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Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΙΑΣ
Το εξάμηνο που μας 

πέρασε , ο Πάνας πε-
ριηγήθηκε σε μοναδι-
κής αισθητικής ορει-
νά τοπία , καθώς και 
σε παραλιακές περι-
οχές της χώρας μας 
εξαιρετικού φυσι-
κού κάλλους. Έφτα-
σε στις ψηλές κορφές 
των Αυστριακών Άλ-
πεων, περιπλανήθη-
κε στο σπήλαιο Φρά-
χθι  και στο φαράγγι 
Καταφύκι, μέλη του 
έκαναν μπάνιο στα 
γαλαζοπράσινα νερά 
της Ελαφονήσου και 
έφτασε μέχρι τον 
Κάβο Μαλιά. Έκανε 
ποδήλατο στις γειτο-
νιές του Λαυρίου και 
ζεστάθηκε στο ορει-
νό καταφύγιο του 
Κισσάβου, κάνοντας 
κορφές μοναδικές. 
Ευχόμαστε σε όλους 
καλές και ασφαλείς 
αναβάσεις για τη χει-
μερινή περίοδο που 
έρχεται!

Πέρασε πάλι ένας χρό-
νος από τις τελευταίες 
αρχαιρεσίες του συλλό-

γου.  Θα ήταν λοιπόν αναμενόμε-
νο να προβούμε σε μία από τις 
καθιερωμένες «μίνι» ανασκοπή-
σεις.  Όπως όλοι ξέρουμε όμως, 
οι εξελίξεις μάς προλαβαίνουν και 
είναι για μία ακόμη φορά ανησυ-
χητικές.  

Όχι ότι τα μείζονα περιβαλλο-
ντικά προβλήματα που μάς απα-
σχολούσαν τελευταία λύθηκαν 
αλλά αυτό που έκλεψε την παρά-
σταση είναι πλέον η οικονομική 
κρίση.  Μία κρίση που κατέδειξε 
περίτρανα την απληστία και την 
έλλειψη φραγμών κάποιων.  Φά-
νηκε όμως και κάτι άλλο, όπως 
σωστά ακούσαμε να σχολιάζε-
ται δημόσια:  η ευπιστία, με μία 
δόση επιπολαιότητας θα λέγαμε,  
με την οποία πολλοί συμπολίτες 
μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό χρεώθηκαν προ-
κειμένου να συμπράξουν ενεργά 
και ασταμάτητα στο καταναλω-
τικό παιχνίδι.

Με όλα αυτά δεν μπορούμε να 

αντισταθούμε στον πειρασμό να 
μιλήσουμε για πολλοστή φορά 
για κρίση αξιών.  Κρίση που απο-
δεικνύει φυσικά τη μεγάλη αν όχι 
τεράστια αξία υγιών δραστηρι-
οτήτων, όπως η φυσιολατρία.  
Όταν χάνει κανείς το δρόμο του 
γυρνάει στην αρχή.  Η αρχή του 
δρόμου του ανθρώπου βεβαί-
ως  ήταν μέσα στο φυσικό πε-
ριβάλλον, ενώ η αποκοπή από 
τη φύση οδήγησε σε ύπουλες 
αρρώστιες όπως η αποξένωση 
από τους γύρω, η δυστυχία, η 
επιθετικότητα... 

Ας δώσουμε λοιπόν ως φυσι-
ολάτρες στους γύρω μας ένα 
αγαθό παράδειγμα, ας το  δια-
φημίσουμε και πάλι αυτό που κά-
νουμε.  Ίσως μάς ακούσουν υπό 
ένα διαφορετικό πρίσμα αυτή τη 
φορά.  Ποιος ξέρει;  

Από το ΔΣ 

> ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ > Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
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Αφήσαμε πίσω τους πανέμορφους Στρόπωνες, το ζωογόνο αέρα 
του Σαραντάπηχου, την Αλωνίσταινα  να νανουρίζεται στην 
αγκαλιά του Μαινάλου.

Τούτη τη φορά υδάτινοι ήταν οι δρόμοι της απόδρασής μας.
Το ταχύπλοο μας έφερε στο μυροβόλο νησί της Χίου
Μύθος, ιστορία και παρόν σφιχτή αγκαλιά.
Κι εμείς, με ένα σύντομο πέρασμα προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε τη 

φυσιογνωμία αυτού του τόπου.
Τη Χίο την ΄παιπαλόεσσα νήσο’του Ομήρου, την Χίο με τον ‘πολιτι-

σμό’ του Κοραή, τη ΄ζεστασιά’ της πατρίδας του Ψυχάρη, τη Χίο τη ‘μυ-
ριάνθιστη’ του Σουρή, τη Χίο με την ‘ιδιόρυθμη ατομικότητα’ του Θεο-
τοκά.(Αντ. και Γιάνν. Παληός-Τουριστικός Οδηγός).

Όλα όσα οι αισθήσεις έφεραν και ακούμπησαν αυτές τις μέρες στο νου 
και την καρδιά μας είχαν Αιγαιοπελαγίτικη αλμύρα, άρωμα μαστίχας και 
γιασεμιών. 

Για το ταξίδι της γνωριμίας ο καιρός σύμμαχος, η θάλασσα αρνί, ο ου-
ρανός φως.

Ο οδηγός μας ο Γιώργος, άνοιξε τους δρόμους για την εξερεύνηση και 
ο Γ.Διλμπόης μας έδωσε τους χτύπους της καρδιάς αυτής της γης.

Στην Καλλιμασιά, έκπληξη το λαογραφικό μουσείο. Το τελειότερο από 
όσα έχουμε επισκεφτεί.

Το παρελθόν απλωμένο εκεί στο υπόγειο του διδακτηρίου του Γυμνα-
 Πάνες έξω από το Ναυτικό Μουσείο στις Οινούσες

σίου.
Η κοινωνική, η οικογενειακή, η θρησκευτική ζωή και η οικονομία, όπως 

ήταν ακόμα χθες.
Οργάνωση, τάξη, πλούτος εκθεμάτων, προσοχή στη λεπτομέρεια.
Σκοπός ζωής για τον Γιάννη Κολλιάρο, που γεννά τον θαυμασμό για 

τον άνθρωπο αυτό, που με τόσο μεράκι μάζεψε και άπλωσε την παράδο-
ση.

Ο Κώστας στέκεται αμήχανος μπροστά στο βιβλίο επισκεπτών.
Ποιές αλήθεια λέξεις να βρεις για να εκφράσεις τα συναισθήματα, που 

σου γεννά ένα τέτοιο έργο;
Στο Πυργί, οι ξυστές διακοσμήσεις(πουθενά αλλού στην Ελλάδα) σε 

εντυπωσιάζουν. Κομψοτέχνημα ο Ναός των Αγίων Αποστόλων.
Τα Μεστά, ακέραιο δείγμα οχυρωμένου οικισμού μεσαιωνικής προέ-

λευσης. Ένα από τα 24 Μαστιχοχώρια, μοναδικά στην Ελλάδα για την 
ιδιαιτερότητα στην αρχιτεκτονική τους, αλλά και γιατί εκεί ο μαστιχοφό-
ρος σχίνος δίνει το προϊόν του.    

Στα Μεστά, η Ξένη Φύλλα μας άνοιξε το φιλόξενο σπίτι της. Εξωτερικά 
η αρχιτεκτονική των Μεστών. Εσωτερικά η αρχιτεκτονική και η παράδο-
ση σε ένα τέλειο συνταίριασμα.

Καίτοι, απρόσμενοι επισκέπτες, γίναμε δεκτοί με περίσσια ζεστασιά και 
φιλική διάθεση, σε ένα χώρο με διάχυτο άρωμα εποχής και αρχοντιάς.

Αυτά πήραμε μαζί μας φεύγοντας.
Στη διαδρομή προς βορρά συναντάς ορεινά χωριά. Σε ένα από αυτά τη 

Βολισσό σταθήκαμε να ξαποστάσουμε.
Το παλιό κάστρο στέκει περήφανο πάνω από την πόλη.
Ο ανθός και ο καρπός της νεραντζιάς και της μανταρινιάς, κεχριμπάρι 

στη γυάλινη φυλακή του, ήρθε να μας ευφράνει.
Κι όταν κατηφορίσαμε από τη Βολισσό ανταμώσαμε μια πανέμορφη 

παραλία, πασίγνωστη για τα πεντακάθαρα νερά της. Απλώνεται μπρο-
στά από το μοναστήρι της Αγίας Μαρκέλλας, μοναστήρι με ξεχωριστή 
παράδοση.

Στο κέντρο του νησιού σταθμός μας ο Ανάβατος, ο ́ Μιστράς του Αιγαί-
ου’. Έτσι τον χαρακτηρίζουν εξαιτίας της βυζαντινής του προέλευσης και 
της μορφής του.

Για αιώνες ήταν το ασφαλέστερο καταφύγιο. Το 1822 οι Τούρκοι κατά-
φεραν να το πατήσουν και έγινε τότε το Χιώτικο ‘Ζάλογγο’. Σήμερα, ο 
εγκαταλελειμμένος οικισμός  στέκει εκεί στη σιωπή, φάντασμα του χθες.

Στα Αυγώνυμα, ανάγλυφη η μεσαιωνική αρχιτεκτονική συντηρήθηκε 

ΧΙΟΣ
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Καλλιμασιά.Ξενάγηση από το Γιάννη Κολλιάρο στο Λαογραφικό Μουσείο.
Φωτο: Ν.Πετρουλάκης

Βολισσός.Φωτογραφία του Ν.Πετρουλάκη.  
Βόλτα στα σοκάκιαστο Πυργί

και διατηρήθηκε χωρίς να την αγγίξει ο χρόνος.
Στη Νέα Μονή γυρίσαμε στο παρελθόν.
Στην εποχή της λάμψης και της προβολής αυτού του μοναδικού μνη-

μείου, που από την Unesco ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτι-
στικής κληρονομιάς.

Εκεί, στο ταπεινό εκκλησάκι του περίβολου ανάψαμε το κεράκι μας.
Απαλά υψώθηκε ο ψαλμός του Δαυίδ, εκείνη τη ράθυμη ώρα του απο-

μεσήμερου.
Κι ήταν λες προσευχή και θυμίαμα συγχρόνως.
Μοναδική και η στιγμή του δειλινού καθώς κατηφορίζαμε προς την 

πολιτεία.
Οι στερνές ακτίνες του ήλιου αγκάλιαζαν απέναντι τις αλησμόνητες 

πατρίδες. Το Μικρασιάτικο τραγούδι, από γλυκόλαλα χείλη, γέμισε το 
χώρο. Η στιγμή στάθηκε στο χθες και έγινε μνήμη και δάκρυ και νοσταλ-
γία.

Τι θα μπορούσε σε δυο γραμμές κανείς να πει για τη βιβλιοθήκη ‘Κορα-
ής΄. Μόνο ότι είναι από τις μεγαλύτερες της πατρίδας μας.

Ολόθερμες οι ευχαριστίες μας στην Ιάσμη Χαλιορή για την μοναδική 
ξενάγηση.

Η Οινούσα, το νησί των καραβοκύρηδων μας κράτησε κοντά του ως 
το δειλινό.

Στολίδι τους το Ναυτικό Μουσείο του. Χαρήκαμε την υπέροχη ξενάγη-
ση του Παν. Κουνή. Η επίσκεψη στη Μονή του Ευαγγελισμού μας απο-
ζημίωσε με τις αγιογραφίες του Κόντογλου και όχι μόνο αφού ο κήπος 

του Μοναστηριού αφήνει άφωνο τον επι-
σκέπτη.

Την παραμονή μας στη Χίο διευκόλυναν 
το ξενοδοχείο και το τουριστικό γραφείο, 
που ανέλαβε τις μετακινήσεις μας.

Διεύθυνση και προσωπικό βοήθησαν όλα 
να εξελιχθούν ομαλά.

Για όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Ωστόσο, η γνωριμία μας με την Χίο δεν 

θα ήταν ποτέ ολοκληρωμένη χωρίς τον 
Γ.Διλμπόη. Τον άνθρωπο που αγαπά βα-
θειά αυτή τη γη.

Σε χαλεπούς καιρούς οι δικοί του έφτα-
σαν εδώ. Πότισαν αυτή τη γη με ιδρώτα και 
δάκρυα.

Κράτησαν σφιχτά την πίστη και τις αξίες 
τους. Δεν ξέχασαν ποτέ. Στάθηκαν όρθιοι 
όπως όλοι οι ξεριζωμένοι, με δύο πατρίδες. Μια στη μνήμη και μια αυτή, 
που πατούσαν το χώμα της. Και τις δύο όμως σε μία, την ίδια καρδιά. 
Αυτή τη γη μας γνώρισε ο Γιώργος. Τη γη της καρδιάς. Γι’ αυτό και εμείς 
από το βάθος της δικής μας καρδιάς τον ευγνωμονούμε.

Πόπη Κασιώλα 
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Salzkammergut

Αυστριακές Άλπεις: Χρονικό μίας εξορμήσεως

Η λέξη κλειδί ελέχθη το χειμώ-
να από τον Τάσο τον Αυγέρη 
(το «μεγάλο άτυχο», αφού δεν 
μπόρεσε να έρθει τελευταία 

στιγμή και δεν είναι από αυτούς που χά-
νουν τέτοια): Φέτος θα μπορούσαμε να 
πάμε να ανεβούμε την ψηλότερη κορυφή 
της Αυστρίας! Αντισχέδια επί αντισχεδί-
ων συζητήθηκαν από τότε και τελικά κα-
ταλήξαμε να εκπονηθεί ένα μεικτό ορει-
βατικό- πεζοπορικό και ολίγον τουριστικό 
πρόγραμμα για την κεντρική Αυστρία, 
το αγαπημένο θέρετρο των Αυστριακών 
(και πολλών άλλων Κεντροευρωπαίων) 
Salzkammergut.

Έτσι, το πρωί του Σαββάτου, 12ης Ιου-
λίου 2008, δέκα διψασμένοι για ωραίες 
εμπειρίες Πάνες συναντήθηκαν στο αε-
ροδρόνιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό 
το Μόναχο.  Στο αεροδρόμιο του Μονά-
χου πλέον, βρήκαμε και γκισέ των γερμα-
νικών σιδηροδρόμων (Εννοείται ότι σε 
όλο το ταξίδι ο υποφαινόμενος έκανε τις 
περισσότερες συνενοήσεις λόγω της 

γερμανομάθειάς του), πολύ βολι-
κό.  «Θέλουμε να πάμε στο Ζάλ-

τσμπουργκ».  «Ναι ναι, πολύ 
ωραία, θα πάτε στην τάδε 

αποβάθρα, θα κατεβεί-
τε από τον Προαστια-

κό στον τάδε σταθμό 
και εκεί θα αλλάξε-

τε τραίνο, πάρτε και 
δύο Bayern tickets, 

το καθένα των 5 
ατόμων κ.ο.κ.» 

«Ρε συ είσαι βέβαιος ότι πας στο Ζάλ-
τσμπουργκ μόνο με 5,40 Ευρώ το άτο-
μο; Είπαμε, ομαδικό εισητήριο αλλά σαν 
πολύ φθηνό δεν είναι; Μήπως εννοού-
σαν 5,40 μόνο μέχρι μέσα στο Μόναχο;» 
«Όχι ρε παιδιά, είμαι σίγουρος».  Πράγμα-
τι πάμε στον Ανατολικό Σταθμό του Μο-
νάχου, βλέπουμε τις φωτεινές πινακίδες, 
θαυμάζουμε τον κυλιόμενο ιμάντα δίπλα 
στις σκάλες για να κουβαλιώνται πιο εύ-
κολα οι αποσκευές, σχολιάζουμε ότι σύμ-
φωνα με γνωστή ρήση πολιτισμός είναι 
για ένα κράτος να μην ταλαιπωρεί τους 
πολίτες του και χαιρόμαστε που σύντομα 
φτάνει το InterCity.  Επιβιβαζόμαστε, έρχε-
ται και ο έλεγχος εισητηρίων, πάλι ο υπο-
φαινόμενος πάει να συνενοηθεί... «Α τέ-
λεια τα Bayern tickets ισχύουν σε όλα τα 
τραίνα μεν, όχι στα InterCity δε» «Τι κάνου-
με τώρα;» «Ή πληρώνετε τη διαφορά (30 
Ευρώ το άτομο) ή κατεβαίνετε στον επό-
μενο σταθμό και περιμένετε το Regional 
Express».  Κεραμίδα!!! Τουλάχιστον η γερ-
μανική οργάνωση δεν παύει πουθενά: Η 
εισπράκτωρ ξέρει να μάς πληροφορήσει 
ακριβώς πότε έρχεται το επόμενο, κατάλ-
ληλο για μάς τραίνο, οπότε τέλος πάντων 
το κάνουμε κι αυτό.  Φτάνουμε στο Ζάλ-
τσμπουργκ, βρίσκουμε το γραφείο ενοικι-
άσεως αυτοκινήτων, όπου είχαμε ήδη 
κλείσει (απεδείχθη σοφή κίνη-
ση), μπαίνουμε στα αυτοκί-
νητα και... επιτέλους, ξε-
κινάμε.

Μία περιήγηση 
σε αυτή την 
π ό λ η 

είναι πάντα κάτι το πανέμορφο.  Η ομά-
δα κοιτάει δεξιά αριστερά καταεντυπωσι-
ασμένη, ενθουσιασμένη από την ομορ-
φιά που απολαμβάνει. Επίσκεψη λοιπόν 
στο κέντρο της πόλης, γεύμα σε ντόπιο 
ψαροφαγείο αυτοεξυπηρετήσεως (πολύ 
προσεγμένο) και μετά... μπόρα!!! Πάνω 
στον καταποντισμό τηλεφωνάει και ο 
«άνθρωπός μας», ο οδηγός βουνού, με 
τον οποίο είχαμε συνενοηθεί από την Ελ-
λάδα για τις πορείες στα βουνά αλλά 
μάς είχε βοηθήσει και σε διάφορα άλλα 
οργανωτικά ζητήματα, να μάς αναγγεί-
λει ότι να ξεχάσουμε το βουνό αύριο για-
τί ο καιρός θα είναι χάλια και φυσικά δεν 
παίζουν με τα βράχια των Άλπεων στα 
3000 μέτρα! Τόσο είναι βλέπετε το ύψος 
του Dachstein (Ντάχσταϊν= Πέτρα- στέ-
γη). Εκτός αυτού, πρέπει να σημειωθεί 
ότι για να φτάσει κανείς στην κορυφή, 
οφείλει να διασχίσει ένα παγετώνα και 
εν συνεχεία να ανεβεί απόκρημνα βρά-
χια, τα οποία μόνο από την ανατολική 
τους πλευρά είναι προσπελάσιμα χω-
ρίς αναρρίχηση. 

Πάλι στα αυτοκίνητα, πάμε να βρού-
μα τα καταλύμματά μας, περί τις 2 ώρες 
από το Ζάλτσμπουργκ και ο καιρός μάς 
δουλεύει κανονικά.  Βγάζει ήλιο, ένα πολύ 
γλυκό σούρουπο και μετά πάλι βροχή.  
Άντε, βρίσκουμε και το ξενοδοχείο μας, 

χτισμένο από ξύλο σε γραφικό, ντόπιο 
στυλ, οικογενειακή επιχείρηση, 

άριστο από πάσης από-
ψεως, μάς υποδέχονται 

και με ένα σναπς. Το 
μέρος λέγεται Ραμ-

σά ο υ,  σ το υ ς 
νότιους πρό -

πο δ ες  το υ 
Dachstein 

κα ι  τ ο 

σκηνικό της φύσης παρουσιάζεται εντυ-
πωσιακό.  Συνεοούμαστε και για το πού 
θα δειπνήσουμε, να γνωρίσουμε και την 
αυστριακή κουζίνα, δεν πρέπει; Η ικα-
νοποίηση ξαναδιέπει την ομάδα για τα 
καλά.

Ά  ημέρα (Κυριακή, 13/7)... Οι πάντες 
έχουν έρθει στο ταξίδι διαβασμένοι. 
Αφού λοιπόν ο καιρός είναι απαγορευ-
τικός για αλπινισμό, αποφασίζουμε να 
δούμε το παγοσπήλαιο, στους βορειο-
ανατολικούς πρόποδες του Dachstein. 
Προηγείται βεβαίως το πρωινό που σε 
αυτά τα μέρη είναι κανονική ιεροτελεστία.  
Στην επαρχία δε, απαρτίζεται  φυσικά και 
από αγνά, ντόπια προϊόντα και έτσι, οι 
γευστικοί πειρασμοί του τραπεζιού, κά-
μπτουν... κάθε αντίσταση. Ξεκινάμε την 
εκδρομή  μας και ο δρόμος μάς περνά-
ει από κατάφυτα δάση και ένα γεφύρι 
του ποταμού Traun (Τράουν).  Φτάνου-
νε στην αφετηρία ενός εντυπωσιακού, 
απότομου τελεφερίκ. Ανεβαίνουμε και 
ακολουθούμε κανά τέταρτο το μονοπά-
τι που οδηγεί στην είσοδο του σπηλαίου, 
από όπου απολαμβάνουμε και θαυμά-
σια θέα προς τη λίμνη Halstaettersee.  
Η ξενάγηση είναι εμπεριστατωμένη αν 
και η αγγλική έκδοση εμφανώς πιο σύ-
ντομη της γερμανικής, ενώ το σπήλαιο 
μάλλον θα έλεγε κανείς ότι έχει υπερεκτι-
μηθεί αν δεν έβλεπε τα «γλυπτά» από 
πάγο, των οποίων οι μορφές είναι 
όντως εντυπωσιακές.   

Την ομάδα πάντως ένα 
φαίνεται να την απασχο-
λεί περισσότερο: Που 
δεν περπατάμε σε τέ-
τοιες κατάφυτες πλα-
γιές αλλά ο καιρός, 
που μέχρι εκείνη 
την ώρα ήταν 
απλά συννε-
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φιασμένος αρχίζει να... ρίχνει πάλι, οπό-
τε η παρηγοριά είναι και πάλι τουριστική.  
Η κωμόπολη Bad Ischl, πάλαι ποτέ αυτο-
κρατορικό θέρετρο παραμένει αξιοθέα-
το λόγω της αρχιτεκτονικής του αλλά και 
ενός από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία 
της χώρας.  Δίδεται έτσι απάντηση και 
στο ερώτημα κάποιων, πότε θα ερχόμα-
σταν σε επαφή με τη φημισμένη, αυστρι-
ακή ζαχαροπλαστική.

Β΄ημέρα (Δευτέρα, 14/7)... Η ανάγκη να 
περπατήσουμε έχει γίνει πλέον «επιτακτι-
κή».  Καλή η προηγούμενη ημέρα αλλά 
παραήμασταν μέσα σε αυτοκίνητα.  Σε 
τελική ανάλυση είμαστε φυσιολάτρες!  
Ξεκινάμε λοιπόν από το ξενοδοχείο και 
μπαίνουμε σε ένα ανηφορικό μονοπάτι, 
αγνοώντας τα βαρειά σύννεφα που και 
πάλι έχουν μαζευτεί.  Ας προχωρήσουμε 
λέμε και όσο πάει.  Πράγματι το μονοπάτι 
είναι φαρδύ, δύσκολα χανόταν, ενώ το το-
πίο παρά τα χαμηλά έλατα που το συνέ-
θεταν αρκετά θελκτικό.  Στην πορεία έρχε-
ται και πάλι το τηλέφωνο του «ανθρώπου 
μας», του Peter Caesar που μάς πληρο-
φορεί ότι οι προβλέψεις του καιρού παρα-
μένουν σκαιές και έτσι το ραντεβού μας 
θα οριστεί πλέον οριστικά για την Τετάρ-
τη, μέρα που δεν θα έβρεχε, για τη δεύτε-

ρη πορεία που είχαμε σχεδιάσει.  Εντω-
μεταξύ, για του λόγου το αληθές βρέχει 
κανονικότατα και λίγο πιο πάνω (είχαμε 
περπατήσει γύρω στοις 2 1/2 ώρες) ρί-
χνει πια καταιγίδα. Αποφασίζουμε λοι-
πόν σαν φρόνιμα σκεπτόμενοι ορειβά-
τες να επιστρέψουμε, αφού δεν βλέπαμε 
παρά τη μύτη μας.  Ένα πεντάλεπτο αρ-
γότερα, καθώς επιστρέφουμε το βουνό 
λέει να μάς περιγελάσει μιας και ο και-
ρός ανοίγει λίγο και βλέπουμε ότι το κα-
ταφύγιο απείχε λιγότερο από 100 μ. από 
εκεί που είχαμε φτάσει.  Ας είναι. Η ημέρα 
συνεχίζεται με δραστηριότητες χαλαρώ-
σεως, όπως κολύμπι στην κλειστή πισί-
να του χωριού.  Καλή εναλλακτική λύση 
για ένα απόγευμα, καθώς προσφέρε-
ται δωρεάν (!) στους τουρίστες, μαζί με 
διάφορα άλλα, ώστε να γίνει η περιοχή 
δελεαστική.  

Γ΄ ημέρα (Τρίτη, 15/7)... Ημέρα περι-
ηγήσεως και αλλαγής καταλύμματος.  
Αφού το όνειρο του να ανεβούμε το 
πραγματικά αλπινιστικό Dachstein έχει 
κάνει φτερά, τουλάχιστον χρησιμοποι-
ούμε το νότιο τελεφερίκ του που οδηγεί 
εκεί από όπου θα ξεκινούσε η συγκεκρι-
μένη απόπειρα.  Φτάνουμε στον παγε-
τώνα, όπου επικρατεί ομίχλη, δυνατός 
αέρας και θερμοκρασία γύρω στους 
Ο°.  Επισκεπτόμεθα ένα, τεχνητό αυτή τη 
φορά, παγοσπήλαιο- ας πούμε τουρι-
στική αττραξιόν- και καθώς επιστρέφου-
με, γεννιέται ένα σχέδιο μίνι παρακάμ-
ψεως.  Το τελεφερίκ όχι μόνο κόβει την 
ανάσα αλλά «κρέμεται» και πάνω από 
ένα μονοπάτι 45΄ που φτάνει έως ένα κα-
ταφύγιο, τη Suedwandhuette που ση-
μαίνει καταφύγιο της νότιας πλαγιάς.  
Με άλλα λόγια, από εδώ ξεκινούν οι 
αναρριχητές για μιά πάρα πολύ δύσκο-
λη, φημισμένη διαδρομή, να σκαρφα-
λώσουν τη νότια πλαγιά του Dachstein.  
Πράγματι εξελίσσεται σε πολύ συμπα-
θητικό περίπατο, με εξαιρετική θέα στη 
γύρω περιοχή, πλούσια βλάστηση θά-

μνων και λουλουδιών και φυσικά... από-
λαυση της ατμόσφαιρας και της κουζί-
νας του καταφυγίου.  Εγκαταλείποντας 
παντελώς πλέον την περιοχή, καυτευθυ-
νόμαστε καταρχήν σε μία κωμόπολη, το 
St Johann im Pongau, για να δούμε και 
έναν  πολύ γνωστό, γοτθικό ναό.  Μιας 
και είμαστε στην Κεντρική Ευρώπη. Εν 
συνεχεία, η διαδρομή αληθινός παρά-
δεισος.  Ένας στενός σχετικά δρόμος, 
φιδωτός, ελίσσεται για πολλή ώρα, δί-
πλα σε ένα ρυάκι και «βουτηγμένος» στο 
απόλυτο πράσινο.  Σε σημείο που κιν-
δυνεύει το μάτι να το βαρεθεί.  Δύσκολα 
όμως χορταίνονται αυτά! Καταλήγουμε 
στο Hallstatt, δίπλα στη λίμνη που αγα-
ναντεύαμε από ψηλά, από τα σπήλαια 
την Κυριακή. Η πόλη βρίσκεται κάτω από 
ένα αλατωρυχείο που λειτουργούσε ήδη 
τα ρωμαϊκά χρόνια, είναι χτισμένη αμφι-
θεατρικά, με πολύ χαρακτηριστική αρχι-
τεκτονική.  Κουκλίστικη θα τολμούσε να 
πει κανείς.  Για κάποιους από την ομάδα, 
η κορυφαία, τουριστικά,  στιγμή του τα-
ξιδιού!  Έχει γλυκάνει και ο καιρός από 
το μεσημέρι, είναι και η προσμονή της 
πορείας την επομένη, οπότε έχει φτιάξει 
ακόμη περισσότερο η διάθεσή μας.  Το 
σημερινό μας ξενοδοχείο, ε τι να πει κα-
νείς; Σε ένα ξέφωτο, στη μέση ενός δά-
σους, σε ξύλινο παραδοσιακό στυλ, με 
ατελείωτους χώρους, περισσή πολυτέ-
λεια και πάει λέγοντας. 

Δ́  ημέρα (Τετάρτη, 16/7)...  Επιτέλους 
ωραία, καλοκαιρινή ημέρα, επιτέλους 
περπάτημα «απαιτήσεων».  Γνωρίζου-
με τον   Peter Caesar από κοντά.  Ψη-
λός, αδύνατος, μυώδης, με μακρύ μαλλί, 
ένας... εραστής της δουλειάς του.  Οδη-
γός ορειβασίας, αναρριχήσεως, ποδη-
λάτου βουνού, rafting, προϊστάμενος 
της ομάδας ορεινής διάσωσης της πε-
ριοχής κλπ.  Αποστολές κάθε χρόνο με 
αυστριακές ομάδες στο Κιλιμάντζαρο, 
κάθε φθινόπωρο στο Yukon River του 
Καναδά, άπειρες αναβάσεις στο Λευκό 

Όρος, στο παρολίγο η πορεία του προς 
το Νότιο Πόλο να στεφθεί με επιτυχία 
κ.ο.κ.  Πάνω από όλα όμως ένας πολύ 
απλός, φιλικός άνθρωπος με «ανοιχτά 
αυτιά», να μάς προσφέρει αυτό που τού 
ζητάμε.

Διασχίζουμε λοιπόν το δυτικό τμήμα 
των Νεκρών Ορεών που μόνο τέτοια δεν 
είναι, προφανώς έχουν πάρει το όνομά 
τους από το ανατολικό τους τμήμα.  Εμείς 
μπαίνουμε καταρχή  σε ένα δάσος, τού 
οποίου το μονοπάτι είναι μέρος του Ε4, το 
οποίο με τη σειρά του απαντάται σε πλεί-
στα όσα ελληνικά βουνά! Εν συνεχεία, το 
μάτι αγαλλιάζει από το όργιο του χορτα-
ριού και των αγριολούλουδων στα ορο-
πέδια, στα οποία φυσικά βόσκουν μο-
σχάρια και αγελάδες.  Μετά από 4 ώρες 
φτάνουμε στο καταφύγιο, δροσιζόμαστε 
με τα τοπικά αναψυκτικά και εξυπακούε-
ται ότι δεχόμαστε την πρόταση για παρά-
καμψη της τάξεως των 2 ωρών περίπου 
(συνολικά) για να ανεβούμε στην απένα-
ντι κορυφή.  Πραγματικά άξιζε τον κόπο.  
Μπορεί η „Redender Stein“, η «Ομιλού-
σα Πέτρα» να έχει υψόμετρο μόνο 1902 
μ. αλλά η θέα είναι συγκλονιστική.  Θα 
έλεγε κανείς ότι μπορεί να θαυμάσει τη 
μισή Αυστρία.  Μεταξύ άλλων, μάς χαι-

Πάνες διασχίζουν δύσκολο μονοπάτι Αλπικά λιβάδια της Αυστρίας
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ρετάει και το Ντάχσταϊν πικραίνοντάς μας 
λίγο αλλά είπαμε: Τα βουνά δεν φεύγουν, 
καλά να είμαστε και όλα πραγματοποιού-
νται στο μέλλον.  Χαρίζουμε στον Peter 
εκεί, στην κορυφή, το μπλουζάκι του συλ-
λόγου για να μάς θυμάται, βγάζουμε τις 
απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες 
και κατηφορίζουμε ξανά προς το καταφύ-
γιο.  Μία σουπίτσα στο μπαλκόνι είναι ό,τι 
πρέπει για να στηλωθούμε και μετά αρ-
χίζει... το τρέξιμο.  Η πορεία είναι από τη 
φύση της μεγάλη και έτσι ο αρχηγός μάς 
τραβάει σε ένα ζόρικο ρυθμό όσο έχου-
με να καλύψουμε επίπεδο έδαφος.  Στην 
αρχή ο ήλιος μάς χτυπάει λιγάκι από το 
πλάι, μετά κάποια βράχια μάς χαρίζουν 
την πολυπόθητη σκιά και παίρνουμε θάρ-
ρος.  Σε λίγο, στο τέλος του επίπεδου κομ-
ματιού, έρχεται η αποκάλυψη!  Στεκόμα-
στε σε ένα φυσικό πλατύσκαλο και στα 
πόδια μας απλώνεται το Grundlsee, μία 
από τις ομορφότερες λίμνες της περιο-
χής και τερματισμός της πορείας μας.  Η 
ομορφιά της εικόνας ειλικρινά δεν περι-
γράφεται με λόγια, είναι από αυτές τις δό-
σεις ευτυχίας που η ορειβασία σού δίνει 
απλόχερα.  Έχεις την εντύπωση ότι ανοί-

γεται για μιά στιγμή μέσα σου ένας άλλος 
κόσμος, αυτός που σε πείθει ότι η ζωή εί-
ναι ωραία.  Υπερβολικά λόγια ενός ρομα-
ντικού ίσως.  Όμως για τον καθένα μας ο 
κόσμος είναι μάλλον ό,τι αντιλαμβάνεται 
και εμείς θεωρούμε σκόπιμο να αφηγη-
θούμε όσα ζήσαμε στο ταξίδι αυθόρμη-
τα, χωρίς περιορισμούς.  

Τώρα βέβαια αυτή η περίφημη κατάβα-
ση και απότομη είναι και μπόλικο χαλίκι 
(την περίφημη σάρα) έχει και για κάποιον 
που περπατάει ήδη όλη την ημέρα είναι 
μία... καλούτσικη πρόκληση.  Θα μπορού-
σε να πει κανείς ότι φτάσαμε κάτω εξου-
θενωμένοι.  Αυτό όμως ήταν που μάς εν-
θουσίαζε καθώς σκεφτόμασταν όλη τη 
μέρα αναδρομικά στο βραδυνό τραπέ-
ζι, όλοι μαζί, με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί 
(αρίστης ποιότητος) ο καθένας.  Ήμασταν 
βουτηγμένοι στην αφέλεια ότι μπορούσα-
με να κατακτήσουμε στον κόσμο.  Κοιμη-
θήκαμε φυσικά σαν πουλάκια.   

Ε΄ ημέρα (Πέμπτη, 17/7)... Δεν ήταν μόνο 
η κούραση της προηγούμενης, ήταν και 
ο καιρός που το γύρισε πάλι σε επανα-
λαμβανόμενες βροχές που κατέστησαν τη 
μέρα ακατάλληλη για... πολλά πολλά.  Αλ-

λάξαμε και πάλι κατάλυμμα, φτάνοντας 
στην παραλίμνια πόλη του Gmunden 
(Γκμούντεν) και αφιερωθήκαμε σε βόλ-
τες γνωριμίας με αυτό το αγαπημένο θέ-
ρετρο των Αυστριακών, όπως και με ένα 
μεσαιωνικό παλάτι της πόλης, το Schloss 
Ort.  Στο δείπνο όμως το κέφι όχι μόνο 
δεν έλειψε αλλά μία ιδιαιτέρως ιλαρή δι-
άθεση είχε καταλάβει την ομάδα, από-
δειξη της γενικότερης συνοχής μας εκεί-
νες τις μέρες.

Στ΄ ημέρα (Παρασκευή, 18/7)...  Τελευ-
ταία ημέρα προγράμματος, με σκοπό να 
δούμε τις μεγαλύτερες λίμνες της περιο-
χής.  Πρώτα όμως, μία ορειβατική ομάδα 
δεν μπορεί να παραλείψει την ανανέω-
ση του εξοπλισμού της, ειδικά αν πετύ-
χει κανένα κατάστημα με ενδιαφέρουσες 
τιμές.  Μία σύσταση λοιπόν του Peter 
Caesar απέβη άκρως γαργαλιστική για 
κάποιους, ήταν άλλωστε και σε ένα χω-
ριό πάνω στη διαδρομή  της περιηγήσε-
ώς μας.  Ικανοποιημένοι λοιπόν για τα 
νέα μας αποκτήματα, γνωρίσαμε τις λί-
μνες Attersee, Mondsee (=Μόντζέε, φεγ-

γαρόλιμνη) και Wolfgangsee.  Στις δύο 
τελευταίες επισκεφθήκαμε και τις κωμοπό-
λεις Mondsee και St. Wolfgang αντίστοιχα 
που η καθεμιά έχει τη δική της αρχιτεκτονι-
κή. Στο St. Wolfgang (= Άγιος Βόλφγκανγκ) 
κάναμε και τη βαρκάδα μας και επισκε-
φθήκαμε τον εκεί ναό, ο οποίος φιλοξενεί 
ένα από τα ωραιότερα τέμπλα της κεντρι-
κής Ευρώπης.  Οι φωτογραφικές μηχανές 
δεν παραπονέθηκαν ούτε αυτή, την τελευ-
ταία μας ημέρα στην Αυστρία.  

Έτσι, το άλλο πρωί, μάς βρήκε στο δρό-
μο της επιστροφής, με συναισθήματα 
ικανοποίησης και μία, έστω αόριστη υπό-
σχεση.  Να το ξανακάνουμε! 

Ιάσων Α. Πετρουτσάς                  

Τα μονοπάτια στην Αυστρία είναι καθαρά και ευδιάκριτα

Οι Πάνες στην κορφή
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ΚΙΣΣΑΒΟΣ

Η πρόγνωση καιρού για το δι-
ήμερο 25-26/10/2008 έδειχνε 
βροχή. Δεν έπεσε έξω. Ευτυ-

χώς, όμως, 47 άτομα την αψηφήσαμε και 
επισκεφθήκαμε τον Κίσσαβο (Όσσα), ένα 
από τα πιο ξακουστά βουνά της Θεσσαλί-
ας. Με υψόμετρο 1.978 μέτρων, φαντάζει 
πολύ μικρός μπροστά στον γείτονά του 
Όλυμπο. Πόση ομορφιά όμως κρύβει... 
Η διαδρομή μετά από το χωριό Συκού-
ριο αρχίζει να ξεδιπλώνεται μπροστά σου 
ντυμένη με τα χρώματα του φθινοπώρου. 
Τα δάση πλατύφυλλων, λίγο πριν το χει-
μώνα, θαρρείς πως θέλουν απλόχερα να 
προσφέρουν στιγμές μοναδικές σε εκεί-
νους που έχουν τα μάτια και την ψυχή να 
τις γευτούν.

Λίγο έξω από το χωριό Σπηλιά, η πεζο-
πορία αρχίζει. Ο καιρός υγρός, μουντός, 
χωρίς όμως βροχή. Η διαδρομή μέχρι το 
καταφύγιο εύκολη. Διασχίζουμε, σε αρκε-
τά σημεία, κάθετα, τον καινούργιο ασφαλ-
τόδρομο που ενώνει τη Σπηλιά με το κα-
ταφύγιο του Ε.Ο.Σ. 
Λάρισας. Ένας δρόμος 
που κατασκευάστηκε 
για να βοηθήσει στη 
δημιουργία χιονοδρο-
μικού κέντρου στο 
βουνό. Σε μια χώρα 
που οι επιστήμονες 
προβλέπουν ότι σε 
λίγα χρόνια θα σπα-
νίζει η βροχή, φαίνε-
ται ότι θα μπορούν να 
συντηρηθούν μερικές 
δεκάδες χιονοδρομι-
κών  κέντρων... Περι-
βάλλον και ανάπτυξη 

συγκρούονται για άλλη μια φορά. 
Από το πολύ όμορφο καταφύγιο και τα 

1.520 μέτρα (όχι 1.604 όπως αναγράφε-
ται στην είσοδό του), το μονοπάτι οδηγεί 
στην κορυφή Προφήτης Ηλίας. Παρά την 
ομίχλη και το αγιάζι, 24 από εμάς προτι-
μήσαμε  την πεζοπορία από τη θαλπωρή 
του τζακιού. Το υπόγειο εκκλησάκι όαση 
ζεστασιάς για όλους μας. Η καμπάνα από 
πάνω του σημαίνει την άφιξή μας. Μερικές 
φωτογραφίες, λίγες ανάσες και η επιστρο-
φή αρχίζει. Το βραδινό γλέντι θα κρατήσει 
όσο το επιτρέπει η γεννήτρια. Ο Αντώνης, 
μάγειρας από τους λίγους και μέλος του 
συνδέσμου μας, καταφέρνει -μαζί με το 
επιτελείο του- να κερδίσει ξανά τα στομά-
χια μας. Ο Σταύρος, επί της μουσικής και 
οι υπόλοιποι στο χορό. Η Κυριακή θα έχει 
μόνο κατάβαση.

Ξημερώνει μια μέρα βροχερή. 26 άτο-
μα αποφασίζουμε να πεζοπορήσουμε και 
«ό,τι ήθελε προκύψει»... Η αρχή σε δα-
σικό δρόμο. Τελικός προορισμός μας το 

παραθαλάσσιο χωριό 
Στόμιο. Μετά από μια 
ώρα πορείας, συναντά-
με το δασολόγο κ. Ρίζο 
Αγγελακόπουλο, φίλο 
του συνδέσμου μας 
που θα μας ξεναγήσει 
στο δάσος. Οδηγώντας 
μας μέσα από μονοπά-
τια και κάνοντας κάθε 
τόσο στάσεις, μας μι-
λάει για το βουνό που 
αγαπάει. Το πυκνό δά-
σος από οξιές που μας 
περιβάλλει, σίγουρα 
είναι ένα από τα ομορ-

φότερα στην Ελλάδα. Μαζί με φράξους, 
λάρικες, κουμαριές, πλατάνια και πολλά 
άλλα είδη βλάστησης, δημιουργούν μια 
χρωματική ποικιλία, τέτοια, που μας κά-
νει να ξεχνάμε τη βροχή που συνεχίζει να 
πέφτει αδιάκοπα. Θαυμάζουμε τα καταρ-
ρακτάκια και τους νερόλακκους που γε-
μίζουν με φρέσκο νερό. Τα λιγοστά μου-
λάρια που έχουν απομείνει στο βουνό και 
συναντάμε εδώ κι’ εκεί χρησιμοποιούνται 
στην περιορισμένη, σήμερα, υλοτομία και 
οι ιδιοκτήτες τους επιδοτούνται γιατί, σε 
αντίθεση με τα σύγχρονα μηχανήματα 
μεταφοράς ξυλείας, τα μουλάρια δεν προ-
καλούν πληγές στο βουνό και το δάσος.  

Βρισκόμαστε σε έναν τόπο που είχε 
πάντα στρατηγική σημασία. Οι Πέρσες 
του Ξέρξη, κατέβηκαν στη Θεσσαλία από 
τις ανατολικές του πλαγιές. Ο Μέγας 
Αλέξανδρος, κατά την εκστρατεία του 
εναντίον της υπόλοιπης Ελλάδας, πέρα-
σε μέσα από τα πυκνά δάση μεταξύ της 
θάλασσας και των ανατολικών πλαγιών 

του, δηλαδή από τη σημερινή Καρίτσα 
και το Κόκκινο Νερό. Το κακό, στις μέ-
ρες μας, είναι ότι ότι με την πλούσια 
πανίδα του προσελκύει πάρα πολλούς 
κυνηγούς. Το καλό, τη συγκεκριμένη 
ημέρα, είναι ότι η κακοκαιρία έσωσε 
εμάς και κάμποσους λαγούς από ανε-
πιθύμητα συναπαντήματα. Ξεχνάς όλα 
τα δυσάρεστα, όμως, όταν μετά το τέ-
λος μιας πεντάωρης πορείας, βουτάς 
στα δροσερά νερά της θάλασσας. Άλ-
λωστε, ο βρεγμένος γιατί να φοβηθεί 
το νερό. Μετά το μπάνιο, φαγητό και 
κουβεντούλα  παρά θιν’αλός, σε ταβέρ-
να του χωριού.. Λίγο πιο πάνω βρίσκο-
νται οι εκβολές του Πηνειού. Η περιοχή 
έχει ενταχθεί στο δίκτυο “Natura 2000”. 
Ίσως έτσι σωθεί από την “αναπτυξιακή” 
μανία του νεοέλληνα.

Γυρίζουμε για άλλη μια φορά στην 
Αθήνα. Η υπόσχεση μεταξύ μας είναι 
μία. Θα ξαναβρεθούμε σε ένα μήνα στον 
Ταϋγετο. Και ας βρέχει...

Σπύρος Κουκουβάος
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο.Φ.Ο.Ε.Σ.Ε 

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και μέχρι τον Γενάρη, το έμπειρο μέλος μας Αλέξανδρος Χέ-
ντον και έφορος περιβάλλοντος και ορειβασίας της ΟΦΟΕΣΕ, σε συνεργασία με  εξέχουσες προσω-
πικότητες της ελληνικής ορειβασίας και των φυσιολατρικών σωματείων, διοργανώνει σεμινάρια που 
έχουν ως σκοπό την πλήρη και εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται, προκειμένου ένας πεζοπόρος-
ορειβάτης να κινείται με ασφάλεια στο πεδίο του βουνού. Τα σεμινάρια χωρίζονται στα θεωρητικά 
και στα πρακτικά μαθήματα. Στο θεωρητικό κομμάτι των μαθημάτων γίνεται αναφορά σε θέματα 
που αφορούν την ιστορία της διεθνούς και ελληνικής ορειβασίας, σε θέματα προσανατολισμού και 
γνώσεις ‘gps’, ιατρικά θέματα , καθώς και γνώσεις μετεωρολογίας. Για ότι αφορά το πρακτικό σκέλος 
των σεμιναρίων, θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα ορειβατικών εκδρομών σε ελληνικά βουνά.           

ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ολοένα και περισσότερος κόσμος έρχεται στις εκδρομές της ορειβατικής ομάδας νέων του Πάνα 
και έτσι τα πούλμαν γεμίζουν από νέα πρόσωπα με αγάπη και σεβασμό για τη φύση. Ευχόμαστε 
στους αρχηγούς της ομάδας νέων καλές και ασφαλείς αναβάσεις. Με γνώμονα πάντα την πειθαρ-
χία, την ομαδικότητα και την καλή διάθεση, ο Πάνας ανακαλύπτει ολοένα και περισσότερα ορεινά 
τοπία της Ελληνικής υπαίθρου.

> ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ
ΝΕΑ ΜΕΛΗ

•Αργυροπούλου Βαρβάρα
•Δουδούνης Δημήτριος
•Δουδούνη Αικατερίνη
•Πατέρας Νικόλαος
•Στάγια Ευθυμία
•Τσουλούκας Νικόλαος
•Τσουλούκα Ευαγγελία 
•Ζεϊμπέκου Ελένη 
•Λουκρέζης Μιχάλης
•Κλαουδάτου Αναστασία
•Σοφούλη Ελένη

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

•ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Καραδήμα Μαρία – 50€
Κοτσίρης Γιώργος – 50€
Πετρουτσάς Απόστολος – 100 €
Βερούχης Ιωάννης – 100€
Κασιώλας Ευθύμιος – 100€
Λάππα Δέσποινα – 150€
Φιλλίπου Κωνσταντίνος – 100€
Σισμάνη Ειρήνη – 50€
 ΓΡΑΦΕΙΑ 
Σπυρούδης Θεόδωρος – 50€
Ιωαννίδου Ευαγγελία- 28€
 

•Στεφανουδάκη Ευδοξία
•Τσιρδήμος Σταύρος
•Τσιρδήμου Χριστίνα
•Κοτσίδης Νικόλαος 
•Καραχάλιος Ανδρέας
•Σούση Αθηνά
•Μπουγιούρη Παναγιώτα
•Ψυρροπούλου Μάρα

•ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΚΤΗΜΑΤΟΣ 
Βερούχης Ιωάννης 125€
 
•ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
Λουκοπούλου Ιωάννα – 20€
Φειδά Τασία – 20€
Δουδούμης Δημήτριος – 50€
Μπαβέας Τάκης 
Μεσκούρη Αναστασία – 50€
Κασιώλα Πόπη – 260€
Ιωαννίδου Ευαγγελία – 100€

ΟΙ ΠΑΝΕΣ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ!

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, τα αγαπημένα μας μέλη Δέσποινα και Γιώργος επισημοποί-
ησαν την αγάπη τους περνώντας τα σκαλιά της εκκλησίας και ταυτόχρονα έφεραν στη ζωή 
μια πανέμορφη κορούλα! Παιδιά ,να ζήσετε ευτυχισμένοι και να χαίρεστε την κόρη σας!
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ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΦΗΒΟ 99 ΕΤΩΝ  !!!

Κάποτε οι Έλληνες πίστευαν 
πως στα βουνά και συγκε-
κριμένα στον Όλυμπο ήταν 

οι κατοικίες των θεών και αλήθεια 
πόσο τους ζήλευαν! Αλλά και ποιος 
άλλωστε δεν θα ζήλευε μια κατοι-
κία πιο ψηλά και από τα σύννεφα, 
με τον κόσμο όλο στα πόδια του και 
τον ορίζοντα να μην έχει ούτε αρχή 
ούτε τέλος; Όμως αυτό που για τους 
Αρχαίους Έλληνες ήταν ένα άπιαστο 
όνειρο, για κάποιους άλλους αργότε-
ρα(σίγουρα όχι πολλούς) έγινε πραγ-
ματικότητα.

  Βέβαια δεν ξέρω αν ένιωσαν θεοί, 
αλλά σίγουρα η θέα, το τοπίο και γε-
νικά το δέος από το μεγαλείο της φύ-
σης κάποιους τους κράτησε για πάντα 
κοντά της

  Πριν λίγες μέρες μια ομάδα του 
Συνδέσμου του Πάνα με επικεφαλής 
τον πρόεδρο κ. Απόστολο Πετρουτσά, 
επισκεφθήκαμε έναν τέτοιον άνθρω-
πο, τον Δημήτρη Μαργαρίτη ή φιλικά 
Μήτσο, που όπως και τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας έτυχε να γνωρίσω 
και εγώ κάποτε και γι’αυτό θεωρώ τον 
εαυτό μου πολύ τυχερό, όχι απλά για-
τί ήταν η αιτία να μπω και εγώ σε αυτό 
τον ωραίο κόσμο των φυσιολατρών, 
τους Πάνες, αλλά και ειδικότερα γιατί 
είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να 
εμπνευστώ(όπως και πολλοί άλλοι) 
από αυτό τον σπάνιο άνθρωπο, που σε 
όλη του τη ζωή αποτελούσε και ακόμη 

αποτελεί πηγή ιδεών, πάντα πρωτοπό-
ρο και ποτέ αναχρονιστικό, όποια και 
αν ήταν η ηλικία του, ακόμη  και σή-
μερα που είναι 99 ετών. Θα μπορούσα 
ίσως να πω πολλά για τον χαρακτήρα 
του, το ήθος του, την ευγένειά του, 
την μόρφωση και πολλά άλλα στοι-
χεία που συνθέτουν την προσωπικό-
τητά του, αλλά νομίζω πως είναι πε-
ριττό, άλλωστε δεν ξέρω από πού να 
αρχίσω και από πού να τελειώσω, γι’ 
αυτό ας το αφήσουμε καλύτερα γιατί 
ίσως να μην μας φτάσει το περιοδικό. 
Θα ήθελα μόνο να του αφιερώσω μια 
φράση που ίσως θα ήθελαν να του την 
αφιερώσουν πολλοί και σίγουρα αξί-
ζει να την ακούσει, ακόμη και αν χρει-
άστηκε να περιμένει έναν αιώνα: ‘Σε 
ευχαριστούμε που βρέθηκες στο δρό-
μο της ζωής μας γιατί την έκανες πιο 
όμορφη’. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί 
ξέρω πως ίσως να θεωρηθώ κόλακας, 
απλά θα κλείσω με μια διαπίστωση: 
‘Ίσως στις κατοικίες των θεών να μην 
βρήκες την αιώνια ζωή, αλλά σίγουρα 
βρήκες την αιώνια νεότητα του πνεύ-
ματος και αυτό είναι πιο σημαντικό’’.        

                                                              
                                    Δέσποινα Λάππα

Φωτογραφίες παρέα με τον 
αιώνιο έφηβο, Δημήτρη 
Μαργαρίτη
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

2

1

3 4

1. Κορυφή Ζήρειας-Θέα 
προς τον Χελμό.

2. Μαίναλο-Θέα προς 
τον Πάρνωνα.

3-4 Δρακόλιμνη-
Γκαμήλα.

Στην κορυφή του Ερύμανθου.

                        

Στην Δρακόλιμνη...

Η ομάδα του Πάνα στον Κίσσαβο.
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Σχεδόν όλοι όσοι ασχολούνται 
με την ορειβασία, αλλά και όχι 
μόνο, θα έχουν ακούσει ή δια-

βάσει για τη θρυλική κατάκτηση του 
Everest από τους δύο μεγάλους ορει-
βάτες της εποχής, τον Νεοζηλανδό σερ 
Έντμουντ Χίλαρι και τον Νεπαλέζο Τέν-
ζιγκ Νοργκάι, το Μάιο του 1953. Μήπως 
όμως υπάρχει κάτι, εκεί στις παγωμένες 
πλαγιές του μυθικού γίγαντα, το οποίο 
δεν γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα;

Η ανάβαση των δύο ορειβατών το 
1953 έγινε από τη νότια κόψη του βου-
νού. Όμως, σχεδόν 30 χρόνια νωρίτερα, 
το 1924, μια Βρετανική αποστολή με 
ακόμα λιγότερα μέσα αλλά με πάθος για 
την κατάκτηση της κορυφής, επιχείρη-
σε ανάβαση από τη βόρεια και δύσκολη 
πλευρά του βουνού. Τι έγινε άραγε τότε; 
Κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή του 

Έβερεστ;
Ο λόγος γίνεται για τα ‘φαντάσματα’ 

του Έβερεστ, τον Τζορτζ Μάλορι και τον 
Άντριου Ιρβάιν, που εξαφανίστηκαν κατά 
τη διάρκεια της τελικής προσπάθειας για 
την κορφή, αφού είχαν φύγει από την 
προωθημένη και τελευταία κατασκήνω-
ση, λίγες εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα 
από τη στέγη του κόσμου. Τα ερωτημα-
τικά μένουν ακόμα και σήμερα αναπά-
ντητα, καθώς το 1999 μια εξερευνητική 
αποστολή, ανέβηκε στο Έβερεστ, ακο-
λουθώντας τα ‘χνάρια’ της πρωτοπόρας 
εκείνης Βρετανικής αποστολής. Ομάδα 
της αποστολής, ορειβατώντας στα ση-
μεία εξαφάνισης των αλπινιστών Μά-
λορι και Ιρβάιν, βρήκαν κάτι συναρπα-
στικό και συνάμα τρομακτικό: Το πτώμα 
του Μάλορι κείτονταν σχεδόν ανέπαφο, 
κοντά στα 8500 μέτρα, ντυμένο με τον 

ρουχισμό της εποχής, με σχοινιά περιτρι-
γυρισμένο και με το σώμα μπρούμυτα. 
Ήταν κάτι συγκλονιστικό.

Παρ’ όλα όμως τα ευρήματα, τα ερω-
τήματα για την έκβαση της τελικής προ-
σπάθειας εκείνης της μέρας, παραμένουν 
αναπάντητα, καθώς η φωτογραφική μη-
χανή που βρέθηκε λίγα μέτρα μακρύτερα 
από το πτώμα του Μάλορι, δεν πιστο-

ποιεί κάτι συγκεκριμένο, αν δηλαδή εί-
χαν ανέβει στην κορυφή και επέστρεφαν 
ή στο σημείο ήταν κατά τη διάρκεια της 
ανάβασης.

Το Έβερεστ λοιπόν κρατά καλά τα μυ-
στικά της 8ης Ιουνίου του 1924…

B.K.

Ο Μάλορι με φόντο 
τη βόρεια πλευρά του 
Έβερεστ

Οι μπότες του Μάλορι που εντόπισε η ερευνητική αποστολή του ‘99 

Ο φωτογράφος Νόελ απαθανάτισε τους Μάλορι και Ιρβάιν, πριν την τελική 
εξόρμηση για την κορφή..

Τα μυστικά του Έβερεστ
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ
REINHOLD MESSNER 

Ίσως ο κορυφαίος αλπινιστής 
όλων των εποχών. Κατέχει στο 
ενεργητικό του τις δυσκολότε-

ρες και ψηλότερες κορφές του κό-
σμου. Γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρί-
ου του 1944, στο Νότιο Τυρόλο. Οι 
ορειβατικές του εξορμήσεις ξεκι-
νούν από τα βράχια των Τυρολέ-
ζικων βουνών, αλλά η εμμονή του 
για ψηλές κορφές τον κάνουν να 
κοιτάζει από νεαρή ηλικία τα Ιμα-
λάια.

Είναι ο ένας από τους τρεις αν-
θρώπους που κατάφεραν να ανέ-
βουν και στις 14 κορφές του πλα-
νήτη, με ύψος πάνω από τα 8000 
μέτρα, μαζί με τους Kukuzcka και 

Loretan.
Έχει ανέβει το δυσκολότερο βουνό 

του πλανήτη, το Κ2, με ύψος 8611 
μ. μόνος του, χωρίς καμία υποστή-
ριξη από κατασκηνώσεις, εφαρ-
μόζοντας την τεχνική του αλπικού 
στυλ στην ανάβασή του, που ση-
μαίνει πως ανεβαίνεις γρήγορα και 
κατεβαίνεις γρήγορα από το μεγά-
λο υψόμετρο, για να αποφύγεις 
την εμφάνιση των συμπτωμάτων 
της νόσου του βουνού. Αυτό, θε-
ωρείται ως εξαιρετικά δύσκολη και 
επικίνδυνη μέθοδος, καθώς οι δο-
κιμασίες που υφίσταται το ανθρώ-
πινο σώμα είναι τεράστιες.

Συνήθιζε στις αναβάσεις του να 

μην κουβαλά βαρύ εξοπλισμό, για 
να αναρριχάται πιο ελεύθερα. Του 
άρεσαν οι μοναχικές αναβάσεις 
στα Ιμαλάια. Γνώρισε και από κοντά 
το θάνατο του μικρού του αδερ-
φού σε μία δυσκολη ανάβαση στο 
Nanga Parbat(8125μ.),αφού χάθη-
κε μέσα στην ομίχλη.

Η σωματική του διάπλαση και η 
εξαιρετική του προσαρμοστικότη-
τα σε συνθήκες μεγάλου υψομέ-
τρου πάνε κόντρα στα ανθρώπι-
να όρια σε καταστάσεις λιγοστού 
οξυγόνου.

Αυτός και ο Peter Habeler, ήταν 
οι πρώτοι ορειβάτες που ανέβηκαν 
στο Έβερεστ χωρίς τη χρήση φια-
λών οξυγόνου και έκατσαν στην 
κορφή για αρκετή ώρα.

Σήμερα, είναι Ευρωβουλευτής, 
αλλά ταυτόχρονα συγγραφέας, 

φωτογράφος και φυσικά ορειβά-
της, καθώς συνεχίζει να σκαρφα-
λώνει σε βουνά!

Έχει γράψει περισσότερα από 
40 βιβλία, συμμετέχει σε ορειβατι-
κές εκδηλώσεις και έχει τιμηθεί από 
πολλούς οργανισμούς και ορειβα-
τικές ομοσπονδίες.

Β.Κ.

REINHOLD MESSNERAνεβαίνοντας τις ορθοπλαγιές…

Στα μέρη καταγωγής του.Το Nanga Parbat, το βουνό που ‘πήρε’ τον αδερφό του.. 
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Νοέμβριος 2008-Μάιος 2009

Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας

Αφετηρία και τέρμα των φυσιολατρικών εκδρομών μας είναι η πλατεία Κλαυθμώνος  
(στο πίσω μέρος των Αγ. Θεοδώρων).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

24/10/2008 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

                       Ώρα 19:30

18/12/2008 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΩΡΩΝ 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

                   Ώρα προσέλευσης 
20:00 μ.μ.

6/1/2009 ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ 
ΜΑΤΙ

                     Πληροφορίες στα 
γραφεία μας.

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

                           Πλούσια εδέσμα-
τα θα γεμίσουν τα 
γραφεία του Συνδέ-
σμου.

20/3/2009 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΣΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Αφετηρία και τέρμα των φυσιολατρικών εκδρομών μας είναι η πλατεία Κλαυθμώνος  
(στο πίσω μέρος των Αγ. Θεοδώρων).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
9/11/2008  ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση :8:30 π.μ

16/11/2008  ΛΟΥΤΣΑ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

23-24-25/11/2008 ΠΕΡΤΟΥΛΙ
Πληροφορίες στο γραφείο

30/11/2008  ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
7/12/2008  ΝΑΥΠΛΙΟ
Επίσκεψη στην έκθεση Καποδί-

στρια
Αναχώρηση:8:30 π.μ
Αρχηγός: Άννα Αργυροπούλου

14/12/2008 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ
Φυσιολατρική
Αναχώρηση: 8:30

21/12/2008 ΠΛΑΤΑΝΑ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30
Αρχηγός: Κατσαρός Θέμις

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
6/1/2009 ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πληροφορίες στα γραφεία

18/1/2009 ΒΙΛΛΙΑ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30

25/1/2009 ΟΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΚΑ-
ΡΑΟΥΛΙ

Φυσιολατρική –Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1/12/2009 ΚΑΜΠΙΑ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

8/2/2009 ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

15/2/2009 ΟΣΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ-
ΠΑΧΗ

Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

22/2/2009 ΑΓΙΟΣ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

ΜΑΡΤΙΟΣ
28-1-2-3/3/2009 Πληροφορίες
στα γραφεία

8/3/2009 ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

15/3/2009 ΆΤΑΛΗ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

22/3/2009 ΑΓΟΡΙΑΝΗ
Φυσιολατρική –Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

29/3/2009 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  
5/4/2009 ΚΥΡΤΩΝΗ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ

12/4/2009 ΜΟΝΗ ΑΡΜΑ
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αναχώρηση:8:30 π.μ
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Σακίδιο κορυφής 34 lt.
• Σακίδιο πορείας 55-85 lt.
• Αρβύλες ελαφριές-εύκαμπτες.
• Αντιανεμικό jacket.
• Fleece.
• Αδιάβροχο διαπνέον.
• Σκούφος.
• Κάλτσες μάλλινες ή συνθετικές (και εφε-

δρικές).
• Γάντια.
• Γυαλιά ηλίου.
• Αντιηλιακή κρέμα.
• Παγούρι.
• Εφεδρικά ρούχα-Αθλητικά παπούτσια.
• Φακός κεφαλής, χάρτης, πυξίδα, σφυρί-

χτρα.
• Φαρμακείο, προσωπικά είδη πρώτης ανά-

γκης.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Αρβύλες χειμερινές (δερμάτινες ή πλα-
στικές).

• Γάντια χονδρά αδιάβροχα.
• Γκέτες.
• Μπατόν.
• Πιολέ.
• Κραμπόν.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

• Αντίσκηνο.
• Υπνόσακκος.
• Υπόστρωμα.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

▪ 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 εκ-
δρομής. Στις πολυήμερες εκδρομές κατά τη δήλωση απαιτείται προκαταβολή. Το πρόγραμμα κάθε 
εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί από τον αρχηγό σε περίπτωση ανάγκης.

Αφετηρία και τέρμα των ορειβατικών εκδρομών είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο (Πατησίων & Βασ. Ηρακλείου).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
6/1/2009 ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗ-

ΜΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
             Πληροφορίες στα γραφεία μας.

17-18/1/2009 ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΒΑΝΑ(2109 
μ.)

                      Διανυκτέρευση στο Κεφα-
λάρι Κορινθίας, στο κα-
ταφύγιο της Ε.Ο.Φ.

                 Απαιτείται χειμερινός εξο-
π λ ι σ μ ό ς ( μ π α τ ό ν , 
πιολέ,αντιανεμικό,κλπ). 

                         Αρχηγοί: Γ.Ξενιώτης, 
Σ.Κουκουβάος.

                        Β.Δ.Μέτρια.
                    Ώρα αναχώρησης:8:00 π.μ

14-15/2/2009 ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ ΠΑΡ-
ΝΑΣΣΟΥ(2367 μ.)

              Διανυκτέρευση στο ορεινό 
καταφύγιο του Γεροντό-
βραχου.

                        Απαιτείται χειμερινός εξοπλι            
σμό(μπατόν, πιολέ, αντι-
ανεμικό κλπ).

                    Αρχηγοί:Α.Χέντον, Κ.Μάν-
δαλος.

                     Β.Δ.Μέτρια προς δύσκολη.
                    Ώρα αναχώρησης:8:00 π.μ

28-1-2/3/2009 ΒΟΥΡΙΝΟΣ ΚΟΖΑ-
ΝΗΣ(1866 μ.)

                        Πληροφορίες στα γραφεία 
μας.

                  Απαιτείται χειμερινός εξο-
πλισμός(μπατόν, πιολέ, 
αντιανεμικό, κλπ).

                 Αρχηγοί:Ι.Πετρουτσάς,Σ.Κου-
κουβάος.

                       Β.Δ.Μέτρια.
                 Ώρα αναχώρησης: 7:00 π.μ

22/3/2009 ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΕΥΒΟΙΑΣ(1417 
μ.)

                        Ανάβαση στην κορφή από 
το διάσελο Δίρφης- Ξε-
ροβουνίου.

                         Απαιτείται χειμερινός 
εξοπλισμός.

                        Β.Δ.Μέτρια.
                        Αρχηγοί:Β.Κουτσελίνης.
                  Ώρα αναχώρησης: 7:00 π.μ.

3-5/4/2009  ΚΟΖΙΑΚΑΣ(1901 μ.)
             Ανάβαση στην κορφή Αστρα-

πή.
                    Αρχηγοί:Γ.Ξενιώτης, Κ.Χρυ-

σοστόμου.
                   Β.Δ.Έυκολη προς μέτρια
                  Ώρα αναχώρησης:19:00 μ.μ

1-3/5/2009  ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ(2154 μ.) 
ΑΓΡΑΦΩΝ

                     Ανάβαση στην κορφή. Διανυ-
κτέρευση σε καταφύγιο.

              Αρχηγοί:Ν.Αναστασόπουλος, 
Τ.Αυγέρης.

                  Β.Δ.Μέτρια.
                  Ώρα αναχώρησης: 7:00 π.μ.

22-24/5/2009 ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ
                   Διαδρομές στον Αχέροντα.
                   Αρχηγός:Α.Αλαφιώτης. 
                   Β.Δ.Εύκολη
                   Ώρα αναχώρησης:19:00

5-8/6/2009 ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ
                   Πληροφορίες στα γραφεία 

μας.
                  Αρχηγοί:Θ.Τσιρδήμος,Σ.Τσιρ-

δήμος.
                  Β.Δ:Έυκολη.
                  Ώρα αναχώρησης: 8:00 π.μ.

26-28/6/2009  ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ
                   Διάσχιση του φαραγγιού. Πλη-

ροφορίες στα γραφεία 
του Συνδέσμου μας.

               Αρχηγοί:Λ.Ρόρρη, Ι.Πετρου-
τσάς.

                    Β.Δ:Μέτρια. 
                 Ώρα αναχώρησης:19:00 μ.μ.
  

Τάσος	Αυγέρης:																	6932162826
Θοδωρής	Τσιρδήμος:									6944363785
Σταύρος	Τσιρδήμος:											6945338202
Αντώνης	Αλαφιώτης:									6977242014
Ιάσων	Πετρουτσάς:												2106125459

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

Σπύρος	Κουκουβάος:									2106617551
Βαγγέλης	Κουτσελίνης:					6977539794
Αλέξανδρος	Χέντον:										6972224537
Λυγερή	Ρόρρη:																			6973492922	




