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τευχοσ 186 • απριλιοσ - μαϊοσ - ιουνιοσ 2018
Τρίμηνο περιοδικό του
Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών
Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ο.)
Σωματείο αναγνωρισμένο από τον
Ε.Ο.Τ. και τη Γ.Γ. Αθλητισμού, μέλος της
Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε.) και της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης
(Ε.Ο.Ο.Α.).

Εξώφυλλο τεύχους 186
Ελικώνας
(φωτ. Ελένη Βαχαρίδου)

Οπισθόφυλλο
(φωτ. Γιώργος Κούγκας)

Γραφεία - Εντευκτήρια

Εκδότης - Υπεύθυνος

Πλατεία Αριστοτέλους 5 - ΤΚ 54624
Τηλ. 2310 224.710, Fax 2310 239.859

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

Καταφύγια
Ολύμπου - «Γιώσος Αποστολίδης»,
υψόμετρο 2.700μ.
Τηλ. 23510 82.840
Υπεύθυνοι: Μποτέλης Λάζαρος,
Τσαβδάρης Νίκος
Χορτιάτη - «Νίκος Παπαδόπουλος»,
υψόμετρο 1.000 μ.

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

Ιδιοκτήτης
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών
Πλ. Αριστοτέλους 5 - 546 24,
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 224.710, fax 2310 239.859
Κωδικός: 1007

Επιμέλεια έκδοσησ
Άννα Καλαϊτζή & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τηλ. 2310 331315
www.elliniko-panorama.gr

Συντακτική επιτροπή
Γιαννικόπουλος Ανέστης
Μπαλτατζής Θανάσης
Αμοιρίδης Νίκος
Ελένη Βαχαρίδου
Τσιλιμιγκάκης Παναγιώτης

Επιστροφές
Κάθε χειρόγραφο δημοσιευμένο ή μη δεν
επιστρέφεται. Τα ενυπόγραφα κείμενα
δεν εκφράζουν πάντοτε τις απόψεις του
Συλλόγου.
G r e e k Mou n ta i n e e r i ng
C lu b (S. E .O.)
Aristotelous 5 Square, 546 24,
Thessaloniki
Tel. (+30) 2310 224.710
Fax (+30) 2310 239.859
Ε γ γ ραφή σ υ νδ ρ ομ η τώ ν ε μ β άσ μ ατα - ε π ιτα γ ές :
Σύλλογος Ελλήνων Ορειβατών, Πλ. Αριστοτέλους 5, ΤΚ 546 24, Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
σελ. 08 Τα γεφύρια του Βοΐου
σελ. 18 Λευκάδα
σελ. 40 Βλαχόστρατα

ΤΑ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΪΟΥ

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ
Πρόγραμμα Αναβάσεων
Φωτογραφική Γκαλερί

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ
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Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Κορυφή

Υψόμετρο

Υ.Δ.

Άτομα

1

03/01/2018

ΠΑΠΙΚΙΟ

ΠΑΠΙΚΙΟ

1.479

842

3

2

07/01/2018

ΥΨΑΡΙΟ

ΥΨΑΡΙΟ

1.206

1.250

28

3

14/01/2018

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕΟ

1.000

630

66

4

21/01/2018

ΚΙΣΣΑΒΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

1.005

962

11

5

28/01/2018

ΦΑΛΑΚΡΟ

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ

2.229

1.395

26

6

11/02/2018

ΒΕΡΜΙΟ

ΥΠΑΠΑΝΤΗ

1.768

1.283

16

7

11/02/2018

ΒΕΡΜΙΟ

ΜΟΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

1.068

583

29

8

04/03/2018

ΒΟΡΑΣ

ΠΙΠΕΡΙΤΣΑ

1.992

865

25

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ | ΔΙΑΣΧΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

A/A

Ημερ/νία

Βουνό

Διάσχιση

Ώρ.

Άτομα

1

06/01/2018

ΘΑΣΟΣ

«Το αρχαιολογικό μονοπάτι»

5

42

2

14/01/2018

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΕΟ

6

18

3

21/01/2018

ΚΙΣΣΑΒΟΣ

ΤΕΜΠΗ-ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

6

26

4

04/02/2018

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΕΛΩΜΑ-ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΚΟΡΤΣΙΑ

6

38

5

17/02/2018

ΛΕΥΚΑΔΑ

Νυδρί–καταρράκτες Δημοσάρι–Νυδρί

5

48

6

18/02/2018

ΛΕΥΚΑΔΑ

Εγκλουβή–Μέγα Όρος–Αμμόκαμπος–Αγ. Δονάτος–
Σταυρωτά-Εγκλουβή

7

26

7

19/02/2018

ΛΕΥΚΑΔΑ

Το φαράγγι της Μέλισσας

5

48

8

25/02/2018

ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ

Μονή Αγ. Αναστασίας-Καλογερικό-ΟμβριανόςΠετροκέρασα

6

21

9

11/03/2018

ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ

ΒΡΑΣΤΑΜΑ-ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ

5

32

10

18/03/2018

ΠΑΓΓΑΙΟ

ΜΕΣΟΡΟΠΗ-ΒΟΣΚΟΒΡΥΣΗ

5

33

2

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το τρίμηνο του Σ.Ε.Ο.
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Α/Α Ημ/νία

Βούνο

1

1/2/2018

ΟΛΥΜΠΟΣ

2

4/3/2018

3

4/3/2018

4
5

Πεδίο

Διαδρομή

Υ.Δ.

Β.Δ.

Σχοινοσυντροφιά

ΖΗΛΝΙΑ

(ΜΠΟΤΙΝΗ-ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ)ΚΛΑΣΙΚΗ

160

V+

ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΟΣ Θ. / ΡΟΥΚΑΣ Κ.

ΒΟΡΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΣΙΝΒΙΡ

60

6a+/6b

ΠΙΤΡΗΣ Ι. / ΘΕΜΕΛΗΣ Ν.

ΒΟΡΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΒΟΡΡΑΣ

30

6b+

ΠΙΤΡΗΣ Ι.

4/3/2018

ΒΟΡΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΝΤΕΜΙΑΝ

30

6b

ΠΙΤΡΗΣ Ι.

7/6/2017

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΜΙΚΡΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ

ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

100

V-

ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΣΤ. / ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β.

6

12/6/2017

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΣΟΥΡΛΩΤΗ

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

100

V

ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΣΤ. / ΘΕΟΔΩΡΟΥ Β.

7

26/6/2017

ΑΘΩΣ

ΔΥΤΙΚΟ ΣΠΙΡΟΥΝΙ

1.100

V

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Σ. / ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ
ΧΡ. / ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΣΤ.

8

8/7/2017

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙ

COMICI

160

IV

ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΣΤ. /
ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ Κ.

9

10/8/2017

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙ

ΑΧΛΑΔΙ

140

V-

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ Σ. / ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΣΤ.

10

22/9/2017

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΚΟΨΗ ΞΕΡΟΛΑΚΚΙ

600

IV

ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΣΤ. /
ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ Κ.

11

10/10/2017

ΟΛΥΜΠΟΣ

ΖΗΛΝΙΑ

ΜΠΟΤΙΝΗ-ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ

160

V+

ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΣΤ. /
ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ Κ.

12

16/9/2017

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΔΙΕΔΡΟ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

180

VII

ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΟΥ Δ. / ΓΡΑΨΑΣ
ΑΛ. / TIIA PORRI

13

17/9/2017

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΓΥΠΑ

ΣΧΙΣΜΗ ΤΩΝ ΤΣΕΧΩΝ

105

VII-

ΤΣΕΝΕΚΛΙΔΟΥ Δ. / ΠΑΛΑΠΑΝΟΓΛΟΥ ΙΠ. / ΠΟΛΙΤΗΣ /
ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΚΙ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΒΟΥΝΟ

ΕΠΑΝ/ΨΕΙΣ

Υ.Δ.

ΑΤΟΜΑ

28/1/2018

ΒΟΡΑΣ (Καϊμάκτσαλαν 2.524μ., Κουτσούμπεη 2.448μ.)

1

596

ΠΙΤΡΗΣ ΣΤ., ΣΑΒΒΑΤΟΥΠΗΣ Γ.,
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ Β.

2

10/2/2018

ΒΕΡΜΙΟ (3-5 Πηγάδια, Αεροπόρος)

1

575

ΠΙΤΡΗΣ ΣΤ.

3

11/2/2018

ΒΕΡΜΙΟ (Σέλι 1.890μ., Ασούρμπασι)

1

564

ΠΙΤΡΗΣ ΣΤ.

4

18/2/2018

ΠΙΕΡΙΑ (Ελατοχώρι)

1

620

ΠΙΤΡΗΣ ΣΤ.

5

3/3/2018

ΚΙΣΣΑΒΟΣ (Σπηλιά-Κορυφή Πρ.Ηλίας)

1

1.108

ΠΙΤΡΗΣ Σ., ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ Β.,
ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ Θ.
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Πολιτιστικά
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενα

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2018, 8 μ.μ.
«Το χρονικό της έκρηξης των
Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα
και οι άλλες ΑΠΕ - Αλήθειες και
Παρεξηγήσεις».
Σοφία Παπαλεξίου
Η Σοφία Παπαλεξίου έχει διδακτορικό
στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών από το
Παν/μιο της Μασαλλίας με περισσότερες
από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Σήμερα είναι σύμβουλος σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ενώ παράλληλα διδάσκει στο ΑΠΘ "Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας".

ΤΕΤΑΡΤΗ 09/05/2018, 8 μ.μ.
«Η αυγή της Επιστήμης: Από τον
Ερατοσθένη ως τον Αϊνστάιν».
Χρήστος Ελευθεριάδης
Ο Χρήστος Ελευθεριάδης είναι καθηγητής του τομέα Πυρηνικής Φυσικής και
Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του
ΑΠΘ με μεγάλο ερευνητικό έργο και πάρα
πολλές δημοσιεύσεις στο βιογραφικό του.

ΜΑΪΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου γεια σας! Ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε και αυτή την περίοδο κάθε δεύτερη Τετάρτη εκδηλώσεις στις οποίες θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε
με την παρουσία σας. Επίσης, ακόμα κι αν δεν έχουμε κάποια εκδήλωση οι Τετάρτες
είναι ανοικτές για να σας υποδεχτούμε και να περάσουμε λίγη ώρα μαζί.
Ραντεβού τις Τετάρτες!

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/2018, 8 μ.μ.
«Η Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και η
Μεγάλη Πυρκαγιά».
Ανδρέας Μπαρούτης
Ο Ανδρέας Μπαρούτης σπούδασε οικονομικά και είναι διδάκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην
ιστορία της πόλης μας.

Νέα Μέλη - Δωρεές
NEA MEΛΗ
1. Συροπούλου Θάλεια
2. Κοκκινοπλίτης Γεώργιος
3. Μαυρίδης Δημήτριος
4. Παπακυριάκος Αντώνιος
5. Καλπακίδη Στρατιά
6. Αϊβαζόγλου Χριστίνα/Νικολέτα
7. Μπαλαμάτσια Ελευθερία
8. Καραγιάννης Ιωάννης

9. Κύρκος Σαράντης
10. Σαμαράς Στυλιανός
11. Βουδούρης Ευριπίδης
12. Γεωργιάδης Κώστας
13. Κάτσια Κωνσταντίνα
14. Κοκκάλας Αλέξανδρος
15. Βαρβάτης Δημήτριος
16. Ρέππου Στεφανία
17. Βολίκας Θρασύβουλος

18. Τσίκας Συμεών
19. Πετρίκης Βησσαρίων
20. Μουσλόπουλος Σωτήρης
21. Ξανθοπούλου Αθανασία
22. Coxall Jillian
23. Γιαννικός Ευάγγελος
24. Μπουρούτης Ανδρέας
25. Κόσσυβας Δημήτρης

ΔΩΡΕΕΣ
1. Σκουφά Ειρήνη: 15€

4

2. Αρβανίτης Νίκος: 270€

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Lotus corniculatus. ΦΩΤ. Θανάσης Μπαλτατζής.

6

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βράβευση

Κατά τη βράβευση του αθλητή του Συλλόγου μας Κωνσταντίνου Παραδεισόπουλου, για
την πρώτη θέση που κατέλαβε στους Πανελλήνιους Αγώνες Ορειβατικού Σκι στην κατηγορία
εφήβων που διεξήχθηκαν τον Ιανουάριο του 2017 στη Βασιλίτσα Γρεβενών.
Το βραβείο απένειμε ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης
(ΕΟΟΑ) και μέλος του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης κ. Θόδωρος Τσαβδαρίδης.
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Στα πέτρινα γεφύρια
του Βοΐου
Κείμενο: Νηφάλιος Οινόφλυξ
Φωτογραφίες: Θανάσης Μπαλτατζής

8

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Το γεφύρι της Μόρφης.
Το Βόιο είναι μια σχετικά χαμηλή οροσειρά της δυτικής Μακεδονίας, χωμένη
σαν σφήνα ανάμεσα στους γίγαντες της
Πίνδου, Γράμο, Σμόλικα και Βασιλίτσα.
Ξεκινά από το Νεστόριο Καστοριάς και
καταλήγει με νότια κατεύθυνση ανάμεσα
στο Επταχώρι και το Δοτσικό Γρεβενών.
Το μήκος της φτάνει τα 45 περίπου χιλιόμετρα και το μέγιστο πλάτος της τα 30.
Τεράστια υγιή δάση με φυλλοβόλα δέντρα καλύπτουν το 80% της επιφάνειάς
της. Κυριαρχούν οι καστανιές και οι βελανιδιές, ακολουθούν οι οξιές, χωρίς να
λείπουν βεβαίως οι καρυδιές, τα μαυρόπευκα, τα έλατα ακόμη και τα ρόμπολα.
Στην Ελλάδα αποτελεί τον σημαντικότερο
βιότοπο της αρκούδας. Διαθέτει πολλές
κορυφές με ψηλότερη εκείνη του Ζουπανιώτικου άι Λια στα 1.810 μ.
Ο αρχαίος γεωγράφος Στράβων με το
όνομα Βόιο χαρακτήριζε ολόκληρη την
Πίνδο και μάλιστα έγραφε ότι είναι ένα
μακρύ βουνό που τερματίζει στη γη της
Αιτωλίας.
10

Όλη η περιοχή του Βοΐου, με το έντονο
ανάγλυφο, ήταν και είναι σπαρμένη με
μικρά χωριά που κάποτε έσφυζαν από
ζωή. Οι κάτοικοί τους προκειμένου να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να μεταφέρουν εμπορεύματα και να μετακινήσουν
τα ζωντανά τους με ασφάλεια πάνω από
τα ορμητικά ποτάμια, έπρεπε να γίνουν
ποντίφικες ήγουν γεφυροποιοί. Το γεγονός ότι τα εδάφη τους ήταν άγονα, τους
ανάγκασε να στραφούν σε άλλες μορφές
οικονομίας προκειμένου να επιβιώσουν.
Επιδόθηκαν έτσι στην τέχνη του χτισίματος με τα μόνα υλικά που έβγαζε ο τόπος,
την πέτρα και το ξύλο. «Πέτρα είχαμι,
πέτρα δούλιψάμι» έλεγαν. Κάπως έτσι
δημιουργήθηκε ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών, καλντεριμιών, καρόδρομων
και φυσικά πέτρινων γεφυριών που συνέδεε τα Μαστοροχώρια – Καστανοχώρια του Βοΐου μεταξύ τους αλλά και
με τον έξω κόσμο.
Πατρίδα των πιο ξακουστών γεφυροποιών ήταν το Ζουπάνι. Κατά την περίοδο
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ο διοικητής της ευρύτερης περιοχής,
που ήταν Σέρβος και είχε την έδρα του
εδώ, κατείχε τον σλαβικό τίτλο Ζιουπάν
(ηγεμών) εξ’ ου και Ζουπάνι (η παλαιότερη ονομασία του Πενταλόφου). Σύμφωνα
με μια άλλη εκδοχή μπορεί να προέρχεται από τη σλαβική λέξη ζιούνα (το κάστανο μαζί με το ακανθώδες του περίβλημα) που αφθονεί στην περιοχή.
Τα περισσότερα γεφύρια κατασκευάστηκαν την περίοδο της τουρκοκρατίας, κατά
τον 18ο και 19ο αιώνα. Τα ιζηματογενή
πετρώματα, όπως αργιλλικοί σχιστόλιθοι
και ψαμμόλιθοι που αφθονούσαν στην
περιοχή, αποτέλεσαν το κύριο δομικό
υλικό. Σαν συνδετική ύλη χρησιμοποιούσαν ένα είδος κονιάματος που αποτελείτο από ασβέστη, άμμο, νερό, γιδότριχα,
άχυρο και ασπράδια αυγών. Η επιλογή
της τοποθεσίας έπαιζε τον σημαντικότερο ρόλο για την κατασκευή ενός γεφυριού. Ο πρωτομάστορας αναζητούσε κατ’
αρχάς ένα βραχώδες στένωμα του ποταμού, με γερούς βράχους στις όχθες για να

στηρίξει με ασφάλεια τα ακρόβαθρα, και
ύστερα ακολουθούσε η χάραξη του δρόμου ή του μονοπατιού.
Οι αυτοδίδακτοι αυτοί μαστροκαλφάδες,
ξεσκολισμένοι από το εμπειρικό «πολυτεχνείο» της Πίνδου, εκτός από γεφύρια
έχτιζαν μεταξύ άλλων και αρχοντικά,
εκκλησίες, και περίτεχνες βρύσες. Φορτωμένοι με τα ζεμπίλια στους ώμους
ξεκινούσανε από εδώ σε μπουλούκια –
τσούρμα και δημιουργούσαν αριστουργήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τα
Βαλκάνια, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
και την Κωνσταντινούπολη.
Από το 1960 και εντεύθεν η ανάπτυξη
των νέων σύγχρονων οδικών αξόνων
οδήγησε στην παρακμή και την εγκατάλειψη του παλιού δικτύου με αποτέλεσμα
όσα από αυτά τα γεφύρια καταφέρνουν
ακόμη να στέκονται όρθια, να παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό. Αυτός
ήταν και ο λόγος που ο ΣΕΟ επιχείρησε
αυτή την εξόρμηση. Μετά τα πέτρινα γεφύρια των Γρεβενών δεν θα μπορούσαμε
να αγνοήσουμε τα περίφημα γεφύρια του

Γεφύρι Βαθιάς ή Μικρό Γεφύρι Χρυσαυγής.
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Βοΐου, μνημεία και αυτά της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής παράδοσης.
Ακολουθώντας τον οδικό άξονα Τσοτυλίου Πενταλόφου, 1300 μ. πριν τη Μόρφη, ένα καλογραμμένο μονοπάτι μας
οδηγεί στο Πετσιανιώτικο γεφύρι (παλιό όνομα της γειτονικής Τριάδας - Πέτσιανη). Ένα έργο τέχνης πάνω στον χείμαρρο του Λασπορέματος, παραπόταμου
της Πραμόριτσας. Είναι τρίτοξο μήκους
30 μ. με το ύψος του μεγαλύτερου τόξου
του να φτάνει τα 4,30 μ. Συνέδεε παλιά
12

τους οικισμούς της Μόρφης και της Τριάδας με τον Πεντάλοφο και το Τσοτύλι,
όπου κάθε Σάββατο λειτουργούσε το μεγαλύτερο παζάρι της περιοχής, το Καρί
Παζάρ (παζάρι γυναικών), με την καλή
έννοια αφού οι περισσότεροι άνδρες ήταν
ξενιτεμένοι. Από την λέξη καρί προφανώς
προκύπτει και η ποντιακή γαρή = γυναίκα - σύζυγος. Το λένε και Πετρογέφυρο γιατί σύμφωνα με τον θρύλο κτίστηκε
γύρω στα 1810 στη μνήμη του Πέτρου,
ενός Διλοφίτη που πνίγηκε όταν προΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Μεγάλο Γεφύρι της Χρυσαυγής.
σπάθησε να διαβεί το φουσκωμένο ρέμα.
Χρηματοδότης ήταν ο πατέρας του Πέτρου, μετανάστης στην Κωνσταντινούπολη.
Το Πετρογέφυρο υπέστη μεγάλες φθορές
από τον χρόνο αλλά αυτοί που του προκάλεσαν την μεγαλύτερη ζημιά ήταν οι
χρυσοθήρες που ακόμη και σήμερα επιμένουν να ψάχνουν για χρυσά τουρκικά
πεντόλιρα και εγγλέζικες λίρες. Μετά τις
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επισκευές του 1965 και 1996 στέκει πλέον σε άριστη κατάσταση.
Με νοτιοδυτική κατεύθυνση διασχίζουμε την όμορφη Μόρφη (παλιά Μιράσανη) και παίρνουμε το μονοπάτι για τη
Χρυσαυγή. 1200 περίπου μέτρα μετά,
στη θέση Τσιούκα βρίσκεται το ομώνυμο γεφύρι. Είναι δίτοξο με μήκος 27 μ.
και ύψος 7 μ. Κτίστηκε γύρω στα 1720
με 1730 από το αρματολίκι της περιοχής,
το οποίο φορολόγησε τους κατοίκους των
γύρω χωριών για τον σκοπό αυτό.
Συνεχίζουμε την πορεία μας, και 1 χλμ.
πριν μπούμε στη Χρυσαυγή (παλιά Μοίραλη, ίσως από το όνομα του τούρκου διοικητή Ομέρ Αλή) συναντάμε το Μικρό
Γεφύρι Χρυσαυγής ή Βαθιάς, πάνω
στο ρέμα Βαθιά, παραπόταμο του Παλιομάγερου. Είναι μονότοξο με μήκος 18
μ. και ύψος 5,40 μ. Κατασκευάστηκε το
1795 σύμφωνα με την εγχάρακτη πλάκα
που εντοιχίστηκε στο διπλανό καινούριο
τσιμεντένιο γεφύρι (1795 ΜΙΝΥ ΙΟΥΛΙΟΥ) και συνέδεε τη Χρυσαυγή με το Τσοτύλι.
Περνάμε από την πλατεία της Χρυσαυγής και ακολουθώντας το μονοπάτι προς
την βόρεια έξοδο του χωριού, στον δρόμο
προς τον Πεντάλοφο, κάνουμε μια απαραίτητη στάση στον αναπαλαιωμένο νερόμυλο. Βρισκόμαστε στις όχθες του ρέματος Παλιομάγερου, παραπόταμου της
Πραμόριτσας, που πηγάζει από τον Τάλιαρο τον δυτικό κλάδο του Βοΐου. Απέναντι ακριβώς, πάνω στο ρέμα, στέκει το
εντυπωσιακό γεφύρι της Μοιραλής ή
Μεγάλο Γεφύρι της Χρυσαυγής. Είναι
μονότοξο με μήκος 25 μ., πλάτος 3 μ., μέγιστο άνοιγμα τόξου 14,20 μ. και ύψος 9
μ. Κτίστηκε το 1854 δαπάναις του ληστή
Νικόλαου Ζάμπρου από το Πολυνέρι Γρεβενών. Ο συγκεκριμένος ληστής καταδιωκόμενος από τους Τούρκους και μη δυνάμενος να διασχίσει το πλημμυρισμένο
ποτάμι ζήτησε από τους κατοίκους να
τον κρύψουν όπερ και εγένετο. Ο Ζάμπρος
τη γλύτωσε και προκειμένου να ευχαριστήσει τους σωτήρες του, χρηματοδότησε
την κατασκευή του γεφυριού και μάλιστα
επέβλεπε τις εργασίες κρυμμένος στον
13

παρακείμενο νερόμυλο. Οι μάστορες που
έκτισαν το γεφύρι ήταν οι Χρυσαυγιώτες
Ευθύμιος Ζιούλας και Αθανάσιος Πούλιος με αρχιμάστορα τον Νικόλαο Αναγνώστη Π. Τζιούφα από το Δίλοφο.
Ακολουθούμε το μονοπάτι που κινείται
παράλληλα με τον Παλιομάγερο και λίγο
πριν φτάσουμε στον ασφαλτόδρομο που
συνδέει το χωριό Καλλονή (παλιό Λούντζι) με το Δασύλλιο (παλιό Μαγέρη)
αντικρίζουμε το γεφύρι της Μαέρης ή
Παλιομάγερου ή Δασυλλίου. Είναι μονότοξο με μήκος 23 μ., πλάτος 3 μ., ύψος
7 μ. και άνοιγμα τόξου 12,50 μ. Κατασκευάστηκε το 1910 με την οικονομική
συνδρομή των ξενιτεμένων Δασυλλιωτών στην Αμερική και των κατοίκων. Ο
κάλφας Γεώργιος Τζιούφας από το Δίλοφο, όπως γράφει ο αείμνηστος Βασίλειος
Παπανικολάου στα απομνημονεύματά
του, «εξεπόνησε και εχάραξε αμισθί το
σχέδιον της λιθίνης τοξοειδούς γεφύρας
επί του ποταμού Παλιομαγείρου». Το

έργο εκτέλεσαν οι Πενταλοφίτες εργολάβοι αδελφοί Ευάγγελος και Νικόλαος
Μπαμπαλή και στοίχισε 75 χρυσές τουρκικές λίρες.
Διανυκτερεύσαμε στα Γρεβενά και το
πρωί της επόμενης μέρας, πριν ξεκινήσουμε την γεφυρότσαρκα επισκεφθήκαμε
ένα πανέμορφο χωριό, όνομα και πράμα,
την Καλλονή με τους δυο μόνιμους κατοίκους τον χειμώνα. Χάρμα οφθαλμών
με εντυπωσιακά πετρόκτιστα σπίτια και
περίτεχνες βρύσες μέσα σε οργιώδη βλάστηση.
Αφετηρία της σημερινής μας διαδρομής
το Δίλοφο (παλιό Λιμπόχοβο) στα 970
μ., λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω, στο δρόμο
για τον Πεντάλοφο. Βαδίζουμε στη ράχη
Μπουργιάνη, περνάμε κάτω από την κορυφή Σπλήνα στα 1275 μ. και εισερχόμαστε σε ένα παραμυθένιο μεικτό δάσος, το
Ρουμάνι, όπου κυριαρχούν οι αιωνόβιες
καστανιές. Ξεδιψάμε στην βρύση Σκηπς
(Στους κήπους) δίπλα σ’ ένα νεότευκτο

Το νεότευκτο γεφύρι στη θέση Σκηπς Πενταλόφου (Ρουμάνι).
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Γεφύρι Ντέρη.
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Γεφύρι Σβόλιανης.
πέτρινο γεφύρι και ανηφορίζουμε στον
ιστορικό Πεντάλοφο, τον παραδοσιακό
οικισμό με τα 500 καλοδιατηρημένα διώροφα και τριώροφα πετρόκτιστα σπίτια,
σημαντικό πέρασμα από την δυτική Μακεδονία προς την Ήπειρο.
Το κατηφορικό πλέον μονοπάτι μας οδηγεί στο το πρώτο γεφύρι που συναντά
η Πραμόριτσα από το ξεκίνημά της. Είναι το δίτοξο γεφύρι του Ντέρη, ενός
Πενταλοφίτη που διατηρούσε νερόμυλο
στην περιοχή. Συνεχίζουμε παράλληλα με
την Πραμόριτσα, διασχίζουμε τον ασφαλτόδρομο που συνδέει τον Πεντάλοφο με
το Τσοτύλι και ανηφορίζουμε προς την
όμορφη Αγία Σωτήρα (παλιά Σβόλιανη).
Αμέσως μετά ακολουθούμε το λιθόστρωτο σε πολλά σημεία μονοπάτι που μας
οδηγεί στο δίτοξο γεφύρι της Σβόλιανης. Το μεγάλο του τόξο, στην αριστερή
όχθη, έχει στερεωθεί στον σχεδόν κάθετο
16

βράχο και μοιάζει να αποτελεί φυσική
του συνέχεια. Κτίστηκε το 1851 με ενέργειες του Παπα-Νικηφόρου Ξενόπουλου
και έχει μήκος 25 μ. και ύψος 8.50 μ..
Ένας από τους μαστόρους ήταν ο Γεώργιος Αντωνόπουλος από τη Σβόλιανη.
Κατά την επιστροφή μας αφού επισκεφτήκαμε την παρακείμενη πλην στεγνή
πλέον «Βρύση του Βλάχου» καταλήξαμε στην ωραία πλατεία «Λότζια» του
Πενταλόφου για τα περαιτέρω. Πλησίαζε
γαρ η θλιβερή ώρα της επιστροφής… αλλά
έπεται και συνέχεια.
* Τα στοιχεία για τα Πέτρινα Γεφύρια του
Βοΐου είναι από το εξαιρετικό βιβλίο «Μακεδονικά Γεφύρια» του τοπογράφου μηχανικού και παλιού μέλους του ΣΕΟ Γεώργιου Τσότσου.
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Το Γεφύρι της Σβόλιανης.
17
(φωτ. Α. Γιαννικόπουλος)

Κούλουμα με σταυρωτά
βουνά και φακές
Eγκλουβής
Κείμενο - Φωτογραφίες:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ
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Γ

ύρω στις 10:30 το πρωί, το μονότονο
σκηνικό της Εγνατίας Οδού διαλύθηκε από μια μαγική εικόνα. Ήταν
το κατάχιονο Μέτσοβο που έλαμπε κάτω
από έναν εκτυφλωτικό ήλιο, τριγυρισμένο από τον παγωμένο διάκοσμο του Λάκμου, της Τύμφης, του Σμόλικα και των
άλλων κορυφών του ηπειρώτικου ανάγλυφου, σε ένα σκηνικό βγαλμένο λες από
παραμύθι. Η καινούργια Ιόνια Οδός δεν
είχε να προσθέσει τίποτε εκτός από την
ταχύτητα προσέγγισης στην κωμόπολη
της Φιλιππιάδας, κομβικό σημείο, βορειοανατολικά της Πρέβεζας, δυτικά της Άρτας, νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων και
βορειοδυτικά της Αμφιλοχίας.
Το μπέρδεμα στις πινακίδες και στις διασταυρώσεις, οδήγησε σε μία μίνι περιπλάνηση στο τοπικό οδικό δίκτυο και σε
επαρχιακούς δρόμους, στρωμένους με τα
κουφάρια των άτυχων ζωντανών που είχαν την, εξίσου ατυχή, έμπνευση να τους
διασχίσουν. Ο παράξενος συνδυασμός
του Αμβρακικού κόλπου από τη μια μεριά και της τεράστιας νατοϊκής βάσης

του Άκτιου από την άλλη, σε συνοδεύει
ως την υποθαλάσσια σήραγγα που αν και
σύντομη, γέννησε σε κάποιους αισθήματα κλειστοφοβίας ενώ οι πιο επιρρεπείς
σε σενάρια καταστροφής έψαχναν για τυχόν διαρροές στα τοιχώματά της.
Όλα αυτά όμως ξεχάστηκαν μόλις έκανε
την εμφάνισή του ο όγκος της Λευκάδας, του πιο στεριανού νησιού της χώρας. Εβδομήντα μέτρα τη χωρίζουν από
τον ηπειρωτικό κορμό και την απέναντι
Αιτωλοακαρνανία. Τα καλύπτει η πλωτή
σιδερένια γέφυρα που κατασκευάσθηκε
το 1986 και που ευτυχώς εξελίχτηκε, από
το παλιό σύστημα της διαπεραίωσης με
κάτι σιδερένιες παντόφλες που γέμιζαν
με οχήματα και επιβάτες και τις έσερναν
αλυσίδες, στη σημερινή της μορφή.
Η γραφική εικόνα της εισόδου ολοκληρώθηκε με τις πάπιες, τους κορμοράνους
και τους τσικνιάδες, που λιάζονταν αμέριμνοι και αδιάφοροι από την ανθρώπινη
παρουσία. Ευτυχώς οι σκέψεις για κατασκευή υποθαλάσσιας σήραγγας που θα
ενώνει την Λευκάδα με την Αιτωλοακαρ-

Ο μικρός καταρράκτης του Δημοσάρη. (αριστερά)
Αντιμέτωποι με τον ορμητικό χείμαρρο του Δημοσάρη.
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νανία, έμειναν μόνο στα χαρτιά και στη
φαντασία ακαλαίσθητων τεχνοκρατών.
Η πρωτεύουσα πόλη σε υποδέχεται αμέσως μετά. Τρεις φορές άλλαξε θέση από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μετά την
αρχαία Νήρικο και τη μεσαιωνική Αγία
Μαύρα, με το ομώνυμο κάστρο της, οι
ενετοί κατακτητές και ο άρχοντάς τους
Φραγκίσκος Μοροζίνι τη μετέφεραν στην
τωρινή της θέση. Κτισμένη στα πρότυπα
των ενετικών μεσαιωνικών πόλεων δείχνει την αμυντική της φιλοσοφία από τη
μια και την έμφαση στην οικονομική και
κοινωνική ζωή από την άλλη.
Εκείνο όμως που κλέβει την παράσταση,
μόλις φτάσεις στη Λευκάδα, είναι η τεράστια μαρίνα της. Κατασκευασμένη στην
ανατολική παραλία του νησιού, κυριολεκτικά στην αγκαλιά της πρωτεύουσας
και δίπλα στο κυρίως λιμάνι, αποτελεί
μια ξεχωριστή πόλη μέσα στην ίδια την
πόλη. Πράγμα φυσιολογικό αν σκεφτείς
ότι αντιστοιχεί με μια χερσαία έκταση
70.000 τ.μ. Εδώ ελλιμενίζονται, σε ξηρά
και θάλασσα, πάνω από χίλια σκάφη διαφόρων μεγεθών και εκτοπισμάτων ενώ
το εύρος των ιδιοκτητών τους ποικίλει
από νυν και τέως πλούσιους ημεδαπούς
έως τους νυν και αεί πλούσιους αλλοδαπούς, με τα απίθανα μηχανοκίνητα
θηρία τους, μερικά εκ των οποίων μεταφέρονται, το θέρος, μέχρι τις εξωτικές
θάλασσες της Καραϊβικής.
Ο αστραφτερός κόσμος των σκαφάτων
σβήνει 20 χιλιόμετρα παρακάτω. Εκεί, ευτυχώς, αρχίζει ένας άλλος κόσμος. Φυσικός, σμιλεμένος εδώ και χιλιάδες χρόνια
στον πράσινο καμβά της μητέρας φύσης.
Είναι ένας όμορφος κόσμος, πολύχρωμος και πολύβουος, με τις πορτοκαλοκίτρινες πινελιές από τις φορτωμένες λεμονιές και νεραντζιές, τους βουκολικούς
ήχους των εριφίων, τα τραγούδια των
πουλιών και τη βουή των καταρρακτών
του Δημοσάρη να ακούγεται κάπου στο
βάθος. Το μικρό φαράγγι και οι καταρράκτες του είναι μια αληθινή ευλογία
για τον τόπο. Τέσσερα χιλιόμετρα, μόνο,
μακριά από τις παραλίες του κοσμοπολίτικου Νυδρίου, θυμίζουν περισσότερο
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ηπειρωτική ενδοχώρα και λιγότερο νησί.
Με τον ανοιξιάτικο καιρό για σύμμαχο και το λαμπερό ήλιο να παίζει με τα
χρυσοκίτρινα χρώματα των πλατανόφυλλων μέσα στην πράσινη ζούγκλα, η μιας
ώρας πεζοπορία ήταν απλά απολαυστική.
Κάπως έτσι φτάνεις στις Ρονιές και τον
πρώτο και μικρότερο καταρράκτη με τη
λιμνούλα του. Ο μεγάλος του αδελφός
κρύβεται λίγο μετά, πίσω από μια εντυπωσιακή βράχινη αψίδα. Είναι 15 μέτρα
ψηλός, πανέμορφος και φουριόζος καθώς στέλνει ορμητικά τα νερά του στους
χείμαρρους και τα ρέματα της περιοχής,
πριν αυτά διασχίσουν τον κάμπο και καταλήξουν στη θάλασσα.
Το πιο γνωστό τέκνο της Λευκάδας, ο
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, γοητευμένος
από τον εντυπωσιακό Δημοσάρη έγραψε
στα Άπαντά του:
«Δέντρο πως κείτεσαι νεκρό στην άκρη του
γιαλού μου / ποιο χέρι σε ξερίζωσε, ποια δύναμη σε πήρε / από τη ράχη του βουνού και
σ΄ έφερε στο κύμα…
Κατέβαινε ολοφούσκωτος προχθές ο Δημοσάρης / μουγκρίζοντας στο διάβα του, σα να
ζητούσε μάχη..»
Το γαλαζοπράσινο διάλειμμα του Δημοσάρη τελείωσε δύο ώρες και εννέα χιλιόμετρα μετά, στο Νυδρί, όπου λάμβανε

Ο μεγάλος καταρράκτης του Δημοσάρη.
Κατάφορτες λεμονιές.
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χώρα ένα σουρεάλ καρναβαλικό σόου, με
χρυσοποίκιλτους Φαραώ, αγριεμένους
ερυθρόδερμους και ογκώδεις διαστημάνθρωπους, φορτωμένοι όλοι σε ελκυστήρες αγροτικών μηχανημάτων. Τελικά στη
ζωή ποτέ δεν πρέπει να λες ότι τα έχεις
δει όλα...
Το ενδιαφέρον με το όνομα της Λευκάδας δεν είναι τόσο το ότι προέρχεται από
τα άσπρα βράχια του ακρωτηρίου Λευκάτα όσο η παράδοση που το ακολουθεί. Η
αθάνατη ελληνική μυθολογία θέλει όσους
και όσες πηδούσαν από τα βράχια του να
απαλλάσσονται αυτόματα από τον έρωτά
τους, με πρώτη διδάξασα τη θεά Αφροδίτη που για να απαλλαγεί από τον έρωτά
της για τον Άδωνι, πήδηξε στα νερά του
Ιόνιου από τον Λευκάτα. Στην ελεύθερη
πτώση που χάραξε, την ακολούθησαν
αργότερα ο Κέφαλος που τον είχε τρελάνει το πάθος του για τον Πτερέλα και οι
ποιητές Νικόστρατος και Χαρίνος. Όμως
ο μύθος που πραγματικά συγκίνησε και
ενέπνευσε καλλιτέχνες ανά τους αιώνες,
είναι αυτός που θέλει την ποιήτρια Σαπφώ από την Λέσβο να πηδάει από τον
βράχο για χάρη του Φάωνα. Έτσι αργότερα οι ερωτιάρηδες Ενετοί ονόμασαν το
ακρωτήριο του Λευκάτα, ακρωτήριο της
Σαπφούς ενώ ο απλός λαός «Πήδημα της

Από το καρναβάλι Νυδρίου.
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Κυράς». Νεότερες αναφορές για παρόμοιες απέλπιδες προσπάθειες δεν υπάρχουν.
Πάντως το σίγουρο είναι πως μετά από
τέτοια άλματα δεν υπήρχε περίπτωση να
μην απαλλαγείς από ερωτικούς νταλκάδες. Διότι πρώτον το πιο πιθανό θα ήταν
να δεις τα φύκια ανάποδα και δεύτερον,
στην απίθανη περίπτωση επιβίωσης και
μετά από τέτοια τρομάρα, το τελευταίο
που θα σε απασχολούσε θα ήταν η πάλαι
ποτέ καψούρα σου. Το μόνο βέβαιο είναι
ότι και στις δύο περιπτώσεις, αυτό που
θα έμενε τελικά θα ήταν η χαρακτηριστική οσμή της μέντας…
Λίγα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νυδρίου βρίσκεται η Εγκλουβή, αφετηρία
για τη γνωριμία με τον ορεινό όγκο του
νησιού. Το όνομά της οφείλεται, προφανώς, στο ότι είναι εγκλωβισμένη ανάμεσα
στους ορεινούς όγκους Πύργου και Ελάτης (στα νότια), τον άι Λια (στα βόρεια),
τα υψώματα Σελάκια (στα ανατολικά) και
το ύψωμα του οροπεδίου του Άγιου Δονάτου (στα δυτικά). Το μκρό και αθέατο
αυτό χωριό θα ήταν άγνωστο, όπως χιλιάδες άλλα χωριουδάκια της ορεινής Ελλάδας, αν δεν είχε γίνει διάσημο για τα
χωραφάκια του όπου καλλιεργείται ένας
ψιλός, ανοιχτόχρωμος, λεπτόφλουδος
και, πάνω απ’ όλα, αμετάλλακτος σπόρος. Είναι η περίφημη φακή Εγκλουβής,
μια σπάνια γκουρμεδιά. Για τη βελούδινη αφή και την ιδιαίτερη, από τα αρώματα της λευκαδίτικης πέτρας, γεύση
της συνδυασμένη με τριανταφυλλόξιδο,
παγκόσμιοι σεφ διαρρηγνύουν τα ιμάτιά
τους. Αν σε όλα αυτά προσθέσεις και την
εξαιρετικά περιορισμένη παραγωγή της,
καταλαβαίνεις γιατί η τιμή εκτοξεύεται
στα 16-18 € το κιλό. Εννοείται, φυσικά,
ότι θα πρέπει πρώτα να τη βρεις και ότι
θα είναι η γνήσια και όχι η μεταλλαγμένη απομίμηση της φακής made in
Canada... Μισή ώρα ανηφόρας σε οδηγεί από τα 760 μέτρα της Εγκλουβής στα
900 μέτρα και στο εκκλησάκι του Άγιου
Δονάτου, τρίτου επίσκοπου Λευκάδας
που μαρτύρησε κατά τους διωγμούς των
Χριστιανών από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Διοκλητιανό. Τριγύρω βρίσκονται
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Εγκλουβή.
Το εκκλησάκι του Αγίου Δονάτου με τα πηγάδια πόσιμου νερού στο ομώνυμο οροπέδιο.
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Οι "βόλτοι" στο οροπέδιο του Αγίου Δονάτου.
διάσπαρτες, κάποιες παράξενες πέτρινες
κατασκευές. Είναι οι «βόλτοι», θολωτές
καλύβες, που χρησίμευαν για την αποθήκευση μεταξύ άλλων και της περιβόητης φακής. Στην απέναντι κορυφή του
Μεγάλου Όρους, στα 1.012 μέτρα, μια
τεράστια εγκατάσταση ραντάρ κλέβει το
βλέμμα. Είναι το ηλεκτρονικό μάτι της
4ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης της Πολεμικής Αεροπορίας.
Απέναντί της ακριβώς βρίσκεται ο Προφήτης Ηλίας. Εκεί φτάνεις μετά από μία
ατελείωτη τσιμεντένια ανηφόρα, ιδανική
για να σου τσακίσει τα πόδια. Από την
κορυφή των 1.037 μέτρων μπορείς να
απολαύσεις το νησιωτικό πανόραμα της
Λευκάδας, του Σκορπιού και του Μεγανησιού σε όλο τους το μεγαλείο. Αρκεί βέβαια να σε ευνοεί και ο καιρός αφού, ως
γνωστόν, τα νησιά του Ιουνίου πνίγονται
στην υγρασία. Ένα υποτυπώδες μονοπάτι
σε κατεβάζει λίγο χαμηλότερα, στον Αμμόκαμπο, μια μεγάλη έκταση που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αμμοχάλικου,
26

για τις ανάγκες οδοποιίας της Λευκάδας
(και όχι μόνο). Αφήνοντας πίσω αυτό το
σεληνιακό τοπίο μπαίνεις στο δρόμο για το
ημιορεινό χωριό Χορτάτα. Χαρακτηρισμένο ως προστατευόμενο τμήμα του δικτύου
NATURA 2000 είναι μια πανέμορφη περιοχή, πνιγμένη στο πράσινο και διάσημη για τα ηλιοβασιλέματά της. Δυστυχώς
όμως ήταν έξω από την πορεία ανάβασης
για την ψηλότερη κορυφή του νησιού,
τα Σταυρωτά. Τρεις ώρες πεζοπορίας σε
χωματόδρομους και ήπιες πλαγιές θα σε
φέρουν στα 1.182 μέτρα τους. Εδώ, υποτίθεται ότι θα έχεις τη φανταστική θέα στον
κόλπο της Βασιλικής. Εκτός αν η άπνοια
και η υγρασία έχουν άλλη γνώμη. Όπως
και είχαν. Αν τώρα προσθέσεις και ολίγη
γκαντεμιά θα καταλάβεις γιατί ένα καταραμένο σύννεφο κατσικώθηκε ακριβώς
από κάτω. Η κατάβαση έγινε από τα ίδια
με μικρές μόνο παρακάμψεις για συντόμευση της επιστροφής, κάτι που όμως δεν
εμπόδισε το κοντέρ να γράψει, τελικά, 26
χιλιόμετρα και εννέα ώρες. Νύχτα φτάΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στην κορυφή Σταυρωτά.
Κατηφορίζοντας από τον προφήτη Ηλία.
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Γεφυράκι στο φαράγγι της
Μέλισσας.
Στο φαράγγι της Μέλισσας.
σαμε στο Νυδρί όπου, ευτυχώς, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις είχαν τελειώσει,
η δε κούραση της ημέρας εξαφανίστηκε
κάτω από τα παχιά παπλώματα του ξενοδοχείου, με την αμέριστη συμπαράσταση
του αξεπέραστου λευκαδίτικου σαλαμιού
και του μυρωδάτου μπρούσκου Βερτζαμί.
Το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση
στεκόταν αγέρωχο στην είσοδο του Νυδρίου. Ένας φόρος τιμής στον έλληνα
μεγιστάνα που με το Σκορπιό του έκανε
παγκόσμια γνωστή την παγκόσμια άγνωστη πινέζα της Λευκάδας. Έτσι όπως το
κοιτούσα, κατά την αναχώρηση, μου
φάνηκε ότι το βλέμμα του ήταν βυθισμένο στη θλίψη. Ίσως γιατί η ιστορία έχει
γράψει πως η λάμψη του θρύλου αυτού
του κιμπάρη ανθρώπου αλλά και μάγκα,
έσβησε κάτω από τη σκιά αποτυχημένων
απογόνων και Ρώσων ολιγαρχών. Δέκα
χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, ανάμεσα στα χωριά Κάβαλος και Απόλπαινα,
χωμένο μέσα στα καταπράσινα σωθικά
του νησιού, βρίσκεται το φαράγγι της
Μέλισσας. Αν το δεις από ψηλά το φαράγγι, μοιάζει σαν βαθιά μαχαιριά στη
γη της βόρειας Λευκάδας. Τα νερά του
χειμάρρου που σε συνοδεύουν στην Απεταστή και το Κακό Λαγκάδι, τις δύο μαγικές διαδρομές του φαραγγιού, μαρτυρούν
τη μάχη χιλιάδων χρόνων με την πέτρα
που αντιστάθηκε και πάλεψε μαζί του.
Δεν άντεξε όμως. Το παντοδύναμο υγρό
στοιχείο νίκησε και την υπέταξε με την
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ορμή του. Άνοιξε το δρόμο για να περάσει και να συνεχίσει την πορεία του μέχρι να ενωθεί με τον Βάρδα της Απόλπαινας, τον ξεροπόταμο της Λευκάδας. Έτσι
δημιουργήθηκε το πανέμορφο φαράγγι.
Νερόμυλοι, ξύλινα γεφύρια και οργιώδης
βλάστηση ολοκληρώνουν το απίστευτο
σκηνικό, σε δύο ώρες χαλάρωσης και ξεκούρασης σώματος και ψυχής. Κανονική
ψυχοθεραπεία δηλαδή. Το φαράγγι της
Μέλισσας ήταν το καλύτερο κατευόδιο
της Λευκάδας ενώ το ιδανικό φινάλε στο
τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας παίχθηκε στα όμορφα ταβερνάκια, με τα τσίπουρα να υψώνονται πάνω από ταραμάδες
και ριζότι και τους αραγμένους κορμοράνους να μας αποχαιρετάνε με ανοιγμένες
τις φτερούγες τους ενώ ο βασιλιάς ήλιος
έδυε στα βάθη των Επτανήσων.
Η πρώιμη άνοιξη του Ιονίου τελείωσε
155 χιλιόμετρα βορειότερα, στον τρομερό όγκο της Ηπείρου όπου ο στρατηγός
χειμώνας έδειξε, για μια ακόμη φορά, τα
λευκά παγωμένα του γαλόνια. Η Θεσσαλονίκη, μας υποδέχτηκε όπως μας αποχαιρέτισε, μουντή και κατσούφα. Δεν είχε
όμως σημασία. Γιατί το μυαλό ήδη ταξίδευε σε μέρη άλλα, σε χρυσές παραλίες
και κατάλευκα μάρμαρα, στον τόπο που
λατρεύτηκε η θεά Δήμητρα και λατρεύεται η Παναγιά η Καταπολιανή, σε μία ντίβα που λιάζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια
καταμεσής του Αρχιπελάγους. Η Πάρος,
μας περίμενε το Πάσχα του 2018.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ Σ.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις ορειβατικές και αναρριχητικές δραστηριότητες του Σ.Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές, που είναι δημοσιευμένες στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 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 ασφάλεια 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 εφόδια, ανυπακοή
κλπ.)
• Οι ώρες πορείας (Ω.Π.) που αναγράφονται, αναφέρονται σε ομαλές καιρικές συνθήκες και σε
συνήθη κατάσταση βουνού για τη συγκεκριμένη εποχή.
ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΥΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ
01-04-18

ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
ΠΑΣΧΑ
ΑΠΟ
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06-04-18
ΩΣ
ΤΡΙΤΗ
10-04-18

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-4-18

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-04-18

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-04-18

ΟΛΥΜΠΟΣ/Σκούρτα
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γκορτσιά (1.100 μ.) - Ανάθεμα κορυφή Σκούρτα (2.476 μ.).
Υ.Δ.: +-2.011 μ.
ώρες πορείας: 7-8, Β.Δ.: 3.
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Γκορτσιά (1.100 μ.) Πετρόστρουγκα (2.476 μ.).
Υ.Δ.: +-1.429 μ.
ώρες πορείας: 5-6, Β.Δ.: 2.

ΠΑΡΟΣ
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Σκουτέλης
Πάρης
✪ Γρηγοριάδης
Γρηγόρης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΒΟΡΑΣ/ Πέτερνικ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Προμάχους (540 μ.),
Πέτερνικ (1.758 μ.).
Απόστ.: 19,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.380 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουλτούκης
Σπύρος

ΜΕΝΟΙΚΙΟ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χιονοχώρι (690 μ.),
Κορυφή Μαυρομάτα (1.963 μ.).
Απόστ.: 28,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.655 μ.
ώρες πορείας: 9, Β.Δ.: 2-3.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ουσταμπασίδης
Αλέξανδρος
✪ Κούγκας
Γιώργος

ΠΙΝΟΒΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Θηριόπετρα (290 μ.),
κορυφή Κορφούλα (2.150 μ.).
Απόστ.: 24,0 χλμ., Υ.Δ.: +-2.699 μ.
ώρες πορείας: 9-10, Β.Δ.: 3.
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Θηριόπετρα (290 μ.),
Κεραυνοκορφή (928 μ.).
Απόστ.: 11,0 χλμ., Υ.Δ.: +-854 μ.
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Τσακιρίδης
Σάββας
✪ Καϊμάκης
Μιχάλης
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ΤΡΙΤΗ
01-05-18

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΣΕΟ
…και ανάβαση από την εκκλησία της Αγ.
Παρασκευής (568 μ.) του Χορτιάτη στο
καταφύγιο του ΣΕΟ (1.000 μ.).
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 4.3 χλμ., Υ.Δ.: +500,-63 μ.
ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1.

ΚΥΡΙΑΚΗ
06-05-18

ΒΕΡΜΙΟ
Από Ξηρολίβαδο (1.200 μ.)
Σέλι (1.728 μ.).
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 16,5 χλμ., Υ.Δ.: +925,-629 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2.

ΚΥΡΙΑΚΗ
13-5-18

ΑΓΚΙΣΤΡΟ
Από Άγκιστρο (314 μ.),
κορυφή Τσιγκέλι (1.345 μ.).
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η Δ Ι ΑΔ Ρ Ο Μ Η
Απόστ.: 16,5 χλμ., Υ.Δ.: +925,-629 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 2.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αλέξανδρος
Ουσταμπασίδης
✪ Σωτήρης
Μουσλόπουλος

ΠΙΕΡΙΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Μηλιά (1.000 μ.), Πέντε Πύργοι
(1.705 μ.), Χτένι(1.786 μ.),
Τούφα Καραγιώργη (1.959 μ.)
ΚΥΚΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Απόστ.: 20,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.245,-986 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 2-3.
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Άνω Μηλιά (1.000 μ.),
Πέντε Πύργοι (1.705 μ.),
Απόστ.: 9,0 χλμ., Υ.Δ.: +743,-60 μ.
ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αντώνης
Αθανασιάδης
✪ Τσάλη
Σίσσυ

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-05-18

ΣΑΒΒΑΤΟ
26-05-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
27-05-18
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ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Μπατζάκης
✪ Κώστας
Ζήκου

Διήμερο στο ΓΡΑΜΟ
Με αναβάσεις στο Κάμενικ (2.042 μ.), και
ΑΡΧΗΓΟΣ:
τον Κλέφτη (1.847 μ.).
✪ Δ.Σ.

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ /ιουνιοσ 2018

ΤΡΙΤΗ
03-06-18

ΜΠΕΛΕΣ
Από οχυρό Ιστίμπεη (1.304 μ.) – κορυφή
Καλαμπάκα (Ράντομιρ) (2.030 μ.).
Απόστ.: 25,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.173 μ.
ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 3.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δημήτρης
Κουλιούφας
✪ Γρηγόρης
Γρηγοριάδης

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-06-18

ΒΟΡΑΣ
Από Νότια (594 μ.)
κορυφή Δοκάρι (2.113 μ.).
Απόστ.: 19,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.883 μ.
ώρες πορείας: 9, Β.Δ.: 3.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Παναγιώτης
Κυριακόπουλος
✪ Σπύρος
Κουλτούκης

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-06-18

ΣΑΒΒΑΤΟ
23-06-18
ΚΥΡΙΑΚΗ
24-06-18

ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΑ
«Ο δρόμος του νερού»
Από Καβάλα (3 μ.)
Παλιά Καβάλα (355 μ.).
Διασταύρωση Ζυγού (485 μ.)
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Απόστ.: 18,0 χλμ., Υ.Δ.: +918, -786 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 1.

Διήμερο στο ΛΑΚΜΟ
Με αναβάσεις στην Τσουκαρέλα (2.294
μ.) και το Δοκίμι (1.974 μ.).

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θανάσης
Μπαλτατζής
✪ Γιάννης
Σιώπης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).
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ΤΡΙΤΗ
01-07-18

ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ
«Το αριστοτέλειο μονοπάτι»
Από Στάγειρα (751 μ.). στην Ολυμπιάδα
(0 μ.).
Απόστ.: 17,0 χλμ., Υ.Δ.: +381, -923 μ.
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 1-2.
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
…και μπάνιο στην Ολυμπιάδα.

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-07-18

ΚΙΣΣΑΒΟΣ
Από το Κόκκινο Νερό (1 μ.)
στους καταρράκτες της Καλυψώς (702 μ.).
Απόστ.: 16,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.221 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1-2.
…και μπάνιο στους καταρράκτες

ΠΕΜΠΤΗ
12-07-18
ΤΡΙΤΗ
24-07-18

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-07-18
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13 μέρες στη ΓΕΩΡΓΙΑ
Με ανάβαση στο Κάσμπεκ (5.047 μ.).
(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα).

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΤΕΜΠΗ
Από τον Άνω Σταυρό (90 μ.)
στο Σουγλιανούδι (738 μ.),
κάστρο Ρεντίνας (76 μ.), Ρεντίνα (40 μ.)
Απόστ.: 14,0 χλμ., Υ.Δ.: +898, -935 μ.
ώρες πορείας: 6, Β.Δ.: 1.
ΔΙΑΣΧΙΣΗ
…και μπάνιο στον Σταυρό.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Νίκος
Παπαδόπουλος
✪ Νίκη
Κακουλίδου

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ανέστης
Γιαννικόπουλος
✪ Μιχάλης
Καϊμάκης

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Θόδωρος
Φρούτης
✪ Κώστας
Μάρκου

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΑΠΟ
ΠΕΜΠΤΗ
12-07-18
ΩΣ
ΤΡΙΤΗ
24-07-18

13 μέρες στη ΓΕΩΡΓΙΑ
Με ανάβαση στο Κάσμπεκ (5.047 μ.)

ΑΠΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
25-08-18
ΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
02-09-18

ΣΑΜΟΣ
9 μέρες Trekking
στο νησί του Πυθαγόρα

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα.
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ενιαιο συστημα καθορισμου βαθμου δυσκολιασ διαδρομων
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(φωτ. Ε. Βαχαρίδου)

Νοχτάρια
38
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Η Βλαχόστρατα
ΚΕΙΜΕΝΟ : Ανέστης Γιαννικόπουλος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : Ελένη Βαχαρίδου
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Ο

ι νοτιότερες Άλπεις της Ευρώπης
είναι οι ελληνικές. Η λέξη Άλπεις
προέρχεται από την ινδοευρωπαϊκή
albhos που σημαίνει λευκός, υπόλευκος
(αλφός στα αρχαία ελληνικά). Εξ’ ου και
οι ιατρικοί όροι αλμπινισμός ή αλφισμός
που είναι η λευκοπάθεια. Άλπεις επομένως θα πει «Λευκά όρη». Οι ελληνικές
Άλπεις διατρέχουν τη ραχοκοκαλιά της
ηπειρωτικής Ελλάδας από βορά προς
νότο και είναι γνωστότερες ως οροσειρά
της Πίνδου. Η λέξη Πίνδος με τη σειρά της προέρχεται από την πελασγική
πουνδ ή φουνδ που σημαίνει απέραντη, ατέλειωτη. Δηλαδή «απέραντα
Λευκά Όρη».
Η οροσειρά της Πίνδου, από την αρχαιότητα ακόμη, χώριζε στα δυο την Ελλάδα γεωγραφικά, κλιματικά, αλλά και πολιτισμικά. Στα δυτικά, με πολλές βροχές
και υγρό κλίμα, κατοικούσαν οι λαοί της
Ηπείρου ενώ στα ανατολικά, με πιο ήπιο
και ξηρό κλίμα, οι Μακεδόνες και οι Θεσσαλοί. Επιπλέον αποτελούσε το πλέον
δύσβατο φυσικό τείχος ανάμεσα στα ελ-

ληνικά βασίλεια της Ηπείρου από τη μια
και της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας
από την άλλη. Οι στρατιές που καλούνταν
να υπερκεράσουν αυτό το ανυπέρβλητο
σχεδόν φυσικό ανάχωμα, είχαν τέσσερις
δύσκολες επιλογές που αποτελούσαν και
τις κύριες οδικές αρτηρίες ανάμεσα στη
Θεσσαλία και το Ιόνιο πέλαγος. Οι οδοί
αυτοί ονομάστηκαν γενικότερα «στράτες» από τη λέξη στρατός, επειδή κατά
κύριο λόγο φτιάχτηκαν για τη μετακίνηση των στρατευμάτων. Οι δυο από αυτές
τις στράτες ξεκινούσαν από την κωμόπολη Πύλη ή αλλιώς Πόρτα ή Παζάρ που
βρίσκεται στα ριζά του Κόζιακα και του
Ίταμου.
Η πρώτη, η λεγόμενη και «στράτα της
Ελάτης», ξεκινούσε από την Πύλη, διερχόταν από τον Άγιο Προκόπιο (Ζιόλι),
τους Καλόγηρους, την Ελάτη (Τίρνα), το
γεφύρι Χατζηπέτρου, το Νεραϊδοχώρι
(Βέτερνικ), την Πύρρα, τον Αγ. Νικόλαο
(Καμνάι), τη Μεσοχώρα (Βιτσίτσα), διέσχιζε τον Ασπροπόταμο (Άνω Αχελώο)
και μετά τον Αετό (Ντοβρόι), τη Λαφίνα

Το μονοπάτι Β20, κομμάτι της βλαχόστρατας της Αργιθέας.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στη Βλαχόστρατα της Αργιθέας.
(Σκλίβενο), τα Θεοδώριανα και το Βουλγαρέλι κατέληγε στην Άρτα.
Η δεύτερη, η «στράτα της Μεσοχώρας», ξεκινούσε επίσης από την Πύλη,
περνούσε από τις Λογγιές, την Κάτω,
Μέση και Άνω Παλιοκαρυά, το Βαθύρρεμα, το Καψάλι, τη Μεσοχώρα και από
εκεί συνέχιζε ως την Άρτα, στα χνάρια
της στράτας της Ελάτης.
Η τρίτη, η «στράτα της Αργιθέας», ξεκινούσε από το Μουζάκι και μέσω της
Αργιθέας και του γεφυριού του Κοράκου
κατέληγε στα Μηλιανά.
Τέλος η τέταρτη, η «στράτα του Δροσάτου», ξεκινούσε επίσης από το Μουζάκι και μέσω του Δροσάτου διέσχιζε τον
Ασπροπόταμο, στο γεφύρι του Κοράκου,
κατέληγε στα Μηλιανά.
Πριν από πάρα πολλά χρόνια, στη δύση
του ελληνιστικού κόσμου, μια νέα δύναμη, άγρια και άπληστη, έκανε αισθητή
την παρουσία της στη λεκάνη της Μεσογείου. Ήταν οι Ρωμαίοι που εισέβαλαν
ΤΕΥΧΟΣ 186, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

στην Ελλάδα και το 168 π.Χ. κατανίκησαν τους συνασπισμένους Μακεδόνες και Θεσσαλούς στην Πύδνα. Την
επόμενη χρονιά, το 167 π.Χ. ο νικητής,
ύπατος Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος, έλαβε από τη ρωμαϊκή σύγκλητο την εντολή
να παραδώσει όλη την Ήπειρο (που είχε
ήδη καταλάβει 4 χρόνια πριν) σαν λεία
πολέμου στον ρωμαϊκό στρατό, εκδικούμενος την «ύβρη» του βασιλιά Πύρρου
που 100 χρόνια πριν, το 279 π.Χ., είχε
τολμήσει να εκστρατεύσει κατά της Ρώμης. Αυτή η απόφαση της συγκλήτου σήμανε τη γενοκτονία των Ηπειρωτών. Οι
μισθοφόροι λεγεωνάριοι κατέσφαξαν τον
πληθυσμό και όσοι γλύτωσαν το gladius
(δίκοπο κοντό ξίφος των Ρωμαίων λεγεωνάριων), πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα
της Ιταλίας. Εφαρμόστηκε η τακτική της
καμένης γης που οδήγησε σε αφανισμό
έναν ολόκληρο λαό. Η ερήμωση ήταν
πλήρης και χρειάστηκαν αιώνες για να
κατοικηθεί ξανά ο καταστραμμένος τό41

Στην Βλαχόστρατα του Ανθοχωρίου.
Στη θέση Σκαφίδα της βλαχόστρατας της Αργιθέας. (αριστερά)
πος. Πηγές αναφέρουν ότι οι ελάχιστοι
Ηπειρώτες που γλίτωσαν ήταν Μολοσσοί κτηνοτρόφοι, που επειδή η σφαγή
έγινε αργά την άνοιξη, είχαν προλάβει να
ανέβουν με τα κοπάδια τους, στα απρόσιτα για τους Ρωμαίους, ορεινά βοσκοτόπια της Πίνδου. Λέγεται επίσης ότι οι λίγοι ορεσίβιοι Ηπειρώτες που απέμειναν,
εντάχθηκαν αργότερα μαζικά στις λεγεώνες του Καίσαρα, στην αναμέτρησή του
με τον Πομπήιο. Τότε άρχισαν να επικρατούν και τα λατινικά ονόματα στην Ήπειρο, γεγονός που καταδεικνύει την παράλληλη χρήση της λατινικής γλώσσας
στη νέα ρωμαϊκή επαρχία. Εκτός αυτού
οι Ρωμαίοι εγκατέστησαν ένοπλες φρουρές, τις λεγόμενες «οροφυλακές», για τη
φύλαξη των συνόρων και των επικίνδυνων οδικών κόμβων από επιθέσεις, ιδίως
στη Βασιλική οδό του Φιλίππου Β’ της
Μακεδονίας, στη ραχοκοκαλιά της Πίνδου, και την Εγνατία οδό (via Egnatia)
που κατασκεύασαν οι ίδιοι μέσα σε 26
χρόνια (146-120 π. Χ.) για την ταχύτερη
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μετακίνηση των λεγεώνων προς και από
την Ανατολή. Η εκλατίνιση συνεχίστηκε
και μετά τον θάνατο του Θεοδοσίου του
Α’ το 397 μ. Χ., χρονιά κατά την οποία
συντελέστηκε ο διαχωρισμός του Ρωμαϊκού κράτους σε Δυτικό και Ανατολικό.
Επίσημη γλώσσα και των δυο αδελφών
αυτοκρατοριών παρέμεινε η λατινική ως
την εποχή του αυτοκράτορα Ηρακλείου
(αρχές 7ου αι.).
Οι κάτοικοι όμως των απομονωμένων
ορεινών περιοχών της Πίνδου εξακολούθησαν να μιλούν τα παραφθαρμένα λατινικά των λεγεώνων, εμπλουτισμένα με
πολλές αρχαιοελληνικές δωρικές λέξεις.
Αυτοπροσδιορίζονταν ως Αρμάνοι ή Ρεμένιι από την λέξη Romani, λατινόφωνοι
δηλαδή πολίτες της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ή Ρωμανίας. Ήδη
από τα μέσα του 6ου αι. ο Ιωάννης Λυδός
αναφέρεται στην «Περί αρχών της Ρωμαίων
πολιτείας» στους εκλατινισμένους πληθυσμούς Ελλήνων της Ηπείρου, της Δυτικής
Μακεδονίας και ιδίως της Πίνδου:
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Στο γεφύρι της Καμάρας.
«Νόμος αρχαίος ήν, πάντα μεν τα οπωσούν
πραττόμενα παρά τοις επάρχοις, τάχα δε και
παρά ταις άλλαις των αρχών, τοις Ιταλών εκφωνήσθαι ρήμασιν. Ου παραβαθέντος, ως
είρηται, τα της ελαττώσεως προύβαινε, τα δε
περί την Ευρώπην πρατόμενα, πάντα την αρχαιότητα διεφύλαξεν εξ ανάγκης δια το τους
αυτής οικήτορας, καίπερ Έλληνας εκ πλείστου όντας, τη των Ιταλών φθέγγεσθαι φωνή
και μάλιστα τους δημοσιεύοντας…»
Η πρώτη αναφορά του ονόματος «Βλάχοι» γίνεται σε γραπτό του βυζαντινού
χρονογράφου του 10ου -11ου αι. Γεωργίου Κεδρηνού που το 976 μ. Χ. έγραψε
πως εκείνη τη χρονιά ο αδελφός του μετέπειτα τσάρου των Βουλγάρων Σαμουήλ, σκοτώθηκε από «οδίτες Βλάχους» μεταξύ Καστοριάς και Πρεσπών.
«Τούτων δε των τεσσάρων αδελφών Δαβίδ
μεν ευθύς απεβίω αναιρεθείς μέσον Καστορίας και Πρέσπας κατά τας λεγομένας Καλάς
Δρύς παρά τινων Βλάχων οδιτών…».
Όσο νεφελώδης είναι η προέλευση αυ44

τών των ανθρώπων, άλλο τόσο είναι και
η ετυμολογία του ονόματός τους. Κάποιοι
λένε ότι η λέξη «Βλάχος» προέρχεται
από το παλαιογερμανικό Walchen που
προσδιόριζε τους Ρωμαίους των Άλπεων ή τους πληθυσμούς που μιλούσαν τη
λατινική γλώσσα. Από τη ρίζα αυτή προέρχονται και οι λέξεις Wales (η Ουαλία),
Wallis (στην Ελβετία), Wallonia (στο Βέλγιο), Wallachia (στη Ρουμανία), Cornwall
(στην Αγγλία) κ. α.
Μετά την κάθοδο των Σλάβων στα Βαλκάνια και την ηπειρωτική Ελλάδα, και
την κατάλυση της ρωμαϊκής εξουσίας
στην περιοχή, οι διάσπαρτοι λατινόφωνοι πληθυσμοί της Πίνδου έπαψαν πια
να έχουν ως αποστολή τη φύλαξη των
κλεισουρών στις στράτες που οδηγούσαν
από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.
Εξακολούθησαν όμως να χρησιμοποιούν
την «Calea atsea Marea» (τον Μεγάλο
Δρόμο) όπως αποκαλούσαν οι ίδιοι τη
Βασιλική οδό στις μετακινήσεις τους,
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επειδή ασχολούνταν πια κυρίως με την
κτηνοτροφία που απαιτούσε συνεχή εποχική μετακίνηση των κοπαδιών ανάμεσα
στα χειμαδιά του κάμπου και το «ξεκαλοκαίριασμα» στα ορεινά βοσκοτόπια. Ως τα
μέσα Απριλίου κούρευαν τα πρόβατα και
αμέσως μετά του Αγίου Γεωργίου όλο το
τσελιγκάτο με ζώα, γυναίκες και παιδιά, η
φάρα ολάκερη άφηνε τον κάμπο και, καραβάνι, ανηφόριζε για τα ορεινά μαντριά.
Για δέκα και πλέον μέρες κινούνταν στις
λεγόμενες πια Βλαχόστρατες, γεννώντας,
γνέθοντας και τυροκομώντας. Επέστρεφαν δε του Αγ. Δημητρίου κάθε χρόνο στα
χειμαδιά με τον ίδιο τρόπο.
Οι καλοκαιρινές τους όμως ανάγκες, στα
απομονωμένα βοσκοτόπια, τόσο για τη
διάθεση των ευπαθών προϊόντων (τυροκομικά και μάλλινα) όσο και για την προμήθεια των απαραίτητων ειδών πρώτης
ανάγκης (αλεύρι, λάδι, αλάτι, ζυμαρικά
κ.α.), οδήγησαν ορισμένα μέλη, που συνήθως ήταν νεαροί άντρες, να ασχοληθούν με τη διακίνηση των προαναφερθέντων αγαθών στο όνομα του τσελιγκάτου.
Αργότερα οι μεταφορείς αυτοί που γνώριζαν όλα τα μυστικά των μονοπατιών
και τα δύσκολα περάσματα των ποταμιών, ανεξαρτητοποιήθηκαν αποκτώντας δικά τους μουλάρια και γέμισαν τις
βλαχόστρατες με καραβάνια και παζάρια
με προϊόντα. Οι Βλάχοι αυτοί που ήταν
πλέον αγωγιάτες - έμποροι ονομάστηκαν
κιρατζήδες μάλλον από το τουρκικό kiraci που σημαίνει νοικιάζω. Η παραπάνω
αναφορά του Γεωργίου Δενδρηνού για
«Βλάχους οδίτες», που σκότωσαν τον
αδελφό του τσάρου Σαμουήλ, πιστεύω ότι
φωτογραφίζει τους κιρατζήδες οι οποίοι
αποτέλεσαν ιδιαίτερη ομάδα μεταξύ των
Βλάχων και ξεχώριζαν από τους υπόλοιπους ακόμη και στη φορεσιά τους. Ενώ
οι τσέλιγκες φορούσαν κυρίως λευκά ή
υπόλευκα ρούχα, αυτοί ντύνονταν με
μαύρα ρούχα. Οι κιρατζήδες παρέμεναν
οι κύριοι σύνδεσμοι μεταξύ των τοπικών
παζαριών και των τσελιγκάτων καθ’ όλη
τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου,
αλλά κινούνταν περιορισμένα στο πασαλίκι της Ηπείρου.
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Ώσπου το 1718 η συνθήκη του Πασάροβιτς άνοιξε νέες προοπτικές και έδωσε
φτερά στους κιρατζήδες. Όλα ξεκίνησαν
με τον ενετοτουρκικό πόλεμο του 171418 όπου ο αυστριακός πρίγκιπας Ευγένιος της Σαβοΐας συμμάχησε με τους
Ενετούς και κατανίκησε τους Τούρκους
που αναγκάστηκαν να παραδώσουν το
Βελιγράδι στους Αυστριακούς. Αυτό σήμανε ιστορικά την αρχή της υποχώρησης
των Οθωμανών από την Ευρώπη. Στη
συνθήκη του Πασάροβιτς (μιας μικρής
πόλης νότια του Βελιγραδίου) οι Αψβούργοι μεταξύ άλλων επέβαλαν στους
Οθωμανούς και το ελεύθερο εμπόριο σε
ξηρά και θάλασσα μεταξύ των υπηκόων
των δυο αυτοκρατοριών. Αυτή η συνθήκη
οδήγησε στην οικονομική άνθιση και την
πολιτική αφύπνιση των Ελλήνων του ελλαδικού χώρου.
Οι κιρατζήδες εκμεταλλεύτηκαν αμέσως
την ελευθερία κινήσεων που του παρείχε
η συνθήκη του Πασάροβιτς και συνασπισμένοι σε μεγαλύτερες ομάδες, οργάνωσαν καραβάνια που εμπορεύονταν πλέον
προϊόντα σε όλα τα Βαλκάνια, την Αυστροουγγαρία και τη Ρωσία. Από αγωγιάτες που εξυπηρετούσαν τα τσελιγκάτα και
τα παζάρια, βρέθηκαν στις μεγαλουπόλεις
της Ευρώπης και ίδρυσαν εμπορικούς οίκους μέχρι την Σκανδιναβία. Πλούτισαν
και έγιναν ισχυροί παράγοντες της οικονομικής, της κοινωνικής ακόμη και της
πολιτικής ζωής στην κεντρική και την
ανατολική Ευρώπη.
Τελευταία αναλαμπή των κιρατζήδων
Βλάχων ήταν η πολύτιμη συνεισφορά
τους στο έπος του 1940. Με τα ακούραστα μουλάρια τους και τις γνώσεις των
κρυφών και δύσβατων μονοπατιών των
άγριων βουνών της Πίνδου, που τους
κληροδότησαν οι πατεράδες τους, μετέφεραν πολεμοφόδια, τρόφιμα και ρουχισμό στην πρώτη γραμμή συμβάλλοντας
αρχικά στην ηρωική ανάσχεση της ιταλικής επίθεσης και στη συνέχεια εν μέσω
βαρύ χειμώνα στην ολομέτωπη αντεπίθεση των Ελλήνων που οδήγησε έστω και
προσωρινά στην απελευθέρωση της βορείου Ηπείρου.
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Η βλαχόστρατα του Νεραϊδοχωρίου.

Στο βάθος διακρίνεται το Νεραϊδοχώρι.
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Η Βλαχόστρατα του Νεραϊδοχωρίου.
Ήρθε όμως η μεταπολεμική εποχή της
«Ανασυγκρότησης» και μέχρι τα τέλη
του 20ου αι., πάμπολλοι νέοι δρόμοι κατασκευάστηκαν και η άσφαλτος έφθασε ως
το τελευταίο χωριό και μέχρι το πιο απόκρημνο κονάκι. Πολλοί από αυτούς τους
δρόμους πάτησαν πάνω στα καλντερίμια
των παλιών βλαχόστρατων, καταστρέφοντάς τες στο αδηφάγο όνομα του πολιτισμού και της ανόητης υποβάθμισης
των λαϊκών παραδόσεων. Έτσι σήμερα
ελάχιστα μόνο δείγματα των ιστορικών
βλαχόστρατων έχουν απομείνει που να
θυμίζουν το πολύβουο παρελθόν τους.
Τον περασμένο Οκτώβριο, ο ΣΕΟ βρέθηκε
στα θεσσαλικά Άγραφα. Ανάμεσα στις άλλες πορείες πραγματοποίησε και μια διάσχιση στην πλαγιά της Καζάρμας. Εκεί
ακολουθήσαμε το σωζόμενο κομμάτι της
«στράτας της Αργιθέας», από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του Βλασίου ως
τον νερόμυλο του Πλατανάκου στο Ανθοχώρι. Η στράτα αυτή σήμερα ονομάζεται
«μονοπάτι Β20» και τη διαδρομή της
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περιέγραψα εκτεταμένα στο προηγούμενο τεύχος του «ΟΛΥΜΠΟΥ» (τεύχος 185)
με τίτλο «Στο μονοπάτι Β20, στα θεσσαλικά
Άγραφα».
Το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας του
περασμένου έτους (26-28 Φεβρουαρίου
2017), εξορμήσαμε και πάλι με τον ΣΕΟ
στη νότια Πίνδο. Ο χειμώνας κάθονταν
ακόμα βαρύς στα ορεινά των Τρικάλων
και η ανάβαση στον Κόζιακα σταμάτησε
50 μέτρα πριν την κορυφή Χατζηπέτρου
(1.900 μ.), όταν το χιόνι μας σκέπασε
τους γοφούς και κάθε βήμα ήταν μάταιο.
Έτσι ανήμερα της Καθαρής Δευτέρας,
και ημέρα επιστροφής στη Θεσσαλονίκη,
επιλέξαμε μια πιο ήπια διαδρομή, την ξακουστή για την ομορφιά της βλαχόστρατα του Νεραϊδοχωρίου, πάνω στην παλιά «στράτα της Ελάτης». Κατηφορίσαμε
στα σοκάκια του Νεραϊδοχωρίου (παλιού
Βετερνίκ) που βρίσκεται ανάμεσα στις
κορυφές του Κόζιακα, της Μαρόσας, της
Νεράϊδας και της Λουπάτας πνιγμένο στα
έλατα και τις πηγές, να αγναντεύει από
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Το πετρογέφυρο του Χατζηπέτρου.
ψηλά τον Ασπροπόταμο (Αχελώο). Ήταν
μια μέρα ηλιόλουστη, σπάνιο δώρο του
Φλεβάρη, από αυτές που σου φέρνουν ζεστασιά και ευεξία. Ο χωματόδρομος, μας
έφερε στο τσιμεντένιο γεφύρι στο φουσκωμένο ρέμα του Κόρπου. Το μονοπάτι
που οδηγούσε στη βλαχόστρατα είχε καλυφθεί από τις υπερχειλισμένες όχθες της
σμίξης των ρεμάτων του Κόρπου και του
Περτουλιώτικου. Μετά από αρκετό ψάξιμο αποφασίσαμε να καβατζάρουμε τη μια
όχθη και να ανοίξουμε δρόμο μέσα σε
πυκνή βλάστηση πουρναριών, βατσινιών
και άλλων αγκαθωτών θάμνων και τελικά
εντοπίσαμε από μακριά τον παλιό νερόμυλο του Βετερνίκου, την απαρχή της
βλαχόστρατας. Ο νερόμυλος που βρίσκεται στη συμβολή των ρεμάτων, ανάμεσα
σε αιωνόβια πλατάνια, έχει ανακαινισθεί
και αποτελεί μοναδικό χώρο αναψυχής
για τους φυσιολάτρες περιπατητές μόλις
2 χλμ. από το Νεραϊδοχώρι.
Με αφετηρία τον νερόμυλο ανηφορίσα48

με παράλληλα με το Περτουλιώτικο ρέμα
και σε μια δεξιά καμπή του μονοπατιού
διακρίναμε ανάμεσα στα πυκνά έλατα
το λυγερόκορμο, μονότοξο γεφύρι του
Νεραϊδοχωρίου πάνω στο Πετρουλιώτικο ρέμα λίγο πριν τη σμίξη του με
το ρέμα Κόρπου. Το αριστερό του βάθρο
είναι θεμελιωμένο σε συμπαγή βράχο
με άνοιγμα τόξου 14,30 μέτρα και ύψος
τόξου 7,70 μέτρα. Το πάχος του διαζώματος είναι μόλις 55 εκατοστά και αυτό
του δίνει την αέρινη μορφή που το χαρακτηρίζει. Το συνολικό ανάπτυγμα του
γεφυριού είναι 30,50 μέτρα, με ύψος
καταστρώματος 8,60 μέτρα και φάρδος
2,80 μέτρα, αρκετό για να διασταυρώνονται επάνω του υποζύγια δίχως κανένα
πρόβλημα. Μια ασυμμετρία που υπάρχει
από κατασκευής στο κλείδωμα του τόξου,
προσδίδει στο γεφύρι ιδιαίτερο ύφος που
θυμίζει λίγο ναϊφ και χαρακτηρίζει την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Δυστυχώς
τα κακότεχνα και υποτυπώδη τσιμεντέΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

νια στηθαία που πρόσθεσε πριν από είκοσι χρόνια η κοινότητα πάνω στο κατάστρωμα του γεφυριού, παραμορφώνουν
την αισθητική του και καταστρέφουν την
αρμονία του. Το πρόσφατα ανακαινισμένο γεφύρι, γνωστό και σαν γεφύρι του
Χατζηπέτρου, πήρε το όνομα από τον
κτήτορά του, τον αρχιτσέλιγκα και επίσημο προεστό της περιοχής του Ασπροπόταμου τον ξακουστό Γούσιο (δηλ. Γιώργο) Χατζηπέτρο, που κατείχε 4.000 αιγοπρόβατα και 170 μουλάρια. Ο Γούσιος,
πατέρας του δεύτερου γραμματικού του
Αλή πασά, φιλικού και αγωνιστή του ’21
Χριστόδουλου Χατζηπέτρου, χρηματοδότησε την κατασκευή του κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου αι. (η ακριβής χρονιά
μας είναι άγνωστη). Από την κορυφή της
αψίδας απολαύσαμε τον συνεχή ήχο του
αφρισμένου νερού ανακατεμένο με τους
κοφτούς ήχους του πυκνού δάσους που
μας κύκλωνε.
Από εδώ και πέρα άρχιζε το ομορφότερο
κομμάτι της πορείας μας, το τμήμα της

βλαχόστρατας που λέγεται «Σκάλα Κόρμπου» και κατασκευάστηκε επίσης με
δαπάνη του Γούσιου Χατζηπέτρου συγχρόνως με το γεφύρι. Αφήσαμε το ηλιόλουστο ξέφωτο του γεφυριού και ανηφορίσαμε στη σκιερή φαρδιά στράτα, με τα
έλατα να κλείνουν πάνω από τα κεφάλια
μας και το παγωμένο χιόνι που έλιωνε αργά στα κλαδιά τους να πέφτει σαν
αραιή βροχή πάνω μας. Τα βρύα και οι
λειχήνες που κρέμονταν από τα δέντρα
σχημάτιζαν απόκοσμους βοστρύχους
που σε συνδυασμό με το ημίφως και την
υγρασία προσέδιδαν χροιά παραμυθιού
στο τοπίο. Σε λίγο βγήκαμε από το δάσος
των αδελφών Γκρίμ και η στράτα, ολόφωτη πλέον, έτρεχε μπροστά μας, ακροβατώντας στο χείλος του γκρεμού. Αριστερά μας υψωνόταν το φιλικό δάσος της
πλαγιάς της Γκλαπάτσας και δεξιά μας
έχασκε ο γκρεμός που χάραξε στο πέρασμα των χιλιετιών το ρέμα του Κόρπου.
Αναλληματικοί τοίχοι ξερολιθιάς, ύψους
πολλών μέτρων, επιτρέπουν στην στράτα

Διαβαίνοντας το ρέμα του Κόρπου.
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να ελίσσεται διατηρώντας το αρχοντικό
φάρδος της. Σε καίρια σημεία επιλεγμένα
με προσοχή για την εκπληκτική θέα που
προσφέρουν, οι μάστορες έσκαψαν εσοχές στον βράχο και δημιούργησαν πέτρινους πάγκους ξεκούρασης. Φανταζόμουν
τις Βλάχες με τα μωρά τους να ξαποσταίνουν από την πολυήμερη πορεία γνέθοντας, και τους άντρες τους να προγκάν τα
κοπάδια με τα αιγοπρόβατα για να προχωρήσουν μπροστά από τα βαρυφορτωμένα
με τα αναγκαία για το ξεκαλοκαίριασμα
μουλάρια. Και όλα αυτά κάτω από το αεικίνητο και άγρυπνο μάτι του τσέλιγκα, του
αδιαμφισβήτητου αρχηγού της φάρας.
Μια στράτα που ήταν κάποτε γεμάτη
ζωή, σήμερα περιμένει αραιά και πού
κάποιους φυσιολάτρες να την πατήσουν.
Κάθισα σαν άλλος τσέλιγκας στο χαμηλό
παγκάκι και άκουγα τον Κόρπο να κοχλάζει στο βάθος του φαραγγιού. Απέναντί μου, γυάλιζε στον λαμπρό ήλιο το
φιλντισένιο κομπολόι των χιονισμένων
κορφών της Λουπάτας, της Μαρόσας
και του Αβγού. Μετά από μια ονειρεμέ-

νη πορεία μιας περίπου ώρας φθάσαμε
σε χωματόδρομο στη θέση «Ξυλογέφυρο». Από δω και πέρα τα Caterpillar της
πάλαι ποτέ ένδοξης ΜΟΜΑ, διάνοιξαν
βάρβαρα δρόμο, θάβοντας τη βλαχόστρατα. Αιωνία της η μνήμη!
Πενήντα μέτρα παρακάτω, ένα στενό μονοπάτι μας οδήγησε στην καλά κρυμμένη
μέσα στο δάσος βρύση της Φτελιάς. Η
βρύση με το άφθονο, κρυστάλλινο νερό
της Γκλαπάτσας διαθέτει χώρο ξεκούρασης με πάγκους στη σκιά των δένδρων.
Οι ντόπιοι την ξέρουν από παλιά σαν
«Βρύση Σουλεϊμάν» για άγνωστους σε
μένα λόγους.
Ξαποστάσαμε στη βρύση και πήραμε τον
δρόμο της επιστροφής χαρούμενοι που
θα απολαμβάναμε για δεύτερη φορά την
πανέμορφη βλαχόστρατα του Ασπροπόταμου ή «στράτα της Ελάτης», έστω και
μόνο μέχρι τον νερόμυλο του Βετερνίκου (νυν Νεραϊδοχωρίου).
Καλό Πάσχα και χαιρετισμούς στον καθρέφτη του Αιγαίου, την κατάλευκη
Πάρο.

Η βρύση της Φτελιάς (πρώην βρύση Σουλεϊμάν).
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Στο Κίρκο (φωτ. Ε. Βαχαρίδου)

1

2
1. 17-12-2017 Περιστερά.
2. 6-1-2018 Θάσος. Στο αρχαιολογικό μονοπάτι.
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3

4
3. 7-1-2018 Θάσος. Στο Υψάριο.
4. 7-1-2018 Θάσος.
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5

6
5. 14-1-2018 Από τα Πλατανάκια προς τον Χορτιάτη.
6. 14-1-2018 Χορτιάτης. Κοπή πίτας.
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7

8
7. 21-1-2018 Τέμπη. Στο κάστρο της Ωριάς.
8. 28-1-2018 Φαλακρό. Κοπή ορειβατικής πίτας.
ΤΕΥΧΟΣ 186, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

55

9

10
9. 28-1-2018 Στον προφ. Ηλία του Φαλακρού.
10. 28-1-2018 Στη Χιονότρυπα του Φαλακρού.
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11

12
11. 4-2-2018. Σταυρός, Mάνα Νερού.
12. 4-2-2018. Σέλωμα, Mάνα Νερού.
ΤΕΥΧΟΣ 186, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

57

13

14
13. 4-2-2018. Μπάρμπα, Mάνα Νερού.
14. 4-2-2018. Μετά την Μπάρμπα, Mάνα Νερού.

58

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15

16
15. 11-2-2017. Υπαπαντή.
16. 11-2-2017. Υπαπαντή. Στον δρόμο για το μοναστήρι.
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17

18
17. 11-2-2017. Υπαπαντή.
18. 11-2-2017. Χιονισμένη Υπαπαντή.
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19

20
19. 25-2-2018. Ομβριανός. Στην κορυφή Καλογερικό.
20. 25-2-2018. Ομβριανός. Στην κορυφή του προφήτη Ηλία.
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21

22
21. 4-3-2018. Πιπερίτσα
22. 4-3-2018. Πιπερίτσα. Η επιστροφή.
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23

24
23. Ζηλνιά, Όλυμπος. (Φωτ. Γιώργος Κούγκας)
24. Ζηλνιά, Όλυμπος. (Φωτ. Γιώργος Κούγκας)
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25

26
25. Ζηλνιά. Διαδρομή Μποτίνη-Γουναρίδη.
26. Μετέωρα. Πεδίο Ντούπιανης. (Φωτ. Γιώργος Κούγκας)
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27
27. Ζηλνιά, Όλυμπος. (Φωτ. Γιώργος Κούγκας)
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