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Το τεύχος αυτού του εξαμήνου είναι αφιερωμένο, κατά ένα με-
γάλο μέρος, στην σχολή χειμερινού βουνού, που πραγματοποί-
ησε ο σύνδεσμός μας. Μία σχολή που έδωσε την δυνατότητα σε 

πολλά μέλη της ορειβατικής ομάδας να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε 
εξειδικευμένα θέματα, που αφορούν στην χειμερινή ορειβασία. Παράλ-
ληλα, άνοιξε διάπλατα την πόρτα  σε μέλη της ορειβατικής κοινότητας 
και επαΐοντες του χώρου, να προσεγγίσουν τον σύνδεσμό μας. Σε αυτά 
ακριβώς τα δύο στοιχεία, την γνώση και την εξωστρέφεια στηρίζεται 
το νέο Δ.Σ. του Πάνα για να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον, 
μέσα στο οποίο θα πραγματοποιήσει τους στόχους του. Γνώση, γιατί 
είναι το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να κάνει την διαφορά σε ένα 
δυναμικό και βαθύτατα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που κρύβει παράλ-
ληλα αρκετούς κινδύνους, σε ότι αφορά τις ορεινές δραστηριότητες. 
Εξωστρέφεια, γιατί ο Πάνας, ως το αρχαιότερο εν ζωή φυσιολατρικό 
σωματείο, οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά και να συμμετέ-
χει σε αυτές με το δικό του στίγμα. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χέντον Αλέξανδρος

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ταϋγετος

Παράλληλα με τις αναβάσεις του προγράμματος των ορειβατικών εκδρομών, η σχολή 
χειμερινού βουνού του Πάνα πραγματοποίησε ξεχωριστές εκδρομές σε επιλεγμέ-
να ελληνικά βουνά, με σκοπό την εκμάθηση των τεχνικών της ορειβασίας και την 

ασφαλή κίνηση σε αυτό.
Η ομάδα του Πάνα εκτός από τις εκδρομές της σχολής, περιηγήθηκε στα εξής βουνά:
•	 Οίτη, όπου με πολύ χιόνι και μεγάλη συμμετοχή ορειβατών, βιώσαμε το πρώτο χει-

μερινό βουνό για τη σεζόν που μας πέρασε. Στο καταφύγιο του ‘Φοίβου ’κόψαμε και την 
Πρωτοχρονιάτικη πίτα.

•	 Τραχύ, όπου σε ένα πανέμορφο βουνό της ορεινής Κορινθίας η ομάδα ανέβηκε στην 
κορφή με εκπληκτικό καιρό και ωραία θέα. Η ομάδα πολυπληθής.

•	 Δίρφυς. Στο βουνό που σε προσελκύει από μόνο του, ο Πάνας έκανε ανάβαση στην 
κορφή Δέλφι στα 1743 μέτρα. Αγαπημένο βουνό των Αθηναίων ορειβατών, σε μαγνητίζει με 
το κωνοειδές σχήμα και τη χιονοκάλυψή του κατά τους χειμερινούς μήνες.

•	 Βαρδούσια. Χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις, το αλπικότερο ελληνικό βουνό μας χάρισε 
ξανά μοναδικές συγκινήσεις και σε συνδυασμό με τον καλό καιρό, πραγματοποιήθηκε ανά-
βαση στην κορφή ‘Κόραξ’ στα 2495μ. μέσω του περάσματος ‘Πόρτες’. Στην εκδρομή συμ-
μετείχαν και οι εκπαιδευόμενοι της σχολής, όπου έκαναν την ανάβαση από το ‘λούκι του 
Αετού’. 

•	 Μαρόσα-Λουπάτα. Κορφές του συγκροτήματος του Αυγού της Νότιας Πίνδου, χά-
ρισαν μοναδικές εικόνες ανοιξιάτικης ορεινής φύσης σε υψόμετρο 2000μ. Κορφές εντυπωσι-
ακές και καθαρά αλπικές έγιναν το πεδίο ανάβασης για τους Πάνες, όπου πραγματοποίησαν 
ανάβαση στην κορφή.

Παρακάτω, μέσα από τα μάτια ενός εκπαιδευόμενου και πλέον πτυχιούχου της σχολής 
χειμερινού βουνού του Πάνα, του Αντώνη Τσάκου,  θα περιηγηθούμε στα βουνά που έγιναν 
το χειμώνα. Οι περιγραφές είναι δημοσιευμένες και στο ελληνικό forum ‘www.oreibasia.gr’, 
στο οποίο φίλοι του βουνού καταθέτουν τις δικές τους εμπειρίες και στιγμές στην ορεινή και 
αλπική φύση.      
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ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
ΒΟΥΝΟΥ

Ζήρεια

Έγινε χθες η πρώτη εκδρομή της σχο-
λής του συλλόγου Ο ΠΑΝ. Ο προορι-
σμός μας ήταν η Ζήρεια. Αρκετά μέλη 

του φόρουμ έδωσαν το παρόν.
Η οργάνωση ήταν άψογη. Φρόντισαν να 

βρέχει συνεχώς στην διαδρομή μας προς το 
οροπέδιο για να μας τρομοκρατήσουν. Λίγο 
πριν φτάσουμε σταμάτησαν τη βροχή και στο 
σημείο που κατεβήκαμε είχαμε χιονόπτωση. 
Μα πως το έκαναν αυτό;

Χιόνι πολύ, αφράτο, έπεφτε σε όλη σχεδόν 
όλη μέρα. Και όταν δεν έπεφτε από πάνω ερ-
χόταν από κάτω με ορμή. Ο Αίολος έδωσε 
ρέστα. Η ομάδα περπάτησε μέχρι το κατα-
φύγιο στα πέριξ του οποίου έγινε το κυρίως 
μάθημα. Και λέω το κυρίως γιατί εκτός της 
βασικής άσκησης αντλούσαμε πληροφορίες 
σε όλη την διάρκεια της διαδρομής. Περιέρ-
γοι μαθητές και δάσκαλοι με όρεξη να δεί-
ξουν, να παρατηρήσουν, να συμβουλέψουν.

Πράγματα που έχεις κάνει τόσες φορές σε 
δεκάδες εκδρομές γιατί έτσι, γιατί έτσι έχεις 
δει, γιατί έτσι σου έχουν πει, και ξαφνικά κα-
ταλαβαίνεις το λόγο. Γιατί γίνονται έτσι και 
τι θα γίνει αν ακολουθήσεις άλλη τακτική. 
Εντύπωση μου έκανε ο ιδιαίτερος τρόπος 
που χρησιμοποιούν κάποιοι εκπαιδευτές για 
να δείξουν την αξία του εξοπλισμού τους. 
Την ώρα που αυτή αμφισβητείται.

Παγωμένο πεδίο δεν βρέθηκε και η άσκη-
ση έγινε στο μαλακό χιόνι. Έτσι μείναμε με το 
πιολέ στο χέρι για να αποφασίσουν ότι είμα-
στε για δέσιμο. Και μας έδεσαν σε σχοινοσυ-
ντροφιές. Ανεβήκαμε στην πλαγιά απέναντι 
από το καταφύγιο και αρχίσαμε τις πτώσεις. 
Πτώσεις εκπαιδευτικές αλλά και εντυπωσι-
ακές.

Εκπαιδευτήκαμε, παίξαμε και γελάσαμε 
πολυ.

ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ

ΒΟΥΝΟΥ

Βελούχι

Το Σαββατοκύριακο 20-21 Φεβρουα-
ρίου πραγματοποιήθηκε το 2ο πρα-
κτικό μάθημα της σχολής. Τόπος το 

Βελούχι και βάση μας το καυτό καταφύγιο, 
που είναι δίπλα στον προαστιακό.

Ο καιρός ήταν αεράτος. Αέρας πολύς, 
αλλά οι εκπαιδευτές μας βλέποντας φως στο 
τούνελ τον απέφυγαν με ένα έξυπνο τρικ 
κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

Πρώτο θέμα μας οι σκηνές. Χρήσιμο μά-
θημα για όποιον δεν έχει στήσει, στο χιόνι. 
Και άμεσα πρακτικό αφού στην ομάδα είχαμε 
5-6 «σκηνοσυντροφιές».

Δεύτερο θέμα οι χιονότρυπες. Η χαρά του 
λαγού. Με θεωρία αλλά και πράξη, στο τέλος 
η πλαγιά έμοιαζε με γραβιέρα. Αγαπημένο 
θέμα, πέσαμε όλοι με τα μούτρα σκάβοντας 
με ότι είχαμε, φτυάρια, πιολέ, χέρια, πόδια. 
Και μετά την κατασκευή η φωτογράφηση. 
Το χιόνι είχε αρχίσει να λιώνει από τα πολλά 
φλας.

Επιστροφή στο καταφύγιο για θέματα 
εσωτερικού αρχίζοντας με κόμπους. Δεθή-
καμε κόμπο, φιόγκο και όπως αλλιώς έπρεπε 
για να μάθουμε να κάνουμε σχοινοσυντρο-
φιές αλλά και να μεταφέρουμε το σκοινί όταν 
δεν χρησιμοποιείται.

Ακολούθησε προσανατολισμός και οι 
χάρτες πήραν φωτιά. Κερασάκι η νυχτερινή 
άσκηση. Η εκπαιδευόμενοι ακολουθήσα-
με διαδρομή που μας δόθηκε με την μορφή 
αζιμουθίων – αποστάσεων από σημείο σε 
σημείο. Και για την αποτροπή της λούφας 
υπήρξαν ερωτήσεις σχετικές με τα κάποια 
από τα σημεία.

Τελευταία άσκηση. Ύπνος. Μετά την απαι-
τούμενη χαλάρωση και με τους δυο γέρους 
του Μάπετ Σόου να σχολιάζουν ότι κινείται, 
πήραμε το δρόμο για τους υπνόσακους. Το 

καταφύγιο πολύ ζεστό και με ανταπόκριση 
με τη γραμμή 2. Ο προαστιακός σφύριζε όλη 
νύχτα. Στις σκηνές επικρατούσε παρόμοια 
κατάσταση. Ίσως όχι ως προς τη ζέστη αλλά 
ως προς τα ηχητικά εφέ.

2376 μ. 2315 μ.
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Η επόμενη μέρα θα μας βρει με αέρα, πολύ αέρα. Ομίχλη και χιόνι αρκετό που έπεσε το 
βράδυ και θα συνεχίσει να πέφτει και κατά την διάρκεια της ημέρας. Όποιος δεν έχει μάσκα 
θα περάσει δύσκολες ώρες. Η ομάδα βγήκε για εκπαίδευση αλλά χωρίς βλέψεις για κορυφή. 
Προώθηση σε πλαγιά και πτώσεις είχε το μενού. Επιδείνωση του καιρού δεν μας επέτρεψε 
κάτι περισσότερο. Έτσι επιστρέψαμε νωρίς στο καταφύγιο. Κάποιοι ενθουσιώδεις μαθητές συ-
νέχισαν την εκπαίδευση με πτώσεις δίπλα στο καταφύγιο μέχρι την αναχώρηση για Αθήνα.

Ο δρόμος δεν καθαρίστηκε από το χιόνι και δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ήρωας όποιος 
αναγκάστηκε να φέρει αυτοκίνητο χωρίς αλυσίδες και στη συνέχεια να το αφήσει εκεί. Κόλ-
λησε επίσης το πούλμαν πράγμα που μας ανάγκασε να περπατήσουμε λιιίγο παραπάνω.

Απολαυστικό διήμερο, εκπαιδευτικό, παιχνιδιάρικο.
Ώρα για φωτογραφίες και διατάσεις.

ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
ΒΟΥΝΟΥ

Βελούχι

ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ

ΒΟΥΝΟΥ

Παρνασσός

Το βάζεις στο στόμα και η πρώτη γεύση 
σου είναι οικεία. Το μαύρο χρώμα σε 
είχε προϊδεάσει. Μια γλύκα από την 

σοκολάτα σε υποδέχεται. Η συνέχεια είναι 
πιο ροκ, με την πιπερόριζα να παίρνει τα γευ-
στικά ηνία. Και αρχίζει το ταξίδι. Που άλλος 
θέλει να παρατείνει αναζητώντας ένα κομμά-
τι ακόμη και άλλος να τερματίσει ψάχνοντας 
παγούρι με νερό. Το μεγάλο παγούρι.

Παρνασσός, Κυριακή 7 Μαρτίου, και το 
3ο πρακτικό μάθημα της σχολής. Αναμένε-
ται κρύο και χιονόπτωση. Ωραία. Ίσως όχι 
για όλους αφού το πούλμαν μοιάζει να έχει 
πολύ χώρο. Ωραία. 28 άτομα θα τολμήσουν 
να απολαύσουν ακόμη μία εκπαιδευτική εκ-
δρομή. Με τα πόδια ψηλά.

Το βουνό είναι λευκό και ρίχνει συνεχώς. 
Αυτή την φορά δεν θα αφήσουμε αυτοκίνη-
το στο βουνό. Σκεφτήκαμε να αφήσουμε το 
πούλμαν αλλά οι αλυσίδες που μπήκαν σχε-
τικά νωρίς μας άλλαξαν τα σχέδια.

Αρχίζουμε την πορεία αναζητώντας κα-
τάλληλο πεδίο για το μάθημα. Η τύχη είναι 
με το μέρος μας και από νωρίς έχουμε κλί-
ση και αρκετά σφιχτό χιόνι. Χωριζόμαστε σε 
ομάδες, μοιραζόμαστε στους εκπαιδευτές. 
Κάποιοι θα ανέβουν χωρίς κραμπόν, με το 
πιολέ να είναι απαραίτητο και τα εύκαμπτα 

όπως είναι λογικό, να τα βρίσκουν σκούρα. 
Άλλες ομάδες έχουν ήδη αποχαιρετήσει την 
τέλεια γυαλιστερή βαφή των «χιονοάγκι-
στρών» τους.

Ήρθε η ώρα να δεθούμε σε σχοινοσυντρο-
φιές. Τό?χουμε πλέον, και η διαδικασία είναι 
αρκετά σύντομη. Συνεχίζουμε ψηλότερα, 
όλοι με κραμπόν, εκπαιδευόμενοι στις τεχνι-
κές προώθησης με κλίσεις ακόμη πιο ενδια-
φέρουσες. Κερασάκι ένα τμήμα των 40+ μοι-
ρών που θα αυξήσει την αυτοπεποίθησή μας, 
αφού ξεπεράσουμε τον αρχικό «τρόμο».

Χρήση κραμπόν, πυρ και κίνηση σε σχοι-
νοσυντροφιές και σειρά έχουν οι πτώσεις. 
Σνομπάρουμε την κορυφή και πάμε να γλυ-
στρήσουμε. Η ώρα του παιδιού; Όχι αυτή 
τη φορά αφού η κλίση και η πυκνότητα του 
χιονιού δίνουν ταχύτητες που σε πείθουν να 
χρησιμοποιήσεις σωστά το πιολέ σου για να 
σταματήσεις. Με τα πόδια ψηλά. Και μπορεί 
όταν πέφτεις με τα πόδια να δείχνει απλό 
αλλά όταν το κεφάλι είναι προς την βάση 
της πλαγιάς, είτε μπρούμυτα είτε ανάσκε-
λα, η σοβαρότητα και η ορθή εκτέλεση της 
άσκησης μοιάζουν μονόδρομος.

Η ώρα περνάει πολύ γρήγορα και πρέπει 
να επιστρέψουμε. Με την διάθεση ψηλά και 
τα πιολέ στο χέρι κατευθυνόμαστε προς το 

2457 μ.
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ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
ΒΟΥΝΟΥ

Παρνασσός
πούλμαν μέσω του χιονοδρομικού. Εκεί κο-
ντά κάποιοι αλκοολούχοι συνιδιοκτήτες του 
βουνού θα προσπαθήσουν να μας πείσουν 
ότι δεν ακολουθούμε την κατάλληλη διαδρο-
μή. Θα ρισκάρουν επιχειρηματολογώντας 
κάπως άκομψα, αλλά εμείς «Μπόχουμ... δεν 
δερνουμε».

Με τον καιρό να έχει βοηθήσει καλύψαμε 
αρκετή ύλη. Διασκεδάσαμε, πήραμε από τους 
εκπαιδευτές εφόδια για πιο ασφαλές παιχνί-
δι, είδαμε κάποια πράγματα με άλλο μάτι, 
συνειδητοποιήσαμε κινδύνους, αλλά μπή-

καμε και στην λογική πρόληψής τους. Ενα 
κλικ πιο έτοιμοι μετά από κάθε μάθημα, για 
να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγα-
πάμε, αυτό που ένας φίλος διέκοψε απότομα 
το Σάββατο.

Πίσω στην Αθήνα θα πάρουμε εκτός από 
τη γνώση και την εμπειρία, όμορφες φωτο-
γραφίες, ελαφρές μελανιές και πρηξιματάκια 
από τις πτώσεις όπως επίσης και μικροεγκαύ-
ματα όπου το γυμνό δέρμα με ταχύτητα ήρθε 
σε επαφή με το καυτό χιόνι.

Είναι ώρα για διατάσεις και αλοιφές.

ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ

ΒΟΥΝΟΥ

Ταϋγετος

Από Μαγγανάρη το καταφύγιο φάνηκε 
σε μιάμιση ώρα περίπου, με τον δρομέα μας 
να έχει κεράσει τσαγάκι άπαντες, 30 λεπτά 
νωρίτερα. Διευθέτηση προσωπικών ειδών 
για τους καταφυγιάτους και όποιος δεν έχει 
στήσει στο χιόνι είναι ΟΚ. Δεν έχει. Χιόνι. 
Στήνουμε σκηνές άνετα και αρχίζουν τα πα-
ζάρια για τις ελεύθερες θέσεις. Δεν προλάβα-
με να εξηγήσουμε σε εκπαιδευτή μας, ότι η 
Marmot δεν βγάζει πορτοκαλί WC, ευτυχώς 
έχει καλά αδιαβροχοποιημένα υφάσματα. 
Έκπληξη η επανεμφάνιση της αεροδυναμι-
κής Tarn1 υπό νέα διεύθυνση. Ανοίξαμε και 
σας περιμένουμε.

Εκπαίδευση με πρώτο θέμα που πρέπει να 
έχει επιλεγεί με τη βοήθεια μέντιουμ. Με-
ταφορά τραυματία. Και αρχίζουμε να φτιά-
χνουμε φορεία από ό,τι υπάρχει διαθέσιμο. 
Σχοινιά, μπατόν, τζάκετ. Μεγάλη προτίμηση 
φαίνεται να έχει το σχοινοφορείο, ίσως κά-
ποιοι σκέφτονται καλοκαιρινές καταστάσεις 
και αιώρες. Όποιος ζυγίζει κάτω από 58 κιλά 
γίνεται περιζήτητος ασθενής. Και νιώθει κάτι 
από κινηματογραφικό αστέρα λόγω των 

φλας που τον λούζουν. Σιγά παιδιά, να διορ-
θώσουμε το μακιγιάζ.

Επόμενο θέμα οι Χιονοστοιβάδες. Έχει 
σκοτεινιάσει, έχει δροσίσει και μαζευόμαστε 
στο καταφύγιο για μια μεγάλη συζήτηση. 
Εκεί θα δούμε κινδύνους που απλά αγνούσα-
με οι περισσότεροι, και είναι πιο κοντά μας 
από ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε.

Τελευταίο και πιο αγαπημένο θέμα. Ορει-
βατικά νανάκια. Ήρθε η ώρα και πρέπει να 
είναι μέρος της εκπαίδευσης η προσπάθεια 
του ΟΣΕ να μας εμποδίσει. Λες γι΄αυτό να 
έχουμε περισσότερα αντίσκηνα σήμερα; 
Αποκέντρωσις.

Πριν τον ύπνο απαιτούμενη ιεροτελε-
στία, η οποία περιλαμβάνει αφή ορειβατικής 
φλόγας που θα κρατήσει ως αργά και θυσία 
υγρών και στερεών μπινελικίων. Άντε γεια 
μας. Όποιος προσπαθήσει να παρακάμψει 
την τελετή και κλείνεται σε τηλεφωνικό θά-
λαμο από gοre-sex θα τιμωρηθεί αρχικά με το 
μαρτύριο του καπνιστού και στην συνέχεια 
με μπιβουακμουρμούρα.

Επιτέλους ησυχία, χρρρρ χρρρρ...

Πράσινο. Περιέργες εικόνες με δέντρα, τρεχούμενα νερά και η σχολή είναι χαμηλά. 
Αυτή τη φορά θα ανεβούμε με τα πόδια, δηλαδή θα πεζοπορήσουμε. Ε; Με πλήρη 
φόρτο; Σχεδόν. Είπε κανείς χιόνι;
Βγηκάν τα κοντομάνικα, από τη ναφθαλίνη,
έφτασε η άνοιξη, καιρός ήταν να γίνει,
ας μείνει, τα προβλήματα λύνει,
πλέον δε θα φυσάει, τρίχα δεν θα κουνάει,
καποιός εκεί ψηλά, δειχνεί να μάς αγαπάει.

Το μόνοπάτι υπέροχο, ηλιόλουστη μέρα,
βαριά ειν’ τα σακίδια, μα εμείς πάμε σα σφαίρα,
τι ωραίο Σαββάτο, με τον Τόλη το γάτο,
πάλι θά εκπαιδευτούμε, τον μπελά μας θα βρούμε,
ποιός τρελός μας έβαλε, να καταταγούμε;

2407 μ.
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Η φύση ηρεμεί, οι ορειβάτες σκάνε,
έφτασε η ώρα, που οι υπόλοιποι ζητάνε,
όλοι στους υπνόσακους, και δεν μιλάει κανείς,
μπορείς να χαλαρώσεις, να σκεφτείς, να κοιμηθείς...

Μα ξάφνου ένα πριόνι, θα σκίσει τον αέρα,
είναι ο ροχαλήτος, δυο βήματα πιο πέρα,
ακούγεται παντού, μέχρι το δίπλα γκρέμι,
αυτός όταν κοιμάται, το καταφύγιο τρέμει.

ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
ΒΟΥΝΟΥ

Ταϋγετος

ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ

ΒΟΥΝΟΥ

Ταϋγετος

Είναι 5.30 και κάποιος έχει σερβίρει ήδη 
καφέ. Οι υπόλοιποι απλά ψάχνουν να κλεί-
σουν τα ξυπνητήρια τους. Ένας να ανάψει 
πάλι την φωτιά. Είμαστε πάνω από το μηδέν 
αλλά δεν είμαστε πιγκουίνοι. Και ευτυχώς 
που είμαστε ορειβάτες αλλιώς θα κρυώναμε 
πολύ. Μια ώρα μετά, άπαντες με το πιολέ... 
στο σακίδιο ακόμη. Το χιόνι θα μας χαμογε-
λάσει αρκετά αργότερα. Καθαρή ατμόσφαι-
ρα, φωτογραφικός καιρός, μαγιώ προαιρετι-
κό, αντιηλιακό απαραίτητο. Οι κλίσεις είναι 
αρκετές για να περιορίσουν τον ρυθμό μας. 
Στην ανάβαση δεν έχει πλέον διάλεξη αλλά 
κάνουμε ελεγχόμενη εφαρμογή όσων έχου-
με μάθει. Σε λίγο θα βάλουμε κραμπόν και 
θα δεθούμε σε σχοινοσυντροφιές. Έτσι θα 
ανέβουμε όλοι μέχρι την πρώτη κορυφή της 
σχολής στα 2.407μ. Απίστευτη θέα, η διάθε-
ση ψηλά, τσιμπολοϊδια.

Κατεβαίνουμε και πρώτη στάση για έλεγ-
χο της ποιότητας του χιονιού. Η κλίση είναι 
κατάλληλη, κοιτάμε την κατάσταση για το 
ενδεχόμενο χιονοστοιβάδας.

Δεύτερη στάση για ασφάλιση σε ρελέ. Το 
κατασκευλαζουμε χρησιμοποιόντας το πιολέ 

και κατεβάζουμε με ασφάλεια - εκπαιδευτι-
κά - τον σύντροφό μας. Ότι έχει σκάψιμο βρε 
παιδί μου, μας συνεπαίρνει.

Μάθημα με καινούρια ύλη τέλος. Επιστρο-
φή στο καταφύγιο. Στη διαδρομή θα ασχολη-
θούμε με διαμορφές μορφές σκι (αρβυλοσκί, 
κωλοσκί, πιροσκί). Κάποιος δοκίμασε να κά-
νει και καλλιτεχνικό πατινάζ.

Μαζεύουμε σκηνές οι απέξω, συμπρά-
γκαλα οι από μέσα και συνεχίζουμε την κα-
τάβαση από καταφύγιο προς Μαγγανάρη. 
Όμορφος αποχαιρετισμός το καταπράσινο 
μονόπάτι, αυξάνει την υψομετρική διαφορα 
της κατάβασης στα 1400 μέτρα. Κοιτάζουμε 
από χαμηλά πλέον την πυραμίδα και ουάου, 
τα έχουμε καταφέρει.

Έχουμε κατακτήσει την δωδέκατη διάρα 
κορυφή της Ελλάδας, έχουμε μάθει να το 
κάνουμε με αυξημένη ασφάλεια, έχουμε πε-
ράσει ένα αξέχαστο διήμερο.

Είναι ώρα για διατάσεις και κρυοθερα-
πεία.

Μετά την άψογη εισήγηση με θέμα την 
Ιστορία της Ορειβασίας ακολούθησε σε μια 
λαμπρή τελετή, η απονομή των πτυχίων.

Αμέτρητα φλας, πολύ χειροκρότημα και 
χαμόγελα έντυσαν τη μαγική στιγμή της πα-
ραλαβής του πολυπόθητου πτυχίου από τον 
κάθε μαθητή.

Δεξίωση δώθηκε προς τιμήν όσων συμμε-
τείχαν στην σχολή ή οποία κατέληξε σε παρα-
λιακό ποτάκι.

Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο «Ο 
ΠΑΝ», τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλέξαν-
δρο

τους εκπαιδευτές μας Τόλη, Γιώργο και 
Μενέλαο για όλα όσα μας προσέφεραν.

Ραντεβού στα Βαρδούσια...

Κυριακή 21 Μαρτίου 2010
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Ότι έχω αρχίσει και συνέρχομαι από 
την εκδρομή. Ξεμεθάω. Και να 
σκεφτείς ότι δεν ήπια…

Η σχολή έχει ολοκληρωθεί, έχουμε πάρει 
το χαρτί και μας καλούν για μεταπτυχιακό 
διήμερο. ΣουΚού (όχι η Σοφία) 17-18 Απρι-
λίου και άει στον Κόρακα.

Πολλοί μαθητές έχουν κάνει κοπάνα, άλ-
λοι το ρίξανε στον ύπνο και ευτυχώς που εί-
μαστε μαζί με τα παιδιά του Πάνα αλλιώς θα 
ήταν μοναχικά στο πούλμαν. Εμείς, στα ίδια 
ακριβώς θρανία που καθόμαστε και στα προ-
πτυχιακά.

Ο Αθανάσιος Διάκος είναι ηλιόλουστος 
και οι ισοϋψείς μέχρι τον προφήτη Ηλία πολύ 
πυκνές. Ο συνδυασμός τους θα δοκιμάσει τα 
όρια της διαπνοής του εξοπλισμού μας. Στην 

πηγή του Προφήτη θα πάρουμε μια ανάσα, 
όπως επίσης και έξτρα βάρος που έχει αφή-
σει το αγροτικό. Το οποίο είναι πολύ περισ-
σότερο από το βάρος των υγρών που χάσαμε 
στην ανηφόρα. Ευτυχώς;

Ξεδιψάμε (+βάρος), γεμίζουμε παγούρια 
(+βάρος), αναλαμβάνουμε ότι είχε το αγρο-
τικό (+βάρος), και βγαίνουμε από το δασω-
μένο (+ήλιος) για να συνεχίσουμε την άνετη 
ανάβαση προς το καταφύγιο. Σε αντάλλαγμα 
έχουμε σε λίγο γάργαρα νερά και χιονισμένα 
κομμάτια που στολίζουν το τοπίο.

Καταφύγιο, μεγάλο, πολιτισμένο, άνετο, 
ζεστό. Χμμ, όχι ακόμη και το τζάκι γεμίζει 
κόσμο. Θα αποθέσουμε, λίγη ξεκούραση 
και πάμε για να στήσουμε σκηνές. Λίγες. 
Λες και κάποιος τους σφύριξε ότι θα λείπει 

ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
ΒΟΥΝΟΥ

Βαρδούσια

ΣΧΟΛΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ

ΒΟΥΝΟΥ

Βαρδούσια

ο πριονομύτης. Ακο-
λουθεί μάθημα στο 
οποίο τις επαναλήψεις 
θα κάνουν οι διαβασμένοι 
μαθητές.

Ένα πλούσιο τραπέζι από 
τον μερακλή καταφυγιάρχη και 
αμέσως μετά ένα απροειδοποίη-
το διαγώνισμα θα επηρεάσει την 
χώνεψή μας. Σφιχτή επιτήρηση 
και όποιος δεν περάσει την βάση θα 
πρέπει να επιστρέψει το πτυχίο του. Οι 
απαντήσεις μας πρέπει να άφησαν άφωνο 

τον διορθωτή.
Λίγο μάθημα για νανούρισμα και όλοι 

στους υπνόσακους.
Χρρρ, χρρρ.... ζζζζ ζζζ.

2495 μ.

Ο Πάνας προς τις Πόρτες

Αλογόραχη και Πλάκα   



Ανεβαίνοντας προς την κορυφή εν μέσω  νεφών
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Ο ΠΑΝΑΣ
ΣΤΑ

Βαρδούσια
Ο ΠΑΝΑΣ 

ΣΤΑ

ΒαρδούσιαΣτο Μέγα Κάμπο

Έξοδος από τις Πόρτες

Νότια Κορυφογραμμή Κόρακα

Η θέα από την κορφή
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Πρόκειται για μία παλιά, γνωστή αλήθεια: 
Τα χαμηλά βουνά δεν χαίρουν της φήμης 
των ψηλών αλλά πολύ συχνά εκπλήσσουν με 
την ομορφιά του τοπίου τους.  Ενίοτε δε, δεν 
είναι και καθόλου εύκολη η ανάβασή τους.

Κάθε φορά όμως που τη βρίσκει κανείς 
μπροστά του στην πράξη αυτή την αλήθεια, 
τη βιώνει από την αρχή, για τα καλά, χωρίς 
«εκπτώσεις».  Κάπως έτσι έγινε και με μας 
στο Καντήλι της ΒΔ Εύβοιας, τον περασμέ-
νο Νοέμβριο.  Τι μπορεί λοιπόν να περιμένει 
κανείς από ένα βουνό με ψηλότερη κορυφή 
στα 1240 μέτρα;  Πολλά, πάρα πολλά.

Ιδίως αν πρέπει να ανεβεί 1000 μ. υψο-
μετρική διαφορά για να φτάσει εκεί! Εκτός 
αυτού θα ήταν παράλειψη να ξεχάσουμε ότι 
πρόκειται για μία αρχαία φρυκτωρία, βουνό 
δηλαδή που, στην αρχαιότητα, στην κορυφή 
του άναβε φωτιά προκειμένου να διαβιβα-
στεί ένα σημαντικό μήνυμα.  Υποτίθεται ότι 
σε αυτό το γεγονός χρωστάει και το τωρινό 
του όνομα (στην αρχαιότητα λεγόταν Μάκι-
στος). Μάλιστα ξέρουμε ότι ήταν τμήμα του 
δικτύου φρυκτωριών, μέσω του οποίου ενη-
μερώθηκε ο ελλαδικός χώρος για την πτώση 
της Τροίας! 

Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα Σάββατο πρωί και 

μιας και η Εύβοια πέφτει κοντά και είχαμε 
χρόνο, η μέρα ξεκίνησε με ένα παραθαλάσ-
σιο καφεδάκι στη Χαλκίδα.  Συνεχίστηκε 
δε μάλλον ξεκούραστα, αφού μεταβήκαμε 
κατευθείαν στο ξενοδοχείο, ερχόμενοι σε 
επαφή με τη μαγευτική ευβοϊκή φύση.  Όρ-
γιο πρασίνου, κατά τόπους φθινοπωρινά 
φυλλώματα, εν μέρει παραποτάμιος δρόμος 
με πλατάνια, τι άλλο να ζητήσει η ψυχή του 
ανθρώπου; Σταματήσαμε στο Προκόπι για 
ένα προσκύνημα στον Άη Γιάννη το Ρώσσο 
(Προσκύνημα προσφυγικό, αφού το σκήνω-
μα του Αγίου μεταφέρθηκε από τη Μ. Ασία) 
και συνεχίσαμε να καταλύσουμε έξω από τη 
Λίμνη. 

Εκδρομή πολυτελείας θα έλεγε κανείς, 
αφού το ξενοδοχείο είναι κάτι παραπάνω 
από άνετο αλλά διεθύνεται και σαν οικογε-
νειακή επιχείρηση από πολύ ζεστούς ανθρώ-
πους.  Το απόγευμα λοιπόν, είχαμε τη γνωρι-
μία μας με τη Λίμνη (που αποτελεί κατά ένα 
τρόπο και το βόρειο άκρο του βουνού), γνω-
στό θέρετρο της περιοχής και από ό,τι είδαμε 
όχι άδικα.  Μία πολύ γραφική παραθαλάσσια 
πολίχνη, με υπέροχη δύση, πεντακάθαρη, με 
πληθώρα νεοκλασικών και γενικότερα μία 
πολύ φροντισμένη όψη.  Κήποι, περιβόλια, 
πλατεΐτσες, κέντρα στην παραλία.  Οι πιο 
«ψαγμένοι» της ομάδας βούτηξαν και στη 
θάλασσα και μας διαβεβαίωσαν ότι ήταν το 
καλύτερο φετινό τους μπάνιο.  Η αλήθεια εί-
ναι ότι ο καιρός ήταν ειδυλλιακός, το καλού-
σε ένα μπανάκι. 

Την Κυριακή το πρωί, είχαμε και το τε-
χνικό μας απρόοπτο  στη διαδρομή προς το 

Εκδρομή Καντηλιού Ευβοίας
28, 29/11/2009

Του Ιάσονα Α. Πετρουτσά

Τρούπι, το χωριό από όπου ξεκινούσε η πο-
ρεία, αλλά εδώ μπήκε σε λειτουργία η εύνοια 
της τύχης: Τρία παιδιά είχαν έρθει με τα αυ-
τοκίνητά τους κι έτσι, μέχρι να πεις φυτίλι, 
η ομάδα είχε φτάσει στην Αγία Τριάδα και 
έμπαινε στο πευκοδάσος του Καντηλιού. 

Τι δάσος όμως!  Ένα από τα λίγα της χώρας 
όπου συλέγεται ακόμη συστηματικά ρετσίνι, 
ένα δάσος απίστευτου κάλλους που αυτή 
την εποχή αναμειγνύει και αυτό το πράσι-
νο με το κίτρινο και απαλό καφέ των φυλ-
λοβόλων, ενώ δεν του λείπουν και τα νερά.  
Λίγο ψηλότερα μάς χαιρέτισαν και τα έλατα 
(Κεφαλλονιακή ελάτη για την ακρίβεια) κι 
εκεί που δεν χορταίναμε να κοιτάμε, να σου 
προβάλλει μπροστά μας και η πρώτη θεά στο 
Β.Ευβοϊκό!  Περνάμε την Καλή Πηγή (Νέος 
ανεφοδιασμός με νερό- κρύσταλλο κάτω 
από ένα αιωνόβιο πλατάνι) και φτάνουμε 
πια σε ένα οροπέδιο, μία «λάκκα», όπου με 
το λαμπρό ήλιο δεν μπορεί να αντισταθεί 
κανείς να... τεντώσει λίγο τα μέλη του για 
χαλάρωμα.

Έρχεται πλέον η σειρά της «κόντρας».  
Οι δασωμένες πλαγιές του Καντηλιού  μας 
προσφέρουν σκιά, ένα αρκετά ομαλό έδα-
φος αλλά η κλίση, ε  όπως και να το κάνου-
με είναι «ορειβατική». Συναντάμε και ολίγον 
από βραχώδες έδαφος, σε ένα σύντομο πέ-
ρασμα μάλιστα μερικοί θυμούνται το Λούκι 

του Ολύμπου μιας και χρησιμοποιούμε και 
τα τέσσερα. Άλλη μία κοντρίτσα και... το 
κολονάκι της κορυφής Στρουγγίτσα στέκε-
ται μπροστά μας.  Μαζί του, μία πανοραμική 
θέα σε όλη την Εύβοια σχεδόν, απέναντι στα 
βουνά της Ρούμελης και ανατολικά προς τις 
Σποράδες.  Σε συνδυασμό με το λαμπρό ήλιο 
που λαμπυρίζει στα νερά του Β. Ευβοϊκού και 
τον καταγάλανο ουρανό, όπως και τους σχη-
ματισμούς των βράχων που «κατακρυμνίζο-
νται» στη θάλασσα (Ιδίως από τη διπλανή 
κορυφή) η θέα σού φτιάχνει πραγματικά το 
κέφι.  Η λέξη ομορφιά παίρνει σάρκα και 
οστά και αμοιβόμαστε τρόπον τινά και σαν 
ορειβατικός σύλλογος καθώς φτάσαμε στην 
κορυφή 22 άτομα, μερικά από αυτά νέα παι-
διά που έρχονταν για πρώτη φορά μαζί μας.  

Κολατσίζουμε, φωτογραφιζόμαστε και 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για το 
Τρούπι, όπου μάς περιμένει το λεωφορείο- 
αντικαταστάτης, συνεπέστατο στο ραντεβού 
του. 

Μπορεί το φετινό φθινόπωρο να μάς επι-
φύλαξε βροχές στις πρώτες μας πορείες, μπο-
ρεί η Μικρή Ζήρεια να ήταν ένα μεγαλειώδες 
και αρκετά σκληρό βουνό αλλά, αυτή τη 
φορά όλα συνδυάστηκαν έτσι που, φτάνο-
ντας στην Αθήνα και το «ταπεινό» Καντήλι 
να μάς έχει ζωγραφίσει στα χείλη το χαμόγε-
λο της όμορφης και πετυχημένης εκδρομής.
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Το 2009 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την γέννηση του Γιάννη Ρίτσου. Ο σύνδε-
σμός μας ευαισθητοποιημένος στις πολιτιστικές προκλήσεις. Συγκεντρώθηκε στα γρα-
φεία μας. Ο καθηγητής καρδιολογίας και μέλος μας Γιώργος Τσιτούρης, φώτισε την προ-
σωπικότητα του ανθρώπου, του ποιητή και αγωνιστή. Τα μέλη της ορειβατικής ομάδας 
η Μαρία, ο Ιάσονας, ο Θοδωρής και ο Αλέξανδρος μαζί με τις κυρίες της πεζοπορικής 
ομάδας απήγγειλαν και συγκίνησαν με τον επικό και λυρικό λόγο του ποιητή. Ο Δημή-
τρης με την φυσαρμόνικα μας οδήγησε στις γνώριμες μελωδίες του Θοδωράκη που όλοι 
μαζί σιγομουρμουρίσαμε. Η εκδήλωση τελείωσε με την συνηθισμένη μικρή δεξίωση και 
με την αισιοδοξία ότι τίποτα δεν χάθηκε και τίποτα δεν θα χαθεί.

        Μαρία Καραδήμα

Τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν την επέτειο 
της 25ης Μαρτίου. Οι κυρίες του πεζοπορικού τμήματος επιμελήθηκαν και απήγγειλαν, 
μαζί με τα μέλη της ορειβατικής ομάδας Μαρία και Ιάσονα, αποσπάσματα από το ποίημα 
«Ελεύθεροι πολιορκημένοι» του Διονύσιου Σολωμού. Ο πρόεδρός μας Αλέξανδρος Χέ-
ντον συμπλήρωσε με τις γνώσεις του και ο Δημήτρης με τη φυσαρμόνικά του ολοκλήρω-
σε τον εορτασμό. Επακολούθησε μικρή δεξίωση.

Στον Αττικό Όμιλο και στο Φυσιολατρικό Σύλλογο Λιτοχώρου «Όλυμπος», που ανέ-
δειξαν νέα Διοικητικά Συμβούλια, ολόθερμες είναι οι ευχές μας για δημιουργικό έργο.

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ήταν πρόταση του Προέδρου μας : «Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους με ξενά-
γηση». Υιοθετήθηκε ομόφωνα. Πρώτη επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ξεναγός 
μας ήταν η Άρτεμις Σκουμπουρδή. Αναμφισβήτητα χαρισματική. Μας καθήλωσε. Το 
πρόγραμμα θα συνεχισθεί.

Μπενάκειο, Έκθεση Γ. Τσαρούχη.

Η βροχή δεν μας εμπόδισε. Καίτοι ραγδαία, την αψηφήσαμε και η επίσκεψη στην Έκ-
θεση Τσαρούχη πραγματοποιήθηκε. «Στη ζωγραφική ψάχνω να βρω την αλήθεια», θα πει 
ο ίδιος. Την αλήθεια αναζητήσαμε κι εμείς στο έργο του.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ Εισφορές

Για τους σκοπούς του συνδέσμου

Αργυροπούλου Άννα 50 €
Καλαϊτζή Φωφώ 50 €
Αργυροπούλου–
Παπαδοπούλου Κορίνα 20 €
Βερούχη Ματίνα 50 €
Σπυρούδης Θεόδωρος 75 €
Ιωαννίδου Ευαγγελία 100 €
Φειδά Αναστασία 75 €
Λουκοπούλου Ιωάννα 40 €
Κλαουδάτος Δημήτριος και Τασία 30 €
Δουδούμης Δημήτριος 50 €
Τούντας Γεώργιος 10 €
Κασιώλας Ευθύμιος 20 €

Λάππα Δέσποινα 100 €   
Στη μνήμη Δ. Μαργαρίτη

Κασιώλας Ευθύμιος 50 €
Στη μνήμη Δ. Μαργαρίτη,
Μ. Χειμάρα, Ε. Κωνσταντινίδου

Οικογένεια Παπαφωτίου 100 €   
Στη μνήμη Παναγιώτη Παπαφωτίου

Κασιώλας Ευθύμιος και Πόπη 100 € 
Στη μνήμη Λάμπρου Πανταζή.

Κούλα Μαραγκουδάκη 30€ 
Στη μνήμη Ελπίδας Κωνσταντινίδου

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση θέλουμε να σας ανα-

κοινώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του 6ου Πανελ-

λήνιου Eτήσιου Συνεδρίου για την Αρτηριοσκλή-

ρυνση , με διεθνή συμμετοχή, στις 11 έως 13 Μαρ-

τίου 2010, που οργάνωσε η Εταιρεία Αθηροσκλή-

ρωσης Βορείου Ελλάδος, έγινε απονομή τιμητικής 

πλακέτας στο μέλος του ΠΑΝΑ καθηγητή Γιώργο 

Τσιτούρη για την προσφορά του στην Ιατρική επι-

στήμη, έρευνα και διδασκαλία.
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Όλοι ξέρουν πλέον ότι η οστεοπό-
ρωση αποτελεί, από μία ηλικία και 
μετά, ένα ύπουλο, όχι ασυνήθιστο 

εχθρό της υγείας μας, κυρίως στις γυναίκες.  
Αυτή η γνώση όμως συνδυάζεται στο μυαλό 
πάρα πολλών Ελληνίδων με μία σειρά παρε-
ξηγήσεων που δεν τις αφήνει να αντιμετωπί-
σουν το πρόβλημα νηφάλια.  Αξίζει να δούμε 
τις κυριότερες:

Τι είναι η οστεοπόρωση...  Για το πρό-
βλημα αυτό έχουν λεχθεί αρκετές λεπτομέ-
ρειες, ώστε πολλοί άνθρωποι να «βλέπουν 
τα δέντρα και να χάνουν το δάσος», δηλαδή 
να τούς διαφεύγει η ουσία.  Η ουσία λοιπόν 
είναι ότι ο ασθενής που πάσχει από οστεοπό-
ρωση, κινδυνεύει περισσότερο από τον υγιή, 
να πάθει κάποιο κάταγμα, να σπάσει δηλαδή 
ένα κόκκαλο.  Έτσι και οι θεραπείες εναντίον 
της οστεοπορώσεως δίνονται με ένα σκοπό: 
Να γλυτώσει κανείς ένα επαπειλούμενο κά-
ταγμα. 

Ο κάθε σκελετικός πόνος δεν οφείλεται 
στην οστεοπόρωση... Υπάρχει μία τάση από 
τους ασθενείς, αν πονέσουν στα κόκκαλα ή 
τις αρθρώσεις, να συμπεράνουν ότι έχουν και 
οστεοπόρωση.  Πρώτον, υπάρχουν άλλες, 
πολλές παθήσεις που προκαλούν πόνο στο 
σκελετό και δεύτερον και η ίδια η οστεοπό-
ρωση πολύ συχνά δεν συνδυάζεται με πόνο 
για αυτό λέμε ότι είναι και ύπουλη.  Πάντως 
όταν πονάει, αυτός ο πόνος είναι συνήθως 
στην πλάτη ή τη μέση και όχι π.χ. στον ώμο 
ή τα γόνατα.

Η περίφημη μέτρηση οστικής μάζας 
(DEXA).... Η οστεοπόρωση δεν είναι ένας 
απλός αριθμός.   Το αν έχει κανείς οστεο-

πόρωση ή έστω οστεοπενία (Η λεγόμενη 
„αρχές οστεοπόρωσης“) εξαρτάται από πάρα 
πολλούς παράγοντες (π.χ. η ηλικία, το αν 
έχει κανείς ήδη υποστεί κάποιο σπάσιμο, 
άλλες αρρώστιες και φάρμακα, το κάπνισμα 
κ.ά.) και αρμόδιος να κρίνει είναι μόνο ο για-
τρός.  Η μέτρηση  είναι ένα χρήσιμο εργα-
λείο αλλά  το αποτέλεσμα μπορεί να σημαί-
νει άλλα πράγματα στον ένα άνθρωπο και 
άλλα στον άλλο.  Είναι δε εξέταση που μπο-
ρεί να κάνει και λάθος. Ένα απλό παράδειγ-
μα: Ασθενής ζητάει τη γνώμη του γιατρού 
γιατί πονάει στη μέση και η ακτινογραφία 
της περιοχής δείχνει ένα πρόσφατο κάταγμα 
κάποιου σπονδύλου.  Με το που ενημερώνε-
ται ο ασθενής ότι αυτό σημαίνει αυτονοήτως 
και οστεοπόρωση, απαντάει «Όχι, μού είπαν 
όταν μετρήθηκα ότι είμαι εντάξει».  Εδώ 
φυσικά πρέπει ο ασθενής να καταλάβει ότι 
βλέπουμε τα όρια της DEXA και όχι ότι αυτό 
που του λέει ο γιατρός είναι λάθος.  

 Έτσι τελικά, η αξία της DEXA είναι πολύ 
μεγαλύτερη για να παρακολουθήσει, να 
ελέγξει  κανείς μία θεραπεία παρά για να 
ανακαλύψει το πρόβλημα. Για να μπορούν 
όμως να συγκριθούν τα αποτελέσματα με-
ταξύ τους, πρέπει ο ίδιος ασθενής να μετριέ-
ται πάντα στο ίδιο μέρος του σώματος (Δεν 
υπαρχει εξέταση για όλο το σώμα) και στο 
ίδιο μηχάνημα.  

Το κάθε πότε είναι απαραίτητη η μέτρηση 
το καθορίζει επίσης ο γιατρός.  Με την ίδια 
λογική άλλωστε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
ότι η μέτρηση έχει νόημα μόνο μετά την εμ-
μηνόπαυση εκτός από εξαιρετικές ίσως περι-
πτώσεις.  

Η φαρμακευτική αγωγή
Πάρα πολύ συχνά οι Έλληνες αντιμετωπί-

ζουν τα όποια φάρμακα με το νόμο του «όλα 
ή τίποτα».  Ή θα τα απαιτούν από το γιατρό 
και εκεί που δεν χρειάζονται, «προληπτικά, 
γιατί φοβούνται μην πάθουν κάτι» ή  υπερή-
φανα θα δηλώνουν «Ξέρετε, είμαι εναντίον 
των φαρμάκων».

Η μεν πρώτη κατηγορία οφείλει να κατα-
λάβει ότι η προληπτική και όχι μόνον θερα-
πεία ενατίον της οστεοπορώσεως συνίστα-
ται καταρχήν στη σωματική δραστηριότητα 
που προσφέρει σαφώς περισσότερο από τα 
φάρμακα.  Η  δεύτερη από την πλευρά της, 
ότι ηρωική αποχή από τα φάρμακα σημαίνει 
να παίζει κανείς με κινδύνους, πολύ μεγαλύ-
τερους των ανεπιθύμητων ενεργειών γιατί 
ένα κάταγμα, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, 
μπορεί να αποβεί και καταστροφικό.

Στην περίπτωση πάντως που χρειάζονται 
φάρμακα (Πάλι ο γιατρός είναι αρμόδιος να 
κρίνει), απαραίτητα είναι τρία είδη φαρμά-
κων: Ασβέστιο, του οποίου οι ανάγκες είναι 
μεγαλύτερες στους ηλικιωμένους (Ενδεχομέ-
νως να αρκεί αυτό που παίρνει κανείς με τη 
διατροφή, αναλόγως του τι τρώει κάθε μέρα), 
Βιταμίνη D, χωρίς την οποία δεν απορροφά-
ται το ασβέστιο και ένα τρίτο που συνήθως 
«φρενάρει» τη διαδικασία απώλειας οστού.  
Η φιλοσοφία εδώ είναι ότι «Όταν κάτι χρει-
άζεται, χρειάζεται» δηλαδή η αγωγή πρέπει 
να λαμβάνεται με συνέπεια και συνήθως, για 
πέντε χρόνια.  

Η οστεοπόρωση είναι σίγουρα μία απειλή 
για τη δημόσια υγεία, έχει όμως πολλές αθέ-
ατες πλευρές.  Είναι κατά συνέπεια ένα θέμα 
που ο κόσμος δεν πρέπει να αγνοεί αλλά και 
για το οποίο δεν πρέπει να βγάζει εύκολα συ-
μπεράσματα και «να κάνει το γιατρό».

Ιάσων Α. Πετρουτσάς
Διδάκτωρ Παν/μίου Βιέννης

Foot and Ankle Fellow- OK Gersthof 
Βιέννη

Τ. επιμελητής Νοσ/μείου Stolzalpe 
Αυστρίας

Επιστ. Συν. Νος. Ερρίκος Ντυνάν
Γραμματέας Τμήματος Ποδοκνημικής & 

Άκρου ποδός ΕΕΧΟΤ

Οστεοπόρωση:
Ένα πρόβλημα γεμάτο παρεξηγήσεις
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

1. ΛΟΥΠΑΤΑ
(1-2/5/2010)

2. ΤΡΑΧΥ
(28/2/2010)

3. ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ
(ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ)

(17-18/4/2010)
4-5. ΟΙΤΗ

(16-17/1/2010)
6. ΛΟΥΠΑΤΑ 
(1-2/5/2010)

7. ΤΡΑΧΥ
(28/2/2010)
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Ο Πάνας, είναι αρχαία ελληνική, ιδεατή, 
ανθρωπόμορφη και δευτερεύουσα θε-
ότητα, συνυφασμένη με την «πανίδα» 

της Φύσης, σε μια αμφίδρομη σχέση προστασίας. 
Συνδυάζοντας τον ανθρώπινο και ζωικό παρά-
γοντα. Απεικονιζόταν έχοντας κάτω άκρα ζώου, 
«Θεός τραγοπόδαρος» και κεφάλι με ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά αλλά και χαρακτηριστικά αίγα-
γρου, κέρατα και αυτιά. Αποτελεί μέλος της συ-
ντροφιάς του Διόνυσου και των Σατύρων κρα-
τώντας στο ένα χέρι τον αυλό και στο άλλο μια 
γκλίτσα.

Παρουσιάζεται ως προστάτης των κτηνοτρό-
φων, κυνηγών, αλιέων αλλά και όσων μάχονταν 
κι αγωνίζονταν δίκαια. Θεωρούσαν ότι με τη βο-
ήθειά του θα καταφέρουν να τρέψουν σε φυγή 
τους εχθρούς τους, σπέρνοντας τον πανικό, όπως 
ονομάστηκε, από το όνομα του θεού, ο φόβος 
που καταλαμβάνει τους ανθρώπους και που τους 
κάνει να βλέπουν τη φυγή ως μόνη σωτηρία. 

Πιθανότερη ετυμολογία του ονόματος θεωρεί-
ται η προέλευσή του από:

• τη ρίζα Πα = περιποιούμαι, φυλάσσω και 
εξ αυτού πάομαι και λατινικό pasco = βόσκω και 

• σύμφωνα με άλλη εκδοχή εκ του σαν-
σκριτικού «Παβάνα» (= άνεμος) για αυτό ο Πά-
νας φέρεται να συμβολίζει το ελαφρύ άνεμο κατά 
τις πρωινές και απογευματινές ώρες. 

Κατά τις κυριότερες μυθολογικές παραδόσεις 
των αρχαίων Ελλήνων ο Πάνας ήταν γιος:

• Του Ερμή και της νύμφης Πηνελόπης,
• Του Ερμή και της νύμφης Καλλιστούς, 
• Του Διός και της νύμφης Καλλιστούς ή 

του Διός και της νύμφης Θύμβριδος, 
• Του Ουρανού και της Γης,
• Του Αιθέρος και κάποιας νύμφης,  
• Του Απόλλωνα και της Οινόης,
• Με επικρατέστερη, εκείνη, όπου πατέ-

ρας του ήταν ο Ερμής και μητέρα του η Νύμφη 
Δρυόπη.

Τρομαγμένη η Δρυόπη από την αποκρουστι-
κή όψη του γιου της τράπηκε σε φυγή εγκατα-
λείποντάς τον. Ο Ερμής που τον λυπήθηκε, τον 
έφερε στην κατοικία των θεών, στον Όλυμπο. 
Οι θεοί γοητευμένοι από τη μορφή του, και πε-
ρισσότερο απ’ όλους, ο Διόνυσος, τον δέχτηκαν 
στη συντροφιά τους και τον ονόμασαν Παν γιατί 
ευχαριστούσε τους πάντες με την μορφή και τον 
χαρακτήρα του. 

Ο Πάνας τον περισσότερο καιρό τον περνούσε 
στη φύση, παίζοντας το αγαπημένο του μουσικό 
όργανο, το οποίο είχε φτιάξει πρώτος μετά από 
μια ερωτική απογοήτευση που είχε με τη Νύμφη 
Σύριγγα. Καθώς την καταδίωκε κι εκείνη προ-
σπαθούσε να του ξεφύγει βρέθηκε μπροστά στον 
ποταμό Λάδωνα. Η Σύριγγα ικέτευσε το Θεό Πο-
ταμό να τη γλιτώσει κι εκείνος τη λυπήθηκε τη 
στιγμή που ο Πάνας άπλωνε τα χέρια του να την 
πιάσει, βρέθηκε να κρατά, αντί την Νύμφη, ένα 
καλάμι. Απογοητευμένος, ο Πάνας στεκόταν δί-
πλα στην όχθη του ποταμού κρατώντας το καλά-
μι, τότε άκουσε τον ήχο του αέρα που περνά μέσα 
απ’ αυτό. Έκοψε κι άλλα σε διαφορετικό μήκος, 
τα ένωσε κλιμακωτά με κερί κι έτσι έφτιαξε τη 
σύριγγα ή αυλό, την οποία κρατούσε πάντα στο 
ένα χέρι. 

Εκτός από τη Σύριγγα και άλλη φορά προ-
σπάθησε ο άσχημος θεός να κατακτήσει κάποια 
Νύμφη. Μάταια όμως. Ούτε η Νύμφη Ηχώ, δε θέ-
λησε να ενωθεί με τον τραγοπόδαρο θεό. Για να 
την εκδικηθεί έβαλε τους προστατευόμενούς του, 
να της επιτεθούν. Μόνο η Νύμφη Πίτη δέχτηκε 
να μείνει μαζί του. Θυμωμένος όμως ο αντίζηλός 
του, ο Βορέας, την γκρέμισε από ένα βράχο. Η Γη 
τη λυπήθηκε και τη μεταμόρφωσε σε πεύκο. Έτσι,  
κι αυτός ο έρωτάς του έμεινε ανεκπλήρωτος. 

Κατά τους αρχαίους, ο Πάνας περιφερόταν συ-
νήθως στη φύση, κυρίως στα βουνά της Αρκαδί-
ας, το Μαίναλο, το Λύκαιο, στον ποταμό Λάδωνα 
και το Αφροδίσιο όρος. Η λατρεία του έλαβε μέ-
γιστη ανάπτυξη παράλληλα με εκείνη του Δία και 
των άλλων Ολύμπιων Θεών σε όλο τον ελλαδικό 
χώρο και πέραν αυτού. Ιδιαίτερα οι αρχαίοι Αρκά-
δες λάτρευαν τον Πάνα και τον αναγνώριζαν σαν 
το δικό τους θεό. Του αφιέρωσαν ιερά, όπως στο 
Λύκαιο και στη Μεγαλόπολη, έκτισαν βωμούς 
και του αφιέρωσαν μυσταγωγικές τελετουργίες 
προς τιμήν του. Η μορφή του εμφανίζεται συχνά, 
σε ανάγλυφες επιτύμβιες στήλες, αναθήματα, 
γλυπτά και νομίσματα.

Ο Πάνας λατρεύτηκε και από τους αρχαίους 
Ρωμαίους σαν πολεμικός σύμμαχος αλλά και 
σαν θεότητα των μακρινών προγόνων τους, των 
Αρκάδων. Αργότερα ο θεός θα ταυτιστεί με τον 
ρωμαϊκό θεό Φαύνο και θα λατρευτεί με ετήσιες 
γιορτές, τη Λουπερκάλια, όμοιες με τις τελετουρ-
γίες των αρχαίων Αρκάδων. 

Μεταξύ Πάνα και Απόλλωνα υπήρχε μια αντι-
παλότητα που αφορούσε στην ικανότητά τους 
στη μουσική. Έτσι ο τραγοπόδαρος θεός κάλεσε 
τον Απόλλωνα σε μια αντιπαράθεση, ο οποίος 
και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του. Πρώτος 
άρχισε να παίζει ο Πάνας τις απλές και γλυκές 
μελωδίες με τη φλογέρα του. Μόλις τελείωσε, ο 
Απόλλωνας άγγιξε τις χρυσές χορδές της λύρας 
του και τότε εξαίσιοι ήχοι ξεχύθηκαν και υπερ-
κέρασαν τις προηγούμενες μελωδίες. Ο Πάνας 

ηττημένος κρύφτηκε λυπημένος ακόμα πιο βαθιά 
στις μυστικές κρυψώνες της φύσης, συνεχίζοντας 
να παίζει τον αυλό του. 

Ο τραγοπόδαρος θεός, σύμφωνα με τους αρ-
χαίους συγγραφείς, εμφανίζεται να συμμετέχει σε 
γεγονότα, προστρέχοντας τους Έλληνες εναντί-
ον των εχθρών τους. 

Στην μάχη του Μαραθώνα, ο Παυσανίας 
(«ΑΤΤΙΚΑ» Ι, 15,3 ) τον αναφέρει στο πλευρό 
των Αθηναίων, μαζί με την Αθηνά και το Θησέα, 
όπου ο Πάνας μαζί με τους Πανίσκους του σκόρ-
πησαν τον τρόμο και τον πανικό στους Πέρσες, 
που τράπηκαν σε φυγή. 

Ο Ηρόδοτος γράφει (ΣΤ’, 105) ότι ο δρομέας 
μεγάλων αποστάσεων Φειδιππίδης κατά την δια-
δρομή του προς την Σπάρτη, λίγο πριν την μάχη, 
συνάντησε στο Παρθένιον όρος, πάνω από την 
Τεγέα το θεό. Σύμφωνα λοιπόν με τη διήγηση του 
Φειδιππίδη στους Αθηναίους, ο Πάνας τον φώ-
ναξε με το όνομα του και τον ρώτησε γιατί δεν 
φροντίζουν οι Αθηναίοι γι’ αυτόν, ενώ ο ίδιος 
τους είχε βοηθήσει κατά το παρελθόν και ότι 
το ίδιο θα κάνει και στο μέλλον… Οι Αθηναίοι 
μετά την νίκη τους του αφιέρωσαν ένα ιερό σε 
σπήλαιο που βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της 
Ακρόπολης.

Ο Μιλτιάδης, στρατηγός της μάχης του Μα-
ραθώνα, μερίμνησε για την κατασκευή αγάλμα-
τος του θεού, το οποίο έφερε την επιγραφή «Τον 
τραγόπουν εμέ Πάνα, τον Αρκάδα, τον κατά Μή-
δων, τον μετ’ Αθηναίων, στήσατο Μιλτιάδης». 
Έτσι ο Πάνας έτυχε ευρύτερης αναγνώρισης στον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Η μορφή του Πάνα είναι καταλυτική για την 
τέχνη και στους μεταγενέστερους χρόνους, στη 
ζωγραφική, τη γλυπτική και την ποίηση. Ήδη 
από τα προγενέστερα χρόνια του Θεόκριτου, 
αυτός και ο συμβολισμός, συχνά ερωτικός, απο-
τελεί κεντρικό σημείο αναφοράς και έμπνευσης 
στη βουκολική ποίηση και ειδικότερα στα (μετά 
Θεόκριτον) ποιμενικά ειδύλλια. Ο Πάνας είναι 

ΠΑΝΑΣ
Ο Θεός της φύσης   

της Μαρίας Τσουκάκη



26 27

Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας

Αφετηρία και τέρμα των φυσιολατρικών εκδρομών μας είναι η πλατεία Κλαυθμώνος (επί της Σταδίου).      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Μάιος 2010 - Οκτώβριος 2010

ΜΑΪΟΣ 2010

Κυριακή 9 Μαϊου 
 Πολύδροσο 
 Φυσιολατρική – Πεζοπορική.
 Αναχώρηση : 8.30 π.μ.

Κυριακή 16 Μαϊου 
 Σέτα Ευβοίας
 Φυσιολατρική – Πεζοπορική.
 Αναχώρηση : 8.30 π.μ.

Κυριακή 23 Μαϊου 
 Αλωνίσταινα
 Φυσιολατρική – Πεζοπορική.
 Αναχώρηση : 8.30 π.μ.

Κυριακή 30 Μαϊου 
 Ευρωστίνη - Σαραντάπηχο
 Φυσιολατρική – Πεζοπορική.
 Αναχώρηση : 8.30 π.μ.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Κυριακή 6 Ιουνίου 
 Διμινιό – Νερόμυλος
 Φυσιολατρική
 Αναχώρηση : 8.00 π.μ.

Κυριακή 13 Ιουνίου 
 Σαλαμίνα
 Φυσιολατρική
 Αναχώρηση : 8.00 π.μ.

Κυριακή 20 Ιουνίου 
 Φτέρη Αιγίου
 Φυσιολατρική
 Αναχώρηση : 8.00 π.μ.

Κυριακή 27 Ιουνίου 
 Δίρφυ
 Φυσιολατρική – Πεζοπορική.
 Αναχώρηση : 8.00 π.μ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Κυριακή 3 Οκτωβρίου
 Επίδαυρος
 Φυσιολατρική 
 Αναχώρηση : 8.30 π.μ.

Κυριακή 10 Οκτωβρίου
 Νεμέα
 Αναχώρηση : 8.30 π.μ.

Κυριακή 17 Οκτωβρίου
 Υψηλάντης
 Φυσιολατρική – Πεζοπορική.
 Αναχώρηση : 8.30 π.μ.

λοιπόν συχνά ο ήρωας των βουκολικών διαλόγων. Άλλοτε εμφανίζεται υποδηλώνοντας διάχυτο ερω-
τισμό, άλλοτε ταύτιση ή προσέγγιση με τη φύση, άλλοτε μυσταγωγία και ποιμενικό πρωτογονισμό, 
άλλοτε πάλι εμφανίζεται και σαν πρωτόγονη ενσάρκωση της αρμονίας του κόσμου, κάτι που πρώτα 
εκφράζεται στους Ορφικούς Ύμνους «αναβάθμιση» του θεού σαν καθολικού θεού, θεού του «Παντός» 
(κατά το «Πάν»=»τα πάντα»), σύμφωνα με τη φιλοσοφική νεοπλατωνική και νεοπυθαγόρεια σκέψη. 
Ο παρακάτω Ορφικός Ύμνος συνοψίζει αυτή τη θεώρηση:

Τον ισχυρό Πάνα καλώ, προστάτη των ποιμένων, 
τον ουρανό, τη θάλασσα κι ολόκληρο τον κόσμο,
τη γη, όλων βασίλισσα, την άσβεστη τη φλόγα,
όλα αυτά που του Πανός λογίζονται κομμάτια.
Ευλογημένε χορευτή, περιπλανώμενε, έλα
συ των Ωρών ομόθρονε, με τα τραγίσια πόδια,
συ βακχευτή θεόπνευστε, που ζεις επάνω στ’ άστρα,
την αρμονία απηχείς του κόσμου με τραγούδι
συ των ανθρώπων ξάφνιασμα, που προκαλείς το φόβο,
που σε λατρεύουν στις πηγές ποιμένες και βουκόλοι,
εύστοχος είσαι, θηρευτής και της Ηχώς ο φίλος, 
συγχορευτή συ των νυμφών, που από παντού γεννιέσαι,
γεννήτορα των πάντων, θεέ, μ’ ονόματα περίσσια,
Παιάνα κοσμοκράτορα, την αύξηση ευοδώνεις,
φέρνεις το φως και τους καρπούς και μες τα σπήλαια μένεις,
οξύθυμε, αληθινός ο κερασφόρος Δίας.
Το απέραντο σώμα της γης στηρίζεται σε σένα   
και το νερό, που στα βαθιά με ρεύματα κυλάει,
της άοκνης της θάλασσας σε σένα υπακούει
κι ο Ωκεανός που με νερά τη γη την περιζώνει
κι ο αέρας που αχώριστο του βίου είναι κομμάτι, 
ζωής σπινθήρας και ψηλά, στην κορυφή επάνω,
της αεικίνητης φωτιάς το πυρωμένο μάτι.
Το θείο το πολύμορφο οι προσταγές σου ορίζουν
κι αλλάζεις με φροντίδες σου τις φύσεις των πραγμάτων
και με δική σου μέριμνα όλων τη φύση αλλάζεις
θρέφοντας γενεά θνητών στον άπειρο τον κόσμο.
Αλλά μακάριε, βακχευτή, θεόπνευστε, αποδέξου
τις αγιασμένες τις σπονδές, καλό θάνατο δώσε 
στης γης την άκρη διώχνοντας του πανικού τον τρόμο».
Ο θεός που αγάπησε και έζησε στη φύση είναι ο θεός που εμπνέει και τους φυσιολάτρες να ακολου-

θούν τα χνάρια προσπαθώντας να τον ανακαλύψουν αυτόν αλλά και τις ομορφιές της φύσης…

Πηγές: www.arcadia.ceid.upatras.gr, www.el.wikipedia.org, www.mythologia.8m.com/panas.html



Τάσος Αυγέρης:                   6932162826
Θοδωρής Τσιρδήμος:         6944363785
Μαρία Παπαντωνίου:        6947321483 
Αντώνης Αλαφιώτης:         6977242014
Σπύρος Κουκουβάος:         2106617551

Γιώργος Ξενιώτης:               6942846353
Κώστας Μάνδαλος:             6974875443
Πρίντεζης Γιώργος:              6944650181
Διονυσόπουλος Νίκος:        6972505549
Μπαβέας Παναγιώτης:        6981607701
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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.

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 2010, ύστερα από απόφαση 

του Δ.Σ., θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

1.Έναρξη περιόδου ορίστηκε η 1/7/2010 και λήξη η 5/9/2010.
2.Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους μέχρι 4/6/2010. 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.  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΡΧΗΓΩΝ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ

9-10-11 Ιουλίου. Ποτάμι της Νέδας. 
 Διάσχιση του φαραγγιού.
 Διαμονή σε σκηνές και δωμάτια 

δίπλα στη θάλασσα. 
 Αναχώρηση: 19.30 Παρασκευή. 

Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη. 
 Αρχηγοί: Ξενιώτης Γιώργος, Κου-

κουβάος Σπύρος 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

10-11-12 Σεπτεμβρίου. 
 Μονοπάτια της Κύθνου.
 Διαμονή σε δωμάτια. 
 Αναχώρηση Παρασκευή απόγευ-

μα από Λαύριο. 
 Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη. 
 Αρχηγοί: Τσιρδήμος Θοδωρής, 

Παπαντωνίου Μάρα. 

17 Σεπτεμβρίου. 
 Ποδηλατική. 
 Αρχηγοί: Τσιρδήμος Θοδωρής, 

Ξενιώτης Γιώργος. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2-3 Οκτωβρίου. Διάσχιση Γραμμένης 
Οξιάς- Βαρδούσια με κατάβαση 
στον Αθανάσιο Διάκο. 

 Διαμονή σε καταφύγιο.
 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια. 
 Αναχώρηση: 7.00 πμ. 
 Αρχηγοί: Πρίντεζης Γιώργος, 

Μάνδαλος Κώστας. 

30 Οκτωβρίου. Ποδηλατική.
 Αρχηγοί: Τσιρδήμος Θοδωρής, 

Ξενιώτης Γιώργος. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

13-14 Νοεμβρίου. 
 Όρος Καλλιφώνι (1998 μ).
 Διαδρομή από Άνω Βλασιά στην 

κορυφή και επιστροφή. 
 Διαμονή στα Καλάβρυτα. 
 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια. 
 Αναχώρηση:8.00 π.μ. 
 Αρχηγοί: Αυγέρης Τάσος, Ξενιώ-

της Γιώργος, Αλαφιώτης Αντώ-
νης, 

28 Νοεμβρίου. Όρος Καλλίδρομο. 
 Διαδρομή Ανοπαία-Ατραπος (Μο-

νοπάτι Εφιάλτη). 
 Βαθμός δυσκολίας: Εύκολη.
 Αναχώρηση: 7.00 πμ. 
 Αρχηγοί: Αυγέρης Τάσος, 
 Μπαβέας Τάκης, Διονυσόπουλος 

Νίκος.  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

11-12 Δεκεμβρίου. 
 Όρος  Χελιδόνα(1973 μ). 
 Διαδρομή από  Μικρό Χωριό στην 

κορυφή και επιστροφή.
 Διαμονή σε καταφύγιο.
 Αναχώρηση: 7.00 π.μ. 
 Βαθμός δυσκολίας: Μέτρια.
 Αρχηγοί: Αυγέρης Τάσος, 
 Αναστασόπουλος  Νίκος. 

23 Δεκεμβρίου. Ανταλλαγή δώρων στα 
γραφεία του συνδέσμου.  




