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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

Υπεύθυνοι: μποτέλης λάζαρος, 
Τσαβδάρης νίκος

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
αν. γιαννικόπουλος

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

Συντακτίκή επίτροπή
γιαννικόπουλος ανέστης

μπαλτατζής Θανάσης
Kοντός νίκος

βαχαρίδου ελένη
Τσιλιμιγκάκης παναγιώτης

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 192

Οπισθόφυλλο

Μπαρμπαλάς  
φωτο: Ελένη Βαχαρίδου 

Στην κόψη Ξερολακίου
φωτο: Νίκος Κοντός
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περσία

Περίπατοι στην Κασσάνδρα 

Cern

Kόψη του Ναούμ

Το Τρίμηνο του ΣΕΟ

Πρόγραμμα Αναβάσεων

Φωτογραφική Γκαλερί

ΣΕλ. 08

ΣΕλ. 36

ΣΕλ. 44

ΣΕλ. 50

ΣτήλΕΣ

ΠΕΡΣΙΑ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤηΝ ΚΑΣΣΑΝδΡΑ

ΚΟψη ΤΟΥ ΝΑΟΥΜ
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚη δΡΑΣη | αναβαΣείΣ Σε κορυφεΣ Του εΣωΤερίκου

A/A Ημερ/νία Βουνό Κορυφή Υψόμετρο Υ.Δ. Άτομα
1 23-06-2019 ΤΖΕΝΑ Μικρή Τζένα 2.064 1.444 16

2 30-06-2019 ΟΛΥΜΠΟΣ Σκολιό 2.905 1.205 6

3 30-06-2019 ΟΛΥΜΠΟΣ Αγ. Αντώνιος 2.816 1.116 8

4 18-08-2019 ΟΛΥΜΠΟΣ Μύτικας 2.917 1.917 6

5 25-08-2019 ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ Ξεροβούνι 1.453 844 32

6 26-08-2019 ΚΑΝΤΗΛΙ Καντήλι 1.246 1.016 22

7 28-08-2019 ΔΙΡΦΥΣ Δίρφυς 1.743 900 12

8 29-08-2019 ΟΧΗ Προφ. Ηλίας 1.398 1.198 33

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚη δΡΑΣη | δίαΣΧίΣείΣ ΣΤο εΣωΤερίκο

A/A Ημερ/νία Βουνό Διάσχιση Ώρες Άτομα

1 21-07-2019 ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΟΡΗ ΣΤΑΦΑΝΙΝΑ – ΡΕΜΑ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ - ΓΙΑΝΙΤΣΙ 5 18

2 28-07-2019 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ ΡΑψΑΝΗ – ΚΡΑΝΙΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ 6 18

3 25/08/2019 ΠΑΪΚΟ ΚΑΣΤΑΝΕΡΗ – ΣΤΡΑΒΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΑΠΙΑ 5 5

4 24-08-2019 ΓΕΡΑΚΟΒΟΥΝΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΙ – ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 6 36

5 26-08-2019 ΚΑΝΤΗΛΙ ΤΡΟΥΠΗ – ΚΑΝΤΗΛΙ - ΔΑΦΝΗ 10 10

6 28-08-2019 ΔΙΡΦΥΣ ΣΤΕΝΗ – ΚΟΡΥΦΗ ΔΙΡΦΥΟΣ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΑΛΗΣ – ΑΓ. ΑθΑΝΑΣΙΟΣ 9 28

7 29-08-2019 ΣΤΥΡΑ Στύρα – Δρακόσπιτα – αρχαίο λατομείο - κάστρο 5 24

8 30-08-2019 ΟΧΗ Φαράγγι Δημοσάρη 7 5

9 08-09-2019 ΒΕΡΜΙΟ Αγ. Νικόλαος – Τρούλος – 3-5 Πηγάδια 6 18

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚη δΡΑΣη | αναβαΣείΣ Σε κορυφεΣ Του εΞωΤερίκου

A/A Ημερ/νία Ήπειρος Βουνό Κορυφή Υψομ Υ.Δ. Άτομα

1 20-06-2019 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΥΚΑΣΟΣ ELBRUS 5.642 3.092 3

2 14-07-2019 ΑΣΙΑ ALBORZ KOLAK CHAL PEAK 3.309 1.522 26

3 18-07-2019 ΑΣΙΑ ALBORZ TOCHAL SUMMIT 3.936 2.212 28

4 22-07-2019 ΑΣΙΑ ZAGROS SHIR KUH PEAK 4.055 1.812 14

5 06-08-2019 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΥΚΑΣΟΣ ELBRUS 5.642 3.092 4

Κορυφή Elbrus, 
5.642m, 6.8.2019

Eξ αριστερών προς τα 
δεξιά, Γιάννης Χαλάτσης, 
Παντελής Κεβρεκίδης και 
Αλέξανδρος Κουμπής.
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 ΑΝΑΡΡΙΧηΤΙΚη δΡΑΣη

Α/Α Ημ/νία Βούνο Πεδίο Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

1 5/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος Hot Χάρης 10m 6b Πάλλας Γεώργιος

2 5/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος Μπρίκο 10m 6a Πάλλας Γεώργιος

3 6/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος Βούρτσα 13m 5b Πάλλας Γεώργιος

4 6/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος Γατούλης 15m 5c Πάλλας Γεώργιος

5 7/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος Σκυλάκος 15m 5b Πάλλας Γεώργιος

6 7/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος Ιπποπόταμος 15m 6c Πάλλας Γεώργιος

7 8/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος CASO Café 17m 6b Πάλλας Γεώργιος

8 8/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 17m 6b Πάλλας Γεώργιος

9 9/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος Εκπαιδ. μεταρρύθμιση 19m 6c Πάλλας Γεώργιος

10 9/8/2019 ΠΕΔΙΟ ΠΟΡΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ Μακρύς τοιχος Αλυφαντάκος 19m 7a Πάλλας Γεώργιος

11 29/6/2019 ΟΛΥΜΠΟΣ Στεφάνι Μάτι 135m VI- Μαρίνος Χ.-θεοδώρου Χ.

12 29/6/2019 ΟΛΥΜΠΟΣ Στεφάνι Αχλάδι 170m IV+ Μαρίνος Χ.-θεοδώρου Χ.

13 20/7/2019 ΦΑΛΑΚΡΟ Φαλακρό Ουράνια Σκάλα 130m VI+ Μαρίνος Χ.Καϊσάς Α.θεοδώρου Χ.

14 10/8/2019 ΟΛΥΜΠΟΣ Στεφάνι Schwab-Agliardi 235m IV+ Μαρίνος Χ.-θεοδώρου Χ.

15 11/8/2019 ΟΛΥΜΠΟΣ Στεφάνι Αγνώστων(Αριστερή) 170m IV Μαρίνος Χ.-θεοδώρου Χ.

16 14/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Βάγκος 25m 5c Μαρίνος Χ.

17 14/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Βάγκος 25m 5c Καϊσας Α.

18 14/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Βάγκος 25m 5c θεοδώρου Χ.

19 14/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Όνειρο και Τραύμα 25m 6b Μαρίνος Χ.

20 14/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Όνειρο και Τραύμα 25m 6b Καϊσας Α.

21 14/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Όνειρο και Τραύμα 25m 6b θεοδώρου Χ.

22 14/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Ντετέκτιβ για τα μπάζα 18m 6b+ Μαρίνος Χ.

23 14/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Ντετέκτιβ για τα μπάζα 18m 6b+ θεοδώρου Χ.

24 15/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Φαντομάς 15m 6c Μαρίνος Χ.

25 15/8/2019 ΠΑΔΕΣ Πάδες Φαντομάς 15m 6c Καϊσας Α.

26 28/7/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Ανάποδο Πέρασμα 30m 6b+ Μαρίνος Χ.

27 28/7/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Τοσοδούλα 30m 6b Μαρίνος Χ.

28 28/7/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Κισσός 30m 6a+ Μαρίνος Χ.

29 28/7/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Λαβωμένο Ξωτικό 30m 6c Μαρίνος Χ.

30 24/8/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Στέλλα 25m 5c+ Μαρίνος Χ.

31 24/8/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Στέλλα 25m 5c+ Καϊσας Α.

32 24/8/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Κισσός 30m 6a+ Καϊσας Α.

33 24/8/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Πανοραμίξ 25m 6a+ Μαρίνος Χ.

34 24/8/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Πανοραμίξ 25m 6a+ Καϊσας Α.

35 24/8/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Δοκιμή Πόνου 30m 7a+ Μαρίνος Χ.

36 25/8/2019 ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ Ρέμβη Ραζάκος 30m 6a Μαρίνος Χ.

37 25/8/2019 Ηρακλείτσα Ρέμβη Ξένη 25m 6a Μαρίνος Χ.

38 25/8/2019 Ηρακλείτσα Ρέμβη Τρυποκάρυδος 30m 6b+ Μαρίνος Χ.

39 25/8/2019 Ηρακλείτσα Ρέμβη Τρυποκάρυδος 30m 6b+ Καϊσας Α.

το τρίμηνο του σ.ε.ο.
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το τρίμηνο του σ.ε.ο.
 ΑΝΑΡΡΙΧηΤΙΚη δΡΑΣη

Α/Α Ημ/νία Βούνο Πεδίο Διαδρομή Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά

40 31/8/2019 ΤΣΟΥΡΙΑΚΑΣ Τσούριακας Γιουσουρλού 70m VIII- Γκάλιος Γ.-Καϊσάς Α.

41 17/8/2019 Βέροια Νίκος Πιτούλιας φυσιοθεραπεία 15m 4 Βαρβατης Δημητρης

42 17/8/2019 Βέροια Νίκος Πιτούλιας θοδώρα 25m 5c Βαρβατης Δημητρης

43 17/8/2019 Βέροια Νίκος Πιτούλιας Lolek 15m 6a Βαρβατης Δημητρης

44 24/8/2019 Ηρακλείτσα Ρέμβη Τυρνινής 20m 5a Βαρβατης Δημητρης

45 24/8/2019 Ηρακλείτσα Ρέμβη Στέλλα 25m 5c+ Βαρβατης Δημητρης

46 24/8/2019 Ηρακλείτσα Ρέμβη Ξένη 25m 6a Βαρβατης Δημητρης

47 24/8/2019 Ηρακλείτσα Ρέμβη Κισσός 30m 6a+ Βαρβατης Δημητρης

48 17/8/2019 Val Masino - Italy Val Masino Aspettando Fred Nicole boulder 8a Τσιαούσης Ορφέας

49 18/8/2019 Val Masino - Italy Val Masino Il bruttissimo plus boulder 8a Τσιαούσης Ορφέας

50 16/8/2019 VAL MASINO - ITALy Val Masino Mazzinga z boulder 7c Τσιαούσης Ορφέας

51 16/8/2019 VAL MASINO - ITALy Val Masino L'opinione dell opillione boulder 7b Τσιαούσης Ορφέας

52 15/8/2019 VAL MASINO - ITALy Tetto di filorera Visido boulder 7b Τσιαούσης Ορφέας

53 16/8/2019 VAL MASINO - ITALy Τarzan Demenza senile boulder 7a+ Τσιαούσης Ορφέας

54 14//8/2019 VAL MASINO - ITALy Tarzan no name boulder 7a Τσιαούσης Ορφέας

55 15/8/2019 VAL MASINO - ITALy Tetto di filorera Visido boulder 7b Κατέρη Αλεξία

56 17/8/2019 VAL MASINO - ITALy Tarzan no name boulder 6c Κατέρη Αλεξία

57 18/8/2019 VAL MASINO - ITALy Tarzan Pole Pole boulder 6a+ Κατέρη Αλεξία

58 18/8/2019 VAL MASINO - ITALy Tarzan no name boulder 6c+ Κατέρη Αλεξία

59 19/8/2019 VAL MASINO - ITALy Tarzan boulder H boulder 6a+ Κατέρη Αλεξία

60 19/8/2019 VAL MASINO - ITALy Tarzan Il dietrino del Rudi boulder 6c Κατέρη Αλεξία

61 19/8/2019 VAL MASINO - ITALy Tarzan Demenza senile boulder 7a+ Κατέρη Αλεξία

62 4/11/2019 ΒΕΡΜΙΟ 3-5 Πηγάδια Κλήροι του θανάτου boulder 6c Κατέρη Αλεξία

63 4/11/2019 ΒΕΡΜΙΟ 3-5 Πηγάδια Nagini boulder 6c Κατέρη Αλεξία

64 5/11/2019 ΒΕΡΜΙΟ 3-5 Πηγάδια yara-yara boulder 7a+ Κατέρη Αλεξία

65 5/11/2019 ΒΕΡΜΙΟ 3-5 Πηγάδια Atlas boulder 7a Κατέρη Αλεξία

66 5/11/2019 ΒΕΡΜΙΟ 3-5 Πηγάδια Mordor boulder 6c Κατέρη Αλεξία

67 9/3/2019 ΣΚΟΠΙΑ Prilep Mah boulder 6c Κατέρη Αλεξία

68 9/3/2019 ΣΚΟΠΙΑ Prilep Mah kaki boulder 7b Κατέρη Αλεξία

69 9/3/2019 ΣΚΟΠΙΑ Prilep Cocoon boulder 7a Κατέρη Αλεξία

70 9/3/2019 ΣΚΟΠΙΑ Prilep The heart boulder boulder 7a+ Κατέρη Αλεξία

71 10/3/2019 ΣΚΟΠΙΑ Prilep Kajmak boulder 6c Κατέρη Αλεξία

72 15/3/2019 ΤΖΕΝΑ Πίνοβο Absinth boulder 6b+ Κατέρη Αλεξία

73 31/3/2019 ΤΖΕΝΑ Πίνοβο Scroutz boulder 7b Κατέρη Αλεξία

74 2/6/2019 ΤΖΕΝΑ Πίνοβο no name boulder 6c Κατέρη Αλεξία

75 30/6/2019 ΒΕΡΜΙΟ 3-5 Πηγάδια Norgesic boulder 7a Κατέρη Αλεξία

76 30/6/2019 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Bishop boulder 7a+ Κατέρη Αλεξία

77 30/6/2019 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Μαρσουπιλαμί boulder 7a Κατέρη Αλεξία

78 31/6/2019 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Iris boulder 6b+ Κατέρη Αλεξία

79 31/6/2019 Βέρμιο 3-5 Πηγάδια Friday Traverse boulder 6c Κατέρη Αλεξία
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θερμά συλλυπητήρια
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ
Λίγοι ήξεραν το επίθετό του, με το μικρό του όμως όνομα ήταν πασίγνωστος. Και αυτό δεν 
ωφείλετο στο ότι ήταν υιός τού με αριθμό μητρώου 2 ιδρυτικού μέλους τού ΣΕΟ Δασκαλίδη 
Αλεξάνδρου, πράγμα  το οποίο ουδέποτε επεκαλέσθη, αλλά στη δικιά του διαδρομή εντός του 
ΣΕΟ. 
Στις 28/1/1998 αναλαμβάνει χρέη ταμία. Στις 3/2/1999 εκλέγεται πρόεδρος. Στις 26/1/2000 και 
31/1/2001 επανέρχεται στα καθήκοντα του προέδρου. Μέχρι τότε οι θητείες τού ΔΣ ήταν 
μονοετείς. Στις 29/1/2003 επανεκλέγεται πρόεδρος για δυο χρόνια και από τις 26/1/2005 
συνεχίζει ως μέλος του ΔΣ.
Η πρώτη προεδρική του θητεία στιγματίσθηκε από το θανατηφόρο ατύχημα των Βλάχου 
Αντωνίου, Θάνου Αδαμαντίδη και Γιάννη Πεολίδη, στον Όλυμπο, τον Μάρτιο του 1999.
Σε επόμενη θητεία του και συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα του 2003, κατά την εξόρμηση του 
συλλόγου στην Κρήτη, συνέβη άλλο ένα ατυχές γεγονός. 
Την εξόρμηση που είχε σχεδιάσει και προγραμματίσει ο τότε έφορος εκδρομών Ηρακλής 
Παγώνης, περιέγραψε εναργέστατα στο υπ. αριθμόν 130 τεύχος τού ΟΛΥΜΠΟΥ η κα Μαριάννα 
Χατζημανώλη. 
Ο Πλάτων μας είχε βοηθήσει όλους να φθάσουμε μέχρι το τελευταίο βραχάκι, πριν μπούμε 
στο ποτάμι, και από εκεί είχα αναλάβει εγώ, ως πιο εξοικειωμένος με το κρύο νερό, να 
περάσω πρόσωπα και πράγματα απέναντι. Δυο φορές χρειάστηκε να περάσουμε κολυμπώντας 
το φαράγγι του Δικτάμου. Ο Ν. Μπατζάκης, οι δυο αδελφές Χατζημανώλη και το ζεύγος 
Γαρυφάλλου διεχώρισαν τη θέση τους, όταν φθάσαμε στο σημείο της πρώτης φοράς, που θα 
έπρεπε να κολυμπήσουν. Για το τι συνέβη στη συνέχεια με τα παραπάνω πέντε άτομα, σας 
παραπέμπω στο προαναφερθέν άρθρο της κας Χατζημανώλη. 
Επειδή όμως η υπόθεση απασχόλησε και τα κανάλια της τηλεόρασης, κάποιοι εμέμφθησαν 
το δίδυμο Δασκαλίδη - Παγώνη για την διοργάνωση της εκδρομής την συγκεκριμένη εποχή. 
Ήταν η πρώτη φορά που ο σύλλογος πραγματοποιούσε ορειβατική εξόρμηση στην Κρήτη και η 
κριτική ησκήθη από άτομα, που δεν συμμετείχαν. Ίσως να τους πείραξε ότι στην προσπάθεια 
ανευρέσεως των πέντε, μας συνέδραμαν και μέλη της «μισητής» ΟΑΛΘ που έτυχε να 
βρίσκονται μαζί μας στην εκδρομή. Σίγουρα όμως τους πείραξε το γεγονός ότι το πρόγραμμα 
των Δασκαλίδη - Παγώνη πραγματοποιούσε τομές στα μέχρι τότε ορειβατικά δεδομένα του 
συλλόγου. 
Οι λοιδορίες, που δέχθηκε τότε, η κατάσταση της υγείας του πατέρα του και οι επαγγελματικές 
υποχρεώσεις, τον απομάκρυναν από τα τεκταινόμενα του ΣΕΟ την τελευταία 12ετία, χαιρόταν 
όμως για την πρόοδο του συλλόγου.
Από την ερίτιμο γραμματέα του συλλόγου πληροφορήθηκα, στις 12.30 εκείνης της ημέρας, τον 
αδόκητο θάνατο του Πλάτωνα και ότι η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 17.00. Παρόλο που το 
πρόγραμμα μου εκείνη την ημέρα ήταν πολύ φορτωμένο, το ανέτρεψα και πήγα για να τιμήσω 
όχι έναν τέως πρόεδρο -εγώ πιστεύω ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου δίνει αξία στον τίτλο 
και όχι το αντίστροφο- αλλά έναν άοκνο εργάτη της ορειβατικής ιδέας και του συλλόγου μας. Ο 
Πλάτων ήταν δημοφιλής και πάντοτε ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ μέλος του ΔΣ. Δεν είναι κατά την γνώμη 
μου τυχαίο ότι Πλάτων – Ηρακλής – Ανέστης – Πάρις - Λάρι είναι περισσότερο γνωστοί με τα 
μικρά τους ονόματα.
Τα έγραψα όλα αυτά, για να τα θυμηθούν οι παλαιότεροι και να τα πληροφορηθούν οι νεώτεροι. 
Αν στενοχώρησα κάποιους, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αλλά προτιμώ να είμαι χρήσιμος και 
ειλικρινής παρά ευχάριστος.
 Έφυγες νωρίς, στα 55 σου. Προσέφερες πολλά. Θα μπορούσες να προσφέρεις περισσότερα αλλά 
δεν σε άφησαν οι λοιδορίες, οι υποχρεώσεις και ο επιθετικός καρκίνος. Όσοι σε γνωρίσαμε θα 
σε νοιώθουμε νοερά δίπλα μας. Και για μας θα είσαι πάντα ο ΠΛΑΤΩΝ…

Καρεκλάς Τάσος    
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Πολιτιστικά

ΤεΤαρΤη 16/10/2019, 8 μ.μ.
“μαρόκο”
ανέστης γιαννικόπουλος
Θα ανεβούμε μαζί με τον Ανέστη Γιαννι-
κόπουλο , τον πρόεδρο του Σ.Ε.Ο. και την 
ομάδα του στον  Άτλαντα. Θα ακούσουμε 
για την προσπάθεια που κατέβαλαν για να 
κατακτήσουν την κορυφή αλλά και για τις 
εντυπώσεις τους απο τη χώρα.

ΤεΤαρΤη 30/10/2019, 8 μ.μ.
“Σεισμικότητα & σεισμική 
επικινδυνότητα του βόρειου 
ελληνικού χώρου :̈ τι έχουμε μάθει 
από το σεισμό της μυγδονίας  (1978, 
μ=6.5) μέχρι σήμερα”
κώστας παπαζάχος
Ένα θέμα που όλους μας ενδιαφέρει και 
δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πιο καταρ-
τισμένο ομιλητή. Ο Κώστας Παπαζάχος 
είναι καθηγητής Γεωφυσικής στο ΑΠΘ 
και πρόεδρος του τμ. Γεωλογίας. ‘Εχει 
πάρα πολλές δημοσιεύσεις σε ξένα και 
ελληνικά έγκυρα έντυπα σχετικά με θέ-
ματα σεισμολογίας και γεωφυσικής και 
έχει βραβευτεί για τη δράση του με πολλά 
εθνικά και διεθνή βραβεία.  

ΤεΤαρΤη 13/11/2019, 8 μ.μ.
“βασικές αρχές Σπηλαιολογιας”
γιώργος Σωτηριάδης
Ο Γιώργος Σωτηριάδης ξεκίνησε τη σπη-
λαιολογία το 2004 ενώ ήταν προπτυχια-
κός φοιτητής στο τμήμα γεωλογίας του Α. 
Π. Θ. Αποτελεί ιδρυτικό μέρος της Σπηλαι-
ολογίας Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΕΑΣ. Έχει 
συμμετάσχει σε πολυάριθμες σπηλαιοε-
ξερευνητικές αποστολές εξερευνώντας, 
χαρτογραφώντας και φωτογραφίζοντας τα 

βαθύτερα σπήλαια της Μακεδονίας αλλά 
και της Ελλάδας. Είναι συγγραφέας των 
εγχειριδίων "Οδηγός χρήσης Therion. Βα-
σικές κατασκευές χαρτών."  και "Οδηγός 
βασικών πρώτων βοηθειών για σπήλαιο 
εξερευνητές". 

ΤεΤαρΤη 27/11/2019, 8 μ.μ.
“ίράν”
Θανάσης μπαλτατζής
Ο Θανάσης Μπαλτατζής, παλιό και σταθε-
ρό στέλεχος του Σ.Ε.Ο., θα είναι ο οδηγός 
μας στην καλοκαιρινή εξόρμιση τοου συλ-
λόγου μας στο μακρυνό και τόσο διαφορε-
τικό Ιράν.

ΤεΤαρΤη 11/12/2019, 8 μ.μ.
“ποντιακή μουσική”
Σταύρος καρυπίδης
Απόψε θα έχουμε μαζί μας τον Σταύρο 
Καρυπίδη,φοιτητή στη Μαθηματική Σχο-
λή του Α.Π.Θ., με τη λύρα του που θα μας 
τραγουδήσει διάφορα ποντιακά τραγού-
δια παλιά και νέα. Οι τολμηροί θα έχουν 
την ευκαιρία να χορέψουν ποντιακούς χο-
ρούς και να μας διδάξουν λίγα βήματα και 
εμάς που δεν τα κατέχουμε.

ΤεΤαρΤη 15/12/2019, 8 μ.μ.
“εύβοια”
παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης
Ο Παναγιώτης Τσιλιμιγκάκης θα μας δώ-
σει ένα χρονικό για τις πορείες,τις ανα-
βάσεις αλλά και τις άλλες ωραίες στιγμές 
που έζησε ο Σ.Ε.Ο. στην  πολυήμερη εκ-
δρομή  του συλλόγου στην Εύβοια.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ δρωμενΑ
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου γεια σας! Ο Σύλλογός μας προγραμμάτισε και αυτή την πε-
ρίοδο 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!
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Πολιτιστικά

Νέα Μέλη 
1. ΘΕΟδωρίδηΣ ΧΑρΑλΑμπΟΣ

Η Ομοσπονδία Φυσιολατρικών 
Ορειβατικών Εκδρομικών Σωματείων 
Ελλάδος, απένειμε Εύφημο Μνεία 
στον Σ.Ε.Ο.

Ο προσκυνηματικός σύλλογος 
«ΟΛΥΜΠΟΣ» φιλοξενήθηκε από τον 
Σύλλογό μας στις 18 και 19 Ιουλίου στο 
καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης». Τα 
μέλη του προσκυνηματικού συλλόγου 
τέλεσαν λειτουργία στο εκκλησάκι του 
προφ. Ηλία ανήμερα της εορτής του 
προφήτη.
Ο Σύλλογος μας φιλοξένησε για μια 
εβδομάδα και τους εργατοτεχνίτες που 
συντήρησαν το πέτρινο εκκλησάκι 
του προφ. Ηλία στην ομώνυμη κορφή 
δίπλα στο καταφύγιο.

Στην οικογένεια της κας Έφης Κελαντωνίδου, ο σύλλογος στέλνει τα θερμά τους συλλυ-
πητήρια για τον χαμό του συζύγου της Γιάννη. 

θερμά συλλυπητήρια
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Κείμενο: Παναγιώτης Δ. Τσιλιμιγκάκης
Φωτογραφίες: Ελένη Βαχαρίδου, Θανάσης Μπαλτατζής, Ανέστης Γιαννικόπουλος

YUNANI
στη xώρα των Φαρσί
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YUNANI
στη xώρα των Φαρσί
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Έκλεισα τα μάτια και προσπάθησα 
να ξανακοιμηθώ αλλά η δυνατή 
φωνή περνούσε μέσα από κλειστά 
παράθυρα και κλειδωμένες πόρτες, 

λες και είχε σκοπό να φτάσει αποκλειστι-
κά στα δικά μου αυτιά. Έμεινα ακίνητος, 
περιμένοντας το τέλος της ψαλμωδίας 
που άφηνε ενδιάμεσα κάποια κενά για να 
συνεχίσει ύστερα ακόμα πιο δυνατή, ξυ-
πνώντας μερικές ακόμα χιλιάδες πιστούς 
ή άπιστους όπως εγώ. Παρά τις θεϊκές 
επικλήσεις όμως φαίνεται ότι κάποιος μι-
κρός διάβολος τριγυρνούσε στο δωμάτιο 
αφού φαντάστηκα τον εαυτό μου να πυ-
ροβολεί προς τον μιναρέ. Θα ήταν βέβαια 
μια φρικτή ιεροσυλία, που μπροστά της οι 
«Σατανικοί Στίχοι» του Σαλμάν Ρουσντί θα 
έμοιαζαν με απλό πλημμέλημα…
……
«Στο ναυλωμένο αεροσκάφος της Air France 
που μεταφέρει τον Αγιατολάχ Χομεϊνί στο 
Ιράν, ένας δημοσιογράφος του ABC ρωτάει 
τον αγέλαστο θρησκευτικό ηγέτη τι νιώθει για 
τη μεγάλη επιστροφή του. “Hichi» απαντάει 
αυτός, δηλαδή «τίποτα». Για πολλούς, στη δή-
λωση αυτή καθρεφτίζεται η δογματική απο-
στολή του Χομεϊνί: να μετατρέψει το Ιράν σε 
Dar al-Islam, στο πρώτο δηλαδή θεοκρατικό 
κράτος στον κόσμο που θα διέπεται αυστηρά 
από τον ισλαμικό νόμο». 
Δίπλωσα το φωτοτυπημένο απόκομμα 
της παλιάς εφημερίδας και κοίταξα από 
το φινιστρίνι. Αν μου έλεγε κάποιος ότι 
θα έφτανα στο Ιράν, κάποιο ξημέρωμα του 
21ου αιώνα, θα σκεφτόμουν πως ήταν σί-
γουρα τύφλα στο μεθύσι ή σχιζοφρενής. Σε 
ένα  τόπο με τη σφραγίδα του υπέρμετρου 
θρησκευτικού φονταμενταλισμού, ένα τα-

ξιδιωτικό ταμπού για κάθε δυτικό επισκέ-
πτη. Το ταξίδι είχε ξεκινήσει αρκετές ώρες 
πριν. Είχε προηγηθεί ένα τούρκικο καψόνι 
που μας υποχρέωσε σε παραμονή δέκα και 
πλέον ωρών στο νέο και τεράστιο αεροδρό-
μιο της Κωνσταντινούπολης, το τελευταίο 
δείγμα επίδειξης δύναμης και ματαιοδο-
ξίας του Τούρκου προέδρου Recep Tayyip 
Erdogan. Ακολούθησε μια επίσκεψη-
αστραπή στην Αγία Σοφία που ο χρόνος 
πρόσβασης, μέσα από την χαοτική πόλη 
των 19 εκατομμυρίων κατοίκων, ήταν με-
γαλύτερος από αυτόν της περιήγησης και 
τέλος μια γερή δόση «ηρωικών» αναμνή-
σεων τού, κατά πολλούς αμφισβητήσιμου, 
πραξικοπήματος του 2017. Κοίταξα ξανά 
έξω από το φινιστρίνι. Ο ήλιος ξεπρόβαλε 
αργά πάνω από την οροσειρά του Αλμπόρζ, 
λούζοντας την τεράστια και επίπεδη ιρα-
νική πρωτεύουσα με τις πρώτες ακτίνες 
του. Οι θύρες των τροχών άνοιξαν και το 
ερυθρόλευκο μπόινγκ των τουρκικών αε-
ρογραμμών ακούμπησε στο διάδρομο του 
διεθνούς αεροδρομίου «Ιμάμ Χομεϊνί». Η 
ώρα ήταν 05:30 και το ημερολόγιο έδειχνε 
13 Ιουλίου 2019.
-Χιτζάμπ! 
Η λέξη ακούστηκε σαν σύνθημα. Είναι η 
πρώτη που μαθαίνεις αφού η είσοδος στο 
Ιράν συνοδεύεται πάντα από την απαραί-
τητη ισλαμική μαντίλα. Για τις μουσουλμά-
νες βέβαια είναι μια αυτονόητη διαδικασία 
που την μαθαίνουν από την ηλικία ακόμα 
των εννέα ετών, όταν και ξεκινούν να την 
φορούν. Για τις υπόλοιπες αλλόθρησκες 
κυρίες του πλανήτη είναι η πρώτη κίνηση, 
πριν εξέλθουν από τις θύρες αποβίβασης 
και εισέλθουν στον κόσμο της Μέσης Ανα-

Ήταν βραχνή η φωνή που τσάκισε τη σιωπή της νύχτας, καλώντας τους κοιμι-
σμένους κατοίκους της Τεχεράνης να δοξάσουν τον παντοδύναμο και ελεήμονα 
Αλλάχ:

ِب  َللا ِمْس ّ َرلا ِه َرلا ِنَمْحّ ِل ُدْمَحْلا   ِميِحّ َل ّ ِبَر ِه َنيَِملاَعْلا ّ
(Στο όνομα του φιλεύσπλαχνου Αλλάχ, δοξάστε τον Αλλάχ, τον κύριο όλων των κόσμων).

Άνοιξα έκπληκτος τα μάτια. Νόμιζα ότι ονειρευόμουν καθώς η νύχτα ήταν ακόμα 
σκοτεινή, αλλά η φωνή εξακολουθούσε διαπεραστική, σφυροκοπώντας φράσεις από 
το Κοράνι με απίστευτη ένταση που πολλαπλασιαζόταν μέσα στην απόλυτη σιωπή. 
Ήταν ο μουεζίνης από κάποιο κοντινό τζαμί, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας. 
Αυτή ειδικά η salah (προσευχή) δεν ήταν υποχρεωτική αλλά για τους αληθινούς πι-
στούς η δόξα του Θεού δεν μπορεί να περιμένει… 



ΤΕΥΧΟΣ 192, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 11

τολής, σε ένα αεροδρόμιο που έμοιαζε πε-
ρισσότερο με κάποιας επαρχιακής πόλης 
παρά με της πρωτεύουσας των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων κατοίκων. Ρεπορτάζ και άρ-
θρα άρχισαν να γυρίζουν ξανά στο μυαλό 
μου. Η εικόνα μου για τη χώρα ήταν ένα 
συγκεχυμένο κράμα από την ιστορία των 
περσικών πολέμων, τον Μ. Αλέξανδρο, τα 
γεγονότα με τον Σάχη και τον Αγιατολάχ 
Χομεϊνί, τον ιρανοϊρακινό πόλεμο και την 
κόντρα της Τεχεράνης με τους Αμερικα-
νούς για τα πυρηνικά. Παραξενεύτηκα 
όταν διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν πουθε-
νά οι πάνοπλοι, γενειοφόροι Πασνταράν, 
οι διαβόητοι Φρουροί της Επανάστασης 
που αφηγήσεις και ιστορίες, τους έχουν 
περιβάλλει με ένα μανδύα αγριότητας. 
-Καλώς ορίσατε στην Ισλαμική Δημοκρατία 
του Ιράν! είπε ο μικρόσωμος Ιρανός με τα 
πανέξυπνα μάτια και το αστραφτερό χα-
μόγελο που μας υποδέχτηκε στην πύλη 
εισόδου.
-Είμαι ο Αμίρ και θα είμαι ο συνοδός σας για 
τις επόμενες δύο εβδομάδες, συμπλήρωσε.
Σε ένα ανταλλακτήριο μερικές δεκάδες 
ευρώ μετατράπηκαν, χάρη στο πληθωρι-
στικό ιρανικό νόμισμα, σε μερικά εκατομ-

μύρια ριάλ ενώ έξω από το αεροδρόμιο 
πολύχρωμα ταξί και λίγα, ξεχασμένα από 
το χρόνο, λεωφορεία περίμεναν τους ανύ-
παρκτους επισκέπτες. Όλα φαίνονταν δι-
αφορετικά, εξωτικά, στην άγνωστη αυτή 
χώρα της Μέσης Ανατολής.
Απλωμένη σε μια έκταση 730 τετραγωνι-
κών χιλιομέτρων και σε υψόμετρο 1.600 
μέτρων, η Τεχεράνη έμοιαζε με ένα πελώ-
ριο ταψί που ψηνόταν στον ιρανικό φούρ-
νο των 35+ °C. Αλλεπάλληλοι περιφερεια-
κοί δρόμοι οδηγούν προς το κέντρο, μέσα 
από τα φτωχά προάστια με τα σπιτάκια 
από κίτρινα τούβλα και τους μιναρέδες 
των πρώτων τζαμιών. Ο φουτουριστικός 
Borj-e Azadi (Πύργος της Ελευθερίας), 
ένα από τα γνωστότερα μνημεία της πό-
λης, είναι η είσοδος στην αχανή πρωτεύ-
ουσα. Η γιγάντια αψίδα του, κατασκευ-
ασμένη από συνδυασμό πωρόλιθου και 
πλακιδίων τουρκουάζ, είναι ένα δείγμα 
μεταμοντέρνας τέχνης και ισλαμικής αρχι-
τεκτονικής. Αρχικά ονομαζόταν Shahyad 
Aryamehr (Πύργος της Μνήμης των Βα-
σιλέων), για να τιμηθούν τα 2.500 χρόνια 
της περσικής αυτοκρατορίας, αλλά έμελλε 
να είναι το κύκνειο άσμα της. Και ο Μω-

Τεχεράνη. Ο πύργος Azadi (πύργος της Ελευθερίας).
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χάμμαντ Ρεζά Παχλαβί, ο Σάχης που το 
παρουσίασε στον κόσμο, έμελλε να είναι 
και ο ύστατος εκπρόσωπός της. Οκτώ χρό-
νια μετά τα εγκαίνια του 1971 η Ισλαμική 
Επανάσταση, που σάρωσε τα πάντα, το με-
τονόμασε σε Πύργο της Ελευθερίας.
Μπήκαμε ξαφνικά σε τεράστιες λεω-
φόρους με ανισόπεδες διασταυρώσεις, 
κόμβους και μεγάλες γέφυρες και ένα κυ-
κλοφοριακό κομφούζιο που θύμιζε στην 
καλύτερη περίπτωση αυτό της Κωνσταντι-
νούπολης και στη χειρότερη αυτό του Κα-
ΐρου. Όταν φτάσαμε στο παλάτι Golestan 
(Γκολεστάν) το θερμόμετρο έδειχνε ήδη 37 
βαθμούς. Και ήταν ακόμη πρωί… 
Το παλάτι είναι ένα από τα 17 τμήματα του 
συγκροτήματος των παλιών ανακτόρων 
που περιτοιχιζόταν από τα τείχη της ακρό-
πολης της Τεχεράνης. Δημιούργημα της 
δυναστείας των Σαφαβιδών (1502–1736) 
αποτέλεσε αργότερα έδρα της δυναστείας 
των Κατζάρων (1742–1797), όταν οι τε-
λευταίοι μετέφεραν την πρωτεύουσα της 
αυτοκρατορίας από το Ισφαχάν στην Τε-
χεράνη. Κι αν έξω σε ζαλίζει η ζέστη της 
ημέρας, στο εσωτερικό ζαλίζεσαι από την 
αϊνέ χονάρ, την τέχνη δηλαδή της περσι-
κής καθρεφτοποιίας. Ο καθρέφτης διατη-
ρεί κεντρική και συμβολική σημασία στον 
περσικό πολιτισμό. Δηλώνει την αντανά-
κλαση της ψυχής του ανθρώπου: «Μπρο-
στά στον καθρέφτη, εσύ και η ψυχή σου, εί-
στε γυμνοί».  Ένα μωσαϊκό από χρυσούς ή 
ασημένιους καθρέφτες κάθε μεγέθους και 
σχήματος ντύνει τους χώρους και καθώς 
απλώνεται στις εσωτερικές επιφάνειες, 
τους τοίχους και τις οροφές, θυμίζει ένα 
τεράστιο ψηφιδωτό. Οι καλλιτέχνες της 
αυλής των Σαφαβιδών είχαν σίγουρα αρι-
στουργηματική αισθητική όπως και οι φι-
λότεχνοι ηγεμόνες τους. Σε μια διπλανή 
αίθουσα στέκεται εμβληματικά εδώ και 
250 χρόνια ο μαρμάρινος θρόνος (Takht 
e Marmar). Κατασκευασμένος από εξήντα 
πέντε, περίτεχνα σκαλισμένα, μαρμάρινα 
τμήματα και στηριζόμενος σε μορφές που 
αντιπροσωπεύουν το Καλό και το Κακό, 
σύμφωνα με τις πεποιθήσεις των Ζωροα-
στριστών, φιλοξένησε στην αγκαλιά του τις 
στέψεις των πρώτων Κατζάρων βασιλέων 
και τις τελευταίες αυτών της «καταραμέ-
νης» δυναστείας των Παχλαβί. Δύο ώρες 

μετά αφήσαμε τους επίγειους θησαυρούς 
των Σάχηδων και βρεθήκαμε στους υπό-
γειούς τους, εκεί όπου η ιστορία έγραψε το 
σκληρό τέλος σε ένα παραμύθι:
-Ημέρα της στέψης ορίσθηκε η γενέθλια 
μέρα του Σάχη, η 26η Οκτωβρίου 1967, και 
ο χώρος τέλεσης της ενθρόνισης τα ιστορικά 
ανάκτορα του Γκολεστάν στο κέντρο της Τεχε-
ράνης. Τα σεντούκια του κρατικού θησαυρο-
φυλακίου ήταν γεμάτα από πολύτιμους λίθους 
και ο οίκος Βαν Κλιφ Αρπέλς εγκαταστάθηκε 
στην Τεχεράνη για να δημιουργήσει το στέμ-
μα δίπλα στον οίκο Ντιόρ, που ανέλαβε το ρά-
ψιμο του λευκού φορέματος και της βασιλικής 
κάπας. Η τελετή ξεκίνησε με τον ιμάμη της 
Παρασκευής να απαγγέλει την καθιερωμένη 
προσευχή και ακολούθως ο Σάχης να φιλάει 
το Κοράνι. Στη συνέχεια, ο Σάχης φόρεσε τον 
βασιλικό μανδύα, το βασιλικό ξίφος, κράτησε 
το σκήπτρο και τελικά έστεψε τον εαυτό του με 
το στέμμα των Παχλαβί. Η σύζυγός του Φα-
ράχ Παχλαβί έλαβε θέση μπροστά του και έξι 
κοπέλες με δύο κύριες επί των τιμών, της φό-
ρεσαν τη βασιλική κάπα. Με γονυκλισία, στέ-
φθηκε από τον Σάχη. Η ενθρόνιση ολοκληρώ-
θηκε με τον λόγο του Σάχη να ευχαριστεί τον 
Θεό και τους Ιρανούς για τη μοναδική αυτή 
στιγμή και υποσχόμενος ότι το Ιράν θα αγγίξει 
το ίδιο επίπεδο ευημερίας των αναπτυγμένων 
χωρών, αναβιώνοντας τον αρχαίο και πλούσιο 
πολιτισμό του. Στο τέλος, δύο βασιλικές άμα-
ξες, η μία με τον εφτάχρονο πρίγκιπα διάδοχο 
Ρεζά και η άλλη με το αυτοκρατορικό ζεύγος, 
διέσχισαν τη διαδρομή της επιστροφής από τα 
ανάκτορα του Γκολεστάν στο Μαρμάρινο Πα-
λάτι ενώ αεροσκάφη της ιρανικής πολεμικής 
αεροπορίας έραιναν την Τεχεράνη με δεκαο-
χτώ χιλιάδες τριαντάφυλλα.
Ο Αμίρ τελείωσε την αφήγηση. Κοίταξα 
γύρω μου τα θωρακισμένα, σαν φρούρια, 
υπόγεια της κρατικής τράπεζας του Ιράν 
και νόμισα ότι βρισκόμουν στη σπηλιά 
του Αλή Μπαμπά, με όλους τους θησαυ-
ρούς του. Αστραπές από εκατοντάδες δια-
μάντια, ρουμπίνια, ζαφείρια και άλλους 
υπερπολύτιμους λίθους φώτιζαν τους τοί-
χους. Είναι η λαμπερή παρακαταθήκη της 
περσικής αυτοκρατορίας, ένας αμύθητος 
θησαυρός που οι ηγεμόνες της φρόντιζαν 
να εμπλουτίζουν επί 2.500 χιλιάδες χρό-
νια, με εκστρατείες και πολέμους. Η αξία 
τους είναι ανυπολόγιστη, τόσο που θεω-
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ρούνται, μαζί με τον χρυσό, ως το απο-
θεματικό της χώρας. Πολλά από αυτά κο-
σμούσαν τα στέμματα του τελευταίου Σάχη 
και της Φαράχ, της πρώτης και τελευταίας 
Σαχμπανού (αυτοκράτειρας). Ανάμεσά 
τους ξεχωρίζουν τα τεράστια διαμάντια 
Koh-i-Noor και Darya-ye Noor, από τα με-
γαλύτερα του κόσμου, ενώ κεντρική θέση 
στο χώρο κατέχει το Samarian Spine, ένας 
γίγαντας πεντακοσίων (!) καρατίων, ο με-
γαλύτερος πολύτιμος λίθος του πλανήτη. 
Παράξενο, σκέφτηκα, που αυτός ο πλούτος 
συνυπάρχει με την καταρρέουσα οικονο-
μία του Ιράν. Και ακόμα πιο παράξενο που 
κατάφερε να γλυτώσει από την ισλαμική 
μανία των αγιατολάχ. Από τη λάμψη των 
αυτοκρατορικών κοσμημάτων βρέθηκα 
ξαφνικά στον κρότο του απίστευτου κυ-
κλοφοριακού όπου εκατοντάδες «αρχαία» 
μηχανάκια τύπου Zundapp, φορτωμένα 
με όλη την οικογένεια, παλιές μοτοσυκλέ-
τες Honda και χιλιάδες μικρά, τετράγωνα 
ινδικά αυτοκίνητα δημιουργούσαν ένα 

απερίγραπτο χάος, η διάσχιση του οποίου 
απαιτούσε την υψηλή τεχνική του street 
crossing, ένα συνδυασμό δηλαδή ταχύτη-
τας, ευλυγισίας και προβλεψιμότητας. 
Ο επίλογος της πρώτης ιρανικής ημέρας 
γράφτηκε με την εισαγωγή στο βασίλειο 
των κρεατολάγνων. Είναι ο κόσμος της 
τοπικής γαστρονομίας, ο κόσμος του κε-
μπάπ, ένας κόσμος όπου σε κυνηγούν φα-
ντάσματα αμνοεριφίων και μοσχαριών και 
όπου η λέξη χορτοφάγος ακούγεται περί-
που σαν ανέκδοτο…
…..
Η Ρόια έβγαλε τη μαντήλα και τίναξε τα 
μακριά μαλλιά της. Ένας αναστεναγμός 
ανακούφισης βγήκε από τα χείλη και το 
όμορφο πρόσωπό της φωτίστηκε από 
μια έκφραση ικανοποίησης. Στα τριάντα 
της χρόνια η οδηγός βουνού, που πήρε 
το όνομά της από τον αγαπημένο καρπό 
της ροδιάς, ένιωσε ασφαλής από τυχόν 
προβοκατόρικα μάτια ή την παρουσία της 
θρησκευτικής αστυνομίας. Ευτυχώς το μα-

Η κορυφή του Kolak Chal στα 3.309 μέτρα.
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κρύ χέρι του θεοκρατικού καθεστώτος δεν 
έφτανε μέχρι τα 3.300 μέτρα της Kolak 
Chal Peak. Επτά χιλιόμετρα παρακάτω 
ξεκινούσε το μονοπάτι. Μία ώρα μακριά 
από την πρωτεύουσα, το περιαστικό δάσος 
του πάρκου Jamshideyeh, στην περιοχή 
της Νiavaran, ξεγελά καθώς το ειδυλλιακό 
τοπίο του δεν προειδοποιεί για το τι ακο-
λουθεί. Ο χωμάτινος δρόμος ανηφόριζε 
ομαλά, κάτω από λεύκες και σημύδες, ακο-
λουθώντας μια διαδρομή άριστα σηματο-
δοτημένη. Λίγο παραπάνω μια τεράστια 
σημαία κυμάτιζε πάνω από ένα τσιμεντέ-
νιο θόλο. Ήταν ένα από τα πολλά μνημεία 
της ιρανικής επικράτειας, αφιερωμένο στα 
θύματα του οκταετούς πολέμου με το Ιράκ. 
Είχε περάσει μιάμιση ώρα από την αφετη-
ρία όταν ένα κτήριο της Ερυθράς Ημισελή-
νου και το μεγάλο αλλά κλειστό καταφύγιο 
του βουνού σήμαναν το τέλος της βόλτας 
και την αρχή της πραγματικής ανάβασης. 
Μιας ανάβασης ιδανικής για να «σκοτώ-
σει» τα πόδια. Η κλίση μεγάλωνε σταδιακά 
και τα βήματα γίνονταν όλο και πιο αργά 
πάνω σε ένα σαθρό έδαφος, που σε πήγαι-
νε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω. Τρεις 
ώρες αργότερα, ένα πανόραμα κορυφών 
διακρινόταν θολά στη μεσημεριανή κάψα. 
Μόνο που χρειάζεσαι ιώβειο υπομονή και 
πολλούς ηλεκτρολύτες για να αντέξεις, αν 
αντέξεις, τους σχεδόν 40°C της κορυφής 
και να μπορέσεις, αν μπορέσεις, να διακρί-
νεις τις υπόλοιπες 3άρες και 4άρες κορυ-
φές της κεντρικής οροσειράς του Αλμπόρζ. 
Ακολούθησαν τέσσερεις ώρες βασανιστι-
κής κατάβασης όπου οι τετρακέφαλοι και 
η ποδοκνημική κραύγαζαν για βοήθεια 
ενώ το νύχι από το μεγάλο δάκτυλο του 
αριστερού μου ποδιού είχε κατά το ήμισυ 
αποκολληθεί. Την πίκρα των ταλαιπωρη-
μένων μας κορμιών διασκέδασαν, ωστόσο, 
οι εκδηλώσεις φιλίας και καλωσορίσματος 
από τις συντροφιές των νέων αγοριών 
και κοριτσιών στις πλαγιές του βουνού 
και στο πάρκο της αφετηρίας, όπως και 
η επιθυμία τους να συζητήσουν μαζί μας, 
δείχνοντας έτσι την έλλειψη αλλά και τη 
λαχτάρα της επικοινωνίας. Λίγο πριν το τέ-
λος προσπάθησα να ξεχάσω τον πόνο που 
μου τρυπούσε, σαν καυτή βελόνα, το μυα-
λό. Αποφάσισα να τον πολεμήσω με ένα 
παλιό ροκ τραγούδι στο ηχείο του κινητού 

και με την ένταση στο τέρμα. Σε μια απρό-
σμενη συνάντηση, διασταυρώθηκα με ένα 
μεσήλικα που ανέβαινε κρατώντας στο ένα 
χέρι ένα μπαστούνι και στο άλλο το Κορά-
νι, ψάλλοντας τους στίχους του. Τίποτε 
όμως δεν συνέβη και ο άγνωστος Ιρανός 
προσπέρασε, σαν υπνωτισμένος, τον αλ-
λόθρησκο ξένο με την ιερόσυλη μουσική 
του. Μια παρέα από νέα κορίτσια που 
ακολουθούσαν, τυλιγμένα με χιτζάμπ, με 
κοίταξαν έκπληκτα. Τους έκλεισα το μάτι 
και χαμογέλασαν. Κι έτσι, σαν σε σουρεαλι-
στική ταινία, εκείνο το καυτό και πονεμένο 
απόγευμα της 14-07-2019, οι ψαλμωδίες 
του Κορανίου ανυψώθηκαν στον ιρανικό 
ουρανό παρέα με τις μελωδίες από τις ηλε-
κτρικές κιθάρες των Deep Purple. 
…..
Δύο μαυροφορεμένες Ιρανές, η μία πιο 
όμορφη από την άλλη σήκωσαν τα μάτια 
και μας κοίταξαν με απορία. 
-Γιαλλάχ, πάμε, διέταξε δίπλα τους ο βλο-
συρός μουλάς που τις συνόδευε και που 
δεν πρέπει να ξεπερνούσε τα είκοσι χρό-
νια. Μακριά από την Τεχεράνη των, έστω 
ισχνών, μεταρρυθμίσεων, στην επαρχία 
της χώρας, οι τρελοί του Θεού ζούνε σε 
πεδίο δόξης λαμπρό και το τσαντόρ είναι 
σχεδόν το αποκλειστικό ρούχο του γυναι-
κείου πληθυσμού. Εκατόν πενήντα χιλιό-
μετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, το 
Qazvin (Καζβίν), θα ήταν μια πινέζα στην 
απεραντοσύνη των  1.648.195 τ. χλμ. του 
Ιράν, αν δεν είχε την εξαιρετική τύχη να 
βρίσκεται στην τροχιά ενός δρόμου που 
απλωνόταν σε ολόκληρη την ασιατική 
ήπειρο. Με αφετηρία την Κίνα και προορι-
σμό την Ινδία, την Περσία και τις περιοχές 
της Μεσογείου ο περίφημος Δρόμος του 
Μεταξιού, το σημαντικότερο εμπορικό 
δίκτυο από την αρχαιότητα, διακινούσε 
μετάξι, μπαχαρικά, γυαλί, πορσελάνη, πο-
λύτιμους λίθους και πολλά άλλα είδη πο-
λυτελείας. Με το όνομά του προερχόμενο 
από το κινέζικο μετάξι, ενός από τα πιο 
προσοδοφόρα προϊόντα που διακινούσε η 
Κίνα, ο Δρόμος του Μεταξιού έφερε, εκτός 
των άλλων, τη γνώση του χαρτιού και της 
πυρίτιδας αλλά υπήρξε και η δίοδος για 
την εξάπλωση του Βουδισμού στην Κίνα 
και την Ιαπωνία και του Χριστιανισμού 
στις ανατολικές περιοχές καθώς και την 
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εξάπλωση του Ισλάμ, με την κορύφωση 
των επιτευγμάτων του ισλαμικού πολιτι-
σμού. Ατελείωτα καραβάνια από εμπόρους 
με καμήλες και άλλα υποζύγια, ακολου-
θούσαν αυτόν τον αρχαίο διάδρομο. Και 
επειδή άνθρωποι και ζωντανά έπρεπε 
κάπου και κάπως να διανυκτερεύουν και 
να ξεκουράζονται δημιουργήθηκαν τα 
σημεία ανάπαυσης των ταξιδιωτών, τα 
γνωστά Caravan-Serai (Καραβάν-Σεράι). 
Στην πόλη του Καζβίν υπάρχει ένα από τα 
ομορφότερα, το Sa’d-al Saltaneh. Όπως 
και τα περισσότερα αδέλφια του έτσι κι 
αυτό είναι χτισμένο σε σχέδιο πλατείας 
και αποτελείται από διαφορετικά τμήμα-
τα. Σε κάποια από αυτά υπήρχαν μικρά 
ισλαμικά τεμένη που απευθύνονταν στην 
πλειοψηφία των ταξιδιωτών ενώ ένα με-
γαλύτερο μέρος, με τρεις δεξαμενές νερού 
και δωμάτια ξεκούρασης, απευθυνόταν 
στους πλουσιότερους ταξιδιώτες. Άψογα 
αναπαλαιωμένο και συντηρημένο, σε οδη-
γεί μέσα από τις δαιδαλώδεις στοές του 
στις στιγμές που έγραψαν την ιστορία του. 
Αν μπερδευτείς και ψάχνεις για την έξοδο 

αρκεί να ακολουθήσεις τις διαπεραστικές 
μυρωδιές των μπαχαρικών, τις επίμονες 
φωνές των «μπαζαρί», των εμπόρων δη-
λαδή, τη βοή από το ανθρώπινο ποτάμι 
που κυλάει λίγο παραδίπλα, στο σύγχρονο, 
σκεπαστό, παζάρι όπου παζαρεύονται τα 
πάντα, από ραπανάκια μέχρι μαϊμού κου-
ζινικά της βασιλικής αυλής των Παχλαβί. 
Επειδή όμως το τζαμί δεν μπορεί να λείπει 
από το μενού του συνεπή ταξιδιώτη στο 
Ιράν, η επίσκεψη στο Jameh Mosque, ένα 
από τα παλιότερα τεμένη, χτισμένο από 
τον μεγάλο Χαλίφη των Αβασιδών Harun 
al-Rashid το 807 μ.Χ., στη θέση ενός Ζω-
ροαστρικού ναού, ήταν το κερασάκι στο 
θρησκευτικό overdose της ημέρας…
Οι δρόμοι είχαν ερημώσει όταν βγήκα από 
το ξενοδοχείο για το τελευταίο τσιγάρο. 
Βρήκα τον Αμίρ ακουμπισμένο σε ένα πα-
λιό ρώσικο Λάντα να παίζει με το κινητό 
του. 
-Πώς σου φαίνεται το Ιράν; με ρώτησε.
-Όμορφο, φιλόξενο και παράξενο.
-Τι εννοείς; 
-Το Ιράν έχει τεράστια οικονομική και γεωπο-

Σιράζ. Ιρανή στο μνημείο Shah Cheragh.
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λιτική αξία στο σύγχρονο κόσμο. Είναι η τέ-
ταρτη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, 
μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις του Ισλάμ κι 
ένας σπουδαίος παίκτης στη διεθνή σκακιέρα. 
Κι όμως τα πράγματα δείχνουν να είναι πολύ 
μπερδεμένα. Τα πυρηνικά, το εμπάργκο, το 
ισλάμ στην εξουσία… 
-Ο δυτικός κόσμος δεν θέλει ή δεν μπορεί να 
καταλάβει πως οι δικές του επιδιώξεις δεν εί-
ναι κατ΄ ανάγκη και επιδιώξεις των άλλων. 
Υπάρχει μια ιστορική νομοτέλεια στη χώρα 
μου. Όλα δηλαδή τα γεγονότα συνδέονται με-
ταξύ τους. Έστω κι αν κάποιες φορές φαίνονται 
παράταιρα. Ο τελευταίος Σάχης, παραδείγ-
ματος χάρη, αν και πνιγμένος στη διαφθορά 
και την καταπίεση, προσπάθησε να περάσει, 
έστω και σαν δικές του, κάποιες «ανώδυνες 
μεταρρυθμίσεις» του Μωχάμμαντ Μοσαντέκ, 
προσδοκώντας ότι το Ιράν, στα τέλη της δεκα-
ετίας του ‘80, θα είχε εισέλθει στο κλαμπ των 
αναδυόμενων χωρών όπως η Νότιος Κορέα. 
Κι ως ένα σημείο τα κατάφερε, με τη λεγόμε-
νη «λευκή επανάστασή» του.  Ήθελε δηλαδή, 
κατά κάποιο τρόπο, να χρυσώσει το χάπι. 
-Αν θυμάμαι καλά ο Μοσαντέκ ανήκε στην 
Αριστερά, παρατήρησα.
-Στην μετριοπαθή Αριστερά. Είναι παράξενο 
αλλά από το 1951 έως το 1953 συνυπήρχαν 
η  συνταγματική μοναρχία και ο προοδευτικός 
πρωθυπουργός. Οι αριστερές του όμως ιδέες  
όπως και η δέσμευσή του για εθνικοποίηση 
του πλούτου της χώρας, του πετρελαίου δηλα-
δή, προκάλεσαν την πτώση του με το πραξικό-
πημα των αγγλοαμερικανών που, στα χρόνια 
του ψυχρού πολέμου, έχαναν ταυτόχρονα «το 
ιρανικό ανάχωμα» απέναντι στο σοβιετικό 
μπαμπούλα αλλά και το μονοπώλιο του μαύ-
ρου χρυσού. 
-Και ο ρόλος του Σάχη;
-Πρώτα έπαιξε το παιχνίδι τους και μετά, 
όπως σου είπα, φόρεσε ένα φιλολαϊκό προ-
σωπείο. Δεν κατάφερε όμως να πείσει για τις 
καλές προθέσεις του. Ακόμα κι αν υποθέσου-
με ότι τις εννοούσε. Γιατί οι Παχλαβί, παρά 
τον πλούτο και την ισχύ που ενσάρκωναν, δεν 
κατάφεραν να απαλλαγούν από την αναμε-
νόμενη κατάληξη που έχουν τα περισσότερα 
προσωποπαγή και αυταρχικά καθεστώτα, που 
δεν διαθέτουν λαϊκό έρεισμα αλλά στηρίζονται 
στις στενές πελατειακές σχέσεις. Αλλά και ο 
λαός μας δεν ξέχασε ποτέ τα εγκλήματα  Άγ-
γλων και Αμερικανών. Και κάπως έτσι φτάσα-

με στα χρόνια της  επανάστασης.
-Η οποία είχε ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή, συ-
μπλήρωσα. 
-Σωστά και μάλιστα ήταν πολύ μεγαλύτερη 
από τη γαλλική και με σχεδόν δέκα φορές πε-
ρισσότερη συμμετοχή από την Οκτωβριανή, 
των μπολσεβίκων. 
-Και όμως κατάληξε σε ισλαμική…
-Μάλλον έτσι ήταν το θέλημα του Θεού, κατέ-
ληξε αινιγματικά ο Αμίρ.
Έσβησα το τσιγάρο και ετοιμάστηκα να 
μπω στο ξενοδοχείο. Ένας μεγάλος ποντι-
κός όρμησε ξαφνικά στο λιγοστό, από τις 
ηλεκτροφόρες κολώνες φως, διασχίζοντας 
την έρημη λεωφόρο Mirza Kuchik Khan. Η 
ουρά του ήταν σηκωμένη και τα πόδια μό-
λις που άγγιζαν το έδαφος. Τον κυνηγούσε 
ένας χοντρός γάτος που πηδούσε αθόρυβα 
πάνω στην άσφαλτο. Τη στιγμή που βγή-
κε από το φως, ο γάτος έπεσε πάνω του 
προτού προλάβει να κρυφτεί στους κάδους 
των απορριμμάτων. Η τσιρίδα του ποντι-
κού ενόχλησε τα αυτιά μου αλλά ο Αμίρ 
χαμογέλασε με ένα κυνικό σαρκασμό:
-Βλέπεις φίλε μου ο Αλλάχ φροντίζει για όλους 
στο Ιράν, ακόμα και για τις γάτες…
…..
Το κάστρο του Alamut (Αλαμούτ) ήταν μια 
πραγματική αετοφωλιά. Κτισμένο πάνω σε 
ένα θεόρατο βράχο, 180 μέτρα από την 
επιφάνεια του εδάφους, το κάστρο των 
Ασσασίνων έμοιαζε με σκηνικό βγαλμένο 
από χολιγουντιανή παραγωγή. Η ιστορία 
του όμως είναι ποτισμένη με αίμα αιώνων. 
Γιατί εδώ ήταν η έδρα ενός μυστικιστικού 
ισλαμικού τάγματος που έδρασε στη Μέση 
Ανατολή την περίοδο μεταξύ του 11ου και 
του 13ου αιώνα και στόχος του ήταν η 
επιβολή μέσω του τρόμου, δολοφονώντας 
δημόσια τους αλλόδοξους σουνίτες ή τους 
αλλόθρησκους σταυροφόρους ηγέτες της 
περιοχής. Ιδρυτής της σέκτας αυτής ήταν 
ο Χασάν-ι Σαμπάχ, ο επονομαζόμενος «Γέ-
ρος του Βουνού», ο πρώτος Hγεμόνας της 
Νιζαριδικής δυναστείας, ο οποίος όταν 
ολοκλήρωσε τον αυστηρό ασκητισμό του, 
αποφάσισε να εκτελέσει τους δύο γιους 
του. Ένα τέτοιο ταλέντο δεν μπορούσε, 
φυσικά, να πάει χαμένο. Και ένα τόσο έν-
δοξο παρελθόν δεν θα μπορούσε να μην 
το ακολουθεί ένα λαμπρό μέλλον. Όπως 
αφηγείται ο μεγάλος ταξιδευτής Μάρκο 
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Πόλο, ο Ηγεμόνας είχε βάλει να κλείσουν 
μια κοιλάδα ανάμεσα σε δύο βουνά και 
την είχε μετατρέψει σε επίγειο παράδεισο. 
Εκεί έκτισε τα ομορφότερα παλάτια, όπου 
κυκλοφορούσαν τα ουρί του παραδείσου, 
που έπαιζαν όλων των ειδών τα όργανα 
και τις μουσικές, χόρευαν και τραγουδού-
σαν γλυκά, ενώ στα αυλάκια έτρεχε κρασί, 
γάλα, μέλι και νερό. Κανέναν δεν άφηνε ο 
Ηγεμόνας να μπει στον κήπο του εκτός από 
εκείνους που προόριζε για ασσασίνους. 
Και εκείνοι δεν έμπαιναν έτσι απλά. Τους 
είχε γαλουχήσει νωρίτερα με ιστορίες για 
τον παράδεισο που θα συναντήσουν, όπως 
έκανε και ο Μωάμεθ, και αυτοί, νέα παι-
διά ακόμα, περίμεναν τον παράδεισο ως 
κάτι υπαρκτό. Στα διαλείμματα, ανάμεσα 
στις επίγειες ηδονές, εκπαιδεύονταν στην 
εκμάθηση ξένων γλωσσών και στην τέ-
χνη της παραπλάνησης, ώστε να περνούν 
απαρατήρητοι στις αυλές των υποψήφιων 
θυμάτων τους. Όταν έρχονταν η ώρα, πλη-
σίαζαν τον στόχο τους σε απόσταση ανα-
πνοής και τον δολοφονούσαν πάντα και 
μόνο με μαχαίρι. Λίγο πριν ο υποψήφιος 

αναλάβει την εκτέλεση μιας αποστολής, 
μεθούσε πίνοντας ένα ποτό φτιαγμένο με 
βάση το χασίς. Όταν τον μετέφεραν μπρο-
στά στον Ηγεμόνα, από τον οποίο λάμβα-
νε την υπόσχεση της αιώνιας παραμονής 
στον παράδεισο, εάν έφερνε εις πέρας το 
δολοφονικό εγχείρημα, ήταν πλέον ένας 
έτοιμος ασσασίνος. Το τίμημα της ζωής 
του ήταν προφανώς μηδαμινό, μπροστά 
στην προσδοκία της μετάβασης στον πα-
ράδεισο. Τον ουράνιο αυτή τη φορά…
Οι πρώτοι κατά παραγγελία δολοφόνοι της 
ιστορίας, πήραν, σύμφωνα με όλες τις εν-
δείξεις, το όνομά τους από τη λέξη «χασι-
σίν» που στα αραβικά σημαίνει «αυτοί που 
καπνίζουν το χασίς». Πίστευαν ότι με την 
εξόντωση επιλεγμένων στόχων, αποσταθε-
ροποιούσαν τα καθεστώτα της Μέσης Ανα-
τολής και της Ευρώπης, συντηρώντας μια 
ατμόσφαιρα τρόμου, και διευκολύνοντας 
έτσι την επικράτηση του τάγματός τους. Κι 
αν οι Χριστιανοί αγνοούσαν ή αδιαφορού-
σαν για τους νεκρούς Αββασίδες χαλίφες 
της Βαγδάτης, σίγουρα θα ένιωσαν μια 
ανατριχίλα όταν σφαγιάστηκαν οι επιφα-

Το πέτρινο γεφύρι Χάτσιου στο ποτάμι Ζιγιάντε Ρουντ στο Ισφαχάν.
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νείς Λατίνοι σταυροφόροι Ραϊμόνδος της 
Τρίπολης (το 1152 μ.Χ.) και Κορράδος του 
Μομφερράτου (το 1192 μ.Χ.)
-Οι Ασσασίνοι δεν επινόησαν τη δολοφονία, 
απλώς της δάνεισαν το όνομά τους, είπε ο 
Αμίρ μόλις αποκαταστάθηκε η ανάσα από 
το λαχάνιασμα των τριακοσίων σκαλο-
πατιών. Η πανοραμική θέα στην κοιλάδα 
του Αλαμούτ ήταν φανταστική. Ίσως έτσι 
εξηγείται και η  απόφαση του «Γέρου του 
Βουνού» να μην εγκαταλείψει ποτέ αυτήν 
την αετοφωλιά. Αυτή, σκέφτηκα, θα ήταν 
από τις λίγες στιγμές διαύγειας του αρρω-
στημένου του μυαλού. Και αν η ψυχή του 
δεν έβραζε σε κάποιο καζάνι της κόλασης, 
σίγουρα θα τριγυρνούσε κάπου εδώ... Η 
δική μου πάντως πήγε στον παράδεισο 
όταν στη βάση του κάστρου δοκίμασα φρε-
σκοκομμένα και δροσερά κεράσια από τα 
περιβόλια της περιοχής. Λίγο αργότερα οι 
Ιρανοί φίλοι μας, θέλοντας να μας εκπλή-
ξουν και ταυτόχρονα να μας δείξουν κάτι 
διαφορετικό, μάς μετέφεραν σχεδόν 20 
χλμ. μακριά. Για κακή μας τύχη αυτά ήταν 
χωμάτινα. Ακόμα χειρότερα θα έπρεπε να 
καλύψουμε την απόσταση με τα παλιά βα-
νάκια που αγκομαχούσαν στις ανηφόρες 
του δαντελωτού ανάγλυφου, κινούμενα 
τόσο αργά που θα μπορούσε να τα προ-
σπεράσει και κουτσή χελώνα… 
Όταν το σύννεφο της σκόνης έκατσε, δι-
έκρινα μια μικρή λίμνη και γύρω της 
καλαμιές. Έπνιξα το γέλιο που ανέβηκε 
στα χείλη μου γιατί συνειδητοποίησα 
ότι σε μία χώρα όπου το υγρό στοιχείο 
υπάρχει μόνο στην Κασπία Θάλασσα του 
Βορρά και στον Περσικό Κόλπο του Νό-
του, ο γαλάζιος λεκές της λίμνης έμοια-
ζε με δώρο σταλμένο από τον Αλλάχ. 
Επιστρέφοντας, αργά το βράδυ, από τη λε-
ωφορειάδα των 108 χλμ και των εννέα (!) 
ωρών σκέφτηκα ότι το κέρδος της ημέρας 
ήταν διπλό. Από τη μία μάθαμε ότι ένας 
καλός μπάφος, μπόλικο κρασί και λίγο γυ-
μνό μπούτι μπορούσαν, από τα παλιά ακό-
μα χρόνια, να κάνουν θαύματα. Από την 
άλλη καταφέραμε να μάθουμε στον Αμίρ 
την πρώτη ελληνική του λέξη. Ευτυχώς 
αυτή ήταν το «καλημέρα» και όχι η κλα-
σική, των νεοελλήνων, αυτή δηλαδή που 
ξεκινάει από μα και τελειώνει σε λάκας…
…..

«DOWN WITH THE USA!» έγραφε με με-
γάλα μαύρα και πράσινα γράμματα το σύν-
θημα στο τοίχο της παλιάς αμερικανικής 
πρεσβείας στην Τεχεράνη, το σημείο όπου 
γράφτηκαν μερικές από τις πιο δραματικές 
στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Σαράντα 
χρόνια, μετά την επί 444 ημέρες ομηρία 
των Αμερικανών διπλωματών, το ερειπω-
μένο κτήριο εξακολουθεί να παραμένει το 
point zero της πρωτεύουσας. Ο οδηγός του 
λεωφορείου ανέπτυξε ταχύτητα, καθώς 
στο σημείο απαγορεύονται οι φωτογραφί-
ες, αλλά ταυτοχρόνως κατάλαβα ότι δεν θα 
μπορούσε να υπάρχει καλύτερη σύνδεση 
με το δεύτερο μέρος του προγράμματος, 
την επιστροφή στην Τεχεράνη του τελευ-
ταίου Σάχη. Στα μέρη δηλαδή που ο ίδιος 
και η βασιλική του οικογένεια έζησαν τα 
τελευταία τους χρόνια.
Στην περιοχή Σεμιράν, στο ομορφότερο 
σημείο της βόρειας Τεχεράνης και μέσα 
σε μία πράσινη όαση, με ανθισμένους κή-
πους και μεγάλα συντριβάνια, το ανακτο-
ρικό σύμπλεγμα του Niavaran μαρτυρά 
το παραμυθένιο παρελθόν της αυτοκρατο-
ρίας. Τρία παλάτια, το Σαχεμπγκαρανιέ του 
Σάχη Νασρελντίν, το περίπτερο του Σάχη 
Αχμάντ, της δυναστείας των Κατζάρ και 
το κεντρικό παλάτι των Παχλαβί, στέγαζαν 
τις ζωές των εστεμμένων. Το ενδιαφέρον 
με αυτά τα ανάκτορα είναι ότι από από-
ψεως μεγαλείου ή μεγέθους δεν έχουν κα-
μία σχέση με τα γνωστά ευρωπαϊκά. Εδώ 
λείπει η μεγαλοπρέπεια του Ουίνδσορ, η 
τελειότητα των Βερσαλλιών, ο βαυαρικός 
ρομαντισμός. Παρόλο που φιλοξενούσαν 
τον ισχυρότερο μονάρχη, τον Βασιλιά των 
Βασιλέων (Σαχανσάχ) είναι εξαιρετικά μι-
νιμαλιστικά, σχεδόν κυβικά. Οι πύλες δεν 
είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές αλλά το εσω-
τερικό είναι ευχάριστα προσωπικό και φι-
λόξενο. Η πολυτέλεια όμως και το γούστο 
είναι διάχυτα σε όλους τους  χώρους, από 
τα διαμερίσματα και τα μπάνια μέχρι τα 
γραφεία και τα πελώρια γκαράζ. Τεράστια 
περσικά χαλιά σκεπάζουν τα μαρμαρένια 
πατώματα, πορσελάνες και σαλοτραπεζα-
ρίες στρωμένες και έτοιμες για επίσημα 
γεύματα, ιταλίδες κούκλες της Maserati 
και θηριώδεις μοτοσυκλέτες Harley-
Davidson, χειροποίητα μπιλιάρδα και πιά-
να της Steinway & Sons μέχρι και κασμι-
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ρένια βασιλικά μπουρνούζια για τα οποία 
ένιωσα εξαιρετικά άβολα. Στα παγκάκια 
των κήπων, για μια ακόμη φορά, οι Ιρανοί 
επισκέπτες μάς πλησίαζαν ευγενικά και 
μας καλωσόριζαν στη χώρα τους με ζεστά 
χαμόγελα και εκδηλώσεις χαράς. Μιάμιση 
ώρα κράτησε η βόλτα στο χαμένο παράδει-
σο των αυτοκρατόρων. Δυστυχώς οι δύο 
επόμενες ήταν αντιστρόφως ανάλογες. 
Τρία χλμ. από το κέντρο της Τεχεράνης, 
το χωριό του Darband, αν δεν ήταν γνω-
στό για την είσοδο στο όρος Tochal, θα 
μπορούσε κάλλιστα να είναι η μετάφραση 
του κιτς. Ταβέρνες και καφετέριες στοιβά-
ζονταν η μία πάνω στην άλλη, στολισμένες 
και φωτισμένες σαν χριστουγεννιάτικα 
δένδρα, λες και συμμετείχαν σε διαγωνι-
σμό κακογουστιάς. Για κάποιο ακατανό-
ητο λόγο νερό έτρεχε ακατάπαυστα στα 
στρωμένα με πλακάκια (!) καλντερίμια και 
ταλαίπωρα γαϊδουράκια κυκλοφορούσαν 
ανάμεσα στους επισκέπτες, την ίδια ώρα 
που τα ανοιχτά κανάλια αποχέτευσης όμ-
βριων παρέσυραν κάθε είδους σκουπίδια. 

Αποχαιρέτησα ανακουφισμένος το Ντάρ-
μπαντ, ένα χαμένο ιρανικό διάλειμμα για 
εμένα, ένα must προορισμό για κάθε Ινδό 
ηθοποιό ή σκηνοθέτη του Bollywood που 
σέβεται τον εαυτό του… 
Αλλά ευτυχώς στην Τεχεράνη υπάρχουν 
πάντα πράγματα να σε θαμπώσουν. Στο 
αρχαιολογικό μουσείο αμέτρητα εκθέματα 
από τη νεολιθική εποχή ως τις μέρες των 
Περσών βασιλέων ζωντανεύουν τον αρ-
χαίο πολιτισμό τους. Ο μεγάλος πρωταγω-
νιστής του Μουσείου είναι ένα μικρό κυ-
λινδρικό αντικείμενο. Είναι ο Κύλινδρος 
του Κύρου του Μεγάλου. Το 539 π.Χ. τα 
στρατεύματα του πρώτου βασιλιά της αρ-
χαίας Περσίας κατέκτησαν την πόλη της 
Βαβυλώνας. Οι επόμενες όμως ενέργειές 
του ήταν αυτές που σήμαναν μια μεγά-
λη πρόοδο για τον Άνθρωπο. Ελευθέρωσε 
τους σκλάβους, διακήρυξε ότι όλοι οι άν-
θρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τη 
θρησκεία τους και εδραίωσε φυλετική ισό-
τητα. Αυτές και άλλες αποφάσεις καταγρά-
φηκαν σε ένα κύλινδρο από ψημένο πηλό, 

Στην κορυφή Tochal Summit στα 3.936 μέτρα.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ20

στην Ακκαδική γλώσσα και με σφηνοειδή 
γραφή. Το αρχαίο αυτό αρχείο θεωρείται 
ως ο πρώτος χάρτης ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων στον κόσμο. Έχει μεταφραστεί και 
στις έξι επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε και 
οι διατάξεις του προσομοιάζουν με τα τέσ-
σερα πρώτα άρθρα της Οικουμενικής Δι-
ακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι 
ενώ έχω διδαχθεί για τους κακούς Πέρσες 
και τις επιδρομές του Δαρείου από το 490 
έως το 479 π.Χ. κατά της Ελλάδας (Μα-
ραθώνας, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα) δεν θυ-
μάμαι αντίστοιχη αναφορά σε μια τέτοια 
μεγέθους ιστορική αλήθεια. Αντίθετα, δεν 
μου προκάλεσε καμία έκπληξη το γεγονός 
ότι το πρωτότυπο του πανάρχαιου αυτού 
ευρήματος εκτίθεται μόνιμα στο βρετανικό 
αρχαιολογικό μουσείο…
Όταν έφτασε η ώρα της επιστροφής, είπα 
να δοκιμάσω την τύχη μου με το μετρό. 
Ήταν μια σοφή απόφαση. Πρώτον γιατί 
γλύτωσα τη ζέστη και το κυκλοφοριακό 
και δεύτερον γιατί διαπίστωσα ότι το με-
τρό της Τεχεράνης δεν έχει και πολλά να 
ζηλέψει από τα υπόλοιπα του κόσμου. Πα-
ραφωνία αποτελούν τα τεράστια γράμματα 
που απομονώνουν τα δύο τελευταία βαγό-
νια του μετρό. Αυτά δηλαδή που είναι μόνο 
για τις γυναίκες. Αλλά οι γυναίκες στο Ιράν 
έχουν και μυαλό και χιούμορ. Λίγο πριν 
κλείσουν οι πόρτες, ορμούν μέσα πλανόδι-
ες πωλήτριες κι ανοίγουν τις μεγάλες βα-
λίτσες τους, γεμάτες με προκλητικά εσώ-
ρουχα, που γίνονται ανάρπαστα. Κι έτσι 
τρεις στάσεις αργότερα, κάθε κοπελίτσα, 
με χιτζάμπ και μαντό πάνω από το πα-
ντελόνι, έχει αγοράσει κι ένα κατακόκκινο 
σετάκι εσωρούχων, κάτι που ο νομοθέτης 
δεν σκέφτηκε να απαγορεύσει, πιθανότατα 
επειδή δεν μπήκε ποτέ στα δύο τελευταία 
βαγόνια για να ξέρει ότι υπάρχει…
Το βράδυ, μετά το δείπνο, το βλέμμα μου 
θόλωσε πάνω από το αναπόφευκτο κε-
μπάπ.
 -Τι σκέφτεσαι; ρώτησε ο Ανέστης
-Δεν σκέφτομαι, νοσταλγώ.
-Κάποια μελαχρινή;
-Ξανθιά και όχι μία, πολλές!
-Άλλαξαν τα γούστα σου;
-Μπερδεύεσαι πρόεδρε, τις λάγκερ εννοώ. 
Μου λείπουν.

-Πρόσεξε αμαρτωλέ! Και κάνε υπομονή για 
καμιά δεκαριά ημέρες ακόμα, γέλασε.
-Και μέχρι τότε; 
-Πάρτο απόφαση, στο Ιράν θα πήξουμε στο 
αϊράν... 
…..
Ο μουεζίνης του χαράματος τα είχε, τελι-
κά, καταφέρει θαυμάσια! Μπορεί η Προ-
σευχή της Αυγής (Σαλά αλ-Φάτζρ) να είχε 
τελειώσει εδώ και ώρα αλλά τα απόνερα 
της παρέμεναν στο σκοτεινό δωμάτιο: να 
κοιτώ στην οροφή το φωσφορίζον βέλος 
που υπάρχει σε όλα τα ξενοδοχεία της χώ-
ρας και δείχνει το δρόμο προς τη Μέκκα.
Μερικές ώρες αργότερα διασχίζαμε τις 
βόρειες συνοικίες της Τεχεράνης, τις πε-
ριοχές που οι μορφωμένοι αστοί σήκω-
σαν το μπαϊράκι της Επανάστασης, για να 
ακολουθήσουν τα φτωχά νότια προάστια. 
Όσο προχωρούσαμε η εικόνα της πόλης 
άλλαζε δραματικά. Φαρδιές λεωφόροι, πο-
δηλατοδρόμοι, κατάφυτα και περιποιημέ-
να πρανή με λουλούδια και πολλά πεύκα. 
Τα λευκά και άχαρα ινδικά αυτοκίνητα 
είχαν εξαφανισθεί και τη θέση τους είχαν 
πάρει πολυτελείς BMW και Porsche ενώ 
οι μονοκατοικίες με τους ψηλούς τοίχους 
και τις θερμαινόμενες πισίνες, συναγω-
νίζονταν μεταξύ τους σε πρωτοτυπία και 
φαντασία. Όλοι οι παγκόσμιοι γίγαντες 
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών 
ήταν εκεί, πλάι σε γαλλικούς και ιταλικούς 
οίκους ειδών πολυτελείας. Όταν φτάσαμε 
στη βάση του Tochal Ski Resort, ενός χιο-
νοδρομικού κέντρου από τα μεγαλύτερα 
του κόσμου, βρήκαμε μια ατελείωτη ουρά 
να περιμένει. Προφανώς δεν είμαστε οι 
μόνοι που αντιληφθήκαμε ότι η διαδρο-
μή των 19  χλμ. για την Tochal Summit 
και με υψομετρική διαφορά 2.212 μέτρων, 
ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί εκείνη 
την ημέρα του Ιουλίου, που η θερμοκρα-
σία κόντευε σε σημείο βρασμού. Έτσι απο-
φασίσαμε να καλύψουμε ένα κομμάτι της 
πορείας χρησιμοποιώντας τις καμπίνες 
του λιφτ. Όταν κατάλαβα ότι δεν υπήρχε 
σε αυτές σύστημα εξαερισμού ήταν αργά. 
Ένιωσα ότι θα λιποθυμούσα από τη φοβε-
ρή ζέστη καθώς οι λαμαρίνες έκαιγαν και 
η καμπίνα θύμιζε περισσότερο ένα μεγάλο 
φούρνο μικροκυμάτων. Αφήσαμε για την 
ανάβαση τα τελευταία χίλια μέτρα της, ένα 
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στεγνό και μονότονο ποδαρόδρομο μέχρι 
την κορυφή των 3.936 μέτρων. Δεκάδες 
πεζοπόρων και ένα παράξενο, πολύχρωμο 
παρατηρητήριο υπήρχαν εκεί. Ξαπλώσα-
με στις καυτές, τσιμεντένιες πλάκες του 
με πιάτο την Τεχεράνη των 15 εκατομ-
μυρίων ψυχών, με τα γκρίζα, από την πα-
λαιότητα, κτήρια και το γκρίζο, από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, ουρανό της. Στο 
βάθος διακρινόταν ο χιονισμένος όγκος 
του Damavand, με τον κώνο των 5.623 
μέτρων του, η υψηλότερη κορυφή του 
Ιράν και της Μέσης Ανατολής. Ακριβώς 
πίσω του βρίσκεται η Κασπία Θάλασσα, η 
μεγαλύτερη λίμνη της Γης, της οποίας τα 
371.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μοιράζε-
ται το Ιράν με τους βόρειους γείτονες του, 
το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν.
Στη βάσανο της επιστροφής ένιωσα και 
τις τελευταίες δυνάμεις μου να με εγκατα-
λείπουν. Έφτασα στο χώρο αναμονής του 
λεωφορείου σέρνοντας, κυριολεκτικά, τα 
πόδια μου. Ο Αλλάχ όμως φαίνεται πως 
με λυπήθηκε και με έσωσε στέλνοντας να 
περάσει από μπροστά μου μια παρέλαση 

καλλονών, που κατηφόριζαν γελώντας χα-
ρούμενα, κάτω από τις γιγαντοαφίσες με 
το θυμωμένο βλέμμα του Αγιατολάχ Χο-
μεϊνί. Τα παιδιά της Επανάστασης όμως 
μάλλον αδιαφορούσαν. Ήταν το καλύτερο 
δώρο της Τεχεράνης που αποχαιρετούσα.
…..
Χιλιάδες μαύρα φαντάσματα πλημμύριζαν 
τους κεντρικούς δρόμους της Qom (Κομ). 
Έμοιαζαν με μια μεγάλη, σκοτεινή μέδουσα 
που κινούνταν συνέχεια και προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Το τσαντόρ είχε αντικατα-
σταθεί από την προχωρημένη έκδοσή του, 
το νιχάμπ, που αφήνει ελεύθερη μόνο μια 
στενή λωρίδα στα μάτια ενώ οι πιο αφο-
σιωμένες στη σαρία, τον ισλαμικό νόμο, 
φορούσαν την «πανοπλία» της μπούργκας. 
Στην Κομ, τη δεύτερη πιο ιερή πόλη, μετά 
τη Μασάντ (Mashhad), η θρησκευτική λα-
τρεία μπλέκεται με τις δοξασίες, τα μίση 
και το μουσουλμανικό σχίσμα σε ένα κου-
βάρι που ούτε ο Ιντιάνα Τζόουνς δεν θα 
μπορούσε να λύσει. Μετά τον θάνατο του 
Μωάμεθ οι μουσουλμάνοι διχάστηκαν εξ 
αιτίας του ζητήματος της διαδοχής του. Η 

Ισφαχάν. Στο τζαμί Masjed-e Shah.
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βασική αντίρρηση προήλθε από όσους πί-
στευαν ότι χαλίφης μπορεί να γίνει μόνο 
κάποιος άνθρωπος που κατάγεται από την 
οικογένεια του προφήτη. Οι υποστηριχτές 
αυτής της άποψης ονομάζονται Σιίτες και 
αποτελούν, στο Ιράν το 95% του πληθυ-
σμού. Οι υποστηρικτές της άλλης άποψης, 
που αναγνωρίζουν ως πρώτο διάδοχο 
του Προφήτη Μωάμεθ τον χαλίφη Αμπού 
Μπακρ, ονομάζονται Σουνίτες. Υπάρχουν 
επίσης λίγοι Ζωροαστριστές και ακόμη λι-
γότεροι Χριστιανοί. Οι γυναίκες ως άγιες 
σπανίζουν στη σιιτική λατρεία εκτός κι αν 
συγγενεύουν με κάποιον από τους δώδε-
κα ιμάμηδές της. Μία από αυτές ήταν και 
η Fatima Masumeh (Φατιμά Μαζουμέ), 
κόρη και αδελφή δύο εξ αυτών. Το τεράστιο 
και υπέροχο τέμενος Hazrat-e Masumeh 
είναι αφιερωμένο στη χάρη της. Χιλιάδες 
άνδρες και γυναίκες έρχονται κάθε χρόνο 
ζητώντας τη συγχώρεσή της, τη βοήθεια ή 
την ευλογία της. Τρεις μεγάλες αίθουσες 
προσευχής, τρεις εσωτερικές αυλές και ο 
τάφος της, καλύπτουν μια έκταση 38.000 
τετραγωνικών μέτρων. Μαζί με εμάς μια 
ατελείωτη ουρά πιστών περίμεναν υπο-
μονετικά για να εισέλθουν στο λατρευτικό 
χώρο. Το μαυροφορεμένο σκηνικό έσπασε 
η είσοδος των αλλόθρησκων κυριών από 
το Yunanistan, με τα τουριστικά τσαντόρ, 
που έμοιαζαν κάτι ανάμεσα σε αλουμι-
νόχαρτο και παρδαλή κουρτίνα και που 
προκάλεσαν κύματα γέλιου. Ένας ευγενέ-
στατος κληρικός μάς επανέφερε στην τάξη 
αναλαμβάνοντας να μας εξηγήσει και να 
μας ξεναγήσει σε αυτό το αληθινό έργο 
τέχνης της ισλαμικής αρχιτεκτονικής και 
πίστης. Ακολούθησε μια διάλεξη για την 
προσφορά των ισλαμικών ιεροδιδασκαλεί-
ων (μεντρέσες) στην διδαχή της αγάπης 
και της αλληλοκατανόησης των ανθρώ-
πων, όπως ορίζει το Κοράνι. Μπήκα στον 
πειρασμό αλλά τελικά απέφυγα να του θυ-
μίσω πως οι ίδιες αρχές υπάρχουν και στο 
Ευαγγέλιο, αλλά αυτό δεν εμποδίζει ορι-
σμένους κληρικούς και κοσμικούς ηγέτες 
του χριστιανικού κόσμου να ρέπουν στην 
μισαλλοδοξία ή το ρατσισμό. Ή ότι στο Πε-
σαβάρ και τις υπόλοιπες βόρειες επαρχίες 
του Πακιστάν και κυρίως στο γειτονικό 
Αφγανιστάν, οι μεντρέσες έστω και σουνι-
τικές, δεν διδάσκουν την αγάπη του Θεού 

αλλά το τζιχάντ του…
Εκατοντάδες μαύρα και άσπρα σαρίκια 
κυκλοφορούσαν, στο μεταξύ, στο χώρο κι-
νώντας μου την περιέργεια. Στην εύλογη 
απορία μου ο κληρικός έδειξε το δικό του 
με υπερηφάνεια και μου εξήγησε ότι το 
μαύρο χρώμα δείχνει την απευθείας κα-
ταγωγή από τους απογόνους του προφήτη 
Μωάμεθ, κάτι που γέννησε το θαυμασμό 
μου για την ικανότητα των ιρανικών δη-
μοτολογίων... Στην έξοδο για την αναχώ-
ρηση γίναμε, για άλλη μια φορά, αντικεί-
μενο θερμών και φιλικών εκδηλώσεων. 
Παράξενο, αλλά η λέξη Yunan λες και λει-
τουργούσε σαν μαγνήτης. Και όχι μόνο για 
τους Ιρανούς:
-Μερχεμπά, καλημέρα, είπε χαμογελαστός 
ένας Ιορδανός προσκυνητής και μας κά-
λεσε με ένα νεύμα να φωτογραφηθούμε με 
την οικογένειά του. Ο μικρός γιος του με 
κοίταξε ντροπαλά αλλά όταν του άπλωσα 
το χέρι δεν δίστασε να το πιάσει. Έτσι, πα-
ρέα με μια άγνωστη αραβική οικογένεια, 
έβγαλα στις 19/07/2019 μία από τις πιο 
παράξενες και αξέχαστες φωτογραφίες της 
ζωής μου.
-Σουκράν, ευχαριστώ, μου ψιθύρισε στο 
αυτί ο πιτσιρίκος. Ήταν το πιο γλυκό αντίο 
στην ιερή πόλη της Κομ, το επονομαζόμε-
νο και Βατικανό των Σιιτών.

Όσο κατευθύνεσαι προς το νότο του Ιράν, 
το τοπίο αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Οι 
πρώτες, μικρές, εκτάσεις ημιερήμων άρχι-
σαν να κάνουν δειλά την εμφάνισή τους. 
Στις αχανείς εθνικές οδούς τα αυτοκίνητα 
που κυκλοφορούσαν ήταν μετρημένα στα 
δάκτυλα. Αντίθετα, τις λωρίδες κατακλύ-
ζουν παλιές αμερικάνικες νταλίκες Mac 
και ακόμα παλιότερες της Mercedes, που 
η θέση τους κανονικά θα ήταν σε κάποιο 
μουσείο. Το εμπάργκο έδειχνε τα δόντια 
του… 
Η ταμπέλα έγραφε Esfahān nesf-e jahān 
ast, που σημαίνει «το ήμισυ του κόσμου». 
Με αυτή  τη φράση οι Ιρανοί εννοούν ότι 
αν κάποιος δει το Isfahan (Ισφαχάν), 
είναι σαν να έχει δει το μισό κόσμο. Και 
έχουν δίκιο. Κήποι, σιντριβάνια και κα-
ταπράσινοι πεζόδρομοι σε εισάγουν στον 
ονειρικό κόσμο των παραμυθιών της Σε-
χραζάντ. Αυτό όμως που μαγεύει είναι 
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το θέαμα των τεσσάρων, αριστοτεχνικά 
κτισμένων με κεραμίδι και πέτρα γεφυ-
ρών, που ενώνουν τις όχθες του ποταμού 
Ζαγιάντε. Στις 33 καμάρες της γέφυρας 
Si-ο-Si (33) νεαροί αοιδοί επιδίδονταν σ’ 
έναν άτυπο διαγωνισμό, τραγουδώντας a 
cappella με απίστευτους λαρυγγισμούς, 
κάτω από τις εξαιρετικής ακουστικής κα-
μάρες, εισπράττοντας το θαυμασμό και το 
χειροκρότημα του συγκεντρωμένου πλή-
θους. Την ίδια ώρα κάποιοι από το 1,5 
εκατομμύριο κατοίκων, εκμεταλλευόμενοι 
την αργία της Παρασκευής, πηγαινοέρχο-
νταν πλατσουρίζοντας στις όχθες και κατά 
μήκος του ποταμού και κάποιοι άλλοι εί-
χαν ήδη στρώσει, στα ανθισμένα πάρκα, 
τα χαλάκια του πικ-νικ και μας προσκα-
λούσαν να μοιραστούμε τους μεζέδες ή το 
ναργιλέ τους. Ο καταιγισμός των όμορφων 
στιγμών συνεχίστηκε μέχρι τις βραδινές 
ώρες που καταλύσαμε στο ανακαινισμέ-
νο καραβάν-σεράι, ένα πραγματικό ξενο-
δοχείο-παλάτι, παρέα με ένα γκρουπ από 
ανέκφραστους Κινέζους τουρίστες.

Ο ήλιος έκαιγε αφόρητα την επόμενη μέρα 

στη μεγαλειώδη πλατεία Naqsh-e Jahan 
(Εικόνα του Κόσμου) και τα παιδάκια 
τσαλαβουτούσαν στο σιντριβάνι της. Στο 
Ισφαχάν όλα σχεδόν τα αξιοθέατα είναι 
χαρακτηρισμένα ως μνημεία παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουνέσκο 
και αποτελούν το απαύγασμα της αρχιτε-
κτονικής έκφρασης της δυναστείας των 
Σαφαβιδών. Αντιπροσωπεύουν τις πιο έν-
δοξες σελίδες της ιστορίας της πόλης, που 
μέσα σ’ έναν χρονικό ορίζοντα διακοσίων 
χρόνων, από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα, 
πέρασε στην αιωνιότητα. Στην πλατεία των 
508 μέτρων μήκους και 160 μέτρων πλά-
τους το τζαμί του Ιμάμη του Ισφαχάν, το 
Masjed-e Shah, είναι ένα από τα αιώνια 
αρχιτεκτονικά αριστουργήματα του Ιράν, 
κατασκευασμένο από εκπληκτικά όμορφα 
ψηφιδωτά πλακάκια των επτά χρωμάτων, 
καλλιγραφικές επιγραφές και απίστευτη 
ακουστική. Αυτό που ξεχωρίζει όμως είναι 
το διακριτικό και χωρίς μιναρέδες τζαμί 
Sheikh Lotfollah, προορισμένο για να 
φιλοξενεί το χαρέμι του Σάχη. Το ιδιαίτε-
ρο χαρακτηριστικό του είναι ο, ψηφιδωτός 
και θαρρείς τρισδιάστατος, θόλος του. Αν 

Κορίτσια στην παλιά πόλη του Yazd.
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Yazd. Στους Πύργους της Σιωπής των Ζωροαστρών.

κάποιος σταθεί στην είσοδο της εσωτερι-
κής αίθουσας του και τον κοιτάξει θα δει 
ένα παγώνι, του οποίου η ουρά είναι οι 
ακτίνες του ήλιου που μπαίνουν από μια 
τρύπα στο ταβάνι! Στη δυτική πλευρά της 
πλατείας βρίσκεται το παλάτι Ali Qapu, 
ένα κτίσμα ύψους 48 μέτρων, όπου ο Σά-
χης διασκέδαζε τους ευγενείς επισκέπτες 
του και τους ξένους διπλωμάτες. Στο τε-
ράστιο και δαιδαλώδες παζάρι γράφτηκε ο 
επίλογος του ταξιδιού μας σε μια ένδοξη 
εποχή, που το Ισφαχάν, το «γαλάζιο αγρι-
ολούλουδο» της ερήμου έγινε πρωτεύουσα 
της αυτοκρατορίας (1598-1722) και συνά-
μα μεταμορφώθηκε στη λαμπρότερη πόλη 
του ισλαμικού κόσμου. 
Στην μεγαλοπρεπή είσοδο του ξενοδοχεί-
ου ο ένστολος θυρωρός άνοιξε ευγενικά 
την πόρτα και μας ευχήθηκε καλό ταξίδι. 
Μία μεγάλη σειρά από σημαίες κυμάτιζαν 
στους ιστούς μπροστά από το χώρο στάθ-
μευσης ανάμεσα στις οποίες ξεχώριζε, 
σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, η αστερόεσσα. 
Μία θεαματική βελτίωση από τις ημέρες  
που το εθνικό σύμβολο των Η.Π.Α. ήταν 
στρωμένο στις εισόδους των ξενοδοχείων 

για να σκουπίζουν οι επισκέπτες τα πόδια 
τους…
…..
-Η επί Γης κόλαση βρίσκεται στο Ιράν! Ονο-
μάζεται Γκόρντομ Μπεριάν, έχει έκταση 480 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και θερμοκρασία 
70°C, ανακοίνωσε στο μικρόφωνο του λε-
ωφορείου ο Αμίρ. 
-Αλλά μην ανησυχείτε, απέχει περίπου πεντα-
κόσια χιλιόμετρα από εμάς, συμπλήρωσε χα-
μογελώντας.
Λίγο έλειψε να του πω πως ήδη διασχίζα-
με την κόλαση της ερήμου από αλάτι, που 
κυριαρχεί στο νότο της χώρας και πως η 
θερμοκρασία είχε σίγουρα ξεπεράσει τους 
σαράντα βαθμούς. Τη μονοτονία του τοπίου 
διέκοπταν κάποια απίθανα αστυνομικά φυ-
λάκια, στη μέση του πουθενά, για να θυμί-
ζουν το άγρυπνο βλέμμα της Επανάστασης 
και μερικά βενζινάδικα, στα οποία μας έπια-
σε κατάθλιψη βλέποντας την τιμή του λίτρου 
της βενζίνης στα 0,07€ ! Καθόλου παράξενο 
βέβαια για μία χώρα που αν χώσεις το δά-
κτυλο στο έδαφος θα βγει πετρέλαιο...
Κάπου στα βάθη της Περσίας βρίσκεται 
μια πόλη διαφορετική από τις άλλες, μια 
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πόλη της οποίας η ατμόσφαιρα είναι μυ-
στηριώδης και μυσταγωγική. Η Yazd 
(Γιάζντ) είναι η πιο καλοδιατηρημένη, πα-
λιά, πόλη του Ιράν και μία από τις παλαι-
ότερες στον κόσμο. Κτισμένη ανάμεσα σε 
δύο ερήμους, την Dasht-e Kavir στο βορρά 
και την Dasht-e Lut ανατολικά, αποτελεί 
το κέντρο μιας από τις αρχαιότερες μονο-
θεϊστικές θρησκείες του κόσμου, του Ζω-
ροαστρισμού. Ένας λαβύρινθος, με σκε-
παστά σοκάκια και σπίτια κτισμένα από 
λάσπη και άχυρα όπως ορίζει η, επηρεα-
σμένη από τις γεωγραφικές συνθήκες και 
τον περιβάλλοντα χώρο της ερήμου, αρχι-
τεκτονική αποτελούσε την παλιά πόλη της 
Γιάζντ. Παράξενοι διάτρητοι πύργοι υψώ-
νονταν πάνω τις επίπεδες στέγες. Ήταν οι 
badgir, (ανεμοπαγίδες) το αρχαίο, σοφό 
και άκρως αποδοτικό σύστημα φυσικού 
εξαερισμού που τα μόνα συστατικά που 
χρειάζεται είναι αέρας και νερό. Μια ώρα 
αργότερα βρεθήκαμε στο Atashkadah, το 
Ναό της Φωτιάς, όπου καίει από το 470 
μ.Χ. η άσβεστη φλόγα της Ζωροαστρικής 
πίστης μέσα σε ένα γαλήνιο τοπίο με πεύ-

κα και σιντριβάνια. Στη μετώπη του ναού 
ο υπερβατικός θεός, ο Αχούρα Μάζντα 
άνοιγε τις προστατευτικές φτερούγες του 
και στο εσωτερικό ο Ζαρατούστρα, ο προ-
φήτης του, δίδασκε το λόγο του, την τελι-
κή νίκη του Καλού επί του Κακού και την 
αναγέννηση του σύμπαντος. Η φωτιά, το 
νερό, ο αέρας και η γη, αποτελούν τα τέσ-
σερα ιερά στοιχεία αυτής της θρησκείας 
και οι πιστοί κάνουν ό,τι μπορούν για να 
τα προστατέψουν. Γι αυτό και τα ταφικά 
τους έθιμα είναι κατάλληλα εναρμονισμέ-
να. Οι οπαδοί του ζωροαστρισμού αρνού-
νται να θάψουν ή να κάψουν τους νεκρούς 
τους για να μη μολύνουν τα στοιχεία αυτά. 
Τα γυμνά σώματα των νεκρών αφήνονταν 
σε ειδικούς χώρους, βορά των ορνέων, που 
σε λίγη ώρα έτρωγαν τις σάρκες τους. Με 
αυτόν τον τρόπο, ο νεκρός «έφευγε» όπως 
του έπρεπε και ταυτόχρονα, η σάρκα του 
έδινε ζωή σε ένα άλλο ζωντανό οργανισμό. 
Οι χώροι αυτοί βρίσκονταν μακριά από 
την πόλη, σε δύο ψηλούς και αντικριστούς 
λόφους που είναι γνωστοί σαν Πύργοι 
της Σιωπής (Dakhme).

Στην κορυφή του Shir Kuh στα 4.074 μέτρα.
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-Λίγο ανατριχιαστικό είναι αυτό το έθιμο, 
είπα στον Αμίρ καθώς κατεβαίναμε.
-Ναι αλλά ταυτόχρονα και οικολογικό.
-Ελπίζω πάντως να μην έχει όρνεα αύριο στο 
βουνό, συνέχισα.
- In shāʾ Allāh, πρώτα ο Θεός, ευχήθηκε.
…..
Το όνομα Shir Kuh αναφέρεται στα βου-
νά που καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι 
στην επαρχία της Γιάζντ. Ανήκουν στην 
οροσειρά του Ζάγκρος, που ξεκινά από 
το βορειοδυτικό Ιράν  και καταλήγει  στον 
Περσικό Κόλπο, με ένα ατελείωτο μήκος 
1600 χιλιομέτρων. Στα φαρσί, τη γλώσσα 
των Περσών, shir σημαίνει λιοντάρι και 
kuh βουνό. Ονομάστηκε έτσι γιατί υπο-
τίθεται ότι από μακριά φαίνεται σαν ένα 
καθισμένο λιοντάρι. Τα χαράματα πάντως 
της 22-07-2019 από το χωριό Tezerjan, το 
σημείο εκκίνησης της πορείας, δεν μπο-
ρούσα να διακρίνω τίποτε. Ίσως έφταιγε το 
γεγονός ότι ξυπνήσαμε στις 4:30 το πρωί, 
ίσως το πικάντικο, βραδινό, κεμπάπ και 
σίγουρα το ότι δεν υπήρχε τζαμί κοντά στο 
ξενοδοχείο, ώστε να με ξεσηκώσει ο συνή-

θης ύποπτος…
Ο Ισμαήλ, ένας νεαρός Ιρανός Κούρος, 
ανέλαβε να μας οδηγήσει σε ένα βουνό 
κατάξερο αλλά πανέμορφο, με παράξενους 
γεωλογικούς σχηματισμούς χαραγμένους 
πάνω του. Η πεζοπορία στο άψογα σημα-
δεμένο μονοπάτι ήταν ευχάριστη, αλλά 
όπως όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή 
κράτησε λίγο. Δύο περίπου ώρες μετά την 
εκκίνηση, στα 2.350 μέτρα, έκαναν την 
εμφάνισή τους οι πρώτες σάρες. Η κλίση 
ανέβαινε σταδιακά ενώ η ζέστη είχε αρχί-
σει ήδη να μας ζορίζει. Το βουνό έδειχνε 
τώρα το αληθινό του πρόσωπο. Στενά βρά-
χινα περάσματα και λούκια όπου τα πόδια 
δυσκολεύονταν να ισορροπήσουν στον 
σαθρό ασβεστόλιθο. Τρεις ώρες κράτησε 
η σκληρή ανάβαση μέχρι το κλειστό κα-
ταφύγιο, στα 3.510 μέτρα. Το βουνό ήταν 
έρημο εκτός από μια παρέα νεαρών Αφγα-
νών, που μοιράστηκαν μαζί μας τα λιγοστά 
βατόμουρα που είχαν μαζέψει. Στο μεταξύ 
ζαλάδες και ήπιοι πονοκέφαλοι άρχισαν να 
εμφανίζονται, σαν αποτέλεσμα του υψομέ-
τρου. Από εκεί και πέρα το μονοπάτι συ-

Στους τάφους των Αχαιμενιδών βασιλέων.
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νεχίζει ήπια μέχρι την κορυφή των 4.075 
μέτρων, όπου δεσπόζει το ομοίωμα ενός 
τεράστιου ανοιχτού Κορανίου. Ευτυχώς ο 
δυνατός βοριάς δρόσιζε την ατμόσφαιρα 
αλλά δεν μπορούσε να καλύψει τους βρυ-
χηθμούς των μηχανών και τις ασημένιες 
κοιλιές των πολεμικών αεροσκαφών που 
περνούσαν συνέχεια από πάνω μας, ση-
μάδι μιας ακόμα έντασης στην περιοχή 
του Περσικού Κόλπου. Το διάλειμμα της 
κορυφής κράτησε λιγότερο από μία ώρα 
αφού ο πονοκέφαλος είχε γίνει ενοχλητι-
κός, κάτι που δυσκόλεψε πολύ την ούτως 
ή άλλως επικίνδυνη κατάβαση. Τα πόδια 
μου διαλύθηκαν για μια τελευταία φορά 
αλλά ευτυχώς στο λεωφορείο οι ευγενέ-
στατοι οδηγοί μας φίλεψαν τσάι, καφέ και 
τοπικά γλυκά, ενώ ο ουρανός του Ιράν 
είχε αρχίσει ήδη να βάφεται στα χρώματα 
του δειλινού. Και ο ύπνος με πήρε γλυκά 
στην επιστροφή ιδιαίτερα όταν σκέφτηκα 
ότι δεν υπήρχε περίπτωση να με ενοχλή-
σει κάποιος μουεζίνης...
Ένα απόκοσμο θέαμα κυριαρχούσε στην 
εθνική οδό που οδηγούσε μέσα από την 
αχανή έρημο στο Σιράζ. Ήταν οι τεράστιες 
και ξεθωριασμένες από τον ήλιο αφίσες 
μαρτύρων του ιρανοϊρακινού πολέμου. 
Ανάμεσά τους μπορούσες να διακρίνεις 
μικρά παιδιά, μουλάδες, στρατιώτες και 
γυναίκες. Ο οκταετής πόλεμος, ο μεγαλύτε-
ρος σε διάρκεια στον 20ό αιώνα, ξεκίνησε 
όταν το Ιράκ εισέβαλε στο Ιράν, το 1980, 
μετά από μακρά ιστορία συνοριακών διε-
νέξεων. Ο πόλεμος ήταν αποτέλεσμα των 
έντονων φόβων του Ιράκ για ιρανική βο-
ήθεια, στην επί δεκαετίες, καταπιεζόμενη 
σιιτική πλειονότητα που κατοικούσε στα 
εδάφη του, υπό την ηγεσία όμως της σου-
νιτικής μειοψηφίας των Μπααθιστών του 
Σαντάμ Χουσέιν. Το γεγονός αυτό, ειδικό-
τερα μετά την Ιρανική Επανάσταση, προ-
καλούσε τρόμο στην ιρακινή πλευρά και 
η αίσθηση στρατιωτικής ανωτερότητας, 
λόγω και της αμερικανικής υποστήριξης, 
την οδήγησε στις ράγες του πολέμου. Το 
τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπήρ-
ξε νικητής, τα σύνορα έμειναν ως είχαν 
αλλά το Ιράν μετρούσε δύο εκατομμύρια 
νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές.
-Παρακαλώ, μη φωτογραφίζετε τις εγκαταστά-
σεις που βλέπετε δεξιά, αφορούν το πυρηνικό 

πρόγραμμα του Ιράν και θεωρείται απαγορευ-
μένη περιοχή, είπε στο μικρόφωνο ο Αμίρ. 
Στο βάθος της ερήμου ένας τσιμεντένιος 
κύβος, ψηλές περιφράξεις, κεραίες και σει-
ρές από τετράδυμα αντιαεροπορικά  πυρο-
βόλα, μαρτυρούσαν το μυστικό που κρυ-
βόταν στα έγκατα. Η προσπάθεια να απο-
κτήσει η χώρα πυρηνική τεχνογνωσία και 
πιθανώς πυρηνική ισχύ είναι το κερασάκι 
στην τούρτα της πολυετούς κόντρας με 
τη Δύση και ιδιαίτερα τους Αμερικανούς, 
οι οποίοι όπως ομολογούσε ένας παλιός 
διπλωμάτης έκαναν στο Ιράν το μεγαλύ-
τερο δώρο, διαλύοντας τους δυο μεγα-
λύτερους αντιπάλους του, το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν. Από την άλλη πλευρά, η στε-
νή συνεργασία του Ιράν με ισλαμιστικές 
οργανώσεις της Μέσης Ανατολής όπως η 
Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οι Αδελφοί Μου-
σουλμάνοι της Αιγύπτου ή τα κινήματα 
στην Υεμένη και η «προικοδότησή» τους 
με χρήμα και όπλα αλλά και οι συνεχείς 
απειλές για εξαφάνιση του Ισραήλ από το 
χάρτη, έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική 
κατάσταση με απρόβλεπτες εξελίξεις.
Η, κάποτε, μεγαλεπήβολη πόλη των Πα-
σαργάδων ήταν ένα ισοπεδωμένο τοπίο. 
Μόνο ο τύμβος του Κύρου του Μεγάλου, 
της δυναστείας των Αχαιμενιδών, στη-
μένου σε μορφή βαθμιδωτής πυραμίδας, 
έμενε να θυμίζει την πόλη που είχε χτί-
σει το 546 π.Χ. Ο θρύλος λέει πως όταν ο 
Μ. Αλέξανδρος ήρθε στις Πασαργάδες και 
βρήκε τον τάφο συλημένο, διέταξε να το-
ποθετήσουν κτερίσματα και να τον σφρα-
γίσουν με το δικό του οικόσημο, ώστε να 
μην τον συλήσει ποτέ ξανά κανείς, τιμώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο τον μεγάλο βα-
σιλιά. Ο τάφος του Κύρου ήταν ο πρώτος 
που επισκεφτήκαμε αλλά όχι και ο τελευ-
ταίος. Στην Κοιλάδα των Μεγάλων Βα-
σιλέων, το Νακς-ε-Ρουστάμ, αναπαύονται 
σε λαξευμένους, πάνω στον βράχο, τάφους 
οι βασιλείς των βασιλέων: ο Ξέρξης, ο Δα-
ρείος, ο Αρταξέρξης Α΄ και ο Δαρείος Β΄. 
Οι τάφοι σε σχήμα σταυρού, το σύμβολο 
του Αχούρα Μάζντα, είναι διακοσμημένοι 
με εντυπωσιακές ανάγλυφες παραστάσεις 
που έγιναν στο πλαίσιο των εορτασμών 
της νίκης του βασιλιά Σαπόρ, της δυνα-
στείας των Σασσανιδών, επί του Ρωμαίου 
αυτοκράτορα Βαλεριανού. 
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Στην Περσέπολη φτάσαμε μέσα σε μία 
τρομακτική ζέστη που έλιωνε τα 130.000 
τ. χλμ. της. Στη θερινή πρωτεύουσα του 
Δαρείου Α΄ τα φαρδιά σκαλοπάτια της 
κύριας εισόδου οδηγούν στην Πύλη των 
Εθνών, της οποίας φρουροί είναι δύο τε-
ράστιοι φτερωτοί ανθρωπόμορφοι ταύροι 
ενώ παραπάνω βρίσκονταν η αίθουσα των 
ακροάσεων όπου ο Δαρείος δεχόταν μόνο 
τους Πέρσες και Μήδους ευγενείς και η 
αίθουσα των Εκατό Κιόνων που ήταν η αί-
θουσα του θρόνου και των ακροάσεων των 
απεσταλμένων των υποτελών λαών. Οι 
τοίχοι διακοσμούνται με ανάγλυφα όπου 
κυριαρχούν πολιτισμικά στοιχεία των 
υποταγμένων λαών αλλά και παραστάσεις 
απεσταλμένων τους, με ξεχωριστή εμφά-
νιση, να προσφέρουν τα δώρα τους στο 
Μεγάλο Βασιλιά. Η πόλη των αμύθητων 
θησαυρών κατακτήθηκε το 331 π.Χ. από 
τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος, είτε συγκι-
νημένος από το θέαμα των 800 ακρωτηρι-
ασμένων ομήρων Ελλήνων τεχνιτών είτε 
για αντίποινα για τις περσικές εισβολές 
στην Ελλάδα, είτε μετά από ένα γερό με-
θύσι, διέταξε να την κάψουν. Οι σύγχρονοι 
Ιρανοί κουβαλούν το τραύμα αυτής της ήτ-
τας και, κυρίως, της καταστροφής από τον 
μεγάλο Μακεδόνα στρατηλάτη, τον οποίο 
αποκαλούν απλά Αλέξανδρο αφού Μέγας 
είναι μόνο ο Κύρος. Στην Περσέπολη μπο-
ρείς να δεις, να ακουμπήσεις, ακόμα και 
να νιώσεις την αίγλη μιας λαμπρής αυτο-
κρατορίας που θα κατακτούσε ολόκληρη 
την Ευρώπη αν δεν γνώριζε τη συντριβή 
στη Σαλαμίνα. Ευτυχώς για εμάς, δυστυ-
χώς για αυτούς σκέφτηκα καθώς αναχω-
ρούσαμε για τον νότο και τον τελευταίο 
προορισμό.

Μια τεράστια αψίδα στεφάνωνε την είσο-
δο του Shiraz (Σιράζ). Ήταν η Πύλη του 
Κορανίου, ο τόπος ταφής του Μιρ Αλή, 
εγγονού του ιμάμη Μούσα Κατζέμ. Ήταν 
όμως και η είσοδος στη δεύτερη, μετά 
το Ισφαχάν, πιο όμορφη πόλη του Ιράν. 
Στο βραδινό μου περίπατο κατάλαβα ότι 
αυτή την ομορφιά δεν την βλέπεις μόνο 
αλλά και την αισθάνεσαι. Στα κλιμακωτά 
συντριβάνια και τα τρεχούμενα νερά του 
πάρκου Τσαϊχανέ, στα ποιήματα που αγό-
ρια και κορίτσια απήγγειλαν με θεατρική 

διάθεση, στα ζευγάρια που σκανταλιάρικα 
ανταλλάσσουν τρυφερότητες στη ζούλα 
και κυρίως στα πρόσωπα των γοητευτικών 
γυναικών. Αν οι Λιβανέζες θεωρούνται οι 
πιο σέξι γυναίκες της Ανατολής, οι Ιρανές 
έχουν τη φήμη ότι είναι οι πιο όμορφες. 
Και όχι άδικα. Στο Ιράν οι γυναίκες απο-
δεικνύουν ότι η θηλυκότητα πηγάζει από 
κάτι βαθύτερο και δεν έχει να κάνει με το 
ποσοστό εκτιθέμενης γύμνιας. Αν σε αυτό 
προσθέσεις και το γούστο στο καλαίσθη-
το ντύσιμό τους έχεις ένα εκρηκτικό κο-
κτέιλ. Η ιέρεια της υψηλής ραπτικής Coco 
Chanel είχε συμβουλεύσει τις κυρίες του 
πλανήτη: «Αν ντυθείτε άκομψα, θα θυμού-
νται το ρούχο. Αν ντυθείτε άψογα θα θυ-
μούνται εσάς». Και οι όμορφες γυναίκες 
στο Σιράζ ξέρουν να το κάνουν πράξη!
Στο Ιράν λένε ότι δύο βιβλία υπάρχουν σε 
κάθε σπίτι, το Κοράνι και τα ποιήματα του 
Χαφέζ. Περισσότερα από 600 χρόνια από 
τον θάνατό του, ο γεννημένος στο Σιράζ 
πέρσης ποιητής συνεχίζει να αποτελεί ση-
μείο αναφοράς για τους συμπατριώτες του 
που συρρέουν στον τάφο του, εκεί όπου 
γεννήθηκε και τον τιμούν ως εθνικό ήρωα. 
Μαζί τους είμαστε κι εμείς το απόγευμα 
της τελευταίας ημέρας μας στο Ιράν. Είχε 
προηγηθεί η πρωινή επίσκεψη στο Nasir 
al-Mulk ή Ροζ Τζαμί, το νεότερο ανάμεσα 
στα τεμένη της Σιράζ, που το φως παιχνί-
διζε μέσα από τα χρωματιστά βιτρό στα 
παράθυρα και αργότερα η δροσιστική βόλ-
τα στους Κήπους του Παραδείσου, μια 
πραγματική πανδαισία από εικόνες, ήχους 
και αρώματα. Για μια ακόμη φορά παρέ-
ες από νεαρά κορίτσια και αγόρια ήρθαν 
κοντά μας διψώντας για επικοινωνία και 
συζήτηση. Όταν ένιωσαν άνετα, μας εκμυ-
στηρεύτηκαν τα όνειρά τους, τους φόβους 
τους ακόμα και την οργή τους για το θεο-
κρατικό καθεστώς φτάνοντας στο σημείο 
να πουν, εννοώντας το ιερατείο που έχει 
την ύψιστη εξουσία στη χώρα, ότι «αυτοί 
δεν είναι Ιρανοί, είναι Άραβες», κάτι που 
ισοδυναμεί με βρισιά…
Είχε βραδιάσει για τα καλά όταν πήγαμε 
σε ένα από τα εστιατόρια της πόλης για 
το τελευταίο κεμπάπ και το τελευταίο αϊ-
ράν της τελευταίας ιρανικής νύχτας υπό 
τους ήχους της παραδοσιακής περσικής 
μουσικής. Οι Πέρσες φίλοι μας έκαναν 
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Περσέπολις. 
Η Πύλη των Εθνών.
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ό,τι μπορούσαν για να μας ευχαριστήσουν 
αλλά μπορούσες να νιώσεις τη θλίψη που 
πλανιόταν στην ατμόσφαιρα. Γιατί πλη-
σίαζε η ώρα που θα έπρεπε να αφήσουμε 
πίσω όλη τη μαγεία αυτής της άγνωστης 
χώρας, της χώρας των μεγάλων βασιλέων, 
των τρελών του Θεού και των παιδιών της 
επανάστασης.
…..

«Σε έρευνα που διεξήγε το BBC σε 21 χώρες 
για το διεθνές προφίλ λαών και κρατών του 
κόσμου, το Ιράν συγκεντρώνει τις πιο αρνητι-
κές γνώμες με ποσοστό 55%»
Δίπλωσα το φωτοτυπημένο απόκομμα 
των Times και ένα πικρόχολο χαμόγελο 
ανέβηκε στα χείλη μου. Σε μια εποχή που 
τα συναισθήματα και οι συνειδήσεις κα-
τευθύνονται κυρίως από το διαδίκτυο, την 
τηλεόραση και τα λοιπά υποκριτικά ή «κα-
θωσπρέπει» Μ.Μ.Ε. το μεγαλύτερο κέρδος 
μου απ’ αυτό το ταξίδι είναι ότι κατάφερα 
να δω αυτό τον τόπο με τα δικά μου μάτια. 
Ότι γνώρισα ένα λαό με μια βαθιά κουλ-

τούρα φιλοξενίας, που πηγάζει αυτονό-
ητα, διακριτικά και χωρίς καμιά έπαρση, 
ως γνήσια έκφραση ανθρωπιάς. Κοίταξα 
έξω από το φινιστρίνι. Το αεροσκάφος των 
Τουρκικών Αερογραμμών έπαιρνε γρή-
γορα ύψος πετώντας ολοταχώς προς τον 
σκοτεινό Βορρά. Τα φωτάκια της πόλης 
του Σιράζ έσβηναν γρήγορα κι έμοιαζαν να 
με αποχαιρετούν. Αν πριν 15 ημέρες μού 
έλεγε κάποιος ότι θα επιθυμούσα κάποτε 
να επιστρέψω στο Ιράν, θα ξανασκεφτό-
μουν πως ήταν σίγουρα τύφλα στο μεθύσι 
ή σχιζοφρενής. Θα πρέπει όμως να περι-
μένω. Μέχρι τη στιγμή που θα ξεσπάσει η 
αγανάκτηση ενός υπερήφανου λαού. Μέ-
χρι τη στιγμή που η νέα γενιά των διανο-
ούμενων θα ξανασηκώσει το λάβαρο και η 
ασφυκτιούσα, από το θρησκευτικό σκοτα-
δισμό, νεολαία θα κινήσει και πάλι τα γρα-
νάζια της ιστορίας. Μέχρι τη στιγμή που 
η επόμενη Επανάσταση θα σαρώσει, για 
άλλη μια φορά, τα πάντα στο πέρασμά της. 
In shāʾ Allāh!

Οι κοπέλες μας σε τζαμί στο Σιράζ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
06-10-19

ΒΕΡΜΙΟ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ξηρολίβαδο (1.220 μ.), Ασούρμπασι (1.871 
μ.), Κουμαριά (770 μ.) 
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.: 18,0 χλμ., Υ.Δ.: +960-1462 μ.  
Ώρες  πορείας: 7, Β.Δ.: 2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ξηρολίβαδο (1.220 μ.), Ξηροβούνι (1.801 μ.) 
Απόστ. μετ’ επιστρ.:10,0 χλμ., Υ.Δ.:+-860 μ.  
Ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γιαννικόπουλος 
Ανέστης
✪ Κιάκος
Βαγγέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
13-10-19

MENOIKIO
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μικρόπολη (330 μ.) - Ράχη Ρατζανά
Σέντελικ (1952 μ.) 
Ώρες πορείας: 9 – Υ.Δ. 1633 μ. – Β.Δ. 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μικρόπολη (310 μ) - Καστανόδασος 
(880 μ) - Κοριτσάμπελη (1100 μ.)
Ώρες πορείας: 6 – Υ.Δ. 790 μ. – Β.Δ. 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης
✪ Κουλτούκης
Σπύρος

ΚΥΡΙΑΚΗ
20-10-19

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Από τεχν. Λίμνη Θέρμης (100 μ.), Πλατανάκια 
(300 μ.), ρωμαϊκό υδραγωγείο Χορτιάτη 
(480 μ.) 
 Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-595 μ.  
Ώρες  πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪Γιαννικόπουλος
Ανέστης
✪Λάιου 
Μαρία

από
ΣΑΒΒΑΤΟ
26-10-19
ως

ΔΕΥΤΕΡΑ
28-10-19

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗ ΡΙΛΑ
Με ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή των 
Βαλκανίων Musala (2.925 μ.)
και trekking στο cirque των 7 λιμνών της 
Ρίλας.

(θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.
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ΚΥΡΙΑΚΗ
03-11-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 Αγ. Κόρη (400μ.) - Ρεμπελάκια– Κλε-
φτόβρυση (1.410μ.) – Έλατος (1.510μ.) 
– Μαστορούλη (970μ.) – Αγ. Απόστολοι 
(400μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η
Απόστ.: 15,0 χλμ., Υ.Δ.: +-1.314 μ.  
ώρες πορείας: 8, Β.Δ.: 2-3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αγ. Κόρη (400μ.) - Μαστορούλη (970μ.) – 
Αγ. Απόστολοι (400μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η
Απόστ.: 10,0 χλμ., Υ.Δ.: +-720 μ.  
Ώρες πορείας: 4, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Πετρούδης
Νίκος
✪ Ελευθεριάδης
Χρήστος

ΚΥΡΙΑΚΗ
10-11-19

ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟ
…στη γιορτή του τσίπουρου!
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Νάματα (1.150 μ.) – Σινιάτσικο (2.107 
μ.) Βλάστη (1.180 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.: 13,5 χλμ., Υ.Δ.: +1.378μ., -1.353μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Νάματα (1.150 μ.) - Βλάστη (1.180 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η
Απόστ.: 6,0 χλμ., Υ.Δ.: +441, -421 μ.  
Ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουλιούφας
Δημήτρης
✪ Κιάκος
Βαγγέλης

ΚΥΡΙΑΚΗ
17-11-19

ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Άνω Ορεινή (820μ.)
κορυφή Αλή Μπαμπάς (1.849μ.)
χιονοδρομικό Λαϊλιά (1.600 μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση 8,5 χλμ.   Υ.Δ. +1.202μ., -425 μ.           
Ώρες πορείας: 6     Β.Δ.3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από καταφύγιο ΕΟΣ (1.500 μ.)
κορυφή Αλή Μπαμπάς (1.849 μ.)
χιονοδρομικό Λαϊλιά (1.600 μ.)
Απόσταση 3,5 χλμ.   Υ.Δ.: +490, -382 Μ
Ώρες πορείας: 4,  Β.Δ.1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Ουσταμπα-
σίδης 
Αλέξανδρος
✪ Σωτήρης 
Μουσλόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ
24-11-19

ΤΕΜΠΗ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ 
από Τέμπη (20 μ.)
Αμπελάκια (385μ.)
Δ Ι Α Σ Χ Ι Σ Η 
Απόσταση 8,5 χλμ.    Υ.Δ. +724, -393 μ.           
Ώρες πορείας: 4-5     Β.Δ.1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Φρούτης 
Θεόδωρος
✪ Ζήκου
Κώστας
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ΚΥΡΙΑΚΗ
01-12-19

ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Χρώμιο (630 μ.), κορυφή Ντρισινίκος 
(1.866 μ.), καταφύγιο Σιάτιστας (1.388 μ.), 
Μεσιανό Νερό, Χρώμιο 
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η    Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Η 
Απόστ.: 16,0 χλμ., Υ.Δ.: +1.301μ., -1.043 μ.  
ώρες πορείας: 7, Β.Δ.: 3
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χρώμιο (630 μ.), Μεσιανό Νερό,
καταφύγιο Σιάτιστας (1.388 μ.), 
Απόστ. μετ’ επιστ.: 13,0 χλμ., Υ.Δ.: +-718 μ.  
Ώρες  πορείας: 5-6, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Γρηγοριάδης 
Γρηγόρης
✪ Τσιλιμιγκάκης
Παναγιώτης

ΚΥΡΙΑΚΗ
08-12-19

ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙ-
ΚΑ ΣΥΝΟΡΑ  ΤΟΥ 1912
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
από Βερδικούσα (800 μ.), κορυφή Μαμαλή 
(1.434 μ.). Απόστ.: 16,0 χλμ., Υ.Δ.: +-624 μ.  
Ώρες  πορείας: 5, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Δαυιδόπου-
λος
Γιώργος
✪ Τσιακάλη
Κατερινα

ΚΥΡΙΑΚΗ
15-12-19

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
από Παλιά Λεπτοκαρυά (330 μ.), καταφύγιο 
Άνω Πηγάδι (1.400 μ.), 
Απόστ.: 12,5 χλμ., Υ.Δ.: +-1,180 μ.  
ώρες πορείας: 5-6, Β.Δ.: 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Κουκουτσίλης
Φίλιππος
✪ Πιπιλιαγκό-
πουλος
Νίκος

ΚΥΡΙΑΚΗ
22-12-19

ΒΟΪΟ - ΟΝΤΡΙΑ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Βράχο (1.070 μ.) κορυφή Μικρή Όντρια 
(1.530 μ.) Μεγάλη Όντρια (1.580 μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Π Ο Ρ Ε Ι Α
Απόσταση: 12,5 χλμ.     Ώρες πορείας: 6             
Υ.Δ. +-759 μ., Β.Δ.1-2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από Βράχο (1.070 μ.) κορυφή Μικρή 
Όντρια (1.530 μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Π Ο Ρ Ε Ι Α
Απόσταση: 9,0 χλμ.     Ώρες πορείας: 5             
Υ.Δ. +-616 μ.,  Β.Δ.1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μπαλτατζής 
Θανάσης
✪ Σιώπης
Γιάννης

ΚΥΡΙΑΚΗ
29-12-19

ΤΙΤΑΡΟΣ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από το Λιβάδι (1.200μ.) Σάπκα (1,819μ.) 
κορυφή Μικρό Φλάμπουρο (1.834μ.)
Απόσταση: 15,5 χλμ.     Ώρες πορείας: 7             
Υ.Δ. +-738 μ., Β.Δ.2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
από το Λιβάδι (1.200μ.) Σάπκα (1,819μ.) 
Απόσταση: 11,5 χλμ.     Ώρες πορείας: 5             
Υ.Δ. +-522 μ., Β.Δ.1

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Αποστολίδου 
Ελένη
✪ Ξανθόπου-
λος
Παναγιώτης



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ34

ΠΡοΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑσεΩΝ ΚΑΙ εΞοΡΜΗσεΩΝ /ΙΑΝουΑΡΙοσ 2020

ΑΠΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
05-01-20
ΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
06-01-20

ΔΙΗΜΕΡΟ 
ΣΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
Με αναβάσεις στο Παπίκιο (1.483μ.) και τα 
θρακικά Μετέωρα.

θα υπάρξει αναλυτικό πρόγραμμα)

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
12-01-20

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ
Α. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Από Χορτιάτη (650 μ.) 
κορυφή Κολοσούρτη (1.079 μ.) 
καταφύγιο ΣΕΟ (1.000 μ.)
Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η     Π Ο Ρ Ε Ι Α
Απόστ.: 12,0 χλμ., Υ.Δ.: +-636 μ.  
ώρες πορείας: 4-5, Β.Δ.: 1-2
Β. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
«Το μονοπάτι των παγοποιών»
από Χορτιάτη (650 μ.) 
στο καταφύγιο ΣΕΟ (1.000 μ.)
Απόστ.: 7,5 χλμ., Υ.Δ.: +-380 μ.  
Ώρες πορείας: 3, Β.Δ.: 1

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
19-01-20

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ
Σταυρός (840μ.) - Μάννα Νερού – Σέλωμα 
(1.135μ.)
Μπάρμπα (1.748 μ.)
Απόσταση: 13,0 χλμ.   Υ.Δ. +-861 μ.
 Ώρες πορείας: 5                    Β.Δ. 1-2

ΑΡΧΗΓΟΣ:
✪ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΗ
26-01-20

ΠΙΕΡΙΑ – 5 ΠΥΡΓΟΙ
από Άνω Μηλιά (1.000μ.) – 5 Πύργοι 
(1.705μ.)
Απόσταση: 9,0 χλμ.          Υ.Δ. +-803 μ.
 Ώρες πορείας: 5                    Β.Δ. 1-2

ΑΡΧΗΓΟΙ:
✪ Μάρδας 
Δημήτρης
✪ Παπουνίδου 
Ναταλί
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ενΙΑΙΟ ΣυΣΤημΑ ΚΑθΟρΙΣμΟυ βΑθμΟυ δυΣΚΟΛΙΑΣ δΙΑδρΟμων
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Τ
α καλοκαίρια η μισή συμπρωτεύ-
ουσα μετεγκαθίσταται στη Χαλκι-
δική και η πλειονότητα των Θεσ-
σαλονικέων επιλέγουν σαν τόπο 
παραθερισμού τις χερσονήσους 

της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας. Το βά-
ρος βέβαια πέφτει στην Κασσάνδρα λόγω 
της μικρότερης απόστασης, του καλού 
οδικού δικτύου και των υποδομών (ξενο-
δοχειακά συγκροτήματα, μαρίνες, κέντρα 
διασκέδασης κ.α.). 
Η Κασσάνδρα εκτός από εκπληκτικές 
ακρογιαλιές, με την ξανθιά άμμο να κυ-
ριαρχεί, διαθέτει και απέραντες εκτάσεις 
δασών, όπου η χαρακτηριστική χαλέπιος 
πεύκη φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Εδώ 
μπορεί κανείς να ανακαλύψει πανέμορφα 
ορειβατικά μονοπάτια αλλά δυστυχώς κα-
νένας φορέας δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα 
με την ανάδειξη του εναλλακτικού τουρι-
σμού στην περιοχή. 
Πριν πολλά χρόνια (το 1994 και το 2000) 
η ένωση ξενοδόχων Χαλκιδικής είχε εκδώ-
σει – έχουν πλέον εξαντληθεί – δύο εξαι-
ρετικούς οδηγούς για τα μονοπάτια της 
Χαλκιδικής. Αν και ήταν γραμμένοι στην 
αγγλική και γερμανική γλώσσα ήταν μια 
κάποια λύση. Συγγραφέας τους ο Άγγλος 
φυσιολάτρης και περιπατητής David Ram-
shaw. Συνεργάστηκε άμεσα με το ζεύγος 
των Αυστριακών Huttner, καθώς επίσης 
με ντόπιους βοσκούς, γεωργούς όπως 
και με κάποιους κρατικούς οργανισμούς 
(ΕΟΤ). Το σήμα των μονοπατιών που επε-
λέγη, και επιτυχώς, ήταν η τρίαινα του Πο-
σειδώνα.  

Τα σημαντικά βήματα όμως της ένωσης 
ξενοδόχων ατόνησαν στη συνέχεια και πε-
ριορίστηκαν στο σήμα της τρίαινας, καρ-
φωμένο περιστασιακά σε κάποια δέντρα 
κατά μήκος ελάχιστων μονοπατιών χωρίς 
καμία διαφοροποίηση από μονοπάτι σε 
μονοπάτι, καμιά συντήρηση και χωρίς τις 
απαραίτητες πληροφορίες που θα ενημε-
ρώνουν για τα χαρακτηριστικά τους (αρχή, 
τέλος, απόσταση, υψομετρικές διαφορές, 
βαθμός δυσκολίας, ενδιάμεσοι σταθμοί 
κ.τ.λ.).
Συνεχίζοντας το οδοιπορικό στα μονοπά-
τια της Κασσάνδρας, θα περιγράψω ένα 
πολύ όμορφο μονοπάτι που ξεκινά από 
τη Σίβηρη και καταλήγει στον μεσαιωνικό 
πύργο του Σταυρονικήτα στη Σάνη. Πρό-
κειται για μια διάσχιση μεγάλου τμήματος 
της δυτικής ακτογραμμής της χερσονήσου.
Η Σίβηρη (ορθότερο Σύβηρη) από όπου 
ξεκινά το μονοπάτι είναι το επίνειο της 
Κασσάνδρειας (Βάλτας) πρωτεύουσας της 
χερσονήσου. Ετυμολογείται από το «χύ-
βηρη>σύβηρη = τόπος διεξόδου υδάτων, 
στόμιο, ποτόκι». Ο αρχαιολόγος Ιωακείμ 
Παπάγγελος  όμως διατείνεται ότι το με-
σαιωνικό τοπωνύμιο που αναφέρεται ήδη 
από το 1083, προέρχεται από τον τσιφλικά 
Σύβρη που κατείχε την περιοχή.
Το ψαροχώρι της δεκαετίας του ’90 μετα-
τράπηκε μέσα στις δυο τελευταίες δεκαε-
τίες σε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά 
θέρετρα της χερσονήσου. Θυμάμαι ακόμη 
τις χαμοκέλες των ψαράδων κατά μήκος 
της ακτής και δίπλα τους τραβηγμένες 
τις βάρκες τους, με τα δίκτυα απλωμένα 

Κείμενο - Φωτογραφίες: Ανέστης Γιαννικόπουλος

στους υγροτόπους της 
Δυτικής Κασσάνδρας
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Στο μονοπάτι για την Ελάνη.
Στην παραλία της Ελάνης.
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από αρμυρίκι σε αρμυρίκι. Από τότε στη 
Σίβηρη δημιουργήθηκε σχέδιο πόλης και 
κτίστηκαν τετράγωνα ολόκληρα με κατα-
στήματα και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. 
Το καλοκαίρι σφύζει από ζωή όλο το εικο-
σιτετράωρο και τον χειμώνα δεν βρίσκεις 
ούτε γάτα.  Όμως ακόμη και σήμερα εξα-
κολουθεί και διαρρέει τη Σίβηρη το ποτα-
μάκι-χείμαρρος  που ξεκινά από την Κασ-
σάνδρεια και εκβάλει στην παραλία της, το 
λεγόμενο «ποτόκι της Σίβηρης». Στην εκβο-
λή του σχηματίζει λιμνούλα όπου συναντά 
κανείς πάπιες, νεροχελώνες, νεροφίδες και 
βατράχια.
Η Σίβηρη είχε οικιστεί από τα προϊστορι-
κά χρόνια, αλλά ο προϊστορικός οικισμός 
της εποχής του Χαλκού, που βρίσκεται 
στο δυτικό άκρο του σημερινού οικισμού, 
καταστρέφεται χρόνο με τον χρόνο από 
τις κατολισθήσεις των σαθρών πρανών 
της παραλίας. Το πιθανότερο είναι ότι ο 
οικισμός αυτός αποτελούσε ένα σταθμό 
εμπορίου στους μυκηναϊκούς χρόνους. 
Ξεκινήσαμε με τον Λευκαδίτη φίλο, Τάσο 
Τσακάλη, από τη γέφυρα απέναντι από 
το super market του Παπανικολάου στη 
Σίβηρη. Περάσαμε πάνω από το Ποτόκι 
και συνεχίσαμε ανάμεσα σε πλήθος 
διώροφων κτιρίων με ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα, ώσπου ανηφορίσαμε τον 
χωματόδρομο που οδηγεί στο μονοπάτι. 
Σύντομα μπήκαμε σε πυκνό δάσος πεύκων, 
ενώ αριστερά μας η πλαγιά έκοβε απότομα 
σε γκρεμό. Φραγκοσυκιές (Opuntia ficus-
indica) γεμάτες μωβ φραγκόσυκα είρπαν 
κάτω από τις φυλλωσιές των πεύκων και 
καταλάμβαναν την περιοχή γύρω μας. Το 
μονοπάτι ήταν ευδιάκριτο και καθαρό 
και σε είκοσι περίπου λεπτά μάς έβγαλε 
στην αρχή του ιδιωτικού lift του οικισμού  
«Ακρωτήρι» που οδηγεί σε παρακείμενο 
κολπίσκο, 30 μέτρα χαμηλότερα. Τον μι-
κρό, αλλά όμορφο αυτόν οικισμό με θέα 
στο απέραντο Αιγαίο, έκτισε ο γνωστός 
προπονητής του μπάσκετ Γιάννης Ιωαν-
νίδης στη δεκαετία του ’90. Το μονοπάτι 
συνεχίζει με μικρές υψομετρικές διακυ-
μάνσεις στα 40 περίπου μέτρα πάνω από 
τη θάλασσα και σε 2 χλμ. από τη Σίβηρη 
κατηφορίζει ως την παραλία του παραθερι-
στικού οικισμού «Ελάνη». Η Ελάνη μοιά-

ζει με μικρό χωριό και είναι κτισμένη σε 
μια έκταση 180 στρεμμάτων. Περικλείεται 
από πευκόφυτους λόφους και έχει περίπου 
360 βίλες και κατοικίες. Στη δυτική άκρη, 
της μήκους 1.000 μέτρων παραλίας, και 
μέσα σε ελαιώνα βρίσκεται το καλαίσθητο 
τετράστερο ξενοδοχείο «Elani Bay Resort». 
Από το μπαρ του ξενοδοχείου προμηθευ-
τήκαμε νερό και στη συνέχεια ανηφορίσα-
με τον χωματόδρομο-αντιπυρική ζώνη ως 
το Άνω Στεφάνι 75 περίπου μέτρα πάνω 
από τη θάλασσα. Διακρίναμε στο βάθος το 
κομπολόι των Σποράδων, τον απαστρά-
πτοντα  Όλυμπο και το δασωμένο Πήλιο. 
Δεξιά μας οι πέτρινες βίλες της «Ελάνης 
2», φορτωμένες με πισίνες και άλλες υπερ-
βολές και στα πόδια μας έχασκε η φοβερή 
κατακρήμνιση μιας μεγάλης έκτασης 250 
περίπου στρεμμάτων, λόγω της διάβρωσης 
του ασταθούς προσχωσιγενούς εδάφους. 
Η κατακρήμνιση αυτή ονομάζεται Κάτω 
Στεφάνι και βρίσκεται 60 περίπου μέτρα 
χαμηλότερα από το Άνω Στεφάνι όπου 
στεκόμασταν. 
Μετά τον παραθεριστικό οικισμό του Στε-
φανιού, μπήκαμε σε μονοπάτι που κατη-
φορίζει στο χείλος του γκρεμού προς την 
παραλία της Μικρής Κύψας. Το μονοπάτι 
βγάζει στο ξέφωτο, στο ύψος της παραλίας 
με τη χρυσή άμμο. Εδώ βρίσκεται το δέλ-
τα του χειμάρρου «Γιοβάννη Λάκκος», μια 
ελώδης έκταση 300 περίπου τετρ. μέτρων 
που δημιουργεί τον υγρότοπο της Μικρής 
Κύψας με καλαμιές από όπου κόαζαν αό-
ρατοι βάτραχοι, ενώ στα στάσιμα νερά του, 
μια αποικία από νεροχελώνες λιάζονταν 
με τεντωμένους τους μακριούς λαιμούς 
τους.
Το μοναχικό μπαράκι με τις ψάθινες 
ομπρέλες, τις ξαπλώστρες και τους φανα-
τικούς πελάτες, φέρει το πρωτότυπο όνομα 
«Χελώνα» και απευθύνεται στους αιώνιους 
εξερευνητές τής αναλλοίωτης παρθένας 
φύσης.
Λίγα μέτρα δυτικότερα, βρίσκονται ίχνη 
προϊστορικού οικισμού με διάσπαρτα 
όστρακα αγγείων που χρονολογούνται από 
την πρώιμη εποχή του χαλκού.
Ανηφορίσαμε στο μονοπάτι και μπήκαμε 
στο πευκόδασος. Το αεράκι στη σκιά των 
δέντρων μας δρόσιζε και ο χώρος ευωδί-



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΟΛΥΜΠΟΣ" - ΣΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ40

αζε από το φασκόμηλο και το ρετσίνι από 
τα φρεσκοανοιγμένα κανάλια των ρετσινο-
παραγωγών στους κορμούς των πεύκων. 
Όταν πια κατηφορίσαμε στην άλλη πλευ-
ρά του λόφου βρεθήκαμε στην οργανωμέ-
νη παραλία του τετράστερου ξενοδοχείου 
«Σήμαντρο» στο ανατολικό άκρο της Με-
γάλης Κύψας. Η ονομασία «Κύψα» προ-
έρχεται από το ρήμα κύπτω που σημαί-
νει κατωφέρεια. Λίγο μετά το ξενοδοχείο 
συναντήσαμε τον υγρότοπο της Μεγάλης 
Κύψας, ή των Αγροτικών Φυλακών Ξενο-
φώντος όπως αλλιώς λέγεται. Στην εκβολή 
του χειμάρρου της Κύψας, που κρατά νερό 
όλο το χρόνο, υπάρχει πλούσια βλάστηση 
με αγριοκάλαμα και άλλα υδροχαρή φυτά, 
όπου βρίσκουν καταφύγιο πολλές νεροχε-
λώνες και πουλιά.
Σε απόσταση μόλις 100 μέτρων συναντάμε 
δυο συστάδες σκιερών ασημόφυλλων τζι-
τζιφιών που αντιστέκονται στην επέκταση 
της άμμου και οριοθετούν την παραλία. 
Πίσω τους ακριβώς, βρίσκεται η ανασκα-
φή του αρχαιολόγου Ιωακείμ Παπάγγε-
λου που έφερε στην επιφάνεια τα ερείπια 

μιας μεγάλης υστερορωμαϊκής αγροικίας. 
Η αγροικία διέθετε χώρους αποθήκευσης 
κρασιού και λαδιού καθώς και εγκαταστά-
σεις ελαιουργείου και ληνό. Στα δάπεδα 
υπήρχαν ψηφιδωτά και διάσπαρτα διακο-
σμητικά και αρχιτεκτονικά μέλη κείτονταν 
σκόρπια, ανάμεσά τους και περισσότεροι 
από 15 μαρμάρινοι κίονες που κοσμούσαν 
το αίθριο της αγροικίας. Σύμφωνα με τον 
κύριο Παπάγγελο η Μεγάλη και η Μικρή 
Κύψα ταυτίζονται με την αρχαία Σκάψα. 
Ένας χωματόδρομος οδηγεί από την πα-
ραλία της Κύψας στις αγροτικές φυλακές 
Ξενοφώντα και λίγα μέτρα πιο πέρα ξε-
κινά αριστερά το ανηφορικό μονοπάτι 
που οδηγεί στη Σάνη. Στα πρώτα κιόλας 
βήματα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μο-
νοπάτι αυτό είναι πιο επιμελημένο. Ο Τά-
σος με ενημέρωσε  ότι οι ιδιοκτήτες των 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και κατα-
σκευαστές του παραθεριστικού οικισμού 
της Σάνης, αδελφοί Ανδρεάδη, δίνουν με-
γάλη βάση στη συντήρηση των μονοπα-
τιών της περιοχής και φροντίζουν για την 
ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. 

Ο υγρότοπος της Μεγάλης Κύψας.
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Και πράγματι το μονοπάτι ήταν άψογο, το 
πευκοδάσος γύρω του είχε καθαριστεί από 
τα πουρνάρια, τις κληματίδες και τα αναρ-
ριχόμενα αρκουδόβατα. Εδώ το δάσος φυ-
λάσσεται και καθαρίζεται από μια ιδιωτική 
ομάδα πυροσβεστών που συστάθηκε και 
χρηματοδοτείται από την εταιρεία Ανδρε-
άδη. Κατά τη διαδρομή μας συναντήσα-
με, για πρώτη φορά τόσο βόρεια, θάμνους 
κάπαρης γεμάτους καρπούς. Εκείνο που 
μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν ότι 
εκεί όπου το μονοπάτι πλησιάζει πολύ τα 
επικίνδυνα χάσματα, που δημιούργησε η 
διάβρωση των λόφων από τη θάλασσα, δι-
πλοί ξύλινοι φράχτες προστατεύουν τους 
πεζοπόρους και έτσι έχουν τη δυνατότητα 
να απολαύσουν εκ του ασφαλούς τη θέα 
στο Αιγαίο και τα ποικίλα χρώματα της θά-
λασσας, από το χείλος σχεδόν του γκρεμού.
Η μονοτονία της χαλέπιας πεύκης έδωσε 
πια τη θέση της σε αριές, φράξους, πρίνους 
και πλατάνια που μαρτυρούν πηγαία νερά 
που όντως συναντήσαμε σε μια καμπή του 
μονοπατιού. 

Βαδίζαμε πια στη δροσερή σκιά των φυλ-
λωμάτων που μας προστάτευαν από τον 
καυτό ήλιο του μεσημεριού. Σε τακτά δι-
αστήματα συναντούσαμε καλαίσθητα 
ασβεστωμένα πιθάρια, εν είδει κάδων 
απορριμμάτων, ενώ σε επίκαιρα σημεία με 
θέα, υπήρχαν ξύλινα παγκάκια για να ξα-
ποσταίνουν οι πεζοπόροι.
Μετά από τρείς ώρες συνεχούς πορείας, 
φάνηκε ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων 
το ακρωτήρι με τον πύργο του μετοχιού 
του Σταυρονικήτα. Πλησιάσαμε στον οι-
κισμό της Σάνης που κτίστηκε μέσα στο 
δάσος του Σταυρονικήτα με βασιλικό δι-
άταγμα του 1969. Μετά από σαράντα πε-
ρίπου χρόνια το διάταγμα κρίθηκε αντι-
συνταγματικό αφού όμως καταστράφηκε 
μεγάλο μέρος ενός από τα ομορφότερα 
δάση της Κασσάνδρας. Έτσι έστω και αργά 
σταμάτησε τόσο η δόμηση στο δάσος όσο 
και η αποστράγγιση του υδροβιότοπου-
έλους του Σταυρονικήτα από την εταιρεία 
«ΣΑΝΗ Α.Ε.».
Έχουμε κατέβει στην παραλία και συνεχί-

Ο Τάσος και η κάπαρη.
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ζουμε με πλήρη ορειβατική εξάρτηση δί-
πλα στους λουόμενους τουρίστες, που μας 
αγνοούν, ως τη μαρίνα με τα ελλιμενισμέ-
να πανάκριβα γιότ και κότερα.  Η υψηλών 
προδιαγραφών μαρίνα της Σάνης κατα-
σκευάστηκε εκεί που ήταν το υπαίθριο 
αρχαίο ιερό της θεάς Άρτεμης, στο έλος 
του Σταυρονικήτα. Το 1972 η «ΣΑΝΗ Α.Ε.» 
προσπάθησε να αποξηράνει το έκτασης 
3.000 στρεμμάτων έλος, κατασκευάζοντας 
αποστραγγιστικές τάφρους χωρίς σημα-
ντική επιτυχία.
Ανηφορίσαμε τον λόφο του ακρωτηρίου 
όπου βρίσκεται ο πύργος του Αγίου Γεωρ-
γίου (Σταυρονικήτα). Ο βυζαντινός πύργος 
κτίστηκε στα μέσα του 14ου αι.  στη θέση 
«Πίνακας» πολύ πριν γίνει η περιοχή με-
τόχι της μονής Σταυρονικήτα. 
Το ύψωμα πάνω στο οποίο οικοδομήθη-
κε ο πύργος είχε ήδη κατοικηθεί από την 
προϊστορική εποχή. Το ακρωτήρι αποτε-
λούσε την ακρόπολη της αρχαίας Σάνης 
της Κασσάνδρας (δεν πρέπει να συγχέεται 
με την αποικία των Ανδρίων - Σάνη στον 
Άθω). Η Σάνη ιδρύθηκε τον 8ο αι. π.Χ. από 
τους Ερετριείς κατά τον μεγάλο εποικισμό 
της Χαλκιδικής. Πρωτογεωμετρικά ευρή-
ματα σε ανασκαφές στον λόφο, μαρτυρούν 
την εγκατάσταση ανθρώπων ήδη από τον 
11ο αι. π.Χ.  Η περιοχή κατοικήθηκε αδιά-
λειπτα από τα προϊστορικά χρόνια  ως τον 
7ο αι. μ.Χ. Γνωστό στην αρχαιότητα ήταν 
το ιερό της Άρτεμης που λειτουργούσε και 
σαν μαντείο. Η θέση του μαντείου εντοπί-
στηκε στη μαρίνα και οι ανασκαφές έδει-
ξαν ότι επρόκειτο για υπαίθριο ιερό που 
λειτουργούσε από τον 7ο ως τον 4ο αι. π.Χ. 
Στον χώρο βρέθηκε σε θραύσμα κύλικα η 
επιγραφή «ΤΑΣ ΠΥΘ[ΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΕΙΜΙ]» που επιβεβαιώνει ότι το ιερό ήταν 
αφιερωμένο στη χθόνια θεά Άρτεμη και 
λειτουργούσε σαν μαντείο. Δυστυχώς η 
κατασκευή της μαρίνας κατέστρεψε ολο-
σχερώς τα ερείπια του ιερού.
Την ολοκληρωτική καταστροφή της Κασ-
σάνδρας από τους Ούννους το 540 μ.Χ. 
ακολούθησαν οι «σκοτεινοί χρόνοι» με 
τη χερσόνησο να παραμένει ερημωμέ-
νη. Τον 10ο αι. ακολούθησαν οι επιδρο-
μές των Αράβων και των Βουλγάρων που 
έδωσαν τη χαριστική βολή στην ανάπτυξη 

της Κασσάνδρας. Με την έξαρση του μο-
ναχισμού στον Άθω από τον 11ο αι. ένα 
πολύ μεγάλο τμήμα της Χαλκιδικής έγι-
νε αγιορείτικος παραγωγικός χώρος και 
το γεγονός αυτό είχε ως φυσικό επακό-
λουθο την έλευση πολλών καλλιεργητών, 
από τους οποίους φαίνεται ότι ιδρύθη-
καν νέα χωριά και ενισχύθηκαν ως προς 
τον πληθυσμό τους τα ήδη υφιστάμενα. 
Ο βυζαντινός Πύργος του Αγίου Γεωρ-
γίου μάλλον οικοδομήθηκε αμέσως μετά 
τη λεηλάτηση της Κασσάνδρας από τους 
Καταλανούς μισθοφόρους του Ανδρόνικου 
Β’ Παλαιολόγου το 1307-1309 και γύρω 
του αναπτύχθηκαν χαμόσπιτα καλλιεργη-
τών και κελιά μοναχών.
Ο πύργος σώζεται, σε καλή κατάσταση, 
χωρίς σοβαρά στατικά προβλήματα, σε 
ύψος γύρω στα 10 μ. προς τη δυτική και 12 
μ. προς την ανατολική του πλευρά. Σε κά-
τοψη έχει σχήμα ορθογωνίου, με διαστά-
σεις 7,45 χ 6,20 μ. περίπου. Ανήκει στην 
κατηγορία των «λείων» εξωτερικά πύργων, 
με απλή και λιτή την εξωτερική του διάρ-
θρωση. Κτίστηκε με ισχυρή, προσεγμένη 
λιθοδομή (με αργούς λίθους μεσαίων και 
μεγάλων διαστάσεων από τη γύρω περιο-
χή), στην οποία παρεμβάλλονται σποραδι-
κά και άτακτα κομμάτια πλίνθων και κε-
ραμιδιών. Ως συνδετικό υλικό έχει χρησι-
μοποιηθεί ισχυρό ασβεστοκονίαμα χωρίς 
κεραμιδότριμμα. Ο πύργος ήταν τριώρο-
φος με ξύλινα δάπεδα, ενώ στη δυτική του 
πλευρά βρίσκεται η είσοδος υπερυψωμένη 
γύρω στα 5-6 μέτρα από το έδαφος ώστε 
να προσεγγίζεται από έξω μόνο με κινη-
τή ξύλινη σκάλα για λόγους προστασίας. 
Πάνω από την είσοδο υπήρχε καταχύστρα 
για την άμυνά της. Υπάρχουν δυο υπόγεια, 
το πρώτο χρησίμευε για την αποθήκευση 
τροφίμων και το δεύτερο για την αποθή-
κευση νερού. 
Ο πύργος της Σάνης αποτελεί χαρακτηρι-
στικό έργο της βυζαντινής οχυρωματικής 
τέχνης του 13ου - 14ου  αιώνα, δεσπόζοντας 
επάνω στο χαμηλό παράκτιο έξαρμα της 
περιοχής. Το μικρό αυτό οχυρό προστά-
τευσε σε καιρούς πειρατικών επιδρομών 
αυτούς που κατέφευγαν στο εσωτερικό 
του, αναζητώντας εκεί μια πιο μακρόχρο-
νη παραμονή, μέχρι το τέλος της πρόσκαι-
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ρης πολιορκίας.
Βόρεια του πύργου εκτείνεται η ακτή Με-
σονησιού όπου εντοπίστηκε προϊστορικός 
οικισμός. Την ακτή, με τη χρυσή άμμο, χω-
ρίζουν ψηλές αμμοθίνες κατάφυτες με σκί-
να από τον παρακείμενο υδροβιότοπο. Το 
έλος του Σταυρονικήτα χωρίζεται σε δυο 
τμήματα τα οποία συνδέει μια αποστραγ-
γιστική τάφρος. 
Στους υγρότοπους της Σάνης έχουν κατα-
γραφεί συνολικά 214 είδη πουλιών, πολλά 
από τα οποία είναι αυστηρώς προστατευ-
όμενα, ενώ 31% εντάσσονται στα απει-
λούμενα ζώα της Ελλάδας. Διαχειμάζουν 
πολλά είδη, οκτώ από τα οποία (αριθμός 
υψηλός για το μέγεθος και την έκτασή 
της) αναπαράγονται επίσης εδώ με σημα-
ντικότερα τη βαλτόπαπια, το γκισάρι, τη 
βαρβάρα, τη φαλαρίδα και την πρασινοκέ-
φαλη πάπια. Επίσης, δύο είδη ερωδιών, ο 
μικροτσικνιάς και ο σπάνιος στους ελλη-
νικούς υγροτόπους πορφυροτσικνιάς και 
δύο είδη γλαρονιών, το νανογλάρονο και 
το ποταμογλάρονο. 

Το βόρειο τμήμα του έλους ονομάζεται Γε-
ράνι και καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκτα-
ση από ότι το νότιο. Με βάση έγγραφο της 
Μονής Διονυσίου του 1421 στην περιο-
χή υπήρχε ο οικισμός Μυριάνδριον. Από 
έγγραφα της Μονής Αγίου Παύλου γνω-
ρίζουμε ότι στην αρχή του 15ου αιώνα το 
έλος Γεράνι λειτουργούσε και ως αλυκή 
υπό κρατικό έλεγχο.
Συνοψίζοντας την πορεία μας, ξεκινήσαμε 
από τη Σίβηρη, περάσαμε από την Ελάνη, 
την Μικρή και Μεγάλη Κύψα, τη Σάνη και 
καταλήξαμε στον πύργο του Αγίου Γεωργί-
ου. Διανύσαμε συνολικά 12,5 χλμ. σε περί-
που 3,5 ώρες χωρίς στάση και καλύψαμε 
υψομετρική διαφορά +-700 μέτρων. Ήταν 
μια εύκολη θα έλεγα διάσχιση στους υγρο-
τόπους, τις παραλίες και την ιστορία της 
δυτικής Κασσάνδρας. 
Σαν επιβράβευση όσων πραγματοποιή-
σουν την ευχάριστη αυτή πορεία προτείνω 
μια βουτιά στα καταγάλανα καθαρά νερά 
της παραλίας του Μεσονησιού βόρεια του 
πύργου του Αγίου Γεωργίου.

Ο υγρότοπος της Μεγάλης Κύψας.
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Στις αρχές του 20ου αιώνα έγινε ένα 
μεγάλο γεγονός στη Φυσική και 
αυτό ήταν το άλμα από την κλα-
σική στην κβαντική ερμηνεία του 
κόσμου. Όλα τα μεγάλα προβλήμα-

τα της Φυσικής εθεωρούντο λυμένα και 
για όσα υπήρχαν ακόμη εκκρεμότητες, 
εθεωρείτο ότι είναι απλά θέμα χρόνου η 
οριστική επίλυσή τους. Παραλληλίζοντας 
με το γνωστό «το τέλος της Ιστορίας», θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ευρεία η 
εντύπωση ότι είχε έλθει «το τέλος της Φυ-
σικής». Παρέμεναν μερικά προβλήματα 
φυσικής βέβαια, που αξιολογούνταν περί-
που ως παρανυχίδες που σύντομα θα ξε-
καθαριστούν. 
Ένα από τα άλυτα προβλήματα, ήταν αυτό 
του μέλανος σώματος, το οποίο ορίζεται 
σαν ένα σώμα το οποίο δεν αντανακλά τί-
ποτα από την όποια ακτινοβολία προσπί-
πτει επάνω του, άρα το σύνολο της ακτι-
νοβολίας που προέρχεται από αυτό είναι 

αποτέλεσμα καθαρής εκπομπής. Μπορού-
με να φανταστούμε πολλά τέτοια σώματα 
και δεν πρέπει να μας παρασύρει το όνο-
μα «μέλαν σώμα», που υποδηλώνει κάτι 
μαύρο ή σκοτεινό. Με βάση τον ορισμό, 
εύκολα καταλαβαίνουμε ότι το φως του 
Ήλιου π.χ. προέρχεται όλο από εκπομπή 
του ίδιου του Ήλιου και σίγουρα δεν είναι 
αντανάκλαση του φωτός των άστρων που 
πέφτει πάνω του. Άρα ο Ήλιος είναι μέλαν 
σώμα, ενώ π.χ. η Σελήνη, η οποία αντα-
νακλά το φως του Ήλιου που πέφτει πάνω 
της, προφανώς δεν είναι. Ένα σίδερο, που 
το βλέπουμε στο φως της μέρας, δεν είναι 
φυσικά μέλαν σώμα. Ένα πυρωμένο σίδε-
ρο όμως, που το βλέπουμε στο σκοτάδι, εί-
ναι μέλαν σώμα. 
Το πρόβλημα του μέλανος σώματος αφο-
ρούσε την θεωρητική περιγραφή του φά-
σματος που εκπέμπεται από ένα σώμα 
δεδομένης θερμοκρασίας. Με βάση την 
κλασική φυσική, η θεωρία οδηγούσε σε 

CERN
To Eυρωπαϊκό εργαστήριο 
Πυρηνική Φυσικής

Κείμενο: Χρήστος Ελευθεριάδης 
Φυσικός, Καθηγητής ΑΠΘ στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής 

και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων



ΤΕΥΧΟΣ 192, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 45

αστοχίες, ως και σε απειρίες, πράγμα που 
σημαίνει ότι υπήρχε θεμελιώδες πρόβλη-
μα. Με το ζήτημα αυτό είχε καταπιαστεί 
ο Planck, ο οποίος έφτασε να χάσει τον 
ύπνο του, αφού η κλασική φυσική αποτύγ-
χανε παταγωδώς σε κάθε προσπάθεια να 
προσεγγιστεί το φάσμα του μέλανος σώ-
ματος. «Κάποια λύση έπρεπε να βρεθεί, με 
οποιοδήποτε κόστος, οσοδήποτε υψηλό», 
είχε φτάσει να δηλώσει ο Planck, ο οποί-
ος δεν μπορούσε να δεχθεί την αποτυχία 
της φυσικής να ερμηνεύσει ένα τόσο θε-
μελιώδες και φαινομενικά απλό πρόβλη-
μα. Στην προσπάθειά του αυτή, έκανε για 
πρώτη φορά την παράξενη υπόθεση (το 
υψηλό κόστος που είπαμε παραπάνω) ότι 
η ενέργεια της ακτινοβολίας δεν μεταβάλ-
λεται κατά συνεχή τρόπο, αλλά κατά μονά-
δες ενέργειας, τα λεγόμενα κβάντα. Έτσι 
γεννήθηκε μια εντελώς νέα προσέγγιση 
στην ερμηνεία του κόσμου, που ήταν και η 
μόνη που μπορούσε να ερμηνεύσει φαινό-
μενα του μικροκόσμου. Λίγα χρόνια μετά, 
το 1905, ο Αϊνστάιν ερμήνευσε το φωτο-
ηλεκτρικό φαινόμενο, υποθέτοντας ότι το 
φως διαδίδεται κατά διακριτές ποσότητες, 
τα κβάντα. Έτσι γεννήθηκε στις αρχές του 
20ου αιώνα η κβαντική φυσική.
Δεν θα αναπτύξουμε την εκπληκτική πρό-
οδο στην κατανόηση του κόσμου, που έλα-
βε χώρα κυρίως στην Ευρώπη, στο χρο-
νικό διάστημα μέχρι σχεδόν τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Και γράφουμε σχεδόν, 
γιατί η πρόοδος αυτή συντελέστηκε κατά 
μεγάλο μέρος στη Γερμανία, ενώ δεν ήταν 
μικρή και η συμβολή από φυσικούς στη 
Σοβιετική Ένωση. Μετά το 1930 όμως 
η ελευθερία στην έρευνα περιορίστηκε 
σημαντικά και στις δύο χώρες. Στην μεν 
Γερμανία από την άνοδο του ναζισμού, 
που εξανάγκασε κορυφαίους φυσικούς να 
φύγουν για άλλες χώρες, κυρίως τις ΗΠΑ. 
Στην δε Σοβιετική Ένωση, από μια παρά-
λογη παρέμβαση της πολιτικής εξουσίας 
στην επιστήμη, στο βαθμό που να μην επι-
τρέπει έκφραση επιστημονικών απόψεων 
που θεωρούσαν ότι δεν συνάδουν με την 
κοσμοθεωρία του κομμουνισμού. Ο Αϊν-
στάιν από τη Γερμανία και ο Γκάμοβ από 
τη Σοβιετική Ένωση ήταν δυο εμβληματι-

κές προσωπικότητες της Φυσικής που κα-
τέφυγαν στις ΗΠΑ τότε. Και πολλοί άλλοι 
βεβαίως.
Το αποτέλεσμα ήταν ότι το κέντρο εξελί-
ξεως της προχωρημένης φυσικής, που 
τότε ήταν κυρίως η Πυρηνική Φυσική, 
μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ. Η συνέχεια είναι 
γνωστή, με το λεγόμενο σχέδιο Μανχάταν 
για την κατασκευή πυρηνικής (κακώς την 
ονομάζουν ατομική) βόμβας, στο εργαστή-
ριο του Λος Άλαμος στη Νεβάδα, όπου 
έγινε και η πρώτη δοκιμή μιας τέτοιας 
βόμβας. 
Μετά τον πόλεμο, η Ευρώπη είχε απογυ-
μνωθεί από τους κορυφαίους φυσικούς 
της, προσπαθούσε να επουλώσει τις πλη-
γές της και βέβαια φαινόταν ότι η έρευνα 
απαιτεί όλο και μεγαλύτερα κεφάλαια. Κα-
μία χώρα από μόνη της δεν θα είχε τη δυ-
νατότητα να διαθέσει τα κεφάλαια αυτά, ή 
τουλάχιστον, κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο. 
Μέσα στο κλίμα αυτό, γεννήθηκε η ιδέα 
για ένα Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Πυρηνι-
κών Ερευνών, τόσο για να αναπτυχθεί η 
Ευρωπαϊκή συνεργασία και να θεμελιωθεί 
η ειρήνη, όσο και για να επωμισθούν όλες 
οι συμμετέχουσες χώρες το κόστος της 
έρευνας.
Από τη Γαλλία οι Λιού Κοβάρσκι, Ραούλ 
Ντωτρύ και Πιέρ Ωζέ, από την Ιταλία ο 
Εντουάρντο Αμάλντι και από τη Δανία ο 
Νίλς Μπόρ ήταν μεταξύ των πρώτων που 
οραματίστηκαν τη δημιουργία ενός τέ-
τοιου Εργαστηρίου. Ο Λουί ντε Μπρογκλί 
κατέθεσε την πρώτη επίσημη πρόταση σε 
συνέδριο στη Λωζάνη, ενώ τον επόμενο 
χρόνο δόθηκε ώθηση στην ιδέα από τον 
Ισιντόρ Ραμπί σε συνέδριο της Ουνέσκο 
στη Φλωρεντία. 
Η πρώτη συμφωνία για τη δημιουργία του 
Εργαστηρίου υπογράφηκε από 11 χώρες 
το 1951, σε διακυβερνητική συνάντηση, 
στο Παρίσι. Εκεί γεννήθηκε και το ακρω-
νύμιο CERN, που προέρχεται από την Γαλ-
λική αρχική ονομασία Conseil Europeen 
pour la Recherche Nucleaire. Η Ελλάδα 
ήταν ένα από τα 11 ιδρυτικά μέλη, που 
έγιναν 12 με την προσθήκη του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου.
Στις διάφορες συναντήσεις που έγιναν 
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από ένα προσωρινό συμβούλιο, πάρθη-
καν διάφορες αποφάσεις, μεταξύ των 
οποίων και η θέση στην οποία θα έπρε-
πε να υλοποιηθεί το Κέντρο. Μεταξύ 
αρκετών προτάσεων, επελέγη το 1952 
η Γενεύη, σαν μια θέση στο κέντρο της 
Ευρώπης, που φιλοξενούσε ήδη σημα-
ντικούς διεθνείς οργανισμούς, σε μια ου-
δέτερη χώρα. Έγινε μάλιστα και σχετικό 
δημοψήφισμα, στο οποίο εγκρίθηκε από 
τον κόσμο της περιοχής της Γενεύης η 
φιλοξενία του κέντρου, με μεγάλη πλει-
οψηφία.
Η επίσημη σύμβαση για τη δημιουργία 
του CERN υπογράφηκε από 12 ιδρυτικά 
μέλη/χώρες το 1953 και καθορίζει την 
οικονομική συμβολή κάθε χώρας ανάλο-
γα με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της, 
ώστε ο καθένας να συμβάλλει ανάλογα με 
τις δυνατότητές του. Οι χώρες που συμ-
μετέχουν σήμερα στο CERN ξεπέρασαν 
πλέον τις 20. Η Ελλάδα συμβάλλει με ένα 

ποσόν της τάξεως των 10 εκ. ευρώ ετησί-
ως, σε έναν προϋπολογισμό της τάξεως 
του 1 δις.
O πρώτος επιταχυντής που κατασκευά-
στηκε στο CERN ήταν το Συγχροκύκλο-
τρον των 600 MeV, το 1957. Λειτούργησε 
για πειράματα Πυρηνικής και Σωματιδι-
ακής Φυσικής μέχρι το 1964, οπότε συ-
νέχισε με Πυρηνική Φυσική μόνον. Λει-
τούργησε για 33 χρόνια. Ακολούθησαν 
διάφοροι άλλοι επιταχυντές, με σημα-
ντικότερους το Σύγχροτρον Πρωτονίων 
(Proton Synchrotron, PS) που συνεχίζει 
να λειτουργεί εδώ και πάνω από 60 χρό-
νια, ο κυκλικός επιταχυντής των 7 χιλιο-
μέτρων Super Proton Synchrotron (SPS) 
και το Large Electron Positron collider 
(LEP) με περίμετρο 27 χιλιομέτρων. Στο 
τούνελ του LEP κατασκευάστηκε αρ-
γότερα ο Large Hadron Collider (LHC) 
που λειτουργεί σήμερα δίνοντας δέσμες 
πρωτονίων που συγκρούονται με ενέρ-

Οι πρώτες χωματουργικές εργασίες τον Μάιο του 1954 στο CERN, στην πλευρά της Ελβετίας 
(Meyrin site). Το CERN εκτείνεται και στη Γαλλική πλευρά (Prevessin site).
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γεια 14 TeV στο κέντρο των 
μεγάλων ανιχνευτών ATLAS 
και CMS. Αυτά είναι τα δύο 
μεγαλύτερα από τα πειράματα 
που γίνονται στο CERN. Στο 
ATLAS συμμετέχει ομάδα του 
ΑΠΘ, με αξιοσημείωτη συμ-
βολή. Ένα από τα πολλά άλλα 
πειράματα είναι το CAST, το 
οποίο είναι το πρώτο πείραμα 
Αστροσωματιδιακής Φυσικής 
που έγινε στο CERN και προ-
τάθηκε από ομάδα του ΑΠΘ.
Η φυσική που γίνεται στο 
CERN αφορά στη δομή του 
κόσμου στο πιο μικροσκοπι-
κό επίπεδο. Διερευνά δηλαδή 
πειραματικά (και θεωρητικά, 
αφού υπάρχει και θεωρητι-
κή ομάδα) τα ερωτήματα που 
πριν 2500 χιλιάδες χρόνια 
απασχόλησαν τον μέγιστο 
ίσως των Ελλήνων φιλοσό-
φων, τον Δημόκριτο. Η φυσι-
κή βέβαια έχει προχωρήσει 
έκτοτε. Γνωρίζαμε αρκετά πριν 
ιδρυθεί το CERN πάρα πολλά 
για τη δομή της ύλης σε όλες 
τις μορφές της. Γνωρίζουμε 
για τα μόρια, που αποτελού-
νται από άτομα, που με τη 
σειρά τους αποτελούνται από 
τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια 
που περιφέρονται γύρω του, 
σε ένα σύστημα δομημένο με 
βάση τις αρχές της κβαντικής 
φυσικής. Γνωρίζαμε και ότι οι 
πυρήνες αποτελούνται από τα 
θετικά φορτισμένα πρωτόνια 
και τα ουδέτερα νετρόνια, που 
όλα έλκονται μεταξύ τους με 
τις πυρηνικές δυνάμεις, προ-
φανώς ισχυρότερα από όσο 
απωθούνται μεταξύ τους τα 
πρωτόνια, αφού οι πυρήνες 
παραμένουν δέσμια και στα-
θερά συστήματα, βασικό συ-
στατικό των επίσης σταθερών 
ατόμων. Οι ραδιενεργοί πυρή-
νες, οι οποίοι είναι ασταθείς, 

Στην εικόνα φαίνονται τα δύο εργαστήρια του CERN, 
καθώς και το σύστημα των τριών κυκλικών επιταχυντών. 
Δεξιά φαίνεται η λίμνη και το αεροδρόμιο της Γενεύης. Στο 
επόμενο σκίτσο φαίνεται όλο το σύστημα επιταχυντών του 
CERN, μαζί με τις γραμμές που τους συνδέουν.

μεταπίπτουν και αυτοί σε σταθερούς, εκπέμποντας 
τις ακτινοβολίες, τύπου άλφα, βήτα ή γάμμα, που 
ονομάζουμε γενικά ραδιενέργεια. 
Με τη φυσική που γίνεται στο CERN, αλλά και σε 
άλλα εργαστήρια ανά τον κόσμο, κατανοήσαμε πολ-
λά χαρακτηριστικά των πυρηνικών δυνάμεων, αλλά 
προχωρήσαμε και πιο βαθειά στη δομή της ύλης. 
Κατανοήσαμε ότι τα πρωτόνια και τα νετρόνια δεν 
είναι στοιχειώδη σωματίδια, αλλά αποτελούνται 
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Τα σωματίδια αυτά από τα οποία αποτελούνται τα πρωτόνια και τα νετρόνια λέγονται κουάρκς. 
Δύο από τα κουάρκς, το «επάνω» (up) και το «κάτω» (down) είναι τα σωματίδια από τα οποία 
αποτελούνται τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Υπάρχουν και άλλα τέσσερα κουάρκς, δηλαδή 
συνολικά έξη, τα οποία μαζί με ένα άλλο είδος σωματιδίων, τα επίσης έξη λεπτόνια, έχουν 
πλέον όλα ανακαλυφθεί πειραματικά και αποτελούν τον πίνακα των στοιχειωδών σωματιδίων. 

από άλλα, μικρότερα. 
Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια είναι 
τα τρία σωματίδια από τα οποία απο-
τελούνται τα πάντα γύρω μας, από την 
Γη, τα ορυκτά, την έμβια ύλη, τα άστρα, 
τους πλανήτες, τους γαλαξίες, την μεσο-
γαλαξιακή σκόνη, τα πάντα. Μοιάζει πα-
ράδοξο, αλλά πράγματι μόνο τρεις είναι 
οι δομικοί λίθοι του κόσμου. Η τεράστια 
πολυπλοκότητα και πολυμορφία του κό-
σμου, από την πιο μικρή κλίμακα μέχρι 
την πιο μεγάλη, των γαλαξιών και τελικά 
του Σύμπαντος, οφείλεται στο ότι υπάρ-
χουν πολλά επίπεδα δομών, όλο και πιο 
αυξημένης πολυπλοκότητος. Από τα τρία 
αρχικά σωματίδια, πρωτόνια, νετρόνια 
και ηλεκτρόνια, δομούνται 92 διαφορε-
τικά άτομα, από το υδρογόνο ως το ου-
ράνιο (αυτό που τα διαφοροποιεί είναι ο 
αριθμός των πρωτονίων τους). Από τα 92 
άτομα δομούνται πολλές χιλιάδες ανόρ-
γανα μόρια και εκατοντάδες χιλιάδες έως 
εκατομμύρια οργανικά μόρια. Από όλες 
αυτές τις μοριακές δομές, δομούνται οι 

ακόμη μεγαλύτερες δομές, μέχρι την έμ-
βια ύλη, δένδρα, ζώα κλπ. Αντιλαμβανό-
μαστε δηλαδή ότι η πολυπλοκότητα του 
κόσμου, μπορεί μεν να ξεκινά από μόλις 
τρία σωματίδια, αλλά σε κάθε επίπεδο 
δομής, ο αριθμός των δομικών στοιχείων 
πολλαπλασιάζεται σε τέτοιο βαθμό, που 
ερμηνεύει και την συνακόλουθη πολυ-
μορφία. 
Τα ερωτήματα που σχετίζονται με τις 
παραπάνω γνώσεις, συγκεκριμένα αυτά 
που αφορούν το πιο απροσπέλαστο και 
πιο βασικό επίπεδο, αυτό που εκτείνεται 
στην κλίμακα αποστάσεων από το εσωτε-
ρικό των πρωτονίων μέχρι το ακρότατο 
όριο των πειραματικών μας δυνατοτή-
των, αποκτήθηκαν και αποκτώνται στο 
CERN. Το όριο αυτό βρίσκεται σήμερα σε 
αποστάσεις της τάξεως του δισεκατομ-
μυριοστού του δισεκατομμυριοστού του 
μέτρου.
Ένα συχνό ερώτημα, που μερικοί το εκ-
φέρουν και ως άποψη, είναι αν αξίζει να 
πληρώνει η κοινωνία το κόστος της έρευ-
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νας που γίνεται στο CERN και σε άλλα 
ανάλογα εργαστήρια. Πρέπει να εξηγηθεί 
εδώ ότι υπάρχει αφ’ενός μεν η εφαρμο-
σμένη έρευνα, που στοχεύει σε ανακαλύ-
ψεις που λύνουν πρακτικά προβλήματα 
και άρα έχει ένα σαφές και άμεσα μετρή-
σιμο αποτέλεσμα, αφ’ετέρου δε υπάρχει 
και η βασική έρευνα που αφορά θεμελι-
ώδη επιστημονικά ερωτήματα, όπως π.χ. 
ήταν η πρόσφατη ανακάλυψη του σωμα-
τιδίου Higgs.  Εκ πρώτης όψεως, δύσκο-
λα θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος 
ότι η ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs 
θα βελτιώσει την κοινωνία. 
Το ίδιο ακριβώς είχε ειπωθεί από διακε-
κριμένους φυσικούς, όταν περισσότερα 
από 100 χρόνια πριν, ανακαλύφθηκε το 
ηλεκτρόνιο. Εκείνοι οι φυσικοί διαψεύ-
στηκαν απολύτως, αφού σήμερα σχε-
δόν όλος ο τεχνολογικός μας πολιτισμός 
εδράζεται στη γνώση μας για το ηλεκτρό-
νιο.
Δεν αναμένουμε να συμβεί το ίδιο και με 
το Higgs βεβαίως, δεδομένου ότι το σω-

ματίδιο αυτό γεννιέται μόνο σε συγκρού-
σεις σωματιδίων πολύ υψηλής ενέργει-
ας και σχεδόν άμεσα διασπάται, ενώ το 
ηλεκτρόνιο είναι ένας από τους τρεις 
βασικούς λίθους που δομούν τον κόσμο 
μας. Παρ’όλα αυτά όμως, η βασική έρευ-
να, που ο στόχος της είναι η γνώση που 
δεν έχει άμεσες συνέπειες ως κοινωνική 
ανταπόδοση, είναι στο τέλος αυτή που 
κυρίως οδηγεί την εξέλιξη της επιστή-
μης στον κόσμο. Ο λόγος βρίσκεται στο 
επίπεδο της τεχνολογίας που απαιτείται 
για να γίνει η βασική έρευνα. Συνήθως 
τα πειράματα βασικής έρευνας απαιτούν 
ένα επίπεδο τεχνολογίας που βρίσκεται 
πιο πέρα από τις υφιστάμενες συνθήκες, 
απαιτούν δηλαδή εξέλιξη σε ένα επίπε-
δο που δεν υπήρχε πριν. Ένα τρανταχτό 
παράδειγμα είναι ο παγκόσμιος ιστός, 
το λεγόμενο World Wide Web (WWW), 
ο οποίος βασίστηκε σε ένα σύστημα που 
ανακαλύφθηκε και υλοποιήθηκε για πρώ-
τη φορά στο CERN, για να βοηθήσει την 
επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομέ-

Στον πίνακα αυτόν φαίνονται τα κουάρκς και τα λεπτόνια, καθώς και άλλα σωματίδια τα 
οποία είναι οι φορείς των τεσσάρων ειδών δυνάμεων που υπάρχουν στη φύση. Από τις 
δυνάμεις αυτές είμαστε εξοικειωμένοι με τις βαρυτικές και τις ηλεκτρομαγνητικές. Εκτός 
από αυτές υπάρχουν και οι ισχυρές, που ασκούνται μεταξύ των κουάρκς και οι ασθενείς 
πυρηνικές που είναι υπεύθυνες για κάποια είδη ραδιενέργειας. 
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νων μεταξύ των επιστημόνων που εκείνη 
την εποχή δούλευαν στα πειράματα του 
συγκρουστήρα LEP, στο μέτωπο της φυ-
σικής των στοιχειωδών σωματιδίων. Το 
σύστημα αυτό αποδόθηκε στην κοινωνία 
χωρίς κόστος και σήμερα όλοι γνωρίζου-
με ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη βιομηχα-
νία στον κόσμο, με την έννοια ότι δεκά-
δες εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται 
σε πεδία σχετικά με τον WWW. 
Πολλές άλλες εξελίξεις της τεχνολογίας 
έχουν λάβει χώρα στο CERN και σε άλλα 
εργαστήρια βασικής έρευνας, οι οποίες 
έχουν περάσει σε εφαρμογές χρήσιμες 
στην κοινωνία, όπως π.χ. εξελίξεις στην 
τεχνολογία ανιχνευτών ακτινοβολιών. 
Συστήματα από πολλαπλούς τέτοιους 
ανιχνευτές, πολλών τεχνολογιών, είναι 
οι μεγάλοι ανιχνευτές στον επιταχυντή 
LHC, οι ATLAS (A Toroidal Lhc Appara-
tuS) και CMS (Compact Muon Solenoid). 
Πολλές από τις τεχνολογίες αυτές που 

έχουν εξελιχθεί για τις ανάγκες της φυσι-
κής στο CERN, χρησιμοποιούνται σε δι-
αγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές 
στην ιατρική. 
Οι επιταχυντές είναι βασικό εργαλείο της 
φυσικής σωματιδίων, για αυτό το λόγο 
εξελίχθηκαν, αλλά σήμερα σχεδόν το 90% 
των επιταχυντών στον κόσμο χρησιμο-
ποιούνται σε ιατρικές (κυρίως) και βιο-
μηχανικές (λιγότερο) εφαρμογές.
Το αβίαστο συμπέρασμα είναι πως η βα-
σική έρευνα επιστρέφει πολλαπλά ωφέ-
λη στην κοινωνία εν σχέσει με το όποιο 
κόστος της. Σε μια πρώτη προσέγγιση 
φαίνεται να είναι απλώς η γνώση για τη 
γνώση, με την ίδια έννοια του Αριστο-
τελικού «ο άνθρωπος φύσει του ειδέναι 
ορέγεται». Τελικά όμως είναι η γνώση 
που δεν προχωρεί απλώς την διάνοιξη 
ενός υπάρχοντος δρόμου, αλλά ανοίγει 
μια λεωφόρο σε μια νέα κατεύθυνση. 

Μια σύγκρουση στο κέντρο του ανιχνευτή ATLAS, όπως αναπαραστάθηκε από υπολογιστή 
που επεξεργάστηκε πληροφορίες από πολλά εκατομμύρια κανάλια πληροφορίας. Η ανάλυση 
τέτοιων γεγονότων για να οδηγήσει σε κάποια ανακάλυψη, είναι «σαν να ψάχνεις καρφίτσα σε 
είκοσι εκατομμύρια θημωνιές».
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Κείμενο - Φωτογραφίες: Θάνος Αμουτζιάς

Κόψη Ναούμ
(Ξερολάκι)

Μετά από 2 ώρες χωματόδρομου, 
πολλά περνάνε από το μυαλό σου 
για την επόμενη μέρα, ανυπομο-
νείς και ήδη ζεις κάτι ξεχωριστό 

μόλις σβήσεις τα φώτα του αυτοκινήτου 
και κοιτάξεις ψηλά. Φτάσαμε, στήσαμε 
γρήγορα τις σκηνές και αράξαμε για χαλα-
ρό πικ νικ στις 11.00 το βράδυ. Το εγερ-
τήριο ορίστηκε για τις 5.15, καλύτερα να 
περιμένεις να ξημερώσει παρά να τρέχεις 
για να μην σε πιάσει το βράδυ. 
Πιασμένος από τα πίσω καθίσματα του 

αυτοκινήτου, βάζω τα πόδια μου προς το 
κάθισμα του συνοδηγού. Έξω σκοτάδι, έχω 
λίγο ακόμα να κοιμηθώ, το ξυπνητήρι στις 
5.15 με περιμένει. Κοιτάω το κινητό μου, 
5.14, «καλημέρα λοιπόν». Ακούω φωνές 
ορεξάτες. Η κόψη φαίνεται καθαρά. Χρόνια 
κοιτούσα την βόρεια πλευρά του Ολύμπου 
και πάντα ήθελα να έρθω. Χαρακτηριστικά 
θυμάμαι τον περσινό Ιούλιο σε ένα ρελέ 
στο Μάτι, να προσπαθώ να διακρίνω τα 
μονοπάτια και να θαυμάζω αυτή την άγρια 
ομορφιά. 

Ξαστεριά. Βρισκόμαστε βαθιά στους πρόποδες του βόρειου Ολύμπου. πίσω 
μας, στα 18 χλμ. χωματόδρομου, το χωριό πέτρα και οι αγελάδες μπροστά 
μας να κοιμούνται στο δρόμο. Τα φώτα μας δεν φάνηκε να τις τάραξαν ιδιαί-
τερα, ήθελαν να ακούσουν παιχνιδιάρικα γλυκόλογα για να σηκωθούν και να 
μας αφήσουν επιτέλους να φτάσουμε στην αρχή του μονοπατιού. 
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Τώρα πλέον βρίσκομαι από κάτω, κοιτάω 
την Κόψη, το Στεφάνι, τα Καζάνια, τα μά-
τια μου είναι γεμάτα ζωή, ανοιχτά, και 
νιώθω τον ενθουσιασμό να με κατακλύζει. 
Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου, σε 
επικίνδυνα σημεία, να σκέφτεται, «τι κάνω 
πάλι εδώ» αλλά παίρνει λίγο χρόνο για να 
αντιληφθώ τι μου συμβαίνει. Νιώθω ζω-
ντανός, ο χρόνος κυλάει διαφορετικά, είναι 
μια πραγματικότητα τόσο ξεχωριστή από 
την καθημερινή ζωή, ένα ζωντανό όνειρο. 
Είμαι ξύπνιος και όλες μου οι αισθήσεις 
έχουν οξυνθεί στο έπακρο. Αρχέγονα συ-
ναισθήματα, απόρροια ίσως της ανάγκης 
για επιβίωση. Κυνηγάμε την περιπέτεια 
για να θυμηθούμε πως είμαστε ζωντανοί, 
να φύγουμε από την ρουτίνα της πόλης 
και της μεγάλης κοινωνίας όπου το «φυ-
σιολογικό» έχει θεοποιηθεί. Κοινότυπα, οι 
φυσιολογικοί μας θεωρούν τρελούς, αλλά 
καμιά φορά, αναρωτιέμαι για το που βρί-
σκεται η τρέλα.
Το στομάχι μου είναι ακόμα σφιχτό, δεν 
είναι η ώρα του για πρωινό. Η όρεξη θα έρ-
θει κάπου αργότερα, με θέα. Ετοιμάζουμε 
τα πράγματα μας και με μικρές καθυστε-

ρήσεις στις 7.00 η ώρα αρχίσαμε να προ-
σεγγίζουμε την Κόψη. Το μονοπάτι είναι 
σχεδόν απάτητο με μεγάλη κλίση (θυμίζει 
Ανάθεμα), χορτάρι και ρόμπολα. Το φεγγά-
ρι έχει πέσει, και το έχουμε πλάτη, χαμηλά 
στα πίσω λοφάκια, πάνω στον μπλε ουρα-
νό. 
Η προσέγγιση αν και απότομη βγήκε εύ-
κολα και δροσερά, βρήκαμε τον βράχο 
και κατευθυνόμαστε για το πρώτο ραπέλ. 
Μετά από μια ασφαλή πλαγιά με σάρα 
βγαίνουμε από την άλλη πλευρά, κάθε 
βήμα και κοντύτερα, με μια θέα που συ-
γκινεί. Η υγρασία χαμηλή, ο ήλιος άρχισε 
ήδη να φωτίζει τις απέναντι κορυφές και 
τα Καζάνια ενώ τα πουλιά πετάνε χαμη-
λά, θυμίζοντάς μας με τις απαλές κραυγές 
τους ότι είναι εκεί.
Τα μπατόν πλέον έχουν μπει στο σακίδιο 
και το κράνος στο κεφάλι. Αριστερά μας 
έχουμε μια πλαγιά χαλαρή με γρασίδι και 
δεξιά μας ένα γκρεμό και τα Καζάνια. 9.30. 
Ήρθε η ώρα του πρωινού με υπέροχη θέα 
και δροσιά. Επόμενη κίνηση μποντριέ, 
κορδονέτο, reverso και μπαίνουμε για τα 
καλά μέσα στη διαδρομή. Το πρώτο ραπέλ 
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το έχει ετοιμάσει ο Νίκος και είμαστε έτοι-
μοι να μπούμε στο ρελέ. Εάν κάτι δεν πάει 
καλά υπάρχουν και  διέξοδοι για υποχώ-
ρηση, δύο-τρεις σε όλη την διαδρομή. 
Ο ήλιος πλέον είναι από πάνω μας και 
κάποια σύννεφα αρχίζουν να μαζεύονται 
στο Στεφάνι. Μέσα στα 40 λεπτά του ρα-
πέλ συζητάμε για την πιθανότητα βροχής 
και την δική μας επιλογή για επιστροφή 
ή για οροπέδιο. Ο ορειβάτης κρίνεται από 
πολλά. «Καλός ορειβάτης είναι αυτός που 
γυρίζει σπίτι του», κάτι που κράτησα από 
τον Άρη. Ο καλός ορειβάτης αξιολογεί τις 
καταστάσεις, τους κινδύνους, τις ικανότη-
τές του, πνευματικές και σωματικές, γνω-
ρίζει καλά τους συντρόφους του και τελικά 
παίρνει μια απόφαση. Μέχρι να αποφα-
σίσουμε τα σύννεφα ήδη έχουν κρύψει 
τον ήλιο και ο καιρός άρχισε να κλείνει. 
Τα προγνωστικά δίνουν ελάχιστη βροχή 
όμως παρ’ όλα αυτά μελετάμε τις επιλογές 
μας και κυρίως το επόμενο κομμάτι της 
διαδρομής καθώς και την ενδεχόμενη επι-
λογή υποχώρησης. Τα ρίσκα μετρήθηκαν, 
το πλάνο βγήκε και ήδη δενόμαστε 3άδες 
για παράλληλη κίνηση. Μπροστά μας 
έχουμε ένα τερέν πλάκα, 30-40 μοίρες. 
Το παπούτσι πιάνει υπέροχα στη στεγνή 
πλάκα και για να γλιστρήσει κάποιος είναι 
δύσκολο. Όμως ο καιρός έχει χειροτερέψει 
και πλέον η θέα έχει χαθεί. Είναι όπως το 
βράδυ που βλέπεις   μόνο ότι φωτίζει ο 
φακός και αφήνεις όλα τα υπόλοιπα, έτσι 
και τώρα, μπορεί να έχουμε εκατοντάδες 
μέτρα γκρεμό σε μερικά βήματα, αλλά όλα 
αυτά τα έχει σβήσει το σύννεφο. Στην πα-
ράλληλη κίνηση το σχοινί πρέπει να είναι 
τεντωμένο και κυρίως να έχεις το νου σου 
στους σχοινοσυντρόφους σου, ώστε μια 
πτώση να σε βρει όσο πιο προετοιμασμέ-
νο γίνεται.
Μετά από αρκετή ανηφόρα στην πλάκα, 
αρχίζουμε και βλέπουμε τα εκτεθειμένα 
Χτένια, δεξιά τα Καζάνια και αριστερά στο 
βάθος τη θάλασσα. Το σχοινί ανάμεσα στα 
βράχια, προσεκτικές κινήσεις και φτάνου-
με στο 2ο ραπέλ. Είμαστε σχεδόν μέσα στα 
σύννεφα και η ορατότητα είναι τόση όση 
χρειάζεται. Πάντα, όταν είσαι τόσο εκτε-
θειμένος, η προσοχή σου κορυφώνεται, ο 

φόβος λειτουργεί παραγωγικά, σε αφυπνί-
ζει, σε συγκεντρώνει, είσαι εκεί. 
Τα συναισθήματα της συντροφιάς είναι 
ανάμεικτα. Ο Νίκος οδηγεί όπως πάντα 
στιβαρός και προσεκτικός, φροντίζοντας 
τους σχοινοσυντρόφους του. Η Μιμή ζει 
την περιπέτεια με χαμόγελο, η Αναστασία 
αναρωτιέται γιατί είναι εδώ - είναι δυνα-
τότερη από τους φόβους της όμως θέλει 
το χρόνο της, ο Άρης χαλαρός πειράζει 
την Αναστασία και ο Ορέστης ήσυχος, 
αλλά προσεκτικός - σκέφτεται τι θα μπο-
ρούσαμε να γλιτώσουμε από χρόνο στην 
επόμενη επανάληψη. Όσο για μένα, δια-
τηρώ ακόμα το χαμόγελο μου, διερευνώ τα 
κίνητρα που έχει κάποιος για μία τέτοια 
περιπέτεια και απολαμβάνω τη ζώνη συ-
γκέντρωσης στην οποία βρίσκομαι. 
Το ραπέλ είναι σύντομο και μετά από κα-
μιά δεκαριά μέτρα έχουμε φτάσει στα Χτέ-
νια. Ένα καρφί κάτω, για να ασφαλιστούμε 
και να ασφαλίσουμε. Επικεφαλής ο Νίκος, 
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περνάει γρήγορα και προσεκτικά τα Χτένια 
και φτάνει στο τρίτο ραπέλ. Μόλις τελειώ-
σει με τη διαδικασία, ετοιμάζει γρήγορα 
το ρελέ και ακολουθούμε οι υπόλοιποι με 
τελευταίο εμένα.
Δυστυχώς, ο καιρός είναι ακόμη κλειστός 
και δεν μπορούμε να απολαύσουμε την 
άγρια ομορφιά του βόρειου Ολύμπου. Στα 
Χτένια θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι 
απλά αρκεί να είσαι συγκεντρωμένος στο 
τι πατάς και τι πιάνεις, βρίσκεσαι πάνω 
σε μια λεπτή γραμμή με μαγική θέα και 
αρκετά μέτρα γκρεμό. Ο Νίκος που έχει 
ήδη ετοιμάσει το επόμενο ραπέλ, μένει τε-
λευταίος για να φέρει τον κόμπο μακριά 
από το ρελέ ώστε να μειωθούν τα σενάρια 
όπου το σχοινί μπορεί να κολλήσει. Παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειές του, το σχοινί 
κόλλησε. Ο Άρης, ωραίος και χαλαρός αρ-
χίζει να ετοιμάζεται για να ζουμάρει και 
να δει τι έχει πάει στραβά. Τελικά μετά 
από περίπου μια ώρα, είμαστε κάτω και 
μαζεύουμε τα σχοινιά. 
Συμπληρώσαμε κοντά στις 8 ώρες, τα ρα-
πέλ έχουν τελειώσει και από εδώ και πέρα 
έχουμε μόνο παράλληλη κίνηση, βλέπο-
ντας ξεκάθαρα μπροστά μας την Τούμπα 
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και δεξιά τις Πόρτες όπου θέλουμε να 
πάμε. 
Προχωράμε γρήγορα και προσεκτικά αλλά 
όσο προσεγγίζαμε την Τούμπα το τερέν 
δυσκολεύει. Φτάνουμε σε ένα σημείο όπου 
ήθελε λίγο σκαρφάλωμα, 3-4 μέτρα, εύκολο. 
Ο Άρης έχει φύγει αρκετά μπροστά, ακο-
λουθούμε εγώ με τον Ορέστη δεμένοι και 
πίσω μας ο Νίκος, η Μιμή και η Αναστα-
σία. Σκαρφαλώνω, υπάρχουν πολλά σαθρά 
και προσέχω να μη μου φύγει τίποτα διότι  
όπου και να πατήσω κάτι κουνιέται. Ακο-
λουθεί ο Ορέστης, που παρά την προσοχή 
του τού έφυγε μια πέτρα. Ήταν εκείνη η 
στιγμή που άρχισε να σβήνει το χαμόγελο 
μου και φοβήθηκα, τα σαθρά είναι επικίν-
δυνα για όλους. Το κόβουμε αριστερά και 
συνεχίζουμε γρήγορα για να απομακρυν-
θούμε από τα παιδιά. Κάπου εκεί αρχίζω 
να βλέπω τον Άρη λίγο πιο ψηλά να αρά-
ζει. “Ωραία”, σκέφτομαι. Το κομμάτι για 
να φτάσουμε στον Άρη ήταν σάρα. Πρώτη 

φορά που έπιανα μια πέτρα και κατρακυ-
λούσαν δέκα. Αν και είχαμε απομακρυνθεί 
αρκετά από τους άλλους, συνέχισα να φο-
βάμαι. Πήρα όμως τον χρόνο μου και με 
γρήγορες και στιβαρές κινήσεις ανέβηκα. 
Μετά από ένα μεγάλο και τελευταίο διά-
λειμμα, ξεκινήσαμε για το τέλος της πο-
ρείας. Πάνω στην Τούμπα βλέπαμε ήδη τα 
παιδιά από την ΕΟΔ, φίλους της Αναστα-
σίας, να μας χαιρετάνε.  Πρέπει να ήμα-
σταν γύρω στα  500 μ. σε ευθεία γραμμή 
από το καταφύγιο Αποστολίδη αλλά είχαμε 
την τραβέρσα. Ο Άρης μόνος του μπροστά 
και εγώ με τον Ορέστη να ακολουθούμε. 
Όμορφο το συναίσθημα που φτάνεις και 
ακόμα καλύτερο, όταν μετά από μισή ώρα 
βγάζεις σέλφι στο οροπέδιο. Βαθιά ικανο-
ποίηση, σίγουρο και αυθεντικό χαμόγελο 
και πολλή -πολλή όρεξη για ζεστό φαΐ!

Στις επόμενες αποστολές, με το καλό!
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1.  26.5.19  Βέρμιο, Σιαμπανίτσα.jpg
2.    2.6.19  Ομβριανός, κορυφή προφ. Ηλίας.
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3. 2.6.19  Στο Καλογερικό.
4. 9.6.19  Πιέρια. Στο καταφύγιο της Σαρακατσάνας.
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5.  16.6.19 Ζαγοροχώρια. Στη Γκαμήλα.
6.  17.6.19 Φαράγγι του Βίκου. Στο γεφύρι του Μίσιου.
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7.  16.7.19 Περσία Alamut. Ο βράχος του κάστρου των Ασσασσίνων.
8.  16.7.19 Περσία Alamut. Στο κάστρο των Ασσασσίνων.
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9.    21.7.2019 Το καταφύγιο στα Κερδύλια.
10.  22.7.2019 Περσία. Κατάβαση από το Shir Kuh στο Ζάγκρο.
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1.   20.7.2019  Στην κόψη Ξερολακίου.
2.   20.7.2019  Στην κόψη Ξερολακίου.
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3.  27.7.2019   Στεφάνι. Διαδρομή Μάτι.
4.  12.8.2019  Στον παγετώνα της Piz Bernina.
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5.   16.8.19 Δολομίτες. Στον παγετώνα της Marmolada.
6.   17.8.19  Βέροια. Στο πεδίο "Νίκος Πιτούλιας".
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7.   21.8.19  Βραδινή προπόνηση στο Ρετζίκι.
8.   5.9.19    Ζάκυνθος. Στο Κορακονήσι.
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Τσούργιακας. 
Διαδρομή "Μαγική Αυλή".
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ΣύλλογοΣ Ελλήνων ορΕιβατων ΘΕΣΣαλονικήΣ
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