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Ε
ίναι ευχή για ένα σύλλογο, πόσο μάλλον για το Διοικητικό του 
Συμβούλιο να έχει πράγματα να καυχιέται. Εμείς βρισκόμαστε 
στην πολύ ευχάριστη αυτή θέση. Αυτά για τα οποία σας προϊδε-
άσαμε από αυτές τις γραμμές στο προηγούμενο τεύχος έγιναν 

πραγματικότητα. Αλλά η πίστη κάποιων μελών στην ορειβατική ομάδα 
αποδείχθηκε και αλλιώς, όπως θα δείτε και από τα φωτογραφικά ντοκου-
μέντα, με την έλευσή τους σε εκδρομή κουβαλώντας μαζί τον κάποιων 
μηνών (!) γιο τους. Ορειβάτες από κούνια…

Θα ήταν όμως παράλειψη να μην στραφούμε και στην κοινωνική διά-
σταση του συλλόγου. Σε αυτό η μονίμως (κάθε εβδομάδα) πλήρης και 
πολυπληθέστατη πεζοπορική ομάδα δεν αφήνει κανέναν να της παραβγεί. 
Είτε βρεθείτε σε εκδρομή, είτε σε γιορτή στα γραφεία ή στο κτήμα το αυτί 
και η γλώσσα σας είναι βέβαιο ότι θα κακομάθουν. Οι κυρίες του συλλόγου 
συναγωνίζονται αλλήλους σε ποιότητα και γεύση των εδεσμάτων τους, 
ώστε οι μπουφέδες που προκύπτουν να «λυγίζουν» τραπέζια, σίγουρα 
όμως και εγκρατείς συνειδήσεις. Παρόλα ταύτα αυτό που θα νοιώσετε 
ακόμη περισσότερο είναι η προθυμία και η διάθεση προσφοράς τους σε 
όλες τις εκδηλώσεις του συνδέσμου μας.

Επειδή δε το χορτάτο αρκούδι δεν ξέρουμε αν χορεύει πάντα αλλά 
αναμφίβολα ευφραίνεται με κάποια ψυχαγωγία, η κιθάρα και το ακορ-
ντεόν γεμίζουν με τους ήχους τους τον αέρα μέχρι τελικής πτώσεως. Το 
κέφι, η αυθόρμητη συμμετοχή όλων στη «χορωδία» με το δοκιμασμένο, 
κλασσικό πλέον ελληνικό ρεπερτόριο, οι κορώνες των καλλίφωνων και η 
καθοδήγηση των επίσης πάντοτε παρόντων οργανοπαικτών χρωματίζουν 
μία ομάδα με συνοχή και βέβαια με προσανατολισμό σε κάτι που πολλοί 
δυσκολεύονται να βρουν στις μέρες μας: Τη χαρά της ζωής. Αγαπούν 
αυτό που κάνουν, έτσι απλά. Ναι στ’ αλήθεια έχουμε να καυχιόμαστε, 
αναγνωρίζουμε σε αυτές τις εικόνες τη δύναμή μας.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τροβαδούροι και φιλόξενες οικοδέσποινες
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 η κίνηση του συνδέσµου

Για πρώτη φορά αφήσαμε τον 
κλειστό χώρο των γραφείων, πή-
ραμε μαζί μας εβδομήντα μέλη 
και φίλους σ’ ένα διώροφο πούλ-
μαν και πήγαμε σ’ έναν από τους 
τόπους όπου διαδραματίστηκαν 
γεγονότα της Επανάστασης του 
1821, για ένα προσκύνημα. Πήγα-
με στη Γραβιά.

Στη διαδρομή μ’ ένα μικρό αφι-
έρωμα γυρίσαμε στο παρελθόν. 
Προσπεράσαμε το γέρο του Μω-
ριά, τον Παπαφλέσσα, τον Καρα-
ϊσκάκη.

Εμείς πήγαμε κι ανταμώσαμε το 
Θανάση Διάκο, τον πιο νέο, τον 
πιο ωραίο, τον πιο αγνό, τον πιο 
άδολο ήρωα του ’21.

Συνταιριαγμένα τα νιάτα του 
με της φύσης την άνοιξη. Βελού-
δο στα λουλούδια κι έκρηξη χρω-
μάτων, ατλάζι ο ουρανός κι ένας 
αέρας γεμάτος αρώματα. Αυτός 
ο αέρας θα σκορπίσει παντού το 
πικρό παράπονο του παλικαριού: 
«Για δές καιρό που διάλεξε...».

Αυτό το παράπονο θα αφου-
γκρασθεί ο Οδ. Ανδρούτσος και 
τα παλικάρια του και στη Γραβιά 
θα γραφτεί ο επίλογος.

Στους πλίθινους τοίχους αυτής 

της καλύβας θα τσακιστεί ο κο-
μπασμός, ο χλευασμός, η υπερο-
ψία, η δύναμη του ισχυρού και θα 
εξευτελισθεί η πολυάριθμη στρα-
τιά του επιβολέα.

Πάνω στη ταπεινή στέγη θα 
στηθεί η ρομφαία της Νέμεσης και 
η τραγωδία, που θα φτάσει στη 
Λαμία με την καμμένη σάρκα του 
Διάκου στην κορύφωσή της, στη 
Γραβιά θα βρεί την κάθαρση.

Χωρίς σκηνοθεσία, χωρίς σκηνι-
κά, χωρίς κουστούμια, χωρίς χρώ-
ματα με μόνο το λόγο και κυρίαρ-
χη την ακοή οδηγηθήκαμε στον 
προορισμό μας.

Ένα διήγημα του Βλαχογιάννη, 
ένα έμμετρο για το Θανάση Διάκο, 
λίγοι στίχοι του Βαλαωρίτη γι’ αυ-
τόν, μια σύντομη γνωριμία με τον 
Οδ. Ανδρούτσο κι ένα σκιαγράφη-
μα για το Χάνι εκείνου του καιρού 
μας έφταναν.

Κι εκεί, στο σημερινό αναπαλαι-
ωμένο Χάνι, αφήσαμε την εικόνα, 
κυρίαρχη της όρασης να καταλά-
βει τη γιγαντοοθόνη κι ορμητικά 
ν’ αγκαλιάσει η εικονική πραγμα-
τικότητα τη μνήμη, τη φαντασία 
και το συναίσθημα στόχο και σκο-
πό του προσκυνήματός μας.

«Όλα είναι φάδια 
της κοιλιάς και το 
ψωμί στημόνι»

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 
επισκεφθήκαμε στην Αμ-
φίκλεια το «Μουσείο Άρ-
του».

Μέσα από τα εκθέματά 
του ξετυλίγεται η παράδο-
ση, τα ήθη και τα έθιμα.

Οι ενότητες ωραιότατες:

• «Από το σπόρο στο 
αλεύρι»

• «Από το αλεύρι στο 
ψωμί»

• «Το ψωμί στον κύκλο 
του ανθρώπου» (Γέν-
νηση, γάμος, θάνατος)

• «Το ψωμί στον κύκλο 
του χρόνου» (Χριστού-
γεννα, Πάσχα, Θερι-
σμός)

Από το βάθος του χρό-
νου, το Ησιόδειο άροτρο 
και από τη θρησκευτική 
ζωή ο τελετουργικός άρτος, 
συμπληρώνουν τον αφηγη-
ματικό χαρακτήρα της έκ-
θεσης. Άριστες οι εντυπώ-
σεις μας.

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου

Νοέμβριος ’05-Απρίλιος ’06
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Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2005 
η ΟΦΟΕΣΕ γιόρτασε στο Χίλτον 
και στην αίθουσα Εσπερίδες τα 70 
χρόνια της. Μια εκδήλωση όπου 
κυριάρχησε η μνήμη και η συγκί-
νηση.

Παρελθόν και παρόν έσμιξαν σ’ 
ένα περίσσευμα νοσταλγίας, για 
όσα έφυγαν και οριοθέτησαν όσα 
μπορούν να γίνουν. Η Ομοσπον-
δία εβδομήντα ολόκληρα  χρόνια 
απλώνει το χέρι σε όσους το επι-
ζητούν.

Το τετραήμερο 4-5-6-7 Μαρτί-
ου γίναμε ταξιδευτές.

Συνοδοιπόροι για 4 ημέρες σ’ 
αναγνώριση ενός χώρου της ελ-
ληνική γής.

Σύμμαχός μας ο καλός και-
ρός και άριστη γνώση του χώ-
ρου από τον αρχηγό μας Γιώργο 
Λουκά, που πρότεινε και σχεδία-
σε τέλεια αυτή την εκδρομή.

Στο Δίστομο σταθήκαμε ευλα-
βικά μπροστά στο μνημείο, που 
στήθηκε για να κρατά στη μνή-
μη μας ένα από τα πιο αποτρό-
παια εγκλήματα του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου.

Στους Δελφούς, τον ομφαλό 
της γής, εκεί όπου η μαγεία του 
φυσικού περιβάλλοντος αντα-
μώνει με τη λατρεία του Απόλ-
λωνα, θεού του φωτός, της μου-
σικής, αλλά και της πρόβλεψης 
του μέλλοντος, το ενδιαφέρον 
μας εστιάστηκε στον αρχαιολο-
γικό χώρο, στο μνημείο  και στο 
σπίτι του Σικελιανού.

Στη Βαρνάκοβα, η Ελλάδα, η 

πίστη και η φύση σφικτή αγκα-
λιά. Σκιές από το παρελθόν γε-
μίζουν το χώρο, ενώ στο Μόρ-
νο η τεχνολογία σε προσγειώνει 
στο σήμερα. Η φύση υποταγμέ-
νη στην εξυπηρέτηση του αν-
θρώπου.

Σε γοητεύει η Ναύπακτος, ενώ 
η Ιτέα ξεδιπλώνει προκλητική 

την απέραντη παραλία της προ-
καλώντας σε για έναν περίπατο 
αγνάντια στη θάλασσα.

Και το Γαλαξείδι των ταξιδευ-
τών και της αρχοντιάς σε παίρνει 
μαζί του σ’ αλλοτινούς καιρούς.

Σήμερα τα βιώματα είναι μνή-
μες, και οι φωτογραφίες στιγμι-
ότυπα από όμορφες ώρες.

ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΔΙΣΤΟΜΟ – ΔΕΛΦΟΙ – ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
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20.11.2005 αναχώρηση από 
Αθήνα με προορισμό την Νε-
στάνη.

Παρατηρώντας το χωριό από 
την Εθνική οδό σου δίνει την 
εντύπωση ότι έχει κουρνιάξει 
στους πρόποδες του όρους Λύρ-
κειο αναπολώντας τα παλιά και 
προσδοκώντας τα καινούργια.

Φθάνοντας, διασχίσαμε το χω-
ριό, περάσαμε από την κεντρική 
πλατεία, είδαμε την Μητροπο-
λιτική εκκλησία και ανηφορίσα-
με προς την «ΜΟΝΗ ΓΟΡΓΟΕΠΗ-
ΚΟΟΥ».

Σταματήσαμε στην διασταύ-
ρωση που αρχίζει ο χωματόδρο-
μος για Καρυά, σημείο εκκίνη-
σης...

Η ομάδα κατάλληλα εξοπλι-
σμένη να αντιμετωπίσει τις τυ-
χόν αναπάντεχες καιρικές συν-
θήκες, άρχισε την ανάβαση για 
την κορυφή. Μετά από τρεις 
ώρες συνεχή ανάβαση φθάσα-
με στον στόχο μας, στην κορυ-
φή του Αρτεμίσιου 1771μ. (το 
Αρτεμίσιο ή όπως υποστηρίζεται 

μόνο η προέκτασή του «ο Χτε-
νιάς» είναι το αρχαίο κρεόπωλο, 
γνωστό στην αρχαιότητα για τις 
μάχες που έγιναν στις ορεινές 
διαβάσεις του, μεταξύ των Σπαρ-
τιατών και των Μακεδόνων). Η 
μέρα παραμένει ηλιόλουστη δί-
νοντάς μας την δυνατότητα να 
απολαύσουμε την θέα προς το 

Λύρκειο όρος 1755 μ. στα βό-
ρεια, τον κάμπο του Άργους στα 
ανατολικά, το οροπέδιο της Νε-
στάνης στα δυτικά. Aφού γευτή-
καμε για ώρα την ομορφιά, τον 

καθαρό αέρα, την λιτότητα της 
φύσης, φυλακίζοντας τα τοπία 
με τις μηχανές μας, πήραμε το 
δρόμο του γυρισμού καταλήγο-
ντας όλοι μαζί στην Ταβέρνα του 
Ανδρέα, απολαμβάνοντας ζεστή 
φασολάδα και άλλες γαργαλιστι-
κές γεύσεις.

Μια ακόμη εξόρμηση έφθασε 

στο τέλος της και εμείς πήραμε 
το δρόμο της επιστροφής.

 
Δήμητρα Αγγελοπούλου  

Φωτογραφία: Στέλιος Τσίκας

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ

Επιδίωξή της η «Φυσιολατρική 
Συνείδηση». Πίστη της ότι στην 
«ομορφιά της φύσης, αλλά και 
σε κάθε ομορφιά, δεν κρύβεται 
μόνο η αγάπη, αλλά κι αυτός ο 
πολιτισμός».

Καλαίσθητο το βιβλίο, που ξε-
δίπλωσε στιγμές από τις δρα-
στηριότητες ετών. Εγώ όμως θα 
σταθώ σε μια απ’ αυτές.

Την αφή των πυρών. Ανάμε-
σα σε γή και ουρανό. Κάτω από 
ένα έναστρο στερέωμα. Τόσο μι-
κρός μέσα στη μεγαλοσύνη της 

φύσης. Τόσο μόνος μέσα στη σι-
ωπή.

Καθώς η φλόγα της πυράς 
μεγαλώνει σκιές κινούνται στο 
σκοτάδι και μηνύματα χαράς ή 
λύπης, πολέμου ή ειρήνης φτά-
νουν από τα παλιά. Ο πιο γρή-
γορος τρόπος επικοινωνίας στο 
παρελθόν.

Το πιο όμορφο δείγμα ορειβα-
τικής αδελφοσύνης σήμερα.

Συγκυρίες το έφεραν έτσι, που 
δεν έζησα αυτή την εμπειρία στο 
παρελθόν. Ένα ατύχημα το έκα-

νε απαγορευτικό για το σήμερα.
Μένουν όμως ζωντανές οι γε-

μάτες νοσταλγία αφηγήσεις της 
ορειβάτισσας Φωτεινής Ανδρου-
τσοπούλου, έτσι όπως μου τις δι-
ηγήθηκε κάποιο βράδυ σ’ ένα κα-
ταφύγιο του Ολύμπου, το 1991.

Γι’ άλλους βίωμα ζωής. Για μένα 
απωθημένο. Για όλους όμως κα-
τάθεση σεβασμού και ευγνωμο-
σύνη στον αγνό, στον οραματι-
στή, στον αυθεντικό ορειβάτη Γ. 
Σταμπολή.  

Πόπη Κασιώλα
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Με τα νούμερα δεν τα πάω καλά. 
Θα ήθελα όμως να μιλήσω και να 
συνδέσω δύο λέξεις, δύο έννοιες. 
Συντροφικότητα και φύση. Η φύση 
μας φέρνει πιο κοντά. Το ποτάμι του 
Λούσιου είχε αρκετό νερό, οι βάρ-
κες πολλές φορές το μόνο που μπο-
ρούσαν να κάνουν , παρά την προ-
σπάθεια των κωπηλατών, ήταν να 
ακολουθούν τη ροή του. Κωπηλάτες 
που άθελά τους γίνονταν κολυμβη-
τές-βουτηχτές.   Στο φαράγγι του 
Λούσιου κάποιοι νέοι εκδρομείς δυ-
σκολεύτηκαν σε μερικά σημεία της 
διαδρομής. Ένα κοινό σημείο είχαν 
και οι δύο δραστηριότητες. Ένα 
απλωμένο χέρι να σε τραβήξει πάλι 
στη βάρκα. Ένα απλωμένο χέρι να 
σε στηρίξει σε μια δυσκολία του μο-
νοπατιού. Άτομα που δεν ήξεραν ο 
ένας τον άλλο μέχρι πριν από λί-
γες ώρες, αλληλοβοηθιόντουσαν. 

Η φύση μας φέρνει πιο κοντά, αφήνουμε το μανδύα του 
ατομισμού που κουβαλάμε στην πόλη. Ξεχνάμε για λίγο το 
«εγώ» μας και γινόμαστε «εμείς». Εμείς και η φύση. Όχι εμείς 
απέναντι στη φύση. Εμείς μέσα στη φύση. Σύντροφοι στο 
rafting, σύντροφοι στο περπάτημα. Η φύση μας «γυμνώνει», 
μας κάνει ανεπιτήδευτους, πιο απλούς, λιγότερο εγωπαθείς, 
περισσότερο συντροφικούς. Η φύση μας διδάσκει. Ας φέρου-
με λίγη από τη συντροφικότητά μας και στην πόλη μας !

Γιώργος Ξενιώτης

ΛΟΥΣΙΟΣ:   ΡΑΦΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ
52 συμμετοχές, 16 νέες συμμετοχές, 42 άτομα πλατσουρίζανε 
στο ποτάμι –κάναμε και rafting– ηλικίες από 8 έως 82 ετών. 
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Η Συνθήκη των Καρ-
παθίων, μία διε-
θνής συνθήκη για 

την προστασία της άγριας 
φύσης, των τοπίων και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
των Καρπαθίων Ορέων, τέ-
θηκε σε ισχύ από την 4η 
Ιανουαρίου 2006. Η περιο-
χή των Καρπαθίων δεν είναι 
μόνο μία από τις μεγαλύτε-
ρες οροσειρές της Ευρώπης 
αλλά περιέχει και το μεγα-
λύτερο διατηρημένο παρ-
θένο δάσος παρέχοντας κα-

ταφύγιο σε καφέ αρκούδες, 
λύκους, λύγκες, αετούς και 
περίπου 200 μοναδικά στον 
κόσμο είδη φυτών. Τα Καρ-
πάθια επίσης προμηθεύουν 
μερικές από τις πιο καθα-
ρές πηγές της Ευρώπης και 
αποθέματα πόσιμου νερού. 
Η Συνθήκη των Καρπαθίων 
παρέχει το νομικό πλαίσιο 
για συνεργασία και πολιτι-
κή πολυτομεακού συντονι-
σμού, μία πλατφόρμα για 
κοινές στρατηγικές βιώσι-
μης ανάπτυξης και ένα πε-

δίο διαλόγου ανάμεσα σε 
όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς της περιοχής. Το 
Περιβαλλοντικό Πρόγραμ-
μα του ΟΗΕ (UNEP), έπαι-
ξε σημαντικό ρόλο στην 
διαμόρφωση της Συνθήκης 
των Καρπαθίων, και έχει 
πρόσφατα δεχθεί αιτήματα 
από ορεινές περιοχές του 
Καυκάσου και των Βαλκα-
νίων για να στηρίξει πρω-
τοβουλίες και συνεργασίες 
εμπνευσμένες από το έργο 
του στα Καρπάθια.

Ο Ντόναλντ Λιούις, 
62 ετών και η Κά-
ρολιν Γκείτσι, 55 

ετών από το Κονέκτικατ 
έσπασαν το ρεκόρ του με-
γαλύτερου σε ηλικία ζευγα-
ριού που ανέβηκε στο ψη-
λότερο και πιο επικίνδυνο 
βουνό της Ανταρκτικής, το 
Βινσόν Μασίφ, ύψους 5.355 
μέτρων. Όπως αφηγήθηκαν 
οι ίδιοι, ξεκίνησαν στις 4 
Ιανουαρίου από το Πούντα 
Αρένας στη Χιλή, και προω-
θήθηκαν στην προσωρινή 
κατασκήνωση Πάτριοτ Χιλς 
στην Ανταρκτική. Η μέση 
θερμοκρασία κυμαινόταν 
από -40 ως -94 βαθμούς 
Φαρενάιτ και μπορούσαν 
να πάθουν κρυοπαγήματα 
βγάζοντας τα γάντια τους 
έστω και για μερικά λεπτά 

Δεν υπήρχαν τουαλέτες και 
για 20 μέρες έμειναν άπλυ-
τοι. Η Γκέιτσι κοιμόταν με 
τη σακούλα των ούρων, την 
οποία έπρεπε να κουβαλούν 
μαζί τους, για να την κρατά 
ζεστή. «Μαθαίνεις να κάνεις 
αυτό που πρέπει να κάνεις». 
Η τροφή τους ήταν μόνο 
μακαρόνια με τυρί. Κουβα-
λούσαν σάκους 23 κιλών με 
τα απαραίτητα και επιπλέον 
φορούσαν στρώσεις ρού-
χων για να προστατευτούν 
από την παγωνιά και ειδι-
κά γυαλιά για τον αέρα, το 
χιόνι και τον ήλιο. Δεν τα 
παράτησαν, ακόμη και όταν 
ο Λιούις έπαθε χιονίστρες 
και ο αέρας άρπαξε μία από 
τις σκηνές τους. «Ο σκοπός 
του ταξιδιού ήταν να απο-
δείξουμε τι μπορούσαμε να 

καταφέρουμε στην ηλικία 
μας και δεν θα τα παρατού-
σαμε». Στις 19 Ιανουαρίου 
έφθασαν στην κορυφή. Η 
εμπειρία ήταν «σχεδόν σαν 
να περπατάς στο φεγγάρι. 
Ήταν σουρεαλιστικό, σαν 
να είσαι σε άλλο πλανή-
τη. Δεν υπήρχαν δέντρα 
και ζώα. Τίποτα εκτός από 
το γαλάζιο ουρανό και το 
παντοτινό λευκό». Παρότι 
ταλαιπωρήθηκαν κατεβαί-
νοντας, τους τελείωσε το 
φαγητό, έπαθαν εγκαύματα 
από τον ήλιο, χάρηκαν που 
το τόλμησαν. «Αποδεικνύει 
πραγματικά ότι μπορείς να 
κατορθώσεις περισσότερα 
απ’ όσα φαντάζεσαι. Προσ-
διορίσαμε εκ νέου τις ζωές 
μας και τι μπορούμε να επι-
τύχουμε.»

 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ

 ΑΝΑΒΑΣΗ-ΡΕΚΟΡ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ

• Για τους σκοπούς του συνδέσμου:

Σπυρούδης Θεόδωρος, 100 €
Μαραγκουδάκη Κούλα, 25 €
Σταυράκη Παρασκευή, 30 €
Πετρουτσάς Απόστολος, 10 €
Βαγγής Διονύσης, 50 €
Κασιώλα Πόπη, 10 €
Αυγέρης Τάσος, 20 €
Αγγελοπούλου Δήμητρα, 20 €
Στάγια Ρούλα, 10 €
Φειδά Αναστασία, 20 €
Κασιώλας Ευθύμιος, 50 €
Λουκοπούλου Ιωάννα, 20 €

• Στη μνήμη Φαίης Σιδηρουργού:

Λυμπερόπουλος Μάνος, 70 €
Αγγελοπούλου Δήμητρα, 50 €
Μαρτάκη Ιωάννα, 45 €

• Στη μνήμη Τριαντάφυλλου Κρικώνη:

Κρικώνης Χάρης, 150 €
Μαραγκουδάκη Κούλα, 50 €

ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Γεωργάκη Μαρία
Σκουρλά Φοίβη
Τσόλκα Αθανασία
Χριστόπουλος Χρήστος
Βασιλακοπούλου Αικατερίνη

ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Συνεχίστηκαν και φέτος όλο το χειμώνα οι επισκέψεις προσκό-
πων και οδηγών στο κτήμα μας στο Μάτι.

Με μεγάλη μας χαρά, είδαμε και μέλη του συνδέσμου  να το 
επισκέπτονται. Το 3ήμερο μάλιστα 28ης Οκτωβρίου, όλοι οι οι-
κίσκοι ήταν γεμάτοι!

Όσοι θέλουν να έρθουν από δω και πέρα κάποιο Σαββατοκύρια-
κο, και μέχρι να αρχίσει η παραθεριστική περίοδος επειδή το πότε 
θα φιλοξενηθούν πρόσκοποι ή οδηγοί δεν είναι εκ των προτέρων 
γνωστό, παρακαλούνται να επικοινωνούν με την έφορο κτήματος 
κα Στάγια για να ενημερώνονται αν είναι ανοιχτό το κτήμα την 
ημερομηνία που επιθυμούν να το επισκεφτούν.

τα νέα του Πάνα

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ

• Στις 17 Μαρτίου ο Φυσιολατρικός Όμιλος Αθηνών «Ο ΦΟΙΒΟΣ» γιόρτασε τα 70 χρόνια του με μια όμορφη 
εκδήλωση στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Η κυρία Δήμητρα 
Αγγελοπούλου μέλος του Δ.Σ. του συνδέσμου μας εκπροσώπησε τον Πάνα.

• Στις 18 Μαρτίου η ΟΦΟΕΣΕ πραγματοποίησε την ετησία συνεστίαση των εκπροσώπων των συλλόγων της. 
Άριστη η επιλογή του κέντρου, θαυμάσιο το μενού και το πρόγραμμα, αμείωτο το κέφι. Από τον Πάνα 
παραβρέθηκαν ο κύριος και η κυρία Κασιώλα και η κυρία Στάγια.

• Στις 19 Μαρτίου έγινε η Γενική Συνέλευση της ΟΦΟΕΣΕ. Τον Πάνα εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος του 
συνδέσμου κ. Διονύσης Βαγγής και το μέλος μας Γρηγόρης Χρονόπουλος.
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Έφυγε ο Τριαντάφυλλος
Πλήρης ημερών, στα 95 του αποδήμησε όρθιος ο Τριαντάφυλλος Κρικώ-
νης, παλιό μέλος, αγαπητό και τακτικό σε όλες τις δραστηριότητες του 
συνδέσμου. Ευτύχησε να χαρεί το γιό του Χάρη επιτυχημένο επιστήμονα. 
Οι φίλοι του θα τον θυμούνται πάντα με συμπάθεια, τόσο για το χιούμορ 
του, όσο και για τη διασκεδαστική «γκρίνια» του. Ο υπογράφων είχε πολλές 
ευκαιρίες να τα απολαύσει. _Απόστολος Πετρουτσάς

Με επιτυχία αποφοίτησαν από τη σχολή ορειβασίας χειμερινού βουνού, 
που οργάνωσε ο Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών, τα μέλη μας Στέλιος Τσί-
κας, Θεοδώρα Μπασάκου, Γιώργος Ξενιώτης και Νάσος Χατζηαργύρης. 
Στη φωτογραφία διακρίνονται τα μέλη μας και ο Διευθυντής της σχολής 
Παναγιώτης Κοτρωνάρος.

Με μια επιστολή του ο Άρης 
Κουτάκης μας γνωρίζει την μόνι-
μη εγκατάστασή του στην γενέ-
τειρά του Κρήτη.

Από τα παλιά μας μέλη, ο Άρης, 
με προσφορά ετών στο Σύνδε-
σμό μας, επανέρχεται στην ιδι-

αίτερη πατρίδα του. Συνδετικός 
κρίκος όσων ζήσαμε μαζί, οι ανα-
μνήσεις.

Το περιοδικό μας θα του πη-
γαίνει τα νέα μας. Εκείνος θα 
μας στέλνει τα δικά του, γιατί ο 
Άρης θα μεταφέρει σίγουρα τις 

γνώσεις, την εμπειρία, την ορ-
γανωτικότητα , την αγάπη του 
στη φυσιολατρία και σ’ εκείνο το 
χώρο.

Θερμές τον συνοδεύουν οι ευ-
χές και η αγάπη μας στο καινούρ-
γιο ξεκίνημά του. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΤΗΣ ΟΦΟΕΣΕ

Η Ομοσπονδία Φυσιολα-
τρικών Ορειβατικών Εκδρο-
μικών Σωματείων Ελλάδος, 
στην προσπάθεια της να 
συμβάλλει στην προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος 
της χώρας μας, προκηρύσ-
σει διαγωνισμό φωτογρα-
φίας και λεζάντας με θέμα: 
«Η Ελλάδα που καταστρέ-
φεται»

Σκοπός του διαγωνισμού 
είναι να επισημανθούν οι 
φοβερές καταστροφές που 
έγιναν και γίνονται στο φυ-
σικό και πολιτιστικό μας πε-
ριβάλλον και να συνειδητο-
ποιήσουμε όλοι την ανάγκη 
να σταματήσει το κακό που 
προξενεί η αλόγιστη και ανε-
ξέλεγκτη τεχνολογική εξέλι-
ξη στο τοπίο, στα ποτάμια, 
στις λίμνες, στη θάλασσα, 
στα νησιά, στα μνημεία, 
στην αρχιτεκτονική κληρο-
νομιά της χώρας κλπ.

Ημερομηνία έναρξης του 
διαγωνισμού η 1η Ιανουα-
ρίου 2006 και λήξη η 30η 
Ιουνίου 2006.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες και παράδοση των 
φωτογραφιών στα γραφεία 
της ΟΦΟΕΣΕ Μπόταση 11 
(1ος όροφος). Τηλ.: 210 
3302340 Fax: 210 3302428. 
Καθημερινά, Δευτέρα – Πα-
ρασκευή 9:00 έως 14:00.

ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
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ΟΡΒΗΛΟΣ Αλί Μπουτούς

Το τριήμερο 3-6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 
ετήσια εκδρομή της Καθαρής Δευτέρας στο Νευρο-
κόπι και στο Όρος Όρβηλος, μία ανάσα από τα ελ-
ληνο-βουλγαρικά σύνορα, με αρχηγούς το Διονύση 
Βαγγή και το Μάνο Λυμπερόπουλο. 17 άτομα ξεκι-
νήσαμε το βράδυ της Παρασκευής, έχοντας στην 
παρέα μας τον έξι μηνών Πρόδρομο, γιο του Κασσι-
ανού και της Φένιας, που ακολούθησε παντού την 
ομάδα πιστά και αδιαμαρτύρητα. 

Το πρωί του Σαββάτου φθάσαμε στο Κάτω Νευ-
ροκόπι, την πόλη που είναι γνωστή σε όλη την Ελ-
λάδα για τις χαμηλές θερμοκρασίες της. Η μέρα ήταν 
ηλιόλουστη και προσφερόταν για περιηγήσεις. Επι-
σκεφθήκαμε το σπήλαιο των πηγών του υπόγειου 
ποταμού Αγγίτη, λόγω όμως της ανόδου των νερών 
δεν είδαμε όλο το επισκέψιμο τμήμα με τις αίθου-
σες και τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες του, παρά 
μόνο από τα σημεία εισόδου. Το καταπράσινο τοπίο 
με τα ορμητικά νερά του ποταμού να ξεχύνονται από 
τα έγκατα της γης ήταν εντυπωσιακό. Ξημερώματα 
της Κυριακής ξεκινήσαμε με αρχηγό τον Κασσιανό 

Παπαδόπουλο για την ανάβαση στον Όρβηλο και 
την κορυφή Αλή Μπουτούς που θα προσπαθούσαμε 
να κατακτήσουμε, ύψους 2.212 μέτρων. Ξεκινήσα-
με 9 άτομα από το χωριό Κατάφυτο, ενώ το βουνό, 
κρύβοντας πίσω από τις κορυφές του τη Βουλγα-
ρία, ορθωνόταν μπροστά μας πάλλευκο, γοητευτι-
κό, με σπάνια είδη πεύκων, νανόπευκα και μακεδο-
νίτικα, να κοσμούν τις πλαγιές του και την υπόνοια 
της αρκούδας που τριγυρνά κάπου εκεί πάνω…. Η 
υπόλοιπη ομάδα κατευθύνθηκε μέσω Σερρών προς 
το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά. Ο καιρός ήταν 
ιδανικός για την ανάβαση. Ακολουθήσαμε περίπου 
για ένα χιλιόμετρο το δασικό δρόμο, που οδηγεί 
επίσης σε παλιά μεταλλεία σιδήρου αλλά και σε ένα 
μικρό φράγμα της περιοχής. Από εκεί αρχίσαμε να 
ανεβαίνουμε στη ράχη, μέσα στο βαθύ χιόνι, με 
τον κρυστάλλινο αέρα του βουνού, καθαρό οξυγό-
νο, να κόβει την ανάσα. Τελικά οι 6 από τους 9 που 
ξεκίνησαν συνέχισαν στην πορεία της κορυφής με 
τη χρήση κραμπόν και πιολέ, απαραίτητη σε κάποια 
σημεία λόγω της κατάστασης του χιονιού, ενώ οι 
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Κείμενο: Τίνα Τζουτζάκη • Φωτογραφίες: Ιάσωνας Πετρουτσάς

υπόλοιποι κατεβήκαμε στο Κα-
τάφυτο για να περιμένουμε την 
κάθοδο της ομάδας. Αν και τελι-
κά η ομάδα δεν μπόρεσε να φθά-
σει στην κορυφή, σταματώντας 
μόνο 100-150 μέτρα πιο χαμηλά 
λόγω τεχνικών δυσκολιών που 
προέκυψαν στην πορεία, η γοη-
τεία του βουνού και η πρόκληση 
της ανάβασης ήταν αρκετή για να 
διατηρήσει αμείωτη την ικανοποί-
ηση και την καλή διάθεση όλων. 
Αλλά και εκείνοι που προτίμησαν 
να κατευθυνθούν στο χιονοδρο-
μικό κέντρο του Λαϊλιά, απόλαυ-
σαν μία εξαίσια διαδρομή μέσα από ένα δάσος με 
οξιές και πέρασαν μία υπέροχη μέρα στο βουνό. Το 
πρωί της Καθαρής Δευτέρας πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής, ικανοποιημένοι από την εμπειρία, τη 
γνωριμία μας με τον Όρβηλο και τις ομορφιές της 
περιοχής και, το κυριότερο, γεμάτοι από τις εικόνες 

και τις μυρωδιές της φύσης. Καθ’ οδόν τιμήσαμε 
τα νόστιμα παραδοσιακά εδέσματα της ημέρας στο 
αρχαίο θέατρο των Φιλίππων και στο γραφικό χω-
ριό Αμπελάκια, ενώ για την πολύωρη διαδρομή μας 
αποζημίωσε η καλή παρέα και η υπόσχεση της επό-
μενης εξόρμησης. 
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Γεφύρι της Πλάκας 

Ψηλά βουνά, βράχια, ποτάμια, γραφικά ιστορικά 
χωριά, γεφύρια. Γεφύρια που σε παλιότερες εποχές 
αποτελούσαν το μοναδικό τρόπο περάσματος των ορ-
μητικών ποταμών της περιοχής και το μοναδικό μέσο 
επικοινωνίας μεταξύ των χωριών. Μοναδικά έργα μη-
χανικής, που η τέχνη τους συμπληρώνει την ομορφιά 
του φυσικού τοπίου.

Λίγο πριν το χωριό Κήποι και καθώς το φαράγγι του 
Βίκου πλαταίνει και ημερεύει, ο επισκέπτης συναντά 
ένα πανέμορφο τρίτοξο γεφύρι κάτω από το επίπεδο 
του δρόμου. 

Τα τρία τόξα του δίνουν μια μαγευτική κυματοειδή 
κίνηση που αιχμαλωτίζει το βλέμμα. Τ’ όνομά του: «Γε-
φύρι του Πλακίδα» ή «Καλογερικό». Κτίστηκε το 1750 
και αρχικά ήταν ξύλινο. Το 1814 το μετέτρεψε σε πέ-
τρινο ένας καλόγερος από το μοναστήρι του προφήτη 
Ηλία της Βίτσας και από τότε ονομάστηκε Καλογερικό. 
Η ονομασία Πλακίδα άρχισε να χρησιμοποιείται αργότε-
ρα, μετά το 1850, όταν επισκευάστηκε από τους αδελ-
φούς Αλέξη και Ανδρέα Πλακίδα. Σήμερα αποτελεί ένα 

από τα πιο φωτογραφημένα σημεία στα Ζαγοροχώρια, 
ενώ οι φίλοι της πεζοπορίας μπορούν ν’ απολαύσουν 
το πανέμορφο τοπίο περπατώντας σε μονοπάτι που ξε-
κινάει από το δυτικό άκρο του, φτάνει στο γεφύρι του 
Κοκόρου και λίγο μετά απ’ αυτό διακλαδίζεται σε δυο 
μονοπάτια. Το ένα οδηγεί στο χωριό Κουκούλι προς τα 
βορειοανατολικά και το δεύτερο προς το χωριό Βίτσα 
στα βορειοδυτικά.

ΝΑΝΑ ΜΗΛΙΩΤΗ

Ανατολικό Ζαγόρι, Ήπειρος

Το Γεφύρι της Πλάκας στον Άρα-
χθο ποταμό, στα Τζουμέρκα, στέ-
κει περήφανο εδώ και 140 χρόνια 
(1866).

Χτίστηκε με την 3η προσπάθεια 
(τις δυο πρώτες έπεσε από τη ορμή 
του ποταμού) από τον Κώστα Μπέ-
κα, ένα σπουδαίο Τζουμερκιώτη μά-

στορα. Για την κατασκευή του χρει-
άστηκαν 180.000 γρόσια, 3 χρόνια 
και το ασπράδι από 20.000 αυγά. Εί-
ναι το μεγαλύτερο μονοτόξο γεφύρι 
των Βαλκανίων. Διετέλεσε φυσικό 
σύνορο μεταξύ Τουρκίας – Ελλάδας 
από το 1881 έως 1913. Εδώ υπο-
γράφηκε και η συνθήκη ανακωχής 

μεταξύ Ζέρβα-Βελουχιώτη (ΕΔΕΣ- 
ΕΑΜ) τον Φλεβάρη του ’44.

Το γεφύρι, ξακουστό για την 
ομορφιά του, την θαυμαστή αρ-
χιτεκτονική του, την ιστορία του, 
αποτελεί σημείο αναφοράς για τον 
περιηγητή.

Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Στα πανέμορφα Τζουμέρκα, ανάμεσα 
στις πολλές κορφές, ξεχωρίζει η Στρογ-
γούλα (2.109μ) πάνω από το μεγάλο 
και όμορφο χωριό των Πραμάντων. Το 
βουνό προσφέρει πολλές δυνατότητες 
αναρρίχησης όλο το χρόνο. Χαρακτηρι-
στικό της περιοχής τον χειμώνα, είναι 
ο παγοκαταρράκτης που σχηματίζεται 
ακριβώς πάνω από τους Μελισσουρ-
γούς, 2 ώρες Ν.Α από το καταφύγιο, ο 
οποίος προσφέρεται και για αναρρίχηση 
αρκεί η θερμοκρασία στο χωριό να είναι 
το μέγιστο -2οC.

Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σε απόσταση 23 χλμ από τη Δράμα 
στους νότιους πρόποδες του Φαλακρού 
βρίσκεται το σπάνιας ομορφιάς σπήλαιο 
των πηγών Αγγίτη (Μααρά).

Τα νερά του ποταμού Αγγίτη, στην 
υπόγεια διαδρομή των περίπου 12χλμ 
μέχρι την έξοδό τους, δημιούργησαν 
ένα καρστικό φαινόμενο, γνωστό σε 

μας σαν σπήλαιο, έχοντας διαβρώσει 
σιγά σιγά τα μάρμαρα που δομούν μαζί 
με άλλα πετρώματα το Φαλακρό. Αφού 
συγκεντρωθούν τα νερά ποταμών και 
χειμάρρων στο νοτιανατολικό τμήμα 
της λεκάνης του Κάτω Νευροκοπίου, 
σε υψόμετρο 535μ., αποστραγγίζονται 

στις καταβόθρες Οχυρού, μαζί με τα 
νερά της βροχής από μια έκταση 250 
τετρ.χλμ., και τροφοδοτούν το υπόγειο 
ποτάμι μέχρι την έξοδό τους, σε υψό-
μετρο 123μ., στη δραμινή πεδιάδα. 

Το σπήλαιο έχει τη μορφή ενός σω-
ληνοειδούς, όχι όμως και ευθύγραμμου 
αγωγού, όπως άλλωστε μπορούμε να 
διαπιστώσουμε στο επισκέψιμο τμήμα 
του, αν και κατά διαστήματα υπάρχουν 
ευρύχωρες αίθουσες. Με χαρτογραφη-
μένα 2.650μ. του σπηλαίου, έχουμε τη 
δυνατότητα στα πρώτα 500 μ. να απο-
λαύσουμε τόσο την ήρεμη κίνηση του 
νερού, με το θαυμάσιο ήχο του, όσο 

και το διάκοσμο που έχει δημιουργηθεί 
από τη συνεχή ροή του μέσα από τις 
ρωγμές των βράχων.

Στη διαδρομή μας ξεχωρίζουν οι 
σταλακτίτες με ποικιλία χρωμάτων, 
σχημάτων και μεγεθών, ενώ υπάρχουν 
ελάχιστοι σταλαγμίτες εξαιτίας του 

υπόγειου ποταμού. Η μέση θερμοκρα-
σία του αέρα στο σπήλαιο είναι 17οC 
και του νερού 13οC.

Τα ευρήματα των ανασκαφικών 
ερευνών στο σπήλαιο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά. Οστά μεγάλων θηλαστικών, 
κυρίωs αλόγων, μεγάκερου (γιγαντό-
σωμου ελαφιού με μεγάλα κέρατα), 
ελαφιού, μαλλιαρού ρινόκερου, μαμούθ 
και άρκτου των σπηλαίων. Εκτός από 
τα οστά, ορισμένα από τα οποία χρο-
νολογούνται γενικά πριν από 30.000 
χρόνια, βρέθηκαν λίθινα εργαλεία προ-
ϊστορικών κυνηγών, κατασκευασμένα 
στην πλειονότητα τους από χαλαζία, 

γνωστό πέτρωμα σε αρκετούς χειμάρ-
ρους της περιοχής.

Το σπήλαιο είναι επισκέψιμο την 
άνοιξη, όταν το επιτρέπει η στάθμη 
των νερών του Αγγίτη.

ΝΑΝΑ ΜΗΛΙΩΤΗ

Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη – Δράμα

Τζουμέρκα – Στρογγούλα
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ KILIMANJARO – UHURU PEAK 5.895 m.
ΜΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΚΑΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΙΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΣΑΚΟΥ

Κείμενο: Ηλίας Τσίκας • Φωτογραφίες: Στέλιος Τσίκας



ΤΟ ΒΟΥΝΟ
Το KILIMANJARO είναι το ψη-

λότερο βουνό της Αφρικής, βρί-
σκεται στο βορειοανατολικό άκρο 
της Τανζανίας, κοντά στα σύνορα 
με την Κένυα. Είναι ένα σβησμένο 
ηφαίστειο. Στα Σουαχίλι σημαίνει 
«το βουνό που λάμπει». Ο κρα-
τήρας της κορυφής του ονομάζε-
ται Kibo και το ψηλότερο σημείο 
του UHURU PEAK. «UHURU» ση-
μαίνει «ελευθερία» και υψώνεται 
στα 5.895 μ. Η πρώτη ανάβαση 
στην κορυφή πραγματοποιήθηκε 
το 1889 από τους Hans Meyer 
και L. Purtscheller, από τη δια-
δρομή Marangu, που αποτελεί 
και την κλασική διαδρομή ανά-
βασης στην κορυφή. Ο Στόχος 
της ορειβατικής ομάδας ήταν η 
ανάβαση στην κορυφή UHURU 
από τη διαδρομή Machame, που 
υποστηρίζεται από 4 ενδιάμεσες 
κατασκηνώσεις μέχρι την τελική 
ανάβαση στα 5.895 μ.

Ήταν ένα κρύο πρωινό του 
Φλεβάρη, είχε λιακάδα, ήταν 
μέρα Κυριακή και εμείς ξεκινού-
σαμε για να πραγματοποιήσουμε 
το όνειρό μας. Φεύγαμε για το 
KILIMANJARO, φεύγαμε για την 
καρδιά της Αφρικής ! Προορισμός 
η χώρα της Τανζανίας και στόχος 
η ανάβαση στην UHURU Peak, 
την ψηλότερη κορυφή της αφρι-
κανικής ηπείρου. Το ημερολόγιο 
έγραφε 12 Φλεβάρη του 2006, 
το ταξίδι στη μαύρη ήπειρο μόλις 
τώρα άρχιζε …

(12/2/2006): Φτάσαμε στο 
«Ελ. Βενιζέλος» μεσημέρι, λίγο 
πριν την πτήση μας με την Egypt 
Air για Κάιρο. Ήταν ένα χειμω-
νιάτικο φωτεινό μεσημέρι, που 
προμήνυε ένα ευχάριστο ταξίδι. 

Δώσαμε τα σακίδιά μας, γεμάτα 
με τον εξοπλισμό μας για τις ανά-
γκες του βουνού. Αφού κάναμε 
το check in, αρχίσαμε να συνει-
δητοποιούμε πως φεύγουμε για 
κάτω, για τα μέρη του Τροπικού. 

Μας άρεσε πολύ αυτό, καθώς εί-
μαστε μέσα στην καρδιά του ελ-
ληνικού χειμώνα. Η ώρα έδειχνε 
13.35 μ.μ. Το ταξίδι για το Κάιρο 
κύλησε πολύ όμορφα, με καλό 
καιρό. Μετά από δύο ευχάριστες 
ώρες φτάσαμε στην πρωτεύου-
σα της Αιγύπτου. Θα φεύγαμε 
για το Ναϊρόμπι της Κένυα με τη 
βραδινή πτήση. Ξεκουραστήκαμε 
σε ξενοδοχείο που μας έκλεισε 

η EgyptAir, φάγαμε ένα υπέρο-
χο δείπνο, όλα αυτά ήταν μέσα 
στο καταπληκτικό service της 
αεροπορικής εταιρίας. Το βρα-
δάκι γύρω στις 22:30 μ.μ. το 
αεροπλάνο μας απογειώθηκε με 

κατεύθυνση το Nairobi. 
(13/2/2006): NAI-ROBI… Το 

όνομά του και μόνο σε παραπέ-
μπει στο ταξίδι, σ’ αυτό το όμορ-
φο συναίσθημα που ξυπνά μέσα 
σου η Αφρική ! Αυτό αρχίσαμε 
να βιώνουμε κάποιες βδομάδες 
πριν, στην Αθήνα χιόνιζε, ήταν 
Γενάρης και εμείς πηγαίναμε να 
κάνουμε τα απαραίτητα εμβόλια 
γι’ αυτή μας την Αποστολή.

16



Φθάσαμε ξημερώματα στο 
Nairobi κι έπρεπε να κινηθούμε 
νότια, στα σύνορα της Κένυας 
με την Τανζανία, κοντά στο με-
θοριακό χωριό Namanga. Ήταν 
μεσημέρι πλέον και η θερμοκρα-

σία μας ενοχλούσε στη διαδρομή, 
είχε ζέστη μαζί με υγρασία. Το 
μικρό όμως πουλμανάκι έτρωγε 
τα χιλιόμετρα και φθάσαμε αφού 
περάσαμε ατέλειωτη σαβάνα, 
στη γραμμή των συνόρων. Η 
Τανζανία ανοίγονταν μπροστά 
μας… Το ταξίδι ήταν λίγο κου-
ραστικό, αλλά πραγματικά άξι-
ζε τον κόπο. Περάσαμε πολλά 
αφρικάνικα χωριά, όλη η Αφρική 

παρουσιάστηκε μπροστά μας, με 
όλες τις πρωτόγνωρες εικόνες 
της, όλο της το μεγαλείο … και 
το μυστήριο. Προορισμός η πόλη 
της Arusha, φθάσαμε σχεδόν τ’ 
απομεσήμερο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 
KILIMANJARO

1η ημέρα (14/2/2006): Impala 
hotel … πρωινό ξύπνημα στην 
Arusha.

Arusha. Πόλη καταπράσινη 
στους πρόποδες του Mount Meru, 
4.566 m. Γεμάτη από τροπικά 
φρούτα και νερά. Προμηθευτή-
καμε πολλά εμφιαλωμένα νερά με 
την ονομασία Kilimanjaro, έτσι για 

να μας πάει καλά η ανάβαση. Ξε-
κινήσαμε με ένα μικρό βανάκι το 
πρωί απ’ την πόλη της Arusha για 
το χωριό Machame στα 1.800 μ. 
περίπου. Η απόσταση είναι γύρω 
στα 80 χλμ. Αποτελεί την έναρξη 

της ανάβασής μας. Στόχος την 
πρώτη μέρα μας στο βουνό είναι 
το MACHAME CAMP στα 3.100 μ. 
Πορεία 6 ωρών μέσα στην τροπι-
κή ζούγκλα, στο rain forest, όπως 
το λένε οι ντόπιοι. Διανυκτέρευ-
ση με πολλή υγρασία και σχετικά 
υψηλή θερμοκρασία γύρω στους 
10ο Κελσίου. Είμαστε στα όρια 
του τροπικού δάσους. Το τοπίο 
πρωτόγνωρο.
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2η ημέρα (15/2/2006): Το πρωί 
της δεύτερης μέρας μας στο 
βουνό, ξεκινήσαμε στις 8 π.μ. με 
στόχο τη δεύτερη κατασκήνω-
ση στο SHIRA CAMP στα 3.800 
μ. Ξυπνήσαμε μέσα στην υγρή 
σκηνή μας, όλο το βράδυ η υγρα-
σία είχε τρυπήσει τα σύγχρονα 
υλικά. Εδώ είναι τροπικός, δεν 
παίζουμε ! Το τοπίο αρχίζει ν’ 
αλλάζει, μπαίνουμε στην υποαλ-
πική περιοχή, το τροπικό δάσος 

βρίσκεται πλέον στα πόδια μας. 
Απέναντι φαντάζει υπέροχο το 
Meru. Η μέρα ήταν συννεφιασμέ-
νη, τα σύννεφα είχαν κατέβει να 
μας κάνουν παρέα, πάνω από 
τα κεφάλια μας. Κάπου – κάπου 
άνοιγαν γρήγορα παράθυρα, έτσι 

για να βλέπουμε λίγο το Mount 
Meru και να το παίρνουμε πάνω 
μας. Στόχος η ανάβαση μέχρι το 
SHIRA CAMP, μέσα σε θαμνώδη 
βλάστηση της υποαλπικής ζώνης 
του Kilimanjaro. Φθάσαμε με 
συνεχόμενη αριστερή τραβέρσα 
στα 3.800 μ. Σ’ ένα άνοιγμα του 
καιρού, το βουνό και ο κρατήρας 
Kibo έγιναν ορατά. Όλο το βράδυ 
ξαστεριά με ξηρό, δυνατό αέρα 
και κρύο. Τα χιόνια της κορυφής 

έλαμπαν κάτω από τα’ αστέρια!
3η ημέρα (16/2/2006): Είχαμε 
πρωινή συντροφιά την ντόπια 
πανίδα του βουνού. Οι μεγάλες 
κουρούνες με το λευκό χρώμα, 
σαν περιδέραιο στο λαιμό τους, 
γύρευαν να φάνε λιγάκι από το 

πρωινό μας. Αφού φάγαμε πρώ-
τοι, τους κάναμε τη χάρη, τους 
ρίξαμε λίγα αποφάγια, έτσι για 
δώρο. Οι Γαλλογερμανοί δίπλα 
μας άρχισαν να ετοιμάζονται. Σή-
μερα στόχος είναι το BARRANCO 
CAMP στα 3.950 μ. Λίγη η υψομε-
τρική διαφορά, αλλά σημαντική η 
τρίτη μέρα στο βουνό, καθώς η 
πορεία περνούσε από τα 4.600 μ. 
και πρόσφερε πολύ καλό εγκλι-
ματισμό. Ήταν πράγματι κάτι 

που το είχαμε ανάγκη, καθώς ο 
ύπνος θα γινόταν σε χαμηλότερο 
υψόμετρο. Βέβαια τη συνθήκη 
«προχώρα ψηλά – κοιμήσου χα-
μηλά» την τηρήσαμε ευλαβικά σε 
όλα τα campsites. Ο «γίγαντας» 
πλέον κρεμόταν από πάνω μας 
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και μας κρυφοκοίταζε. Περίεργα 
φυτά υπάρχουν εκεί, στη χα-
ράδρα που είναι το BARRANCO 
CAMP, κάνουν κι αυτά το βουνό 
να φαντάζει μοναδικό ! Sinesia 
και Kilimanjarca τα ονόματά τους. 
Το βράδι τα φώτα του Moshi, 
μίας πόλης στους πρόποδες, μας 
θύμισαν πως, κάπου εκεί κάτω, 
υπάρχει και πολιτισμός. 
4η ημέρα (17/2/2006): Μετά το 
χθεσινό χαλάζι ο καιρός έφτιαξε 
την τέταρτη μέρα μας στο βουνό, 
βγήκε ένας ήλιος καυτός σχεδόν. 
Πορεία ανατολικά πλέον, προς το 
Mawenzi, τη δεύτερη ψηλότερη 
κορφή του βουνού, στα 5.199 μ. 

Αφήνοντας χθες το Shira πλατώ, 
σήμερα κινούμαστε σε περιοχή 
που δείχνει έντονα την κατα-
στροφή που συντελέσθηκε πριν 
εκατομμύρια χρόνια, όταν το 
Kilimanjaro εξερράγη. Κινούμα-
στε προς το BARAFU CAMP στα 
4.600 μ.την ψηλότερη κατασκή-
νωση.Ποτάμια που κυλούν από 
το βουνό διακόπτουν την πορεία 
μας. Διασχίζουμε την Karranga 
Valley, μία κοιλάδα που χάνεται 
μέχρι κάτω στους πρόποδες. Ο 

παγετώνας κρέμεται από πάνω 
μας, το όνομά του είναι Arrow 
Glacier. Ο ήλιος σήμερα μας χτυ-
πά αλύπητα. Εναλλαγές τοπίου 
και εναλλαγές καιρού, έτσι είναι 
αυτό το βουνό, έχει τα τερτίπια 
του !
5η ημέρα (18/2/2006): Το πρωί 
στις 7:35 π.μ. φτάσαμε στην κο-
ρυφή, στεκόμαστε πάνω στην 
UHURU. Είχαμε ξεκινήσει το 
βράδυ στις 23:30 μ.μ. μία πο-
ρεία προς τον Kibo. Ψηλά πάνω 
από τα κεφάλια μας, λαμπίριζε ο 
παγετώνας. Οι φακοί άναψαν, τα 
Goretex έκλεισαν ερμητικά, ο πα-
γωμένος όμως αγέρας δεν αντι-

μετωπίστηκε ποτέ. Θερμοκρασία: 
-16˚ Κελσίου στις 4:00 π.μ.

Πορεία στο βράχινο μονο-
πάτι, μέσα σε ατέλειωτη σάρα, 
τ’αστέρια να λάμπουν κι εμείς να 
προχωράμε … καρτερώντας την 
ανατολή … την τόσο φημισμένη 
σ’ αυτούς τους τόπους. Φτάσα-
με πρώτα στο Stella point,στα 
5.732 μ.Τα σύννεφα θάλασσα 
και ο ήλιος να σκάει μύτη πίσω 
από το Mawenzi, πίσω από την 
πριονωτή κορφή του. Μετά ήρθε 

η κορφή και μαζί της η λύτρωση 
και η χαρά.
6η ημέρα (19/2/2006: Έχουμε 
κοιμηθεί στο MWEKA CAMP στα 
3.100 μ. Τα συμπτώματα του 
υψομέτρου έχουν υποχωρήσει. 
Αισίως διανύουμε την έκτη μας 
μέρα στο βουνό, το έχουμε βιώ-
σει πλέον, έχουμε γίνει κομμάτι 
του. Τα καραβάνια των porters 
(βαστάζων) κατεβάζουν όλα τα 
σύνεργα της κατασκήνωσης. Με 
20 κιλά ο καθένας στο κεφάλι, 
βολτάρουν, θαρρείς, προς το 
χωριό. Το βουνό μας άφησε να 
το ανέβουμε, να θαυμάσουμε τη 
θέα από τα 5.895 μ. της UHURU 
PEAK ! 

Είδαμε τα τοπία του, κοιμηθή-
καμε μέσα τους για 5 βράδια. Άρ-
χισε να βρέχει και μετά πάλι ήλιος 
δυνατός μας χαιρετά… Μπροστά 
μας Αμερικανοί, με τις κάμερες 
στο χέρι, κοιτάζουν ψηλά. Πι-
θηκάκια Colombus μας δείχνουν 
το δρόμο της επιστροφής. Χιόνι 
πάνω στο βουνό το σκεπάζει, το 
κάνει κατάλευκο. Ο οδηγός μας 
λέει στα σουαχίλι pole..pole, 
φράση κλασική που σημαίνει σιγά 
..σιγά. Έτσι και μεις σιγά ..σιγά 
παίρνουμε το δρόμο για το safari, 
για το NGORONGORO, την Ζαν-
ζιβάρη και τον Ινδικό Ωκεανό. 
Αφήνοντας πίσω μας, μέσα στη 
γλυκιά του ατμόσφαιρα, το όρος 
KILIMANJARO και τις στιγμές που 
μας χάρισε.

Ευχαριστούμε τον σύλλογό 
μας, τον Πάνα για την συμπα-
ράστασή του, καθώς και την 
FUJIFILMS HELLAS για το φω-
τογραφικό υλικό που μας χορή-
γησε. 
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Πως όμως εμείς να μην καταθέσουμε το μικρό 
οβολό της μνήμης και να περπατήσουμε μαζί τα 
μονοπάτια της ενόρασης της ελπίδας και της υπέρ-
βασης που μας προσφέρει η ποίηση. Πως εμείς να 
μην απαντήσουμε στην ποιήτρια, Κική Δημουλά 
που λέει ότι τα περισσότερα όνειρα είναι χτισμένα 
πάνω σε μπαζωμένα ρέματα!

Όχι, τα δικά μας όνειρα είναι χτισμένα πάνω σε 
γερά θεμέλια!

Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 2/4 που ακόμα και 
η φύση συνωμοτούσε μαζί μας, ξεκινήσαμε για 
τα Πολιτικά Ευβοίας, με αρχηγό το Νίκο. Και εκεί 
που το πούλμαν έτρεχε, στη βάρβαρη άσφαλτο, 
φύτρωσαν σαν παπαρούνες τα ποιήματα, που 
μάζεψα με περισσή ευλάβεια σε ένα πολύ σύντομο 
ποιητικό σεργιάνι.

Η Πόπη με την αισθαντική της ερμηνεία και την 
καθάρια σπαθάτη φωνή της απήγγειλε Σεφέρη, 
Ελύτη, Ρίτσο, Γκάτσο, Βρεττάκο, Βάρναλη και 
στο τέλος μας απογείωσε με τους στίχους του 
Λειβαδίτη:

«Θεέ μου γιατί δεν μπορώ να σε καταλά-
βω!
Ίσως όμως αν σε καταλάβαινα να μη μπο-
ρούσα να αντέξω το βάρος σου.
Θεέ μου, μ’ αυτή την ευτελή πραγματικότη-
τα γύρω μας κινδυνεύεις.
Πώς να σε σώσω;»

Όλοι οι καλοί μας φίλοι στο πούλμαν σιωπηλοί 
με τεντωμένες τις αντένες τους άκουγαν.

Δεν τελείωσαν όλα λοιπόν σ’ αυτόν τον κόσμο 
«υπάρχει Ελπίς».

Το πούλμαν φτάνει στην Αρτάκη, πίνουμε το 
καφεδάκι μας, και μετά συνεχίζουμε στο Μονα-
στήρι της Παναγιάς της Περιβλέπτου.

Τα λουλούδια της αυλής, το εκκλησάκι μέσα με 
τους τοίχους, μαύρους από τον χρόνο, τα κερά-

κια στο καντηλέρι, χωμένα μέσα στην άμμο, και 
έξω μια άναρχη φύση με αγριολούλουδα, χόρτα, 
θάμνους και δέντρα σε όμορφο εναγκαλισμό, μου 
θύμισαν τους στίχους του Ρίτσου.

«Δώ πέρα, ο ουρανός δεν λιγοστεύει ούτε 
στιγμή το λάδι του ματιού μας»

Απλώσαμε το καρό τραπεζομάντιλο πάνω στο 
πάγκο, και επάνω τοποθετήσαμε το ευλογημένο 
ψωμί, τις ελιές, το χαλβά και το ούζο.

Μέσα από το εκκλησάκι μας χάιδευαν τα αυτιά 
οι ψαλμωδίες των φίλων μας

Όλα δέσανε αρμονικά. 
Μια η ώρα καταμεσήμερο, ο ήλιος πύρωσε την 

πέτρα, και εμείς κατεβαίναμε με τα πόδια για την 
χιλιοτραγουδισμένη θάλασσα του Ελύτη.

Θεέ μου τι μπλέ
Ξοδεύεις για να μη 
σε βλέπουμε!

Σε μια ταβερνούλα φάγαμε και κουβεντιάσαμε 
και για τα μικρά και τα μεγάλα. Πέντε η ώρα μπή-
καμε στο πούλμαν για την επιστροφή. Ο Νίκος στη 
διάρκεια του ταξιδιού, μας μίλησε σε ύφος κουβε-
ντιαστό για το ταπεινό χαμομήλι, το πολύτιμο. Η 
Χρυσούλα, ο Δημήτρης, ο Θέμις, ο Σπύρος και ο 
Μιχάλης και όλο το πούλμαν ενώσαμε τις φωνές 
μας με τα όργανα για μια εαρινή συμφωνία.

Όταν φθάσαμε στην Αθήνα, υποσχεθήκαμε ότι 
όλοι θα ανταμώσουμε την άλλη Κυριακή με αρ-
χηγό τον Θεόδωρο (που έγραψε αυτό το ωραίο 
βιβλίο).

Κάναμε μια ευχή, να είναι κοντά μας οι αγα-
πημένοι μας γιατροί, η Άννα και ο Γιώργος. Τους 
χρειαζόμαστε.

Δύσκολοι καιροί γιατρέ μου. Δεν αφήσαμε κα-
νέναν να απαγγείλει το «Πιστεύω» του Λειβαδίτη. 
Το φυλάμε για σένα. 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

Μια συνομωσία άρχισε να εξυφαίνεται την Παρασκευή με την Πόπη, τη Νίτσα, τη 
Χρυσούλα, το Νίκο και εμένα. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν πάει να περάσουμε έτσι τα 
δέκα χρόνια Ελύτη και την εβδομάδα ποίησης. Πολύ λίγος χρόνος αλήθεια.

Εκδρομή στα Πολιτικά Ευβοίας
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Αθήνα-Άμστερνταμ-Quito
Πτήση με KLM μέσω Άμστερ-

νταμ για Quito την πρωτεύουσα 
του Ισημερινού. 5 ώρες αναμονή 
στο Άμστερνταμ που είναι επαρ-
κής χρόνος για να πάει κανείς μια 
βόλτα στην πόλη, αφού το αερο-
δρόμιο απέχει μόνο ένα τέταρτο 
από το κέντρο αυτής με το λεω-
φορείο. Η απόφαση για τη βόλτα 
ήταν πολύ επικερδής. Το Άμστερ-
νταμ έχει αρκετά να προσφέρει 
στον επισκέπτη-τουρίστα (του-

λίπες, το σπίτι της Anna Frank, 
μύλους, παραδοσιακά εργαστήρια 
γαλακτοκομικής κλπ.)

Άφιξη στο Quito-Chilcapamba
Μετά από 9 περίπου ώρες πτή-

ση και μια στάση για ανεφοδιασμό 
καυσίμων στο νησί Bonnaire της 
Καραϊβικής, φτάνουμε στο Quito 
όπου μας υποδέχεται ο τοπικός 
ξεναγός που είναι επίσημος οδη-
γός υψηλών βουνών. Μιλάει τη 
γαλλική γλώσσα και μπορούμε να 
συνεννοηθούμε. Η ομάδα είναι 

από τη Γαλλία με την πλειονότη-
τα των συμμετασχόντων να προ-
έρχονται από Γαλλία και Βέλγιο. 
Μεταφορά με τοπικό λεωφορείο 
μέχρι το Otavalo στο γεωγραφικό 
διαμέρισμα του Imbabura (80χλμ, 
2 ώρες με το λεωφορείο). 

Το απόγευμα επισκεφθήκα-
με την ινδιάνικη κοινότητα του 
Chilcapamba. Είδαμε πώς φτιά-
χνουνε τα πολύχρωμα χαλιά, τα 
σανδάλια, πώς επεξεργάζονται το 
καλαμπόκι που αποτελεί το κύριο 

Απώτερος σκοπός του ταξιδιού η ανάβαση της βόρειας 

Iliniza, ένα από τα υψηλότερα ηφαίστεια του Ισημερινού 

(5100μ). Η φυσική ποικιλομορφία αυτής της χώρας είναι 

αξιοθαύμαστη. Νησιά Galapagos, Ειρηνικός Ωκεανός με ατέ-

λειωτες παραλίες, δάσος Αμαζονίου και οροσειρά των Άνδε-

ων όλα μαζί αποτελούν τα 4 μεγάλα κομμάτια του παζλ που 

συνταιριάζονται σε τέλειο βαθμό σε μια θεϊκή αρμονία.

Κείμενο, φωτογραφίες: Σοφία Κοσσίδα

Ισηµερινός (Εcuador)  Iliniza  (5.100 μ.)
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συστατικό των γευμάτων τους και 
προσπαθήσαμε –όσο βέβαια είναι 
αυτό εφικτό, στο μικρό χρονικό 
διάστημα που είχαμε– να κατα-
λάβουμε τις συνήθειες τους και 
τα πιστεύω τους μέσα από συ-
ζητήσεις. Γνωρίσαμε το γιατρό 
της κοινότητας και ακούσαμε για 
βότανα, ξόρκια, και κακά πνεύμα-
τα που πρέπει να φύγουν από το 
κορμί του ασθενούς.
 Λίμνη Cuicocha
Ανάβαση με φορτηγό στη λί-

μνη Cuicocha που βρίσκεται 
σ’ ένα ηφαιστειακό κρατήρα, 
3.000 μ υψόμετρο, στην πλαγιά 
του ηφαιστείου Cotacachi. Πεζο-
πορία γύρω από τη λίμνη, 4 με 5 
ώρες πορεία. Εύκολο και πανέμορ-
φο μονοπάτι. Σκόπιμα κρατάγαμε 
αρκετή απόσταση ο ένας απ’ τον 
άλλο για να αποφύγουμε τη σκόνη 
που σηκωνότανε και ενδεχομένως 
θα ενοχλούσε. Η πεζοπορία αυτή 
αποσκοπούσε και στο σταδιακό 
εγκλιματισμό μας στο υψόμετρο. 
Η προσαρμογή έπρεπε να γίνει 
ομαλά. Μείναμε σε λιτό ξενοδο-
χείο δίπλα στη λίμνη και την επό-

μενη το πρωί απολαύσαμε κατα-
πληκτική ανατολή ηλίου.

Φυσικές θερμές πηγές Nangulbi
Μέσα από χωματόδρομο και 

με ποδήλατα βουνού φτάνουμε 
στις θερμές πηγές Nangulbi. Στο 
δρόμο κυκλοφορούν ελάχιστα αυ-
τοκίνητα. Όλη την ημέρα είδαμε 
2-3 αγροτικά. Τοπίο καταπληκτι-
κό, καιρός αίθριος 22-23 βαθμούς 
Κελσίου. Η σκόνη που σηκώνεται 
ενοχλητική, αλλά υποφερτή.
 Otavalo
Το παζάρι των ζώων νωρίς το 

πρωί κάθε Σάββατο κατά τη δι-
άρκεια όλου του χρόνου είναι μια 
μοναδική εμπειρία. Η κλασική αγο-
ρά, μία από τις σημαντικότερες 
και πιο εντυπωσιακές αγορές της 
Λατινικής Αμερικής, πολύχρωμη 
και γεμάτη ζωντάνια. Τιμές πολύ 
χαμηλές αλλά η προσπάθεια δια-
πραγμάτευσης αυτών –που ταιριά-
ζει άλλωστε και στην κουλτούρα 
μας– είναι δείγμα της ενσωμάτω-
σης μας με τους ντόπιους, της 
υιοθέτησης των συνηθειών τους. 
Τοπικά προϊόντα και πολλές ιδέες 
για δωράκια.

1. Λίμνη Cuicocha.
2. Βόλτα Ινδιάνων στο Imbabura.
3. Δρόμος του Quito.
4. Πλατεία Ανεξαρτησίας στο Quito.

5. Κατεβαίνοντας προς τη λίμνη 
Quilotοa.
6. Λίμνη Quilotοa.
7. Σταθερή γέφυρα προς Nangulbi.
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Απόγευμα: όμορφη, εύκολη πε-
ζοπορία στο San Pablo του Zuleta. 
Κατά τύχη παραβρεθήκαμε στην 
τοπική γιορτή. Παραδοσιακές φο-
ρεσιές, άφθονο κρασί, τραγούδι 
και χορός!
 Imbabura
Ανάβαση του Imbabura (4600μ), 

μεγάλο ανενεργό ηφαίστειο 60 
χλμ. βόρεια του Quito. Κάτω από 
κανονικές συνθήκες, με 7-8 ώρες 
πορεία μέσα από ένα μονοπάτι 
χωρίς τεχνικές δυσκολίες φτάνει 
κάποιος στην κορυφή. Όταν οι 
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν 
και ο ουρανός είναι καθαρός έχει 
φανταστική θέα, τα βουνά στα 
βόρεια του Ισημερινού. Λόγω 
κακών καιρικών συνθηκών, πο-
λύς αέρας και βροχή, δυστυχώς 
σταματήσαμε στα 4000μ και επι-
στρέψαμε.
 Quito
Επιστροφή στην πρωτεύου-

σα του Ισημερινού, χτισμένη 
στα 2800μ υψόμετρο. Ξενάγηση 
τόσο στη μοντέρνα πόλη όσο και 
στην παλιά που σίγουρα είναι πιο 
εντυπωσιακή με τις εκκλησίες σε 

ρυθμό μπαρόκ, τις πλατείες και τα 
στενά δρομάκια.
 Λίμνη Quilotοa
4/5 ώρες με το λεωφορείο 

ώσπου να φτάσουμε στη λίμνη 
Quilotοa που βρίσκεται σε υψό-
μετρο 3500μ. Τριγύρω από τη λί-
μνη βρίσκονται εγκατεστημένες 
μικρές ινδιάνικες κοινότητες. Πο-
ρεία γύρω από τη λίμνη η οποία 
βρίσκεται στον κρατήρα ενός ανε-
νεργού ηφαιστείου.
 Trekking 5 ημερών 

Iliniza
Αρχίζουμε την προοδευτική άνο-

δο με απώτερο σκοπό το βόρειο 
τμήμα του βουνού Iliniza. Πρώτη 
μέρα κάνουμε μια πορεία 5 ωρών 

και καταλήγουμε στο Chugchilan 
όπου μένουμε στη μαμά Hilda. Στο 
δρόμο είδαμε και λάμα! Δεύτερο 
στάδιο είναι το χωριό Sigchos. Τα 
γαϊδουράκια δυσκολεύονται (εικό-
να 6), αλλά εμείς δεν έχουμε καμία 
απώλεια και συνεχίζουμε ακάθε-
κτοι. Την τρίτη ημέρα, φτάνου-
με στους πρόποδες των βουνών 
Iliniza, στο χωρίο που λέγεται El 
Chaupi. Από ̀ κει έχουμε καταπλη-
κτική θέα, τα δύο επιβλητικά βου-
νά Iliniza. Η νότια κορυφή (5248μ) 
πιο δύσκολη και γεμάτη χιόνια και 
η βόρεια κορυφή (5100μ) που εί-
ναι και ο σκοπός μας. Με 5 ώρες 
πορείας φτάνουμε σ’ ένα πολύ 
λιτό καταφύγιο στα 4.600 μ όπου 
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και διανυχτερεύουμε. Παρόλο το 
σταδιακό εγκλιματισμό στο υψό-
μετρο, ο πονοκέφαλος δεν έλ-
λειψε από τους περισσότερους, 
αφού η έλλειψη οξυγόνου μέσα 
στο καταφύγιο ήταν κάπως ανα-
πόφευκτη. Αρκετά άτομα, περιο-
ρισμένος χώρος, λάμπα φωτισμού 
που έκαιγε οξυγόνο. Παρά την 
κάπως δύσκολη βραδιά, είμαστε 
αποφασισμένοι για την ανάβαση. 
Ξεκινάμε με σκοτάδι και έναστρο 
ουρανό για να δούμε την ανατολή 
του ηλίου κατά την ανάβαση. Το 
θέαμα αποζημιώνει. Καταπληκτι-
κή πανοραμική θέα των μεγάλων 
ηφαιστείων του Ισημερινού, κα-
λυμμένων με πάγους. Ο καιρός 
με το μέρος μας αυτή τη φορά. 
Λαμπερός ήλιος και λίγο αεράκι 
καθώς φτάνουμε στην κορυφή. 
Δεν αντιμετωπίσαμε προβλήμα-

τα με οξυγόνο. Κάποιοι που είχαν 
υψοφοβία, δέθηκαν με σχοινί. Οι 
9 από τους 10 της ομάδας φτάσα-
με στην κορυφή με μεγάλη ικα-
νοποίηση. Επακολούθησε μεγάλη 
κατάβαση μέχρι το χωριό. Από ‘κει 
μεταφορά με φορτηγό στο βόρειο 
τμήμα της χώρας, στην παραλια-
κή Atacames, για ξεκούραση στην 
αμμουδερή παραλία.
 Μουσείο στη γραμμή του 

Ισημερινού
Φεύγοντας από το Atacames, 

αποφασίζουμε να κάνουμε μια 
δίωρη στάση στο μουσείο στη 
γραμμή του Ισημερινού.
 Ζούγκλα Αμαζονίου 

Chachis
Με το λεωφορείο φτάνουμε στο 

Chamagna, στην ακτή του Ειρηνι-
κού. Βρίσκουμε τον τοπικό οδηγό 
που μας περιμένει. Εφοδιαζόμα-

στε με τις απαραίτητες μπότες για 
να περάσουμε το ποτάμι και τις 
λάσπες, όσο πιο στεγνά γίνεται. 
Ο οδηγός χρησιμοποιεί συχνά τη 
«μασέτα» για να ανοίξει το δρόμο 
μέσα από την πυκνόφυτη βλά-
στηση.

Μια ινδιανική κοινότητα με αρ-
κετά πρωτόγονο τρόπο ζωής. Σε 
αντίθεση έρχεται η πλούσια πα-
νίδα και χλωρίδα. Ο οδηγός μας 
μας εντυπωσιάζει με τις γνώσεις 
του για τα φυτά, τα δέντρα, τα 
πουλιά και ό,τι άλλο βρίσκουμε και 
βλέπουμε γύρω μας. Εντυπωσιακό 
αληθινό μουσείο φυσικής ιστορί-
ας! Επιστροφή με πιρόγες στο 
χωριό Chamanga απ’ όπου με λε-
ωφορείο πάμε στο Porto Lopez.
 Porto Lopez 

Νησί του Plata
Από το Porto Lopez 40χλμ με 
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μικρό καραβάκι και φτάνουμε στο 
νησί του Plata. Η χλωρίδα και η πα-
νίδα του νησιού είναι αντίστοιχες 
αυτής των νησιών Galapagos. Ξε-
νάγηση στο νησί. Περνάμε δίπλα 
από πουλιά που κλωσάνε τα αυγά 
τους! Άγριο τοπίο με απόκρημνους 
βράχους. Στην επιστροφή δε χρει-
άζεται να ψάξουμε για φάλαινες. 
Είναι ευδιάκριτες σε πολύ μικρή 
απόσταση. Λίγες βουτιές σε χα-
μηλό βάθος με μάσκα μας επιτρέ-
πουν να θαυμάσουμε πολύχρωμα 
ψαράκια. Επιστρέφουμε εν συνε-
χεία στο Puerto Lopez.
 Εθνικό πάρκο Machailla
Τελευταία μέρα πριν την επι-

στροφή μας στο Quito. Επισκε-
φτόμαστε το όμορφο πάρκο όπου 
μετά από μια εύκολη πεζοπορία 
2-3 ωρών φτάνουμε σε μια ατέ-
λειωτη παραλία, την παραλία Los 
Frailes. Ελάχιστος κόσμος, απέ-
ραντη αμμουδιά, πεντακάθαρα 
νερά. Μπάνιο κάτω από το βλέμμα 
των πελεκάνων! Επιστροφή στο 
Quito απ’ όπου την επόμενη μέρα 
παίρνουμε το αεροπλάνο της επι-

στροφής πάλι μέσω Άμστερνταμ. 
Οι περισσότεροι συνεχίζουν για 
Παρίσι και εγώ για Αθήνα.

Μια εμπειρία ζωής! Πολλές 
όμορφες εικόνες και τοπία, αλλά 
και σενάρια που ενοχλούν και προ-
καλούν ερωτηματικά και πικρία. 
Πολλά σκουπίδια, παιδάκια που 
επειδή δεν εμβολιάζονται υποφέ-
ρουν από ελονοσία, πολυομελίτι-
δα, κίτρινο πυρετό... Οι ντόπιοι 
πολύ φιλόξενοι. Τους τουρίστες 
τους προσέχουν και τους προστα-
τεύουν γιατί έχουν συνειδητοποι-
ήσει ότι είναι ζωτικής σημασίας 
γι’ αυτούς. Σχετικά καλές καιρικές 
συνθήκες σε όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Η διαφορά θερμοκρα-
σίας όμως κατεβαίνοντας από τα 
βουνά και πηγαίνοντας στην ακτή 
του Ειρηνικού είναι μεγάλη. Μια 
αρκετά καλή φυσική κατάσταση 
απαιτείται καθώς και εύκολη προ-
σαρμογή και αποδοχή μιας διαφο-
ρετικής κουλτούρας, για να απο-
λαύσει κανείς ένα τέτοιο ταξίδι και 
να αποκομίσει όσο περισσότερα 
θετικά στοιχεία μπορεί. 

8. Κορυφή liniza -ο στόχος μας.
9. Δρόμος προς το Chugchilan, δεν 
είναι χιόνι αλλά άμμος!

10. Διάσχιση ποταμού μέσα στη 
ζούγκλα του Αμαζονίου.
11. Porto Lopez.
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7/5/2006 ΚΟΡΦΟΣ (Τουριστική, φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.

14/5/2006 ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ (Πεζοπορική εκδρομή)
Διάσχιση της χαράδρας του Βουραϊκού από Ζαχλωρού.
Αναχώρηση: 7:00 π.μ.
Αρχηγός: Γρηγόρης Χρονόπουλος
Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη προς μέτρια

14/5/2006 ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑ (Τουριστική, φυσιολατρική εκδρομή).
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

21/5/2006 ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ (Τουριστική, φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

24/5/2006 ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΑΘΗΝΑ 2004.
Παρουσίαση: Γιάννης Γιαννόπουλος
Στα γραφεία μας, ώρα 8:00 μ.μ.

28/5/2006 ΣΕΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ (Τουριστική, φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

4/6/2006 ΕΒΡΟΣΤΙΝΗ (Τουριστική, φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

10-12/6/2006 (Τριήμερο Αγ. Πνεύματος) 

 1η Εκδρομή: ΠΡΕΒΕΖΑ (Τουριστική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.
Περιήγηση στα αξιοθέατα και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής.

 2η Εκδρομή: ΤΗΝΟΣ (Τουριστική, πεζοπορική εκδρομή)
Περιήγηση στα πανέμορφα χωριά της Τήνου, διάσχιση μονοπατιών και 
ανάβαση στην ψηλότερη κορφή του νησιού «Τσικνιάς» (υψ. 650 μ.)
Αρχηγοί: Λυμπέρης Ανδρεαδάκης, Γρηγόρης Χρονόπουλος.
Και για τις δυο εκδρομές του τριημέρου απευθυνθείτε στα γραφεία μας. 
Η έγκυρη κράτηση θέσεων είναι απολύτως απαραίτητη.

18/6/2006 ΠΟΥΡΝΟΣ (Τουριστική, φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

25/6/2006 ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ – ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ – ΤΟΥΡΛΑΔΑ 
(Τουριστική, φυσιολατρική εκδρομή).
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

25/6/2006 ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (Ορειβατική εκδρομή)
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Ανάβαση στην κορυφή (υψ. 1417μ.) και στη συνέχεια κατάβαση με το 
πούλμαν στην πανέμορφη παραλία της Χειλιαδούς για μπάνιο. 
Αναχώρηση: 7:00 π.μ.
Αρχηγός: Βαγγέλης Κουτσελίνης
Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια προς δύσκολη

2/7/2006 ΔΙΡΦΥ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΣΑΓΙΟΥ (Φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

3/7/2006 ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Στο κτήμα μας στο Μάτι Αττικής.

28-30/7/2006 ΟΛΥΜΠΟΣ – ΣΤΕΦΑΝΙ – ΜΥΤΙΚΑΣ (ορειβατική εκδρομή)
Αναχώρηση: Παρασκευή 28/7. Ανάβαση στο οροπέδιο των Μουσών από 
Σκούρτα.
Διανυκτέρευση στο καταφύγιο Γ. Αποστολίδης.
Ανάβαση στις κορυφές Στεφάνι (υψ. 2911μ.), Μύτικας (υψ. 2919μ.)
Αρχηγοί: Τάσος Αυγέρης, Ηλίας Τσίκας
Βαθμός δυσκολίας: Δύσκολη
(Για την ακριβή ώρα αναχώρησης απευθυνθείτε στους αρχηγούς της εκ-
δρομής και στα γραφεία μας).

5-10/8/2006 ΠΥΡΗΝΑΙΑ (ορειβατική εκδρομή)
Ανάβαση στην κορυφή Monte Perdido (υψ. 3355μ.)

3/9/2006 ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Στο κτήμα μας στο Μάτι Αττικής

23/9/2006 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ-ΠΑΡΙΣΙ-ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ
Τουριστική εκδρομή με πούλμαν για Πάτρα- Ancona-Valle d’ Aosta-Άλπεις 
–Παρίσι- Νορμανδία.
Διάρκεια εκδρομής: 14 ημέρες
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων απευθυνθείτε στα 
γραφεία μας.

24/9/2006 ΠΑΡΝΗΘΑ (Παιδική εκδρομή)
Αρχηγοί: Τάσος Αυγέρης, Κώστας Μάνδαλος
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.

30/9 - ΠΥΛΟΣ- ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ (Εκδρομή με Sea Kayak)
1/10/2006 Από την Πύλο στη νήσο Σφακτηρία με καγιάκ θαλάσσης.
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Διανυκτέρευση στη Σφακτηρία σε κάμπινγκ.
Απαραίτητος εξοπλισμός: Αντίσκηνο, υπνόσακος και ….γερά μπράτσα.
Αναχώρηση: 7:30 π.μ.
Αρχηγοί: Γιώργος Ξενιώτης, Λυγερή Ρόρρη

1/10/2006 ΒΙΛΛΙΑ-ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ (Φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.

11/10/2006 ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES: ΜΑΡΟΚΟ – ΑΤΛΑΝΤΑΣ
Παρουσίαση: Τάσος Αυγέρης
Στα γραφεία μας, ώρα: 8:00 π.μ.

15/10/2006 ΥΠΑΤΟ-ΜΟΝΗ ΣΑΓΜΑΤΑ (Φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.

15/10/2006 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 
Ξενάγηση στα μεταλλεία της περιοχής
Αναχώρηση: 8:30 π.μ.
Απαραίτητος εξοπλισμός: Φακός κεφαλής, κράνος
Αρχηγός: Αντώνης Αλαφιώτης.

22/10/2006 ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ (Φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

25/10/2006 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Στα γραφεία μας. Ώρα 7:30 μ.μ.

28-29/10/2006 ΑΥΓΟ ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ (υψ.2146μ.) (Ορειβατική εκδρομή)
Διανυκτέρευση στο Νεραϊδοχώρι 
Ανάβαση στο Αυγό από το χωριό Πύρρα.
Αναχώρηση: 7:00 π.μ.
Αρχηγός: Βαγγέλης Κουτσελίνης
Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια προς δύσκολη

29/10/2006 ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΟΛΑΚΑ – ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
(Τουριστική, φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

5/11/2006 ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ (Φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

8/11/2006 ΠΡΟΒΟΛΗ SLIDES – ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ
Παρουσίαση: Στέλιος Τσίκας
Στα γραφεία μας, ώρα 8:00 μ.μ.

12/11/2006 ΦΩΚΑΣ «Σάντουιτς» (Φυσιολατρική εκδρομή)
Αναχώρηση: 8:00 π.μ.

Αλαφιώτης Αντώνης: 210-9648856
Αυγέρης Τάσος: 6932-162826
Κουτσελίνης Βαγγέλης: 210-9518480
Ξενιώτης Γιώργος: 6942-846353

Τσίκας Ηλίας: 6973-472281
Τσίκας Στέλιος: 6973-465344
Χρονόπουλος Γρηγόρης: 210-9731019

Παραθέτουμε τα τηλέφωνα των αρχηγών των εκδρομών της ορειβατικής ομάδας, 
για όσους επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί τους:
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  
ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ

Φέρεται σε γνώση των μελών του Συνδέσμου ότι για τη χρήση των οικίσκων 
και των λοιπών χώρων για την καλοκαιρινή περίοδο του 2006, ύστερα από από-
φαση του Δ.Σ θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 Έναρξη περιόδου ορίστηκε η 3/7/2006 και λήξη η 3/9/2006.
 Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους μέχρι 8/6/2006. Συγχρόνως 

με την αίτηση θα προκαταβληθεί και το 1/3 του ποσού συμμετοχής στα 
έξοδα του κτήματος.

 Η κλήρωση των οικίσκων θα γίνει την 15/6 και ώρα 7 μ.μ.
 Οικονομικοί όροι 

 Για τους οικίσκους:
α) Για ένα μήνα 400 ευρώ
β) Για μια ημέρα 15 ευρώ

 Για τους δυο μικρούς οικίσκους:
α) Για ένα μήνα 160 ευρώ.
β) Για μια μέρα 6 ευρώ.

• Επιβάρυνση για κάθε άτομο πάνω από 4 σε κάθε οικίσκο 1,5 ευρώ την 
ημέρα.

• Έκπτωση για χρήση των παραπάνω από ένα άτομο 20%.
• Έκπτωση για παραμονή όλη την περίοδο 10% εφόσον υπάρχουν κενοί 

οικίσκοι.

 Για τον ξενώνα και φιλοξενία ατόμων: 
- Διημέρευτρα: 2 ευρώ.
- Διανυκτέρευτρα: 5 ευρώ.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 19 
εκδρομές κατ’ άτομο (ζεύγος 2 x 8 =16) θα υπάρξει επιβάρυνση για τους οικί-
σκους 0,15 ευρώ και για τους μικρούς οικίσκους 0,10 ευρώ για κάθε λιγότερη 
εκδρομή.

Από την επιβάρυνση αυτή εξαιρούνται παλαιά στελέχη του Πάνα που αδυνα-
τούν να πραγματοποιήσουν εκδρομές και όσα κρίνει το Δ.Σ. ότι δεν πρέπει να 
επιβαρυνθούν. 

▪ Αφετηρία και τέρμα των εκδρομικών μας αυτο-
κινήτων είναι η πλατεία Κλαυθμώνος (στο πίσω 
μέρος των Αγ. Θεοδώρων).

▪ Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη 
και Παρασκευή για τις συμμετοχές σας. Τηλ. 
210-8224777, 210-8224351.

▪ Παρακαλούμε δηλώνετε έγκαιρα συμμετοχή 
ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη οργάνωση της 
εκδρομής. Στις πολυήμερες εκδρομές κατά τη 
δήλωση απαιτείται προκαταβολή. Το πρόγραμμα 
κάθε εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί από τον 
αρχηγό σε περίπτωση ανάγκης.




