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Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11/10/2009, πραγματοποιήθηκε η εκλογή του νέου 
11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Τη 15η Οκτωβρίου 2009 συνήλθε στην πρώτη συνεδρίασή του το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΕΝΤΟΝ
2.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                          ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
3.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                                     ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΣΙΩΛΑ
4.ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                            ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΣΤΑΓΙΑ
5.ΤΑΜΙΑΣ:                                                          ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
6.ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ:                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
7.ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
   ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:        ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΕΝΙΩΤΗΣ
8.ΕΦΟΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ:                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ
9.ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:                           ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
10.ΕΦΟΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:                                 ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
11.ΕΦΟΡΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ:                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ
2. ΜΠΑΒΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3. ΤΖΟΥΤΖΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. ΜΑΡΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
2. ΛΑΠΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
3. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΣΙΣΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 
5. ΠΑΤΣΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΤΟ	ΝΕΟ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έτσι λοιπόν φτάνει και ο Πάνας φέτος στη χρονική εκείνη στιγ-
μή που αλλάζει ηγεσία.  Ευτυχής στιγμή βεβαίως.  Ευτυχής για 
λόγους προφανείς, γιατί έτσι επιτυγχάνεται η πολυπόθητη ανα-

νέωση.  Η ανανέωση που όλοι ξέρουμε ότι είναι  η απαραίτητη προϋπό-
θεση της επιβιώσεως ενός Συνδέσμου και ο δικός μας δεν θα μπορούσε 
να αποτελεί εξαίρεση.  

Έτυχε μάλιστα φέτος να συμπέσουν οι δικές μας, προγραμματισμέ-
νες αρχαιρεσίες με βουλευτικές εκλογές.  Τι λέγεται σε κάθε εκλογική 
αναμέτρηση;  Ότι ο κόσμος ψηφίζει για να ελπίζει.  Κάνει χρήση ενός 
δικαιώματος - ακρογωνιαίου λίθου της δημοκρατίας και ανανεώνει 
πάνω απ’ όλα τις ελπίδες του.  Έτσι κι εμείς, δικαιούμαστε να ελπίζου-
με.  Να ελπίζουμε σε ένα νέο όραμα για το σύλλογο, να ελπίζουμε σε 
νέες εξορμήσεις στα βουνά, ίσως και σε νέες δραστηριότητες.  Μπο-
ρούμε να ελπίζουμε ίσως, γιατί όχι και σε διεύρυνση των γνωριμιών του 
Συνδέσμου με αδελφά σωματεία σε προσέλκυση καινούργιων φίλων 
και συνοδοιπόρων.  Η ουσία είναι ότι ο Πάνας αποτελεί ένα ζωντανό 
κύτταρο της φυσιολατρικής ζωής στη χώρα, ότι διαθέτει πολλά στελέ-
χη, ικανά και ορεξάτα για να συνεχίσουν να κάνουν πράξη τις ιδέες και 
επιδιώξεις, με τις οποίες ιδρύθηκε.  

Ξέρουμε καλά τι έχουμε.  Είμαστε μέλη του αρχαιότερου,  ελληνικού, 
φυσιολατρικού Συνδέσμου και ασπαζόμαστε με ομόπνοια όλη την αγάπη 
στη φύση, που μάς κληροδοτεί η ιστορία του.  Ας είμαστε λοιπόν αισιό-
δοξοι, ας συνεχίσουμε να ελπίζουμε:  Το βιβλίο αυτής της ιστορίας αλλά-
ζει σελίδα.  Ας πιστέψουμε ότι τόσο αυτή όσο και οι άλλες που θα ακο-
λουθήσουν θα είναι ακόμη πιο φωτεινές από εκείνες που προηγήθηκαν.  

Απόστολος Ι. Πετρουτσάς
     

> ΠΑΛΙΕΣ ΑΡΧΕΣ...ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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 >H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΓΡΑΦΑ 1-3/5/2009

Αυτό το κομμάτι της ελληνικής φύσης, τα 
Άγραφα, είναι ίσως από τα λίγα ορεινά τμή-

ματα της χώρας μας που μένουν ανέπαφα από την 
ανθρώπινη παρέμβαση. Κορφές αλπικές, λιβάδια 
σε υψόμετρα 2000 μέτρων, δύσβατες ορθοπλα-
γιές, μοναδική χλωρίδα και πανίδα, συνθέτουν 
ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς που όμοιό του 
δύσκολα συναντάς. Ο Πάνας βρέθηκε σε αυτά τα 
βουνά και περιπλανήθηκε σε όμορφα μονοπάτια, 
σε χιονισμένες πλαγιές και σε μικρά γραφικά χω-
ριά. Με αρχηγό το Νίκο Αναστασόπουλο η ομάδα 
γεύτηκε τις αλπικές αυτές κορφές. Οι φωτογρα-
φίες μοναδικές, η συμμετοχή μεγάλη.

ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ  22-24/5/2009 

Αυτός ο ποταμός, με την πλούσια μυθολογική του καταγωγή, είναι ενταγμένος στο Ευρωπαικό 
πρόγραμμα Natura 2000, καθώς περιλαμβάνει χλωρίδα και πανίδα μοναδική στον κόσμο, με 

έμβια όντα που σπανίζουν και απειλούνται με εξαφάνιση. Κατά τη μυθολογία, ο ποταμός Αχέρο-
ντας, επειδή έδωσε νερό στους Τιτάνες για να ξεδιψάσουν, ο Δίας τον τιμώρησε μαυρίζοντας το 
νερό του και βάζοντάς τον κάτω από τη γη… Γι’ αυτό και η άλλη ονομασία του ποταμού είναι Μαυ-
ροπόταμος. Η ορειβατική ομάδα νέων του Πάνα, με αρχηγό τον Αντώνη Αλαφιώτη, κινήθηκε στη 
γη της Αλκυόνης, του Θαλασσοσφυριχτή, του Πετρίτη, του Χρυσαετού και του Αργυροπελεκάνου, 
του σπανιότερου είδους, μέσα στα μοναδικής αισθητικής ομορφιάς μονοπάτια.

ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ 
5-6-7-8/6/2009     

Τι να πεί κανείς για 
αυτή τη γωνιά της 

Ηπειρώτικης γης; Η Γκα-
μήλα ή αλλιώς Τύμφη, 
θεωρείται από πολλούς 
το ωραιότερο βουνό της 
Βόρειας Πίνδου. Αλπι-
κό τοπίο, κορφές που 
σου κόβουν την ανάσα 
βλέποντάς τες, και μια 
χαράδρα που σκίζει το 
βουνό στα δύο, δημιουρ-
γώντας ένα σκηνικό σπά-
νιας ομορφιάς. Η χαράδρα του Βίκου είναι 
μέσα στα όρια του Εθνικού Δρυμού Βίκου-
Αώου και αποτελεί πόλο έλξης ξένων και 
Ελλήνων ορειβατών. 25 περίπου χιλιόμε-
τρα χαραδρώσεων, με ένα μονοπάτι που 
ξεκινά από τα Ανατολικά Ζαγοροχώρια, 
όπως το Μονοδένδρι και καταλήγει στο 
χωριό Βίκος και τις πηγές του Βοιδομά-
τη, πλαισιώνουν αυτό το ορεινό όγκο. 
Μεγάλος αριθμός των ορειβατών. Οι 
αρχηγοί Θοδωρής και Σταύρος Τσιρ-
δήμος πρόσφεραν στην ορειβατική 
ομάδα μια ασφαλή περιήγηση στη 
χαράδρα του Βίκου και η στάση στις 
πηγές του Βοιδομάτη ήταν επιβεβλημένη.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 26-27-28/6/2009     

Το φαράγγι του Δημοσάρη, όπως αλλιώς λέγεται, βρίσκεται στη νότια Εύβοια και διασχίζει τον 
κεντρικό όγκο της Όχης, καταλήγοντας στον οικισμό των Καλλιανών. Πνιγμένο μέσα σε πλα-

τανόδασος, με λιθόστρωτο μονοπάτι, αποτελεί πραγματικό μνημείο της φύσης, αλλά ταυτόχρονα 
και συνδετικό κρίκο της περιοχής της Καρύστου με τον οικισμό των Λενοσαίων. Η ορειβατική 
μας ομάδα με αρχηγούς τον Ιάσονα Πετρουτσά και τη Λυγερή Ρόρρη, ταξίδεψαν στον τόπο αυτό, 
συνδυάζοντας το ορεινό της Όχης με τη θαλάσσια αύρα του Αιγαίου, στην απόληξη του φαραγγιού 
προς την νοτιοανατολική πλευρά του Αιγαίου.
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ΔΑΣΟΣ ΦΟΛΟΗΣ 17-18-19/7/2009

Τον Ιούλιο που μας πέρασε, πραγματοποιή-
θηκε εκδρομή στο Δάσος Φολόης, σε αυτό 

το εξαιρετικής ομορφιάς σπάνιο δάσος της βο-
ρειοδυτικής Πελοποννήσου, κοντά στα ιστορικά 
χώματα της Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι το μοναδι-
κό επίπεδο δάσος στην Ελλάδα και αποτελείται 
από σπερμοφυή βελανιδιά, η προέλευση της 
οποίας συναρτάται άμεσα με την ιστορικότητα 
του τόπου. Ο τόπος είναι ενταγμένος στο Ευρω-
παικό δίκτυο Natura. Σε αυτό το δάσος κατοι-
κούσαν κατά την μυθολογία οι  Δρυάδες Νύμ-
φες, οι οποίες χαίρονταν όταν έβρεχε μέσα στο 
δάσος, ενώ οι ίδιες έκλεγαν όταν οι βελανιδιές 
έριχναν τα φύλλα τους…

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Τα χρώματα της 
φύσης μοναδικά και οι φωτογραφικές μηχανές 
δεν σταμάτησαν να λειτουργούν. Οι αρχηγοί 
Δήμητρα και Αντωνία προσέφεραν στην ομάδα 
την εμπειρία στο μοναδικό αυτό δάσος, κάνο-
ντας μια πολύ ωραία πεζοπορία.

ΠΗΛΙΟ 18-19-20/9/2009

Η ομάδα του Πάνα βρέθηκε στο πανέμορ-
φο βουνό των Κενταύρων, στο μοναδικό 

Πήλιο. Πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στα δάση 
οξυάς και καστανιάς, μέσα σε βροχερό τοπίο και 
με πυκνή βλάστηση. Οι ποικιλίες μανιταριών 
έβαζαν σε πειρασμό τους γνώστες (Κατερίνα από 
το Βόλο), να σταματούν για να τα μαζέύουν… Η 
Δήμητρα Αγγελοπούλου και ο Νίκος Κοτσίδης 
ανέλαβαν ως αρχηγοί την περιήγηση της ομάδας 
σε αυτό το πανέμορφο τοπίο και το σπετζοφάι 
μετά το βουνό ήταν απαραίτητο στην Τσαγκα-
ράδα!

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΤΟΥ 
«THE WALL» ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
6/9/2009

Το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, η ορειβατική 
ομάδα του Πάνα παρακολούθησε μαθήματα 

αναρρίχησης στην κλειστή αναρριχητική πίστα 
‘The Wall’, μια πίστα πραγματικά πρότυπο για 
τα δεδομένα της πόλης μας. Διαθέτει τοίχους με 
διάφορα πιασίματα και σημεία με διαφορετικές 
κλίσεις και βαθμούς δυσκολίας, από εύκολες δι-
αδρομές 3ου βαθμού, μέχρι αρνητικά περάσματα 
και σημεία 6ου και 7ου βαθμού. Οι Πάνες ενθου-
σιάστηκαν και ήδη κάποια ταλέντα στην αναρρί-
χηση έκαναν την εμφάνισή τους! Πολλά ευχαρι-
στώ στους αρχηγούς μας Θοδωρή Τσιρδήμο και 
Μαρία Παπαντωνίου για την άρτια οργάνωση.

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 18/10/2010 

Το Λαύριο και η ευρύτερη περιοχή του Σουνίου, είναι Εθνικός Δρυμός. Η περιοχή είναι φημι-
σμένη για τα πλούσια ορυκτά και μεταλλεύματά της, από τα αρχαία χρόνια. Στην περιοχή 

κοντά στο λόφο Βελατούρι, στην τοποθεσία του Θορικού, υπάρχει στοά μεταλλείου, η εξόρυξη του 
οποίου χρονολογείται κοντά στα 2500 χρόνια π.χ. Η ομάδα του Πάνα, πολυπληθής και κοντά στα 
70 άτομα!, με αρχηγό τον Αντώνη Αλαφιώτη, γνώστη της περιοχής του Λαυρίου και μόνιμο κάτοικο 
αυτού, περιπλανήθηκε στα μονοπάτια του Λαυρίου και έζησε όμορφες στιγμές σε αυτή την ιστορική 
Αττική γη. Ευχαριστούμε τον Αντώνη για την οργάνωση της πεζοπορίας αυτής, καθώς και για την 
‘χορταστική’ ξεκούραση που ακολούθησε σε ταβέρνα της περιοχής…
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ΠΑΡΝΩΝΑΣ–
ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΛΑ(1935μ.) –
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 24-25/10/2009  

Σε αυτό το μοναδικό μνημείο της ελληνικής 
φύσης, τον Πάρνωνα, η ορειβατική ομάδα 

νέων του Πάνα περιπλανήθηκε στα φθινοπωρι-
νά χρώματα του δασωμένου όγκου του βουνού. 
Η διαμονή έγινε στο καταφύγιο στην τοποθεσία 
’Αρνόμουσγα’, όπου το Σάββατο, μετά από λίγη 
μπάλα, όλη η παρέα απόλαυσε γεύμα και μπόλικο 
κρασί, προσφορά της Δήμητρας για την ονομα-
στική της εορτή και την ευχαριστούμε πολύ. Το 
βράδυ, η ομάδα μας έφτασε στο απομονωμένο 
χωριό Καστάνιτσα, όπου πραγματοποιήθηκε το-
πικό γλέντι για τη γιορτή του κάστανου, με πλού-
σια εδέσματα και χορό στην πλατεία του χωριού! 
Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε ανάβαση στον 
Πάρνωνα, με έντονη βροχή, που περιόρισε την 
πορεία μας μέχρι λίγο πριν το οροπέδιο. Η ομά-
δα πολυπληθής, στα 48 άτομα. Το μεσημέρι της 
Κυριακής ακολούθησε φαγητό στο όμορφο χωριό 
Άγιος Πέτρος. Αρχηγοί ο Κώστας Μάνδαλος και 
Βαγγέλης Κουτσελίνης.

1,5. ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

2,3. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
4.   ΑΧΕΡΩΝΤΑΣ

1

2 3

4
5        
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Σεπτέμβριος, αρχή των εξορμήσε-
ων της χειμερινής περιόδου για τον 
«ΠΑΝΑ» και το πρόγραμμα άρχισε 

με πεζοπορία στο Πήλιο, «Βουνό πολυϊστο-
ρικό»:

-ένα καταπράσινο φρούριο που δεσπόζει 
πάνω από το Βόλο,

-ένας ανεξάντλητος θησαυρός, μύθων, 
ιστορίας, πολιτιστικής παράδοσης ,.

-ένας παράδεισος για τους εραστές της 
φύσης, αρχαιολόγους , Ιστορικούς , ανθρω-
πολόγους, καθώς για χιλιετίες το έχουν περ-
πατήσει θεοί, ημίθεοι, κένταυροι, ένα θέρε-
τρο για θεούς και ανθρώπους.

Σ’αυτό το βουνό ο σύλλογος μας αποφά-
σισε να περάσει ένα Παρασκευοσαββατοκύ-
ριακο ξεκινώντας 19/9/2009 με αφετηρία το 
καταφύγιο στα Χάνια και με σκοπό να πεζο-
πορήσει, να διασκεδάσει και πάνω από όλα 
να ζήσει τις χάρες που η φύση απλόχερα μας 
δίνει.

20/9/2009 και το πρόγραμμα λέει πεζοπο-
ρία «ΧΑΝΙΑ- ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ» 

Καιρός φθινοπωρινός, βροχερός, με τα 
σύννεφα να έχουν ζώσει το βουνό δημιουρ-
γώντας τη αίσθηση του εξωπραγματικού.

Η αρχηγός μας (από τον Πάνα του Βόλου 
αδελφό σωματείο) φτάνει στο καταφύγιο 
στην ώρα της και η ομάδα παρά τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες ξεκινά.

Επτά ώρες διαδρομή!!! επτά ώρες πεζοπο-
ρία ανάμεσα σε πλούσια βλάστηση και κάτω 
από τις πανύψηλες οξυές που το πυκνό τους 
φύλλωμα γίνεται ασπίδα προστασίας στη 
συνεχόμενη βροχόπτωση. Η συμπεριφορά 
της ομάδας άψογη!!!!!

Και η  μέρα κλείνει απολαμβάνοντας τον 
μπουφέ και την ζεστασιά στην ταβέρνα της 

κας Τόνιας στην Τσαγκαράδα και επιστρέφο-
ντας  στο καταφύγιο όπου μας περιμένει ένα  
ακορντεόν για τραγούδι και διασκέδαση.

20/9/2009 το σκηνικό ίδιο, βροχή, ομίχλη, 
«τοπίο Αγγελόπουλου» και όλοι μαζί απο-
φασίζουμε για μια βόλτα στο πιο γραφικό 
χωριό του Πηλίου «Μακρινίτσα» με τελικό 
προορισμό - που αλλού; - τα τσιπουράδικα  
του Βόλου!!!

Φθάνοντας στο τέλος και έχοντας απο-
κομίσει την ηρεμία και τη γαλήνη της φύσης 
πήραμε το δρόμο της επιστροφής.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βο-
ήθησαν στην επιτυχία αυτής της εξόρμησης 
και να πω ότι: «η επαφή με τη φύση βελτιώνει 
τον χαρακτήρα του ανθρώπου γιατί έχει  τη 
δύναμη να πολεμήσει τη ρουτίνα απομακρύ-
νοντας  την καθημερινότητα»

Δήμητρα Αγγελοπούλου     

 ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Στις 22/10/2008 συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από τότε που ‘έφυγε’ η καλή μας φίλη Σοφία. Στη 
μνήμη της και στη μνήμη του Τριαντάφυλλου προσφέρουμε πενήντα(50) ευρώ.

Κούλα-Κώστας

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Τρία μέλη του Συνδέσμου μας έφυγαν από κοντά μας. Η Ελπίδα Κωνσταντινίδου, η Μαρία Χειμάρα 
και Δημήτριος Μαργαρίτης. Πολύχρονη και σημαντική η προσφορά τους στο Σύνδεσμο. Θα είναι 
πάντα στην καρδιά και τη μνήμη μας.

Πόπη Κασιώλα 

ΒΙΒΛΙΑ

Η Έφορος εκδηλώσεων κυρία Ένικα Κατσαρού παρουσίασε το βιβλίο του Στέλιου Καράβολα <Εγώ 
και η Ουκρανή μου>. Ο λόγος της διαχρονικός αλλά και σύγχρονος. Οι αναφορές από την αρχαι-
ότητα έως σήμερα. Λυσίας, Αριστοτέλης, Θεόφραστος, Καβάφης. Κατέληξε με την ευχή της Κικής 
Δημουλά…<< Αυτά για σήμερα. Ελπίζουμε τα ίδια και για αύριο. Με την αισιοδοξία ότι θα εφημε-
ρεύουν κι αύριο τα μάτια μας>>.

ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑ!

Τρία νέα μωρά προστέθηκαν στη ‘βρεφική’ ομάδα του Πάνα!  Η οικογένεια Τσιρδήμου (Σταύρος-
Χριστίνα), όπως επίσης και η οικογένεια Χρυσοστόμου (Κώστας-Ειρήνη), έφεραν στη ζωή δυο πανέ-
μορφα κοριτσάκια. Η οικογένεια Χέντον (Νίκολας-Σούζυ) απέκτησαν τον δεύτερο γιο τους. Παιδιά 
να σας ζήσουν!

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

...Και η παράδοση συνεχίζεται. Στις 28 Οκτωβρίου μαζευτήκαμε στα γραφεία σε μια 
εκδήλωση μνήμης.  

   Γράμματα από το μέτωπο. Η ιστορία γραμμένη σε ένα κομμάτι χαρτί στη λάμψη ενός 
κεριού, στο χαράκωμα, στο κοίλωμα ενός βράχου, υπό τους ήχους οβίδων και όλμων με τα 
δάχτυλα παγωμένα από το κρύο.

 <<Εκαταυλιστήκαμε μέσα στο δάσος με τα χιόνια για να κάνουμε Χριστούγεννα. Δεν 
βρήκαμε τίποτα να προμηθευτούμε εκτός από λίγο μαύρο ψωμί και ελάχιστα αραποσίτια τα 
οποία εμοιράζοντο ένα ανά δύο στρατιώτες>>, θα γράψει ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος.

  Και ο Γιάννης Ξεφλούδας: <<Σε λίγο θα αρχίσει η μάχη. Μ΄αγγίζει η παγωμένη ανα-

πνοή του θανάτου. Όμως δε φοβούμαι το θάνατο. Εκείνο που με τρομάζει είναι πως σκοτώ-
νοντας τον άλλο άνθρωπο, σκοτώνω μέσα μου τον άνθρωπο>>.

Μαρτυρία του Γιάννη Τσαρούχη:«Δεν θα το πιστέψει κανείς πως σχεδόν πίστευα ότι οι 
σπασμένες πέτρες που τις είχε σκεπάσει το χιόνι, ήταν υπέροχες πάστες με αμύγδαλα και 
σαντιγύ» .

   Με χιούμορ ο Τάσος Παρπαίρης θα γράψει: «Είχαμε να πλυθούμε σχεδόν έξι μήνες. 
Χιλιάδες ψείρες(οι οποίες με τις διασταυρώσεις- ελληνικές, ιταλικές, αλβανικές- είχαν διά-
φορα χρώματα και μορφή). Είχαν γεμίσει το σώμα μας, από κεφαλής μέχρις ονύχων» .

 Με αφορμή το γράμμα ενός φαντάρου στους δικούς του, ο γνωστός χρονογράφος 
Π.Παλαιολόγος έγραψε: «Εμπρός σε τέτοια αυθεντικά κείμενα τι σημασία έχει η άλλη, η 
παγερή…ιστορία» ;

Πόπη Κασιώλα
Τα αποσπάσματα είναι από το βιβλίο <<Μαρτυρίες 40-41>> των Κ.Χατζηπατέρα- Μ.Φα-

φαλιού

Για την νέα ορειβατική περίοδο, ο σύνδεσμός μας οργανώνει σεμινάρια σχετικά με την 
ασφαλή κίνησή μας στο δύσκολο και απαιτητικό χειμερινό βουνό. Ο Αλέξανδρος Χέ-

ντον, ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας , είναι ο υπεύθυνος των μαθημάτων αυτών και σε συ-
νεργασία με έμπειρους ορειβάτες, διπλωματούχους σχολών ορειβασίας, προγραμματίζουν 
για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου τα μαθήματα αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν 
θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Τα θεωρητικά μαθήματα, θα περιλαμβάνουν διαλέ-
ξεις πάνω σε θέματα ιστορίας της ορειβασίας, γνώσεις προσανατολισμού, εξοπλισμού στο 
βουνό, ιατρικές συμβουλές, καθώς και πολλά άλλα θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο 
χειμερινό βουνό. Μετά θα ακολουθήσουν πρακτικά μαθήματα στο χειμερινό πεδίο, πραγμα-
τοποιώντας αναβάσεις σε επιλεγμένα ελληνικά βουνά. Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα 
ανακοινωθεί στα γραφεία του Συνδέσμου μας καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς 
τους φίλους και τα μέλη του Πάνα.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι ο καλύτερος τρόπος για να έρθει σε επαφή με το βουνό  
ένας νέος ορειβάτης που θέλει να λάβει τις βασικές γνώσεις για το χειμερινό πεδίο, καθώς 
και για τα παλαιότερα μέλη του Συνδέσμου μας, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους, πάνω σε θέματα του βουνού και της κίνησης σε αυτό.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή, καθώς θα τηρηθεί 
συγκεκριμένος αριθμός συμμετεχόντων.Ευχόμαστε καλή επιτυχία και πολλές συμμετοχές!     

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 210-8224777,210-8224351, Αλέ-
ξανδρος Χέντον 6972224537.     

 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ

    ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑ
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Ο ανθρώπινος πόνος είναι τόσο πα-
λιός όσο και ο άνθρωπος και βιώ-
νεται απ’ όλα τα όντα του ζωικού 

βασιλείου. Είναι βέβαια ότι τα ζώα επιλέγουν 
φυτά ή άλλες ουσίες για να τον αντιμετωπί-
σουν. Δεν υπάρχει ούτε υπήρξε άνθρωπος 
που να μην έχει βιώσει πόνο κάποια στιγμή 
στη ζωή του. 

Ποιος όμως είναι ο ορισμός του πόνου;
Σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία για τη 

μελέτη του πόνου (International association 
for the study of Pain ,IASP), πόνος είναι ένα 
δυσάρεστο υποκειμενικό συναίσθημα που 
δεν μετριέται η ισχύς του αντικειμενικά. Γι’ 
αυτό υπάρχουν κλίμακες από 0-10 για τον 
ελάχιστο ως τον πιο ισχυρό  πόνο που ο ίδιος 
ο ασθενής υποδεικνύει. 

Ο πόνος αναστατώνει όλες τις λειτουργί-
ες του οργανισμού ανάλογα με την ένταση 
του (αυξάνει η Α.Π., οι σφίξεις, το σάκχαρο, 
ο μεταβολισμός, οι κατεχαλαμίνες κ.α.) στην 
προσπάθεια να αντιμετωπισθεί η αιτία που 
τον προκάλεσε. 

Στην ανάγκη να αντιμετωπισθεί ο πόνος, 
ο άνθρωπος από αρχαιοτάτων χρόνων έχει 
προστρέξει στη θεολογία, μεταφυσική, ακό-
μη και στη μαγεία, ενώ έχουν χρησιμοποιη-
θεί βότανα από το φυσικό βασίλειο όπως η 
μύκωνος ή υπνοφόρος από την οποία προ-
έρχεται η μορφίνη ή από τον κρόκο της Κολ-
χίδας, που παράγεται η κολχικίνη. Αυτά και 
άλλα πολλά ήταν γνωστά από τους αρχαίους 
Έλληνες. 

Τόσο ο Ασκληπιός, θεραπευτής των επώ-

δυνων νοσημάτων όσο και ο Ιπποκράτης, 
γνώριζαν πολλά για την αντιμετώπιση του 
πόνου. Η αναλγητική φαρέτρα του Ιππο-
κράτη περιλαμβάνει φαρμακευτικές ουσίες, 
ειδικά διαιτολόγιο, φυσιοθεραπείες και λου-
τροθεραπείες. 

Σήμερα, ο πόνος αντιμετωπίζεται με νέες 
μεθόδους που περιλάμβαναν φαρμακευτικά 
σκευάσματα επεμβατικές θεραπείες, νευρο-
λύσεις, κ.α. Όλα αυτά γίνονται στα Ιατρεία 
Πόνου που βρίσκονται σε οργανωμένες μο-
νάδες σ’ όλα τα νοσοκομεία ακόμη και σε 
Ιδιωτικές Κλινικές. 

Η ομάδα των ιατρών που ασχολείται εί-
ναι εκπαιδευμένοι, εξειδικευμένοι ιατροί (το 
μάθημα του πόνου διδάσκεται στην Ιατρική 
Σχολή) κυρίως Ανασθιησιολόγοι(γιατί είναι 
έμπειροι στις επεμβατικές μεθόδους), νευρο-
φυσιολόγοι, ορθοπεδικοί και ψυχολόγοι. 

Στα Ιατρεία αυτά νοσηλεύονται ασθενείς 
με χρόνιο καλοήθη πόνο όπως οσφυαλγίες, 
μυοπεριτονικά σύνδρομα, νευραλγίες (τρι-
δύμου ή άλλων νεύρων, νευραλγίες, πονο-
κέφαλοι ή επώδυνα σύνδρομα από διάφορες 
αιτίες).

Η Εταιρεία Πόνου αριθμεί πάνω από 300 
μέλη σ’ όλη την Ελλάδα που διοργανώνει 
Σεμινάρια, Συνέδρια,. Ημερίδες  και Μετεκ-
παιδευτικά μαθήματα για την εκπαίδευση 
των ειδικευομένων στην Αναισθησιολογία.  

Σε αντιδιαστολή με τον χρόνιο καλοήθη 
πόνο, ο χρόνιος κακοήθης πόνος του καρ-
κινοπαθή έχει άλλη αντιμετώπιση και ασχο-
λούνται τα μέλη της Ανακουφιστικής Παρη-

γορητικής Εταιρείας Πόνου. 
Και οι δυο Εταιρείες υπάγονται στη Διεθνή Οργάνωση για την αντιμετώπιση του πόνου με 

συνεχή συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων. 
Πρέπει να πω ότι στη δεύτερη γίνονται άλλες μέθοδοι κυρίως μακροχρόνιες με το σκεπτι-

κό ότι ο καρκινοπαθής δεν πρέπει να πονά αλλά να του προσφέρεται καλή ποιότητα ζωής για 
το υπόλοιπο της ζωής του. Υπάρχουν σ’ αυτή 300 μέλη . Εκτός από ιατρούς, υπάρχουν πολλοί 
νοσηλευτές που παρακολουθούν τους ασθενείς στα σπίτια τους. 

Θα κλείσω κάνοντας μια ευχή:
«Ο άνθρωπος δεν πρέπει να πονά γιατί ο πόνος του στερεί τη χαρά της ζωής». 

Dr Άννα Αργυροπούλου
τ. Διευθύντρια Αναισθησιολογικού τμήματος

και ιατρείου πόνου
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

O ΠΟΝΟΣ 
                     ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
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Μόνη ελπίδα, η επιστροφή στην 
πράσινη ανάπτυξη.
Στα ορεινά της Κρήτης, σε ένα 

οροπέδιο εξαιρετικής ομορφιάς, στο οροπέ-
διο Λασιθίου, οι πολίτες αντικατέστησαν την 
ως τότε άντληση των υδάτων που χρησιμο-
ποιούσαν για την ύδρευση των καλλιεργει-
ών τους, με τη μηχανική άντληση από δέκα 
χιλιάδες ανεμόμυλους με αποτέλεσμα ένα 
ανώτερο αισθητικό και παράλληλα λειτουρ-
γικό εναλλακτικό τρόπο ζωής. 

«Oυδέν καινόν υπό τον ήλιο». Τίποτα δεν 
είναι καινούργιο σε αυτή την Γη. Έτσι και η 
πράσινη ανάπτυξη, δεν είναι απλά ένα μο-
ντέλο που εισάγεται από τις αναπτυγμένες 
τεχνολογικά χώρες αποτελώντας μια μετα-
νεωτερική θεώρηση της πραγματικότητας, 
αλλά αποτελεί παράλληλα την μόνη πλέον 
ελπίδα για την αναγκαία για μας επανασύν-
δεση, με μια χαμένη αριστοκρατική θεώρηση 
ως προς την ίδια μας την φύση.

Μιλάμε βέβαια για μια βαθιά ανθρώπινη 
όσο και ελληνική αριστοκρατία «του ασβέ-
στη και του βασιλικού», και για μία δράση 
που μετατρέπει την καθημερινή για όλους 
μας δύσκολη πλέον αναγκαιότητα σε μια 
ανώτερη αισθητική και βιωματική εμπειρία.

Αιολικό πάρκο
Είναι εντυπωσιακό αλλά, στις αρχές του 

περασμένου αιώνα η χώρα μας είχε μια μο-

ναδική παγκόσμια πρωτιά: H ιδιωτική πρω-
τοβουλία συνδυασμένη με τη φύση και την 
επινοητικότητα των Ελλήνων πολιτών, δημι-
ούργησαν το μοναδικό στον κόσμο αιολικό 
πάρκο για άντληση νερού. 

H μετατροπή μάλιστα των καλύκων του 
πυροβολικού, οι οποίοι ήταν σε αφθονία την 
εποχή των πολέμων των αρχών του 20ου 
Αιώνα, σε κάλυκες άντλησης νερού, αποτε-
λεί φωτεινό παράδειγμα μετατροπής μιας 
πολεμικής κρατικής τεχνολογίας σε μία νέα 
ειρηνική εφαρμογή από την ατομική πρωτο-
βουλία. 

Επίσης, το υπαρκτό παράδειγμα του ορο-
πεδίου Λασιθίου μας δείχνει ότι όχι μόνο η 
εγκατάσταση μικρών ανεμόμυλων δεν βλά-
πτει αισθητικά το περιβάλλον, αλλά αντίθε-
τα, εξωραΐζει, το αναβαθμίζει αισθητικά προς 
όφελος και των κατοίκων αλλά και του επι-
σκέπτη. 

Όμως η σταδιακή εγκατάλειψη σήμερα 
του πρώιμα πρωτοπόρου αυτού αιολικού 
πάρκου, λόγω της άντλησης με πετρελαιοκί-
νητες μηχανές, οδήγησε όχι μόνο σε απώλεια 
μίας ισόρροπης σχέσεως με την φύση των 
κατοίκων αλλά και σε απώλεια εσόδων από 
τον τουριστικό τομέα. 

Στη σύγχρονη εποχή ένα τέτοιο πάρκο θα 
μπορούσε κάλλιστα να αντικατασταθεί -όχι 
μόνο στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και αλ-

λού όπως στα νησιά μας- από πάρκα μετα-
τροπής της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική. 
Mία σύγχρονη αιολική παραγωγή ενέργειας 
που αποτελεί παράλληλα και μια εναλλα-
κτική πολιτική πρόταση ζωής, που επιτρέπει 
στον πολίτη να μετατραπεί από καταναλωτή 
σε παραγωγό της ηλεκτρικής ενέργειας, μια 
ιδιότητά του από καιρό χαμένη. 

Δημιουργώντας παράλληλα αποκεντρω-
μένες κυψέλες κοινοτικής αυτάρκειας και 
αυτονομίας με αιολικά πάρκα που καθίστα-
νται όχι μόνο ως αναγκαία αλλά και ως ιδα-
νική λύση στην ελληνική γεωγραφική μορ-
φολογία.

Εκπομπές
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της λειτουρ-
γίας ενός αιολικού πάρκου δεν εκπέμπεται 
διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα αέρια που 
ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα (μονοξείδιο του 
άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα 
μικροσωματίδια), όπως συμβαίνει με τους 
συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. 

Έτσι κατά τη διάρκεια της χρήσης της, μία 
και μόνο ανεμογεννήτρια 1,5 MW μπορεί να 
εξοικονομήσει περί τους 80.000 τόνους ορυ-
κτού άνθρακα (brown coal). Αυτό σημαίνει 
ότι όχι μόνο δεν εντείνεται το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου αλλά δεν υπάρχουν και αρνη-
τικές συνέπειες στη δημόσια υγεία από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Ταυτόχρονα, πάνω 
από το 90% της έκτασης που φιλοξενεί ένα 
αιολικό πάρκο είναι διαθέσιμο για άλλες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα οι 
αγροτικές που μπορούν να συνυπάρχουν με 
την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

H αιολική ενέργεια βοηθά επίσης στην 
απεξάρτηση από ακριβά εισαγόμενα καύσι-
μα, ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και 
ασφάλεια, αποδεσμεύοντας τον σύγχρονο 

πολίτη από κεντρικούς μη δημοκρατικούς 
σχεδιασμούς. 

Eν τέλει ας αναρωτηθούμε αν θα πηγαίνα-
με να κατοικήσουμε ή έστω για διακοπές σε 
έναν τόπο με θερμοηλεκτρικά εργοστάσια ή 
κοντά σε αιολικά πάρκα με μικρούς ανεμό-
μυλους. 

Επανασύνδεση
H επανασύνδεση με αρχές και αξίες βαθιά 
λησμονημένες στη συλλογική μας μνήμη δεν 
θα είναι εύκολη αλλά είναι χρέος όλων μας 
να μεταλλάξουμε την σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα, σε ένα χαμένο για μας από 
τον καιρό των πατέρων μας, «ευ ζην». 

Aν αυτό έγινε εφικτό σε ανθρώπους που 
δεν είχαν ούτε τις γνώσεις ούτε τα μέσα που 
διαθέτουμε σήμερα, τότε η πραγματική πρό-
κληση για την σύγχρονη Ελλάδα δεν απο-
τελεί πλέον ούτε θέμα οικονομικό ούτε θέμα 
τεχνολογικό, αποτελεί καθαρά θέμα πολιτι-
κής βουλήσεως. 

Kάποτε είχαν πει: «Aν δεν υπάρχει δρόμος 
τότε θα τον δημιουργήσουμε». Πολλώ δε 
μάλλον όταν το μονοπάτι της βιώσιμης ανά-
πτυξης υπήρχε πάντοτε σε αυτή την γη. Σε 
μας μένει μόνο να το ακολουθήσουμε ξανά.

Δημήτριος M. Πλευράκης, δικηγόρος-πο-
λιτικός Επιστήμονας MSc Φιλοσοφίας Δι-
καίου  

 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗ-
ΜΕΡΙΔΑ “ΗΜΕΡΗΣΙΑ”  26/9

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
Σε αυτή τη σελίδα, θα παραθέτουμε άρθρα και προτάσεις, καθώς και τους δικούς σας προ-

βληματισμούς πάνω σε θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να ευαισθητοποιη-
θούμε ολοένα και περισσότερο όλοι μας γύρω από το θέμα της οικολογίας, της οικοτουριστι-
κής αναβάθμισης με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, της διαφύλαξης των ελληνικών ορει-
νών όγκων και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια μιας βιώσιμης και αειφόρας ήπιας ανάπτυξης.

Εγκαινιάζουμε αυτή την ‘Πράσινη σελίδα’, παραθέτοντας ένα άρθρο που γράφτηκε από 
τον συνορειβάτη και φίλο μας Δημήτρη  Πλευράκη.  



Αρχικά, την προσοχή μου την τράβη-
ξε ένα μαύρο πίκολο τύπου Ziegler 
που φιγουράριζε στο κέντρο της 

βιτρίνας, ακουμπισμένο όρθιο μέσα σ’ ένα 
ταλαιπωρημένο, μα καλοδιατηρημένο ξύλι-
νο κουτί. Χαζεύοντας για λίγη ώρα, είδα και 
άλλα όμορφα πράγματα, όπως μία μεταλλι-
κή, κλειστή πυξίδα και μια ξύλινη σφεντόνα 
με μία -κατά τα φαινόμενα- παγανιστική 
γυναικεία θεότητα σκαλισμένη στον κορμό 
της. Χωρίς δεύτερη σκέψη, μπήκα στο πα-
λαιοπωλείο και πήρα μια βαθιά ανάσα.

Ήταν σαν όλες εκείνες τις πρώτες στιγμές 
που μπαίνεις σε παλαιοπωλεία και ρουφάς 
άπληστα τον αέρα, μην μπορώντας να χορ-
τάσεις την παγκόσμια γλυκόπικρη μυρωδιά 
του παλιού, του νοτισμένου από δεκαετίες, 
ίσως κι αιώνες αναμνήσεων. Του παλιού, που 
απολαμβάνει την παλαιότητα του γιατί ξέρει 
πως δεν γερνά, μα ωριμάζει και αποκτά αξία 
(γιατί αυτό είναι χειροποίητο -μαγκιά!- ενώ 
το άλλο, το καινούριο, του ντιζάιν δεν σκα-
μπάζει μία μπροστά στο αιώνιο κομμάτι που 
του έδωσε ο δημιουργός του από την ψυχή 
του), του παλιού του ωραίου.

Στο τέλος της ανάσας, απογοητευμένος 
από την περιορισμένη χωρητικότητα των 
πνευμόνων μου κι ερωτευμένος με το άρω-
μα, άρχισα να ψάχνω αυτό το ιδιαίτερο που 

μου χτύπησε το καμπανάκι στο οσφρητικό 
μου κέντρο. Γιατί αυτό το μικρό παλαιοπω-
λείο της Θεσσαλονίκης δεν μύριζε την συνη-
θισμένη μυρωδιά του παλιού, αλλά και κάτι 
άλλο, πιο όμορφο, πιο ύπουλο και τρομαχτι-
κό, κάτι από μοίρα.

Δεν θα είχαν περάσει πάνω από δεκαπέντε 
λεπτά όταν έπιασε το μάτι μου κάτι διακρι-
τικό, αλλά και πολύ διαφορετικό. Ήταν ένα 
μεγάλο βιβλίο, δεμένο με καφετί ύφασμα και 
ντυμένο με μαύρο χαρτί. Η μία γωνία του (η 
μοναδική χωρίς μεταλλικό τελείωμα), όπως 
και όλο το κάτω μέρος από τα εσωτερικά του 
φύλλα είχαν φουσκώσει.

Στην ετικέτα του έγραφε με μία απλή καλ-
λιγραφία «Τ/S Σαγήνη, ημερολόγιο πλοιάρ-
χου. Έναρξις Δεκ. 1959».

Άνοιξα σε μία τυχαία σελίδα και διάβασα 
για πορείες, ανέμους, φουρτούνες και νηνε-
μίες, φορτία και καθημερινότητα. Ένοιωσα 
ένοχος. Το συνηθισμένο παλιό μάζευε τις 
αναμνήσεις και στιγματιζόταν απ’ αυτές, μα 
χρειάζεται οικειότητα και κοινό κώδικα με 
αυτό για να σου τις ξεδιπλώσει, πρέπει να ξέ-
ρεις τις ιστορίες του για να σου τις θυμίσει. 
Για παράδειγμα, οι φουσκωμένες σελίδες και 
η κατεστραμμένη γωνιά όφειλαν την κατά-
σταση τους στο νερό, αλλά κάτω από ποιες 
συνθήκες; Μια πλημμύρα στην καμπίνα του 

καπετάνιου, ένα ναυάγιο, μία κούπα ή ένας 
κουβάς που χύθηκαν κατά λάθος; Δεν μπο-
ρούσα να ξέρω! Από την άλλη,

όμως, τις ιστορίες του πλοίου μπορούσα 
να τις μάθω από τις καταγραφές του πλοι-
άρχου. Έπαιρνα γνώσεις που δεν προορίζο-
νταν για εμένα, έκλεβα τις αναμνήσεις των 
ηρώων -των κάποτε υπαρκτών ηρώων- του 
ημερολογίου, των τότε κατοίκων του Tramp 
Steamer «Σαγήνη».

Βέβαια, όλα αυτά ήταν επίσημες και τυ-
πικές καταγραφές, χωρίς συναίσθημα και 
προσωπικότητα και δεν θα έπρεπε να αισθά-
νομαι τύψεις. Αντιθέτως, ίσως για να μη κα-
ταρρίψω το μυστήριο που τύλιγε σαν αύρα 
το ημερολόγιο, το έσφιξα στην αγκαλιά μου 
και συνωμοτικά πλήρωσα τον καταστημα-
τάρχη γι αυτό και -δήθεν σαν πρωτεύουσα 
αγορά- για το πίκολο. Κίνησα κατευθείαν 
για την παραλία (Μάρτιο μήνα θα είχα την 
ησυχία μου εκεί). Κάθισα στα βράχια με το 
πολύτιμο -ακόμα δεν ήξερα γιατί- απόκτημα 
στα γόνατα μου και με ύφος έπαιξα άτσαλα 
και κακόφωνα ένα μέρος από το σόλο του 
“Pibrock” των Jethro Tull στο πίκολο -το 
μόνο που μου είχε μείνει από τις λίγες, μα 
φιλότιμες προσπάθειες να μάθω φλάουτο, 
για να εντυπωσιάσω το πρώτο κορίτσι που 
πρόσεξα σαν γυναίκα. Για να καλοπιάσω τις 
Μούσες, παράτησα το πίκολο και μαζί όλη 
την παραφωνία που συνόδευε τον συνδυα-
σμό του με τα χείλια μου κι έπιασα το διά-
βασμα. Είχα άδικο στο να πιστεύω πως δεν 
είχα λόγο να αισθάνομαι τύψεις και είχα 
δίκιο που αισθανόμουν. Οι καταγραφές ξε-
κινούσαν τυπικές, μα όσο προχωρούσαν οι 
ημερομηνίες, αποκτούσαν προσωπικό άγ-
γιγμα ανθρώπου, χάνοντας την ψυχρότητα 
του αξιώματος. Η Θάλασσα, βλέπεις, μπο-
ρεί να σκληραίνει τον άντρα, μα μαλακώνει 
τον άνθρωπο. Εκεί, στα βράχια, κάθισα στην 

Εγκαινιάζουμε σε αυτό το τεύχος, ένα χώρο στον οποίο οι φίλοι του Συνδέσμου μας θα πα-
ραθέτουν δικές τους συγγραφικές δημιουργίες, μυθιστορήματα, ποιήματα καθώς και άλλων 
ειδών προσωπικές αναζητήσεις, ταξιδεύοντας ταυτόχρονα και εμάς σε ένα κόσμο γεμάτο 
εικόνες, μυρωδιές, ήχους , …ένα ατελείωτο ταξίδι στην σκέψη και τη φαντασία…

Ξεκινάμε σε αυτό το τεύχος με το ‘Τ/S  Σαγήνη’, ένα έργο του φίλου μας και συνορειβάτη 
Βασίλη Κούρτη.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ τιμονιέρα κοιτώντας τα καρτίνια0 που έδινε 
ο μπούσουλας1, διέσχισα το κατάστρωμα 
από καμπούνι2 σε καμπούνι και ξαπόστασα 
ακουμπώντας στο τουρκετί3 για να μυρίσω 
την αλμύρα που είχε ποτίσει το ξύλο. Κατέ-
βηκα στον στόκολο4, παραπαίοντας από το 
καραντί5, έριξα άφθονο κάρβουνο στον λέ-
βητα και κίνησα για την πιο φωτεινή ράδα6 
της ζωής μου: πήρα την απόφαση να βγάλω 
φυλλάδιο. Βλέπεις, μέσα στις φουσκωμένες 
σελίδες της καινούριας μου Βίβλου, βρήκα 
αυτούσια τα λόγια του Δικού μου Μεσσία. 
Ένα γράμμα από τον πλοίαρχο του «Σαγήνη» 
προς κάποιον αγαπημένο του, που δεν θέλη-
σε, ή δεν πρόλαβε να στείλει ποτέ. Υπέγραφε 
σαν καπετάν’ Βάσος.

Δεν τόλμησα να το διαβάσω πάνω από 
μία φορά, αλλά με άλλαξε, θέλησα να γίνω 
σαν τον καπετάνιο, θαλασσοδαρμένος κι 
έμπειρος. Τον φαντάστηκα ψηλό, κάπου στα 
1,90, 55άρη, ηλιοκαμένο και γεροδεμένο, μα 
με μία απολύτως ανθρώπινη κρασόμπακα, 
να με κοιτάει με τα μελιά -σαν του πατέρα 
μου- μάτια του και να μου δίνει συμβουλές 
χαϊδεύοντας τα ψαρά του γένια. Υποθέτω ότι 
είναι η κλασσική φιγούρα ναυτικού που φα-
ντάζονται οι άνθρωποι όταν ακούν τον συ-
ντετμημένο τίτλο «καπετάν’», αλλά η δική 
μου φιγούρα του καπετάν’ Βάσου είχε μιαν 
απόκοσμη ζεστασιά και σοφία. Ήταν σαν να 
είχα αποκτήσει έναν άυλο μέντορα.

Έτσι, λοιπόν, έχοντας κι εγώ αυτό το καβ-
βαδιακό κάτι πιο βαθύ που με λερώνει (-Γιε 
μου πού πας; -Μάνα θα πάω στα καράβια), 
κρατώ από την μία το μαύρο μου πίκολο -το 
μόνο που θέλησα να περισώσω- και από την 
άλλη, το δικό σου χέρι, τελευταίε μου φίλε, 
Τρίτωνα και σε αφήνω να με οδηγήσεις στα 
πλέον άδυτα του βασιλείου σου.

Τελειώνοντας την διήγηση μου, ήθελα 
-πριν με πάς στον καπετάν’ Βάσο- να σου 
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Ο ορισμός του ‘κλασικού βουνού’. Μια 
αλπική βελόνα ορθώνεται πάνω 
από το χωριό Zermatt των Ελβετι-

κών Άλπεων, και σκιάζει την περιοχή. Είναι το 
Matterhorn, η πιο δημοφιλής και εντυπωσια-
κή κορφή των Άλπεων. Φτάνει τα 4478 μέτρα 
πάνω από τη θάλασσα και το κωνικό σχήμα 
του προκαλεί δέος στον επισκέπτη. Μπορεί 
ορισμένοι άνθρωποι στον κόσμο να μην γνω-
ρίζουν το όνομά του και την τοποθεσία στην 
οποία βρίσκεται, σίγουρα όμως έχουν δει μια 
εικόνα του σε κάποιο ελβετικό σοκολατάκι ή σε 
κάποιο  πίνακα ζωγραφικής… Το Matterhorn, 
ή αλλιώς ‘Monte Cervino’, όπως το λένε οι Ιτα-
λοί, είναι αναμφισβήτητα η πιο γνωστή κορφή 
της Ευρώπης!

Ήταν η εποχή της άνθισης του αλπινισμού, 
όταν το επιβλητικό αυτό βουνό πατήθηκε για 
πρώτη φορά από τον άνθρωπο. Έγιναν πολλές 
αποτυχημένες προσπάθειες, πριν κατακτηθεί 
τον Ιούλιο του 1865 από τους Έντουαρντ Γου-
ίμπερ, Βάλτερ και λόρδο Ντάγκλας, με δυσά-
ρεστη όμως κατάληξη κατά την κατάβαση. Το 
1871 το βουνό ‘δέχτηκε’ και την πρώτη γυναί-
κα, την Λούσι Γουόκερ, τολμηρή ορειβάτισσα 
με πάθος για το βουνό. Η πρώτη χειμερινή 
ανάβαση για την κορφή, έγινε το 1882 από τον 
αλπινιστή Βιτόριο Σέλλα.

Από τα πρώτα χρόνια των αναβάσεων μέχρι 
και σήμερα, ολοένα και περισσότεροι άνθρω-
ποι αναρριχώνται σε αυτό το μυθικό βουνό. Ο 
ορειβατικός εξοπλισμός και τα μέσα για την 
ανάβαση στην κορυφή ευνοούν τους σημερι-
νούς αλπινιστές, όμως το ίδιο το βουνό παρα-
μένει το ίδιο δύσκολο και απαιτητικό, καθώς η 
αυξημένη ορειβατική κίνηση στο βουνό, ιδιαί-
τερα τους καλοκαιρινούς μήνες, κάνει τις πλα-
γιές του αρκετά επικίνδυνες.

Η κλασική διαδρομή για την κορυφή γίνε-
ται διαμέσου της κόψης ‘Hornli’. Οι διαδρομές 
όμως σε όλη τη γύρω περιοχή του βουνού, 
ανταμείβουν τον κάθε πεζοπόρο και ορειβάτη. 
Η θέα του βουνού από την κοιλάδα του Zermatt 
είναι εντυπωσιακή και η φύση των Ελβετικών 
Άλπεων προσφέρει στον περιηγητή μοναδικές 
εμπειρίες.

Matterhorn  (4478 μ.)
ΤΟ ΒΟΥΝΟ–ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΒΕΤΩΝ

 του Βαγγέλη Κουτσελίνη

παίξω το ένα κομμάτι που θυμάμαι. Μα δεν 
μπορώ και να με συγχωρείς, γιε του Ποσει-
δώνα, γιατί μέσα μου δεν έχω πια αέρα, αλλά 
το αιώνιο (γλυκό μεσ’ στην αλμύρα του) 
νερό της επικρατείας σου. Όμως μην ανησυ-
χείς, θα έχουμε κι άλλα να πούμε. Δόξα τω 
Θεώ (ή όποια δύναμη ξαγρυπνά απόψε), έχω 
μνήμες πολλές.

Και χάνοντας την αίσθηση, θυμάμαι ένα 
κορίτσι -το πρώτο που είδα σαν γυναίκα- 
να παίζει φλάουτο κι εμένα να ποθώ. Και 
να θέλω πάντοτε να γίνω κάτι άλλο, να 
έχω κάτι από μοίρα. («Κι εγώ που μονό την 
υγρήν έκταση αγάπησα, λέω πως κι εσένα θα 
μπορούσα ν’ αγαπήσω...»)

Βασίλης Κούρτης 5/2001

0. Το ‘/4 του ρόμβου κατά τις διαιρέσεις των παλαι-
ών ανεμολογίων.

1. Η πυξίδα. 
2Το υπόστεγο της πλώρης για στέγαση των αν-

δρών του πληρώματος σε 
κακοκαιρία.
3. Το πλωριό κατάρτι.
4. Λεβητοστάσιο, θερμαστήριο.
5. Το σκαμπανέβασμα του πλοίου εξαιτίας θαλασ-

σοταραχής που συνεχίζεται και μετά την παύση του 
ανέμου, Φουσκοθαλασσιά.

6. Ανοιχτό κι ευρύχωρο αγκυροβόλι, Ανοιχτός προ-
λιμένας.

(Οι επεξηγήσεις προέρχονται από το 
«Γλωσσάρι στο Έργο του Νίκου Καββαδία» 
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΑΠΑΛΗ, εκδόσεις ΑΓΡΑ)

Έτσι μου στάθηκε ο Ταΰγετος

Έτσι μου στάθηκε ο Ταΰγετος, 
όπως ο κόρφος της μητέρας μου.
Με πότισε γαλάζιο, αψύ αίμα
ήλιο και πράσινο
ως να μου δέσει την ψυχή όπως την πέτρα 

του,
ως να χαράξει στην καρδιά μου 
τις βαθιές χαράδρες του 
να σχηματίσει μες στη ζωή μου δώδεκα 

κορφές 
να βγαίνω απάνω με μοναδικό μου όνειρο 

τον ήλιο.
Με δίψα μου μοναδική τον ήλιο,
δίψα βαθειά σαν ωκεανός,
υψηλή ως το φεγγάρι,
δίψα που να την λυπηθεί ο Θεός.
....Έτσι μου στάθηκε ο Ταΰγετος όσο να 

γεννηθούνε
τα δυο παιδιά του Θεού μέσα μου:
η ποίηση και η αγάπη.

Γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου

....Μην με μαρτυρήσεις!
Και προπαντός να μην του πεις
πως μ’εγκατέλειψε η ελπίδα !

Καθώς κοιτάς τον Ταΰγετο σημείωσε τα 
φαράγγια

που πέρασα, και τις κορφές που πάτησα 
και τ’άστρα

που είδα. Πες τους από μένα,
πες τους απ’ τα δάκρυά μου 
ότι επιμένω ακόμα πως ο κόσμος 
είναι όμορφος!

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
  



22 23

6

1 2

3

4 5

7 8

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

1,2. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
ΠΑΡΝΩΝΑ

3. ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ
4. ΑΓΡΑΦΑ

5. ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ...

6. ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ 
7. ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ

8. ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ   
ΓΚΑΜΗΛΑΣ
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Βουνό της Πελοποννήσου, που ανήκει μαζί με 
το Λύρκειο και το Τραχύ από τα νότια -νοτι-
οανατολικά του, τον Φαρμακά στα ανατολι-

κά, καθώς  και τον Σαϊτά και τη Ντουρντουβάνα από 
τα δυτικά του, σε μια οροσειρά με βασικό προσανα-
τολισμό Ανατολικό - Δυτικό (σχεδόν οριζόντιο) σε 
αντίθεση με τα άλλα βουνά που έχουν προσανατο-
λισμό Βορά - Νότο (κάθετο). Ανήκει στον ευρύτερο 
και πολυδαίδαλο ορεινό σύμπλεγμα που αποκα-
λούν βόρειο ορεινό τείχος της Πελοποννήσου, μαζί 
με τα ψηλότερα βουνά της Ζήρειας, του Χελμού και 
του Ερύμανθου καθώς και τα χαμηλότερα που βρί-
σκονται ανάμεσα σε αυτά (Μαρμάτι, Μαύρο Όρος, 
Ρούσκιο,  Κλωκός, Παναχαϊκό και Κρανιά)

Στα βόρεια, δεσπόζει πάνω από τη λίμνη της 
Στυμφαλίας στην ορεινή Κορινθία, αγναντεύοντας 
απέναντί του τους όγκους της Ζήρειας, ενώ στα νό-
τια του βουνού απλώνεται το αρκαδικό οροπέδιο 
της Μαντινείας.

Η βόρεια πλευρά του, είναι κατάφυτη από έλα-
τα, ενώ η νότια είναι άνυδροι θαμνότοποι, πράγμα 
που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο τα βουνά επη-
ρεάζουν το μικροκλίμα της κάθε περιοχής και «χω-
ρίζουν» τον καιρό, κατακρατώντας μερικές φορές 
την υγρασία του αέρα από τη μια πλευρά τους.

Στα πόδια της ελατόφυτης βόρειας πλευράς και 
μέσα στη ρεματιά της Αγ. Σωτήρας, φωλιάζει ο οι-
κισμός της σκιερής Λαύκας (όπου και η αφετηρία 
της πεζοπορίας μας), ενώ στη νότια άνυδρη πλευρά 
του, είναι χτισμένο το αρκαδικό χωριό της Κανδή-

λας με το ομώνυμο μοναστήρι του. Από εκεί περνά 
και ο δρόμος Λεβιδίου - Νεμέας, μέσω Κανδήλας 
και Σκοτεινής που ξεδιπλώνεται μέσα από τα διάσε-
λα του Ολίγυρτου με το Τραχύ, για να μπει για λίγο 
στο αργολικό οροπέδιο της Αλέας και να συνεχίσει 
τη δαντελωτή του κατάβαση στην Κορινθία, προς 
τους αμπελώνες του κάμπου της Νεμέας. Ο δρόμος 
αυτός, στο σημείο που διασχίζει τα βουνά, στην 
ορεινή διάβαση της Σκοτεινής, κλείνει με τους πρώ-
τους χιονιάδες και γίνεται συχνά «διάσημος» στα 
δελτία καιρού (Εθνική Οδός Λεβιδίου - Νεμέας).

Το οροπέδιο που βρίσκεται πάνω από τα έλατα 
της Αγ. Σωτήρας, χωρίζει και ενώνει τις δύο ψηλό-
τερες κορυφές του. Την ανατολική και ψηλότερη 
Σκίπιζα (1.934 μ.) και το δυτικό Γκριμπίνι (1.831 μ.) 

Ο Ολίγυρτος, είναι ένα βουνό με έντονο ανά-
γλυφο και παρότι δεν φτάνει τα 2.000 μ. έχει ιδιαί-
τερο ορειβατικό ενδιαφέρον και οι διαδρομές του 
δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες. 

Από την κορυφή του, εφόσον ο καιρός το επι-
τρέπει, μπορεί ο ορειβάτης να θαυμάσει τη θέα των 
παρακάτω βουνών:

Στο νότιο βάθος του ορίζοντα, στην άλλη άκρη 
του μαντινειακού οροπεδίου, τον όγκο του Μαινά-
λου. Προς τα νότια - νοτιοανατολικά, ακριβώς απέ-
ναντι, βλέπει να ορθώνεται μπροστά του το Τραχύ.

Στο βόρειο ορίζοντα, πάνω από τη Στυμφαλία, 
τους όγκους της μικρής και της μεγάλης Ζήρειας.

Δυτικά του το Μαυροβούνι, ο Σαϊτάς, η Ντουρ-
ντουβάνα και στο βάθος ο Χελμός. 

Δεν είναι πολλά τα βουνά της χώρας μας που 
η κορφή τους να  απέχει μόλις 15 χιλιόμε-
τρα από τη θάλασσα και αυτή να προσεγ-

γίζει κοντά τα 2500 μέτρα. Αυτό το χαρακτηριστικό 
το έχει ο Ψηλορείτης, αυτό το μονόραχο, επιβλητι-
κό και εντυπωσιακό βουνό της Κρήτης. 

  Περνώντας το χωριό ‘Πρασιές’ και ανηφορίζο-
ντας προς την περίφημη κοιλάδα Αμαρίου και το 
‘Πρασανό Φαράγγι’, δύο πράγματα σου αποσπούν 
την προσοχή. Το ένα είναι η ‘Αμαρία Λίμνη’, αυτός 
ο μοναδικός υδροβιότοπος της Κρήτης που δημι-
ουργήθηκε πρόσφατα, με την ήπια παρέμβαση του 
ανθρώπινου παράγοντα και την κατασκευή του 
φράγματος των ‘Ποταμών’. Το άλλο είναι  αυτή η 

εντυπωσιακή κορφή του Ψηλορείτη, που ξεπροβάλ-
λει στα ανατολικά, ορθόστηθη και σου μαγνητίζει 
τα βλέμματα..Καθαρά αλπική, με μια πλαγιά που 
ανεβαίνει συμπαγής προς τα πάνω και με ένα χα-
ρακτηριστικό διάσελο να χωρίζει τις κορφές ‘Στο-
λίστρα’(2336 μ.) και ‘Τίμιος Σταυρός’(2456μ.),σου 
προκαλεί δέος.

  Ο Ψηλορείτης είναι το ένατο σε ύψος βουνό της 
Ελλάδας, 4 μέτρα ψηλότερος από τα Λευκά Όρη ή 
Μαδάρες και μόλις 1 μέτρο χαμηλότερος από τον 
Παρνασσό! Ο συμπαγής του όγκος καλύπτει τμήμα 
των νομών Ρεθύμνης και Ηρακλείου και βρίσκεται 
στο μέσον της Κρήτης, με κατεύθυνση βορειοδυτι-
κή- νοτιοανατολική.(Συνέχεια στη σελίδα 28)

του Βαγγέλη Κουτσελίνη

Όρος Ίδη ή
Ψηλορείτης (2456 μ.)
Κορφή Τίμιος Σταυρός

του Γρηγόρη Χρονόπουλου

Ολίγυρτος ή Παρνιάς 
(1.934 μ.)

Κορυφή Σκίπιζα
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κυριακή 1 Νοεμβρίου.   Καμπιά Ευβοίας. Φυσιο-
λατρική-πεζοπορική. Αρχηγός 
Πόπη Κασιώλα.

Κυριακή 8 Νοεμβρίου.   Μακρυκάπα Ευβοίας. 
Φυσιολατρική- πεζοπορική. 
Αρχηγός Μαρία Καραδήμα.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου.   Πίσια Λουτρακίου. Φυ-
σιολατρική-πεζοπορική. Αρχη-
γός Αντωνία Πατσάλη.

21-22/11/2009. Τρίκαλα Κορινθίας. Φυσιολα-
τρική-πεζοπορική. Αρχηγός 
Πόπη Κασιώλα.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Λούτσα Ευβοίας. Φυ-
σιολατρική-Πεζοπορική. Αρχη-
γός Ένικα Κατσαρού.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου. Ελικώνας Βοιωτίας. 
Φυσιολατρική-πεζοπορική. 
Αρχηγός Άννα Αργυροπού-
λου.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου. Άταλη Ευβοίας. Φυ-
σιολατρική-πεζοπορική. Αρχη-
γός Άννα Αργυροπούλου.

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Άγιος Ευβοίας. Φυσι-
ολατρική-πεζοπορική. Αρχη-
γός Πόπη Κασιώλα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Κυριακή 17 Ιανουαρίου. Υψηλάντης Βοιωτί-
ας. Φυσιολατρική-πεζοπορική. 
Αρχηγός Ντίνα Φίνου.

Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Πλατάνια Ευβοίας. 
Φυσιολατρική-πεζοπορική. 
Αρχηγός Μαρία Καραδήμα.

Κυριακή 31 Ιανουαρίου. Ακραίφνιο Βοιωτίας. 
Φυσιολατρική-πεζοπορική. 
Αρχηγός Φίνου Ντίνα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου. Όσιος Ιερόθεος-
Πάχη. Φυσιολατρική-πεζοπο-
ρική. Αρχηγός Αντωνία Πα-
τσάλη.

Καθαρά Δευτέρα.   Πληροφορίες στα γραφεία 
μας.

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου.   Βίλια – Κιθαιρώνας. 
Φυσιολατρική- πεζοπορική. 
Αρχηγός Μαρία Καραδήμα.

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου.   Πλατανάκι Ευβοίας. 
Φυσιολατρική- πεζοπορική. 
Αρχηγός Άννα Αργυροπού-
λου.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Κυριακή 7 Μαρτίου.   Πολιτικά Ευβοίας. Φυσιο-
λατρική-πεζοπορική. Αρχηγός 
Ένικα Κατσαρού.

Κυριακή 14 Μαρτίου.   Ηραίο – Περαχώρα. Φυ-
σιολατρική-πεζοπορική. Αρχη-
γός Αντωνία Πατσάλη.

Κυριακή 21 Μαρτίου.   Λαύριο- Άγ. Κωνστα-
ντίνος- Λεγραινά. Φυσιολα-
τρική- πεζοπορική. Αρχηγός 
Πόπη Κασιώλα.

Κυριακή 28 Μαρτίου.   Καρτέρι- Λαύκα. Φυσιο-
λατρική-πεζοπορική. Αρχηγός 
Μαρία Καραδήμα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Κυριακή 18 Απριλίου.   Αλωνίσταινα. Φυσιο-
λατρική- πεζοπορική. Αρχηγός 
Πόπη Κασιώλα.

Κυριακή 25 Απριλίου.   Μονή Αρμά-Λευκαντί. 
Φυσιολατρική- Πεζοπορική. 
Αρχηγός Μαρία Καραδήμα.

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
Νοέμβριος 2009 - Απρίλιος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

06.01.2010
Γιορτή των Φώτων στο κτήμα.Παραδοσιακός εορτα-

σμός στο κτήμα του Συνδέσμου στο Μάτι 
Αττικής

16 & 17.01.2010
Οίτη (2.152μ.) Κοπή της πίτας της Ορειβατικής 

Ομάδας Διαμονή στην Παύλιανη στο κα-
ταφύγιο του “Φοίβου”. Ανάβαση στην κο-
ρυφή Πύργος. 

 Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια, Χειμερινός 
εξοπλισμός απαραίτητος. 

 Αρχηγοί: Αυγέρης Τάσος & Κουκουβάος 
Σπύρος 

31.01.2010
Μονοπάτια Δυτικής Πάρνηθας. Πεζοπορία περι-

μετρικά της κορυφής Άρμα, φαράγγι Κλει-
στών, σπήλαιο Πανός και κατάληξη στις 
πηγές της Αρχαίας Φυλής

 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια 
 Αναχώρηση: 7.30 π.μ. με τόπο συνάντη-

σης την Φυλή (Με ιδιωτικά μέσα).
 Αρχηγός: Αυγέρης Τάσος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

6.02.2010
Αποκριάτικο πάρτυ στο κτήμα μας στο Μάτι Αττικής. 

Είσοδος ελεύθερη μόνο στους μεταμφιε-
σμένους!!

13, 14 & 15.02.2010
Πιέρια όρη (2.193μ.) - Καθαρά Δευτέρα. Διαμονή 

στο καταφύγιο του ΕΟΣ Κατερίνης. Διαδρο-
μή από Άνω Μηλιά στην κορυφή Φλάμπουρο 
(2.193 μ.)

 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια, Χειμερινός εξο-
πλισμός απαραίτητος

 Αναχώρηση: 7.00 π.μ.
 Αρχηγοί: Κουκουβάος Σπύρος, Κωτσίδης 

Νίκος & Αναστασόπουλος Νίκος 
28.02.2010
Τραχύ Όρος (1.808 μ.). Διαδρομή από το χωριό Αλέα 

προς την κορυφή Καρούμπαλο (1.808 μ.) 
 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια, Χειμερινός εξο-

πλισμός απαραίτητος
 Αναχώρηση : 6.30 π.μ.
 Αρχηγοί: Τσιρδήμος Θοδωρής, Παπαντω-

νίου Μαρία

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

13 & 14.03.2010
Δίρφυς (1.743 μ.). Διαμονή στο καταφύγιο του 

ΕΟΣ Χαλκίδας (1.120 μ.) Σάββατο: Δια-
δρομή Στενή - καταφύγιο. Διαδρομή Κυ-
ριακής: Kαταφύγιο - κορυφή Δέλφι (1.743 
μ.) και επιστροφή

 Αναχώρηση: 7.30 π.μ.
 Βαθμός δυσκολίας : Μέτρια, Χειμερινός 

εξοπλισμός απαραίτητος
 Αρχηγοί : Ξενιώτης Γιώργος & Πετρουτσάς 

Ιάσων
27 & 28.03.2010
Καλλιφώνι Αχαΐας (1.998 μ.). Διαδρομή από Άνω 

Βλασιά στο Καλλιφώνι και επιστροφή.
 Διαμονή στην μαθητική εστία Καλαβρύ-

των
 Βαθμός δυσκολίας : Μέτρια, Χειμερινός 

εξοπλισμός απαραίτητος
 Αναχώρηση: 8.00 π.μ. 
 Αρχηγοί: Ξενιώτης Γιώργος, Αυγέρης Τά-

σος & Αλαφιωτής Αντώνης 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

17 & 18.04.2010
Βαρδούσια (2.495 μ.). Διαδρομή από Αθ. Διάκο 

- καταφύγιο - κορυφή 
 Διαμονή στο καταφύγιο ΕΟΣ Άμφισσας . 

Κυριακή ανάβαση στην κορυφή Κόρακας 
(2.495μ.)από τις Πόρτες- Μέγας Κάμπος. 

 Βαθμός δυσκολίας : Δύσκολη, Χειμερινός 
εξοπλισμός απαραίτητος( κραμπόν - πιο-
λέ). Μόνο για έμπειρους ορειβάτες.

 Αναχώρηση: 7.00 π.μ. 
 Αρχηγοί: Κουτσελίνης Βαγγέλης & Χέντον 

Αλέξανδρος 
25.04.2010
Ποδηλατική εκδρομή στην Αττική. Λεπτομέρειες 

στο site του συνδέσμου και στους αρχη-
γούς 

 Αρχηγοί: Τσιρδήμος Θοδωρής & Παπαντω-
νίου Μαρία

30.04.2010 & 01,02.05.2010
Λουπάτα (2.060 μ.) , Μαρόσα (2.022 μ.)
 Αναχώρηση: 19.00 μμ-Παρασκευή 30.04
 Διαδρομή από Νεραΐδοχώρι - κορυφή Λου-

πάτα - κορυφή Μαρόσα
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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

Τάσος	Αυγέρης:																	6932162826
Θοδωρής	Τσιρδήμος:									6944363785
Σταύρος	Τσιρδήμος:											6945338202
Αντώνης	Αλαφιώτης:									6977242014
Ιάσων	Πετρουτσάς:												2106125459
Νίκος	Κοτσίδης																		2109326759

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

Σπύρος	Κουκουβάος:									2106617551
Βαγγέλης	Κουτσελίνης:					6977539794
Αλέξανδρος	Χέντον:										6972224537
Περιβολά	Βούλα:															6977251779
Καραχάλιος	Ανδρέας:									6973888411
Νίκος	Αναστασόπουλος:				6978365943	

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

▪ 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.

 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια
 Διαμονή: Ξενώνας στην Ελάτη Τρικάλων
 Αρχηγοί: Ξενιώτης Γιώργος & Αλαφιώτης 

Αντώνης 

ΜΑΪΟΣ 2010

21,22,23 & 24.05.2010
Τραπεζίτσα (2.022 μ.)-Rafting στον Βοΐδομάτη
 Ανάβαση στην Τραπεζίτσα και rafting στον 

Βοϊδομάτη 
 Αναχώρηση : Παρασκευή 21.05 στις 19:00 

μ.μ. 
 Σάββατο ανάβαση στην Τραπεζίτσα από 

την Κόνιτσα και επιστροφή από τα ίδια. 
Κυριακή rafting στον Βοϊδομάτη από την 
γέφυρα της Αρίστης

 Διαμονή : Ξενώνας στην Κόνιτσα
 Αρχηγοί : Ξενιώτης Γιώργος & Κουκουβάος 

Σπύρος

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

11, 12 & 13.06.2010
Μονοπάτια Ολύμπου - Φαράγγι Ενιπέα
 Σάββατο: διαδρομή Λιτόχωρο , Άγιος Δι-

ονύσιος μέσω καινούργιου μονοπατιού, 
μονοπάτι Ε4, Λιτόχωρο.  Κυριακή μικρή 
πορεία στον Όλυμπο, μπάνιο στην παραλία 
Πλάκας και επιστροφή.

 Αναχώρηση : Παρασκευή 11.06 στις 19.00 
μ.μ.

 Διαμονή : Camping στο Λιτόχωρο 
 Βαθμό δυσκολίας : Μέτρια
 Αρχηγοί : Αυγέρης Τάσος & Αναστασόπoυλος 

Νίκος
26 & 27.06.2010
Πυξαριάς Εύβοιας (1.351 μ.)
 Ανάβαση στον Πυξαριά από την Βλαχιά και 

επιστροφή
 Αναχώρηση : 7.00 π.μ.
 Διαμονή σε Camping στην Βλαχιά
 Βαθμός δυσκολίας : Εύκολη
 Αρχηγοί: Καραχάλιος Ανδρέας, Περιβολά 

Βούλα, Γ. Ξενιώτης

  

(Συνέχεια από σελίδα 25)

Βουνό χιλιοτραγουδισμένο, βουνό καταφύγιο 
των Κρητών αγωνιστών, βουνό του Κρητογενούς 
Δία, βουνό του Ν.Καζαντζάκη…Ένας τόπος γεμά-
τος θρύλους και παραδόσεις…

Μοναδικής αισθητικής ομορφιάς το δάσος του 
Ρούβα, στην περιοχή του Ζαρού. Στον Ψηλορείτη 
βρίσκουμε τα ‘μιτάτα’, τα ορεινά φυσικά καταφύγια 
των βοσκών, κατασκευασμένα μόνο με πέτρα, χω-
ρίς συνδετική ύλη.

Το ευρωπαικό μονοπάτι Ε4 διασχίζει τον Ψηλο-
ρείτη και τα γύρω χωριά του. Οι αναβάσεις για την 
κορυφή, γίνονται συνήθως από τα χωριά Βισταγή, 
Φουρφουρά και Κουρούτες(όπου και ο δασικός 
δρόμος για το καταφύγιο ‘Τουμπωτός Πρίνος’,στη 
θέση ‘Παρδί’ του Ε.Ο.Σ. Ρεθύμνης), όπως επίσης 
και από τα Ανώγεια και το Ιδαίον Άντρον. Η κορυ-
φή προσφέρει μοναδική θέα, ιδίως κατά την ανα-
τολή του ηλίου, γι’αυτό η πορεία προς την κορφή 
γίνεται συνήθως αργά το βράδυ, με σκοπό ο ορει-
βάτης να την προσεγγίζει την ώρα που ο ήλιος φω-
τίζει την Κρήτη! Τοπίο μαγικό, οι εικόνες από εκεί 
ψηλά μοναδικές!

Στον Ψηλορείτη ο ορειβάτης συναντά σπάνια 
χλωρίδα και πανίδα, μοναδική στον κόσμο. Στο 
βουνό βρίσκουμε μεγάλη ποικιλία βοτάνων και 
φυτών, ενώ ψηλά συνεχίζει και πετά ο ‘Γυπαετός 
ή Κοκκαλάς’, αυτό το μοναχικό αρπακτικό με τον 
μεγάλο όγκο του. Επίσης τα τελευταία χρόνια οι 
επιστημονικές μελέτες απέδειξαν την παρουσία 
στα δάση του βουνού του περίφημου ‘κρητικού 
αγριόγατου’, που είχαν χαθεί τα ίχνη του εδώ και 
πολλά χρόνια…

Όλη η περιοχή του Ψηλορείτη έχει ενταχθεί στο 
πρόγραμμα ‘Natura’ ως προστατευόμενη ορεινή 
ζώνη και γίνονται σοβαρές προσπάθειες τα τελευ-
ταία χρόνια από τους τοπικούς φορείς για τη δι-
αφύλαξη αυτού του μοναδικού ορεινού πλούτου 
της Κρήτης, με κύριο άξονα την ανάπτυξη με ήπιες 
μορφές ορεινού τουρισμού.         




