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H ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τ

ο κίνημα της Φυσιολατρίας, όπως αυτό εκφράστηκε στην Ελλάδα, από την δεκαετία του 20’ και μετά, υπήρξε ιδεολογικός
στυλοβάτης σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε πράσινη ανάπτυξη. Σε έναν τόπο προικισμένο από την φύση, είναι περισσότερο από
ποτέ αναγκαίο, να υιοθετήσουμε, θεσμικά και συλλογικά, ένα πρότυπο ανάπτυξης που να σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Δράσεις όπως η ανακύκλωση, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, η χρήση
εναλλακτικών μορφών ενέργειας με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση
και ορθή διαχείριση των ενεργειακών πόρων, καθώς και η δημιουργία
ελεύθερων χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό, θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα της ζωής μας. Παράλληλα, μπορούν να αποτελέσουν
οδηγό για έξοδο από την χρηματοπιστωτική κρίση, που ταλαιπωρεί την
χώρα μας. Το Φυσιολατρικό κίνημα, ως γνήσιος ιδεολογικός εκφραστής της άρρηκτης σχέσης «φύση-άνθρωπος», θα πρέπει να υπάρξει
αρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Ο σύλλογός μας, τα λοιπά σωματεία
και η ομοσπονδία, μέσω της εθελοντικής δράσης, των ιδεών και της
δραστηριοποίησης των μελών τους, πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία
και να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το σύγχρονο τοπίο που διαμορφώνεται, σε αυτή την μεγάλη στροφή της κοινωνίας προς την οικολογία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χέντον Αλέξανδρος
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Το εξάμηνο που μας πέρασε, ο σύνδεσμός μας περιηγήθηκε σε μοναδικού φυσικού κάλλους ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Οι Πάνες πεζοπόρησαν
στα μονοπάτια του Ενιππέα, αυτού του ποταμού που αγγίζει τα σπλάχνα του Ολύμπου. Η
ομορφιά του τοπίου εξαιρετική, μέσα στο πράσινο και την απομόνωση της χαράδρας του
Μαυρόλογγου.
Ο Πάνας όμως έφτασε και στην βόρεια Εύβοια. Το βουνό Πυξαριάς, άγνωστο σε πολλούς, μαγνήτισε το ενδιαφέρον των ορειβατών του συνδέσμου μας, και έτσι πραγματοποίησαν εκδρομή σε αυτό το Ευβοιώτικο τοπίο.
Η Νέδα και το περίφημο ποτάμι της, αποτελεί ίσως μια από τις ομορφότερες περιοχές
της Πελοποννήσου, καθώς ο συνδυασμός του ορεινού τοπίου με το στοιχείο του νερού,
δημιουργούν εικόνες μοναδικής φυσικής ομορφιάς και διεγείρουν τις αισθήσεις του επισκέπτη στο πέρασμά του. Τι να πούμε, για τα εντυπωσιακά βράχινα περάσματα μέσα στον
ποταμό; Τους καταρράκτες στην περιοχή του Στομίου; Την πλούσια βλάστηση; Οι Πάνες
λοιπόν επισκέφτηκαν έναν εξαιρετικό ορεινό προορισμό.
Το καλοκαίρι αυτό και συγκεκριμένα το Σεπτέμβρη, οι Πάνες περιηγήθηκαν στην Κύθνο, αυτό το κοντινό στους Αθηναίους κυκλαδίτικο νησί με τα πανέμορφα μονοπάτια που
οδηγούν σε ωραίες αμμουδιές και σε μικρά ξωκλήσια. Νησί με κρυφές ομορφιές και ήσυχες
γωνιές.
Στην Πάρνηθα όμως έγινε μια από τις πιο ωραίες ποδηλατικές εκδρομές του συνδέσμου
μας, στην περιοχή του Τατοΐου. Ποδηλατάδα στα Βασιλικά ανάκτορα και περιήγηση στους
γύρω δασικούς δρόμους συγκίνησαν τους Πάνες ποδηλάτες για μια περιοχή τόσο κοντά
στην πόλη μας.
Τον Οκτώβρη η Γραμμένη Οξυά ήταν η πρώτη φθινοπωρινή εξόρμηση του Πάνα. Τοπίο
εξαιρετικής ομορφιάς με ένα μοναδικό δασικό σύμπλεγμα. Κορφές απομονωμένες, αισθητικά
δάση, πλούσια βλάστηση, χλωρίδα και πανίδα συνθέτουν ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς.
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Εκδρομή στη Τραπεζίτσα
21, 22, 23, 24/05/2010

Λ

ίγες οι ευκαιρίες για εκδρομή μεγαλύτερη του διήμερου όταν είσαι εργαζόμενος και φυσιολάτρης. Το τριήμερο του «Αγίου Πνεύματος» είναι μία από
τις ευκαιρίες για διαφυγή μακριά από την
πρωτεύουσα. Η φιλόξενη Ήπειρος, ήταν και
φέτος ο προορισμός του ταξιδιού μας. Ξεκινήσαμε επτά και τέταρτο το απόγευμα και μετά
από μια σύντομη στάση κοντά στην Ακράτα
και άλλη μία στην Αμφιλοχία, φτάσαμε για
άλλη μια φορά στο πανέμορφο Κουκούλι,
στις τρεις και τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα.
Οκτώ ώρες ταξιδιού, αλλά άξιζαν τον κόπο.
Έχουμε ζήσει αυτό το χωριό όλες σχεδόν τις
εποχές του χρόνου. Πάντα ήσυχο, με ρυθμούς
βγαλμένους από το παρελθόν. Οι φωνές και
τα γέλια και των πενήντα που συμμετείχαμε
σ’ αυτή την τριήμερη «απόδραση», είναι μία
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από τις λίγες φορές που αυτός ο τόπος ξαναζεί στιγμές από τότε που μέτραγε πάνω από
εκατό οικογένειες και άλλα τόσα παιδιά.
Ο ύπνος, αναγκαστικά, σύντομος. Όμορφα τα δωμάτιά μας αλλά το πρόγραμμα
πρέπει να τηρηθεί, έστω και με κάποιες
απαραίτητες αλλαγές. Ξεκινάμε νωρίς για
την Κόνιτσα. Λίγο μετά από το κεφαλοχώρι αυτό της περιοχής, αρχίζει το μονοπάτι
για την Τραπεζίτσα. Ένα πανέμορφο βουνό
«πνιγμένο» στα πεύκα που φτάνουν μέχρι
την κορυφή του στα 2.022 μέτρα πάνω από
τη θάλασσα. Αδικημένο, ίσως, από τη γειτνίασή του με την οροσειρά της Τύμφης αλλά
και του δεύτερου ψηλότερου ελληνικού βουνού, του Σμόλικα, μάλλον δεν τυχαίνει της
αναγνώρισης που του ’πρεπε. Ο καιρός είναι
τέλειος αν και η πρόγνωση αναφέρει βροχή

κατά το μεσημέρι. Ξεκινάμε και θα δράσουμε
ανάλογα. Το μονοπάτι απαλό από τις πευκοβελόνες και την χωμάτινη επιφάνεια του
εδάφους βοηθάει ακόμη περισσότερο την
ανάβαση που ξετυλίγεται απρόσκοπτα, μέχρι που αστραπές αρχίζουν να ακούγονται.
από μακριά. Είναι κρίμα γιατί έχουμε φτάσει
σε ένα διάσελο κοντά στην κορφή και απέναντι από την Γκαμήλα, η οποία αχνοφαίνεται
μέσα από τα σύννεφα. Σύντομο διάλειμμα
για να φάμε κάτι στα γρήγορα, μερικές φωτογραφίες και πάλι γρήγορα για κάτω. Οι
βροντές δυναμώνουν και η βροχή μάς προλαβαίνει. Λίγο πριν το τέλος της κατάβασης
ο ουρανός ξανανοίγει και οι μυρωδιές του
δάσους μας κυκλώνουν. Η ατμόσφαιρα υγρή
και ζεστή. Σκεφτόμαστε ότι έστω και με αυτές τις συνθήκες όμορφα ήτανε. Να ’μαστε
καλά να ξανάρθουμε. Ευχή κι υπόσχεση μαζί.
Η συνέχεια δεδομένη. Φαγητό στο Κουκούλι
και όποιος θέλει μπορεί να «πεταχτεί» μέχρι
τους Κήπους, το γειτονικό χωριό, περίφημο
και για το τρίτοξο γεφύρι του Πλακίδα που

στέκει εδώ και δυόμισυ αιώνες όρθιο, λίγο
έξω από τα πρώτα σπίτια και τα πολλά ξενοδοχεία που έφερε η «ανάπτυξη» και σ’ αυτή
τη γωνιά της Ελλάδας.
Μετά από ένα σαββατόβραδο έντονο, για
τα δεδομένα του τόπου που βρισκόμαστε βέβαια, μια ηλιόλουστη μέρα ξεκινά. Ράφτινγκ
στον Βοϊδομάτη. Μιλάμε για ένα από τα πιο
καθαρά ποτάμια της Ευρώπης και ταυτόχρονα το πιο κρύο της Ελλάδας, σίγουρα και
ένα από τα πιο όμορφα όμως. Στη γέφυρα
της Αρίστης το σημείο εκκίνησης. Οι οδηγίες απαραίτητες για αρχάριους και μη. Επιτέλους, οι βάρκες γλιστράνε στο νερό και μια
νέα εμπειρία αρχίζει. Τα παγωμένα γαλάζια
νερά και οι κατάφυτες όχθες γεμίζουν τα μάτια μας ομορφιά. Πού και πού κάποιες δίνες,
κάποια περάσματα λίγο πιο απαιτητικά και ο
μικρός τεχνητός καταρράκτης στο πανέμορφο γεφύρι, λίγο πριν το τέρμα στην Παλιά
Κλειδωνιά. Αυτή είναι μια σύντομη περιγραφή απ’ όσα ζεις και προσπαθείς να αποδώσεις
γραπτά, για να βάλεις λίγο στο κλίμα αυτούς
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που διαβάζουν αλλά δεν συμμετέχουν και να
θυμίσεις σε κάποιους τις ομορφιές που έζησαν αλλά και αυτές που ακόμη τους περιμένουν. Η βόλτα στο ποτάμι τελείωσε μαζί με
τις πρώτες σταγόνες της βροχής που άρχισε να πέφτει με δύναμη. Έτσι ήταν ο καιρός
όλο το τριήμερο· μια βροχή, μια ήλιος. Μια
ευκαιρία για πανέμορφες φωτογραφίες, τουλάχιστον. Μετά την καθιερωμένη κρασοκατάνυξη, επανασύνδεση με τα παιδιά που δεν
κατέβηκαν στο ποτάμι αλλά προτίμησαν να
περπατήσουν τη σκάλα του Βραδέτου και να
πάνε ως την Μπελόη για να θαυμάσουν τον
Βίκο από ψηλά. Λίγη ξεκούραση ως το απόγευμα γιατί το πρόγραμμα έλεγε πανηγύρι...
Σύντομη στάση στους Κήπους και επίσκεψη
στους Φραγκάδες. Απογοήτευση στο άδειο
χωριό. Λόγω καιρού, το πανηγύρι δεν θα γίνει. Πάλι πίσω, λοιπόν, αλλά δεν πειράζει. Το
Κουκούλι μας περιμένει με βαρέλια από τσίπουρο και νόστιμους μεζέδες. Πρόγραμμα
και ωράριο ελεύθερο.
Η Δευτέρα της επιστροφής έφτασε. Ο
ήλιος λάμπει. Ο παλιός δάσκαλος του χωριού, μας μαζεύει στην αυλή του σχολείου,
άδειο εδώ και πολλά χρόνια από παιδιά
αλλά γεμάτο φωτογραφίες και είδη καθημερινής χρήσης, για να μας μιλήσει για τον
τόπο που μεγάλωσε ο ίδιος και που τόσο
έχει αλλάξει πια. Η κουβέντα φτάνει και στο
σήμερα που μας πονάει όλους. Παρελθόν,
παρόν και μέλλον μπερδεύονται περίεργα
για να φτιάξουν αυτό που ο καθένας μας
αποκαλεί «κόσμο» του. Ας κρατήσουμε, τουλάχιστον, τις εκπληκτικές στιγμές που ζήσαμε αυτές τις μέρες και ας μην ξεχνάμε ότι
οι καλύτερες εκδρομές είναι αυτές που δεν
έχουμε ζήσει ακόμη...
Σπύρος Κουκουβάος
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Πυξαριάς Ευβοίας
26, 27,/06/2010

Ε

λάχιστα είναι τα βουνά της Εύβοιας
που δεν έχει ακόμη επισκεφτεί ο «Πάνας». Η πιο πρόσφατη πεζοπορία,
ήταν αυτή στον Πυξαριά.. Βουνό με υψόμετρο 1.243 μέτρων, στην κεντρική Εύβοια.
Παρασκευή 25/06/2010 το βραδάκι, περίπου
τριάντα άτομα με πούλμαν και κάποια ακόμη με τα δικά τους αυτοκίνητα, ξεκινήσαμε
από Αθήνα, μέσω Χαλκίδας, για το παραθαλάσσιο χωριό Πήλι. Το όμορφο αυτό χωριό
θα ήταν η βάση μας για δύο νύχτες.. Αυτή
η ακτογραμμή στο Αιγαίο είναι ένα από τα
σχετικά, ακόμη, ανέγγιχτα μέρη της Ελλάδας. Ευτυχώς, η πρόσβαση είναι, λόγω του
στενού και γεμάτου στροφές δρόμου, λίγο
δύσκολη. Παραξενεύτηκαν, κάποιοι στο
Πήλι, όταν έμαθαν πως θέλουμε να ανέβουμε στο βουνό. Λίγοι είναι οι πεζοπόροι που
το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Κρίμα, γιατί
αν και πληγωμένο από τη φωτιά που το κα-
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τέκαψε, στα ψηλά του, πριν από δεκαπέντε
χρόνια –ίσως και παραπάνω-, έχει ακόμη
ομορφιές κρυμμένες για όλους εκείνους που
η αγάπη της φύσης δεν ταυτίζεται με χρόνορεκόρ στην ανάβαση, ή την «κατάκτηση»
της κορφής με κάθε τρόπο.
Η πορεία ήταν προγραμματισμένη για
το Σάββατο. Πράγματι, μετά από ένα καλό
πρωινό, η ομάδα ήταν έτοιμη να ξεκινήσει.
Το πούλμαν μας πήγε μέχρι τα πρώτα σπίτια
του χωριού Βλαχιά. Από εκεί, ένας δασικός
δρόμος ενώνει το χωριό με το μονοπάτι για
την κορυφή. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο ήταν
αυτό που μας βοήθησε να φτάσουμε πιο γρήγορα στην αρχή του μονοπατιού. Από εκεί, η
διαδρομή είναι εύκολη. Το βουνό οφείλει το
όνομά του στα αμέτρητα πυξάρια. Πρόκειται
για θάμνους που όλοι, λίγο ή πολύ, έχουμε
δει σε γλάστρες, κήπους και πλατείες παντού
στην Ελλάδα. Στον Πυξαριά, το μέγεθος τους

μπορεί να είναι τεράστιο λόγω του ότι μένουν
ακλάδευτα, αφού ούτε ανθρώπινο χέρι ούτε
γιδοπρόβατα τα πειράζουν. Το λιγοστό νερό
της βροχής και η ζεστασιά του ήλιου είναι
τα μόνα εφόδια που χρειάζονται για να μεγαλώσουν και να καρπίσουν. Άγνωστο είναι
το πότε και πώς βρέθηκαν τόσα φυτά αυτού
του είδους σε βουνό, θέαμα ασυνήθιστο για
όλους μας, αν και πανέμορφο. Στην πορεία
μας συναντήσαμε μία πηγή και ένα μικρό πηγάδι. Λόγω της ζέστης, οι περισσότεροι από
την παρέα έκαναν ένα γρήγορο μπάνιο –κάποιοι το λένε μπουγέλωμα- και συνεχίσαμε
το δρόμο μας. Η ζέστη και ο καυτός ήλιος
ήταν η αιτία να αλλάξουμε τα σχέδιά μας για
την κορυφή. Κατευθυνθήκαμε σε ένα σύδεντρο του δάσους όπου έξω από μια μικρή
καλύβα, αυτό που λένε στη μέση του πουθενά, μας περίμενε μια έκπληξη. Οι αρχηγοί

μας είχαν οργανώσει ένα μικρό «συμπόσιο»
με λουκάνικα , τυρί, τσίπουρο, κρασί, ακόμη
και μουσική. Η στάση κράτησε αρκετά. Ήταν
μεσημεράκι όταν πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Το χωριό μας περίμενε.
Το απόγευμα, άλλοι προτίμησαν να κολυμπήσουν και άλλοι να ξεκουραστούν. Έτσι κι
αλλιώς, το βράδυ είχαμε κανονίσει να φάμε
στη Βλαχιά. Μια ταβέρνα με καταπληκτική
θέα στο Αιγαίο μας περίμενε. Φαγητό, κουβέντα και ρεμβασμός, για κάποιους. Το υπόλοιπο βράδυ ελεύθερο για όποιον είχε δυνάμεις
για ξενύχτι. Η Κυριακή ξημέρωσε λίγο διαφορετική. Ξεκινήσαμε νωρίς γιατί ο καιρός
χάλαγε. Μια στάση στη βροχερή Χαλκίδα
και στη συνέχεια η Αθήνα. Οι ωραίες στιγμές που ζήσαμε μένουν μέσα μας για πάντα.
Παρ’όλ’αυτά, τα ταξίδια θα συνεχιστούν...
Σπύρος Κουκουβάος
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Ποτάμι της Νέδας
9, 10, 11/06/2010

Η

τελευταία εκδρομή του Πάνα για
την περίοδο 2009-2010 είχε οριστεί
για τη Νέδα. Πέρασαν κιόλας οκτώ
καλοκαίρια από εκείνη την εννιάωρη αμφίβια
εμπειρία τού 2002. Και αυτή τη φορά, πολλοί
οι συμμετέχοντες. Ξεκινήσαμε σαράντα επτά
φίλοι, απόγευμα Παρασκευής και φτάσαμε
στην Κυπαρισσία, ακριβώς την ώρα που τα
ρολόγια σήμαιναν μεσάνυχτα. Σκορπίσαμε
άλλοι στα δωμάτια και άλλοι στα αντίσκηνά τους στο κάμπινγκ, όλοι όμως δίπλα στη
θάλασσα. Κάποιοι θέλησαν να πιουν ένα ποτήρι μπίρα –και όχι μόνο- στο παρακείμενο
μπαρ. Όλοι, όμως, ήμαστε παρόντες, σχεδόν
στην ώρα μας, για την πρωινή αναχώρηση.
Το φαράγγι της Νέδας είναι το φυσικό
σύνορο ανάμεσα στους νομούς Ηλείας και
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Μεσσηνίας. Οι περισσότεροι, ίσως, γνωρίζουν ότι είναι το ένα από τα δύο ποτάμια
στην Ελλάδα με θηλυκό όνομα· το άλλο είναι η ιστορική Αράπιτσα στη Νάουσα. Ο ποταμός οφείλει το όνομά του στην ομώνυμη
νύμφη που κατοικούσε στην περιοχή πριν
από χιλιάδες χρόνια. Η πορεία στο φαράγγι,
μπορεί να γίνει μόνο το καλοκαίρι, καθώς σε
αρκετά σημεία πρέπει κανείς να κολυμπήσει
για να πάει πιο πέρα. Ξεκινήσαμε, λοιπόν κι
εμείς, Σάββατο πρωί, με τα μαγιό και τις αδιάβροχες μηχανές μιας χρήσης οι περισσότεροι,
για μια διαδρομή σε ένα από τα ομορφότερα
φαράγγια της Πελοποννήσου, τουλάχιστον.
Κοντά στη Φιγάλεια το σημείο αναχώρησης. Σκοπός μας μια πιο μικρή διαδρομή από
εκείνη του παρελθόντος. Όσοι όμως ξέρουν,

λένε, ότι αυτό, το μικρότερο κομμάτι, μάλλον είναι και το πιο εντυπωσιακό.
Από τις πρώτες στιγμές της πορείας νιώθεις τη διαφορά. Η ζέστη από τις καυτές
ακτίνες του ήλιου παύουν να μας ενοχλούν.
Τσαλαβουτάμε στα νερά, πότε χωμάτινο μονοπάτι, πότε βράχος, μετά νερό και κροκάλες. Τα περάσματα αρχίζουν να στενεύουν.
Κάνει ψύχρα πια, καθώς ο αέρας ψύχεται πιο
γρήγορα όσο μικραίνει η κοίτη. Αριστερά και
δεξιά μας πανύψηλα τοιχώματα αφήνουν τον
ουρανό πάνω μας να φαίνεται σαν από χαραμάδα. Δεντράκια ξεπετάγονται μέσα από
τα βράχια πλάι μας, φυτρωμένα μέσα στο
λιγοστό χώμα που μπορούν να βρούνε. Σε
σημεία πιο βαθιά, βλέπουμε ψάρια να στριφογυρίζουν και να τσιμπολογάνε τα ψίχουλα
που τους πετάνε κάποιοι από την ομάδα. Αρχίζουμε να κολυμπάμε. Το νερό είναι ευχάριστα ψυχρό. Μόλις αρχίζεις να στεγνώνεις είσαι αναγκασμένος να ξαναβουτήξεις. Ποιός
να μιλήσει για καύσωνα εδώ μέσα; Η εναλλαγή εικόνων συνεχίζεται. Το νερό σε κάποια
σημεία πέφτει με βουή. Μετά από κάμποσο
δρόμο, περνάμε τα στενά. Το ποτάμι ξανανοίγει και περιτριγυριζόμαστε από πλατάνια
και λυγαριές. Η κοίτη ρηχή, μια πέτρινη βρύση στ’ αριστερά μας, κάποιοι μαιανδρισμοί
ακόμη και ξαφνικά η ανάσα κόβεται όπως
και τότε. Στο βάθος το στόμιο. Μια στενόμακρη σπηλιά –κάποτε- που την έχει ανοίξει το
νερό, αιώνες τώρα, ψάχνοντας διέξοδο προς
τη θάλασσα. Λίγα μέτρα πριν από το στόμιο
ένας καταρράκτης, κάνει πιο εντυπωσιακό
το τοπίο. Οι πιο θαρραλέοι κολυμπάνε μέσα
στο στόμιο, παρέα με τις νυχτερίδες που
πετάνε εδώ κι εκεί μέσα στο ημίφως αυτής
της σήραγγας. Το μπάνιο στον καταρράκτη
μοιάζει να επιβάλλεται. Ένα σταθερό σχοινί μας οδηγεί στην έξοδο από το φαράγγι.
Λίγα μέτρα πιο ψηλά, ένας μικρός καταρρά-

κτης, μια βάθρα και ένα γεφυράκι. Λίγο πιο
πέρα, όμως, βρίσκεται το αποκορύφωμα της
διαδρομής. Είναι ο μεγάλος καταρράκτης
της Νέδας. Μια εικόνα που μοιάζει μάλλον
εξωπραγματική, ειδικά για τους ανθρώπους
της πόλης που βλέπουν κάτι παρόμοιο στην
οθόνη, είτε μικρή είτε μεγάλη. Όλοι βουτάμε
στη λιμνούλα μπροστά του και φωτογραφιζόμαστε για άλλη μια φορά, μετά από τόσα
χρόνια. Σιγά-σιγά, αρχίζουμε να ξεκινάμε
την πορεία μας, μακριά από το ποτάμι. Στο
χωριό Πλατάνια θα φάμε, θα πιούμε και θα
συζητήσουμε για όσα ζήσαμε. Μετά την ταβέρνα, ξεκούραση. Το απόγευμα μπάνιο στη
θάλασσα ή στην πισίνα των δωματίων. Μια
εκδρομή, γεμάτη νερό σε όλες τις μορφές
του: γλυκό, αλμυρό και χλωριωμένο... Το
ηλιοβασίλεμα υπέροχο και η νύχτα του Σαββάτου γεμάτη πειρασμούς για κάποιους.
Παρόλ’ αυτά η Κυριακή είναι μέρα επιστροφής. Φεύγουμε λίγο αργά. Βασικός
σκοπός μας η επίσκεψη στην αρχαία Ιθώμη.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς που δούλεψαν για να δημιουργηθεί ένας αρχαιολογικός
χώρος, που αποτελεί στολίδι και για την περιοχή αλλά και όλη την Ελλάδα. Μεγάλη η
έκταση της ανασκαφής και καλό θα ήταν να
επισκεφθεί τον χώρο κάθε Έλληνας που νομίζει ότι στον τόπο μας όλες οι προσπάθειες
για κάτι καλό είναι καταδικασμένες. Περιδιαβήκαμε τα μονοπάτια ανάμεσα σε ναούς
και γυμναστήρια, λουτρά και κιονοστοιχίες,
το γήπεδο και το θέατρο. Η τύχη μας έστειλε
να καθίσουμε για φαγητό σε μια ταβέρνα με
θέα όλη αυτή την πανέμορφη, ακόμη και σήμερα αρχαία πόλη. Η άφιξή μας στην Αθήνα,
λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, αναγκαστική. Η
επόμενη εκδρομή, ανάγκη επιτακτική...

Σπύρος Κουκουβάος
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Μονοπάτια της Κύνθου
10, 11, 12/09/2010

Α

ντιγράφουμε από το site του Δήμου
Κύθνου: « Η Κύθνος, ή Θερμιά, βρίσκεται ανάμεσα στην Τζιά και τη
Σέριφο, απέχει από τον Πειραιά 52 ναυτικά
μίλια, μια απόσταση που τα κανονικά πλοία
την διασχίζουν σε 3 ώρες και από το λιμάνι του Λαυρίου μόνο σε 2 ώρες. Έχει έκταση
99 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 1.500, περίπου, μόνιμους κατοίκους. Πιθανόν να πήρε
το όνομά της από τον ιδρυτή της Κύθνο, αν
και η ιστορική του ύπαρξη είναι πολύ αμφίβολη. Η λέξη, δρυοπική ή φοινικική, ενδέχεται ακόμη να στηρίζεται στην ρίζα “κυθ”, η
οποία προέρχεται από το ρήμα “κεύθω” που
σημαίνει κρύπτω· (κεύθμων: σκοτεινός, βαθύς τόπος που εξαφανίζεται κάποιος). Αυτή
η ερμηνεία της ονομασίας, παραπέμπει σε
κάποια φυσική ιδιότητα του νησιού κατά την
πρώιμη αρχαιότητα (σκιερά δάση, βαθιές
κοιλάδες ή σπήλαια ή και μεταλλεία)».
Αυτό, λοιπόν, το νησί, ήταν ο προορισμός
του «Πάνα» για το διήμερο 10-12/09/2010.
Εναρκτήρια εκδρομή της περιόδου 20102011. Τριάντα πέντε άτομα, μικροί, μεγάλοι,
παιδιά και μωρά έδωσαν το «παρών». Η διαμονή σε δωμάτια στο χωριό Λουτρά, που βρίσκεται στα βόρεια του νησιού. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν θαλάσσιο μπάνιο με ιαματικό. Στο σημείο εκβολής
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του ζεστού έως καυτού νερού των λουτρών,
μέσα στη θάλασσα, συγκεντρώνονται άτομα
που θέλουν να απολαύσουν τη θαλπωρή του
γλυκού νερού που ξεκινάει από τα σπλάχνα
της γης για να καταλήξει στην αγκαλιά της
θάλασσας.
Κάποιοι φίλοι έφτασαν από την Παρασκευή το πρωί, προκειμένου να εκμεταλλευθούν τον καλοκαιρινό καιρό. Η πορεία της
ομάδας ήταν ορισμένη για το Σάββατο. Αφετηρία μας τα Λουτρά και διάσχιση του βορειοανατολικού τμήματος του νησιού όπου
μέσω Αγίας Ειρήνης συνεχίσαμε για τον Άγιο
Στέφανο, τον οικισμό προορισμό μας. Στο
ενδιάμεσο απολαύσαμε την απέραντη θέα
προς τα γύρω νησιά των Κυκλάδων. Ο ήλιος
μπαινόβγαινε πίσω από τα σύννεφα, κάποιες
ψιχάλες έπεσαν για λίγο, αλλά τελικά ξαναβγήκε ολόλαμπρος κάπου μετά τα μισά της
διαδρομής. Τα συναισθήματά μας ανάμεικτα.
Ένας τόπος που σίγουρα η βροχή δεν τον
αγαπά, δεν είναι εύκολο να θρέψει τον κόσμο
που περιμένει να ζήσει από τη γη και τα γεννήματά της. Οι πεζούλες, σιγά-σιγά αρχίζουν
να καταρρέουν. Το νησί έχει αποκτήσει ένα
καφετί χρώμα, με κάποιες σπάνιες πινελιές
πράσινου κοντά σε οικισμούς, όπου η τεχνητή άρδευση ή κάποια πηγή βοηθούν να ξεπεταχτούν δέντρα ή καλάμια. Λίγα κατσίκια,

αραιά και που, φανερώνουν μια υποτυπώδη
ύπαρξη κτηνοτροφίας. Οι άνθρωποι σ’ αυτό
το κομμάτι Ελλάδας ελπίζουν πλέον μόνο
στη θάλασσα και ό,τι αυτή μπορεί να τους
προσφέρει, κυρίως όμως στον τουρισμό. Η
αποζημίωσή μας, όμως ήταν η υπέροχη θέα
των νησιών και τα βαθυγάλανα νερά που
απλώνονταν γύρω μας. Ο Άγιος Στέφανος,
όπου καταλήξαμε μετά από πορεία τεσσερισήμισυ ωρών, είναι μια πολύ όμορφη παραλία με αρμυρίκια για ίσκιο και μερικά ταβερνάκια. Το μπάνιο επιβεβλημένο, για δροσιά
και χαλάρωση. Η θάλασσα ήρεμη, μια παραλία μόνο για εμάς. Η κλασική κατάληξη της
πορείας μας, όπως πάντα, μια ταβέρνα... Το
κρασί και τα τσίπουρα μαζί με τους μεζέδες,
βοηθούν στο να χαλαρώσουμε ακόμη περισσότερο, να μιλήσουμε για εκδρομές παλιές
αλλά και μελλοντικές, για φίλους που έχουν
χαθεί, για άλλους που κάποιος συνάντησε
τυχαία μετά από καιρό και για σχέδια μελλοντικά που ελπίζουμε να πραγματοποιηθούν.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, επισκεπτόμαστε τη Χώρα του νησιού. Πανέμορφη και
ζωντανή. Φαγητό και μετά ελεύθερο πρό-

γραμμα. Τρεις βαπτίσεις γίνονται η μια μετά
την άλλη και το γλέντι ανάβει το βράδυ. Κάποιοι «Πάνες», χορεύουν με τους ντόπιους.
Κάποιοι άλλοι, παίρνουν το δρόμο για τα
Λουτρά. Το τοπικό μπαρ θα μαζέψει τους περισσότερους από εμάς και η νύχτα θα κρατήσει, για κάποιους, ως το χάραμα. Το πρωί
της Κυριακής, μια επίσκεψη στο «Κάστρο
της Ωριάς», επιβάλλεται. Ένα μεσαιωνικό
κάστρο, στο βόρειο άκρο της Κύθνου, με
καταπληκτική θέα. Κάποιοι θα προτιμήσουν
να επισκεφτούν την «Παναγιά την Κανάλα»,
στο πιο πράσινο σημείο του νησιού. Στο τέλος, όμως, θα συναντηθούμε όλοι μαζί για μια
τελευταία βουτιά στην παραλία «Απόκρουση». Εκπληκτικά, πεντακάθαρα νερά και για
όποιον θέλει να αποφύγει τις καυτές ακτίνες
του ήλιου, τα τεράστια αρμυρίκια της θα του
προσφέρουν τη σκιά τους. Το πλοίο φεύγει
το απόγευμα για το Λαύριο. Ένας καφές στον
Μέριχα, το λιμάνι του νησιού και μετά η επιστροφή. Τέλος καλό, όλα καλά...

Σπύρος Κουκουβάος
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ
ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

Η

πρόσκληση ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή. Ο Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας
μας καλούσε στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Απ. Διανέλλου
Βάλια Κάλντα – Διαδρομή ερμηνείας της φύσης.
Πραγματική ευλογία, μια που στις 21 Οκτωβρίου είχαμε προγραμματίσει εκδρομή στην
Πίνδο με φιλόδοξο προορισμό το βιότοπο της καφετιάς αρκούδας, τη Βάλια Κάλντα.
Στην ευρύχωρη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Νέας Ιωνίας, ο νομικός και
συγγραφέας Χρ. Ρουμελιωτάκης και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φυσιολατρικών, Ορειβατικών, Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος, Ανδρέας Αντωνόπουλος, μας έδωσαν με ωραίο
λόγο το ανάγλυφο του χώρου με τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική,
γεωμορφολογική και παιδαγωγική αξία.
Κι ύστερα ο συγγραφέας με μια πραγματικά έξοχη προβολή μας ταξίδεψε στην κοιλάδα
που «την κάνει ξεχωριστή η απομόνωσή της».
Με εκθαμβωτικά χρώματα, η άγρια ζωή ξετυλίχτηκε αφήνοντάς μας μαγεμένους.
Περιμένουμε με ανυπομονησία την ώρα που θα βρεθούμε εκεί. Παρακαλούμε ο καιρός να
σταθεί σύμμαχός μας για να μπορούμε να «θυμόμαστε ότι τη ζήσαμε ζωντανή και αυθεντική».
Ο Απ. Διανέλλος είναι: Πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την προστασία
της Άγριας Ζωής «Εταιρία Προστασίας ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑΣ»

•Στην εναρκτήρια τελετή του Συνεδρίου στις 7/10 στο ξενοδοχείο Caravel της εταιρίας
Λιπιδιολογίας και Αθηρωμάτωσης και σε μια κατάμεστη αίθουσα, κεντρικός ομιλητής ήταν ο
καθηγητής Γ. Τσιτούρης, μέλος του «ΠΑΝΑ».
Με την εμπεριστατωμένη έρευνά του και μέσα από μια πλούσια βιβλιογραφία μας επεσήμανε τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, από την υπερθέρμανση του πλανήτη και το
φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Επίσης τονίστηκαν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.
Παράλληλα ακούστηκαν ερευνητές καρδιολόγοι και διατροφολόγοι που μας ανακοίνωσαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα από την έρευνά τους.
Τα μέλη του ΠΑΝΑ ευχαριστούν τον κ. Τσιτούρη και εύχονται ολόψυχα να μας ενημερώνει πάντα.
•Ο Αλέκος Βασιλάτος, γιος του επί σειρά ετών Προέδρου του Πάνα Μπάμπη Βασιλάτου, στο βιβλίο του “ Ή μήπως όχι ;”
«έδεσε τις λέξεις, με πηλό στήνοντας ποιήματα αναθήματα» όπως γράφει.
Ο στίχος του σύγχρονος και επίκαιρος στοχεύει στη «σκληρή πιάτσα της ποίησης με τον
τραχύ δρόμο και τη μοναξιά».
Τον ευχαριστούμε για την ευγενική προσφορά του βιβλίου του.

Εισφορές

Ματίνα Βερούχη: 300 € στη μνήμη του συζύγου της Γ. Βερούχη
Αλέξανδρος Χέντον: 50 € στη μνήμη του Γ. Βερούχη

ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Σ

τις 18 Ιουλίου 2010 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ιστορικού – Λαογραφικού
Μουσείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, με μία λιτή αλλά συγκινητική τελετή, αφού ο ιδρυτής
Θεμιστοκλής Θ. Κατσαρός (Ιστορικός – Αρχαιολόγος, σύζυγος της Εφόρου Εκδηλώσεων
του ΠΑΝΑ) και ο Δήμαρχος Αγίου Κηρύκου Σπυρ. Τέσκος είχαν τη σχέση καθηγητή και
μαθητή, επί σειρά ετών στο παρελθόν.
Η συγκέντρωση και διαφύλαξη των αντικειμένων, που αποτελούν τις συλλογές του Μουσείου, απαίτησαν μόχθο και υπομονή 40 και πλέον ετών, αλλά η πραγμάτωση του οράματος
δικαίωσε τόσο τις άοκνες προσπάθειες του ιδρυτή του, όσο και την ευαισθητοποίηση και
φιλοτιμία των δωρητών για τη διάσωση της Καριώτικης πολιτιστικής κληρονομιάς.

•Ο Πάνας πληθαίνει!!! Ο Γιώργος και η Δέσποινα απέκτησαν τη δεύτερη κορούλα τους
και τους ευχόμαστε πολλές κορφές μαζί με τα μωρά τους...
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•Ο Τάσος και η Άννα Αντωνάκη έχασαν τον
αγαπημένο τους αδελφό και φίλο του Συνδέσμου
μας, Θανάση Αντωνάκη.
Με τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια και
τα αδέλφια του ευχόμαστε η μνήμη του να τους
συντροφεύει.
•Ο απρόσμενος θάνατος της Τζένης, καθηγήτριας του ΕΜΠ, συζύγου του Δημήτρη Λουκόπουλου, γιου της αγαπημένης φίλης και μέλους
μας Ιωάννας Κλ. Λουκόπουλου, μας συγκλόνισε.
Ευχόμεθα κάθε παρηγορία και κουράγιο στη
φίλη μας και στην οικογένεια του γιου της.

•Γιάννης Βερούχης
Φέτος το κηπάκι στο Κτήμα δεν πρασίνισε και
η μικρή αυλίτσα δεν μύρισε ασβέστη.
Μας έλειψε η ευγένεια, η διακριτικότητα, ο
καλός σου λόγος, οι όμορφες συζητήσεις μας.
Παρακαταθήκη στη μνήμη η αξιοπρέπεια και
το ήθος σου.
Είπαμε στη Ματίνα σου, που τόσο ξαφνικά την
άφησες μόνη, να’ρθει κοντά μας. Να κρατήσει το
χέρι μας.
Όταν είμαστε πολλοί ο πόνος γλυκαίνει και ο
χρόνος περνάει πιο εύκολα.
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Ελληνικοί Εθνικοί Δρυμοί
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΤΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Ολύμπου			
Παρνασσού			
Πάρνηθας			
Αίνου				
Σαμαριάς			
Οίτης				
Βάλια Κάλντας			
Σουνίου			
Βίκου – Αώου			
Πρεσπών			

1938			
1938			
1961			
1962			
1962			
1966			
1966			
1971			
1973			
1974			

40.000
36.000
38.000
28.620
48.500
67.400
129.350
36.630
122.250
256.000

Εθνικοί Δρυμοί, κηρύσσονται περιοχές, για την προστασία τους από την αυθαίρετη παρέμβαση του ανθρώπου, άλλοτε διότι παρουσιάζουν μεγάλο οικολογικό (σπάνια χλωρίδα
και πανίδα) και μυθολογικό ενδιαφέρον (= Όλυμπος, Παρνασσός, Οίτη, Βάλια Κάλντα, Βίκος – Αώος, Πάρνηθα), άλλοτε διότι πρέπει να προστατευτούν συγκεκριμένα ενδημικά είδη
σε αυτούς (= Αίνος, για την προστασία του μοναδικού στον κόσμο Κεφαλλονίτικου έλατου,
Σαμαριάς, για την προστασία του κρητικού αίγαγρου αλλά και για την προστασία του σπάνιου γεωλογικού σχηματισμού του φαραγγιού), άλλοτε διότι παρουσιάζουν γεωλογικό και
ορυκτολογικό ενδιαφέρον (= Σούνιο - Λαυρεωτική), και άλλοτε για να προστατευτεί ένα
ευαίσθητο οικοσύστημα και να διατηρηθούν κάποιες ήπιες για τη φύση, δραστηριότητες των
ανθρώπων που διαβιούν μέσα στις περιοχές αυτές (= Πρέσπες).
1
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ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ:
Υπάρχουν συνολικά 19 αισθητικά δάση,
όπως:
• Κοιλάδα Τεμπών
• Αισθητικό δάσος Καισαριανής Υμηττού.
• Δάσος Στροφιλιάς Ηλείας κ.α.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ:
Υπάρχουν συνολικά 51 μνημεία της φύσης.
Μνημεία της φύσης μπορούν να κηρυχθούν
μεμονωμένα δέντρα ή περιοχές, όπως:
• Πλάτανος Παυσανία (Αίγιο)
• Πλάτανος Ιπποκράτη (Κώς)
• Πλάτανος Αγ. Λαύρας (Καλάβρυτα)
• Φρακτό Ροδόπης
• Δάσος Σαπιέντζας (Μεσσηνία)
• Απολιθωμένο δάσος (Μυτιλήνη).

5

Οι υδροβιότοποι προστατεύονται από
τη διεθνή συνθήκη Ραμσάρ και το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Natura. (Κερκίνη, Δέλτα
Αχελώου, λιμνοθάλασσα Στρογγύλης Λακωνίας, κ.α.)
1. Πρέσπες, 2. Βάλια Κάλντα, 3. Αώος, 4. Όλυμπος,
5. Φαράγγι Σαμαριάς
3
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Τι είναι καταφύγιο μπαμπά;
του Γιώργου Ξενιώτη

Καταφύγιο στa Kαρπάθια

Σ

ε ένα καταφύγιο της Πελοποννήσου
πριν αρκετά χρόνια, είχα την πρώτη
μου γνωριμία με καταφύγιο. Ήταν
το πρώτο μου ‘crash test’ με καταφύγιο. Οι
εντυπώσεις μου ανάμικτες και καλές και
κακές και όπως συμβαίνει στα γεγονότα
που συμβαίνουν πρώτη φορά στη ζωή μας
παραμένει βαθιά αποτυπωμένα στη μνήμη
μου. Μέχρι τότε οι διανυκτερεύσεις μου
στις εκδρομές που επιχειρούσα ως απλώς
φυσιολάτρης ήταν σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια που ήταν διαθέσιμα. Η ποιότητά τους δε, εξαρτιόταν από το βαλάντιό
μου εκείνη την περίοδο, ή την οικονομική
διάθεση της παρέας μου.
Ας ξεκινήσουμε με τη πρώτη εικόνα. Την
εξωτερική. Chalet!! Τα περισσότερα καταφύγια είναι κυρίως πετρόκτιστα, πολύ γερές
κατασκευές για να αντέχουν στις δύσκολες
καιρικές συνθήκες, που επικρατούν στο βουνό. Συνήθως τα καταφύγια χτίζονται στην
άκρη του δάσους, ή σε κάποιο στρατηγικό
διάσελο, πάνω στην πορεία προς την κορυφή. Συχνά βρίσκονται στη βάση ή στην αρχή
δημοφιλών αναβάσεων και αναρριχήσεων.
Συμπληρώστε και το χιονάκι που είχε καλύψει όλη την περιοχή και έχετε όντως την εικόνα του chalet .
Μπαίνουμε στο καταφύγιο στο προθάλα18

μο, σαγιονάρες, πολλές σαγιονάρες. Αυτές
οι στρατιωτικές που χρησιμοποιούσαμε στο
στρατό. Έπρεπε να τις φορέσω για λόγους
καθαριότητας και υγιεινής .Τις φόρεσα. Στιλιστικά καλτσούλα χοντρή και σαγιονάρα,
στρατιωτική σαγιονάρα δεν μου ταίριαζε
,αλλά αφού όλοι έτσι έκαναν το έκανα κ’ εγώ.
Φορτωμένος με το μεγάλο σακίδιο και με την
σαγιοναρούλα στο πόδι γνώρισα τον κοιτώνα.Τα καταφύγια, συγνώμη τα chalet έχουν
την εξής διαρρύθμιση: προθάλαμος, κουζίνα
,τραπεζαρία , κοιτώνες, και τουαλέτες. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση, πάλι δεν ξέφυγα
από τις στρατιωτικές προδιαγραφές. Στον
κοιτώνα υπήρχαν διώροφα στρατιωτικού τύπου κρεβάτια. Η αρχική εικόνα του chalet
αρχίζει να θαμπώνει αρκετά. Μετά από κάποια σπρωξιματάκια βρήκα ένα στρωματάκι
για να πορευτώ εκείνη τη βραδιά.
Μετά την τακτοποίηση των ταξιδιωτικών
μου υπαρχόντων έγινε η σύναξη στην τραπεζαρία. Φυσικά η στρατιωτική διακόσμηση
συνεχίστηκε. Μακριά τραπέζια και πάγκοι
εκατέρωθεν. Μόνο ο αξιωματικός υπηρεσίας
έλειπε. Ο στρατός μπήκε πάλι στη ζωή μου.
Κάποιες καλές κυρίες είχαν ετοιμάσει μακαρονάδα και λαχανοσαλάτα, σερβιρισμένα σε
κανονικά πιάτα και όχι σε καραβάνα. Το φαγητό ήταν τουλάχιστον γευστικό.

Ας μην αναφερθώ στις στρατιωτικού τύπου
τουαλέτες για να μη μακρυγορώ. Το σφουγγαράκι και το αφρόλουτρο δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ εκείνο το Σαββατοκύριακο.
Φυσικά δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στην
νυκτερινή εμπειρία που είχα. Για τις σταλαγματιές υγρασίας που έπεφταν από το ταβάνι
στον υπνόσακό μου, ούτε για τις ηχητικές
δονήσεις που με συντρόφεψαν τη νύχτα…
Πέρασαν τα χρόνια και όταν θυμάμαι αυτή
τη πρώτη μου νύχτα ακόμη γελάω. Το πρώτο
μου crash test με το καταφύγιο της Αρκαδίας δεν ήταν αποτρεπτικό στο να συνεχίσω
την ορειβατική μου εμπειρία. Έγινα πιο ανεκτικός. Δεν είχα προσδοκίες για πολλές ανέσεις, αλλά όταν τις έβρισκα καλώς να έρθουν.
Γνώρισα καταφύγια πραγματικά chalet, αλλά
και καταφύγια που δοκίμασαν την ανεκτικότητα μου. Σε αντιστάθμισμα όλων αυτών

είχα την τύχη να δω πολλά όμορφα τοπία
στις ορειβατικές μου εκδρομές, αλλά και να
κάνω πραγματικές φιλίες. Πολλά από τα παιδιά που ήταν σε εκείνο το καταφύγιο, γεμίζουν τις συγκεντρώσεις που κάνω σπίτι μου,
πηγαίνω στα σπίτια τους, στις γιορτές τους,
γεμίζουν τη ζωή μου και έγιναν φίλοι μου.
Με την πάροδο του χρόνου εκτίμησα την
προσπάθεια των ορειβατικών συλλόγων να
κτίσουν και να συντηρήσουν αυτά τα καταφύγια σε πολύ δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές.
Θα πρέπει όμως για να κάνουμε την διαμονή
μας καλύτερη θα πρέπει να κατανοήσουμε
ότι τα καταφύγια δεν είναι ξενοδοχεία. Θα
πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες που διέπουν τα καταφύγια. Ας αναφέρω μερικούς
βασικούς κανόνες που θα πρέπει οι νέοι ορειβάτες να γνωρίζουν για να κάνουν την συγκατοίκηση μας πιο καλή:

Tο καταφύγιο στον Ταύγετο
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1. Ο ορειβάτης όταν φτάνει στο καταφύγιο είναι συνήθως κουρασμένος και ταλαιπωρημένος. Προσέχει την συμπεριφορά κατά την είσοδο. Δεν κάνει γιουρούσι, για να πιάσει
κρεβάτι. Αποφεύγεται έτσι ο εκνευρισμός. ‹‹Μη σπρώχνεις καλέ κύριος››.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
1

2

3

4

2. Χρησιμοποιήστε τις σαγιονάρες(εκείνες τις στρατιωτικές), που βρίσκονται στον
προθάλαμο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικές σας παντόφλες ή άλλα καθαρά παπούτσια
μέσα στο καταφύγιο. Μην κυκλοφορείτε στο καταφύγιο με λασπωμένες μπότες.
3.

Μετά την είσοδό σας, ανοίξτε τα παράθυρα και τα πατζούρια, για να αεριστούν οι
χώροι του καταφυγίου.

4. Τα προσωπικά σας αντικείμενα τοποθετείστε τα στα ειδικά ράφια . Αν δεν υπάρχουν,
τοποθετείστε τα στο κρεβάτι σας, ή δίπλα στον χώρο που σας αντιστοιχεί. Μην κλείνετε
τους κοινόχρηστους χώρους και διαδρόμους.
5. Πολλές φορές τα καταφύγια δέχονται περισσότερο κόσμο από ότι χωράνε. Κάποιοι
μπορεί να περισσεύουν. Ιδιαίτερα στα μικρά καταφύγια. Με λίγη καλή διάθεση όλοι βολεύονται: σε ένα πάγκο, ή σε μια γωνία στον προθάλαμο ή στην τραπεζαρία. Όλοι οι καλοί
χωράνε.
6.

Κατά την παραμονή σας μην παρατάτε πουθενά χρησιμοποιημένα αντικείμενα ή
σκεύη (ποτήρια, πιάτα κ.ά). Μετά την χρήση τους καλό είναι να πλένονται και να τοποθετούνται στη θέση τους. Η υπηρέτρια έχει ρεπό τα Σαββατοκύριακα στα καταφύγια.

7. Απαγορεύεται το κάπνισμα αυστηρά μέσα στα καταφύγια. Η φύση καλεί τους καπνιστές κοντά της, έξω από το καταφύγιο.
8.

Όταν ανάβουμε φωτιά στο καταφύγιο, καλό είναι τα ξύλα να καίγονται με πνεύμα
οικονομίας, μιας και είναι αρκετά δύσκολη η μεταφορά τους στο καταφύγιο.

9.

Τα καταφύγια δεν είναι ξενοδοχεία. Πριν την αναχώρηση διπλώνονται οι κουβέρτες,
πλένονται τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν και τακτοποιούνται στη θέση τους. Σκουπίζεται
και καθαρίζεται καλά ο χώρος του καταφυγίου. Κλείνονται και σφραγίζονται οι πόρτες και
τα παράθυρα. Μαζεύονται τα σκουπίδια και μεταφέρονται στον πολιτισμό.

10. Όλες οι δουλειές που γίνονται στα καταφύγια πρέπει να γίνονται ομαδικά. Όλοι βοηθάνε, είτε καθαρίζοντας, είτε πλένοντας, είτε μαγειρεύοντας. Ένας σωστός καταμερισμός
εργασίας είναι ότι καλύτερο και κάνει τη διαμονή μας πιο άνετη.
1-4. ΕΝΙΠΠΕΑΣ
20
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
1

6

2

3

7

1. ΦΑΡΑΓΓΙ
ΟΡΛΙΑ
2. ΕΝΙΠΠΕΑΣ
3. ΚΥΘΝΟΣ
4-5. ΠΥΞΑΡΙΑΣ
6-7. ΛΟΥΠΑΤΑ
4
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
			 ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Έ

να από τα επιτεύγματα της αρχιτεκτονικής των Μέσων χρόνων, είναι ότι εγκαταλείπεται οριστικά το χτίσιμο με δέσιμο
των μεγάλων λίθων με σίδερα (Αρχαιότητα) και
υιοθετείται το δέσιμο της πέτρας με λάσπη (κονίαμα).
Πολλοί οι παραδοσιακοί οικισμοί των βουνών
της Ελλάδας, με πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση. Πύργοι, σπίτια, ξωκκλήσια, τοξοτά γεφύρια,
πέτρινα αλώνια, ξερολιθιές, νερόμυλοι. Τα υλικά αποσπασμένα από τη φύση (πέτρα και ξύλο),
καλοδουλεμένα από απαράμιλλους τεχνικές,
στέκουν ακόμα στο πέρασμα του χρόνου, μαρτυρώντας έναν μοναδικό παραδοσιακό πολιτισμό.
Η τέχνη της πέτρας αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην
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Ήπειρο, τόπος που έβγαλε και τους περισσότερους και πιο άξιους μαστόρους στην Ελλάδα. Οι
Ηπειρώτες τεχνίτες, γύριζαν όλη την Ελλάδα με
τα συνάφια τους, παλεύοντας για το ψωμί τους
και αφήνοντας πίσω τους, θαυμαστά έργα που
αποτελούν δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των ορεινών οικισμών.
Μάνη: Η αρχιτεκτονική της Μάνης χαρακτηρίζεται από το βαρύ και λιτό της πέτρας, με
στοιχεία σαφώς οχυρωματικού – αμυντικού χαρακτήρα, που αντανακλά τον τραχύ και πολεμικό
τρόπο ζωής των κατοίκων της. Οι βασικοί τύποι
κτισμάτων στη Μάνη, είναι οι πύργοι και τα πυργόσπιτα. Οι πύργοι, είναι πέτρινες κατασκευές,
μεγάλου ύψους και σχετικά μικρού εμβαδού βάσης (τετράγωνη ή σχεδόν τετράγωνη), που έχει
καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει
ανέσεις για μόνιμη κατοίκηση. Χαρακτηρίζεται
από την έλλειψη παραθύρων στο ισόγειο, στο
οποίο έχουν ανοιχτεί μόνο ντουφεκότρυπες. Τα
παράθυρα, μικρά, υπάρχουν μόνο στα ανώτερα επίπεδα, όπου και εκεί έχουν επίσης ανοιχθεί
ντουφεκότρυπες. Στην κορυφή της καμάρας της
εισόδου του πύργου, παρατηρείται συχνά η κατασκευή καταχύστρας. Το πάτωμα του ισογείου,
είναι συνήθως το φυσικό έδαφος (χώμα). Αποτελείται συνήθως από τρία επίπεδα (πατώματα). Η
επικοινωνία των μεσαίων με τα ανώτερα επίπεδα,
γίνεται με απότομες ξύλινες εσωτερικές σκάλες
και των μεσαίων με το ισόγειο, με μια απότομη μικρή πέτρινη σκάλα, όταν έχουμε πέτρινο
πάτωμα, που σχηματίζεται από κυλινδρικούς ή
ημικυλινδρικούς πέτρινους θόλους. Τα ξύλινα
πατώματα, στηρίζονται σε δοκούς οι οποίοι, άλ-

λοτε πατάνε μέσα στους πέτρινους τοίχους και
άλλοτε πάνω σε πέτρινες προεξοχές. Τα πυργόσπιτα, είναι συνήθως κτίσματα που τα διακρίνει η
ανάγκη της μόνιμης κατοίκησης σε αυτά, μιά και
χωρίς να χάνουν τον οχυρωματικό και αμυντικό
τους χαρακτήρα, είναι χτισμένα για να προσφέρουν περισσότερες ανέσεις. Οι κατασκευές αυτές, χαρακτηρίζονται από το ορθογώνιο σχήμα
της βάσης τους και είναι χαμηλότερου ύψους από
αυτό των πύργων. Και εδώ, αποφεύγονται τα παράθυρα στο ισόγειο. Στα κουφώματα των παραθύρων, συναντάμε πέτρινες προεξοχές σαν μικρά
φουρούσια, πάνω στα οποία ακουμπά πέτρινη ή
μαρμάρινη πλάκα, που χρησίμευε για τη γλάστρα
ή τη στάμνα. Η πέτρα, καλύπτει εξωτερικά την
ξύλινη κάσα των παραθύρων, που είναι μικρά,
με πατζούρια (σκούρα) από φαρδιές τάβλες. Το
κούφωμα των παραθύρων, διευρύνει το άνοιγμά
του προς τα μέσα, επιτρέποντας την είσοδο του
ηλιακού φωτός.
Οι στέγες, τόσο στους πύργους όσο και στα
πυργόσπιτα, μπορεί να είναι ξύλινες με διαδοκούς και καλυμμένες με κεραμίδια, άλλοτε τετράριχτες, άλλοτε τρίριχτες και άλλοτε δίριχτες,
ή μπορεί να είναι και πέτρινες, στηριζόμενες σε
εσωτερικούς πέτρινους κυλινδρικούς θόλους.
Στους εσωτερικούς τοίχους, συναντάμε τα γνωστά κουφωτά ράφια.
Αρκαδία: Πολλοί οι παραδοσιακοί οικισμοί
στην Αρκαδία. (Ανδρίτσαινα, Καρύταινα, Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Λαγκάδια).
Χαρακτηριστικά και εδώ τα καμαρέτα πάνω
από τις πόρτες και τα παράθυρα, ενώ σε ορισμένα από αυτά, στο κλειδί (βλ. σκαρίφιμα τόξου),
συναντάμε και ανάγλυφα προσωπεία (το «φυλακτικό»), τα οποία οι παλιοί, πίστευαν πως διώχνει
το κακό και δεν το αφήνει να μπεί μέσα στο σπίτι.
Πολλές φορές, σε εισόδους με μεγάλες διπλές
πόρτες, κατασκευάζεται διπλή πέτρινη καμάρα.
Μπαλκόνια μικρά, ξύλινα, που δημιουργούνται
από τις προεκτάσεις των δοκών του εσωτερικού
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πατώματος και μερικές φορές, υποστηρίζονται από λοξές αντιρίδες, που ακουμπούν στους εξωτερικούς τοίχους. Τα ταβάνια, άλλοτε είναι μπαγδατί (λασπωμένοι ξύλινοι πήχεις) και άλλοτε από φαρδιές
τάβλες, με διακοσμητικό προεξέχον πηχάκι στις ραφές τους. Στους πέτρινους τοίχους παρατηρούμε
τις ξυλοδεσιές. Επίσης, πολλά παραδοσιακά σπίτια, έχουν κάτωψη σχήματος γάμα (Γ). Την παραδοσιακή αρχιτεκτονική στην Αρκαδία, έφεραν τα ηπειρώτικα συνάφια από τα οποία δημιουργήθηκαν στο
Μωριά, οι σχολές των Λαγκαδίων και της Αγ. Βαρβάρας στα κλουκινοχώρια του Χελμού.
Ήπειρος: Η μεγάλη σχολή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, ιδιαίτερα η σχολή της
Κόνιτσας. Χαρακτηριστικές οι πέτρινες στέγες από σχιστόλιθο που παρατηρούνται ακόμη και σήμερα
στο Ζαγόρι, στα ορεινά χωριά των Τζουμέρκων, αλλά και σε όλη την Ήπειρο. Ηπειρώτες μάστορες
έχτισαν και τα όμορφα αρχοντικά του Πηλίου. Πολλά τα πολύτοξα και τα μονότοξα γεφύρια στην
Ήπειρο, στέκουν ακόμα όρθια δείχνοντας την αξεπέραστη μαστοριά των δημιουργών τους. Ξακουστό
το πολύτοξο γεφύρι της Άρτας, που γεφυρώνει τον Άραχθο (17ος αιώνας). Η δυσκολία κατασκευής
ενός γερού γεφυριού που θα αντέχει στην ορμή των νερών του ποταμού, αντανακλάται και στο γνωστό θρύλο του γεφυριού. Ξακουστό και το μονότοξο γεφύρι της Κόνιτσας στον Αώο, με τη λεπτή
καλοδουλεμένη καμάρα του, που άντεξε κατά τους βαλκανικούς πολέμους, όταν, οι Τούρκοι εγκαταλείποντας την Ήπειρο, προσπάθησαν να το ανατινάξουν χωρίς αποτέλεσμα. Ορισμένα γεφύρια (γεφύρι του Κόκκορου στο Βίκο), λόγω του απότομου που παρατηρείται στις όχθες των ποταμών, φέρουν
αναβαθμούς παράλληλους προς αυτές, πριν από την είσοδο στο κυρίως γεφύρι.
Επίσης σε πολλά ορεινά μέρη της Ελλάδας, συναντάμε ακόμα τα παλιά πέτρινα αλώνια, τους νερόμυλους, τις λιθιές και τα όμορφα ξωκλήσια.

Μικρό γλωσσάρι:
Κορασάνι: Κονίαμα από ασβέστη, τριμμένα
κεραμίδια, χώμα (άργιλος) και ασπράδι αυγών
(για να «δέσει» η λάσπη).
Χωρύγι ή χωρύδι: Ο ασβέστης.
Μπινάς: Ασβεστοκονίαμα.
Καμαρέτο: Το τόξο πάνω από το κούφωμα.
Πεζούλι: Το εσωτερικό χτίσμα στο χειμωνιάτικο, δηλαδή στο δωμάτιο με το τζάκι.
Θυρίδες ή θουρίδες: Ντουλαπάκια στους τοίχους.
Πέτσωμα: Το σανίδωμα της στέγης, που πάνω
του πατάνε τα κεραμίδια.
Πατερό: Το οριζόντιο δοκάρι του πατώματος
ή της στέγης.
Μπαμπάς: Ο τεγοστάτης, το κάθετο δοκάρι
που πατάει πάνω στο οριζόντιο δοκάρι της στέγης
(πατερό) και που πάνω του ακουμπάνε τα λοξά δοκάρια (ρεντίνες), που δίνουν τη ρίση στη στέγη.
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Ρεντίνα: Το λοξό κεκλιμμένο δοκάρι που πατάει στον Μπαμπά και στο Πατερό.
Βρύση και σκεπαστάρι: Το κάτω και πάνω κεραμίδι αντίστοιχα.

Οι Εκδρομές - Οι Εκδηλώσεις μας
Οκτώβριος 2010 - Μάιος 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Νοέμβριος 2010
Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010
Λούτσα – Ευβοίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010
Ευαγγελίστρια – Βοιωτίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Δεκέμβριος 2010
Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010
Πίσια – Λουτρακίου
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010
Ελικώνας – Βοιωτίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010
Υψηλάντης – Βοιωτίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011
Καρτέρι-Λαύκα – Κορινθίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011
Μενδενίτσα
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011
Καμπιά – Ευβοίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Μάρτιος 2011
Κυριακή 6 Μαρτίου 2011
Άγιος – Ευβοίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική
Κυριακή 13 Μαρτίου 2011
Αλωνίσταινα – Αρκαδίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Ιανουάριος 2011

Κυριακή 20 Μαρτίου 2011
Άγιος Αθανάσιος– Ευβοίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011
Ακραίφνιο – Βοιωτίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Κυριακή 27 Μαρτίου 2011
Καμαρίτσα – Ευβοίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011
Άτταλη – Ευβοίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Απρίλιος 2011

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011
Πλατανάκι – Βοιωτίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Κυριακή 4 Απριλίου 2011
Σέττα – Ευβοίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Φεβρουάριος 2011

Κυριακή 11 Απριλίου 2011
Διμινιό - Νερόμυλος – Κορινθίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011
Πεθαμένος – Ευβοίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Κυριακή 18 Απριλίου 2011
Πολιτικά – Ευβοίας
Φυσιολατρική – Πεζοπορική

Αφετηρία και τέρμα των φυσιολατρικών εκδρομών μας είναι η πλατεία Κλαυθμώνος (επί της Σταδίου).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

15-16/01/2011
Ταϋγετος (Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας)
Διαδρομή Κουμουστά - Πενταυλοί - Μονή Γόλας
Αναχώρηση:Σάββατο 15/01, 7:30 π.μ.
Β.Δ. : Εύκολη
Διαμονή σε ξενώνα
Αρχηγοί: Αυγέρης Τάσος - Βασιλοπούλου Φιλιώ

10/4/2011
Μονοπάτια Πάρνηθας
Διαδρομή από καταφύγιο Μπάφι - Μαλακάσα
Αναχώρηση: στις 7:00 π.μ. από Αφετηρία Αστικών λεωφορείων - Αχαρνών
Β.Δ.:Εύκολη
Επιστροφή με τρένο στον σταθμό Λαρίσης
Αρχηγοί: Αυγέρης Τάσος - Μάνδαλος Κώστας

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
05-06/02/2011
Φαρμακάς (1.616 μ.) - Ορεινή Κορινθία
Αναχώρηση: Σάββατο 05/02, 8:00 π.μ.
Β.Δ. : Μέτρια
Χειμερινός Εξοπλισμός
Διαμονή στο καταφύγιο της Ε.Ο.Φ. στο Κεφαλλάρι Κορινθίας
Αρχηγοί: Ξενιώτης Γιώργος - Κουκουβάος
Σπύρος
20/2/2011
Φαράγγι Αγάλης - Δίρφη
Πεζοπορία από το χωριό Αγ. Αθανάσιος μέχρι
Ράχη Τσεργών και επιστροφή
Αναχώρηση: Κυριακή 20/02, 7:00 π.μ.
Β.Δ. : Εύκολη
Αρχηγοί: Αλαφιώτης Αντώνης - Χρυσοστόμου
Κώστας

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
05-07/03/2011
Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας - Πίνοβο (2.154 μ.)
Στα μονοπάτια των συνόρων με τον «ΠΑΝΑ»,
Αριδαία - Λουτρά Πόζαρ
Διαμονή σε ξενώνα
Β.Δ. : Μέτρια
Χειμερινός Εξοπλισμός
Αναχώρηση: Σάββατο 05/03 στις 6:00 π.μ.
Αρχηγοί: Ξενιώτης Γιώργος - Κουκουβάος Σπύρος - Αλαφιώτης Αντώνης
24-27/03/2011
Τριήμερο 25ης Μαρτίου - Πεζοπορίες στα μονοπάτια
του Πηλίου
Διαμονή στο καταφύγιο στα Χάνια
Β.Δ. : Μέτρια
Αναχώρηση: Πέμπτη 24/03, 19:00
Αρχηγοί: Αγγελοπούλου Δήμητρα - Αναστασόπουλος Νίκος - Κωτσίδης Νίκος

29/04 - 01/05/2011
Κάτω Όλυμπος
Διαδρομή από Ραψάνη προς Καλλιπεύκη μέσω
κορυφής «Σπερμιώτη» (1.243 μ.)
Διαμονή σε ξενώνα στην Ραψάνη
Αναχώρηση: 29/04 19:00 μ.μ.
Β.Δ. : Μέτρια
Αρχηγοί: Μπαβέας Τάκης - Ξενιώτης Γιώργος

ΜΑΪΟΣ 2011
14-15/05/2011
Όρος Βελούχι (2.314μ.) - Νομός Ευρυτανίας
Διαμονή στο καταφύγιο
Αναχώρηση: Σάββατο 14/05 στις 07:00 π.μ.
Β.Δ.: Μέτρια
Αρχηγοί: Κουκουβάος Σπύρος - Χρυσοστόμου
Κώστας

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σακίδιο κορυφής 34 lt.
Σακίδιο πορείας 55-85 lt.
Αρβύλες ελαφριές-εύκαμπτες.
Αντιανεμικό jacket.
Fleece.
Αδιάβροχο διαπνέον.
Σκούφος.
Κάλτσες μάλλινες ή συνθετικές (και εφεδρικές).
Γάντια.
Γυαλιά ηλίου.
Αντιηλιακή κρέμα.
Παγούρι.
Εφεδρικά ρούχα-Αθλητικά παπούτσια.
Φακός κεφαλής, χάρτης, πυξίδα, σφυρίχτρα.
Φαρμακείο, προσωπικά είδη πρώτης ανάγκης.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Αρβύλες χειμερινές (δερμάτινες ή πλαστικές).
• Γάντια χονδρά αδιάβροχα.
• Γκέτες.
• Μπατόν.
• Πιολέ.
• Κραμπόν.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

•
•
•
•

Αντίσκηνο.
Υπνόσακκος.
Υπόστρωμα.
Μαγειρικά σκεύη, τρόφιμα, γκαζάκι.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
11-13/06/2011
Τριήμερο Αγ. Πνεύματος
Πεζοπορία στον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα
Διαδρομή από Βωβούσα προς Αρκουδόρεμα και
λίμνες Φλέγγα
Διαμονή σε ξενώνα στην Βωβούσα
Αναχώρηση: 11/06 06:00 π.μ.
Β.Δ. : Μέτρια
Αρχηγοί: Κουκουβάος Σπύρος - Αγγελοπούλου
Δήμητρα - Κωτσίδης Νίκος
26/6/2011
Ποδηλατική Εκδρομή στις Σπέτσες
Πληροφορίες στα Γραφεία του Συλλόγου και
στους αρχηγούς της Εκδήλωσης
Αρχηγοί: Θοδωρής Τσιρδήμος - Αναστασόπουλος
Νίκος

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Ξενιώτης Γιώργος		
Αυγέρης Τάσος		
Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τσιρδήμος Θοδωρής		
Αλαφιώτης Αντώνης		
Κουκουβάος Σπύρος		

6972098727
6932162826
6977074359
6944363785
6977242014
2106617551

Αναστασόπουλος Νίκος
Μπαβέας Τάκης		
Παπαντωνίου Μαρία		
Χρυσοστόμου Κώστας
Μάνδαλος Κώστας		
Κοτσίδης Νίκος		

6978365943
210 8074735
6947321483
6972333487
6974875443
6937075018

▪ Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή για τις συμμετοχές σας.
Τηλ. 210-8224777, 210-8224351.
▪ Παρακαλούμε δηλώνετε έγκαιρα συμμετοχή ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη οργάνωση της εκδρομής. Στις πολυήμερες εκδρομές κατά τη δήλωση απαιτείται προκαταβολή. Το πρόγραμμα κάθε
εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί από τον αρχηγό σε περίπτωση ανάγκης.
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