα στον  Ίασμο, ένα κεφα-
λοχώρι μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής 
γνωστό σήμερα για τα κεράσια του και το 

εκλεκτό τσίπουρο. Από τον Ίασμο θα ξε-
κινούσε και η πρώτη από τις εξορμήσεις 
του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας με 
τον Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης.
Οι φίλοι του αδελφού Ε.Ο.Σ. Κομοτηνής, 
οι οποίοι είχαν ευγενώς προσφερθεί να 
μας συνοδεύσουν στις πορείες που θα 
πραγματοποιούσαμε στην περιοχή, ήταν 
ήδη εκεί και μας περίμεναν. Μαζί τους 
και πέντε αγροτικά τύπου Datsun με την 
βοήθεια των οποίων θα καλύπταμε αρκε-
τά χιλιόμετρα χρονοβόρων και ανιαρών 
χωματόδρομων μέχρι τις αφετηρίες των 
διαδρομών.
Στόχος μας την πρώτη μέρα τα Θρακικά 
Μετέωρα. 45 άτομα βολευτήκαμε κακήν 
κακώς στα αγροτικά και ξεκινήσαμε. Με 
οδηγούς ορθόδοξους σουνίτες μουσουλ-
μάνους θυμίζαμε κομβόι με τζιχαντιστές, 
μόνο που τα καλάσνικοφ είχαν αντικατα-
σταθεί από τα μπατόν. Μια ώρα κράτησε 
η μαρτυρική για όσους βρίσκονταν στις 
καρότσες διαδρομή των δεκαπέντε χιλιο-
μέτρων, μέχρι το μακρύ και δυσανάλογα 

Αστραία. Τα θρακικά Μετέωρα
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στενό, σε σχέση με τις βάσεις του, τσιμε-
ντένιο γεφύρι του ποταμού Κομψάτου 
στο εγκαταλελειμμένο χωριό Τάλη. 
Μετά από ολιγόλεπτο ξεμούδιασμα αρχί-
ζει η πορεία μας πάνω στο διεθνές ορει-
βατικό μονοπάτι Ε6. Όλα είναι όμορφα 
εκτός από την κοίτη του ποταμού που 
θυμίζει κινούμενη χωματερή. Όλοι, γε-
νικώς στην περιοχή, αδιαφορώντας για 
το περιβάλλον, αλλά και για την προσω-
πική τους υγεία, πετούν τα πάντα στον 
Κομψάτο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δη-
μιουργούν τα πλαστικά, εκ των οποίων 
ένα μέρος στολίζει τα υδροχαρή φυτά του 
ποταμού, ενώ το άλλο συνεχίζει ακάθε-
κτο την πορεία του και καταλήγει στην 
λίμνη Βιστονίδα εμπλουτίζοντάς την. 
Το μονοπάτι αρχίζει να ανηφορίζει και 
περνά από ένα μουσουλμανικό κοιμητή-
ριο με τις γνωστές πλάκες στη θέση του 
σταυρού. 
Ήδη αχνοφαίνονται οι πρώτοι βράχοι 
των Μετεώρων. Λίγα μέτρα ακόμη και 
να ‘μαστε στην βάση των βράχων της 
Αστραίας. Ένα «χωριό» φάντασμα. Το 
μοναδικό σπίτι του, που μέχρι το 2007 
κατοικείτο, έχει αρχίσει να ρημάζει. 

Δίπλα στον Κομψάτο ποταμό.

Στα φορτηγάκια για τα Θρακικά Μετέωρα.

Εγκαταλείφθηκε κι αυτό. Κάπου εδώ, στους 
πρόποδες των Μετεώρων, τα δυο μικρά ποτά-
μια που γεννιούνται στα Πομακοχώρια της 
Ξάνθης και συγκεκριμένα το ένα στο Δημά-
ριο και το άλλο στην Μέδουσα, συγκλίνουν 
και σχηματίζουν τον Κομψάτο. Με σχετική 
αναρρίχηση καταφέρνουμε να ανεβούμε, χω-
ρίς απώλειες, στην κορυφή του ψηλότερου 
κροκαλοπαγούς βράχου για να απολαύσουμε 
την απεριόριστη θέα προς όλο το σύμπλεγμα 
των Μετεώρων της Αστραίας. 
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Επιστρέφουμε στο γεφύρι του Τάλη όπου 
μας περιμένουν τα αγροτικά με τους 
οδηγούς να ζεσταίνονται γύρω από την 
φωτιά που είχαν ανάψει. Επιβιβαζόμαστε 
στις καρότσες μέχρι τον Ίασμο και από 
εκεί με το λεωφορείο καταλήγουμε στην 
όμορφη Κομοτηνή. Η πόλη ιδρύθηκε 
κατά τους βυζαντινούς χρόνους πάνω 
στην Εγνατία οδό και έφερε το όνομα  
Κουμουτζηνά ή Κομοτηνά. Μετά την 
κατάκτησή της από τους Οθωμανούς το 
1361 το όνομά της παρεφθάρη σε Γκιουλ-
μουλτζίνα. 
Καταλύσαμε στο ξενοδοχείο Ορφεύς 
που βρίσκεται στο Σπαθί, στο κέντρο της 
πόλης και το βραδάκι ξεχυθήκαμε στα 
ταβερνάκια της, όπου γευθήκαμε ανατο-
λίτικες σπεσιαλιτέ συνοδεία εξαιρετικής 
ρετσίνας από τα "Εβρίτικα Κελλάρια".  
Η επόμενη μέρα μας επιφύλασσε επίσης 
καλό καιρό. Οι Αμφιτρύωνες φίλοι ορει-
βάτες από την Κομοτηνή, οι οποίοι ειρή-
σθω εν παρόδω, αποκαλούνται χαϊδευ-

τικά μεταξύ τους "στρουμφάκια", με τον 
ακάματο αρχηγό τους τον παπαστρούμφ 
Κώστα Σαραντάκο, μας περίμεναν στο 
χωριό Θαμνά, μαζί φυσικά με τα αγρο-
τικά. Στη σημερινή πορεία συμμετείχε το 
μισό λεωφορείο. Το άλλο μισό θα επισκε-
πτόταν το εντυπωσιακό γεφύρι του Κομ-
ψάτου και ακολούθως δυο ερειπωμένα 
χωριά της περιοχής.
Προωθηθήκαμε μέχρι το Φυλάκιο Μα-
χαίρα στα 660 μ., αφετηρία για την ανά-
βασή μας στο όρος Παπίκιο ή Kartal dag 
(τουρκ. Αετοβούνι) ή Karlik dag (τουρκ. 
Χιονοβούνι) το οποίο βρίσκεται ΒΔ της 
Κομοτηνής, πάνω ακριβώς στα ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα.       
Κατά τον 11ο αιώνα υπήρχε εδώ μεγάλο 
μοναστικό κέντρο (πολλοί μιλάνε για 300 
μονές) το οποίο όμως παρήκμασε τον 
13ο αιώνα και το αποκαλούμενο Despot 
dag (όρος του θεού), εκείνη την περίοδο, 
ουσιαστικά σβήστηκε από τον χάρτη. Σή-
μερα ερείπια μόνο των μονών συναντά 

Ανεβαίνοντας στους βράχους.
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κανείς σε πολλά χωριά της περιοχής. Η 
ζωή όμως συνεχίζεται κι έτσι οι Πομά-
κοι της ορεινής Ροδόπης ιδρύουν πάνω 
στα χαλάσματα μικρούς οικισμούς όπως 
η Γενετή, η Πόα, η Κερασιά κ. α. για να 
εκμεταλλευθούν τα καλλιεργήσιμα κτή-
ματα των μονών.
Στην αρχή το ανηφορικό μονοπάτι κινεί-
ται σε δάση δρυός τα οποία αντικαθίστα-
νται ψηλότερα από πυκνά δάση οξιάς. 
Η υπερβόσκηση και οι πυρκαγιές έκα-
ναν τεράστια ζημιά στο άλλοτε κατάφυ-
το από βελανιδιές και οξιές βουνό αλλά, 
παρ’ όλα αυτά, σώζονται ακόμη αρκετά 
όμορφα δάση. Κατά την διαδρομή μας 
συναντήσαμε αρκετά εντυπωσιακά άγρια 
άλογα και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή 
ταραχτήκαμε. Με το δίκιο μας, γιατί εκεί 
κοντά βρίσκονταν οι στάβλοι των ανθρω-
ποφάγων ίππων του Διομήδη. Οι Κομο-
τηναίοι συνορειβάτες έσπευσαν αμέσως 
να μας καθησυχάσουν εξηγώντας μας ότι 
πρόκειται για άλογα που εγκατέλειψαν 
πριν από χρόνια οι Σαρακατσαναίοι και 

είναι πλέον ελεύθερα. Τελικά η κατά τα 
άλλα όμορφη εικόνα τους μάλλον θυμό 
προκαλεί στους ντόπιους, διότι όταν το 
βουνό καλύπτεται από χιόνια, κατεβαί-
νουν πολύ χαμηλά αναζητώντας τροφή 
και προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες. 
Στα 1200 μέτρα το τοπίο πλέον είναι 
γυμνό και κυριαρχούν τα βράχια. Δυόμι-
ση ώρες χρειαστήκαμε για να φτάσουμε 
στην κορυφή Μεγαβούνι, στα 1482 μ. 
με την χαρακτηριστική μεταλλική ση-
μαία.  Ένα φυσικό αμπρί, κάτω από την 
κορυφή, μας προστάτευε για όση ώρα 
μείναμε εκεί από τις ριπές του ανέμου. 
Το τσουχτερό κρύο και η περιορισμένη 
ορατότητα δεν μας επέτρεψαν δυστυχώς 
να προσεγγίσουμε την δεύτερη και ψηλό-
τερη κορυφή του βουνού στα 1510 μ.
Τελικά το site meteo.gr απεδείχθη αξιό-
πιστο. Η βροχή μάς βρήκε το απόγευμα 
κατά την επιστροφή μας, πάνω στις κα-
ρότσες των αγροτικών. Δεν ξέρω τι κάνα-
νε οι υπόλοιποι αλλά εμείς την αντιμετω-
πίσαμε αποτελεσματικά με το αλεξίβροχο 

Στην κορυφή των Θρακικών Μετεώρων.       
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πόντσο του Ανέστη. 
Είχαμε σχεδόν τελειώσει τον μυρωδάτο 
ελληνικό καφέ στο καφενεδάκι του χω-
ριού και την στιγμή που ο υπεύθυνος 
του καταστήματος άρχισε να φορτώνει 
τη σχάρα της φουφούς με τα ανεπανά-
ληπτα  σουτζουκάκια από κιμά ενήλικου 
πρόβατου και οι οδηγοί των αγροτικών 
Αλή και Ραμαντάν θα έφερναν το τσί-
πουρο, έφτασε το λεωφορείο. Επιστροφή 
στην Κομοτηνή και φυσικά βραδινή έξο-
δος στα κουτούκια της με δοκιμή νέων 
γεύσεων.   
Καθαρά Δευτέρα. Βρέχει ασταμάτητα 
από χθες βράδυ. Κινούμαστε προς την 
Μαρώνεια, στους πρόποδες του όρους 
Ίσμαρος, την παραλία της Κομοτηνής. 
Μια ομάδα φανατικών ορειβατών, παρά 
τις αντίξοες συνθήκες, επιχειρεί να κα-
ταλάβει το ύψωμα του Αγίου Γεωργίου 
αλλά εις μάτην. Δυστυχώς οι άσχημες 
καιρικές συνθήκες, αλλά και οι λανθα-
σμένες πληροφορίες που πήραν, τους 

οδηγούν σε λάθος ρότα. 
Στα πολύ παλιά χρόνια στον λόφο του 
Αγίου Γεωργίου (460 μ.), πάνω από το 
χωριό, υπήρχε μια σημαντική  πόλη, η  
Ισμάρα και την κατοικούσαν οι Κίκονες, 
ένα αρχαίο θρακικό φύλο. Ζούσαν πολύ 
καλά χάρη στα ορυχεία ευγενών μετάλ-
λων και σιδήρου. Με το τέλος όμως του 
Τρωικού Πολέμου έφτασε εδώ ο Οδυσσέ-
ας και κατέστρεψε την ακμάζουσα πόλη. 
Σήμερα το μόνο που έχει απομείνει είναι 
οι ενδιαφέροντες διάσπαρτοι γρανιτένιοι 
(από μονζοδιορίτη) ογκόλιθοι, οι οποίοι 
μαζί με τα μεγαλιθικά τείχη συμπλήρω-
ναν την οχύρωσή της, και καναδυό ληνοί 
(πατητήρια σταφυλιών) λαξευμένοι σε 
βράχους. 
Αργότερα ο ιερέας του Απόλλωνα, Μά-
ρων μαζί με Χιώτες αποίκους την επα-
νιδρύει μεταφέροντάς την λίγο πιο κάτω, 
στον σημερινό Άγιο Χαράλαμπο και. 
όπως ήταν φυσικό, της χάρισε το όνομά 
του Μαρώνεια. Η πόλη επανακάμπτει 

Στην κορυφή Μεγαβούνι 1482 μ. του Παπίκιου.
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σύντομα και γίνεται σημαντικό λιμάνι. 
Από τα ομηρικά ακόμη χρόνια, εκτός των 
άλλων, ήταν γνωστή και για τον περίφη-
μο Μαρώνειο οίνο, αυτόν με τον οποίο, 
σύμφωνα με τον μύθο, μέθυσε ο Οδυσσέ-
ας τον Κύκλωπα. Α προπό, εδώ βρίσκεται 
και μία, από τις πολλές ανά την Ελλάδα, 
σπηλιές του. Κατά τον 16o αιώνα, εξ’ αι-
τίας προφανώς των πειρατών, η πόλη με-
τακόμισε εκεί που βρίσκεται  σήμερα. 
Μια δεύτερη ολιγομελής ομάδα (εγώ και 
η Ανατολή) περιδιαβήκαμε τα δρομάκια 
του χωριού, υπό βροχήν, θαυμάζοντας τα 
αρχοντικά των Ταβανιώτη, Χατζηαλέξη 
κ.α. και το σχολείο του 1908, δωρεά των 
αδελφών Φατσέα, ευπόρων Μαρωνιτών 
της Αιγύπτου το οποίο, όπως λένε, διακο-
σμήθηκε με κερκίδες από το αρχαίο θέα-
τρο της Μαρώνειας.
Κάποια στιγμή συγκεντρωθήκαμε όλοι 
στην ωραία πλατεία με τον πλάτανο και 
γνωρίσαμε εκ του σύνεγγυς, όλα τα καφέ 
και τις ταβέρνες του χωριού. 
Δεν παραλείψαμε βεβαίως να δοκιμάσου-

με τα σαρακοστιανά και την φασολάδα, 
προσφορά του οικείου πολιτιστικού συλ-
λόγου, λικνιζόμενοι στους ήχους νταου-
λιού και ζουρνά. 
Πλησίαζε μεσημέρι. Κατηφορίσαμε προς 
το επίνειο της Μαρώνειας, τον Άγιο Χα-
ράλαμπο, όπου επισκεφθήκαμε μέρος 
των αρχαιολογικών χώρων καθώς και 
το εντυπωσιακό λιμάνι του και στη συ-
νέχεια κατευθυνθήκαμε σε ταβέρνα της 
διπλανής ακτής Πλατανίτη, για το σαρα-
κοστιανό γεύμα. 
Απαραίτητη στάση στην λίμνη Βιστονί-
δα (τουρκ. Μπουρού Γκιολ) και προσκύ-
νημα στις νησίδες Αγίου Νικολάου του 
νοικοκύρη και Παναγίας της Παντα-
νάσσης Μετοχίων, με 23 αυτοκρατορικά 
χρυσόβουλα και σιγίλλια, της Ι. Μονής 
Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Κάπου 
εδώ τελειώνει το παραμύθι. Δεν μας χω-
ρίζουν παρά λίγα χιλιόμετρα από την 
αντιπαθή καθημερινότητα της ερωτικής 
συμβασιλεύουσας.

Καθαρά Δευτέρα στην Μαρώνεια.
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ΓΡΑΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΑνΑΓιώΤΗ ΤΣιΛιΜιΓΚΑΚΗ

«Σε κοίταζα μ’ όλο το φως και το 
σκοτάδι που έχω…»
Γιώργος Σεφέρης , Θερινό Ηλιοστάσιο

Σεπτέμβρης/2014

Η 
παλιά Εθνική Οδός, μετά τον 
Πεντάλοφο και το Επταχώ-
ρι, είχε μια απίστευτη γοητεία. 
Δεν ήταν μόνο η άγρια ομορ-
φιά της ΒΑ Πίνδου, αλλά κι 

αυτή η κρυστάλλινη ησυχία, που σε έκανε 
σχεδόν να ακούς τον ήχο της σιωπής. Ένα- 
δύο αγροτικά αυτοκίνητα μας θύμισαν μόνο 
ότι βρισκόμαστε στον, κάποτε, βασικό οδικό 
άξονα Θεσσαλονίκης-ιωαννίνων. Η μεση-
μεριανή αναχώρηση μάς έφερε εδώ στην 
πιο όμορφη ώρα, την ώρα του δειλινού. Την 
ώρα που ο ουρανός και η γη βάφονταν στο 
κόκκινο. Το χρώμα της ζωής και του θανά-
του. Το χρώμα δηλαδή που ταιριάζει εδώ 
περισσότερο από παντού. Όταν πήραμε τη 
στροφή για την Αετομηλίτσα είχε πια βρα-
διάσει. Από τα πρώτα κιόλας μέτρα ήξερα 
ότι τίποτε δεν άλλαξε. Λες και ο χρόνος στα-
μάτησε σε αυτόν το ξεχασμένο τόπο εδώ και 
πολλά χρόνια. Ο δρόμος στενός και φιδίσιος, 
ρημαγμένος από τα στοιχεία της φύσης και 
την ανθρώπινη αδιαφορία. Το λεωφορείο 
αγκομαχά στο απόλυτο σκοτάδι και οι πε-
ρισσότεροι επιβάτες, αμίλητοι, στρέφουν το 
βλέμμα από τα παράθυρα μαντεύοντας τα 
κενά που χάσκουν αριστερά και δεξιά μας. 
Έχει δροσιά, σχεδόν κρύο, το παράθυρο του 
οδηγού ανοιχτό κι όμως αυτός είναι μού-

σκεμα στον ιδρώτα.
-Ευτυχώς που είναι υδραυλικό το τιμόνι, Χρή-
στο, προσπάθησα να αστειευτώ.
-Άμα με ξαναδείτε γράφτε μου, ψιθύρισε ανά-
μεσα στα διάφορα μπινελίκια.
16 χλμ μετά, τα λιγοστά φωτάκια του χω-
ριού, το καλύτερο ηρεμιστικό, ανακουφίζουν 
την καρδιά και το μυαλό. Δε μπορώ να πω 
το ίδιο και για το σώμα, αφού το τετράκλινο 
δωμάτιο του ξενώνα είναι σκέτο ψυγείο. Στη 
σχετική κρούση ο ξενοδόχος απλώς σφύριξε 
κλέφτικα… Βέβαια, όταν είδα τους σκηνίτες 
να ετοιμάζονται για τη δική τους διανυκτέ-
ρευση, μου φάνηκε σαν φούρνος. Το πυ-
ρωμένο τζάκι στο σαλόνι και το εξαιρετικό 
μπρούσκο μάζεψαν όλη την παρέα που έζη-
σε ένδοξες στιγμές εκείνο το πρώτο βράδυ. 
Το υπόλοιπο κύλησε μέσα σε εφιάλτες από 
ομίχλες, χιονοθύελλες και καταιγισμούς κε-
ραυνών, ό, τι ζούσα δηλαδή στις περισσότε-
ρες αναβάσεις μου στο Γράμο.
Και επειδή μερικές φορές τα όνειρα γίνο-
νται πραγματικότητα, το πρωί μάς υποδέ-
χθηκε ένας πολλά υποσχόμενος γκρίζος ορί-
ζοντας. Η Γκαμήλα και ο Σμόλικας ήταν 
οι πρώτοι που αντικρίσαμε και οι μοναδικοί 
που μας καλημέρισαν, αφού στα ανηφορι-
κά καλντερίμια δεν συναντήσαμε ψυχή. Ο 
μισοδιαλυμένος, λες και βγήκε από πολεμι-
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Προς την κορυφή του "Περήφανου".

κή ταινία, δρόμος, οδηγεί στην περιέργως, 
άθικτη ξύλινη γέφυρα. Το μονοπάτι ξεκινά 
λίγο μετά, μέσα στα περίφημα και πανέ-
μορφα δρύινα δάση του Γράμου. Ονειρικές 
εικόνες που παρακαλάς να μην τελειώσουν. 
Που τελείωσαν όμως απότομα, όταν ο Ανέ-
στης έπεσε σφαδάζοντας στο έδαφος. Στο 
βουνό έχω ζήσει αρκετές άσχημες στιγμές, 
ατυχήματα, τραυματισμούς. Από τον κατά-
λογο έλειπε η μπατονιά! Μια άτυχη στιγμή, 
μια απρόσεχτη κίνηση και η μυτερή άκρη 
βρίσκει το μάτι του αρχηγού. Την αρχική 
παγωμάρα ακολουθεί η έκπληξη όταν λίγο 
αργότερα σηκώνεται και με το μάτι θολό και 
δρακουλίστικο συνεχίζει την πορεία.
-Ένα εκατοστό πιο πίσω και θα τη γλύτωνα, χα-
μογελάει.
-Ένα εκατοστό πιο μπροστά και θα ήσουν ο πει-
ρατής-ορειβάτης, χαμογελάω. 
10 νοματαίοι με 19 μάτια βγαίνουμε τώρα 
στη χορταριασμένη αλπική ζώνη. Ο αέρας 
αρχίζει να σφυρίζει απειλητικά και το μνη-
μείο στη κορυφή του Γκέσου, στα 2.163 μ. 
φαντάζει σαν απάνεμο λημέρι. Στη πλαγιά 
του θα γλυτώσουμε, προς στιγμή, από τα 

ολοένα αυξανόμενα μποφόρ αλλά όχι και 
από την αποτρόπαια εικόνα της ντροπής 
του. Εκεί, στο ίδιο ύψωμα, που λίγα χρόνια 
πριν οι ίδιοι πολεμιστές, πρώτοι στον κό-
σμο, θρυμμάτισαν το φασισμό. Η διαπίστω-
ση είναι ψυχρή και μέσα στη ψυχρότητά της 
απλή: η ιστορία γράφεται από τους νικητές. 
Ποιος όμως είναι ο νικητής και ποιος ο ητ-
τημένος; Οι αριθμοί, αδυσώπητοι κριτές, 
απαντούν στο ρητορικό ερώτημα: στα πε-
δία των μαχών των Βαλκανικών πολέμων 
χάθηκαν 12.000 Έλληνες στρατιώτες, στη 
Μικρασιάτικη εκστρατεία 37.000, στην 
ιταλογερμανική επίθεση 15.000 και στον 
Εμφύλιο 70.000, στρατιώτες και αντάρτες... 
Στο Γράμο δύο πατρίδες συγκρούστηκαν για 
την πατρίδα. Τα ξημερώματα της  30ής Αυ-
γούστου του 1949 ο Εμφύλιος τερματιζόταν 
λίγο πιο πέρα, στο καψαλισμένο Κάμενικ 
όταν και οι τελευταίοι τσακισμένοι μαχη-
τές του ΔΣΕ διάβηκαν τα σύνορα. Ο Γράμος 
έπεσε...
Ξεκινήσαμε με το γκρίζο ορίζοντα πλέον 
πάνω μας και γύρω μας. Τα σύννεφα έτρε-
χαν λες σε κατοστάρι. Είμαστε λίγο πάνω 
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Γράμος.
Κατηφορίζοντας από το Περήφανο.
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από τα 2000 μ. αλλά ούτε μια σπιθαμή από 
τα 2.444 μ. του Περήφανου, μάς κάνει την 
τιμή να εμφανιστεί. Έτσι εγκαταλείπουμε 
την κορυφογραμμή και τραβερσάρουμε την 
ανταριασμένη κορυφή, ακολουθώντας το 
κλασικό μονοπάτι για την 2.520. Το ημερο-
λόγιο λέει, ότι ακόμα δε μπήκε το φθινόπω-
ρο κι όμως στο Γράμο χειμωνιάζει. Ο αέρας 
δυναμώνει όλο και περισσότερο και στο 
βραχώδες έδαφος, μια λεπτή στρώση πά-
γου, μας δυσκολεύει την κίνηση. Ορειβατώ-
ντας μέσα στο σύννεφο συνειδητοποιώ ότι 
το μισό πρόσωπό μου έχει παραλύσει από 
το κρύο, αφού δεν αισθάνομαι μάγουλο, δό-
ντια, στόμα. Κανονική τοπική αναισθησία 
δηλαδή, πιο πετυχημένη και από την κα-
λύτερη ένεση οδοντιάτρου. Τα σημάδια της 
ιστορίας συνέχεια δίπλα μας, μπροστά μας, 
φαντάσματα μέσα στα χαλάσματα να οδη-
γούν τα βήματά μας. Τρεις παγωμένες ώρες 
μετά και πάνω από το τελευταίο χαράκωμα, 
ανάμεσα σε κάποια σκόρπια πυρομαχικά 
και στα σκουριασμένα κιβώτιά τους, η 2.520 
στέκει βουβός και μαζί βροντερός μάρτυρας 
κατηγορίας στο πέρασμα των καιρών. 
Φύγαμε χωρίς να πούμε πολλά σαν μια εσω-

τερική ανάγκη για γαλήνη, σπονδή στον 
τόπο της θυσίας. Στην επιστροφή πάγωσε 
και το υπόλοιπο μισό του προσώπου μου, 
έτσι, για να μη μείνει παραπονεμένο. Κάτω 
από το Περήφανο ακούω στο VHF, ανάμεσα 
σε αλβανικά τραγούδια, το Γιώργο, να λέει 
ότι η ομάδα του Δ. Μυστακίδη βρίσκεται 
ήδη στο Γκέσο. Στο μονοπάτι πέφτουμε 
πάνω σε ένα άσκαστο βλήμα όλμου. Το ση-
κώνω και το παρατηρώ. Ξέρω ότι παρατηρώ 
το θάνατο που χαρίστηκε εδώ σε μία στιγμή. 
Όταν ευλαβικά το άφησα πίσω διαπίστωσα 
ότι η Ευδοκία είχε απομακρυνθεί επιταχύ-
νοντας ύποπτα το βήμα της… Στο δασωμένο 
λέω να πρωτοτυπήσω και, μέσω των ραδι-
οκυμάτων, κάνω κράτηση μιας ντουζίνας 
χαλαρωτικών μπυρών για την κουρασμένη 
ομάδα. Τελικά το VHF αποδεικνύεται πολ-
λαπλώς χρήσιμο… Το σκωτσέζικο ντους 
του παγωμένου τετράκλινου, απροσδόκητα, 
σβήνει την κούραση των εννέα προηγούμε-
νων ωρών. Στο μεταξύ, το μάτι του Ανέστη 
έχει πρηστεί σαν τουλούμπα και μόνο που 
δεν χρησιμοποιήσαμε γρύλο για να το ανοί-
ξουμε και να ρίξουμε λίγες σταγόνες ανα-
κούφισης. Το μπαντάρουμε όπως-όπως και 

Στην κορυφή Γκέσος.
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τον παρασύρουμε κάτω, στο σαλόνι,  όπου 
τα αιθέρια αρώματα του καμένου ξύλου και 
της τσίκνας κατακλύζουν την ατμόσφαιρα. 
Η συντροφιά του Γράμου, η συντροφιά του 
ΣΕΟ και της ΟΑΛΘ, ενώνεται και πάλι στη 
θαλπωρή μιας απολαυστικής κρεατοκρα-
σοκατάνυξης. Πολύ αργότερα  ο εγκέφαλος 
αρνείται να ξεκουραστεί, φέρνοντας ξανά 
μπροστά μου τις εικόνες του βουνού. Με 
βοήθεια το αμυδρό φως του φακού κεφαλής 
θα βυθιστώ για μία τελευταία φορά στη θλί-
ψη της ιστορίας: 
«…Ήτανε στον Εμφύλιο. Η οικογένεια είχε δυο 
γιους. Ο ένας αδελφός, μαζί με άλλους τρεις 
συντρόφους του, σκοτώθηκαν. Τους είχαν σκο-
τώσει ομάδες παρακρατικών. Και- η Αρχή του 
χωριού να΄ταν; -είχαν απαγορεύσει να πάνε γυ-
ναίκες να πλύνουν τους νεκρούς, να τους πλύ-
νουν με κρασί και νερό, όπως γίνεται από πα-
λιά, να τους ντύσουν με καθαρά ρούχα. Και δεν 
τολμούσε κανένας να πλησιάσει το μέρος της 
θυσίας. Κι ο αδελφός του σκοτωμένου, μη αντέ-
χοντας στον πόνο, πήγε, τους πήρε και τους τέσ-
σερεις και τους ξάπλωσε στην αυλή του σπιτιού. 
Το σπίτι είχε ψηλό τοίχο, ξύλινη πόρτα με σταυ-

ρωτά δοκάρια από μέσα και μια μεγάλη μπάρα. 
Σαν καστρόπορτα. Τους έβαλαν στο πλακόστρω-
το, τους πλύναν οι γυναίκες, τους άλλαξαν, τους 
έβαλαν ρούχα καθαρά. Δεν ήθελαν η οικογένεια 
να δώσουν στόχο με κλάματα, με μοιρολόγια… 
Πήγαν και φέραν όργανα, το Χαλκιά φέραν και 
διέταξε ο αδελφός του σκοτωμένου να φέρουν 
και ρακί και κέρασαν τον κόσμο που στέκονταν 
όρθιοι γύρω από τους νεκρούς. Τους κέρασαν 
όλους μ΄ ένα ποτήρι ρακί κι έπαιξε ο κλαρινι-
τζής ένα μοιρολόγι αρβανίτικο, που σάμπως να 
μην είχε τέλος…»
Ρωτάω τον άνθρωπο δίπλα μου: «Πώς ήταν 
το μοιρολόγι;»
Λέει: «Τι να σου πω! Ταράχτηκαν τα κουφά-
ρια…»  (1) 

Ξημέρωσε μια άλλη μέρα. Ο υπέροχος ήλιος 
μάς θύμισε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο Σε-
πτέμβριο. Η θέα της θάλασσας των κορυφών 
γύρω μας, λουσμένων στο πρωινό φως, εί-
ναι ανεπανάληπτη. Με μια ζεστή κούπα 
καφέ στο χέρι γίνεται ιδανική. Ο οδηγός 
μας έχει πάθει ακράτεια κεφιού και η τα-
χύτητά του στη φόρτωση της μπαγκαζιέρας 
αγγίζει επίπεδα ρεκόρ. Ο δρόμος οδηγεί στο 

Στην κορυφή του Γράμου, Τσούκα Πέτσικ.
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μονοπάτι και ο πληγωμένος αρχηγός μάς 
αποχαιρετά καθώς ξεκινάμε την πορεία στο 
παραμυθένιο τοπίο των Αρένων. Ο αέρας 
είναι τόσο δυνατός, που τρικλίζουμε επικίν-
δυνα, ενώ τα μαλλιά μας έχουν πάρει μια 
πανκ-ροκ εκδοχή. Η ανάβαση ολοκληρώνε-
ται στα εκπληκτικά βράχινα κομμάτια της 
Πάνω Αρένας, στα 2.196 μ. Εκεί βρίσκο-
νται και τα τελευταία αντάρτικα ταμπού-
ρια. Θυμάμαι, τη φορά που ήρθαμε εδώ και 
ένας ακατανόμαστος (θα χρησιμοποιούσα 
τον γνωστό χαρακτηρισμό, αλλά ας όψε-
ται η λογοκρισία) ήθελε να πάρει μαζί του 
ένα άσκαστο βλήμα. Μετά κόπων, βασάνων 
και κάμποσων μπινελικίων τον πείσαμε να 
αφήσει αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Πόσο 
ανιστόρητος, πόσο υβριστής και αναίσθη-
τος μπορεί να είναι κάποιος ώστε να μην 
αντιλαμβάνεται ότι στις πέτρες που πατά 
και αγγίζει, πάτησαν, άγγιξαν και έμειναν οι 
ψυχές τόσων αγοριών και κοριτσιών; Ευτυ-
χώς ο δυνατός βοριάς θα διώξει τη θλιβερή 
ανάμνηση και η υπέροχη Μουτσάλια 500 
μ. παρακάτω μαγνητίζει το βλέμμα μου. Η 

κατάβαση στη λίμνη είναι απολαυστική. Η 
φύση οργιάζει δημιουργώντας μια παλέτα 
αξεπέραστης ομορφιάς. Αν προσθέσεις τα 
τραγούδια των πουλιών και τη μουσική του 
νερού, νομίζεις ότι ζεις μια φαντασίωση. 
Αλλά αυτή δεν είναι  η αληθινή εικόνα. Βλέ-
πετε, η δύστυχη Μουτσάλια δε μπόρεσε να 
ξεφύγει από την καταραμένη ανακάλυψη. 
Περιμετρικά της έχει διαμορφωθεί χώρος 
για τη διαμονή επισκεπτών και κατασκη-
νωτών. Αυτό, βέβαια, δεν είναι κακό. Κακό 
είναι ότι «ξεχνούν» να πάρουν, φεύγοντας, 
τα σκουπίδια τους… 
Η κατάβαση για το Πευκόφυτο θα μας 
βάλει στην αληθινή, στην αγνή φύση του 
βουνού. Παρθένα και ανέγγιχτα δάση, από-
τομες κόψεις, σκέτη ζούγκλα. Χωριζόμαστε 
σε ομάδες. Στη δικιά μας ο Γ. Κούγκας 
αναλαμβάνει, εκτός από ασυρματιστής και 
ιχνηλάτης, να μας οδηγήσει σε μια τρομερή 
κατάβαση, σχεδόν καταρρίχηση, ανάμεσα 
σε κάθετα κομμάτια βράχου μέχρι το δασικό 
δρόμο. Εκεί κάποιοι θα αναστενάξουν από 
ανακούφιση και κάποιοι για το πρόωρο τέ-

Άποψη της λίμνης Μουτσάλια από την Άνω Αρένα. ( Φωτ. Έλενα Κωνσταντίνου)
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λος της μίνι περιπέτειας. Το λαβύρινθο των 
δασικών δρόμων, που ανοίγεται μπροστά 
μας, ξεμπερδεύει το μαγικό GPS και κάποια 
ξεχασμένα σημάδια. Λίγο πριν το χωριό πα-
ρατηρούμε ενθουσιασμένοι σαν μικρά παι-
διά, στο λασπωμένο χώμα, τα χνάρια της 
παλιότερης και ομορφότερης κατοίκου της 
περιοχής, της αρκούδας. Το Πευκόφυτο, το 
χωριό των Κατσαούνηδων Βλάχων είναι σχε-
δόν αόρατο μέσα στην οργιώδη βλάστηση 
που το πνίγει. «Ζουγκλόφυτο θα έπρεπε να το 
λένε» σκέφτηκα. Στον καφενέ της πλατείας 
του θα δώσουμε ένα τελικό ρεσιτάλ ομαδι-
κότητας στην κατανάλωση των παγωμένων 
μπυρών του. 
Στην τελευταία στροφή του Ζουγκλόφυτου, 
συγγνώμη, του Πευκόφυτου ήθελα να πω, 
νόμισα ότι είδα τη γούνινη φατσούλα της 
παλαιότερης και ομορφότερης κατοίκου. 
Μάλλον όμως επρόκειτο για επιθυμία. Επι-
θυμία να αφήσω αυτόν το παραδεισένιο 
τόπο με την ομορφότερη εικόνα του. Στην 

άχαρη Εγνατία η μηχανή του χρόνου ήδη 
έγραφε ότι το Σεπτέμβριο του 2014 η ΟΑΛΘ 
και ο ΣΕΟ πραγματοποίησαν κοινή ανάβα-
ση στο μαρτυρικό Γράμο. Σε ένα τόπο που 
τις μνήμες του τις βλέπεις, τις ακούς, τις 
αισθάνεσαι. Από αυτόν τον τόπο περάσαμε, 
όχι σαν ορειβάτες αλλά σαν ταπεινοί προ-
σκυνητές, υποκλινόμενοι στο μεγαλείο της 
φύσης και της ιστορίας.
Ένα μήνα μετά: κάνοντας ζάπινγκ στη σα-
χλαμάρα της νεοελληνικής κουλτούρας μια 
εικόνα με παγώνει. Ένα σκελετωμένο παι-
δάκι, ντυμένο με κουρέλια, δίπλα σε καπνι-
σμένα ερείπια. Στο λυπημένο του προσωπά-
κι ο πόνος όλου του κόσμου. Ο τίτλος δεν 
αφήνει αμφιβολία: «τα παιδιά του Εμφυλίου». 
Εκείνη η εικόνα μού τσάκισε την καρδιά.  

Παραπομπή
(1)  Απόσπασμα από την αφήγηση του Αλέ-
ξανδρου Ζούκα: Τι να σου πω! - Βασιλικής 
Παπαγιάννη, «Κραυγές της Μνήμης».

Η Λίμνη Μουτσάλια.
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ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ή συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.ε.ο. 
θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέ-
σεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτή-
των του.

επιπλέον σημαίνει ότι:

1. Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει 
και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή 
αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/
της.

2. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό 
που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη 
του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

3. παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή συλλόγου όσο και 
κατά του αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

• ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα που δημοσιεύεται.

• ο αρχηγός της εξόρμησης έχει δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της ανάβασης 
εάν κατά την κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφά-
λεια της ομάδας. επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομο ή άτομα που κατά την κρίση του 
δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας (κακή φυσική κατάσταση, ελλιπή ή ακατάλληλα εφό-
δια, ανυπακοή κλπ.)

• οι ώρες πορείας (ω.π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες 
και σε συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.

οί προκαταβολεΣ Σε περίπτωΣή ματαίωΣήΣ τήΣ ΣυμμετοΧήΣ ουτε επίΣτρε-
φονταί, ουτε ΣυμΨήφίΖονταί με αλλή υποΧρεωΣή του καταβαλλοντοΣ
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΑΠΡΙΛΙοσ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-04-15

ΠΙΕΡΙΑ
από Καταφύγιο (1.400 μ.)
καταφύγιο ΕΟΣ Κοζάνης (1.660 μ.)
κορυφή Φλάμπουρο (2.188 μ.)
Ώρες πορείας: 7
– Υ.Δ. 788 μ. - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης
Κουλιούφας
✪ Νίκος
Βιολιτζόπουλος

ΠΑΣΧΑ
ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣ-

ΚΕΥΗ
10-04-15

 ΩΣ
 ΤΡΙΤΗ

14-04-15

ΠΑΣΧΑ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΗΝΟΣ
Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-04-15

ΜΕΝΟΙΚΙΟ
ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
από φυλάκιο Άρτεμις 
Μονή Τιμίου Προδρόμου
Ώρες πορείας: 5 – 
Υ.Δ. +418 μ. –Β.Δ. 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Απόστολος
Τσιρίκας

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-04-15

ΒΟΡΑΣ  ΣΟΚΟΛ
από Λουτρά Πόζαρ (480 μ.)

α) καταρρ. Κουνουπίτσας (722 μ.)
Ώρες πορείας: 4– Υ.Δ. +425 μ. –Β.Δ. 1
β) κορυφή Σοκόλ (1.822 μ.)
Ώρες πορείας: 8– Υ.Δ. +1.442 μ. –Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιώργος
Κούγκας
✪ Λάμπρος
Ψευτάκης

ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01-05-15
ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
03-05-15

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Με αναβάσεις στις κορυφές 
Βελούχι (2.313 μ.)
Καλιακούδα (2.099 μ.) 
και Χελιδόνα (1.974 μ.)
Θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΜΑΪοσ  2015

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-05-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

Α) ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ
από Πριόνια (1.060 μ.)
Λιβαδάκι (2.070 μ.)
Λιτόχωρο (300 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Ώρες πορ.: 8 – Υ.Δ. +1.010,-1.770 
μ. - Β.Δ. 3

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Πριόνια (1.060 μ.)
Λιβαδάκι (2.070 μ.)
Επιστροφή στα Πριόνια
Ώρες πορείας: 6 – Υ.Δ. +1.010 - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κωτούλας
 Κώστας 
✪ Βαμβακάς 
Βαγγέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-05-2015

ΒΕΡΜΙΟ
από Ξηρολίβαδο(1.263 μ.)
Σέλι (1.530 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόσταση: 15,5 χλμ.  
Ώρες πορείας: 7 –Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Ανέστης
Γιαννικόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-05-2015

ΠΙΕΡΙΑ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑ – ΛΑΠΟΥΣΙ
από Ρητίνη (570 μ.)
Σαρακατσάνα (1.680 μ.)
Λαπούσι (2.005 μ.)
Ώρες πορείας: 9 – Υ.Δ. 1.425 μ. - 
Β.Δ. 2-3  

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσιρίκας
Απόστολος
✪ Αμοιρίδης 
Νίκος

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΑΓ. ΠΝΕΥ-

ΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ
30-05-2015

ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ

01-06-2015

ΣΜΟΛΙΚΑΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑ
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ ΔΣ
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΙουΝΙοσ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ
07-06-2015

ΜΕΝΟΙΚΙΟ

Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Μικρόπολη (370 μ.)
κορυφή (1.952 μ.)
Ώρες πορείας: 9 – Υ.Δ. 1.582 μ. - Β.Δ. 3

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Μικρόπολη (370 μ.)
Bivouac (1.440 μ.)
Παναγία Καστανιώτισσα (1.731 μ.)
Ώρες πορείας: 7 – Υ.Δ. 1.361 - Β.Δ. 3

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Ροδίτης
Γιάννης

ΚΥΡΙΑΚΗ
14-06-2015

Β.Δ.ΦΑΛΑΚΡΟ

Α) ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ
από Κάτω Νευροκόπι (580 μ.)
κορυφή Αγ. Πνεύμα (1.631 μ.)
Βώλακας (830 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Ώρες πορείας: 8 – Υ.Δ. 1.051 μ. - Β.Δ. 3

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Βώλακα (830 μ.)
Κορυφή Χάλι (1.567 μ.)
Ώρες πορείας: 6 – Υ.Δ. 737 - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πετρούδης
Νίκος
✪ Κουλτούκης
Σπύρος

ΣΑΒΒΑΤΟ
20-06-2015

ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ

21-06-2015

ΜΕΤΕΩΡΑ
ΤΡΙΓΓΙΑ

α) Trekking στα μονοπάτια των               
     Μετεώρων
β) ανάβαση στην Τριγγία (2.204 μ.) 
γ) αναρρίχηση στους βράχους των 
     Μετεώρων 

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
28-06-2015

ΟΛΥΜΠΟΣ

από Αγ. Αποστόλους Λιτοχώρου (490 μ.)
Γκόλνα (920 μ.)
Πριόνια (1.060 μ.)
Ώρες πορείας: 5-6 – Υ.Δ. 570 μ. - Β.Δ. 1
…και μπάνιο στη θάλασσα.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης
Μπαλντούμης
✪ Κατερίνα
Τσιακάλη
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ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ / ΙουΛΙοσ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ
05-07-2015

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
από Σπηλιά (800 μ.)
καταφύγιο(1.500 μ.)
Στόμιο (23 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Ώρες πορ.: 7 – Υ.Δ. +700,-1.467 μ. 
- Β.Δ. 3
…και μπάνιο στη θάλασσα.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσακιρίδης
Σάββας
✪ Κούγκας
Γεώργιος

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-07-2015

ΒΟΡΑΣ ΚΡΑΒΙΤΣΑ

Α) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
από Λουτράκι (300 μ.)
κορυφή Κράβιτσα (1.240 μ.)
Υ.Δ. 1.443 μ.  Ώρες πορείας: 9 –Β.Δ. 3 

Β) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
από Λουτράκι (300 μ.)
Τσέρνα Ρέκα - Σκάλα (1.743 μ.)
Υ.Δ. 940 μ.  Ώρες πορείας: 7 –Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Κουκουτσίλης 
Φίλιππος
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-07-2015

ΣΚΡΑ
Καταρράκτες Σκρα
Μεγάλα Λιβάδια 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Ώρες πορ.: 6 – Απόστ. 14 χλμ. - Β.Δ. 2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλντούμης
Δημήτριος
✪ Κακουλίδου Νίκη

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-07-2015

Καταρράκτες ΒΑΡΒΑΡΑΣ
από Βαρβάρα στην Ολυμπιάδα 

Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Ώρες πορ.: 5 – Απόστ. 12 χλμ. - Β.Δ. 1

…και μπάνιο στους καταρράκτες και 
στη θάλασσα.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυϊδόπουλος
Γεώργιος
✪ Μπαλτατζής 
Θανάσης



ΤΕΥΧΟΣ 174,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 35METEΩΡα - ΦΩτ. λαζαΡοσ μποτΕλησ
Πιέρια - 5 Πύργοι. 

(Φωτ. Καλογριδάκης Παναγιώτης)
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ΠοΛυΗΜεΡεσ εΞοΡΜΗσεΙσ ΚΑΛοΚΑΙΡΙου 
ΙουΛΙοσ 2015

ΑυΓουστοσ 2015

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ

18-07-2015
ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-07-2015

9 ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΤΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ
ΑΛΠΕΙΣ

Trekking  στα μονοπάτια των 
Άλπεων.

Ανάβαση σε ψηλές κορυφές. 

Αναρρίχηση και τουρισμός στο 
Τιρόλο της Αυστρίας.

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ

22-08-2015
ΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ
30-08-2015

9 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΝΑξΟΣ - ΑΜΟΡΓΟΣ

Γνωριμία με την άγνωστη πλευρά 
των πιο όμορφων νησιών των 
Κυκλάδων.

Trekking στα αρχαία μονοπάτια 
και μπάνιο σε άγνωστες παραλίες 
του Αιγαίου. 
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ενΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗμΑ ΚΑΘΟρΙΣμΟΥ ΒΑΘμΟΥ δΥΣΚΟΛΙΑΣ δΙΑδρΟμων
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το Γεφύρι
της 
Πλάκας
του α ν Εσ τ η γ ια ννικοπουλου
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Στα ομιχλώδη χρόνια των μύθων ο ημί-
θεος  Ίναχος, γιος του Ωκεανού και 

της Τηθύος, έσωσε πολλούς ανθρώπους 
κατά την διάρκεια του κατακλυσμού του 
Δευκαλίωνα, οδηγώντας τους στις κορ-
φές των βουνών και σκάβοντας φαράγγι 
για την δημιουργία ποταμού που παρο-
χέτευε τα νερά της πλημμύρας στη θά-
λασσα. Ο ίδιος έγινε βασιλιάς στο Άργος 
και το ποτάμι πήρε το όνομά του. Ίναχος 
επίσης λεγόταν και το ποτάμι, μήκους 
143 χιλιομέτρων, που έχει τις πηγές του 
στην θέση “Οξιά του Δεσπότη” στην 
Πίνδο και το οποίο, αφού διαρρεύσει τη 
Δυτική Ελλάδα από βορρά προς νότο, χύ-
νεται στον Αμβρακικό κόλπο. 

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και ξε-
χάστηκε ο βασιλιάς και το όνομά του. 
Έμεινε όμως το ποτάμι που μεταβαφτί-
στηκε σε Άραχθο, λέξη κι αυτή εξίσου 
προελληνική αγνώστου ετυμολογίας. 
Ο Άραχθος, που αναζωογονεί κάθε χρόνο 
τον κάμπο της Άρτας χαρίζοντάς της τα 
πασίγνωστα για τη νοστιμιά τους εσπερι-
δοειδή, είναι ένα δύσκολο και απρόβλε-
πτο ποτάμι. Οι άνθρωποι στην προσπά-
θειά τους να το τιθασεύσουν, το «σαμά-
ρωσαν» με δυο γεφύρια. Το πρώτο έξω 
από την Άρτα με τέσσερις καμάρες και το 
δεύτερο στην Πλάκα με μια υπερμεγέθη 
καμάρα. Το δεύτερο, το γεφύρι της Πλά-
κας, ένωνε τα Τζουμέρκα με τον κάμπο 
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της Άρτας και κατ’ επέκταση με την Δύση και ήταν 
έργο που εξυπηρετούσε τα μέγιστα  τους Τζουμερ-
κιώτες στην επικοινωνία τους με τον έξω κόσμο.  
Η πρώτη προσπάθεια να δαμάσουν το ποτάμι έγι-
νε το 1860, η ορμή όμως του νερού μετακίνησε το 
βράχο που στήριζε την καμάρα με αποτέλεσμα να 
καταρρεύσει το νεόκτιστο γεφύρι. 
Οι Τζουμερκιώτες όμως δεν είναι άνθρωποι που 
απογοητεύονται, ούτε τα παρατάνε εύκολα. Έτσι με 
χορηγία του εύπορου Γιάννη Λούλη από την Αε-
τορράχη και τις γνώσεις του πρωτομάστορα Γιωρ-
γή από την Κόνιτσα έστησαν ξανά το γεφύρι που 
ήταν έτοιμο το 1863. Στα εγκαίνια, και ενώ το πα-
νηγύρι που είχε στηθεί βρισκόταν στο αποκορύφω-
μά του, ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση και δίχως 
καμιά εμφανή αιτία, το γεφύρι κατέρρευσε. Αυτό 
παραήταν σύμπτωση, κάθε προσπάθεια κατέληγε 
σε οδυνηρή αποτυχία, δεν μπορεί παρά να ήταν 
στοιχειωμένο το γεφύρι. Ποιος χορηγός θα διακιν-
δύνευε τα λεφτά του και ποιος πρωτομάστορας τη 
φήμη του σε μια τρίτη προσπάθεια που σίγουρα θα 
ερέθιζε και θα προκαλούσε  ακόμη περισσότερο το 
στοιχειό του Άραχθου που δεν δεχόταν χαλινάρι;
Οι Τζουμερκιώτες όμως είναι πολύ σκληροί για να 
το βάλουν κάτω. Χορηγοί και πάλι ο Γιάννης Λούλης 
με τη βοήθεια όλων των κοινοτήτων στα Τζουμέρ-
κα που μάζεψαν για μια τρίτη προσπάθεια 187.000 
οθωμανικά γρόσια. Άξιος πρωτομάστορας ο Κώ-
στας Μπέκας από τα Πράμαντα, που χρειάστηκε 
εκτός των άλλων οικοδομικών υλικών και 20.000 
αβγά. Το ασπράδι των αβγών ήταν απαραίτητο συ-
στατικό για την παρασκευή του κουρασανιού, που 
χρησιμοποιείτο σαν συνδετικό υλικό των λαξευμέ-
νων λιθαριών, τον καιρό που το τσιμέντο ήταν ακό-
μη άγνωστο. 
Το γεφύρι κτίστηκε με ένα μόνο θεόρατο τόξο μή-
κους 40 μέτρων και με δυο μικρά ανακουφιστικά 
τόξα εκατέρωθεν, ανοίγματος 6 μέτρων το καθένα. 
Το συνολικό του μήκος ήταν 61 μέτρα και το μέ-
γιστο ύψος της καμάρας 21 μέτρα. Το πλάτος του 
στην κορυφή ήταν 3,20 μέτρα. 
Ήταν ένα αριστούργημα λαϊκής αρχιτεκτονικής με 
εξαιρετική τεχνική, άξια θαυμασμού. Θεωρήθηκε 
ως το ομορφότερο και μεγαλύτερο πέτρινο γεφύρι 
των Βαλκανίων και το τρίτο ωραιότερο στην Ευρώ-
πη. Αυτή τη φορά το γεφύρι στάθηκε όρθιο και η 
παράδοση λέει, ότι για να γίνει αυτό, στέριωσαν άν-
θρωπο στα θεμέλιά του. Άλλοι ισχυρίζονται ότι έβα-
λαν έναν Τούρκο κι άλλοι μια επιληπτική κοπελιά 
από το χωριό Μονολίθι. 

Το γεφύρι κτίστηκε με ένα 

μόνο θεόρατο τόξο μήκους 

40 μέτρων και με δυο μι-

κρά ανακουφιστικά τόξα 

εκατέρωθεν, ανοίγματος 6 

μέτρων το καθένα. Το συ-

νολικό του μήκος ήταν 61 

μέτρα και το μέγιστο ύψος 

της καμάρας 21 μέτρα. Το 

πλάτος του στην κορυφή 

ήταν 3,20 μέτρα. 
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Δεν ξέχασαν να επικαλεσθούν βέβαια και 
την βοήθεια του Αρχάγγελου Μιχαήλ, 
προστάτη των Δεσποτών του πάλαι ποτέ 
ένδοξου Δεσποτάτου της Ηπείρου, αγιο-
γραφώντας τη μορφή του σε κόγχη του 
γεφυριού. Έτσι στην κυριολεξία φύλακας-
άγγελος του γεφυριού έγινε ο πρώτος Τα-
ξιάρχης των αγγέλων (Μιχαήλ σημαίνει 
στα εβραϊκά, όμοιος με τον Θεό).
Η γέφυρα ονομάστηκε "Γέφυρα της 
Πλάκας" από τον ομώνυμο συνοικισμό 
της Πλάκας Ραφταναίων. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι λειτούργησε ευεργετικά 
στο εμπόριο και τη διακίνηση αγαθών 
και κοπαδιών για 15 χρόνια ως το 1881, 
όταν με την εφαρμογή της Συνθήκης 
του Βερολίνου του 1878 και αφού ήρ-
θησαν οι επιφυλάξεις των Βρετανών, χα-
ράχθηκαν τα νέα σύνορα μεταξύ Ελλάδος 
και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποδί-
δοντας στην Ελλάδα την Θεσσαλία και 
όλα τα χωριά δυτικά του Άραχθου. 
Το ποτάμι πλέον ήταν το νέο σύνορο της 
Ελλάδας χωρίζοντας και πάλι τα Τζου-
μέρκα από την υπόλοιπη Ήπειρο. Στην 

Πλάκα, δίπλα στο γεφύρι, λειτούργησε ο 
ελληνικός τελωνειακός σταθμός, ενώ ο 
τουρκικός ήταν στο γειτονικό Βροδό. Οι 
Τούρκοι όμως έκλεισαν ερμητικά τα σύ-
νορα και η διακίνηση των ανθρώπων, 
των προϊόντων και των κοπαδιών στα-
μάτησε, προκαλώντας οικονομική ασφυ-
ξία στα ορεινά χωριά των Τζουμέρκων. 
Ο αποκλεισμός αυτός εκφράστηκε με το 
παρακάτω δημοτικό τραγούδι:

Ανάθεμά σε  ΄Πιτροπή και συ βρε Κου-
μουνδούρε,
με το κακό που κάματε στην Άρτα, στα 
Τζουμέρκα,
το σύνορο που βάλατε στης Άρτας το 
ποτάμι.
Κλείστηκ’ η Άρτα κλείστηκε, κλείστηκε 
το Τζουμέρκο.
Θα στηρηθεί και το ψωμί, πού να’ βγει 
να δουλέψει;
Ο κάμπος έμ’νε στην Τουρκιά και τα 
καλά λιβάδια,
το βιό όλο χάνεται, σ’ αγρίδια βοσκοτό-
πια…………..

Από παλαιότερη εκδρομή του ΣΕΟ στο γεφύρι της Πλάκας.
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Με την παρέμβαση δηλαδή των Βρετα-
νών (βλέπε ‘Πιτροπή) και την αναβλητι-
κότητα του πρωθυπουργού Κουμουνδού-
ρου να εκμεταλλευθεί την διαφαινόμενη 
ήττα των Οθωμανών στον Ρωσοτουρκι-
κό πόλεμο του 1877, ήττα που επέβαλε 
στους Τούρκους την απελευθέρωση πολ-
λών τμημάτων των Βαλκανίων, χωρίστη-
καν ξανά οι Ηπειρώτες στα δυο. Ο Άρα-
χθος τιμώρησε την ύβρη των ανθρώπων 
να τον δαμάσουν.

Πέρασαν έτσι 31 χρόνια και το γεφύρι 
ερείπωνε, χορτάριαζε από την αχρηστία 
και ξέφτιζε από την έλλειψη συντήρη-
σης (είναι αυτό που λέμε: μισιακός γάιδα-
ρος, ούτε ζει, ούτε πεθαίνει). Μέχρι που το 
1912-13, στον Α’ Βαλκανικό πόλεμο, οι 
νικηφόρες στρατιές των Ελλήνων προέ-
λασαν βαθιά στο τουρκοκρατούμενο έδα-
φος και απελευθέρωσαν μεταξύ άλλων 
και την Ήπειρο, που μετά από 600 και 
πλέον χρόνια τούρκικης σκλαβιάς βρήκε 
επιτέλους την ελευθερία της. Τα μάγια 
λύθηκαν για το στοιχειωμένο γεφύρι. 
Η ζωή ξαναγύρισε στις αρμονικά δεμέ-
νες πέτρες του και οι άνθρωποι πηγαι-
νοέρχονταν αιωρούμενοι πάνω από το 
αφρισμένο ποτάμι στο λεπτόκορμο αλλά 
γεροδεμένο μονότοξο καμάρι των Τζου-
μέρκων.
Μετά το 1928 έγιναν διάφορες προσπά-
θειες συντήρησης και παράλληλα δημι-
ουργήθηκε νέος πιο βατός δρόμος που 

περνούσε από το γεφύρι και ένωνε τις 
κοινότητες.
Και ήρθε ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος να 
απειλήσει ξανά το πολύπαθο γεφύρι. Οι 
Γερμανοί εισέβαλαν για δεύτερη φορά 
στον Ελλαδικό χώρο. Εδώ θα κάνω μια 
παρένθεση για να εξιστορήσω συνοπτικά 
την πρώτη κάθοδο των Γερμανικών φύ-
λων στην Ελλάδα. 
 
Το φθινόπωρο του 396 μ.Χ. ο Αλάριχος 
(Ulrich), αρχηγός των οπαδών του Αρει-
ανισμού Γότθων (εκχριστιανισμένου γερ-
μανικού φύλου),  πέρασε τις Θερμοπύλες 
κατέλαβε την Αθήνα και την άνοιξη του 
397 κυρίευσε την Πελοπόννησο. Η επι-
δρομή αυτή επέφερε μεγάλα και βαριά 
τραύματα στην Ελλάδα και ανυπολόγι-
στες ζημιές στα έργα τέχνης. Δεν επρό-
κειτο περί κατάκτησης αλλά περί συστη-
ματικής λαφυραγωγίας και σύλησης των 
καταλυμένων εθνικών ναών, από τους 
οποίους όσα δεν μπορούσαν να κουβα-
λήσουν τα κατέστρεφαν. Επειδή, μάλιστα, 
δεν προλάβαιναν αυτοί που είχαν αναλά-
βει τις καταστροφές, να ολοκληρώσουν 
το βάρβαρο έργο τους, έκοβαν τις μύτες 
από τα αγάλματα και τα ακρωτηρίαζαν, 
έτσι ώστε να τα παραμορφώσουν. Τότε ο 
αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αρκάδιος, 
για να εξευμενίσει τον Αλάριχο, τον δι-
όρισε διοικητή του Ιλλυρικού, που πε-
ριλάμβανε και όλες τις Ελληνικές χώρες 
πλην της Θράκης. Τέσσερα χρόνια μετά, 

Το γεφύρι της 
Πλάκας στην πρώτη 
φωτογραφική του 
απεικόνιση το 1901, 
από το αρχείο του 
σουλτάνου Αμπντούλ 
Χαμίντ II. 
(Αρχείο Γεφυριών 
Ηπειρώτικων - Istanbul 
University Library - 
Robert Elsie).
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το 401, ο Αλάριχος ανακηρυσσόταν από 
τους Γότθους στην Αχρίδα, που την είχε 
καταστήσει πρωτεύουσά του, βασιλιάς 
των Βησιγότθων (Koenig Ulrich). Σύντο-
μα όμως μάζεψε τις ορδές του και έφυγε 
για να κατακτήσει την Δυτική Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία και έτσι τα Βαλκάνια απαλ-
λάχθηκαν από την μάστιγα των γερμανι-
κών στιφών. 

Αυτή τη φορά, την άνοιξη του 1940, οι 
Γερμανοί του Γ’ Ράιχ κατέλαβαν την Ελ-
λάδα και επέβαλαν για τέσσερα χρόνια 
βαριά κατοχή στη χώρα. Η αντίσταση 
των Ελλήνων οργανώθηκε ένα χρόνο 
μετά και φούντωσε στις δυσπρόσιτες 
ορεινές περιοχές της χώρας. Οι αντιστα-
σιακές ομάδες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ 
δρούσαν με μεγάλη επιτυχία και στην πε-
ριοχή της Ηπείρου και μάταια προσπα-
θούσε η γερμανική διοίκηση Ηπείρου να 
τις εξαρθρώσει.  
Η γέφυρα της Πλάκας έπαιζε σπουδαίο 
ρόλο στο σχεδιασμό των επιχειρήσεων  
της Εθνικής Αντίστασης. Γι’ αυτό και οι 
γερμανικές κατοχικές αρχές προδιέγρα-
ψαν την καταστροφή του «μαργαριταριού 

των Τζουμέρκων» ώστε να κόψουν στα 
δυο τη νότια Ήπειρο και έτσι να απομο-
νώσουν τα αδούλωτα Τζουμέρκα. 
Τον Οκτώβριο του 1943 στις τελευταίες 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της Βέρ-
μαχτ (του τακτικού γερμανικού στρατού) 
στο χώρο των Τζουμέρκων, οι Γερμανοί 
άφησαν πίσω τους ερείπια και συμφορές. 
Φεύγοντας προς τα ιωάννινα, κάτω από 
την πίεση των Ελλήνων, προσπάθησαν 
να ανατινάξουν το γεφύρι. Λίγο χαμη-
λότερα της καμάρας από την πλευρά 
του οικισμού της Πλάκας άνοιξαν βαθιά 
τρύπα και τοποθέτησαν δυναμίτες. Αφού 
πέρασαν απέναντι στο «Βροδίτικο», πυ-
ροδότησαν το φυτίλι και αδιάφοροι απο-
χώρησαν. 
Ευτυχώς η γέφυρα δεν έπαθε σημαντική 
ζημιά. Τινάχτηκε ένα κομμάτι της, άνοιξε 
κάποιο χάσμα, αλλά η γέφυρα και κατά 
κύριο λόγο η καμάρα της άντεξαν στην 
πίεση και τον κραδασμό. Σύντομα οι τε-
χνίτες τοποθέτησαν στο χάσμα χοντρά 
μαδέρια, κάρφωσαν σανίδια και η κίνη-
ση των κατοίκων, των ανταρτών και των 
φορτηγών ζώων συνεχίστηκε κανονικά. 
Μετά την απελευθέρωση της πατρίδας 

Ο Στέφανος Σαράφης από τον ΕΛΑΣ, στο κέντρο ο Άγγλος Κρίστοφερ Γουντχάουζ και δεξιά ο 
Ναπολέων Ζέρβας από τον ΕΔΕΣ στην συνάντηση της Πλάκας.
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Το γεφύρι 

βομβαρδισμένο από 

τους Γερμανούς το 

1943.
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το ρήγμα επισκευάσθηκε πλήρως και η 
γέφυρα ξαναπήρε την αρχική της μορφή.
Στο μεταξύ, μετά την αποχώρηση των 
Γερμανών από την περιοχή, το χώρο 
προσπάθησαν να ελέγξουν η καθεμιά για 
τον εαυτό της αντιστασιακές ομάδες του 
ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερω-
τικός Στρατός), του ΕΔΕΣ (Εθνικός Δη-
μοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος) και 
της ΕΚΚΑ (Εθνική και Κοινωνική Απε-
λευθέρωση). Σκληρές μάχες διεξήχθηκαν 
στον χώρο γύρω από το γεφύρι ανάμεσα 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ '44. Η συνδιάσκεψη 

της ΠΛΑΚΑΣ ολοκληρώθηκε και ο 

εμφύλιος ΕΛΑΣ - ΕΔΕΣ σταμάτησε. 

Φωτογραφίζονται εξ αριστερών ο 

στρατηγός Σ. Σαράφης του ΕΛΑΣ, ο Γ. 

Καρτάλης πολιτικός ηγέτης της ΕΚΚΑ 

και πρόεδρος της συνδιάσκεψης και ο 

στρατηγός Ν. Ζέρβας του ΕΔΕΣ.

στα ανταρτικά σώματα, που εξέτρεψαν 
την Εθνική αντίσταση σε καταστροφική 
εμφύλια διαμάχη. Οι Γερμανοί κράτησαν 
ουδέτερη στάση, πράγμα που τους συνέ-
φερε βέβαια και άφησαν τους Έλληνες να 
αλληλοσφαγούν. 
Το 1943 ο αδελφοκτόνος σπαραγμός 
είχε επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και 
απειλούσε να διαλύσει το απελευθερω-
τικό κίνημα. Τότε, με πρωτοβουλία της 
συμμαχικής διοίκησης του Καΐρου, συ-
ναντήθηκαν τον Φεβρουάριο του 1944 
αρχικά στο Μυρόφυλλο Τρικάλων και 
στη συνέχεια στην Πλάκα του Αράχθου 
οι Κρίστοφερ Γούντχαουζ από πλευ-
ράς των συμμάχων, Στέφανος Σαρά-
φης από πλευράς του ΕΛΑΣ, Ναπολέ-
ων Ζέρβας από πλευράς του ΕΔΕΣ και 
Δημήτριος Ψαριανός από πλευράς της 
ΕΚΚΑ. Στη σκιά του γεφυριού της Πλά-
κας υπογράφηκε η «Συμφωνία της Πλά-
κας», με την οποία  αποφασίστηκε η ενι-
αία αρχιστρατηγία όλων των αντιστασια-
κών οργανώσεων, η δημιουργία μεικτών 
ομάδων δράσης από όλες τις οργανώσεις 
και η δημιουργία κοινού κυβερνητικού 
κλιμακίου βουνού υπό τύπον πολιτικής 
επιτροπής. Δυστυχώς πολύ σύντομα η 
συμφωνία αυτή παραβιάστηκε, με αποτέ-
λεσμα να χαθεί η μοναδική ευκαιρία συ-
μπαγούς αντίστασης στον γερμανό κατα-
κτητή και έτσι να μετατραπεί η Εθνική 
Αντίσταση σε Εθνικό Εμφύλιο.
Αργότερα, μετά την απελευθέρωση, το 
σπίτι δίπλα στη γέφυρα, που παλαιότερα 
είχε λειτουργήσει σαν τελωνείο και όπου 
υπογράφηκε η Συμφωνία της Πλάκας 
χαρακτηρίστηκε «Διατηρητέο Μνημείο», 
ενώ η ίδια η γέφυρα χαρακτηρίστηκε 
«Αρχαιολογικό Μνημείο».
Το 1960, στον παρακείμενο οικισμό 
Φράστα Αγνάντων, ο στρατός κατα-
σκεύασε σε νέο ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
σιδερένια γέφυρα με ξύλινο κατάστρωμα 
τύπου «Μπέλεϋ» και πλέον η ιστορική 
γέφυρα της Πλάκας έπαψε  να χρησιμο-
ποιείται. Έστεκε όμορφη και περήφανη 
στο βάθος του φαραγγιού. Αχνοθώρητη, 
σιωπηλή και απομακρυσμένη από τα 
σύγχρονα, θύμιζε περασμένους καιρούς 
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και ξεχασμένα βάσανα και πόθους των 
προγόνων μας.
Με τη χάραξη νέων δρόμων και την 
κατασκευή σύγχρονων γεφυριών για τα 
τροχοφόρα ξεχάστηκαν τα πέτρινα γε-
φύρια. Τα σκέπασε η καταχνιά της λή-
θης και ο χρόνος άρχισε να πέφτει βα-
ρύς επάνω τους. Αξίζει να σημειωθεί, 
ότι μέσα στην τελευταία δεκαετία, ένας 
σημαντικός αριθμός πέτρινων γεφυριών 
έχει καταρρεύσει σ’ ολόκληρη την Ήπει-
ρο, ενώ ζημιές έχουν διαπιστωθεί σε 
πολλά επίσης μνημεία, με την 6η  Εφο-
ρεία νεωτέρων Μνημείων να καταβάλ-
λει υπεράνθρωπες προσπάθειες για την 
αποκατάστασή τους. Έτσι, προβλήματα 
έχουν αντιμετωπίσει μέσα σ’ αυτό το 
χρονικό διάστημα σημαντικά μνημεία, 
όπως το γεφύρι του Ντάλα στο Σού-
λι, του Μεσόπυργου στο Ραδοβύζι, 
του Σλίβα στη Δόλιανη, το Μεγάλο Γε-
φύρι στο Ζαγόρι, το Κατωγέφυρο του 
Ωραιοκάστρου Πωγωνίου και φυσικά 
τα γεφύρια του Ζαγορίτικου ποταμού 
στο Καβαλάρι  και του γεφυριού της 
Πλάκας με τα δυο τελευταία να έχουν 
τελικά καταρρεύσει ολοκληρωτικά.  
Η αδιαφορία των προϊσταμένων αρχών, 
η αποψίλωση της ίδιας της υπηρεσίας 
με την  μαζική αποχώρηση, λόγω συντα-
ξιοδότησης, έμπειρων μηχανικών χω-
ρίς αυτοί ποτέ να αντικατασταθούν και 
οι λάθος επιλογές της Περιφέρειας στην 
προτεραιότητα των στόχων απορρόφη-
σης των κονδυλίων, έφερε τα πέτρινα 
αυτά μνημεία στο χείλος της καταστρο-
φής.
Παραθέτω εδώ αποσπάσματα από την 
διαμαρτυρία-κόλαφο του πρώην προϊ-
σταμένου της 6ης Εφορείας νεωτέρων 
Μνημείων κύριο Σπύρο Πανταζή που 
συνταξιοδοτήθηκε το 2011 μετά από 30 
χρόνια συνεχούς θητείας:
«…Το γεφύρι της Πλάκας δεν κατέρρευσε, το 
γκρέμισε και έφυγε (με την αδιαφορία της) 
η Γενική  Γραμματέας του Υπουργείου Πο-
λιτισμού. Ενώ το μνημείο, τόσο με τις ρηγ-
ματώσεις στο μεγάλο του τόξο, όσο και με τις 
τεράστιες φθορές στο ανατολικό του βάθρο,  
εξέπεμπε επί τρία ολόκληρα χρόνια SOS, οι 

Αργότερα μετά την απελευθέρωση το 

σπίτι δίπλα στη γέφυρα, που παλαιό-

τερα είχε λειτουργήσει σαν τελωνείο 

και όπου υπογράφηκε η Συμφωνία της 

Πλάκας χαρακτηρίστηκε «Διατηρητέο 

Μνημείο», ενώ η ίδια η γέφυρα χαρα-

κτηρίστηκε «Αρχαιολογικό Μνημείο».

αρμόδιες υπηρεσίες ασχολούνταν με εκδη-
λώσεις και εκθέσεις αδιαφορώντας και κα-
θησυχάζοντας τους ντόπιους που έκρουαν 
τον κώδωνα του κινδύνου. 
…Αντί λοιπόν η υπηρεσία με έμπειρο συνερ-
γείο της να επέμβει άμεσα με ελάχιστα χρή-
ματα στην εκτέλεση κατεπειγουσών εργασι-
ών στερέωσης και συμπλήρωσης της κυριο-
λεκτικά διαλυμένης και ολικά διαβρωμένης 
βάσης του ανατολικού βάθρου, κατά τους θε-
ρινούς μήνες των ετών 2012, 2013 και 2014 
που τα νερά στον Άραχθο ήταν λιγοστά, χρο-
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νοτριβούσαν με μια ελλιπή και ατεκμηρίω-
τη μελέτη, ανταλλάσσοντας έγγραφα με την 
Διεύθυνση Αναστήλωσης. Ζητούσε μάλιστα 
την αλλαγή της μελέτης στο σκέλος της στε-
ρέωσης των διαβρωμένων βάθρων για να μη 
… θιγεί το περιβάλλον!
Το γεφύρι της Πλάκας πέρασε πλέον από την 
ιστορία στον μύθο. Κατέρρευσε επειδή τα 
νερά του Αράχθου τα τρία τελευταία χρόνια 
κατέστρεψαν, σιγά-σιγά και ολοκληρωτικά, 
τη βάση του ανατολικού βάθρου, αφήνοντας 
τα φορτία του γεφυριού στο απόλυτο κενό, 
τη στιγμή που επί χρόνια αγωνιζόμασταν για 
να αντιμετωπισθεί η βαθμιαία καθίζηση του 
άλλου, του «πονεμένου» δυτικού βάθρου του 
γεφυριού.
…Βάλτε τις πιστώσεις στα βάθρα των πέτρι-
νων γεφυριών και μην πετάτε τα χρήματα 
φτιάχνοντας νεόδμητα καλντεριμωτά μονο-
πάτια, που μόλις ολοκληρωθούν θα είναι 
άχρηστα, γιατί πολύ φοβάμαι πως έτσι δεν 
θα υπάρχει το γεφύρι για να τα συνδέει! 
…Κάνω λοιπόν αυτή την παρέμβαση μόνο 
και μόνο για την αφύπνιση της Πολιτείας για 
τη διάσωση των υπολοίπων πέτρινων γεφυ-
ριών που κινδυνεύουν από κατάρρευση και 
εξαφανισμό».

Όλοι στην περιοχή κάνουν λόγο για την 
πλήρη αδιαφορία των αρμοδίων αν και 
πολλές φορές κατέθεσαν την ανησυχία 
τους. Ο δάσκαλος Χαρίλαος Μήτσης 
λέει χαρακτηριστικά: «Σήμερα έγινε το με-
γαλύτερο έγκλημα που έχει διαπραχθεί, γιατί 
υπήρξε αδιαφορία. Επισήμανα πολλές φορές 
τον κίνδυνο ότι θα πέσει. Μάλιστα τελευταία 
προσπάθεια ήταν τον Γενάρη πέρυσι, όταν 
ζητούσα από τους αρμόδιους άμεση επέμβα-
ση».

«Σήμερα πενθούμε» γράφει φίλος από τα 
Τζουμέρκα «καθώς χάσαμε το ιερό μνημείο, 
το σημείο αναφοράς του τόπου μας, για το 
οποίο εργάστηκαν πριν περίπου ενάμιση αι-
ώνα οι καλύτεροι μαστόροι και πετράδες της 
περιοχής».

Είχαμε επισημάνει και εμείς από τις σελί-
δες του τεύχους 165 του περιοδικού του 
συλλόγου μας «ΟΛΥΜΠΟΣ» τον ιανουά-
ριο του 2013, τον κίνδυνο κατάρρευσης 
των πέτρινων γεφυριών της Ηπείρου και 
τις άνισες προσπάθειες των ανθρώπων 
της 6ης Εφορείας νεωτέρων Μνημείων 
για την διάσωσή τους.

Ότι απέμεινε μετά την κατάρρευση...
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Δυστυχώς η κατάρρευση του πέτρινου 
γεφυριού στο Καβαλάρι τον Φλεβάρη του 
2004 δεν ενεργοποίησε τα αποδιοργανω-
μένα αντανακλαστικά των αρμοδίων του 
υπουργείου, που συνέχισαν να αδιαφο-
ρούν για τα ιστορικά μνημεία της ακρι-
τικής Ελλάδας. 
Ο κώδωνας του κινδύνου που χτυπούσε 
εις μάτην στην Ήπειρο δεν μπόρεσε να 
ξυπνήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες από τη 
νάρκη που τις  κρατά σε αδράνεια,  πίσω 
από τους δαιδαλώδεις διαδρόμους της 
γραφειοκρατίας των υδροκέφαλων αθη-
ναϊκών υπουργείων.  
Τελευταία η γενική διευθύντρια ανα-
στήλωσης Αρχαίων Μνημείων Ευγενία 
Γατοπούλου επεσήμανε το προσωπικό 
ενδιαφέρον του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα και βεβαιώνει ότι το μνημείο 
μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως, αν 
μαζέψουν το οικοδομικό υλικό που παρέ-
συραν τα νερά του Άραχθου (ένα πάζλ για 

υπερκομπιούτερ)…
Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο προσφέρθη-
κε να εκπονήσει δωρεάν μελέτη για την 
αποκατάσταση της μοναδικής αυτής γέ-
φυρας των Βαλκανίων.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ο κύριος Νι-
κόλαος Λούλης, πρόεδρος της εταιρεί-
ας «Μύλοι Λούλη ΑΕ» και απόγονος 
του Γιάννη Λούλη, που χρηματοδότησε 
δυο φορές την ανέγερση του γεφυριού το 
1863 και το 1866, δεσμεύθηκε να συμβά-
λει οικονομικά στην αναστήλωσή του. 
Και όλα αυτά «μπακιά» κατά την ντοπιο-
λαλιά των Κοζανιτών, που σημαίνει «κα-
τόπιν εορτής». 

Ο εχθρός των μνημείων είναι η λήθη και 
αποτέλεσμα της λήθης ο αφανισμός τους. 
Αφήνοντας τα μνημεία να καταρρεύσουν, 
χάνουμε κομμάτια της ιστορίας μας. 

....και τελικά υπέκυψε στην ορμή του Άραχθου.
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Ο ΣΕΟ κάθε καλοκαίρι πραγματοποιεί 
μια δεκαήμερη εκδρομή σε νησί. 
Φέτος, το 2014, το πρόγραμμα 
έλεγε Κρήτη. Η ζήτηση ήταν 
μεγάλη, και το λεωφορείο γέμισε 

μέσα σε λίγες μέρες. Κάπως αργά αποφάσισα 
πως θέλω να πάω και εγώ. Δυστυχώς 
όμως υπήρχε μόνο λίστα αναμονής. Άρχισα 
τα τηλεφωνήματα μήπως και γίνει κάτι, 
ελπίζοντας σε καμιά ακύρωση. Μια μικρή 
ελπίδα μου έδωσε ο αντιπρόεδρος Ανέστης 
όταν μου είπε θα δούμε, μπορεί να γίνει 
κάτι και τον ευχαριστώ. Το μεγάλο όμως 
ευχαριστώ το χρωστώ στον Αράμ, που 
δέχτηκε να μείνουμε μαζί σε δίκλινο, αν και 
ο ίδιος επιθυμεί πάντα να μένει σε μονόκλινο. 
Έτσι  βρέθηκα στο λεωφορείο να ταξιδεύω 
για Κρήτη υπεράριθμος. Είχα είκοσι χρόνια 
να πάω σ’ αυτό το υπέροχο νησί και το ήθελα 
πάρα πολύ. 
Το ταξίδι με το καράβι στο κατάστρωμα ήταν 

φανταστικό. Όμορφη νύχτα, με τη θάλασσα 
λάδι και καλή παρέα. 
Οργώσαμε τη μισή Κρήτη με τα πόδια και 
το λεωφορείο. Επτά μέρες στο νησί, κάθε 
μέρα σε διαφορετικό μέρος. Οι πορείες, οι 
αναβάσεις, και οι διασχίσεις στα φαράγγια, 
έγιναν ακριβώς όπως είχαν σχεδιασθεί. Ακόμα 
και οι διανυκτερεύσεις. Θυμάμαι έλεγα στον 
Αράμ ότι  δεν είναι εύκολο, σε καιρό αιχμής, 
να κλείσεις τηλεφωνικά τόσα κρεβάτια, κάθε 
μέρα σε διαφορετικό μέρος στην Κρήτη. 
Μπράβο σε όσους δούλεψαν για να βγει αυτό 
το πρόγραμμα.
Οι μέρες κύλησαν χωρίς να το καταλάβουμε, 
με πολύ καλό καιρό και εξαιρετική παρέα: 
Κοσμάς, Ευδοκία, Σοφία, Χριστίνα, Πέτρος, 
Νίκος, Ελένη, Νίκη. Ένας-ένας χωριστά, 
και όλοι μαζί ήταν καταπληκτικοί. Περάσαμε 
όμορφα και ζήσαμε απίστευτες στιγμές.
Με τον Αράμ συγκάτοικο καλύτερα δεν 
θα μπορούσα να περάσω. Ζήσαμε μαζί 

το ΠΑΡΑΜυΘΙ
Ανεβαίνοντας στις Πάχνες
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στΗΝ ΚΡΗτΗ
 ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΤΣΙΡΙΚΑ

Στην δροσιά των Λευκών  Ορέων.

Καταφύγιο Κατσιβέλη.
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έναν σεισμό στον 4ο όροφο, στο μπαλκόνι 
του ξενοδοχείου. Τον είχε κατάλαβε πολύ 
νωρίτερα από μένα. Μου είπε «γίνεται 
σεισμός». Τον κοίταξα περίεργα γιατί νόμιζα 
ότι με δουλεύει όμως όταν άρχισε να κουνάει, 
έψαχνα την πόρτα… 
Κουβαλούσα στην τσέπη μου όλη μέρα 
ένα ζαχαρωτό, να το φάμε από μισό, κι 
όταν κάναμε στάση σε ένα μοναστήρι, το 
μοιραστήκαμε. Δαγκώσαμε συγχρόνως και 
μασούσαμε, περιμένοντας να γλυκαθούμε 
αλλά τελικά ήταν σαπούνι. Ευτυχώς είχε 
κοντά νερό και κάναμε γαργάρες. 
Το Ηράκλειο θα μου μείνει αξέχαστο. Μείναμε 
για δυο μέρες σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, με 
εστιατόριο, μπαρ, και πισίνα στην ταράτσα. 
Δεν πίστευα στα μάτια μου. Την δεύτερη 
μέρα αποφάσισα να κάνω ό,τι μ’ αρέσει 
περισσότερο. Ν’ ανέβω δηλαδή στο Γιούχτα 
(βουνό έξω από την πόλη) τρέχοντας, κι όταν 
γυρίσω να απολαύσω μπάνιο στην πισίνα και 
ξεκούραση στις ξαπλώστρες κάτω απ’ τις 
ομπρέλες οπότε δεν ακολούθησα την ομάδα.
Το πρωί αφού έφυγε το λεωφορείο, ξεκίνησα 

τρέχοντας να κάνω το δικό μου πρόγραμμα. 
Στη διαδρομή αφού βγήκα από την πόλη, είχα 
την ευκαιρία και την τύχη να συνομιλήσω με 
αυθεντικούς Κρητικούς, που ασχολούνται 
με τη γη και τα ζώα. Όταν έφτασα στους 
πρόποδες του Γιούχτα, το νερό που είχα 
τελείωνε και σκεφτόμουν πως αν δεν βρω 
πουθενά βρύση να γεμίσω το μπουκάλι μου, 
θα γυρίσω πίσω. Εκεί στη βάση του βουνού 
είχε ένα πελώριο βράχο κάθετο και μπροστά 
του έναν περιφραγμένο αμπελώνα με ένα 
μικρό σπιτάκι. 
Από μακριά είδα έναν άνθρωπο και δείχνοντάς 
του το μπουκάλι τον ρώτησα αν έχει να μου 
δώσει λίγο νερό. Άνοιξε την πόρτα μου λέει 
και μπες. Όταν έφτασα κοντά και τον είπα 
ότι είμαι ορειβάτης και πάω για την κορυφή, 
φώτισε το πρόσωπό του. Θυμήθηκε τον γιo 
του, που είναι επίσης ορειβάτης, και τώρα 
λόγω της κρίσης, πήγε στα ξένα να βρει την 
τύχη του.
Μου διηγήθηκε πως όταν το παλικάρι του 
βρισκόταν στην Κρήτη, ανέβαινε κάθε τόσο 
στην κορυφή του Γιούχτα, και τον χειμώνα 

Στην κορυφή των Λευκών Ορέων.
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με χιόνια ανέβαινε στον Ψηλορείτη χωρίς 
μάλιστα να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για 
το βράδυ, ανέχεια βλέπεις.
Κάποιες φορές τον βολεύανε οι φίλοι του και 
άλλες πάγωνε και γύριζε πίσω άρρωστος, 
αλλά και πάλι ξαναπήγαινε. Ήθελε να μείνω 
εκεί, να βγάλει ρακί και να μου δώσει σταφύλια 
και ντομάτες. Όμως έπρεπε να φύγω. Αφού 
τον ευχαρίστησα για το νερό του λέω:
- Πολύ όμορφο μέρος εδώ που είσαι! 
Με κοίταξε στα μάτια και μου λέει: 
- Τι θέλει μωρέ ο άνθρωπος για να είναι 
ευτυχισμένος; Έχω τον καλύτερο γείτονα, το 
βουνό, τον Γιούχτα. Μερικές φορές που μένω 
βράδυ εδώ, ακούω την ανάσα του, κι άλλες 
πάλι νομίζω ότι με καταλαβαίνει.
- Είναι πολύ όμορφο αυτό που νιώθεις αλλά 
μην το λες.
- Ξέρω μωρέ σε ποιους το λέω.
Πραγματικά συγκινημένος, θυμήθηκα ένα 
παραμύθι που το είχα ξεχασμένο πάνω από 
40 χρόνια. Ούτε στα παιδιά μου θυμάμαι να το 
είπα.

«Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε ένας βασιλιάς 
και ο μονάκριβος γιος του. Ο πρίγκιπας ήταν 
χρόνια άρρωστος. Ποτέ δεν έβγαινε από το 
παλάτι. Ήταν κλεισμένος πάντα στο δωμάτιό 
του και ήθελε να κλαίει. Οι γιατροί μάταια 
προσπαθούσαν να τον κάνουν καλά, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα. Ο Βασιλιάς μη ξέροντας 
τι άλλο να κάνει, κάλεσε από μακριά τον 
ξακουστό σοφό γέροντα. Αφού είδε τον 
πρίγκιπα, λέει στον Βασιλιά: Βασιλιά μου για 
να γίνει καλά ο γιος σου, πρέπει να βγει από 
το παλάτι και να ψάξει στην αγορά, στους 
δρόμους, στα χωριά, να βρει έναν πολύ 
ευτυχισμένο άνθρωπο, και να φορέσει το πιο 
παλιό πουκάμισό του τρεις μέρες. Μόνο να 
μην μάθει κανείς ότι είναι ο πρίγκιπας. 
Την άλλη μέρα, ντυμένος απλά ο πρίγκιπας 
βγήκε στους δρόμους και ρωτούσε όποιον 
έβρισκε, αν είναι πολύ ευτυχισμένος. 
Συνήθως οι άνθρωποι έχουμε τα οκτώ. Μας 
λείπουν τα δύο και τρώμε την ψυχή μας γι’ 
αυτά τα δύο που δεν έχουμε. Γύρισε όλη την 
πόλη και δεν κατάφερε να βρει κανέναν πολύ 

Κατεβαίνοντας για την Ανώπολη.
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ευτυχισμένο άνθρωπο. Πικραμένος ξεκίνησε 
για τα χωριά. Και εκεί το ίδιο. Όλους κάτι τους 
έλειπε, κάτι τους έφταιγε. Ας πάω σκέφτηκε 
έξω από το χωριό, στα λιβάδια και μετά στο 
βουνό. Σ’ ένα λόφο συναντά ένα μικρό κοπάδι 
πρόβατα, και τον βοσκό καθισμένο σε μια 
πέτρα, να παίζει ένα σκοπό με την φλογέρα 
του. Τον πλησιάζει και τον ρωτάει:
- Είσαι ευτυχισμένος;
- Ναι απάντησε ο βοσκός.
- Πολύ ευτυχισμένος; 
- Ναι είπε πάλι.
Τότε ο πρίγκιπας άρχισε να τραγουδάει και να 
χορεύει μαζί με τον βοσκό στους ρυθμούς της 
φλογέρας. Αφού κουράστηκαν απ’ το χορό, ο 
πρίγκιπας του λέει:
- Θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις αρκεί να 
μου δώσεις το πιο παλιό σου πουκάμισο.
- Παλικάρι μου δεν έχω πουκάμισο να σου 
δώσω. Εγώ φοράω το χειμώνα τα μάλλινα 
που πλέκει η γυναίκα μου, και το καλοκαίρι 
αυτά με βαμβάκι.

Ο πρίγκιπας ξανάπεσε στη θλίψη του.
- Δεν έχεις πουκάμισο, και είσαι πολύ 
ευτυχισμένος;
- Ναι παλικάρι μου, δεν μου λείπει τίποτα. 
Έχω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, έχουμε 
να φάμε, ζεστασιά  στο σπίτι με ξύλα από το 
βουνό, είμαι ευτυχισμένος.
Πικραμένος ο πρίγκιπας που δεν βρήκε 
πουκάμισο, πήρε τον δρόμο της επιστροφής 
για το παλάτι. Κι όπως περπατούσε 
απογοητευμένος, με σκυμμένο το κεφάλι, για 
πρώτη φορά στη ζωή του σκέφτηκε όπως ο 
Κρητικός και είπε: 
-Τι θέλει μωρέ ο άνθρωπος για να είναι 
ευτυχισμένος; 
Και επιτέλους κατάλαβε τι είναι ευτυχία, και 
που μπορεί να τη βρει. Στα πιο απλά πράγματα, 
που μερικές φορές μπορεί να είναι και δίπλα 
μας.
Από εκεί και μετά ο πρίγκιπας έζησε καλά, και 
εμείς καλύτερα».

Στις Χοχλακιές.
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Από τις Χοχλακιές για την Κάτω Ζάκρο.
Λίγη ξεκούραση στην σκιά.
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Πραγματοποιώντας 
τα καθιερωμένα 
ψώνια σε κατά-

στημα μεγάλης αλυσίδας 
σουπερμάρκετ το οποίο 
ανάμεσα στα άλλα πουλάει 
και του πουλιού το γάλα, 
κοντοστάθηκα σε μια ρε-
τσίνα (το κρασί των φτω-
χών) η οποία επωλείτο σε 
ιδιαίτερα ελκυστική τιμή. 
Ήταν μια κοινή  φιάλη 
των 500 ml η οποία έφερε 
στην ετικέτα της εκτός από 
την Προστατευόμενη Ονο-
μασία Προέλευσης «Ρετσί-
να» και τον λογότυπο της 
συγκεκριμένης αλυσίδας. 
Είναι γνωστή η τακτική 
των σουπερμάρκετ. Που-
λάνε προϊόντα επώνυμων 
παραγωγών με το δικό 
τους εμπορικό σήμα. Όταν 
όμως ήρθε η ώρα να την 
ανοίξω και να απολαύσω 
το περιεχόμενό της διε-
πίστωσα ότι στο καπάκι 
(τουρκ. kapak=κάλυμμα) 
εκ παραδρομής ή εξεπι-
τούτου ήταν τυπωμένο το 
εμπορικό σήμα γνωστού 
οινοποιείου με έδρα το 
Μαρκόπουλο Αττικής, και 
από κάτω ακριβώς μια αρ-
χαιοελληνική φράση: «Ος 
γε πίνων μη γέγηθε μαίνε-
ται».
Σκαλίζοντας στο διαδίκτυο 
ανακάλυψα ότι επρόκειτο 
για τμήμα διαλόγου ανά-
μεσα στον Σειληνό και 

τον Οδυσσέα 
από το Σατυ-
ρικό δράμα 
του Ευριπίδη 
‘’Κύκλωψ’’.
Μετά το 
τέλος του 
τρωικού πο-
λέμου ο πε-
ριπλανώμενος 
Οδυσσέας και οι 
σύντροφοί του, ψά-
χνοντας για την ιθάκη, 
φτάνουν με το καράβι τους 
στη Σικελία. Εξαντλημένοι 
και πεινασμένοι καθώς εί-
ναι προσεγγίζουν τη στε-
ριά προκειμένου να βρουν 
τρόφιμα και εντελώς συ-
μπτωματικά πέφτουν επά-
νω στη σπηλιά του Κύκλω-
πα. Στο ίδιο σημείο είχαν 
φτάσει παρασυρμένοι 
από τον άνεμο και ο Σει-
ληνός με τους Σάτυρους 
ψάχνοντας κι αυτοί με 
τη σειρά τους τον πατέρα 
τους Διόνυσο που είχαν 
αρπάξει Τυρρηνοί ληστές. 
Στάθηκαν άτυχοι όμως 
γιατί πάνω στην έρευνά 
τους, τούς αιχμαλώτισε ο 
Κύκλωπας και τους έκανε 
υπηρέτες του.  
Ο πανούργος Οδυσσέας 
συναντά τον φύλακα της 
σπηλιάς Σειληνό και γνω-
ρίζοντας τις αδυναμίες 
του τού προτείνει εξαιρετι-
κό κρασί από τον Ίσμαρο 
(Μαρώνειο οίνο) με αντάλ

λαγμα τυρί και αρνιά. 
-Βούλη σε γεύσω πρώτον 
άκρατον μέθυ; Θέλεις να 
σου δώσω να δοκιμάσεις 
πρώτα ανέρωτο; 
Και η αναμενόμενη απά-
ντηση του Σειληνού:
-Ως, ος γε πίνων μη γέγη-
θε μαίνεται. Τρελός είναι 
όποιος δεν ευχαριστιέται 
πίνοντας.
Εκείνη τη στιγμή εμφα-
νίζεται ο Πολύφημος με 
άγριες διαθέσεις, έτοιμος 
να τους καταβροχθίσει 
όλους αλλά με τη βοήθεια 
του κρασιού και με ελάχι-
στες απώλειες ο Οδυσσέας 
τον μεθά και στο τέλος ως 
γνωστόν τον σκοτώνει.
Εν αρχή όμως ήν η άμπε-
λος και δη η οινοφόρος 
άμπελος (Vitis vinifera). 
Την διάδοση της καλλιέρ-
γειάς της και την παραγω-
γή εξ’ αυτής οίνου φημολο

Ένα καπάκι 
διηγειται
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γείται ότι διέδωσε ο Θραξ 
θεός Διόνυσος  (ετυμ. από 
τις λέξεις Δίας και την 
ινδοευρωπαϊκής αρχής 
su-nu= υιός, εξ’ ου και 
αγγλιστί son, που με αντι-
μετάθεση έγινε nu-su) που 
την έφερε από τον Καύκα-
σο. Γιος του Δία και της 
θνητής Σεμέλης, κόρης 
του Κάδμου βασιλέα της 
Θήβας,  υπήρξε ο θεός του 
έρωτα, της έκστασης, της 
βλάστησης, της γονιμότη-
τας, των οργίων, της χαράς 
αλλά και του θεάτρου και 
γι’ αυτό ιδιαίτερα αγαπη-
τός στους ανθρώπους. Η 
νεότερη ονομασία του, 
Βάκχος, ενδέχεται να προ-
ήλθε από την λέξη Ίακχος 
και αυτή με την σειρά της 
από το ρήμα ιάχω = αλα-
λάζω, ιαχή. Ο αλαλάζων εν 
εκστάσει Διόνυσος ο οποί-
ος σε όλες του τις εκδη-
λώσεις συνοδευόταν από 

τους 
εξίσου θο-

ρυβώδεις και 
σκανδαλιάρη-

δες Σειληνούς 
και Σάτυρους 

και από τις μονί-
μως εν εξάλλω κα-

ταστάσει θυρσοφόρους 
νύμφες Μαινάδες (μανία).
Η άμπελος καλλιεργείται 
συστηματικά σε όλη σχε-
δόν την αρχαία Ελλάδα 
από πολύ παλιά. 
Η χρονολόγηση, προσφά-
τως, απανθρακωμένων γι-
γάρτων (κουκουτσιών) και 
ιχνών κρασιού που βρέθη-
καν στην περιοχή των αρ-
χαίων Φιλίππων μας πάει 
στα 4500 π. Χ. 
Από την λέξη άμπελος 
προήλθε και το βυζαντι-
νό υποκοριστικό αμπέλι-
ον  που στην πορεία έγινε 
αμπέλι (κτήμα με πολλά 
φυτά). Η λέξη κλήμα (αρχ. 
κλω=σπάζω) που χρησι-
μοποιούμε σήμερα για το 
φυτό σήμαινε τα κλαδιά 
του, τις κληματόβεργες.
Ο χυμός, ο εκ της εκθλίψε-
ως των καρπών της αμπέ-
λου προερχόμενος αφού 
υποστεί ζύμωση μετατρέ-
πεται στον γνωστό τοις 
πάσι οίνο. Η συγκεκριμένη 
λέξη εμφανίζεται στην Ελ-

λάδα κατά 
του μυκη-
ν α ϊ κ ο ύ ς 
χρόνους 
(γραμμι -
κή Β= wo-
no) και εί-

ναι μάλλον 
ινδοευρω -

παϊκής ρίζας 
καθώς στα ιτα-

λικά είναι vino, στα 
αγγλικά wine κτλπ.

Ο οίνος ενέπνευσε  πολ-
λούς μύθους των αρχαίων 
Ελλήνων. 
Ο Διόνυσος φτάνοντας 
στη νάξο συνάντησε την 
Αριάδνη με την οποία 
έκανε πολλά παιδιά. Ένα 
απ’ αυτά, ο Στάφυλος, δί-
δαξε την καλλιέργεια της 
αμπέλου και ένα άλλο,  ο 
Οινοπίων, την τέχνη της 
οινοποίησης.  Σε έναν 
άλλο μύθο ο βοσκός Στά-
φυλος (απλή συνωνυμία) 
προσέφερε στον βασιλιά 
της Αιτωλίας Οινέα τους 
καρπούς ενός φυτού που 
προτιμούσε μια από τις 
κατσίκες του και πάχαινε 
περισσότερο από τις άλλες. 
Ο Οινέας τη παραινέσει 
του Διονύσου παρασκεύ-
ασε απ’ αυτούς ένα χυμό 
στον οποίο έδωσε το όνο-
μά του «οίνος» και στους 
καρπούς το όνομα του βο-
σκού «σταφύλια». 
Τον οίνο εκτιμούσαν ιδι-
αίτερα οι πρόγονοί μας 
αλλά ποτέ άκρατο, ανέρω-
το (εθεωρείτο βαρβαρότης) 
πλην ελαχίστων περιπτώ-
σεων. Τον κατανάλωναν 
κεκραμμένον (από το αρχ. 
κεράννυμι - αναμιγνύω) 
αναμεμειγμένο δηλαδή με 
δροσερό νερό σε αναλογία 
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1:3. Η διαδικασία ελάμβα-
νε χώρα μέσα στο προς 
κράσιν αγγείο – κρατήρα 
και ο οινοχόος – κεραστής 
ακολούθως αφού γέμιζε 
την οινοχόη – κανάτα, κερ-
νούσε – γέμιζε τους κάν-
θαρους, σκύφους ή κύλι-
κες των συμποσιαστών.  
Έτσι, χωρίς να μεθούν, 
συνέχιζαν για ώρες 
το συν+πίνειν  και τις 
εμπνευσμένες συζητήσεις 
τους.
Από την κράσιν ανάμειξη 
δηλαδή του οίνου προήλθε 
η λέξη κρασίν – κρασίον – 
κρασί που χρησιμοποιού-
με σήμερα.
Οι αμφορείς και τα πιθάρια 
όπου φυλασσόταν ο οίνος 
σφραγίζονταν με γύψο και 
ρετσίνι για να αποφευχθεί 
η αλλοίωσή του. Κομμάτια 
ρετσινιού έπεφταν αναπό-
φευκτα μέσα στους αμφο-
ρείς και όπως ήταν φυσικό 
αρωμάτιζαν το περιεχόμε-
νό τους. Έτσι φαντάζομαι 
πως ανακαλύφθηκε ο εκτι-
μώμενος ακόμη και σήμε-
ρα στην Ελλάδα ρητινίτης 
οίνος δηλαδή η ρετσίνα.
Από τους πιο φημισμέ-

νους οίνους της αρχαίας 
Ελλάδας ήταν αυτός που 
παραγόταν στην αρχαία 
Μένδη στο πρώτο πόδι 
της Χαλκιδικής. Εξ’ αιτίας 
των εξαγωγών του Μεν-
δαίου οίνου η πόλη γνώ-
ρισε μεγάλη άνθηση και 
μάλιστα κατά τον 6ο και 
5ο αιώνα κυκλοφόρησε τα 
περίφημα αργυρά τετρά-
δραχμα που απεικόνιζαν 
τον Διόνυσο καθισμένο 
ανάποδα επί του ιερού 
όνου με ένα κάνθαρο στο 
χέρι. Έτσι έγινε διάσημος 
και ο Μενδαίος όνος που 
έφτασε μέχρι τις ημέρες 
μας ως κυρ Μέντιος. 
Το συμπαθές τετράποδο 
ετιμάτο ιδιαιτέρως και στο 
ναύπλιο γιατί με τον τρό-
πο του είχε βοηθήσει τους 
ανθρώπους να ανακαλύ-
ψουν το κλάδεμα. Ένας κά-
τοικος της περιοχής είχε 
δέσει τον γάιδαρο του σε 
ένα κλήμα και όπως ήταν 
φυσικό το ζώο το κορ-
φολόγησε. Την επόμενη 
χρονιά το συγκεκριμένο 
κλήμα έδωσε μεγαλύτερη 
παραγωγή.
Η άμπελος εκτός από 

τους εύγευστους καρπούς 
της και το κρασί έδωσε 
στους ανθρώπους και τα 
φύλλα της τα οποία όταν 
είναι τρυφερά χρησιμο-
ποιούνται για την παρα-
σκευή σαρμάδων (τουρκ. 
sarmak=τυλίγω) γιαλαντζί 
ή με κιμά και όχι ντολμά-
δων που είναι τα γεμιστά 
(τουρκ. dolmak=γεμίζω). 
Κατά την βυζαντινή περί-
οδο ο Διόνυσος μπορεί να 
ηττήθηκε από τον νέο θεό, 
του κληροδότησε όμως 
όλα του τα σύμβολα. «Εγώ 
ειμί η άμπελος, υμείς τα 
κλήματα», «ιδού ο βασι-
λεύς σου έρχεται καθή-
μενος επί πώλον όνου», 
«Γάμος εν Κανά» (κατά ιω-
άννην Ευαγγέλιον), «Τού-
το εστί το αίμα μου το της 
καινής διαθήκης, το περί 
πολλών εκχυνόμενον εις 
άφεσιν αμαρτιών» (Μυστή-
ριο Θείας ευχαριστίας) κ. α. 
Η  ορθόδοξη μάλιστα εκ-
κλησία έχει καθιερώσει ως 
προστάτη των αμπελιών 
και των αμπελουργών τον 
άγιο Τρύφωνα φέροντα 
κλαδευτήρι ανά χείρας.
Σήμερα οι Έλληνες συ-
νεχίζουν την παράδοση, 
με στόχο στα σύγχρονα 
συμπόσιά τους την μέ-
θεξη και όχι την μέθη, 
καθ’ όσον πέρα από τα 
«εν οίνω η αλήθεια» και 
«οίνος ευφραίνει καρδίαν 
ανθρώπου» υπάρχουν και 
τα «οίνος  αγαθός δαίμων» 
και «χαλεπόν τοις ανθρώ-
ποις η μέθη»… 

Ένα καπάκι μια ιστο-
ρία. Ευάν ευοί!

Του Αθανάσιου  νηφάλιου !
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Πιέρια. (Φωτ. Καλογριδάκης Παναγιώτης)
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1. 11-01-2015. Κοπή ορειβατικής πίτας.
2. 11-01-2015. Κοπή ορειβατικής πίτας. (Φωτ. Ανέστης Γιαννικόπουλος)

1

2
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3.  11-01-2015. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πάρις Σκουτέλης στην κοπή της πίτας 
στον Χορτιάτη. 
4.  11-01-2015. ΒΕΡΜΙΟ. Κορυφή 5 Πύργοι (Φωτ. Παναγιώτης Καλογριδάκης)

3

4
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5. 08-02-2015. Ανεβαίνοντας στο ΤΣΙΓΚΕΛΙ. (Φωτ. Ελένη Βαχαρίδου)
6. 08-02-2015. Λίγο πριν την κορυφή ΤΣΙΓΚΕΛΙ. (Φωτ. Ελένη Βαχαρίδου)

5

6
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7. 08-02-2015. Στην κορυφή ΤΣΙΓΚΕΛΙ. (Φωτ. Ανέστης Γιαννικόπουλος)
8. 15-03-2015. Στον Συμμαχικό Δρόμο (Μεγάλα Λιβαδια - Θεοδωράκι). 
     (Φωτ. Θανάσης Μπαλτατζής)

7

8
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74η Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηση 
στον Ψηλορείτη της Κρήτης.
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