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„ОТАЏБИНА ПАМТИ“ - Да се не забораве дивјунаци са Кајмакчалана

НИЏЕ - КАЈМАКЧАЛАН ( 2521мнв )
Поводом стогодишњице од битке на Добром пољу и завршетка Првог светског рата
Планинарски савез Београда и удружење „КАЈМАКЧАЛАН“ организовали су од 12. до 16.
07 2018. године, успон на врх планине Ниџе (Ворас), споменика и гробаља погинулим
српским ратницима у биткама на Солунском фронту.
ЧЕТВРТАК (12.07.2018.) Из Боеграда, кренули смо око
20,00 часова са паркинга код музејске, „Плаве
локомотиве“. Вожња аутопутем, коридором 10. Кроз
Македонију возимо се поред Скопја и Градског (Стоби)
па кроз Прилеп и Битољ. Стижемо до граничног
прелаза, Меџитлија / Ники, на граници са Грчком.
У групи је 29 учесника из Ваљева, Београда,
Новог Сада и Шапца.
ПД „ПТТ“ из Београда представљали су Ћира и
Тома, а ПСД „Поштар“ из Новог Сада, Бора.
ПЕТАК (13.07.2018.) Грчка. Регионални путеви се
реконструишу. Пролазимо градове: Флорина, Веви, па
поред језера Вегоритида (Островско) до Арнисе. Из
овог живописног места на обали језера одвајамо се ка
селу Аг. Атанасиос (старо и ново село Свети
Атанасије) на падини Вораса (Ниџе). Око 13:30 стигли
смо у Ски центар Ворас (2050 мнв) на планини Ниџе.
Уследио је успон на врх Кајмакчалан (2521 мнв). Дужина стазе до врха око 4 км.
Потребно време за успон и
силазак око 4 сата. Време дивно
сунчано са благим ветрићем. После
лаганог успона уживали смо на
гребену чији врх краси капелица.
Капија слободе-Кајмакчалан,
капелица Св. Петра, погинулим
ратницима-ДИВЈУНАЦИМА. До
коначног пробоја Српске војске ка
отаџбини, на Солунском фронту 1918.
године. Са посебним пијететом се
клањамо жртвама Великог рата.
Снимци за успомену. Оброк на
трави. У непосредној близини
меморијалног комплекса пдигнуто је
шаторско насеље „Отаџбина памти“.
Удружење грађана „Отаџбина памти“ и Планинарски савез Србије организовали су
заједничке акције: „100 деце за 100 година од Великог рата“ и „100 планинара, 100
кимлометара за 100 година од Великог рата“.
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Родитељи са малом децом су већ на врху. Чекају колону која пристиже у
поподневним сатима. Видимо их. Близу су гребена.
Чекамо наше планинаре да допешаче са Кожуфа преко Козјака и Доброг поља до
Кајмакчалана. Далеко су. Види их Радиљуб Кнежевић из ПД „Копаоник“ Лепосавић. Касно
је поподне. Нашпрограм предвиђа поподневни долазак у Лутраки. Крећемо ка долини.
Нисмо их дочекали. Предвече су стигли на Кајмакчалан. Сазнали смо да су, сутрадан
пешачили до Скочивира. Псетили спомен гробља све до Битоља. Слава палим
ратницима. Отаџбина памти.
Честитке учесницима акције који су препешачили више од 100 колометара.
Да се не заборави.
После дуже вожње, стижемо око 20
часова у Лутраки.
Смештај у хотелу "Алмопиа".
СУБОТА (14.07.2018.) Доручак. Око 06,30 ч на
пењање према Добром Пољу, кренуло је само
6 учесника акције. До старта возили су се
џипом од хотела.
Стаза је већим делом водила кроз шуму.
Укупна дужина планиране стазе је 25 км са
кумулативним успоном од 1550 м. Потребно је
око 10 сати да се савлада. Нису стигли до
висоравни Добро Поље.Стаза је зарасла у
шипражје и врежу купина. Вратили су се после препешачених десетак километара.
Један број учесника на Добро Поље стигли су џиповима.
Посетили су споменик палим ратницима. Повратак у хотел уследио је касно
поподне.
Сви су дошли на купање у Бању - Лутра (Пожар).
Трећи део групе определио се за упознавање околине. Упутили су се ка кањону реке
и отвореним базенима Бање - Лутра (Пожар). Купање у термо-минералној води,
температуре око 37 степени. Ја сам до Лутре
стигао пешачећи од Лутракија. Поред базена
поздравио сам наше другаре и наставио успон
пешачком стазом до испоснице Св. Петке. Избројао
сам 280 степеника од кандила где почиње успон до
пећине у јкојој је Испосница. У стени на литици
изнад термалних базена у кањону планинске реке.
При силаску застао сам код салетле где су моји
пријатељи одмарали у хладовини на паузи после
купања. Вратили смо се до базена и у њима остали
до 18 часова. Непосредно уз водоток планинске
реке налазе се уређена три базена са топлом
водом. Купује се посебна улазница непосредно
испред улаза у сваки базен.
После дуготрајног купања пешачили смо до
Лутракија. Испред Инфо-центра и на инфо таблама
поред пута видели смо туристичко планинарске
мапе на којима су уцртане многе планинарске стазе
и деоница Е6-(ЕРА), Европског пешачког пута, која
пролази поред Лутре и Лутракиа. Околина је богата
водом. Много је планинских река и потока који
парају јужну падину планине Ворас. Вечера и дружење у хотелу.
НЕДЕЉА (15.07.2018.): Доручак. Напуштање соба до 09 ч. Полазак ка месту Аридеа
(Соботско).
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На гробљу посећујемо споменик српским ратницима.
У месту Експлатанос (Капињани) посећујемо још један споменик.Споменик и
околина су одржаваниуредни. До овог споменика
постоји путоказ са
туристичком
сигнализацијом. Након
помена настављамо пут ка
месту Хриси (Слатина) до
споменика Тимочкој
дивизији. Овај споменик је
скоро срушен. Диван
обелиск. Зарастао је у
коров. Настављамо
путовање преко Едесе
(Воден) за Тессалоники
(Солун). Кратко смо се
задржали у Едеси за
разгледање централног
парка у пешачкој зони и
највећег водопада у Грчкој.
У Солуну, посетили смо Српско војничко гробље на Зејтинлику. Имали смо част да
нам се обрати чика Ђорђе. Напунио је у мају 90 година. На почетку обраћања рекао нам
је да пуних 58 година одржава ово Српско војничко гробље. Од пре 4 године почеле су да
долазе групе са цвећем и свећама да се помоле за његову душу, али их је он дочекивао
речима над гробом његовог деде и тазте речима: Ово је моје гробно место али ја још
нисам у њему.
Симпатчна анегдота времешног чика
Ђорђа измамила је осмехе на лицима
посетилаца и његовом.
И ако болестан и под терапијама, дошао
је да нам својом беседом испуни жељу. Поред
дирљивог обраћања рецитовао нам је све
стихове исписане на зидовима капеле и крипте:
После тога слободно време за
индивидуалне активности, куповину и
разгледање града. Полазак за Београд уследио
је око 19:30 часова.
ПОНЕДЕЉАК (16.07.2018.): У Београд стижемо
око 05:30 часова.
Било је спортски, рекреативно уз
историјски садржај врло едукативно.
Изванредно дружење са планинарима из ПД
„Повлен“ Ваљево, „Цер“ Шабац, „Поштар“ Нови
Сад, а из Београда „Копаоник“, „ПТТ“ и „Авала“.
Растали смо се уз срдачне поздраве са жељом
да се убрзо сретнемо на некој следећој акцеји.
Позвани смо у јулу на Повлен код Ваљеваца, а
Шапчани су нас позвали на Цер у августу.
Акцију је припремио и реализовао Станоје Стојковић, ПСД„Копаоник“ Београд.
Текст написао и фото-репортажу припремио Боривоје Вељковиоћ.
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Београд, сусрет пред полазак на Кајмакчалан. Планинарски разговори у току путовања

Ски центар Ворас (Ниџе)

Припрема за полазак на пешачење

На стази ка врху Кајмакчалан
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На стази ка врху Кајмакчалан

Још мало па смо на врху Кајмакчалан.

Врх и капела Св. Петра

У непосредној близини капеле Св. Петра је крипта са посмртним остацима погинулих
Српских ратника у току пробоја Солунског фронта на Кајмакчалану

Планинари су обележили гребенски пут преко планине Ниџе (Ворас) на граници БЈР
Македоније и Грчке, На врху је подигнуто шаторско насеље „Отаџбина памти“
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Снимак за успомену, на врху Кајмакчалан 2521 мнв

Снимак за успомену, ПТТ планинара Србије.

Деца у капели.

Поред урне др Арчибалда Рајса

Снимак у капели Св. Петра на врху Кајмакчалан. Урна др Арчибалда Рајса.

Да се не заборави.
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“Отаџбина памти“ 100 деце за 100 година од Великог рата на врху Кајмакчалан и планинари
Колона учесника у акцији
“Отаџбина памти“
на стази ка врху Кајмакчалан,
100 деце за 100 година
од Великог рата на врху
Кајмакчалан.
Планинари који су кренули од
Ђевђелије у подножју Кожуфа
још су далеко. Прешли су преко
Козјака и Доброг Поаљ.
Предводи их Раде Кнежевић.
На Кајмакчалан стићи ће тек
предвече.
До Скочивира, где треба да
стигну у недељу, препешачиће
преко 100 километара

На путу за Лутраки пролазимо Инфо центар у близини бање Лутра (Пожар)
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Инфо-табле са туристичко-планинарским мапама. Жутом линијом означен је Е6 (ЕПП)
Долазак у хотел “Алмопиа“, Лутраки, у подножју високих литица

Од хотела Алмопиа пешачио сам до базена у Бањи Лутра (Пожар).Поред три базена са
термо минералном водом, прошао сам стазом кроз до испоснице Св. Петке у кањону.

Избројао сам 280 степеника, око 60 метара, као да сам се попео на 18. спрат,
од кандила на почетку успона до Испоснице.Кроз кањон до испоснице и назад на купање

Литице кањона високе су преко 200 метара
Напустили смо планински масив и кренули на поклоничко путовање
до гробаља погинулим српским ратницима
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У селу Аридеа (Соботско), на гробљу, посетили смо споменик палим Српским ратницима.

Експлатанос (Капињани), на месту некадашњег гробља сада је само централни споменик

На периферији села Хриси (Слатина), у шибљу запуштен и порушен споменик палим
ратницима Тимочке дивизије. О Споменику више држава не брине, чека добровољце.

На споменику су уклесани стихови:
“Под Кожуфом сурим Тимочана палих,
Ваљевских јунака, Синђелића младих, Овде леже тела.
О Србијо дивна ми смо овде стали, кад Каина казниш, сети нам се дела“.
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Едеса, највиши и најбогатији водом водопад у Грчкој

У Солуну посетили смо Српско војничко гробље на Зејтинлику

Попили смо чашицу српске шљивовице за покој душе погинулих српских ратника
Снимили: Миломир Ћировић, хаџи Небојша Стојановић и Боривоје Вељковић
За сајт припремио Боривоје Вељковић

На сајту објавила Катарина Паљић
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