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Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου να προσέλθουν σε Τακτική Γε-
νική Συνέλευση την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 9:30 π.μ στην αίθουσα της 
Ένωσης Επαγγελματιών Λογιστών Πρωτευούσης, Κάνιγγος 27, 5ος όροφος.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:

1. Ανάδειξη Προεδρείου
2. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
3. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
4. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης με υποβολή Ισολογισμού, Απολογισμού καθώς 

και Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6 .Συζήτηση επί των πεπραγμένων, ανακοινώσεις Δ.Σ., προτάσεις μελών.
7. Έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης του Προϋπολογι-

σμού επόμενης χρήσης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύ-
νη.

8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής 

Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση 
θα διεξαχθεί σε 7 ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009, την ίδια ώρα και 
στην αυτή αίθουσα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν. Η 
υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2009 στα Γραφεία του Συνδέσμου.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2009
Ο Πρόεδρος:Απόστολος Πετρουτσάς

Η Γ.Γραμματέας:Καλλιόπη Κασιώλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη του Φ.Ο.Σ. «Ο ΠΑΝ» σε Ειδική Έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση την 17η Μαΐου 2009, ημέρα Κυριακή 
και ώρα 9:30 π.μ. στο ξενοδοχείο     

Polis Grand Hotel,  
Πατησίων 19 και Βερανζέρου 10.  

ΘΕΜΑ: ΜΟΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που θα έχουν 
καταβάλει τη συνδρομή και του τρέχοντος έτους μέχρι την 

ημέρα της Συνέλευσης.
Από αρχές Μαΐου και στο γραφείο του Συνδέσμου, θα δια-

τίθεται η εισηγητική έκθεση του Δ.Σ. για τα μέλη που επιθυ-
μούν να ενημερωθούν.

Αθήνα, 5-4-09
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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Μεστή εξελίξεων ξεδιπλώθηκε και η περίοδος από την 
έκδοση του τελευταίου μας τεύχους, του περασμέ-
νου Οκτωβρίου.  Αρνητικών εξελίξεων δυστυχώς ως 

επί το πλείστον.  Σαν να μην έφτανε η οικονομική κρίση που, όπως 
ήταν αναμενόμενο, γίνεται όλο και πιο ορατή, ήρθε και η βία να 
προστεθεί στα μέσα εκφράσεως της αβεβαιότητας των ημερών.

Βία με διάφορες μορφές:  Θάνατος εφήβου από πυροβολισμό, 
καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνον, θάνατος 
νέας γυναίκας, εγκύου μέρα μεσημέρι και επανεμφάνιση τρο-
μοκρατικών οργανώσεων.  Δύο σκέψεις μάς έρχονται εμάς στο 
μυαλό, παρατηρώντας το σκηνικό: Αφενός το κλίμα σύγχυσης 
που διακατέχει τον κόσμο.  Κραυγές αγωνίας, αίσθημα ότι είμα-
στε απροστάτευτοι, αναζήτηση στην κοινή συνείδηση εκείνων 
που ωφελούνται από τη βία και τη δυστυχία που μάς προξενεί.  
Ξέρουμε από παλιά ότι σχεδόν πάντα υπάρχει ένας κερδισμένος, 
μόνο που συνήθως φαίνεται αργότερα. 

Αφετέρου, η επιδείνωση μίας σχέσης πολύ λεπτής που ούτως 
ή άλλως είναι άρρωστη στη χώρα μας:  Η σχέση κράτους-  πολί-
τη, η οποία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από αμοιβαία έλλειψη 
εμπιστοσύνης.  Μάς κατατρέχει αυτό σαν έθνος, μάς βασανίζει 
πολύ περισσότερο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε με πρώτη ματιά.  

Διακρίνετε μόνο μαυρίλα;  Να σάς βοηθήσουμε να δείτε και 
την ιλαρή πλευρά της ζωής.  Τρία Πανόπουλα γεννήθηκαν και, 
εν κατακλείδι.... διαφαίνεται μετά από πολλά χρόνια «φως στην 
άκρη του τούνελ», η πιθανότητα αίσιας εκβάσεως των δικαστι-
κών μας περιπετειών. Να που κι ο αδικημένος δικαιώνεται, ας μην 
χάνουμε την αισιοδοξία μας.       

Από το ΔΣ   

> ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Το εξάμηνο που μας πέρασε,η ορειβατική ομάδα του Πάνα περιπλανήθηκε σε εξαιρετικής 
ομορφιάς ορεινά τοπία και ταξίδεψε σε χειμερινά θέρετρα μοναδικού φυσικού κάλλους.

Η ομάδα του Πάνα περιηγήθηκε στο Μπάνσκο της γειτονικής μας 
Βουλγαρίας,ανέβηκε στις πλαγιές των Γερανείων,έφτασε στην χιονισμένη κορφή της Ντουρντουβά-
νας κόβοντας την πίτα της και αγνάντεψε τα Περτουλιώτικα λειβάδια από την κορυφή Αστραπή του 
Κόζιακα.Για ακόμη μία φορά,το αγαπημένο Ξηροβούνι δεν μας έκανε την χάρη να το γευτούμε από 
ψηλά,λόγω της πυκνής ομίχλης και της μεγάλης ποσότητας χιονιού.

Παράλληλα,πραγματοποιήθηκαν ποικίλες  πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς επίσης και ένα 
υπέροχο αποκριάτικο πάρτυ.Ευχόμαστε για το τρέχον εξάμηνο καλές εκδρομές σε όλους και ασφα-
λείς αναβάσεις.

Καλό καλοκαίρι !!!

Η ανάβαση για την κορυφή ξεκίνη-
σε κατά τις εννέα παρά τέταρτο 
το πρωί, μετά από ένα σύντομο 

πρωινό, στον “Ξενώνα του Λεωνίδα”, στο 
χωριό Καρτέρι Κορινθίας, που πιθανότατα 
η ονομασία του να προέρχεται από το μικρό 
του μέγεθος καθώς ελάχιστα ήταν τα σπίτια 
του χωριού και πιο ελάχιστοι οι κάτοικοι, 
οπότε θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κα-
νείς καρτέρι για κανένα περαστικό....

Το σημείο αναχώρησης ήταν από την λίμνη 
Δόξα. Το τοπίο της ομίχλης, που είχε κατέβει 
πολύ χαμηλά, δημιουργούσε μια μυστηριακή 
ατμόσφαιρα αφήνοντας να φανερωθεί στα-
διακά η λίμνη με φόντο το βουνό. Έμοιαζε με 
σκηνικό από ταινία του Αγγελόπουλου ή τον 
“Άρχοντα των Δαχτυλιδιών” και περίμενε 
κανείς πως θα παρουσιαζόταν η νεράιδα της 
λίμνης. 

Η πορεία ξεκίνησε με τους καλύτερους 
οιωνούς καθώς η μέρα ήταν εκπληκτική με 
ηλιοφάνεια και καλή θερμοκρασία. Η πρώ-
τη πινακίδα που έδειχνε το μονοπάτι έγραφε  
ότι η διάρκεια της πορείας μέχρι την κορυφή 
της Ντουρντουβάνας θα ήταν μόλις τρεισή-
μισι ώρες.... 

Η διαδρομή ήταν μέσα σε πυκνό δάσος με 

πανύψηλα πευκοειδή και ελατοειδή δέντρα 
σχεδόν μέχρι το διάσελο προς την  κορυ-
φή, από όπου και ξεκινούσε το γυμνό τοπίο. 
Κάθε τόσο αναφωνίζαμε όλοι για το πόσο 
όμορφο ήταν αυτό του βουνό, καθώς μας 
αποκάλυπτε και μια έκπληξη. Ο συνδυασμός 
της χιονισμένης πλαγιάς και του δάσους πα-
ρέπεμπαν σε παραμυθένια εικόνα που λίγοι 
τυχεροί μπορούν να βιώσουν περπατώντας 
σε ένα τέτοιο σκηνικό. 

Πέρα από την ομορφιά του το βουνό 
έκρυβε και την έντονη κλίση του έτσι ανε-
βήκαμε μέχρι το διάσελο της κορυφής όπου 
και επιτέλους βρεθήκαμε σε ισόπεδο έδαφος 
αλλά με ιδιαίτερο κρύο η θερμοκρασία έφτα-
σε τους – 8οC ενώ ο αέρας ήταν πολύ δυνα-
τός!!!!! 

Η θέα από εκεί ήταν καταπληκτική, από 
τη μια η Ζήρεια και ο Χελμός και από κάτω 
η λίμνη Δόξα. Είναι ωραίο να είσαι πιο ψηλά 
από τα σύννεφα, όλα φαίνονται τόσο δια-
φορετικά και εσύ τόσο μεγάλος που όλη η 
κούραση, το κρύο και ο αέρας αποσβένουν 
μπροστά σε ένα τέτοιο τοπίο!!!!

Τελικά η ελληνική φύση κρύβει πολλές και 
ανέλπιστες εκπλήξεις.... και είμαστε τυχεροί 
που μπορούμε και τις ανακαλύπτουμε !!!

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΒΑΝΑΤης Μαρίας Τσουκάκη
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σιακό και μεγαλοπρεπές βυζαντινού τύπου 
οικοδόμημα με πέντε χρυσούς τρούλους που 
θυμίζουν τις καλές εποχές της Σόφιας, καθώς 
και ο Καθεδρικός Ναός της Σόφιας. Έκπληξη 
προκάλεσε σε μερικούς η έκθεση με πρώιμα 
έργα του Pablo Picasso, ένα εκ των οποίων 
είναι πορτρέτο του θεού Πάνα. 

Φτάσαμε στο Bansko αργά το απόγευμα 
και την επόμενη ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί 
για Ελλάδα. 

Είκοσι χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύ-
νορα επισκεφτήκαμε ένα πρώην ελληνικό 
χωριό το Μελίνικο, το οποίο είναι γνωστό 
για το ιδιαίτερο κόκκινο κρασί του. Επισκε-
φθήκαμε ένα μουσείο – οινοποιείο – σπίτι 
του οινοποιού Κορδόπουλου ο οποίος ήταν 

ελληνικής καταγωγής. Το σπίτι είχε ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για ένα 
αρχοντικό πλούσιας οικογένειας, γεγονός 
το οποίο διαφαίνεται από τις δυτικού τύπου 
τοιχογραφίες και διακοσμήσεις που διέθε-
τε καθώς και από μέγεθος και τη θέση του.  
Παρόμοιας τυπολογίας κατοικίες υπάρχουν 
στη βόρεια Ελλάδα, Καστοριά, Βέροια κ. α. 
και ανήκουν στην κατηγορία της βαλκανικής 
αρχιτεκτονικής που αναπτύχθηκε στις περιο-
χές υπό την οθωμανική αυτοκρατορία. 

Χαρακτηριστικό του σπιτιού αυτού είναι 
το τεράστιο κελάρι που απλώνεται στο βά-
θος του βράχου πάνω στο οποίο και είναι 
χτισμένο, δημιουργώντας διαδρομές που 
οδηγούν σε χώρους αποθήκευσης μεγάλων 

Λευκά Χριστούγεννα με δράση και 
χαλάρωση πέρασε ο ΠΑΝΑΣ, 
στο Bansko της Βουλγαρίας. Η 

ομάδα των 48 ατόμων, από Πάνες αλλά και 
νέους φίλους του συλλόγου, θέλησε να δο-
κιμάσει τις δυνάμεις της στο ski και την πε-
ζοπορία, εξερευνώντας το πανέμορφο τοπίο 
του όρους Pirin.

Η αναχώρηση έγινε στις 24 Δεκεμβρίου 
νωρίς το πρωί και με μικρή καθυστέρηση 
φτάσαμε στoν προορισμό μας αργά το από-
γευμα. Το μακρύ ταξίδι έδωσε τη δυνατότητα 
να γνωριστούνε τα μέλη της ομάδας, παλιά 
και νέα, δημιουργώντας ευχάριστο κλίμα και 
καλή διάθεση!!!! Για πρώτη φορά ο Πάνας 
ταξιδεύει στο εξωτερικό με τόσους συμμετέ-
χοντες γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις 
οργάνωσης του ταξιδιού και της καλής διά-
θεσης των συμμετεχόντων. 

Το πρόγραμμα ήταν ελεύθερο και ευέλι-
κτο καθώς απευθυνόταν τόσο σε εκείνους 
που ήθελαν να επιδοθούν στο ski όσο και 
σε εκείνους που ήρθαν για πεζοπορία, βόλτα 
στην πόλη, ή spa στα ξενοδοχεία. Αν και η 
θερμοκρασία ήταν αρκετά χαμηλή, στο χιο-
νοδρομικό έφτασε τους –16ο C, ενώ στην 
πόλη κυμαινόταν από –5Ο έως 3Ο C, η πα-
ραμονή μας ήταν ευχάριστη καθώς οι εσωτε-
ρικοί χώροι ήταν ιδιαίτερα ζεστοί. 

Η φύση ήταν πραγματικά υπέροχη καθώς 
οι ορεινοί όγκοι υψώνονται και περιβάλλουν, 

το Bansko, χιονισμένοι, με πανύψηλα δέντρα 
μέχρι τα 2.600μ.. Η ομίχλη, λόγω του χαμη-
λού βαρομετρικού, δεν μας επέτρεπε, παρά 
μόνο λίγες στιγμές να θαυμάσουμε τον ορει-
νό όγκο του Pirin, που αξίζει να επισκεφτού-
με ξανά για μια πεζοπορική εκδρομή στις κο-
ρυφές του, την άνοιξη ή το καλοκαίρι. 

Στις 25 Δεκεμβρίου, οι περισσότεροι από 
την ομάδα επιδόθηκαν σε χιονοδρομίες. Ση-
μαντική ήταν η βοήθεια του Γιάννη Αντωνέ-
λου, λάτρης του ski αλλά και δάσκαλος, στην 
ομάδα καθώς έδωσε τα φώτα του σε όσους 
ήθελαν να πάρουν το πρώτο βάπτισμα ή 
έστω να αναμοχλεύσουν τις γνώσεις τους σε 
αυτό. Προσωπικά τον ευχαριστώ ιδιαίτερα 
γιατί με  βοήθησε να γνωρίσω ένα σπορ που 
μέχρι τώρα δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να 
το εξερευνήσω όσο έπρεπε. 

Στις 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στην Σόφια. Η θερμοκρασία ήταν 
ιδιαίτερα χαμηλή και δυσχέραινε την κίνη-
σή μας στην πόλη. Η πόλη έχει μια δική της 
ομορφιά που συνδυάζει πολύ έντονα τα κα-
τάλοιπα του κομμουνιστικού καθεστώτος με 
την προσπάθειά της για εκσυγχρονισμό και 
πρόοδο με πολύ αργούς ρυθμούς.  Χαρακτη-
ριστικά ήταν τα μεγαλοπρεπή κτίρια του κα-
θεστώτος τα οποία χρησιμοποιούνται  από 
την κυβέρνηση για υπουργεία και μουσεία. 
Εντυπωσιακή είναι η εκκλησία που χτίσθηκε 
προς τιμήν του Αλεξέι Νιέφσκι, ένα εντυπω-

Χριστούγεννα στο

                Bansko

Χωριό Βουλγαρίας
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Οδοιπορικό
στην Αιτωλοακαρνανία

Τετραήμερη εκδρομή Σαββάτου 
28/2 μέχρι 3 Μαρτίου 2009. 

Προορισμός και διαμονή το 
Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας με περιηγήσεις 
στη γύρω περιοχή και επίσκεψη στην ιστο-
ρική μονή της Τατάρνας. Ομολογώ ότι εγώ 
προσωπικά εκτός από το Αγρίνιο λίγα ως κα-
θόλου είχα ακούσει για την περιοχή. 

Ξεκινήσαμε Σάββατο πρωί και ακολουθή-
σαμε το δρόμο για Αγρίνιο μέσω Ρίου Αντι-
ρίου. Γύρω στο μεσημέρι διασχίζοντας ωραι-
ότατα χωριά και βουνά φτάσαμε στη  λίμνη 
Τριχωνίδα σ’ ένα παραλιακό χωριό τη Μυρ-
τιά όπου και γευτήκαμε ψάρια της λίμνης και 
πίτες σπιτικές. 

Σε υψόμετρο 360 περίπου μέτρα πάνω και 
βόρεια της λίμνης Τριχωνίδας (30 Km βό-
ρεια του Αγρινίου) απλώνεται το καταπρά-
σινο και γοητευτικό οροπέδιο που ο ιστο-
ρικός  Πολύβιος  αποκαλεί  «ο των θερμίων  
πεδίων».Στο πανέμορφο  αυτό οροπέδιο με 
τους χαμηλούς, απαλούς  και καταπράσινους 
λόφους στα πόδια του Πανατωλικού  όρους 

βρίσκεται Το Θέρμο το Αρχαίο και το Νέο. 
Το Αρχαίο Θέρμο κατά τον Πολύβιο  ήταν 

«η Ακρόπολις σύμπασα της Αιτωλίας και το 
Θρησκευτικό και Πολιτικό Κέντρο της Αρ-
χαίας Αιτωλικής Συμπολιτείας ή το  «Κοινό 
των Αιτωλών», όπως αλλιώς αποκαλείται το 
Αρχαίο αυτό κράτος του οποίου η γέννηση 
χάνεται στα βάθη των αιώνων. Επιγραφικά 
όμως η «Αρχαία Αιτωλική Συμπολιτεία» εμ-
φανίζεται τον 4ο π..Χ. αιώνα (367  π..Χ.) .

Το Θέρμο ήταν το λίκνο των Αιτωλών. Η 
συμπολιτεία των Αιτωλών βασίζονταν και 
λειτουργούσε πάνω σε απόλυτα δημοκρατι-
κές αρχές  και είχε ομοσπονδιακή διαρθρωτή 
θεμελιωμένη στην αναγνώριση της ισοτιμίας 
και ολοκληρωτικής αυτονομίας των μελών, 
κοινοτήτων και πόλεων της. Κάθε χρόνο 
αμέσως μετά την φθινοπωρινή ισημερία στο 
Αρχαίο Θέατρο του Θέρμο πραγματοποιού-
νταν τα «Θέρμια», δηλαδή η σύνοδος της 
μεγάλης λαϊκής Ομοσπονδιακής συνέλευσης 
των Αιτωλών. 

Όλοι οι Αιτωλοί πολίτες που είχαν μόνι-
μη ηλικία συνέρχονταν χωρίς διακρίσεις  για 
να ψηφίσουν και να εκλέξουν τους ομοσπον-
διακούς άρχοντες της Συμπολιτείας και επί-
σης για να διαβουλευτούν και να αποφασί-
σουν για τα σπονδά πολιτειακά τους ζητή-
ματα.Σημειωτέον ότι στην Αθήνα η εκλογή 
των αρχόντων γινόταν μόνο με ψηφοφορία 
των προεστών και όχι όλου του λαού. Στην 
Ομοσπονδιακή Συνέλευση που ήταν το κυ-
ρίαρχο νομοθετικό πολιτειακό όργανο εφαρ-
μοζόταν η απόλυτη  δημοκρατική αρχή της 
άμεσης εκλογής των εκτελεστικών  οργάνων  

ξύλινων βαρελιών. Η διατήρηση της καλής 
θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στους χώ-
ρους αυτούς λόγω του υπόσκαφου του χώ-
ρου ενισχύει τη σωστή ωρίμανση του κρα-
σιού.  

Λίγα λόγια για το Bansko…
Το Bansko είναι ένα τουριστικό θέρετρο, 

σε υψόμετρο 925μ., στις αγκαλιές τριών εκ 
βουνών, του Rila, του Pirin και της Ροδόπης, 
στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, το οποίο περι-
λαμβάνεται στον κατάλογο παγκόσμιας φυ-
σικής κληρονομιάς, της UNESCO, ως Εθνι-
κός Δρυμός. Διαθέτει 30 μονοπάτια 13 κύρια 
και 17 δευτερεύοντα. Σημεία αναφοράς είναι 
κυρίως τα 10 οργανωμένα καταφύγια του 
Pirin, ορισμένα συνδέονται και οδικώς με το 
Bansko. 

Στα ψηλότερα σημεία των βουνών υπάρ-
χουν περίπου 170 παγωμένες μικρές λίμνες. 
Η πόλη βρίσκεται στην πιο όμορφη πλευ-
ρά του όρους εκείνη της κορυφής Vihren 
(2.914μ.) και ένα τμήμα του λεκανοπεδίου 
του Raslogk. Εδώ ζει μεγάλος πληθυσμός 
αγριοκάτσικων ενώ φύονται οι ποικιλίες των 
μαύρων και λευκών μούρων. 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν 
την ύπαρξή της από το 100π.Χ.. Μέχρι τις 5 
Οκτωβρίου του 1912 το Bansko ήταν τμήμα 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά απο-
λάμβανε τα προνόμια που του είχε παραχω-
ρήσει ο Σουλτάνος. Τότε ενσωματώθηκε και 
με την υπόλοιπη Βουλγαρία, ως αποτέλεσμα 
των Πρώτων Βαλκανικών Πολέμων.   

Στο Bansko πολλά είναι τα κτίρια που πα-
ρουσιάζουν ενδιαφέρον για την αρχιτεκτο-
νική τους, τα περισσότερα από αυτά είναι 
φτιαγμένα δίπλα στα τείχη από πέτρα και 
ξύλο και διέθεταν κρυφές εξόδους για να δι-
αφεύγουν από τους Τούρκους, οι Βούλγαροι 
αγωνιστές. Σε αυτή την πόλη γεννήθηκε ο 
πνευματικός ηγέτης της Βουλγαρικής Πα-

λιγγενεσίας Παϊσιος ο Χιλανδαριανός, αλλά 
και ο επαναστάτης ποιητής Νικόλα Βαπτσά-
ρωφ.

Το Bansko είναι μεταξύ εκείνων των βουλ-
γαρικών πόλεων που έχουν διαδραματίσει 
αξιοσημείωτο ρόλο στην ιστορική ανάπτυξη 
της Βουλγαρίας ειδικά κατά τη διάρκεια της 
βουλγαρικής αναγέννησης. Η οικονομική 
ανάπτυξη ευνόησε τις τέχνες και έτσι συνέ-
βαλλε σημαντικά στην εξέλιξη της θρησκευ-
τικής ζωγραφικής και της γλυπτικής.

Η πόλη είναι ελκυστική όλες της εποχές 
του χρόνου, τόσο για ski κατά τους χειμερι-
νού μήνες όσο και για ορειβασία.

Οι συνθήκες για σκι είναι άριστες καθώς 
διαθέτει πίστες σε υψόμετρο 2.000 - 2.600 μ. 
Η περίοδος του σκι αρχίζει στα μέσα Δεκεμ-
βρίου και τελειώνει στα μέσα Απριλίου. Οι 
κλίσεις των πιστών προσφέρουν διαδρομές 
για όλους τους σκιέρ, αρχάριους και έμπει-
ρους, με συνολικό μήκος 14 χλμ. και συντη-
ρούνται από 2 ανελκυστήρες.  

 www.medcenv.org
 www.bulgarianproperty-sw.ru
 Το ΒΗΜΑ, 05/11/2000 , Σελ.: B06 

Κωδικός άρθρου: B13103B061
 Γ. Προκοπίου, Αθήνα 2001 «Το αρ-

χοντικό του Γ. Βούλγαρη στην Ύδρα», Μου-
σείο Μπενάκη

Μαρία Τσουκάκη
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του κράτους δηλαδή του Στρατηγού, Γραμ-
ματέα, του Ιππάρχου και του Δημοσίου Τα-
μία κ.λ.π.Ισχύει λοιπόν στο κράτος των Αι-
τωλών το πολίτευμα της Άμεσης Δημοκρα-
τίας αφού η εκλογή των πολιτειακών οργά-
νων στηριζόταν στη λαϊκή ψήφο. Όλοι οι Αι-
τωλοί ψήφιζαν όπως γίνεται σήμερα – κατά 
κεφαλήν. Έτσι το Ομοσπονδιακό Πολίτευμα 
των Αιτωλών που ήταν θεμελιωμένο πάνω 
στο σιδερένιο θεσμό της λαϊκής κυριαρχίας 
αποτέλεσε πρότυπο ορισμένων σύγχρονων 
ομοσπονδιακών κρατών (Γερμανία, Ελβετία 
κ.λ.π.) Ο υποψήφιος Αμερικανός Πρόεδρος 
των Δημοκρατικών  John Kevri  επισκέφτη-
κε πριν τις εκλογές το Θέρμο για να γνωρίσει 
την σπουδαία αυτή Αιτωλική πολιτεία.

Ο θεσμός της διαιτησίας που σήμερα στη-
ρίζει τον Οργανισμό των Ηνωμένων Πολι-
τειών – για πρώτη φορά στην ιστορία της 
ανθρωπότητας ανακαλύπτεται στο Αρχαίο 
Θέρμο. Τα πιο σημαντικά ευρήματα των ανα-
σκαφών στο Θέρμο είναι πολλά οικοδομή-
ματα, οι στοές της αγοράς των Αιτωλών που 
θεωρούνται οι μεγαλύτερες αρχαίες στοές.

Η ανασκαφή έφερε στο φως το περίπτερο 
Ναού του Θερμίου Απόλλωνα από τους αρ-
χαιότερους στην Ελλάδα (7ο π..Χ. αιώνα). Ο 
ναός έχει διαστάσεις 12 μέτρα πλάτος και 38 
μήκος. Οι κίονες στηρίζονταν σε λίθινες βά-
σεις, ήταν από πέτρα  όχι μάρμαρο, από τους 
ελάχιστους περίστυλους ναούς με πλούσιες 
διακοσμήσεις από πήλινες μετώπες, υδροο-
ρές, ακροκέραμα.

Ο ναός του Θέρμιου Απόλλωνα αποτελεί 
το πρώτο ολοκληρωμένο δείγμα δωρικού 
ρυθμού. Οι μετόπες ήταν ζωγραφισμένες με 
εντυπωσιακά ανεξίτηλα χρώματα. Ολόγλυ-
φη πήλινη σφίγγα που ήταν ακρωτήριο στο 
ναό του Θέρμιου Απόλλωνα βρίσκεται στο 
Μουσείο. Η πλέον εκπληκτική ανακάλυψη 
της ανασκαφής ήταν η ανακάλυψη   του χαλ-

κού και του προϊστορικού οικισμού που βρέ-
θηκε δίπλα στους ναούς του Λυσίου Απόλ-
λωνα και της Αρτέμιδας (εδώ ήταν η θεά της 
γονιμότητας και όχι του κυνηγιού).

Το Θέρμιο δικαιούνται να υπερηφανεύεται 
γιατί οι πανάρχαιοι κάτοικοι του στάθηκαν οι 
θεματοφύλακες και αξιών της δημοκρατίας 
και της ελευθερίας. 

Στο μουσείο εκτός από πλήθος ευρημά-
των μυκηναϊκής και γεωμετρικής εποχής 
εντυπωσιάζουν δυο γυναικείες μορφές που 
απεικονίζουν τη γονιμότητα (δηλ. γυναίκες 
εγκυμονούσες). 

Νέο Θέρμο 
Περίπου 2 Km από το Αρχαίο Θέρμο  βρί-

σκεται το Νέο . Εντυπωσιακά αιωνόβια πλα-
τάνια κοσμούν την κεντρική πλατεία όπου 
δεσπόζει το άγαλμα των άξιου τέκνου, μεγά-
λου  λαογράφου Δημήτρη Λουκόπουλο φιλο-
τεχνημένο  από τον γιο τον Κλέαρχο γλύπτη 
και σύζυγο της Ιωάννας Λουκόπουλου (με-
γάλου ΠΑΝΑ). Πολιτεία καθαρή με ωραία 
σπίτια και δρόμους, πολιτισμένη. 

Εκεί υπάρχει ο Ναός του Κοσμά του Αιτω-
λού  (οικισμός Μέγα Δέντρο)  και η μονή της 
Αγίας Παρασκευής με το κρυφό σχολεία  και 
τα κέρινα ομοιώματα. 

Η πανέμορφη λίμνη Τριχωνίδας με τα χιο-
νισμένα βουνά ολόγυρα δεν έχει τίποτα να  
ζηλέψει  από τη λίμνη της Λωζάνης. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρω τη 
μονή της Μυρτιάς κέντρο παιδεία της επο-
χής όπως αναφέρει ένα άλλο αξιόλογο  τέ-
κνο του Θέρμου ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αι-
τωλός. Η μονή πυρπολήθηκε  όπως και τα 
γύρω παραλίμνια χωριά από τους Γερμανούς 
μετά τη μάχη που δόθηκε από αντάρτες του 
ΕΛΑΣ όπυ υπάρξει ολοκληρωτική απώλεια 
των Γερμανών. Σε ανάμνηση της μάχης ανε-
γέρθη Μνημείο των πεσόντων των ανταρτών 
και κάθε χρόνο τιμάται η Εθνική Αντίσταση. 

Σ’ ένα λόφο του Θέρμου με πανοραμική 
θέα μας περίμενε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο 
μοντέρνο καθαρό. 

Η ενδιαφέρουσα αυτή εκδρομή μας επι-
φύλασσε και άλλες εκπλήξεις τη  Κυριακή 
ξεκινήσαμε για το Μοναστήρι της Τατάρνας. 
Παρακάμψαμε το Αγρίνιο παράλληλα με την 
λίμνη (φράγμα) Καστρακίου Μεγάλη, γαλή-
νια διακοσμημένα από νησάκια με δέντρα, 
μου θύμισε τα φιόρδ της Νορβηγίας. Ολόγυ-
ρα βουνά χιονισμένα αντικατοπτρίζουν στα 
νερά της. Πιο κάτω η Λίμνη των Κρεμαστών, 
το υδροηλεκτρικό βίωμα. 

Εδώ πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στο 
έργο που αναμφισβήτητα έφερα πολλά οφέ-
λη αλλά και μεγάλες αλλαγές στο τοπίο. 

Το έδαφος της περιοχής πριν να γίνει το 
φράγμα ήταν γόνιμο με πορτοκαλιές, λιόδε-
ντρα  και άλλες καλλιέργειες. 

Τεράστιες εκτάσεις καταποντίστηκαν στο 
νερό. Οι κάτοικοι έπρεπε να μετακομίσουν 
σε γειτονικές περιοχές ή αστικά κέντρα. 20 
χωριά και 100% στο σύνολο των κτισμάτων 
πνίγηκαν μνημεία της φύσης απαράμιλλα 
φυσικά κάλλους. 

Η γέφυρα της Μαρδάκας  η Επισκοπή στη 
παλιά μονή της Τατάρτας όπου και ξαναχτί-
στηκαν σε υψηλότερο επίπεδο.  Ακολούθησε 
σεισμός μετά την πλήρωση της τεχνητής  λί-
μνης  του φράγματος του Κρεμαστού. 

Το Φράγμα ένα από τα μεγαλύτερα της Ευ-
ρώπης έχει στη βάση του τον υδροηλεκτρικό 
Σταθμό των Κρεμαστών που ελέγχεται από 
το  Εθνικό Κέντρο Ενέργειας στην Αθήνα. 

Το φράγμα κατασκευάστηκε σ’ ένα στέ-
νωμα της κοίτης του Αχελώου  που σύμφωνα 
με την  λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο θρυ-
λικός Κατσαντώνης πήδησε από τη μία όχθη 
στην άλλη γιατί τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι 
γι’ αυτό  και λέγεται «το πήδημα του Κατσα-
ντώνη». 

Στο φράγμα συρρέουν οι υδάτινοι όγκοι 
των ποταμών Αχελώου, Αγραφιώτη, Ταυρω-
τού και Τρικαριώτη αφού  συλλέξουν τα νερά 
των δυτικών και νότιων περιοχών  της  ορο-
σειράς της Πίνδου. Η λίμνη έχει επιφάνεια 81 
τμ και 4.750.000.000 κυβικά νερό. 

Οι νομοί της Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυ-
τανίας ενώνονται με την  Γέφυρα της Επισκο-
πής. 

Σ’ ένα σημείο υπάρχει η γέφυρα της Τα-
ταρνας κοντά στο Μοναστήρι της Τατάρνας 
που βυθίστηκε, ξαναχτίστηκε. Η γέφυρα 
αυτή είναι ιστορική παγκοσμίως για την αρ-
χιτεκτονική της Το Μοναστήρι υπήρξε ορει-
νό χειρουργείο όπου γνωστοί και επώνυμοι 
γιατροί χειραγωγούσαν τους αντάρτες της 
ΕΛΑΣ. 

Η Καθαρά Δευτέρα κύλησε ήσυχα με πε-
ρίπατους στο Νέο Θέρμο με νηστίσιμα φα-
γητά. 

Την Τρίτη άρχισε η επιστροφή γεμάτοι 
ωραίες  αναμνήσεις από την τόσο ενδιαφέ-
ρουσα αυτή εκδρομή. Γυρίσαμε μέσω Ναυ-
πάκτου, κάνοντας ένα σταθμό για καφέ στην 
ωραία πόλη και το μεσημέρι φάγαμε στη δι-
αδρομή της επιστροφής σ’ ένα παραδοσιακό 
εστιατόριο. 

Έτσι ολοκληρώσαμε άλλη μια ωραία εκ-
δρομή με τη σφραγίδα του ΠΑΝΑ. 

Άννα Αργυροπούλου  
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Απόκριες 
21*2*2009
…’’Τσικνοπαρασκευή’’ και η παράδοση συνεχίστη-

κε.Σε φιλικό σπίτι πραγματοποιήθηκε μεγάλο αποκρι-
άτικο ξεφάντωμα με συμμετοχές μεγάλων καλλιτεχνών 
και στολές γεμάτες χρώμα,γυαλιά και πολύ τούλι...

 και οι Πάνες ξεφαντώνουν!!!!!!!!!!!!!!!
O DJ καταπληκτικός!!!! Αυτός με το μαλλί
ράστα και τα γυαλιά- αλλά John Lennon-
Τα σφηνάκια ρέουν και οι αμφιέσεις ποικίλουν.
Αυτοί είναι οι Πάνες, μια μεγάλη παρέα.
Και του χρόνου!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Τα νέα του Πάνα

Βιβλία που λάβαμε:
1.Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής 

πανεπιστημίου.

Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου 

Πολέμου 1946-49, τόμοι 2.

Το βιβλίο προσέφερε για τη βιβλιοθήκη 

του Συνδέσμου, ο πατέρας του συγγραφέα 

και μέλος μας Δ. Μαργαρίτης, όταν τον επι-

σκέφθηκε ομάδα μελών μας.

2.Γ. Μακαρόνα

Άγγελος Σικελιανός: Ο Πρώτος 

μετά τον Ένα

Στο βιβλίο του ο δημοσιογράφος-λογο-

τέχνης και φυσιολάτρης συγγραφέας ανα-

φέρεται στη ζωή και το έργο του μεγάλου 

ποιητή.

3.Άρτεμις ΣκουμπουρδήΚαφενεία της παλιάς Αθήνας Προσφορά του Ερρίκου Βόρνιγκ με τη 
χαριτωμένη αφιέρωση: «Στους αγαπημέ-

νους φίλους του Πάνα από ένα αποδημητικό 
πουλί»4.Ομοσπονδία Φυσιολατρικών-

Ορειβατικών-Εκδρομικών Σωμα-

τείων Ελλάδος
Σεμινάριο αρχηγού εκδρομών και  

οδηγού Ορεινής Πεζοπορίας
Άκρως κατατοπιστικό και εξαιρετικά 

χρήσιμο σε ορειβάτες.

5.Αντώνης ΤσουλούκαςΣκόρπια φύλλα. Ποιήματα.Ευγενική προσφορά των αδελφών του ποιητή, Νίκου και Λίας Τσουλούκα, για τη βιβλιοθήκη του Συνδέσμου.

Θερμότατες ευχαριστίες στους δωρητές.

Δωρεά 

Το μέλος μας Αναστασίου Μαρία προσέφερε στο Σύνδεσμό μας, είδη οικιακής χρή-
σεως μεγάλης αξίας. Ολόθερμες ευχαριστίες.

Η Εθνική Επέτειος

Όπως κάθε χρόνο ο Σύνδεσμός μας τίμησε την Εθνική Επέτειο με εκδήλωση στα 
γραφεία. Για τον πατροκοσμά, τον Άγιο των Σκλάβων μας μίλησε το μέλος μας Δ. 
Χρυσικοπούλου. Με την ήρεμη και ζεστή φωνή της μας μετέφερε στο χώρο και το 
χρόνο, που έζησε ο Κοσμάς ο Αιτωλός.

Σκιαγράφησε την αγνότητα της μορφής, τη λιτότητα του βίου, το βαρύ έργο του, 
που κράτησε άγρυπνη τη συνείδηση του Έθνους σε χρόνους χαλεπούς.

Την εκδήλωση έκλεισε ο καθηγητής της καρδιολογίας Γ.Τσιτούρης με αναφορά σε 
προεπαναστατικά γεγονότα.

Η βρεφική ομάδα του Πάνα !!!
Οι αγαπημένοι μας Πάνες, Σπύρος Κουκουβάος και Βάσω Τσιγκαροπούλου έφεραν στη 

ζωή ένα τρισχαριτωμένο αγοράκι.Λίγες μέρες νωρίτερα,ο Θοδωρής Τσιρδήμος και η Μαρία 
Παπαντωνίου απέκτησαν επίσης ένα γλυκύτατο αγοράκι. Ήδη οι μπέμπηδες ετοιμάζονται για 
την πρώτη τους ορειβατική εξόρμηση... Καλά βουνά μπόμπιρες !!! 
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...να’ βγαινα στα βουνά

να τσαγκρουνίζομαι

στ’αγριοκλώναρα

να ζουπώ πού και πού

κανένα μοσχομπίζελο

να δρασκελώ χαντάκια

και να πίνω χούφτες

το καθαρό νερό,

Τώρα που η φύση τελειώνει

και σπανίζει ο άνεμος

Οδυσσέας Ελύτης
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Η Ομοσπονδία Φυσιολατρικών, 
Ορειβατικών, Εκδρομικών Σω-
ματείων Ελλάδος, με διοργα-

νωτή τον έφορο ορειβασίας, Αλέξανδρο 
Χέντον και μέλος του συλλόγου μας, οργά-
νωσε σεμινάρια για Αρχηγούς Εκδρομών και 
Οδηγούς Ορεινής Πεζοπορίας, στα πλαίσια 
μιας προσπάθειας να καταρτiσει τους φυσι-
ολάτρες που επιθυμούν να έχουν μια σφαι-
ρικότερη γνώση πέρα από την προσωπική 
εμπειρία τους και σχέση τους με τη φύση.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν κατά 
τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Μπότα-
ση 11 και συνοψίστηκαν σε εννέα θεωρητικά 
και τέσσερα πρακτικά. Ο διαχωρισμός θεω-

ρίας και πράξης στόχο είχε τη βέλτιστη πα-
ροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους. 

Όσον αφορά στα θεωρητικά μαθήματα, 
εξειδικευμένοι, ανά τομέα εισηγητές, παρου-
σίασαν στα πλαίσια ενός δίωρου μαθήματος 
συμπυκνωμένη γνώση, εφαλτήριο για την 
περαιτέρω διερεύνησή της από τους λάτρεις 
της φύσης. Συνοπτικά αναφέρεται το πρό-
γραμμα που ακολουθήθηκε, με τις αντίστοι-
χες εισηγήσεις:

 23/10/08: Ιστορία της Ελληνικής 
και Διεθνούς Ορειβασίας, με εισηγητές τους 
Αλέξανδρο Χέντον και Βαγγέλη Κουτσελί-
νη.

 29/10/08: Προσανατολισμός και 
GPS, με εισηγητές τους Μαρία Παπαντωνί-

Σεμινάρια
για Αρχηγούς Εκδρομών και 
Οδηγούς Ορεινής Πεζοπορίας

ου, Θοδωρή Τσιρδήμο και Γιώργο Πρίντεζη.
 5/11/08: Υλικά Ορειβασίας – Χιόνι 

– Κόμποι, με εισηγητές τους Γιώργο Πρίντε-
ζη και Αποστόλη Σημάτη.

 11/11/08: Αρχές Καθοδήγησης 
Ομάδας, με εισηγητή τον Αθανάσιο Σοφρά, 
έμπειρο ορειβάτη που γνωρίζει τις ανάγκες 
της ομάδας τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο 
και σε επίπεδο συμπεριφοράς της.

 13/11/08: Μετεωρολογία, με ειση-
γητή τον φυσικό Δημήτριο Ζουνή, όπου οι 
γνώσεις του στα φυσικά φαινόμενα βοήθη-
σαν τους συμμετέχοντες στην κατανόηση 
και πρόβλεψη κατόπιν εμπειρικής διάκρισης 
των φαινομένων.

 19/11/08: Διατροφή στο βουνό, με 
εισηγήτρια την διατροφολόγο Κατερίνα Χα-
τζήρη.

 26/11/08: Πρώτες Βοήθειες – Φαρ-
μακείο, με εισηγητή τον ορθοπεδικό Ιάσoνα 
Πετρουτσά. 

 3/12/08 Φυσική Κατάσταση και Ελ-
ληνική Φύση και Οικολογία, με εισηγητές 
την γυμνάστρια Ιωάννα Μαρτάκη και τον 

Γεώργιο Σφήκα. 
Η ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημά-

των έγινε με την πρακτική εκπαίδευση, των 
συμμετεχόντων, με την πρακτική εφαρμογή 
των γνώσεων σε ημερήσια πεζοπορία στα 
ακόλουθα βουνά:

 9/11/08: Ανάβαση στο όρος Δίρφη, 
με αρχηγούς τους  Αθανάσιο Σωφρά και 
Γιώργο Πρίντεζη.

 16/11/08: Ανάβαση στο όρος Ζήρεια, 
με αρχηγό τον Γιώργο Πρίντεζη.

 23/11/08: Ανάβαση στο όρος Αρτε-
μίσιο με αρχηγό τον Αλέξανδρο Χέντον.

 30/11/08: Ανάβαση στο όρος Παρ-
νασσός, με αρχηγό, τον επαγγελματία, Απο-
στόλη Σιμάτη.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου δόθηκαν ση-
μειώσεις με τα περιεχόμενα των εισηγήσεων, 
εμπλουτισμένα με επιπλέον πληροφορίες, 
αναλυτικότερα και εκτενέστερα.  

Μετά το πέρας των μαθημάτων πραγματο-
ποιήθηκε τελετή απονομής των βεβαιώσεων 
παρακολούθησης των σεμιναρίων σε όσους 
συμμετείχαν σε πέντε από τα θεωρητικά και 
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τρία από τα πρακτικά μαθήματα.
Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή μελών 

του συλλόγου μας τόσο ως εισηγητές αλλά 
όσο και ως εκπαιδευόμενοι, διευρύνοντας 
τις γνώσεις του στο αντικείμενο αλλά και 
γνωρίζοντας νέο κόσμο από μέλη άλλων 
συλλόγων. Συγκεκριμένα, στα σεμινάρια 
συμμετείχαν τα ακόλουθα μέλη του Πάνα: 
Αλέξανδρος Χέντον, Βαγγέλης Κουτσελί-
νης, Μαρία Παπαντωνίου, Θοδωρής Τσιρδή-
μος, Ιάσονας Πετρουτσάς, Ιωάννα Μαρτάκη, 
Σταύρος Τσιρδήμος, Χριστίνα Δελιόγλου, 
Λυγερή Ρόρρη, Δήμητρα Αγγελοπούλου και 
Μαρία Τσουκάκη, οι οποίοι ήταν διοργανω-
τές, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι…

Ευχόμαστε σε συνέχιση αυτής της προ-
σπάθειας που αναβίωσε μετά από αρκετά 
χρόνια στην ομοσπονδία.  

Μαρία Τσουκάκη
Πάνω-κάτω:

Οι Πάνες στα Γεράνεια Όρη.

Πανόραμα
Φωτογραφιών από εκδρομές
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1. ΒΑΝΣΚΟ
2. ΝΑΟΣ ΑΛΕXEI 

NIEFSKI
3. ΟΜΑΔΑ ΣΚΙ

4. ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΝΣΚΟ
5. ΥΠΟΣΚΑΦΑ ΚΕΛΑΡΙΑ 

ΟΙΝΟΠΟΙΟΙΟΥ
6. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΞΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

7. ΒΑΝΣΚΟ.

Bansko
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Παρνασσός.

Κρ υ μ μ έ ν ο 
καλά στα 
σύνορα Κί-

νας- Πακιστάν, η οπο-
σειρά Καρακορούμ 
πλαισιώνει αυτή τη μο-
ναχική και επικίνδυνη 
κορυφή που αγγίζει τα 
8611 μ. και το φέρνει 
δεύτερο σε ύψος βουνό 
του πλανήτη, μετά το 
Έβερεστ. Συγκεντρώνει 
τις περισσότερες αποτυχημένες προσπάθειες 
κατάκτησης της κορυφής, καθώς το ποσοστό 
αποτυχίας αγγίζει το 26%, όταν την ίδια ώρα 
οι ορειβάτες του Έβερεστ σκαρφαλώνουν 

στα 8850 μ. με ποσοστό 
αποτυχίας κοντά στο 
10%.

Ελάχιστοι ορειβάτες 
επιχειρούν να αναρρι-
χηθούν στην κορυφή 
του Κ2 κάθε χρόνο, 
ενώ το βουνό συνήθως 
μένει απάτητο στην 
κορφή του για αρκετό 
διάστημα. Ιδιαίτερα το 
χειμώνα, το Κ2 κρίνεται 

απροσπέλαστο, καθώς η πιθανότητα καλο-
καιρίας στην κορφή είναι πολύ μικρή. Η πυ-
ραμιδοειδής κορφή του δυσκολεύει ακόμα 
περισσότερο τους αλπινιστές, αφού οι κλί-

K2
8611μ

Το δυσκολότερο βουνό του πλανήτη
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σεις σε υψόμετρο από 7000-8611 μ. κυμαίνο-
νται από 40 έως και 75 μοίρες. Ιδιαίτερα στο 
σημείο με την περίφημη ονομασία «Ο λαιμός 
του μπουκαλιού» και σε υψόμετρο 8210 μέ-
τρων, ο ορειβάτης καλείται να αντιμετωπίσει 
πολύ δύσκολες καταστάσεις, λόγω του εκτε-
θειμένου περάσματος για την κορφή.

Από την 31η Ιουλίου του 1954, όπου οι 
Ιταλοί αλπινιστές Λίνο Λατσεντέλι και Ακί-
λε Κομπανιόνι με ρίσκο της ζωής τους κατά-
φεραν να φτάσουν στην κορυφή, μέχρι και 
σήμερα, ελάχιστοι ορειβάτες έχουν κατα-
φέρει να φτάσουν και να επιστρέψουν σώοι 
από την επικίνδυνη κορυφή. Ο αριθμός των 
θυμάτων φτάνει τα 280 άτομα, ενώ το βουνό 
θεωρείται απαγορευτικό για το ωραίο φύλο.

Το 2008 θεωρείται, μαζί με το 1986 και το 
1995, από τα δυσκολότερα έτη στις πλαγιές 
του Κ2. Συγκεκριμένα, πέρυσι έχασαν τη 
ζωή τους 22 άτομα, καθώς στο σημείο «Λαι-
μός του Μπουκαλιού», αποκολλήθηκε ένα 

τεράστιο κομμάτι πάγου, την ίδια στιγμή 
που αλπινιστές από διαφορετικές αποστολές 
περνούσαν σταθερά σχοινιά για ασφάλιση, 
με αποτέλεσμα να τους συμπαρασύρει κάτω 
στην αχανή ορθοπλαγιά.

Το Κ2 λόγω της γεωγραφικής του θέσης, 
δυσκολεύει πολύ τις προσπάθειες των ορει-
βατών. Οι πολλές μέρες προετοιμασίας που 
απαιτούνται για το στήσιμο των camps και η 
διαδικασία εγκλιματισμού, δυσχεραίνουν το 
έργο των ορειβατών. Το Κ2 άλλωστε βρίσκε-
ται βορειότερα του Έβερεστ, με αποτέλεσμα 
οι καιρικές συνθήκες να είναι συνεχώς μετα-
βαλλόμενες.

Μπορεί επομένως να υπολείπεται 237 μέ-
τρα του Έβερεστ, η θέα της κορφής του όμως 
ακόμα και από μια φωτογραφία, κόβει την 
ανάσα και προκαλεί δέος...

Β.Κ.

Δεν πάει πολύς καιρός από εκείνη 
την αξέχαστη Κυριακάτικη ανά-
βαση στο όρος Τραχύ, ένα μικρό, 

αλλά εκείνες τις μέρες όμορφο και ντυμένο 
στα λευκά του, βουνό της ορεινής Κορινθίας. 
Η συμμετοχή των ορειβατών ήταν μεγάλη, η 
προσμονή για τις ψηλές κορφές του βουνού 
ακόμα μεγαλύτερη, ιδιαίτερα όταν ο καιρός 
άρχισε να είναι με το μέρος μας…Και ξαφ-
νικά η κορφή! 1808 μέτρα πάνω από τη θά-
λασσα και η μισή σχεδόν Πελοπόννησος να 
φαντάζει σαν ένα χιονισμένο πλοίο!Είναι δυ-
νατόν μέσα σε λίγες ώρες μιας μικρής ανάβα-
σης στο Τραχύ να αισθανθείς τέτοια πληρό-
τητα και χαρά για τη ζωή?Κι όμως, ένα περί-
εργο συναίσθημα απόλυτης ευτυχίας κάλυψε 

όλους όσους έχουν να θυμούνται εκείνη την 
ανάβαση, το Μάρτιο του 1998…

Αναμνήσεις όπως εκείνη την ημέρα, μας 
πρόσφερε  πολλές, ο Άρης Κουτάκης, ο 
εμπνευστής της ορειβατικής ομάδας νέων 
του Πάνα και ο δημιουργός αυτής της παρέ-
ας που μένει πιστή στο Σύνδεσμό μας μέχρι  
και σήμερα. Από το 1992, όπου ξεκίνησαν οι 
εκδρομές της ορειβατικής ομάδας νέων, μέ-
χρι και τώρα, ακολουθούμε όλα τα μέλη αυ-
τής της ομάδας, κάποιες ορειβατικές αρχές, 
τις οποίες προσπαθούμε να εφαρμόζουμε 
πιστά σε κάθε μας εκδρομή, πεζοπορία ή δύ-
σκολη ορειβασία. Αυτές οι αρχές και οι αξίες 
αποκτήθηκαν μετά από πολύ κόπο,πάνω σε 
δύσκολες ελληνικές πλαγιές, μέσα από βρα-

Αφιέρωμα στην ίδρυση της 
ορειβατικής ομάδας νέων του 

Πάνα.

του Βαγγέλη Κουτσελίνη

Αναμνήσεις από παλιές εκδρομές
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Κυριακή 3 Μαίου
Ακροκόρινθος – Νεστάνη
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Αρχηγός: Πατσάλη Αντωνία

Κυριακή 10 Μαίου
Δαμάστα- Ελευθεροχώρι
Φυσιολατρική- Πεζοπορική
Αρχηγός: Φίνου Ντίνα

Κυριακή 17 Μαίου
Ειδική Καταστατική Συνέλευση

Κυριακή 24 Μαίου
Βίλια- Κιθαιρώνας
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αρχηγός:Καραδήμα Μαρία

Κυριακή 31 Μαίου
Σαραντάπηχο-Ευρωστίνα
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αρχηγός:Αργυροπούλου Άννα

Κυριακή 14 Ιουνίου
Πολιτικά Ευβοίας
Φυσιολατρική
Αρχηγός: Καραδήμα Μαρία

Κυριακή 21 Ιουνίου
Κυρτώνη-Αταλάντη
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αρχηγός:Κασιώλα Πόπη

Κυριακή 28 Ιουνίου
Δίρφυς-Ξεροβούνι (για τσάι)
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αρχηγός:
Καραδήμας Αθ.- Φιλίππου Κων.

Κυριακή 4 Οκτωβρίου
Αρχαιρεσίες

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 
Ισπανία
Πληροφορίες στα γραφεία

Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Υψηλάντης
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αρχηγός:Φίνου Ντίνα

Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Καμπιά
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αρχηγός:Πατσάλη Αντωνία

Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Μακρυκάπα
Φυσιολατρική-Πεζοπορική
Αρχηγός:Κασιώλα Πόπη 

Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας

Αφετηρία και τέρμα των φυσιολατρικών 
εκδρομών μας είναι η πλατεία Κλαυθμώνος  

(στο πίσω μέρος των Αγ. Θεοδώρων).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Μάιος 2009 - Δεκέμβριος 2009

δινές συλλογιστικές αναζητήσεις μέσα σε 
ορειβατικά καταφύγια, καθώς και μέσα από 
τη σύσφιξη των σχέσεων που προέκυψε με-
ταξύ μας, μετά από μια δύσκολη και επίπονη 
ανάβαση. Όλα αυτά όμως για να μεταδο-
θούν, χρειάζονται τον κατάλληλο άνθρωπο 
που να εμπνεύσει και να μεταφέρει σε εμάς 
τη γνώση, την εμπειρία του από τα βουνά και 
ο Άρης Κουτάκης είναι ένας από αυτούς.

Η ομάδα μας οφείλει πολλά στον φίλο 
μας Άρη, τον αρχηγό επί πολλά έτη της ορει-
βατικής ομάδας νέων, που με το ταλέντο του 
και την αγάπη του για τη φύση, έχει προσφέ-
ρει σε εμάς έντονες ορειβατικές εμπειρίες 
και στιγμές μοναδικές πάνω στα βουνά! Τι 
να πρωτοθυμηθούμε, την απίστευτη νυχτε-
ρινή διαβίωση στο Βελούχι κατά την Αφή 
των Πυρών, με αέρα και βροχή? Την ποιητική 
βραδιά στο καταφύγιο του Κεφαλαρίου? Τις 
όμορφες ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς 
χώρους της ορεινής Αρκαδίας? Την δύσκο-
λη κατάβαση από τη Μεγάλη Ζήρεια με την 
έντονη ομίχλη? Είναι όντως πολλές οι εικό-
νες στο μυαλό μας…

Περιμένουμε και για το μέλλον εξίσου 
όμορφες ορειβατικές στιγμές… 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 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	2009,	ύστερα	από	απόφαση	του	Δ.Σ.,	

θα	ισχύσουν	τα	ακόλουθα:

1.Έναρξη	περιόδου	ορίστηκε	η	1/7/2009	και	λήξη	η	6/9/2009.
2.Υποβολή	αιτήσεων	από	τους	ενδιαφερομένους	μέχρι	4/6/2009.	Συγχρόνως	με	την	

αίτηση,	θα			προκαταβληθεί	και	το	1/3	του	ποσού	συμμετοχής	στα	έξοδα	του	κτήματος.
3.Η	κλήρωση	των	οικίσκων	θα	γίνει	την	18/6	και	ώρα	7.00	μ.μ

4.Οικονομικοί	όροι.

Για	τους	οικίσκους: 
Α.	Για	ένα	μήνα	400	ευρώ.
Β.	Για	μία	ημέρα	15	ευρώ.

Για	τους	δύο	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	ενδιαφερομένους	δεν	έχουν	πραγματοποιήσει	τουλάχιστον	19	εκδρομές	κατά	
άτομο(	ζεύγος	2*8=16),	θα	υπάρξει	επιβάρυνση	για	τους	οικίσκους	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	αδυνατούν	να	
πραγματοποιήσουν	εκδρομές	και	όσα	κρίνει	το	Δ.Σ.	ότι	δεν	πρέπει	να	επιβαρυνθούν.

Εφόσον	υπάρξει	ζήτηση,	τα	Σαββατοκύριακα	του	Ιουνίου,	το	κτήμα	θα	είναι	ανοικτό.	Θα	
προηγείται	όμως	ειδοποίηση.	 

▪ 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.

Αντωνία Πατσάλη:6944633802
Δήμητρα Αγγελοπούλου:6977074359
Γιώργος Ξενιώτης:6942846353
Κώστας Μάνδαλος:6974875443
Ιάσων Πετρουτσάς:6932915787

Αντώνης Αλαφιώτης:6977242014
Βαγγέλης Κουτσελίνης:6977539794
Σπύρος Κουκουβάος: 2106617551
Θοδωρής	Τσιρδήμος:	6944363785

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

17-18-19/7/09: ΔΑΣΟΣ ΦΟΛΟΗΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Διαμονή σε ξενώνα. Διάσχιση στο δάσος.Ώρα αναχώρησης 19:30 Αρχηγοί:Αντωνία Πα-

τσάλη- Δήμητρα Αγγελοπούλου. Β.Δ.:Εύκολη

19-20/9/09:ΠΗΛΙΟ, ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ-ΠΟΥΡΙ
Διανυκτέρευση στο καταφύγιο. Διάσχιση όλου του ορεινού όγκου του Πηλίου και κατάλη-

ξη στο Πουρί.Ώρα αναχώρησης:7:30 π.μ Αρχηγοί:Δήμητρα Αγγελοπούλου-Νίκος Κοτσίδης 
Β.Δ.: Μέτρια

2/8/09: ΑΝΟΙΞΗ – Εισαγωγή σε αναρριχητικές διαδρομές. 
Πληροφορίες στα γραφεία.
 
31/10-1/11/09: ΠΑΡΝΩΝΑΣ- ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΛΑ(1935μ.)-ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ
Ανάβαση στον Πάρνωνα-Γιορτή κάστανου στην Καστάνιτσα.Ώρα αναχώρησης 7.30.Αρ-

χηγοί: Βαγγέλης Κουτσελίνης-Κώστας Μάνδαλος. Β.Δ:Μέτρια. 

8/11/09:  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
Πεζοπορεία στη νότια Αττική.Ώρα αναχώρησης 7.30. Αρχηγός εκδρομής: Αντώνης Αλα-

φιώτης. Β.Δ:Εύκολη.

14-15/11/09:ΜΙΚΡΗ ΖΗΡΕΙΑ(2086μ.)-ΚΕΦΑΛΑΡΙ
Διανυκτέρευση στο καταφύγιο της Ε.Ο.Φ. Ανάβαση στην κορυφή.Ώρα αναχώρησης 7.30. 

Αρχηγός εκδρομής: Γιώργος Ξενιώτης- Τσιρδήμος Θοδωρής. Β.Δ:Μέτρια.

28-29/11/09: ΚΑΝΤΗΛΙ ΕΥΒΟΙΑΣ-ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Διαμονή σε ξενώνες. Ανάβαση στην κορυφή και περιήγηση στη λίμνη. Αρχηγός εκδρομής: 

Ιάσων Πετρουτσάς. Ώρα αναχώρησης 7.30. Β.Δ: Μέτρια.

13/12/09:ΧΟΥΝΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
Ανάβαση από το Τελεφερίκ στο καταφύγιο Φλαμπούρι. Εκδρομή με ιδιωτικά μέσα.Ώρα 

αναχώρησης 8.00. Αρχηγός εκδρομής: Βαγγέλης Κουτσελίνης. Β.Δ:Εύκολη.

24-27/12/09: ΚΟΝΙΤΣΑ-ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ
Ορειβασία στις περιοχές του Αώου. Ξενάγηση στα Μαστοροχώρια και ανάβαση στη 

Μ.Στομίου. Ώρα αναχώρησης  7.30. Αρχηγοί: Γιώργος Ξενιώτης-Σπύρος Κουκουβάος-Αντώ-
νης Αλαφιώτης. Β.Δ. Μέτρια.




